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مهني��ًا: ي�سود الأج��واء املزيد م��ن الإيجابيات وتختفي 
النفعالت وي�سيطر املنطق يف العالقات

حقيق��ي،  ح��ب  اإىل  تتح��ول  �سداق��ة  عالق��ة  عاطفي��ًا: 
والرومان�سية حتيط بك من كل جانب وتبدو �سعيداً

مهني��ًا: تتغلب عل��ى امل�ساع��ب، اإل اأن اأعمالك املزدهرة 
وح�س��ن تعامل��ك م��ع امل�ستج��دات يوا�سيان��ك يف بع�ض 
امل�ساع��ب املحتمل��ة عاطفي��ًا: تعبرّ عن نف�س��ك بطالقة 
ن��ادرة اأينما كنت ومهما قمت من اأعمال، تلتقط الفر�ض 

واخلطوط مبهارة، وتت�رشف ب�رشعة فتذهل ال�رشيك

مهني��ًا: يوم جيد واأكرث ايجابية من ال�سابق، حتلرّق فيه 
ذ الرغبات وحتافظ على اأ�رشارك عاليًا وتنفرّ

عاطفي��ًا: يعاتب��ك ال�رشي��ك ب�سب��ب ان�سغال��ك الدائ��م 
وابتع��ادك عن��ه، لكن م��ا اإن تب��ن له الأ�سب��اب حتى 

يتفهم الو�سع

اً ف��اإذا ت�ساف��رت اجله��ود  ��د ج��درّ مهني��ًا: ي��وم جيرّ
وازدادت الجته��ادات وامل�ساع��ي ف��ال ب��درّ من اأن 
يك��ون النجاح اأكي��داً وباهراً عاطفي��ًا: الدعم الذي 
تتلقاه م��ن ال�رشيك يفاجئك، ويكون مو�سع تقدير 

واهتمام من اأجل م�ستقبل اأف�سل

مهنيًا: تبحث عن ال�ستقرار املهني، ورمبا تدور 
اأحادي��ث �ساخب��ة مع بع�ض الزم��الء ابتداًء من 
ه��ذا اليوم عاطفي��ًا: اإن�َض املا�سي واب��داأ جمدداً 
مع احلبيب وحاول اأن تتعاطف مع م�ساكله واأن 

جتد معه احللول املنا�سبة

مهني��ًا: ت�سم��ع بح��دوث بع���ض التغ��رات يف العم��ل 
ت�سعرك بالقلق، انتظر حتى تتاأكد من احلقائق

عاطفي��ًا: احلبيب يب��ذل الكثر من اجله��ود لإر�سائك 
وتنفي��ذ رغبات��ك، فا�ستجب له وعب ع��ن تقديرك ملا 

يقوم به
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األعشاب الطبيعية وطرق استخدامها في التجميل

  النعناع
ه��و من اأهم املنتجات الطبيعي��ة واف�سلها وله ا�ستخدامات 
عدي��دة عل��ى امل�ست��وى النف�س��ي فه��و يعم��ل عل��ى  تهدئ��ة 
الأع�س��اب وا�سرتخائه��ا، ب��دون اللج��وء اإىل ا�ستخ��دام اأي 

مهدئات كيميائية.
لي���ض ذل��ك فقط ب��ل ان للنعن��اع ا�ستخدامات عل��ى م�ستوى 
العناي��ة باجلمال والب�رشة لن��ه ي�ستخدم يف �سناعة بع�ض 
الزي��وت والكرميات الت��ي تعالج اكب م�س��اكل الب�رشة التي 
تواج��ه البن��ات يف مرحل��ة البلوغ وهي ح��ب ال�سباب . كما 
ان للنعن��اع ميكنه ان ي�ساع��د يف تنعيم الب���رشة واك�سابها 
امللم���ض الناعم الرقي��ق، ويكون ذلك ع��ن طريق نقع بع�ض 
م��ن اوراق النعناع يف حو���ض ال�ستحمام وال�سرتخاء فيه 

ملدة خم�سة دقائق ب�سكل منتظم.
وعل��ى امل�ستوى اجل�سدي فان �رشب كوب من مغلي النعناع 
ب�سفة يومية يخل�سك من ال�سعور بالجهاد والتعب، وميكن 
اي�س��ا التخل���ض م��ن الره��اق ع��ن طري��ق نق��ع بع�ض من 
وريق��ات من النعناع الخ�رش يف م��اء دافئ  ملدة �ساعة اأو 
اأكرث، ثم بعد ذلك اغم�سي يديك يف هذا اخلليط او فقط اغ�سلي 

وجهك به.
الكافور

نبت��ة الكافور ا�ستخدامات خمتلفة، منها: ا�ستخدامه كمطهر 
طبيع��ي  للفم ب�سبب متيزه برائح��ة قوية، كما اأنه يدخل يف 
�سناع��ة مواد التعقيم والتطهر، فه��و ي�ستخدم لعالج فروة 
الراأ���ض م��ن احلكة الناجتة ع��ن الفطريات واحل���رشات التي 
تتغ��ذى على فروة الراأ�ض، ولع��الج  مثل هذه الفطريات يتم 
ا�سافة القليل من زي��ت الكافور اإىل �سائل غ�سيل ال�سعر عند 
ال�ستحمام او ميكن ا�ستخدامه منفرد بدون ا�سافات ويدلك 
ب��ه ف��روة الراأ�ض جي��دا ب�سكل دائ��ري ثم يغ�س��ل ال�سعر بعده 

مبا�رشة.
لك��ن من ال�رشوري ج��دا احلذر عند ا�ستخ��دام زيت الكافور  
واأل ي�ستخ��دم بكمي��ات كث��رة، لأن امل��واد الفعال��ة فيه قد 

ت�سبب الت�سمم .
القرفة

للقرف��ة فوائد عديدة خمتلفة عل��ى امل�ستوى العالجي وعلى 
م�ست��وى العناي��ة باجلل��د والب���رشة وكذل��ك ال�سع��ر. لعالج 
ت�ساق��ط ال�سعر عن طريق القرفة نق��وم بعمل ماي�سبه الكرمي 
ويكون من ملعقت��ن القرفة املطحون��ة الناعمة بالإ�سافة 
اىل ملعقة من الع�سل، ويتم خلطهما جيدا، �سعي هذا اخلليط 

عل��ى ال�سعر مل��دة ربع �ساعة وبعد ذلك قوم��ي بغ�سل �سعرك 
بامل��اء الفات��ر، على الف��ور �ستالحظ��ن الف��رق يف �سعرك، 
ا�ستخدم��ي هذه الو�سف��ة ب�سفة م�ستم��رة ومنتظمة و�سوف 

ت�سعرين بالفرق الوا�سح يف �سكل �سعرك وملم�سه.
ميك��ن اي�س��ا ا�ستخ��دام م�سح��وق القرف��ة ملبي���ض طبيعي 
لال�سن��ان، اخلط��ي مزيج من النعناع والقرف��ة  الناعمة مع 
ملعق��ة كب��رة م��ن الع�سل ، دلك��ي ا�سنان��ك به��ذه  اخللطة، 
واتركيها  ملدة ربع �ساعة او اقل، ثم اغ�سلي ا�سنانك بطريقة 
عادي��ة بالفر�ساة واملعج��ون، ا�ستمري  على ه��ذه الو�سفة 
م��رة كل اأ�سبوع  م��ع الغ�سيل العادي بالفر�س��اة واملعجون 

و�سوف تالحظن الفرق.
الليمون

يعت��ب الليمون املنتج الطبيعي الأمثل لعالج وتغذية ال�سعر 
والظاف��ر والب�رشة، وذلك لأنه يحت��وي على عنا�رش كثرة 
ومهم��ة مث��ل املغني�سي��وم والزن��ك و الكال�سي��وم واحلدي��د 

والف�سفور.
م��ن مميزات ا�ستخدام الليموون كعالج طبيعي انه ليحتاج 
اىل اىل ا�ساف��ات خارجية اخرى ، يكفي ان ي�ستخدم منفرد 
كمغ��ذي للب���رشة، كل ما علي��ك فعله ان متزج��ي بع�ض من 
ع�س��ر الليمون مع املاء وبا�ستخ��دام قطنة ام�سحي وجهك 

كام��ال ، بذلك تتخل�سي من الهالت ال�س��وداء حول العينن 
البث��ور وح��ب ال�سب��اب. الليمون ع��الج فعال حل��ل م�ساكل 
ال�سع��ر ، حي��ث يقوي ج��ذور ال�سعر ،وللح�س��ول على اق�سى 
ا�ستفادة منه، اخلطي مقدار من الع�سل مع زيت الزيتون مع 
مقدار من ع�سر الليمون، دلكي �سعرك بهذا اخلليط وتاأكدي 
م��ن و�سوله اىل كل جذور ال�سعر مع��ا الطراف، اتركيه من 

خم�ض اىل ع�رش دقائق ثم اغ�سلي �سعرك جيدا .
اجلزر

يحت��وي اجل��زر عل��ى فيتام��ن اأ وفيتام��ن �س��ي وكالهما 
�رشوري يف تكوين خاليا اجل�سم املختلفة.

تن��اول اجل��زر با�ستمرار ي�ساع��د على احل�س��ول على مظهر 
خارجي حي��وي وم�رشق، وميكن ا�ستخدام��ه اي�سا يف عمل 
قن��اع للب���رشة عن طريق خلط��ه  مع الع�س��ل وتدليك الوجه 

بهذا اخلليط ملدة ربع �ساعة ثم يغ�سل الوجه باملاء الفاتر.
اخليار :يحتوي اخليار عل��ى م�سادر مهمة لرتطيب للوجه 
ملا يحتويه من مياه ت�ساعد على الو�سول اىل داخل الب�رشة 
وترطبه��ا بعم��ق وتقل��ل م��ن اث��ار الحمل��رار املت�سبب من 
التعر���ض ل�سعة ال�سم�ض خالل ف�سل ال�سيف واي�سا ي�ساعد 
عل��ى تقليل الهالت التي تظهر حتت العيون ب�سبب ال�سهر او 

الرهاق او عوامل تتعلق بال�سحة .

بغداد ــ متابعة

خاص

طريقة عمل السمبوسة  

تعرفي على حمية الليمون إلنقاص الوزن وحرق الدهون 

خطوات تساعدك في الحصول على بشرة ناعمة

املقادير:
- كوب ون�سف من الدقيق. - ملعقتن من امللح �سغرة 
- ثل��ث كوب ماء دافئ. - ملعقتن زيت - مقادير احل�سو 
: ث��الث حبات بطاط��ا م�سلوقة  مقطعة مكعبات – ملعقة 
كب��رة زيت – واحدة ب�سل��ة متو�سطة مقطعة – ملعقتن 
كم��ون حبوب – ن�سف معلقة خردل حبوب – ثمرة فلفل 
ح��ار مقطعة –  ف�سان ثوم مف��روم –  ملعقتن زجنبيل 
مب�س��ور – رب��ع ملعقة �سغرة من ج��وز الطيب –  ملعقة 
�سغرة م��ن ع�سر الليمون – ربع ك��وب كزبرة مفرومة 
ناعم . طريقة التح�سر: 1 - قومي بو�سع الدقيق وامللح 
يف وعاء وعمل حفرة يف املنت�سف و�سيفي املاء والزيت 

واعجني املكونات حتى ي�سبح لديك عجينة طرية.
2 - اتركي العجن على �سطح مر�سو�ض بالطحن حتى 
ترت��اح مل��دة ن�سف �ساعة، ث��م افردي العج��ن وقطعيها 

على �سكل مثلثات كبرة.
3 - طريقة احل�سوة : عند تركك للعجن لتهداأ ابدئي يف 
�سناع��ة احل�سو قومي بت�سخن الزي��ت يف طا�سة و�سعي 
الب�سل��ة حت تتحم��ر ثم قومي باإ�ساف��ة احلبوب والفلفل 
والث��وم والزجنبيل وج��وزة الطيب  اتركيه��م ليتم الطهي 
ثم اأ�سيفي البطاطا املقطع��ة والليمون والكزبرة وبعدما 
تبد احل�سوة �سعيها داخل ال�سمبو�سة املثلثات واغمريها 

يف الزيت الغزير لكي تتحمر

الليم��ون ل��ه م��ذاق يع�سق��ه الكث��رون ، و اإىل جانب 
مذاقه املميز هو له اأي�سًا العديد جداً من الفوائد التي 
ل تع��د و ل حت���رش ، حي��ث اأن املواظب��ة على تناول 
الليم��ون يجعل��ك يف غني عن الذه��اب لالأطباء لأنه 
يق��ي من العديد ج��داً من الأمرا���ض املزعجة و التي 
حي��ث اأن��ه يفيد اجله��از اله�سمي و اأي�س��ًا جيد جيداً 
للحف��اظ على عملية اله�سم ب�سكل �سليم و يعمل على 
عالج النتفاخ و ع�رش اله�سم كما اأنه يعالج الإم�ساك 
، و اأي�س��ًا مفيد ج��داً ملر�سى ح�سى الكل��ي حيث اأن 
تناول��ه با�ستمرار يعمل على اإذابته��ا ، كما اأنه مفيد 

اأي�س��ًا يف حال��ة الإ�سابة بنزلت ال��بد و لذلك لأنه 
م�س��اد جيد جداً للبكتريا و يعمل على عالج الزكام 
و الر�س��ح ، كم��ا اأنه اأي�سًا م���رشوب طاقة جيد ب�سبب 
اأت��ه يعمل على زيادة الطاق��ة و حت�سن املزاج ، كما 
اأنه منظ��ف جيد للج�سد يعمل عل��ى تنظيف اجل�سم و 
يطرد ال�سموم من��ه ، و يقي من الأمرا�ض ال�رشطانية 
، و يعم��ل عل��ى ع��الج التهاب��ات املفا�س��ل ، و لي�ض 
ه��ذا فقط ه��و له العديد م��ن الفوائ��د العالجية ، كما 
ل��ه اأي�س��ًا الكثر من الفوائد اجلمالي��ة فهو مفيد جداً 
للب�رشة ، و يعمل على حل جميع م�ساكل ال�سعر ، كما 
اأن��ه يعمل ب�سكل فعال على ح��رق الدهون و اإنقا�ض 
الوزن و لذلك نحن اليوم من خالل هذا املقال �سوف 

نق��دم لكم حمية الليمون للح�س��ول على ج�سد ر�سيق 
وجذاب من خالل برنامج غذائي رائع ملعرفته تابِع 

معنا .
الإفط��ار : قبل تناول الإفط��ار بثالثن دقيقة قومي 
بتن��اول كوب م��ن ع�سر الليمون ، ث��م على الإفطار 
قوم��ي بتن��اول ) كوب من الل��ن اأو الزب��ادي خايل 
الد�س��م ، مع ثالثة ثمرات من الفاكهة ، و القليل اللوز 

الغر مملح (
وجب��ة خفيفة بن الإفطار و الغذاء : ميكن لِك تناول 
وجب��ة خفيفة بعد ب�سعة �ساعات من الإفطار مكونة 
م��ن )كوب من ع�سر الليمون مع النعناع ، مع ثمرة 

من املوز ، و �ست حبات من املك�رشات  .

1 - اتركي ماء الورد على ب�رشتك طوال الليل : تعتب 
ه��ذه اخلطوة م��ن اأف�س��ل الأ�سي��اء التي ميكن��ك القيام 
اأن تغ�سل��ي  ، اجعليه��ا ع��ادة  به��ا للعناي��ة بب�رشت��ك 
وجه��ك مباء الورد قبل الذهاب للنوم ، كما ميكن و�سع 
بع���ض من ماء الورد على كامل ب�رشتك ، ل ت�ساعد هذه 
اخلط��وة عل��ى نعومة ملم���ض الب�رشة فق��ط ، بل ت�سيف 

اإليها اإ�رشاقا ون�سارة عند الإ�ستيقاظ من النوم .
2 - ا�ستخدم��ي واق��ي ال�سم���ض عل��ى مدار الع��ام : اإن 
تل��ف الب�رشة الن��اجت عن ال�سم���ض يكون ل��ه تاأثر دائم 
عل��ى ب�رشتك ، فالأ�سعة ف��وق البنف�سجية ال�سارة ميكن 
اأن جتع��ل ب�رشتك خ�سنة ومليئة بالعي��وب ، لذلك يجب 
حماية ب�رشت��ك من ال�سم�ض على مدار العام ، وتعد هذه 
اخلط��وة مفتاح��ا ذهبيا للعناي��ة بالب���رشة ، ولكن تعد 
ه��ذه اخلطوة ب�س��كل اأ�سا�سي على احل�س��ول على ب�رشة 

ناعمة .
3 - قوم��ي برتطي��ب ب�رشت��ك مرت��ن يومي��ا : يعتب 
نق���ض ترطيب الب���رشة �سبب��ا رئي�سيا خل�سون��ة الب�رشة 
، لذل��ك فرتطي��ب الب�رشة م��رة واحدة يومي��ا يعتب غر 

كاف وذل��ك لأن الب���رشة تتعر���ض للعديد م��ن العوامل 
اخلارجي��ة التي توؤثر على ترطي��ب الب�رشة ، جربي هذه 

اخلطوة للتاأكد من ترطيب الب�رشة ونعومتها الفائقة .
4 - �سع��ي ل��ب الطماطم عل��ى الب���رشة : يحتوي لب 
الطماط��م عل��ى م�س��ادات الأك�سدة ال�رشوري��ة للب�رشة 
، الت��ي جتعل��ك ب�رشت��ك اخل�سن��ة ج��زء م��ن املا�س��ي ، 
ي�ستخدم لب الطماط��م مرتن اأ�سبوعيا لتدليك الب�رشة ، 
وهذه واحدة من اأف�سل الطرق الفعالة التي ت�ساعد على 
نعوم��ة ب�رشتك ، اإىل جان��ب ذلك تعمل على الوقاية من 
اأ���رشار ال�سم�ض وجتعل الب�رشة تبدو رائعة طوال الوقت 

..
5 - جتنبي الإفراط يف تنظيف الب�رشة : تبالغ بع�ض 
ال�سي��دات يف تنظي��ف ب�رشته��ن ، وه��ذه الع��ادة تنتزع 
م��ن الب���رشة نعومته��ا وترتكه��ا جافة ، وع��دد املرات 
الطبيع��ي للقي��م بذل��ك ه��و مرتن فق��ط يومي��ا ، وهذه 

خطوة اأخرى للحفاظ على نعومة ب�رشتك .
-6 اأدخل��ي ع�س��ل النحل يف روت��ن العناية بالب�رشة 
: يعت��ب ع�س��ل النحل مكون��ا طبيعيا �رشوري��ا للعناية 

بالب�رشة اخل�سنة ، حيث يحتوي على م�سادات الأك�سدة 
، مم��ا يجعله مكونا قوي��ا للحفاظ على نعومة ب�رشتك ، 
وي�ساعد يف عالج بع�ض م�سكالت الب�رشة ، يوؤخذ بع�ض 
الع�س��ل الع�سوي ، ويفرد على ب�رشتك بطبقة رقيقة مرة 

اأ�سبوعيا .

-7 ا�ستخدم��ي املجموع��ات الطبيعية : اإن العودة 
للطبيع��ة م��ن اأف�سل خط��وات العناي��ة بنعومة 

ا�ستخ��دام  تتجنبن��ي  اأن  ح��اويل   ، ب�رشت��ك 
الكرمي��ات وجمموع��ات العناي��ة بالوج��ه امل�سنعة 

، وح��اويل حت�س��ر ه��ذه الو�سفات مبكون��ات طبيعية 
تنا�س��ب ن��وع ب�رشت��ك ، والت��ي ت�ساع��دك عل��ى ع��الج 

خ�سونة الب�رشة .
-8 ا�ستخدم��ي ج��ل ال�سبار : يعتب ج��ل ال�سبار من 
حي��ث   ، ال�ستعم��الت  املتع��ددة  الطبي��ة  املكون��ات 
ت�ستخ��دم لع��الج م�س��كالت خ�سون��ة الب���رشة ، فو�س��ع 
النعوم��ة  نعوم��ة  عل��ى  ي�ساع��د  ال�سب��ار  م�ستخل���ض 

ومعاجلة امل�سكالت املتعلقة باحلبوب . 

مهني��ًا: لي�ض مطلوبًا منك دعم اأط��راف م�سبوهة �سدرّ 
من معهم احلق، فحذار

ك  عاطفيًا: ل تفهم الأمور باملقلوب، فال ال�رشيك ي�سكرّ
يف �سدق عواطفك ول اأنت من اأ�سحاب الهواج�ض

ع��ك هذا اليوم على العم��ل وال�ستمرار  مهني��ًا: ي�سجرّ
ويجعل حتركاتك مباركة من اأرباب العمل

عاطفي��ًا: ل تط��رح موا�سيع ح�سا�س��ة بالن�سبة اىل 
احلبيب، فظروفه اليوم غر م�سجعة على ذلك

مهنيًا: اأح��داث غر متوقعة تث��ر النفعالت، وعليك 
اإج��راء تعديالت على �رشاكة معين��ة عاطفيًا: الجواء 
العاطفي��ة متطلب��ة، ما يتوجب عليك تفهم��ًا وابتعاداً 

عن عدائية ال�رشيك والأجواء

مهنيًا: قد ت�سعر باأنك غر قادر على قيادة �سوؤونك 
اأو ت�سعر بالعزل وحتتاج اىل من يرفع معنوياتك

عاطفي��ًا: تبحث ع��ن امل�سكالت باأيرّ ثم��ن، فتجرترّ 
بع���ض الق�س�ض املن�سية وتعيدها اإىل ال�ساحة، يف 

حماولة لتاأزمي الأو�ساع

مهني��ًا: تبداأ عملي��ة حتقيق ومط��اردة ملعرفة بع�ض 
الأمور ورمبا تقوم ب�سفر يف هذه الثناء

عاطفي��َا: ت�ستاء من ع��دم التجاوب م��ن قبل ال�رشيك 
اأو ترت��اب م��ن برودة ت�رشفات��ه اأو غيابه الق�رشي اأو 

املفتعل هذا الوقت

االع�صاب الطبيعية  لها دور مهم ل�صحة 
االإن�صان ففي قدمي االأزمنة كان االعتماد 

الكلي فيما يخ�ض االمرا�ض والعناية 
بالب�صرة على الطبيعة  فلم يكن هناك 

اأي م�صانع خا�صة لتح�صري هذه 
االأ�صياء،وكان النا�ض ي�صتخدمون نوع 
من اأنواع الطب ب�صكل فطري  ويطلق 

على هذا النوع من الطب الطب البديل، 
وتتاأثر حياة االإن�صان بالطبيعة اإىل 

احلد الذي ال ميكنه اأن ي�صتغني عنها 
اأبدا ومن هبات الطبيعة التي تركت 

اأثرها امللحوظ يف حياة االإن�صان، 
بداأ النا�ض يف وقتنا احلا�صر العودة 

مرة اأخرى اإىل الطبيعة ملا اأثبتته اأنها 
االأ�صا�ض يف حل اأي م�صاكل بل اإنها 

تدخل يف اأ�صا�ض �صنع املواد ال�صناعية، 
ولكن يجب احلذر عند ا�صتخدام هذه 
املنتجات الطبيعية وعدم ا�صتخدامها 
ب�صكل مفرط الأنها كاأي مادة لها تاأثري 

�صلبي.

مهني��ًا: ل تياأ�ض بل اجته��د يف عملك، املثابرة هي 
ال�سبيل الوحيد للو�سول اإىل النجاح

عاطفي��ًا: ما م��ن داٍع اإىل اإلقلق، احلبي��ب مغرم بك 
حتى اأذنيه ويكنرّ لك الكثر من الحرتام


