
Sun. 26 Mar. 2017 issue no 313نواعم10
االحد 26 آذار 2017 العدد 313

مهني��ًا: بو�سع��ك االطمئنان، ي�ساه��م احلظ يف 
تهدئ��ة االأم��ور واإح��ال ال�س��ام والطماأنين��ة 
عاطفيًا: فيما يتعلق باحلبيب انت مدرك متامًا 

اهتمامه وا�ستعداده للوقوف اىل جانبك 

مهنيًا: يطراأ حدث م��ا ما قد يوؤجل بع�ض م�ساريعك، 
وق��د ت�سط��ر اإىل تاأجي��ل �سف��ر مث��ًا، اأو ي�ستج��د ما 
يجعلك تعّدل يف بع�ض خططك العملية عاطفيًا: تعيد 
الي��وم النظ��ر يف الكث��ر من االأم��ور الت��ى ت�سعر اأنك 

ت�رشعت ب�ساأنها مع ال�رشيك 

مهني��ًا: �رشاكة ناجحة ومفاو�س��ات مثمر ب�ساأن عقد 
او اتفاق او توقيع. قد تكت�سف ما اخفي عنك او ت�ستاء 
م��ن ت�رّشفات لبع���ض املقّربني عاطفي��ًا: تتقرب من 
احلبي��ب اأكرث فاأكرث وتكت�سف فيه اأموراً جتعلك تتعلق 

به كثراً وعدم االبتعاد عنه مدة طويلة

اإىل  ت��وؤدي  اأن  ميك��ن  املتك��ررة  اخلاف��ات  مهني��ًا: 
�سدامات غر حم�سوبة النتائج، فحاول اأن تدع االأمور 
ت�س��ر بهدوء عاطفيا: اأنت جاه��ز لتبداأ وت�ستعد لعاقة 
عاطفي��ة جديدة. عليك اأن تتاأقلم مع ت�رشفات احلبيب 

اإن كنت تنوي اال�ستمرار بهذه العاقة

مهني��ًا: تراودك م�ساع��ر حتمل اإلي��ك احلما�سة الإحداث 
تغير كبر، اأولاإقدام على مغامرة ا�ستثنائية عاطفيًا: 
تب��دو حيات��ك العاطفي��ة ممي��زة، وتتلق��ى ع��دداً م��ن 

الر�سائل التي تفرح قلبك وت�سعرك باالطمئنان

مهني��ًا: متي��ل اإىل امل�سارك��ة يف ن��دوات وموؤمترات 
واإىل تلبية الدعوات االجتماعية. حان الوقت لتهتم 

بقدراتك الفكرية ولتغني ثقافتك ولت�سقل مواهبك
 عاطفي��ًا: ت�سع��ر بعواط��ف جميل��ه جت��اه �سخ���ض 
تعرف��ت الي��ه اأخ��راً. عليك ان تتخ��ذ ق��راراً حا�سمًا 

ب�ساأن عاقتك مبن حتب

مهني��ًا: تب��دو واثق��ًا ج��داً بنف�س��ك وقد حتقق 
اأمني��ة م��ا وتخّطط ل�سفر اأو تق��وم به اأو يكون 
لزمي��ل دور فيما توؤول اإليه الظروف عاطفيًا: 
ي��وم منا�س��ب للخط��وات احل�ّسا�س��ة: اإذا كنت 

تريد جتاوب ال�رشيك معك، ف�ستنال ذلك 
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استعيدي صحة أظافرك مع هذه المأكوالت والمجموعات

 �ستتي��ح ه��ذه اال�سرتاح��ة الق�س��رة اإ�ساح 
اخلايا واإعادة جتديدها، مّما ي�ساعد اأظافرِك 
عل��ى ا�ستع��ادة �سحتها وقوته��ا االعتيادّية. 
الطويل��ة واملطلّي��ة  االأظاف��ر  اأن  �س��ّك يف  ال 
جميلة، لكن نن�سح��ك باعتماد اأ�سلوب اأق�رش 
وباملواظبة يف روتينِك للعناية باأظافرِك اإن 
كن��ِت تعانني م��ن اأطراف مق���رشة ومتك�رّشة. 

اإليِك حلول "نواعم": 
النظام الغذائي

  امتنع��ي ع��ن تن��اول الط��ون املعّل��ب الأن��ه 
الزئب��ق  يحت��وي عل��ى كمي��ة مرتفع��ة م��ن 

امل�سوؤول عن تلف االأظافر.
جتّنب��ي الع�سائر واحللوي��ات وال تفرطي يف 
تن��اول الفواك��ه )3-2 ح�س���ض يف الي��وم 
فق��ط(، الأنَّ ال�سكري��ات تتع��ب الكب��د وت�رّشع 
مع��ّدل هرم��ون  وترف��ع  الب���رشة  �سيخوخ��ة 

االأندروجني الذي ُي�سعف االأظافر. 
احر�س��ي عل��ى اختي��ار املاأك��والت الت��ي ال 

ترف��ع ن�سبة ال�سّكر يف الدم ب�رشعة مثل اخلبز 
االأ�سم��ر ورقائ��ق الفط��ور ال�سم��راء وحب��وب 

ال�سوفان.
اأكرثي من تناول املاأكوالت الغنية بالربوتني. 
النباتي��ات ميكنهن اختي��ار اللوبيا، والتوفو، 
والعد���ض، وال�سبانخ، والربوكل��ي، والفليفلة، 
وحب��وب القم��ح الكامل��ة؛ فه��ذه املاأك��والت 
غنية مبادة ال�سي�ستني، وهو احلم�ض االأميني 

امل�سوؤول عن فربكة الكراتني.
QTICKLES جمموعة العناية باالأظافر

 العناية باالأظافر بوا�سطة الكراتني
ُت�س��ّكل م��ادة الكرات��ني اأ�سا�َض �سع��ر وب�رشة 
�سّحي��ة؛ فف��ي غي��اب ه��ذه امل��ادة املعدنّية 
االأ�سا�سّي��ة، مُيكن اأن تتده��ور �سّحة االأظافر. 
الكرات��ني يف  ع��اج  ي�سه��م  مثلم��ا  متام��ًا 
متلي���ض ال�سعر املت���رّشر وتقويت��ه، باإمكانه 
اأن يحّق��ق اأي�سًا معجزات على �سعيد االأظافر 
الت��ي حتت��اج اإىل عناي��ة اإ�سافّي��ة. فبف�س��ل 
تركيبت��ه الغنّي��ة بالربوتين��ات، يق��وم ه��ذا 
العاج املقّوي لاأظافر باإ�سباع قاعدة الظفر 

بالكراتني من اأجل تقوية النواحي ال�سعيفة 
لا�ستعم��ال  نتيج��ًة  الرتطي��ب  وا�ستع��ادة 
املتك��ّرر مل�ستح�رش اإزال��ة املناكر والأ�سواء 
LED، م��ا يعني اأظافر اأطول واأقوى واأكرث 

�سحة.
العناية باالأظافر بوا�سطة الكال�سيوم

حتت��اج االأظاف��ر اإىل تغذي��ة مائم��ة لتنم��و 
ب�سّح��ة جّي��دة، وُيع��ّد الكال�سيوم واح��داً من 
املعادن التي ت�ساعد على حتقيق ذلك. عندما 
ينق�ض الكال�سيوم من االأظافر، ُت�سبح �رشيعة 
االنك�سار و�سعيفة ويتغّر لونها. كما يتباطاأ 
منّوه��ا باملقارن��ة م��ع االأظاف��ر ال�سحّي��ة، 
والتك���رّش.  للت�سّق��ق  عر�س��ة  اأك��رث  وتك��ون 
ي�ساع��د تطبيق هذا املحل��ول املغذي والغنّي 
بالكال�سيوم عل��ى التخّل�ض من هذه امل�ساكل 
ع��رب اإع��ادة بن��اء قاع��دة الظفر وتف��ادي اأّي 

�رشر يف امل�ستقبل.
تبيي�ض اأ�سفل االأظافر 

اخل��ل: يتمّيز اخل��ل االأبي�ض اأي�س��ًا بخوا�سه 
املبّي�س��ة للب���رشة، لذا ميكن��ك ا�ستخدامه يف 

تبيي���ض منطقة اأ�سف��ل االأظافر. �سعي ملعقة 
كبرة من اخلل يف كوب �سغر مملوء باملاء 
ثم انقعي فيه اأط��راف اأناملك ملدة ٥ دقائق، 
واأنهي بغ�سل يديك وو�سع كرمي مرطب ليديك 

واأظافرك.
ع�س��ر الليمون: م��ن اأ�سهل الط��رق لتبيي�ض 
االأظاف��ر باملن��زل، غمره��ا يف ع�سر ليمون 
ط��ازج. اع���رشي ثمرت��ي ليم��ون يف وع��اء 
�سغ��ر ث��م اغم��ري اأظاف��رك فيه مل��دة ع�رش 
دقائ��ق. اغ�سلي يديك بعدها باملاء الدافئ ثم 

اأنهي بو�سع كرمي مرطب لليدين.
بيكربون��ات ال�سودي��وم: ُتع��رف بيكربونات 
الرائع��ة،  اجلمالي��ة  بفوائده��ا  ال�سودي��وم 
الب���رشة  تبيي���ض  عل��ى  العم��ل  واأ�سهره��ا 
واالأظافر ب�سكل طبيعي. امزجي ملعقتني من 
البيكنغ �سودا مع قليل من املاء الدافئ حتى 
تتك��ّون لدي��ك عجين��ة منا�سب��ة، ث��م وزعيها 
عل��ى اأظافرك م��ع التاأكد م��ن و�سولها اأ�سفل 
كل ظف��ر. اتركي العجينة عل��ى اأظافرك ملدة 

خم�ض دقائق ثم اغ�سلي يديك.

بغداد - متابعة 

خاص

 يدّل تك�ّسر �لأظافر �أو 
جفافها �أو تغّي لونها 

�أو �سعفها بعد تطبيقات 
متكّررة من �ملناكي وجل 

�لتلوين، �إىل �أّن �لوقت 
قد حان لإر�حة �لأظافر 

من روتينِك �لعتيادي يف 
تلوين �أظافرك.

طريقة عمل فالفل العدس

كيف تؤثر وضعية نومَك في شيخوخة بشرتِك؟

كيف تصففين شعرك في 5 دقائق؟

 املقادير :
4 كوب عد�ض

1 ف�ض ثوم
1 فلفل اأخ�رش

1 ملعقة كبرة دقيق
½1 كوب زيت، للغلي
1 ملعقة �سغرة ملح
½ كوب ماء، للخلط

ماء للتنقيع
طريقة العمل :

1 - يف وع��اء، انقع��ي العد���ض يف املاء ملدة 3 
�ساعات.

2 - يف اخل��اط الكهربائ��ي، اخلط��ي املكونات 
مع بع�سها جي��داً ثم اأ�سيفي املاء، الدقيق وباقي 

املقادير جيداً.
3 - يف ق��در عل��ى النار، �سخني الزيت ثم �سكلي 
ك��رات من اخلليط واقليه��ا لتتحمر، كرري العملية 

حتى انتهاء الكمية.
4 - ارفعي القدر عن النار، ا�سكبي فافل العد�ض 

يف طبق وقدميها �ساخنة.

الن��وم ال��كايف وبطريقة �سحيح��ة يرتبط دائم��ًا بب�رشة 
�سحّي��ة ومتوّهج��ة. ولك��ن ماذا ل��و كنا نفع��ل العك�ض؟ 
و�سعي��ات نومنا ميكن اأن يك��ون لها تاأثر على ب�رشتنا 
وح��ّب ال�سباب والتجاعيد. العامات تكون عادًة العيون 
املنتفخ��ة وبع���ض البث��ور. طريق��ة نومن��ا تنعك�ض على 
وجوهن��ا. تع��ّريف معن��ا اىل اأب��رز م�ساكل الب���رشة التي 

ميكن اأن تت�سبب بها و�سعيات النوم اخلاطئة.
 كي��ف تاأث��ر الو�س��ادة على ب�رشت��ِك؟ النوم عل��ى ظهرك 
هو دائم��ًا و�سيلة جي��دة للنوم. احلفاظ عل��ى زاوية بني 
20و30 درجة ي�سمح لل�سوائل باأن ت�رشف ب�سكل اأف�سل 

من اجل�س��م. ومع ذلك، العديد من��ا يختارون اختيار 
الن��وم على جنب اأو عل��ى املعدة. هذا يدفع الوجه 

اإىل الو�س��ادة، الت��ي حتتوي عل��ى البكتريا اأو 
حت��ى على الكرميات اأو اأي منتج ا�ستخدمناه 

قب��ًا على وجهنا. احلل االأف�سل هو تنظيف 
الو�سائ��د املتك��رر، الأنه��ا ميك��ن اأن ت�سبب 

احلبوب اأو حتى الطفح اجللدي.

النوم على املعدة اأو البطن
كثر من النا�ض، يحبون النوم بهذه الطريقة، لكنها اأ�سواأ 
طريقة للن��وم الأي �سخ�ض. فحني نن��ام، حتتاج ب�رشتنا 
اإىل التنف�ض. هذه الو�سعية تدفع الوجه كله يف الو�سادة، 
االأم��ر الذي يع��وق ب�سي��ات اجللد. ه��ذا ي�سب��ب ان�سداد 
امل�س��ام، حب ال�سباب، واخلط��وط. نحن ال ن�سمح بدوران 
ال��دم يف ب�رشتنا يف هذه الو�سعية وه��ذا ال�سغط ي�سّبب 
انتف��اخ العيون واالأكيا�ض حت��ت العني. يتم ال�سغط على 
هي��كل وجهِك على و�سادة كل ليلة ملدة 8 �ساعات، وهذا 

يف �سيئ جداً  لب�رشت��ك. 
ي��ة  نها

املط��اف، ه��ذه الو�سعي��ة يف الن��وم ت�سب��ب التجاعي��د 
مبا�رشة. لتجنب كل هذا، جتنبي النوم على بطنِك.

النوم على جانب واحد
هذه الو�سعية ت�سّبب �رشراً اأقل على ب�رشتِك من و�سعية 
البط��ن. ومع ذلك، ه��ذا لي�ض الو�سع املث��ايل. عند النوم 
عل��ى جان��ب واح��د، ت�سعني �سغط��ًا هائًا عل��ى جانب 
واح��د. فهذا ي�سطح عظمة اخلد ويوؤدي اىل التجاعيد على 
اجلان��ب الذي تنامني علي��ه ب�سبب االحت��كاك وال�سغط. 
اأي�س��ا،ً اإن طبقت اأي منتج للعناي��ة بالب�رشة، فقد ينت�رش 

ه ب�رشتك. املنتج على وال�سادة وال متت�سّ
النوم على ظهرِك

الن��وم على ظهرك ه��و الو�سعية املثالية للن��وم! اأواًل، ال 
تقوم��ني بالكثر م��ن ال�سغط عل��ى ب�رشة وجه��ِك. وهذا 
�س��وف ي�سبب ظه��وراً اأقل للخطوط الدقيق��ة، اأقل ت�سطيح 
ملامح وجهِك وب�رشتِك �ستبدو اأ�سغر �سنًا واأكرث نعومة. 
باملقارن��ة مع النوم على اجلان��ب اأو على البطن، لن 
ترتاك��م ال�سوائ��ل حول عينيك االأمر ال��ذي يجعلهما 
منتفخت��ني. اأي�سًا، وجهك لن يلم���ض الو�سادة، فا 

يحتّك بالزيوت واالأو�ساخ.

اأه��ًا ب��ك يف اجلي��ل اجلديد م��ن اأدوات متلي���ض ال�سعر. 
�رّشح��ي �سع��رك! وال تكوي��ه!  اليوم، �سنعّرف��ِك اىل احلّل 
العام��ات.  ال�سي��دات  جمي��ع  ينا�س��ب  ال��ذي  ال�رشي��ع 
ح��ّويل �سع��رك يف غ�س��ون حلظ��ات بوا�سط��ة "دافني" 
DAFNI Hai -  فر�ساة ال�سرامي��ك لتملي�ض ال�سعر
�س��واء   .Straightening Ceramic Brushh
كان �سع��رك  متمّوج��ًا، جمع��ّداً اأو اأ�سع��ث، تق��وم ه��ذه 
الفر�ساة الثوريّة بت�رشيحه وجتعل ال�سعر ناعمًا واأمل�ض 
مع احلفاظ على كثافت��ه ورونقه الطبيعّي بدون اجلهد 

والوقت الذي يتطلّبه ت�سفيف ال�سعر يوميًا. 
اإّن فر�س��اة "دافن��ي" م�سنوعة من م��واد فائقة اجلودة 
وه��ي قائم��ة عل��ى تكنولوجي��ا ثورّي��ة وعل��ى ت�سميم 
�سط��ح ال�سرامي��ك الثاث��ّي االأبع��اد الفري��د ذي ب��راءة 

اخ��رتاع قي��د الدرا�س��ة. وق��د طّورتها طالب��ة يف جمال 
الكهربائي��ّة ووالده��ا املهند���ض  الفيزي��اء والهند�س��ة 
اأي�س��ًا. متح��ورت الفك��رة ح��ول ابت��كار فر�س��اة تب��ّدد 
احل��رارة لتخفيف ال�رشر على ال�سع��ر، ما ي�سمح له باأن 
ي�سب��ح اأطول واأق��وى ب�سكل طبيعّي. عن��د حرارة 185 
درجة مئوّي��ة املثالّية، تقوم فر�س��اة "دافني" لتملي�ض 
ال�سع��ر بت�رشيح �سع��رك وت�سفيفه يف غ�س��ون 3 اإىل 5 
دقائق. وتن�ساب ال�سعرات املتنا�سقة عرب �سعرك بدون 
ت�ساب��ك اأو �سّد ومتنحك �سعراً اأمل�ض خاليًا من التجاعيد 
وب�رشع��ة.    "دافن��ي" ه��ي ج��زء م��ن عامل��ك. ميكن��ك 
ت�سمينه��ا ب�سا�سة �سمن ج��دول اأعمالك احلافل، وهي 
ق��ادرة عل��ى اأن تقلب يوم��ك راأ�سًا على عق��ب بدون اأّي 
جه��د يُذك��ر. وب��دون اأن ته��دري وقتك الثم��ني، ت�سبح 

اأ�سا�سيًا م��ن برنامج يومك، ويف  "دافن��ي" جزءاً 
كّل يوم.  

  طريقة اال�ستخدام
   ح��ني تنته��ني م��ن غ�سل �سع��رِك ومت�سيط��ه، ميكنِك 

تطبي��ق امل�ستح���رش ال��ذي يغّل��ف �سع��رِك ويحميه من 
احلرارة. جّففيه جّيداً بوا�سطة جمفف ال�سعر.

ثّم خ��ذي كّل خ�سل��ة مبفردها وم��ّرري الفر�ساة عليها 
وكاأنِك مت�ّسطينها.

ح��اويل الو�سول اىل اجلذور ق��در امل�ستطاع لئا تبقى 
جمّعدة فيما �سعرِك مال�ض.

اأعي��دي التمري��ر اإذا �سعرت باأّن اخل�سل��ة نف�سها حتتاج 
اىل املزي��د من التملي�ض. عند االنتهاء، ال تن�سي اأّن رذاذ 

تثبيت ال�سعر فّعال جداً.

مهني��ًا: ال�سفافي��ة تل��ّف و�سع��ك املهن��ي، ويدوم 
ذل��ك طويًا وتعود بع�ض االأمور اإىل �سابق عهدها 
من التط��ّور عاطفيًا: قد يتناه��ى اإىل م�سامعك ما 
ال حتّب��ه اأو قد يق��ع الامتوقع. ح��ذار لئا ت�ساب 

بجروح اأو تعرف حوادث موؤملة

مهني��ًا: ك��ن اأك��رث تف��اوؤاًل، فق��د ت�سع��ر بالتع��ب 
واالره��اق الي��وم وع��دم الق��درة عل��ى مبا���رشة 
اأعمال��ك عاطفي��ًا: ت�سمع الي��وم الكثر من كلمات 

املغازلة من احلبيب التى تدخل قلبك ب�رشعة

مهنيًا: ي��وم اإيجابي باإمكانك اأن تكون حمط انظار 
الزم��اء، ت�سعر بحما�س��ة منقطعة النظ��ر وبالثقة 
بالنف�ض عاطفيًا: جتتمع باملحبني وتفرح لتاأييدهم 

لك، وت�سر االأو�ساع العاطفية على ما يرام

مهني��ًا: يب���رشك هذا الي��وم بالتخل�ض م��ن عراقيل 
تواج��ه اخلط��وات وتزعج بع���ض االأعم��ال، ويزول 
االلتبا���ض وتوّقع عقوداً مهم��ة. عاطفيًا: ال�رشاحة 
بين��ك وبني ال�رشي��ك اأبرز عناوي��ن العاقة بينكما، 
وهذا ما يدفعكما اإىل تفعيل العاقة على نحو اأكرب

مهني��ًا: ال تتماَد يف اأف��كارك ال�سود، بل �سع حّداً 
لها، وغ�ّض النظر عن كل ما تقع عليه عيناك من 
اأخطاء و�سوائب عاطفيًا: متر مبرحلة ممتازة من 
العاق��ة باحلبيب. ال تهمل م�ساعره وخ�س�ض له 

املزيد من الوقت


