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مهني��ًا: قد تكون تعبت يف العمل ولكن ال تفقد 
العزم، فاأمامك م�سوؤوليات يجب اإمتامها

باحلبي��ب  وثقت��ك  الدائ��م  تفاوؤل��ك  عاطفي��ًا: 
وي�س��عرانه  الطماأنين��ة  علي��ه  ي�س��فيان 

باال�ستقرار وبحبك ال�سادق له

مهني��ًا: اعتم��د عل��ى نف�س��ك وال تب��ن اأم��ام 
الزمالء اأنك فاقد الثقة باإمكاناتك هذا اليوم

العم��ل توؤث��ر يف  عاطفي��ًا: ال ت��دع �س��غوط 
عالقتك باحلبيب، فهو يتحن فر�س��ة هدوئك 

ليعرب عن مدى حبه لك

مهني��ًا: ين�س��ب االهتمام على م���روع خالق 
فن��ي وثقايف، وقد تقدم عر�س��ًا ي��ربز كفاءتك 

ومواهبك
عاطفيًا: تخو�ض مغامرات من نوع خمتلف اإذا 
كن��ت اأعزب، وقد تتحول اإحدى ال�س��داقات اإىل 

عالقة اأكرث حميمية

مهني��ًا: ي�س��لط ه��ذا الي��وم ال�س��وء عل��ى االأمور 
املهنية التي تواجه بع�ض التحديات والعرقالت
عاطفيًا: مت�س��ي اوقاتًا طيبة م��ع ال�ريك الذي 
ي�رح لك طموحاته واأهدافه، وت�س��عيان معًا اإىل 

حتقيق حلم راودكما منذ زمن

مهني��ًا: يبدو اأن مزاجك مرتاح بعد النجاح الذي 
حققت��ه يف اآخ��ر م�س��اريعك، واأبع��دك عمن كنت 

على عالقة �سداقة جيدة بهم
عاطفيًا: ت�س��تد حدة النقا���ض بينك وبن ال�ريك 
ثم جتدان خمرجًا الئقًا من االأو�ساع التي متران 

بها

مهني��ًا: نظم اعمالك وراقب اأرقامك وح�س��اباتك 
وال تت��كل على احلظ، ورمبا عليك االن�س��حاب اأو 

االنعزال للتفكري
عاطفي��ًا: تك��ون جريئ��ًا يف طرح املو�س��وعات 
والدف��اع عن حقك مع ال�ريك، لكن 

�رط التحرك يف االإطار ال�سحيح

مهني��ًا: يتي��ح لك هذا الي��وم فر�س��ة التعبري عن 
اف��كارك يف العم��ل، و ي�س��ري اإىل جترب��ة جديدة 
تخو�س��ها له��ا عالق��ة مب��كان بعيد او ب�س��فر او 
بدول��ة اجنبية عاطفيًا: عليك اأن تخرج من حالة 
القلق على امل�س��تقبل مع ال�ريك، وذلك ال بد من 

اأن يكون من خالل الثقة بالنف�ض وال�سجاعة
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كيف تعرفين نوع بشرتِك؟

وق��د يوؤدي اإىل ظهور حب ال�س��باب اأو حتى يجعل 
ب�رتك تبدو اأكرب �سًنا وقد توؤدي اإىل ما هو اأخطر 

من اأمرا�ض جلدية توؤثر على اأ�سلوب حياتك
كيف حتددين نوع ب�رتِك، ثقفي نف�سك

1. الب�رة املركبة:
عندها تكون اجلبهة واالأنف والذقن زيتية ب�س��كل 
كبري يف حن تكون منطقة اأ�س��فل العن واخلدين 
��ا عندما  جاف��ة. وق��د تك��ون ب�رتك مركب��ة اأي�سً

تتغري �سفاتها مع املناخ املحيط
2. الب�رة الدهنية:

ت�س��عر اأن ب�رت��ك المع��ة ورطب��ة دائًم��ا. وتكون 
م�س��ام الب���رة دائًم��ا م�س��دودة ومعر�س��ة حل��ب 
ال�س��باب وااللتهابات والبثور ال�سوداء اأو البي�ساء 
وغريه��ا م��ن م�س��اكل الب�رة املعروف��ة يف فرتة 

املراهقة والتي تطفو على ال�سطح

بالرغ��م م��ن اأن الب�رة الدهنية تع��اين من الكثري 
م��ن امل�س��اكل اإال اأن االأخبار اجلي��دة اأنها حتتفظ 
ب�سبابها وت�ستطيع اأن تظل اأ�سغر �سًنا لفرتة اأطول

3. الب�رة العادية:
عندم��ا تكون الب�رة ناعمة وم�رقة الأن ال�س��وء 
ينعك���ض عنه��ا ب�س��كل مت�س��اٍو فهي يف منت�س��ف 
امل�سافة بن الب�رة الدهنية واجلافة. وال تالحظ 
اأي تغ��ري عليه��ا خ��الل الي��وم وميك��ن اأن جت��رب 
العدي��د م��ن م�س��تح�رات التجمي��ل عليه��ا دون 

احل�سول على نتائج وا�سحة. 
ميك��ن لهذه الب�رة اأن تخت��رب بع�ض التقلبات من 
جفاف الب���رة عند اخلدين مم��ا يجعل من املهم 
اأن ت�س��تخدم بع���ض املرطبات الت��ي حتافظ على 

ب�رتك من البيئة املحيطة.
4.جافة وح�سا�سة:

تلته��ب ب�رعة ويظه��ر عليها االحمرار بب�س��اطة 
وتك��ون عندها الب�رة دائًما قا�س��ية وخ�س��نة يف 
الليل وفرتة منت�س��ف النهار اأو الظهرية حتى بعد 

ا�س��تخدام املرطبات ب�س��اعتن كما اأن ا�س��تخدام 
م�ستح�رات التجميل توؤدي اإىل الكثري من االأذى 
له��ا اإذا مت ا�س��تخدامها ب�س��خاء اأو دون عناية يف 

االختيار
تنتج الب�رة اجلافة نتيجة عدة عوامل اإما وراثية 
اأو نتيج��ة لتغ��ري الهرمون��ات اأو نتيج��ة لتغريات 
خارج��ة نتيجة قل��ة العناي��ة بالب���رة اأو نتيجة 
لالأطعم��ة اخلاطئ��ة الت��ي تتناولها خ��الل يومك 
لذل��ك يج��ب تن��اول الكثري م��ن املياه وال�س��وائل 
البديل��ة مث��ل الع�س��ائر م��ع ا�س��تخدام العديد من 

امل�ستح�رات الطبيعية لرتطيب الب�رة
طريقة لتحديد نوع ب�رتك:

1.  ق��م بغ�س��ل ب�رت��ك جي��ًدا با�س��تخدام امل��اء 
م��واد  اأي  اأو  املكي��اج  اآث��ار  الزال��ة  وال�س��ابون 

كيميائية اأخرى
2.  اترك ب�رتك ملدة �ساعتن دون اأن تلم�سها اأو 
ت�س��ع عليها اأي �س��يء حيث يف ه��ذه الفرتة تعود 

الب�رة اإىل طبيعتها

3.     انظ��ر اإىل ب�رت��ك يف امل��راآة حي��ث ميكنك 
اأن ت��رى بع�ض املالحظات والتي عندها �س��تحدد 

نوع ب�رتك:
الب���رة العادي��ة: لن يظهر علي��ه اأي اأث��ر للمعان 
اأو الزي��وت اأو حت��ى ل��ن تكون جاف��ة وتتظر على 
رطوبته��ا ونعومتها )اإن كنت مت��ل هذا النوع من 

الب�رة فاعترب نف�سك من املحظوظن(
الب���رة الدهني��ة: �س��تظهر الكث��ري م��ن الده��ون 
والزي��وت عل��ى الب�رة خا�س��ة يف مناطق االأنف 

واجلبهة والذقن و�ستجد اأن امل�سام وا�سعة
الب�رة اجلافة: �ستالحظ ظهور بع�ض خاليا اجللد 
البي�س��اء امليت��ة مع ال�س��عور ب��اأن اجللد م�س��دود 

وجتد اأن امل�سامات �سغرية
الب�رة املركبة: �س��تجد اأن منطقة حرف T والتي 
هي اجلبهة واالأنف زيتية ودهنية ب�س��كل ملحوظ 
اأم��ا اخلدي��ن جتدهم��ا جافتن بحي��ث يجمع هذا 
النوع من الب�رة �س��فات م�س��رتكة ب��ن االأنواع 

االأخرى.

بغداد – هيفاء القره غولي 

تعترب اخلطوة الأوىل 
يف العتناء بالب�شرة هي 

معرفة نوع ب�شرتك ودائًما 
ما ل تعرف كيف ميكنك 

حتديد هذا النوع؟؟ معظم 
الن�شاء يرتبكن يف حتديد 

نوع الب�شرة ويتبع ذلك 
ا�شتخدام م�شتح�شرات 
خاطئة ميكن اأن توؤذي 

ب�شرتك

املكون��ات: حبتان من الطماطم متو�س��طتا 
احلج��م. ب�س��لة متو�س��طة احلج��م. كوب من 
الفا�س��ولياء اخل���راء. ثالثة ف�س��و�ض من 
الث��وم.  حب��ة بطاط���ض متو�س��طة احلج��م. 
كوب من البازي��الء. جزرتان من احلجم 
املتو�س��ط. ملعقتان من زي��ت الزيتون 
للتحم��ري. ملعقة �س��غرية م��ن الفلفل 
االأ�س��ود. ملعقة �سغرية من الكمون. 
البه��ارات  م��ن  �س��غرية  ملعق��ة 
امل�سكلة. مكعب �سوربة ماجي. ملح. 

ماء.
زي��ت  التح�س��ري: �س��عي   طريق��ة 

الزيت��ون يف وع��اء الطب��خ، ث��م اأ�س��يفي اإىل الوع��اء 
الب�س��ل املفروم والثوم وقلبيه اإىل اأن يذبل. اأ�س��يفي 
كاًل م��ن البطاط�ض واجلزر بعد تقطيعهم اإىل مكعبات. 
اأ�س��يفي البازي��الء والفا�س��ولياء اخل���راء املقطعة 
والطماط��م املقطعة قطع��ًا �س��غرية واتركيها مغطاًة 
عل��ى ناٍر هادئ��ة مل��دة 10 دقائق م��ع التحريك بن 
احلن واالآخر. اأ�س��يفي جميع البهارات وملح الطعام 
ومكع��ب املاج��ي وحركيها جي��داً. اأ�س��يفي كمية من 
املاء بحيث تغمر جميع اخل�س��ار ويك��ون اأعلى منها 
بكمية منا�س��بة. اتركي ال�سوربة على ناٍر هادئة ملدة 
ثل��ث �س��اعة اإىل اأن تتاأك��دي م��ن اأن جمي��ع املقادير 

نا�سجة وت�سبح جاهزًة لالأكل.

حاويل اال�س��تمتاع بوقت��ك بعيداً عن اأي ات�س��ال اآخر، 
لتعي��دي التوا�س��ل م��ع نف�س��ك، وتكت�س��في ب�س��ماتك 
واإيقاعك اخلا�ض. ولعل ذلك اأمر يف غاية االأهمية لرفع 

املعنويات والتمتع ب�سحة ج�سدية جيدة.
اخت�سا�س��يي  بع���ض  ي��ة ين�س��ح  لتغذ ا

باالإ�س��افة  ىل بالقيلول��ة،  اإ
�ساعات النوم املعتادة. 

م��ن  فري��ق  ويف���ر 
الباحثن االإجنليز 

اأج��روا  الذي��ن 
درا�س��ة عل��ى 

 1 0 0 0

�س��خ�ض بقوله��م: "الأنن��ا بذل��ك ن�س��بح اأخ��ف واأك��رث 
�س��عادة، واأكرث اإبداعًا اإذا منن��ا اأقل خالل الليل". ملاذا؟ 
الأن ال�س��اعة البيولوجية يف اأج�س��امنا تعمل على اإفراز 

الكورتيزول يف ال�سباح، والكورتيزول هو الطاقة.
ويقول اأحد االأطباء: "حن ن�س��حو يف ال�س��باح الباكر 
نتناول وجبة الفطور على نحو اأكرث انتظامًا، فاإن ذلك 
مينعن��ا من تن��اول الوجب��ات اخلفيفة ط��وال النهار". 
وه��ذا بح��د ذاته يزي��ل الدهون ال�س��باحية وال ي�س��مح 

با�ستعادتها.
وي�سيف "خالل االإجازات اأو عطلة نهاية االأ�سبوع، اإذا 
نه�س��نا متاأخرين �س��اعة واحدة مقارنة بباقي العام، 

فهذا يكفي".

ولكن، اإذا اأردنا جتربة اأمر اآخر، فعلينا اأن نتبع اأ�س��لوب 
النوم ثنائي املرحلة، وهذا يعني النوم اأقل خالل الليل 
واأخذ قيلولة �س��غرية خالل النهار. وهذا ما كان يفعله 
الفن��ان وع��امل الريا�س��يات ليوناردو دا فن�س��ي، حيث 
كان ياأخ��ذ قيلول��ة مل��دة 15 دقيقة كل �س��اعتن، فقد 

كان يعرف اأنه خالل الليل ي�سبح اأقرب اإىل خياله.
بالن�س��بة اإىل اأي �سخ�ض اآخر فاإنه قد ي�ستغل هذا الوقت 
لو�س��ع اخلطط وامل�س��اريع. ويك�س��ب امل��رء املزيد من 

الوقت الأنه قلل وقت نومه بحوايل �ساعة ون�سف.
وم��ن الوا�س��ح اأن جتزئة الوقت ينبغ��ي اأن تاأتي طوعًا 
ولي�ض ب�س��بب توقف التنف�ض اأو اأن��واع االأرق التي يجب 

معاجلتها.

مهني��ًا: يركز ه��ذا اليوم على ال�س��وؤون املهنية 
التي ت�سادف بع�ض التحديات

عاطفي��ًا: تت��واإىل عليك االأخب��ار اجلميلة، وهذا 
ي�س��اعدك عل��ى توطي��د عالقت��ك بال�ريك مبا 

يتنا�سب مع طموحاتكما

اإىل  ي��وؤدي  ل��ن  االأج��واء  يف  ت�س��وي�ض  مهني��ًا: 
االبتع��اد عن حميط��ك اأو اإىل ح�س��ول جفاء مع 

الزمالء وامل�سوؤولن
عاطفي��ًا: حن ت�س��عر ب��اأي تغي��ري يف ت�رفات 
ال�ري��ك، ال ت��رتدد يف طرح االأ�س��ئلة لتو�س��يح 

االأمور لئال تتفاقم امل�سكلة

مهني��ًا: مع اأنك حتقق تقدم��ًا ملحوظًا، اإال اأن 
عليك املثابرة با�ستمرار ولي�ض الك�سل

عاطفيًا: ميكن اأن توقعك عواطفك يف م�سكلة، 
اعتمد على فطرتك يف توجيه اأحا�سي�سك

مهنيًا: يجعلك ه��ذا اليوم اأكرث تكيفًا مع االأجواء 
وم��ع تب��دل الظ��روف الت��ي حتيط ب��ك وتفر�ض 
علي��ك منطًا جديداً من الت�رف عاطفيًا: يتناغم 
فينو�ض مع جوبيتري في�سهل عليك االأمور ويجعل 
املناخ العاطفي دافئًا، وتكت�س��ب جاذبية كبرية 

وت�سمع كالم احلب والغرام

مهني��ًا: ال ترتك خيالك ي�س��يطر عل��ى عقلك، الأن 
االأمور على اأر�ض الواقع تختلف كثرياً

عاطفي��ًا: تعاط��ف ال�ري��ك مع��ك يفر���ض عليك 
مزيداً من ال�سفافية يف التعامل معه

تغف��ل العديد م��ن العرائ�ض عن اأهمية م�س��كة 
العرو�ض وتاأثريها على مظهرهن، وعلى الرغم 
من اأن م�سكة العرو�ض تعد واحدة من التفا�سيل 
ال�س��غرية اإال اأن اختيارها ق��د يكون اأمراً 
�س��عبًا، ولكن الن�س��ائح التالية التي 
�سنقدمها لك، �ست�ساعدك على توفري 
الكثري من الوقت واجلهد يف التفكري 

حول هذا املو�سوع.
عندما يتعلق االأمر مب�س��كة العرو�ض، 
بع��ن  اأخذه��ا  علي��ك  اأم��ور  هن��اك 
االعتب��ار، كالل��ون وال�س��كل واحلجم ونوع 

االأزهار امل�ستخدمة.
1. اخت��اري م�س��كة اأزه��ار وفق��ًا ل�س��كل 
ج�س��مك: اإن كن��ت تتمتع��ن بق��وام نحي��ف 
اختاري م�س��كة اأزه��ار تتما�س��ى مع حجم 
ج�س��مك بحي��ث ال تخط��ف االأنظ��ار عنك، 
فاأن��ت بالتاأكي��د ال ترغبن ب��اأن ينظر 

املدعوين اإال م�سكة اأزهارك فقط.
لذا احر�س��ي عل��ى اختيار  م�س��كة 
�س��غرية احلج��م حت��ى ال ت�س��بح 

اإطاللت��ك غ��ري موفق��ة. واإن كن��ت ذات حج��م ممتل��ئ اأو اإن كن��ت 
طويل��ة، عليك اختيار م�س��كة جريئة، كم�س��كة االأزهار امل�س��تدير 
فهي االأن�سب ل�سكل ج�سمك. احر�سي على اختيار م�سكة اأزهار من 
�س��اأنها اأن ت�س��في البهجة على اإطاللتك، ال جتعلك تبدين ممتلئًة 

اأكرث.
2. اختيار �سكل امل�سكة املنا�سب لف�ستان الزفاف:

هن��اك اأم��ران عليك اأخذهما يف ع��ن االعتبار عند اختيار �س��كل 
م�س��كة االأزهار وفقًا لف�س��تان زفافك؛ ت�س��ميم الف�س��تان و�سكل 

الزينة. اإذا كنت �س��رتتدين ف�س��تانًا �س��خمًا، اختاري م�سكة 
اأزه��ار م�س��تديرة، بحي��ث ال تختف��ي االأزهار بن اأقم�س��ة 

الف�س��تان. ولكن اإن كنت �س��رتتدين ف�س��تانًا بق�س��ة �سيقة، 
تعت��رب م�س��كة االأزه��ار ال�س��غرية مثالي��ة ل��ك، الأنها ل��ن تخفي 

تفا�س��يل الف�ستان. م�س��كة االأزهار تزيد من رونق اإطاللتك ولكن 
ف�س��تانك ه��و العن�ر االأه��م يف اإطاللتك. يف حال كان ف�س��تانِك 
مزينًا بالورود ال�س��غرية اأو بقطع �س��غرية م��ن االأحجار الرباقة، 
اختاري م�س��كة اأزهار ب�س��يطة، بحي��ث ال تبدو اإطالت��ك مزدحمة 
وغري متناغمة. واحر�سي اأي�سًا على جتنب م�سكة االأزهار الكبرية 
املتدلية، الأنها �س��وف تخفي معظم تفا�س��يل ف�ستانك، خ�سو�سًا 
اإن كان ف�س��تانك مزين��ًا بحزام. واحر�س��ي على اأن تكون م�س��كة 

االأزهار من لون واحد، لتحظي باإطاللة متنا�سقة.

ساعات النوم الكافية تعطيك طاقة أكبر وصحة أفضل!

طريقة عمل شوربة الخضار 

أسس اختيار باقة ورد العروس في ليلة العمر


