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مهني��ًا: ال تزال احلظوظ تدع��م كل تطلعاتك 
وتوجهات��ك، وال بد م��ن اأن تكون قد و�ضعت 
اخلط��وط العري�ض��ة عل��ى ال�ضعي��د املهن��ي 
عاطفي��ًا: متر بيوم دقي��ق بع�ض ال�ضيء، لكن 
ال ت��دع ذلك يوؤثر يف عالقت��ك بال�رشيك الأنه 

ي�ضعى مل�ضاعدتك

مهنيًا: يوم حافل باحلرك��ة والن�ضاط، ا�ضتعد 
لنجاح��ات ق��د تفت��ح اأمام��ك اأب��واب التق��دم 

والرقي واملكافاآت
عاطفي��ًا: ال ُت�ضح مب�ضاع��رك عن احلبيب، اإمنا 
�ضارحه بكل ما يدور يف عقلك وقلبك ليكون 

على بينة مما اأنت عليه

مهني��ًا: ت�ضتقط��ب ه��ذا الي��وم فر�ض��ًا مميزة 
مالي��ة  وم�ضارب��ات  با�ضتثم��ارات  تتعل��ق 
وحتقق ربحًا ما عاطفيًا: تعاطف مع الطرف 
االآخ��ر واأظهر حمبت��ك واهتمامك واملحافظة 
على �ضربك وهدوئك، من دون ت�ضنج اأو غرية 

اأو متلكية

مهنيًا: تعمل على عدة جبهات ويكون النجاح 
حليفك، وتعمل ات�ضاالت مع موؤ�ض�ضات كربى 

للفوز مب�رشوع مهم
عاطفي��ًا: نظرتك اإىل احلي��اة تتجه نحو مزيد 
م��ن االإيجابية، وهذا يعود اإىل جرعة التفاوؤل 

التي منحك اإياها ال�رشيك

مهني��ًا: يخف الوه��ج الذي رافق��ك منذ بداية 
ال�ضه��ر، لك��ن هذا الي��وم ي�ضل��ط ال�ض��وء على 

�ضوؤون مالية
عاطفيًا: تختل��ط االأمور عليك وال تعرف ماذا 
تري��د م��ن احلبي��ب، لكن��ك ال ت��رك الغ�ض��ب 

ي�ضيطر عليك

مهنيًا: يحذرك هذا اليوم من م�ضاكل لها عالقة 
بو�ضعك املهني، ويفر�ض عليك اتباع منط اآخر 

من التعاطي مع بع�ض الزمالء
يف  لي�ض��ت  الع�ضوائي��ة  الق��رارت  عاطفي��ًا: 
م�ضلحتك، فحاول معاملة ال�رشيك 
بليونة لتبقى مرتاح��ًا من الهموم 

وامل�ضاكل

مهني��ًا: ت�ضع��ر بالق��وة لكن��ك تري��د ان تتفرد 
بالق��رار وان تعم��ل ب��ال �ضجيج، لك��ن احذر 

االنعزال وخلق بع�ض االأعداء حولك
بعالق��ة  االرتب��اط  يف  رغب��ت  اإذا  عاطفي��ًا: 
جديدة، عليك اإنه��اء عالقتك ب�رشيكك احلايل 

لئال جتد نف�ضك �ضائعًا
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أطعمة لترطيب البشرة في الشتاء.. 10 أنواع ال غنى عنها

و لك��ن الب���رشة ال�ضحي��ة ال�ضليم��ة تب��داأ م��ن امل��واد 
الغذائية التي يتناولها لفرد.

اإلي��ك 10 ان��واع من االأطعم��ة اجتمعوا عليه��ا اأطباء 
االأمرا���ض اجللدي��ة للح�ض��ول عل��ى ب���رشة متوهجة 

ون�رشة ورطبة خالل ف�ضل ال�ضتاء
1 - اجلزر:

البيت��ا -كاروت��ن امل�ض��اد لالأك�ض��دة املوج��ود يف 
اجل��زر يحاف��ظ عل��ى �ضحة الع��ن و اي�ض��ًا يف نف�ض 

الوقت يحافظ على �ضحة الب�رشة.
يت��م حتوي��ل م��ادة الكاروت��ن املوج��ودة يف اجلزر 
بوا�ضط��ة اج�ضامنا اإيل فيتامن اأ، الذي يح�ضن الروؤية 
و املناع��ة و �ضح��ة اجللد. يحتوي اجل��زر اي�ضًا على 
الليكوب��ن باالإ�ضاف��ة اإىل بيتا كاروت��ن اللذان معا 
يحميان الب�رشة من ا�رشار االأ�ضعة الفوق البنف�ضجية.  
اظهرت االبحاث ان طهي اجلزر قد يفقده مادة البيتا 
كاروتن، لذلك يف�ضل تناول اجلزر اخلام او املطبوخ 

على البخار.
2 -القرع:

القرع من اخل�رشاوات الغنية بالفيتامينات املتعددة 
املفي��دة للب���رشة مث��ل بيت��ا كاروتن ال��ذي يتحول 
بوا�ضط��ة اج�ضامن��ا اإيل فيتام��ن اأ،  ال��ذي ي�ضتخدمه 
اجل�ضم يف اإنتاج الزه��م و هي الزيوت الطبيعية التي 

حتاف��ظ علي ترطي��ب الب�رشة و ال�ضع��ر. كما ان القرع 
يوف��ر كمية كبرية من فيتامن �ض��ي املفتاح الإنتاج 
و احلفاظ علي الكوالجن باالإ�ضافة اإيل البوتا�ضيوم 

و االألياف.
3 -الربوكلي:

هو من ان��واع اخل�ضار ال�ضليبية ال��ذي يعترب م�ضدر 
“جلوكورافن��ن” املع��روف  مل��ادة  كب��ري  طبيع��ي 
بخ�ضائ�ضه القوية يف جتديد اجللد. كما ان الربوكلي 
يحت��وي عل��ي فيتام��ن �ض��ي االأ�ضا�ض��ي يف اإنت��اج 
الكوالج��ن و كذلك فيتامن اإي الذي يحمي من تلف 
اخلالي��ا و فيتام��ن ب ال��ذي يعطي للجل��د توهجا و 
ا�رشاق��ًا. كم��ا ان الربوكل��ي من امل��واد الغذائية التي 

حتارب ال�رشطان .
4 -مات�ضا:

املات�ض��ا هو م�ضحوق ناعم م�ضنوع من اأوراق ال�ضاي 
االأخ���رش، و هو م�ض��اد لالأك�ضدة ب�ض��كل عظيم. مادة 
“الكاتيك��ن” هي من مركبات مادة “بوليفنوليك” 
املوجودة يف ال�ضاي االأخ�رش. وعند حت�ضري املات�ضا 
من خ��الل جتفيف و تبخ��ري اأوراق ال�ض��اي اخل�رشاء 
الطازج��ة ، ال يح��دث تاأك�ضد لالأوراق مم��ا يوؤدي اإيل 

م�ضتويات عالية من “الكاتيكن”.
 ���رشب �ضاي املات�ضا يدعم اجل�ضم مب�ضادات االأك�ضدة 
الت��ي ت�ضاع��د يف حماية الب���رشة من االأ�ضع��ة الفوق 
البنف�ضجية و ميكن اي�ض��ًا ا�ضتخدام م�ضحوق املات�ضا 

يف عمل اقنعة للوجه و كرميات مو�ضعية للب�رشة .

5 -ال�ضبانخ:
ال�ضبانخ هو من املواد الغذائية متعددة الفوائد، حيث 
يحت��وي علي خ�ضائ�ض وقائية من االأمرا�ض و يعزز 
من ال�ضحة العامة. ال�ضبانخ لي�ضت غنية فقط باملواد 
امل�ض��ادة لالأك�ضدة و احلديد و لكنه اي�ضا م�ضدر جيد 
للف��والت و فيتامن ج الذي يعزز من اإ�ضالح اخلاليا 
ال��ذي ي�ضاعد يف احل��د من ظهور اخلط��وط الدقيقة و 

التجاعيد .
6 - ال�ضلمون:

ال�ضلم��ون اي�ض��ًا من االأطعم��ة التي عرف��ت بفوائدها 
ال�ضلم��ون عل��ي  للجل��د. يحت��وي  العظيم��ة خا�ض��ة 
االأحما���ض الدهني��ة اوميج��ا 3 ال��ذي يحاف��ظ علي 
ن�ض��ارة و رطوبة الب�رشة. كما ان ال�ضلمون هو م�ضدر 
جي��د لل�ضيليني��وم الذي ي�ضاعد يف حماي��ة اجللد �ضد 
التل��ف التاأك�ض��دي و يح�ض��ن من مرونت��ه و يقلل من 
االلتهاب��ات، مما يجعل ال�ضلم��ون مفيد ب�ضكل خا�ض 

الأولئك الذين يعانون من م�ضاكل حب ال�ضاب.
7 -الكرز:

يحت��وي الكرز عل��ي فيتام��ن �ض��ي و االأمثو�ضيانن 
وه��و احد م�ض��ادات االأك�ض��دة القوية املفي��د جداً يف 
ترطي��ب الب�رشة و يحميها من عالمات تقدم ال�ضن . و 
كلما كانت ثمرة الكرز داكنة كلما كانت حتتوي علي 

املزيد من املواد امل�ضادة لالأك�ضدة.
-8اللوز:

الل��وز هو م�ض��در ممتاز للزن��ك و احلدي��د و حام�ض 

الفولي��ك و فيتامن اإي. الزنك مفيد للب�رشة املتقدمة 
يف العم��ر و فيتامن اإي الذي يغذي اجللد من الداخل 
مما ي�ضاعد يف احلماية �ض��د ا�رشار اجلزيئات احلرة 

كما انه يعزز من جتديد اخلاليا لذاتها .
9 - بذور ت�ضيا:

ب��ذور ت�ضي��ا توف��ر اثن��ن م��ن االأحما���ض الدهني��ة 
االأ�ضا�ضي��ة و هما حم���ض اوميجا 3 الفا لينولينيك و 
حم�ض اوميجا 6 اللينولينيك. و كالهما اوميجا 3 و 
6 يوفران م�ضادات لاللتهابات مما ي�ضاعد يف تعزيز 
و جتدي��د الب���رشة و ي�ضاهما يف احلف��اظ علي �ضباب 
الب���رشة و ن�ضارته��ا. يحت��اج اجل�ض��م اإىل االأحما�ض 
الدهني��ة االأ�ضا�ضية و لكن��ه ال ي�ضتطيع انتاجها لذلك 
ال ب��د من ا�ضتهالك امل��واد الغذائية التي حتتوي على 

االأحما�ض الدهنية االأ�ضا�ضية من اأجل �ضحة اف�ضل.
01 -ال�ضكوالتة الداكنة:

ال��كاكاو ه��و م�ضح��وق ب��ودرة م�ضنوعة م��ن حبوب 
ال��كاكاو الغ��ري حمم�ضة، و ه��و م�ض��در طبيعي اخر 
للم��واد امل�ض��ادة لالأك�ض��دة املغذية للجل��د. الكاكاو 
،عل��ي عك���ض ال�ضيكوالته يحتفظ مب�ض��ادات االأك�ضدة 
، كم��ا ان الدرا�ض��ات اثبت��ت ان له اَث��ار ايجابية علي 
عالمات تق��دم ال�ضن. و وفقا لدرا�ض��ة حديثة، وجدت 
ان الن�ض��اء الكوري��ات الالت��ي ت��راوح اعماره��ن ما 
ب��ن 86-43 ، و ي�ضتهلكون م�رشوب الكاكاو يوميا 
ملدة 6 �ضهور ، �ضهدوا حت�ضنا وا�ضحا يف التجاعيد و 

عالمات تقدم ال�ضن.

بغداد – هيفاء القره غولي 

من �أف�ضل طرق ترطيب 
�لب�ضرة يف �ل�ضتاء 

هي �أ�ضتخد�م �الطعمة 
�لطبيعية الإمد�د ب�ضرتك 

بالرتطيب �لكايف لها، 
حيث �أن خالل ف�ضل 

�ل�ضتاء ميكنك �الأعتماد 
علي م�ضتح�ضر�ت 
�لتجميل من �أجل 

�حل�ضول علي ب�ضرة 
نظرة و رطبة.

املقادير : 
1 كاأ�ض دقيق منخول 

3 بي�ضات 
ثالثة ارباع الكاأ�ض �ضكر 
ثالثة ارباع الكا�ض زيت 
ملعقة طعام بكنج باودر

ملعقة طعام فانيليا 
مب�ضور برتقالة 

ملعقتان �ضغريتان ع�ضري برتقال 
طريق��ة التح�ض��ري:  - يك�رش البي���ض يف زبدية ويخلط 
جيدا ث��م ت�ضاف اليه الفانيليا والزي��ت وال�ضكر ويخلط 

اجلميع جيدا.

- ي�ضاف الدقيق وال )بيكنج بودر( اىل اخلليط ال�ضابق 
ويخلط جيدا عندما يتم��ازج اخلليط جيدا ن�ضع مب�ضور 

الربتقال والع�ضري ويخلط جيدا.. 
- تو�ض��ع يف القال��ب وم��ن ث��م يف الفرن عل��ى حرارة 
متو�ضط��ة اىل ان تن�ضج. - يرك القالب ليربد ثم ن�ضع 

الكيك يف �ضحن خا�ض وميكن اأن يزين بال�ضوكوالته.

املكونات:
ك��وب  الثل��ج،1  مكعب��ات  قال��ب 

م��ن م��اء ال��ورد، 1 ك��وب من 
البت��الت املجففة اأو الرباعم، 

الزي��ت  م��ن  قط��رات   3
العط��ري،1 كوب من املاء 
املقطر، ½ كوب من هالم 
ال�ضبار، طريقة التح�ضري :

املكون��ات  جمي��ع  خل��ط 
يف وع��اء وحتريكه��ا برفق، 

ث��م �ض��ب ال�ضائ��ل يف كال من 
قوال��ب الثل��ج، واأعل��ى كل مكعب 

و�ضع ع�ضبة او بتلة من اختيارك قبل 
و�ضعه��ا يف الفريزر واالنتظ��ار ب�ضرب حتى 

يت��م جتميدها على مهل. عندما تك��ون على ا�ضتعداد 
ال�ضتخدام مكعبات الثلج، عليك فقط االم�ضاك بقطعة 
اجللي��د ومتريره��ا بلط��ف يف جمي��ع اأنح��اء وجهك 
والرقب��ة، م��ع اإي��الء اهتم��ام خا���ض عل��ى اجلف��ون 
وجانب��ي االأنف، مع ا�ضتخدام بع��د ذلك ماء الزهر او 

الورد النعا�ض الب�رشة.
فوائد مكعبات الثلج مع بتالت الزهور:

اأف�ض��ل  م��ن  واح��دة  الزه��ور  بت��الت 
املكون��ات الإعط��اء دفع��ة طبيعية 
ل�ضحتك وجم��ال ب�رشتك، وعند 
دجمه��ا م��ع مكعب��ات الثل��ج 
فاإن��ه يك��ون له��ا الكثري من 

الفوائد للعناية بالب�رشة:
:  C 1. غني بفيتامن 

بتالت الزه��ور م�ضدر رائع 
 ،C للح�ض��ول على فيتامن
حي��ث ان فيتام��ن C يدع��م 
خالي��ا اجللد �ضد اجلذور احلرة 
الت��ي ت�ضب��ب عالم��ات �ضيخوخة 
الب���رشة، كم��ا ان��ه يزي��د م��ن اإنت��اج 

الكوالجن.
2. م�ضدر للراحة والهدوء:

ا�ضتخ��دام بت��الت الزهور م��ع مكعب��ات الثلج تعطي 
اح�ضا�ض بالهدوء والراحة واالنتعا�ض.

3. منظف جيد للب�رشة:
ال عج��ب يف اأن العديد من منتجات التجميل حتتوي 
عل��ى الزه��ور وال��ورود، وذل��ك الأن له��ا خ�ضائ���ض 
م�ض��ادة للجراثي��م، تعم��ل يف ع��الج اجلل��د امللتهب  

وامل�ض��اب بح��ب ال�ضباب، واحل��د من احم��رار ومنع 
م�ض��اد  ان��ه  كم��ا  والن��دوب،  احلب��وب  م��ن  املزي��د 
لاللتهابات، لذلك ميكن اأن ي�ضاعد على احلد من اجللد 
املنتفخ ح��ول العينن، وميكن احل�ضول على كل تلك 
الفوائ��د عن طريق ا�ضتخدام مكعبات الثلج مع بتالت 

الزهور ومتريرها على الب�رشة .
4. تونر للب�رشة:

ميك��ن ا�ضتخ��دام مكعب��ات الثل��ج مع بت��الت الزهور 
مبثابة تونر لب�رشت��ك، حيث مبجرد العودة اإىل البيت 
م��ن العمل، ميكنك اخد مكعب من الثلج ومتريره على 
ب�رشت��ك  بحركات دائرية، مم��ا ي�ضاعد على التخل�ض 

من الراب وكذلك املاكياج.
 5. مرطب للب�رشة:

الزي��وت الطبيعي��ة املوج��ودة يف ال��ورود ت�ضاعد يف 
االحتف��اظ برطوب��ة الب�رشة، وهذا ي��وؤدي اإىل ال�ضعور 
ب��اأن ب�رشتك ناعم��ة وطرية، وال�ضكري��ات يف بتالت 

الورد تفيد خ�ضو�ضا ذوي اجللد احل�ضا�ضة.
7. ت�ضغري و�ضد امل�ضام:

مترير مكعب من الثلج مع بتالت الزهور على ب�رشتك 
قب��ل املاكي��اج، يقلل م��ن امل�ض��ام، ويجع��ل ب�رشتك 

خالية من العيوب بعد و�ضع املاكياج.

مهني��ًا: تعم��ل على جبه��ات عدي��دة وتالقي 
النتائ��ج املده�ض��ة، وبانتظارك �ضف��ر اأو عمل 
خ��ارج البالد م��ع موؤ�ض�ضات ك��ربى عاطفيًا: 
راج��ع ح�ضابات��ك م��ع ال�رشيك حت��ى تتمكن 
م��ن خل��ق فر���ض جدي��دة للعالق��ة بينكم��ا، 

وخ�ضو�ضًا يف االأيام املقبلة

مهني��ًا: اح��ذر غرية بع�ض الزم��الء منك، فقد 
ي�ضعون��ك يف م�ضاكل اأن��ت بغنى عنها، واأنت 

قادر على رد ال�ضاع ال�ضاعن
عاطفي��ًا: اإذ اأثرت غ��رية احلبيب فقد ال تعرف 
م��ا ينتظرك، هو �ضخ�ض متفه��م ويحبك اأكرث 

مما تت�ضور

القم��ر يف برج��ك يجعل��ك م�رشق��ًا،  مهني��ًا: 
ويجمع هذا اليوم حولك اال�ضدقاء وي�ضري اإىل 

رحلة اأو االنتقال اإىل بلد اإقامة جديدة
اأم��ور  ال�رشي��ك عل��ى  عاطفي��ًا: ق��د ت�ضام��ح 
ح�ضا�ض��ة، لكن��ك ل��ن تته��اون يف ح��ال كان 

الكذب هو حمور اخلالف

مهني��ًا: يحذرك هذا اليوم م��ن ارتكاب بع�ض 
االأخطاء، ويطلب اإليك الروي وحتليل االأمور 
به��دوء عاطفي��ًا: ت�ضل��ط ال�ضوء عل��ى قدراتك 
االن�ضاني��ة وم��دى ا�ضتع��دادك للت�ضام��ن مع 
احلبي��ب ال��ذي بدوره يتج��اوب مع��ك مقدمًا 

الدعم واالهتمام والرعاية

مهني��ًا: يت��وج هذا الي��وم فرة واع��دة، ما قد 
يعن��ي م�رشوع��ًا م�ضركًا مع بع���ض االأقوياء 
ح��ب  اجل��و  يف  عاطفي��ًا:  اإبداعي��ًا  وعم��اًل 
وعواطف حارة وعملية اإبداعية، هذا ما ي�ضري 

اإليه اجلو الذي تعي�ضه هذا اليوم

خليط ع�ضري الليمون وزيت الزيتون :
يع��د كل م��ن ع�ض��ري الليم��ون وزي��ت الزيت��ون م��ن 
مت  وق��د  الفعال��ة  اجلمالي��ة  الطبيعي��ة  املكون��ات 
ا�ضتخدامه��ا على نطاق وا�ضع حل��ل امل�ضاكل اجللدية 
وال�ضحي��ة. حي��ث يتمتع ع�ضري الليم��ون بخ�ضائ�ض 
تبيي���ض فعالة التي كثرياً ما ت�ضاع��دك يف التخل�ض 
م��ن اإ�ضم��رار الب���رشة. اأي�ض��ًا عن��د جتهي��ز خليط من 
ع�ض��ري الليم��ون وزيت الزيتون ميكن��ك من احل�ضول 
عل��ى اأظافر قوية حيث يقوم زي��ت الزيتون باإخراق 
جل��د االأظاف��ر. ي�ضاع��د ع�ض��ري الليم��ون يف تقوي��ة 
االأظافر التالفة وتق�ضري االأظافر واإزالة البقع ال�ضفراء 
القبيح��ة التي تتواجد اأعل��ى االأظافر ويعطيها ملعان 

م�رشق .
خل��ط  3 مالع��ق كبرية م��ن زيت الزيت��ون، 1 معلقة 
كبرية من ع�ضري الليمون الط��ازج، والقيام بت�ضخن 
اخللي��ط يف امليكرووي��ف حتى ي�ضب��ح اخلليط دافئ 

قلي��اًل، والقيام بتدليك كل اظفر بهذا اخلليط ثم نقعي 
يدي��ك يف اخلليط ملدة 20 دقيق��ة وتركه طوال الليل 
على االأظافر اأف�ضل ثم غ�ضل االأظافر يف �ضباح اليوم 

التايل .
 املزيد من الطرق الطبيعية لتقوية االأظافر :

 املل��ح :  ان اأف�ض��ل طريقة لتقوي��ة االأظافر ال�ضعيفة 
ه��ي اإ�ضتخ��دام منق��وع مل��ح البح��ر ؟ نعم الأن��ه هذا 
اخللي��ط ي�ضاعدك يف التخل�ض م��ن االأظافر ال�ضعيفة 
واإ�ضاف��ة تاأل��ق لالأظافر واحلل االأمث��ل للتخل�ض من 
اخلالي��ا امليتة . حي��ث تقوم املع��ادن املوجودة يف 
امللح بتجديد اخلاليا .  من خالل اأخذ وعاء من املاء 

الدافئ لغم�ض اأظافرك بداخله ب�ضكل مريح .
  التدليك بزيت جوز الهند :

يع��د زي��ت ج��وز الهند النق��ي م��ن احلل��ول اجلمالية 
املنا�ضب��ة للكث��ري م��ن امل�ض��اكل املرتبط��ة باجلل��د 
وال�ضعر مبج��رد نقع اأوراق ال��كاري بداخل زيت جوز 

الهند يعت��رب هذا اخلليط اأف�ض��ل مرطب ومقوي 
زي��ت ج��وز  اإ�ضتخ��دام  اله�ض��ة. ميكن��ك  لالأظاف��ر 

الهند مبف��رده يف تدليك االأظافر اله�ض��ة ومنع انواع 
عدي��دة من عدوى االأظاف��ر. ي�ضاعدك زيت جوز الهند 
يف احلف��اظ عل��ى ترطي��ب االأظافر وحت�ض��ن الدورة 

الدموية .
  منقوع خل التفاح :

م��ن العالج��ات املفي��دة لالأظاف��ر اله�ض��ة ه��و خ��ل 
التف��اح كما اأنه متاح ب�ضهولة يف العديد من املتاجر 
وي�ضتخدم على نطاق وا�ضع يف عالج م�ضاكل جمالية 
خمتلف��ة خا�ض��ة املرتبط��ة بالب�رشة وال�ضع��ر . ومما 
ال�ض��ك فيه اأنه من العالج��ات املنا�ضبة لق�رشة ال�ضعر 
وحكة الراأ���ض . حيث اأن خل التفاح حممل باملعادن 
مث��ل احلدي��د، الكال�ضي��وم، البوتا�ضي��وم، املغن�ضيوم 
لتقوي��ة  االأ�ضا�ضي��ة  الفيتامين��ات  اإىل  باالإ�ضاف��ة 

االأظافر واحل�ضول على اأظافر اأكرث �ضمكًا .

إليكِ فوائد استخدام مكعبات الثلج مع بتالت الزهور

طريقة عمل كيك البرتقال

ماسك لتقوية األظافر الضعيفة 


