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مهني��ًا: من �حلكم��ة �أن تك�س��ب �لوق��ت، و�أال تقدم على 
�لف�س��ائح  تتجن��ب  �أن  علي��ك  ب��ل  مباغت��ة،  ق��ر�ر�ت 
و�ملو�جهات عاطفيًا: �لبعد لن يحل �مل�س��اكل بل عليك 
�أن تو�جهه��ا مع �حلبيب، ومتار�س �س��حرك وجاذبيتك 

�ليوم فال ي�ستطيع �أن يرف�س لك طلبًا

مهني��ًا: تق��وم بخط��وة فّعالة وتلف��ت �الأنظ��ار و�الإعجاب 
عاطفي��ًا:  و�ملطمئن��ة  �الإيجابي��ة  �لظ��روف  �إىل  وترت��اح 
تتح�ّس��ن �أمور تعرقلت وخ�سو�س��ًا على �ل�س��عيد �لعاطفي 

وتبدو �أكرث وثوقًا مب�ساعرك

مهني��ًا: ي�س��لط هذ� �ليوم �ل�س��وء على كل م�س��اريعك، 
ويتحدث عن مر�وغة �أو م�ساعر مزيفة يبديها �أحدهم

عاطفي��ًا: �لعت��اب هو غ�س��يل �لقل��وب، وي�ستح�س��ن �أن 
تك�سف �أور�قك على �لطاولة الإيجاد �حللول

مهنيًا: يوم منا�س��ب جد�ً لك، يعني من�سبًا �أو لقاء مثمر�ً 
�أو عق��د�ً �أو �تفاقًا مع �خلارج، و�نتظر بع�س ردود �لفعل 
�ملتعّلقة بق�س��ية مالية عاطفي��ًا: تنتظر مبادرة ال تاأتي 
�أو ي�س��عب عليك قب��ول بع�س �جلمود م��ن قبل �ل�رشيك، 

تعي�س �زدو�جية رمبا وتناق�سات تثقل كاهلك

مهني��ًا: تتاأخ��ر �لي��وم ع��ن تنفي��ذ مهام��ك يف �لعم��ل 
ب�س��بب بع�س �مل�ساكل �لتقنية، وتنهال عليك �لعرو�س 
للح�سول على عمل �أف�سل عاطفيًا: عليك �أن تكون �أكرث 
ح��ذر�ً يف نفقاتك و��س��تمع �إىل �آر�ء �ل�رشيك وال حتاول 

�أن تفر�س وجهة نظرك

مهنيًا: توّقع فر�س��ًا وعرو�س��ًا، قد ت�س��تعذب ح�س��ور�ً 
يحّدثك عن ��س��خا�س غابو� من حياتك، �أو رمبا تتذكر 
م��ا كان ب�س��بب بع���س �الح��د�ث و�لظ��روف �ملحيطة 
عاطفيًا: عليك �أن تكون �أكرث تعاونًا مع �حلبيب لتنجح 

يف �لتقدم بالعالقة و�ل�سري بها نحو �لهدف �ملن�سود 
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تعرفي إلى فوائد الخضار والفواكه للبشرة والجسم 
�لقيم��ة �لغذ�ئّي��ة للخ�س��ار و�لفو�ك��ه تعت��ر �خل�س��ار و�لفو�ك��ه 
من �مل�س��ادر �لغنّية بالكثري م��ن �لعنا�رش �لغذ�ئّي��ة �ل�رشورية 
للج�س��م، و�لت��ي ت�س��مل �الآت��ي: �لفيتامين��ات و�لت��ي تنق�س��م �إىل 
نوع��ن: �لفيتامين��ات �لّذ�ئب��ة يف �لده��ون، وه��ي �لفيتامينات 
�لتي يتم تخزينها يف �الأن�سجة �لدهنّية ال�ستخد�مها عند �حلاجة 
وت�س��مل فيتام��ن K، وفيتام��ن D، وفيتام��ن A، وفيتام��ن 
E، ومن م�س��ادرها من �لفو�كه: توت �لعّليق، و�ل�سمام، و�لتوت 
�الأزرق، و�لعنب، و�لكي��وي و�خلوخ. ومن �خل�رشو�ت: كالطماطم 
و�لبطاط��ا �حلل��وة و�جل��زر و�للف��ت و�للف��ت �الأخ���رش و�مللفوف 
�ل�س��يني. �لفيتامينات �لّذ�ئبة يف �ملاء، هذه �لفيتامينات ال يتم 
تخزينه��ا يف �جل�س��م ويخرج �لفائ���س منها عر �لبول، وت�س��مل 
فيتامين��ات جمموعة B �ملعقدة مث��ل فيتامن B12 وفيتامن 
B6، وحم���س �لفوليك، و�لنيا�س��ن، و�لثيامن، باالإ�س��افة �إىل 
فيتامن C، وم�س��ادرها من �لفو�كه هي توت �لعّليق و�ل�س��مام، 
و�جلري��ب فروت، و�لكي��وي، و�لليم��ون، و�لرتق��ال، و�الأنانا�س، 
و�لفر�ول��ة، �أما �خل���رشو�ت مثل نبات �لهلي��ون، و�لفلفل �الأحمر 
و�الأخ���رش، و�ل�س��بانخ، و�لبطاط��ا �حللوة، و�لروكل��ي، وملفوف 
�لبوتا�س��يوم  ت�س��مل:  و�لت��ي  �ملع��ادن  و�لقرنبي��ط.  �لروك�س��ل، 
�ل���رشوري لتنظي��م معدل �رشب��ات �لقلب ومنع ع��دم �نتظامها، 

وم�سادرها من �لفو�كه �ملوز، و�خلوخ، و�لتمر، و�لزبيب، و�لكرز، 
و�جلري��ب فروت، �أّما م�س��ادرها من �خل�رشو�ت ت�س��مل �لبطاطا 
و�لبطاط��ا �حلل��وة، و�لفا�س��ولياء، وع�س��ري �جل��زر. �لكال�س��يوم 
�ل���رشوري لتقوي��ة �الأ�س��نان وبن��اء �لعظ��ام ومن��ع ه�سا�س��تها، 
وت�سمل م�س��ادره من �لفو�كه �أنو�ع �لتوت كتوت �لعّليق، و�لتمر، 
و�لت��وت �الأ�س��ود، و�لعّن��اب، و�لتم��ر، و�لرتق��ال، و�لباباي��ا، �أما 
�خل�س��ار ت�س��مل �لبطاطا �حللوة، و�ل�س��بانخ، و�الأر�س��ي �سوكي، 
و�لق��رع. �حلدي��د �ل��ذي ي�س��اعد عل��ى نق��ل جزيئ��ات �الأك�س��جن 
يف جمي��ع �أنح��اء جم��رى �ل��دم، وت�س��مل م�س��ادره م��ن �لفو�كه 
�لعّن��اب، و�لتم��ر، و�لتوت، و�لزبي��ب، وتوت �لعليق، �أّما �خل�س��ار 
فت�س��مل �خلر�س��وف، و�لعد���س، و�ليقطن، و�ل�س��بانخ، و�حلم�س. 
�لكربوهي��در�ت و�الألي��اف، �ل�رشوري��ة لتعزي��ز وظائ��ف �جلهاز 
�له�س��مي و�لتقليل من خطر �رتفاع �لكول�سرتول و�أمر��س �لقلب 
و�لنوع �لثاين من �ل�س��كرّي باالإ�س��افة �إىل �لتحكم بالوزن. فو�ئد 
�خل�س��ار و�لفو�كة للج�سم من �أبرز فو�ئد تناول �خل�سار و�لفو�كه 
�لت��ي تع��ود على �جل�س��م: �لوقاي��ة من �أمر����س �لقل��ب و�الأوعية 
�لدموّية و�ل�س��كتات �لدماغية، فالبوتا�س��يوم �ملوجود باخل�سار 
و�لفو�ك��ه يحاف��ظ عل��ى �س��ّحة �س��غط �ل��دم، باالإ�س��افة �إىل �أّن 
�الألي��اف �لغذ�ئّية ت�س��اعد على خف�س م�س��تويات �لكولي�س��رتول 
يف �ل��دم. �لتقلي��ل م��ن خطر �الإ�س��ابة ببع���س �أن��و�ع �ل�رشطان، 
فق��د بّينت �لدر��س��ات �لتي �أجر�ها بع�س �أخ�س��ائيّي �ل�س��حة �أّن 

�لليكوب��ن �ملوج��ود يف �لبن��دورة )�لطماط��م( ميكن �أن ي�س��اعد 
يف حماية �لرجال من �الإ�س��ابة ب�رشطان �لرو�س��تاتا. حت�س��ن 
�لروؤية و�س��حة �لع��ن، فتناول �خل�س��ار و�لفو�ك��ه يجّنب �لعن 
مر���س �ل�س��اّد، و�لتنك���س �لبقعّي، فق��د �أثبتت در��س��ة ُن�رشت يف 
دورية �أر�سيف طب �لعيون، �أّن �للوتن و�لزياك�سانثن �ملوجودة 
باخل�س��ار و�لفو�ك��ه توؤّث��ر ب�س��كٍل �إيجاب��ّي عل��ى �س��حة �لعن. 
�لتقليل من خطر �الإ�س��ابة بال�س��كري من �لنوع �لثاين، فقد بينت 
�لدر��س��ات �أّن تن��اول �لفو�ك��ه و�خل���رشو�ت �لورقّية �س��يخّف�س 
من خط��ر �الإ�س��ابة بال�س��كري. تعزيز �س��حة �جلهاز �له�س��مّي، 
باالإ�س��افة �إىل �لتخل�س من بع�س �ال�س��طر�بات مثل �الإم�س��اك، 
وذلك لغنى �خل�سار و�لفو�كه باالألياف �لغذ�ئية �لتي ت�ساعد على 
ذلك. �حلفاظ على �س��حة �لب�رشة وجعلها �أكرث ن�س��ارًة وحيويًة، 
كم��ا حت��ارب عالم��ات �ل�س��يخوخة �لتي ق��د تظهر عليه��ا وذلك 
الحتو�ئه��ا على م�س��اد�ت �الأك�س��دة �لتي حتارب �جل��ذور �حلّرة 
�لتي تعّجل من عالمات تقدم �ل�سن. �مل�ساعدة على خف�س �سغط 
�لدم، ب�س��بب �حتو�ئها على �لبوتا�س��يوم، باالإ�س��افة �إىل �لوقاية 
من ح�س��ى �لكلى، وهي �أي�س��ًا مهمة للحفاظ على �سحة �لعظام 
ووقايتها من �له�سا�س��ة. تعتر �خل�رشو�ت و�لفو�كه من �الأطعمة 
قليلة �ملحتوى من �ل�س��عر�ت �حلر�رّي��ة �الأمر �لذي يجعلها مفيدًة 
ج��د�ً يف �حلمّي��ات �لغذ�ئّية �ملّتبع��ة للتقليل من �ل��وزن، وتناول 
�خل���رش�و�ت و�لفو�ك��ه با�س��تمر�ر يحافظ على �س��حة ور�س��اقة 

�جل�سم. عالج �جلروح و�الإ�س��ابات و�حلفاظ على �سحة �الأ�سنان 
و�للثة، باالإ�س��افة �إىل زيادة كفاءة �جل�س��م بامت�س��ا�س �حلديد، 
وذلك لغنى �خل�سار و�لفو�كه بفيتامن ج �لذي ي�ساعد على ذلك. 
�لتقلي��ل م��ن خطر �لعي��وب �خللقّية ل��دى �جلنن، وذل��ك الحتو�ء 
�خل�سار و�لفو�كه على حم�س �لفوليك �لذي يقي من هذه �لعيوب 
�أثن��اء �حلمل، وين�س��ح باالإكثار من��ه يف �الأ�س��هر �لثالثة �الأوىل 
من �حلمل. ن�س��ائح و�إر�س��اد�ت �إّن �لكثري م��ن �لعنا�رش �لغذ�ئية 
�ملوجودة يف �خل�س��ار و�لفو�كه يتم فقد�نها �أثناء عملية �لطهي، 
وذلك الأّن بع�س��ها ح�س��ا�س للحر�رة و�لهو�ء وباالأخ�س فيتامن 
C وفيتامين��ات جمموع��ة B و�لفوليك، فهناك �أ�س��اليب للطهي 
حتاف��ظ على هذه �لعنا���رش �لغذ�ئّية، مثل �لطب��خ على �لبخار �أو 
بامليكروويف حيث ي�ستخدم كميًة قليلًة من �ملاء باالإ�سافة �إىل 
�رشعت��ه فكلما قّلت مدة طهي �لطعام قّلت ن�س��بة فقد�ن �لعنا�رش 
�لغذ�ئّي��ة، وفيما ياأت��ي ن�س��ائح لالحتفاظ بالعنا���رش �لغذ�ئّية 
�أثن��اء �إعد�ده��ا لالأكل ل��كل من �خل�س��ار و�لفو�ك��ه: �خل�رشو�ت 
�حلر���س عل��ى تقطي��ع �خل���رشو�ت قط��ٍع كب��رية، لتقلي��ل كمية 
�لفيتامينات �ملهدورة عند تعّر�س��ها لله��و�ء. �حلر�س على �إبقاء 
�أوعي��ة �لطهي حمكمة �الإغالق لعدم ت���رّشب �حلر�رة و�لبخار �إىل 
�خلارج باالإ�سافة �إىل ت�رشيع مدة �لطهي. عدم �ملبالغة يف طهي 
�خل�رشو�ت. ��ستخد�م كميات قليلة من �ملاء عند �لطهي. �حلر�س 

على �أكل �خل�سار نيئًة و�إدخالها بال�سلطات. 

متابعة – الجورنال 

طريقة عمل بروستيد الدجاج 

كيف تحافظين على رائحة جسمك

للحصول على رقبة جذابة وصحية.. إليِك هذه الطرق الفعالة 

�ملكّون��ات دجاج �لرو�س��تد دجاجة و�حدة. بي�س��تان. كوب 
م��ن �لطحن. ك��وب م��ن �لقر�س��لة �ملطحونة. رب��ع كوب من 
�خل��ل �الأبي���س. ربع ك��وب من ل��ن �لزبادي. رب��ع كوب من 
ع�س��ري �لليمون. ك��وب من �ل�س��وفان �ملطح��ون )�ختياري(. 
زي��ت للقل��ي. ثالث حب��ات من �لثوم. ن�س��ف ملعقة �س��غرية 
م��ن �لقرفة. ملعقتن من بهار�ت �لّدجاج. ملعقة من �لكاري. 
ملعق��ة م��ن �لكزبرة �ملطحون��ة. ملح. طريقة حت�س��ري دجاج 
�لرو�س��تد نبد�أ بتقطيع �لّدجاج ح�س��ب ع��دد �لقطع �لذي نر�ه 
منا�س��بًا ويف�سل تقطيع كامل �لّدجاج لثماين قطع. يتم غ�سل 
�لّدجاج جيد�ً حتى نتخل�س من �ملادة �لبي�س��اء �للزجة �لتي 

تعلق به، وميكن غ�سله بامللح و�ملاء عدة مر�ت حتى نتخل�س 
من زنخ �لّدجاج. بعد ذلك نغر�س �سوكة �لطعام بقطع �لّدجاج 
الإحد�ث ثقوب �سغرية. يف هذه �ملرحلة نبد�أ بتح�سري تتبيلة 
�لّدج��اج؛ حي��ث نهر�س �لّث��وم جيد�ً ون�س��يف ل��ن �لّزبادي، 
و�لقرفة، و�لبهار�ت، وكمّية �خلل، وع�سري �لليمون، و�لكاري، 
و�ملل��ح، و�ل�س��وفان، و�لكزب��رة، ونخلط ه��ذه �ملكّونات جيد�ً 
مل��دة ع���رش دقائق، فه��ذه تتبيلة غنّي��ة تعطي قط��ع �لّدجاج 
نكه��ة لذي��ذة. نح���رش بعد ذل��ك قط��ع �لّدجاج ون�س��عها يف 
وع��اء �لتتبيل��ة ويتم تقليبها حت��ى متت��زج كل قطعة وتتبل 
حتى تتغلغل �لتتبيلة د�خل �لثقوب �لتي �س��نعناها �س��ابقًا، 

وبعدها ن�سع كامل �لوعاء يف �لثالجة وملدة �ساعة و�أحيانًا 
�ساعة ون�سف، وميكن و�سعها طو�ل �لليل. ن�سع �لطحن يف 
�س��حن منفرد، و�لقر�س��لة �ملطحونة يف �س��حن �آخر ونخفق 
�لبي���س يف وع��اء �آخر. نغم���س قطع �لّدج��اج بالطحن ومن 
ث��م بالبي�س ومن ثم بالقر�س��لة �ملطحونة حت��ى �آخر قطعة. 
نح���رش �لزيت يف �ملقالة وندعه يغلي، ونختر درجة حر�رة 
�لزي��ت بقطعة بطاطا���س وبعد ذلك نقلي قط��ع �لّدجاج حتى 
ي�س��بح لونها ذهبيًا وحتتاج قطعة �لّدجاج لتن�س��ج �إىل ربع 
�س��اعة تقريب��ًا. بعد ذلك نق��ّدم طبق �لرو�س��تد �ملقرم�س مع 

�للن، و�ملايونيز، و�لكات�سب، و�ل�ّسلطة.

 للمحافظ��ة عل��ى نظافة �جل�س��م ور�ئحت��ه �لعطرة، 
يج��ب �النتب��اه لالآتي��ة: �ملحافظ��ة عل��ى �لنظاف��ة 
��ة يف  �ل�سخ�س��ية �ال�س��تحمام ب�س��كل يومي، وخا�سّ
�أج��و�ء �ل�س��يف �حلاّرة. �إ�س��افة �أع�س��اب لها ر�ئحة 
عط��رة �إىل حو���س �ال�س��تحمام، حي��ث تعّط��ر كاّفة 
�جل�س��د. �الهتم��ام بنظاف��ة حت��ت �الإبط��ن، وخلف 
�الأذنن، وموؤّخرة �لعنق. تنظيف �الأع�ساء �لتنا�سلية 
لكال �جلن�س��ن، فقد ت�س��در هذه �ملناطق رو�ئح غري 
مرغ��وب فيه��ا �إذ� مل يت��ّم �العتن��اء به��ا. �العتن��اء 
بنظاف��ة �ل�س��عر، و�حلر���س عل��ى �ختي��ار �س��امبو 
��ل  منا�س��ب. �لعناي��ة بنظاف��ة �لقدم��ن، حيث يف�سّ
غ�س��ل �لقدمن وجتفيفهما قبل لب���س �حلذ�ء وبعده. 
�ملحافظ��ة عل��ى ر�ئح��ة �ملالب�س �ملالب���س �لعطرة 
و�لنظيفة ت�ساعد يف حت�س��ن ر�ئحة �جل�سم، وتعطي 
�س��عور�ً منع�سًا، وللحفاظ على ر�ئحة �ملالب�س ميكن 
�تب��اع ما ياأت��ي: ��س��تخد�م منّظف ومعّط��ر مالب�س 

منا�سب. تبديل �ملالب�س �لد�خلية ب�سكل يومّي. �أثناء 
�لدورة �ل�س��هرية يف�س��ل تبدي��ل �ملالب���س �لد�خلية 
�أكرث من مرة يف �لي��وم. جتّنب �رتد�ء نف�س �ملالب�س 
ب�سكل يومي. جتّنب �رتد�ء نف�س �حلذ�ء ب�سكل يومي. 
تهوي��ة �الأحذي��ة با�س��تمر�ر. �ملحافظ��ة عل��ى نف�س 
منع���س نظافة �لفم و�لنف�س جزء ال يتجز�أ من نظافة 
�جل�س��م وللمحافظة عليه ُين�س��ح مبا ياأتي: تنظيف 
�الأ�سنان ب�سكل يومي، وخا�سة بعد كل وجبة طعام. 
تنظيف �لل�س��ان و�لتخل�س من بقايا �لطعام �لعالقة 
فيه. ��ستخد�م خيط �الأ�سنان، حيث يخل�س من بقايا 
�لطع��ام �لعالق��ة ب��ن �الأ�س��نان. ��س��تخد�م حماليل 
�لغرغرة. جتّنب تناول �لثوم، و�لب�س��ل، و�ل�سمك قبل 
�خل��روج. جتنب تن��اول �الأطعمة �لالذعة. ��س��تخد�م 
منتج��ات حت�س��ن رو�ئح �جل�س��م ��س��تخد�م م�س��اد 
��ة  �خل��روج، وخا�سّ قب��ل  �جل�س��م  تعط��ري  �لتع��ّرق. 
منطق��ة �لرقبة وخل��ف �الأذنن. ��س��تخد�م �ملكياج، 

فهو يخل�س من عرق �لوجه. �أ�س��باب ر�ئحة �جل�س��م 
�لكريه��ة يوج��د �لعدي��د م��ن �الأ�س��باب �لت��ي جتعل 
�جل�س��م ي�س��در ر�ئحة كريهة وغري م�ستحبة: �لعرق: 
يعتر �لعرق �ل�س��بب �لرئي�س��ي الأي ر�ئحة ت�سدر من 
�جل�س��م. قلة �الهتمام بنظافة �جل�س��م، حيث يتو�نى 
�ل�سخ�س يف تنظيف ج�سمه ب�سكل يومي، مما ي�سمح 
برت�ك��م �لبكترييا و�جلر�ثيم. ك��رثة تناول �ملنبهات 
كال�س��اي و�لقه��وة، الحتو�ئها عل��ى �لكافين �لذي 
يزيد م��ن ر�ئحة �لع��رق. تناول �الأدوي��ة و�لعقاقري. 
تن��اول �لطع��ام �حل��اّر و�ل��الذع. يع��اين �لكثري من 
م�س��اكل يف �لغ��دة �لدرقية، ونتيج��ة �خللل يف عمل 
�لغدد قد تنتج رو�ئح غري م�ستحّبة من �جل�سم. تناول 
�لثوم، و�لب�س��ل، و�الأ�س��ماك، فمن �ملعروف �أّن لهذه 
�الأطعمة ر�ئحة قوّية. لب�س �ملالب�س �ل�سيقة �لتي ال 
متت�ّس �لع��رق، كاملالب�س �مل�س��نوعة من �لنايلون 

و�لبولي�سرت. �رتفاع درجات �حلر�رة.

حتت��اج �لرقب��ة  كغريها م��ن مناطق �جل�س��م  �إىل عناية 
و�هتم��ام م�س��تمر للحف��اظ عل��ى مظهرها ب�س��كل جذ�ب 
و�س��حي ، وحلمايته��ا م��ن مظاه��ر �لرته��ل و�الإ�س��مر�ر 
وتر�ك��م �خلاليا �مليتة عليها ب�س��ورة قد تظهر عالمات 
�س��يخوخة مبكرة خ�سو�س��ًا لدى �ل�س��يد�ت . كما نالحظ 
تركي��ز �أغلبي��ة �لنا���س �لد�ئ��م عل��ى �الإهتم��ام بالوج��ه 
بتنظيفه وتق�سريه و��ستخد�م �لكرميات �ملرطبة للحفاظ 
عل��ى مظه��ره دون �أن يولو� �لرقبة �أي �هتم��ام رغم �أّنها 
تعت��ر منطق��ة ح�سا�س��ة ج��د�ً وال ب��د من منحه��ا عناية 
م�س��اعفة ، حتى ال ي�س��بح هناك فارق كبري بن مظهر 
�لوج��ه ولون��ه و�إ�رش�قته �جلميل��ة ، و بن مظه��ر �لرقبة 
�لت��ي غالب��ًا ما تكون مرتهلة �س��مر�ء د�كن��ة ، و تغطيها 
�خلالي��ا �مليتة �ملرت�كمة . طرق خلطات لتبيي�س �لرقبة 
ب�س��هولة : 1. �الألوف��ري� : ه��ذه �ملادة �لهالمي��ة معروفة 
بفائدته��ا �لكب��رية يف جتدي��د خالي��ا �لب���رشة �مليت��ة ، 

الحتو�ئها على م�س��اّد�ت �الأك�س��دة �لفعالة ، و�لعنا�رش 
�لطبيعية �لتي حت�ّسن مظهر �لرقبة ومتنع ظهور عالمات 
�ل�سيخوخة �ملبكرة و�لتجاعيد عليها . 2. �رش�ئح �لليمون 
: كم��ا هو معروف فاإّن �لليمون يحوي على ن�س��بة عالية 
من فيتامن C و�ملو�د �حلم�سية �لتي تعمل على تفتيح 
�لب�رشة ب�س��كل طبيعي ، وت�رشيع �نتاج �لكوالجن �ملادة 
�ملقاوم��ة للتجاعي��د ، وت�س��اهم يف �إز�ل��ة �جلل��د �ملي��ت 
و�ل�س��و�ئب و�لبقع �لغامق��ة ، وذلك بفرك �لرقبة ب�رشيحة 
�لليم��ون كل ف��رتة لزيادة تاألقها وحت�س��ن مظهرها . 3. 
خلي��ط �لكرك��م مع م��اء �لزه��ر : وذلك با�س��تخد�م مزيج 
مك��ون م��ن كمية متنجان�س��ة م��ن �لكرك��م " �لع�س��فر " 
وكمي��ة قليلة من ماء �ل��ورد ، تخلط جيد�ً وتو�س��ع على 
�لرقبة لفرتة ثم تغ�سل باملاء للح�سول على ب�رشة فاحتة 
�س��افية . 4. قناع �لع�س��ل و�لليمون : وذلك بخلط �لقليل 
من �لع�س��ل �لنقي بقليل من ع�س��ري �لليمون حتى ت�سبح 

مزيجًا كرمييًا ،ثم تو�س��ع عل��ى �لرقبة وترتك ملدة ربع 
�س��اعة ث��م تغ�س��ل بامل��اء وتن�س��ف جيد�ً . مم��ا يجعل 

�ملنطق��ة �أفتح و�أنع��م و�أكرث ن�س��ارة . 5. �لتدليك 
بالزي��وت �لطبيعي��ة : هن��اك �أنو�ع م��ن �لزيوت 

�لرقب��ة  لتدلي��ك  با�س��تخد�مها  ين�س��ح  �لطبيعي��ة 
للح�س��ول على ب�رشة رقيقة وناعمة و�س��حية وخالية 

م��ن �جلف��اف �لذي يت�س��بب مع م��رور �لوق��ت �إىل ظهور 
�لتجاعي��د حت��ى يف مقتبل �لعم��ر ، تدهن ب�س��كل يومي 
للح�س��ول على �أف�سل �لنتائج ... ومن هذه �لزيوت : زيت 
�للوز ، زي��ت جوز �لهند وزيت �لزيتون وغريها ن�س��ائح 
عامة للمحافظة على مظهر متاألق للرقبة : غ�س��ل �لرقبة 
ب�س��كل د�ئم ومتك��رر بال�س��ابون متامًا كغ�س��ل �لوجه ، 
وتق�سري �لب�رشة با�ستمر�ر للتخل�س من �جللد �مليت ، مع 
��س��تخد�م د�ئم للكرميات �ملرطبة و�مل�س��ادة لالأك�س��دة 

ملنع ظهور �لتجاعيد و لتاليف ��سمر�رها .

مهني��ًا: يدعوك هذ� �ليوم �إىل �إجناز عمل �أو يتحدث عن 
عقد تبحثه �أو توقعه، و�س��وء تفاهم مع بع�س �لزمالء، 
يظه��ر ل��ك حقيقته��م عاطفيًا: ي��وم غني ج��د�ً عاطفيًا 

وتبدو �سعيفًا �أمام �ل�رشيك وترتك �أثر�ً لدى �جلميع

مهنيًا: حذ�ر خمالفة �الآر�ء و�لقو�نن و�إثارة �لعد�و�ت، 
ت�سعر بالظلم �و �ال�ساءة

عاطفي��ًا: ال تعان��د �حلبيب فتخ�رش ثقته بك، بل ��س��ر 
عليه وقّدر ظروفه �حلالية و�س��اعده للتخ�سل منها يف 

�أ�رشع وقت ممكن

مهني��ًا: حاول �ن ت�س��توعب �أ�س��عب �الأم��ور، ال تر�هن 
�أم��ر، فاأن��ت تفتق��د �ملناع��ة و�حل�س��انة  لت�س��وية �أي 
عاطفي��ًا: �نتبه من مو�جه��ة مع �ل�رشي��ك، �إذ� ت�رشفت 

بذكاء قد تك�سب تقديره ويت�ساعف حبه لك

مهني��ًا: يح��ذرك ه��ذ� �لي��وم من غ��رية بن �لزم��الء �أو 
م��ن نقا�س مهن��ي مع �أحد �ل���رشكاء وتعرف �ملزيد من 
�لتطور يف قدر�تك �لعملية عاطفيًا: لديك �أجمل �لفر�س 
لتطوير عو�طفك وحت�س��ن و�سعك �ل�سخ�سي، فاإذ� كنت 

عازبًا، يحالفك �حلظ

ُيعّرف �لغذ�ء باأّنه مادًة �سلبًة �أو �سائلة 
توّفر للج�سم �لكثري من �لعنا�سر 

�لغذ�ئّية �ل�سرورّية �لتي ال ي�ستطيع 
�إنتاجها ال�ستمر�ر �لعمليات �حليوية 

فيه، باالإ�سافة �إىل �أّنها تزّوده بالّطاقة 
وت�ساعده على �لنمّو و�لتكاثر، وتتنوع 

�الأغذية �ملوجودة بالطبيعة فمنها 
�لنباتّي ومنها �حليو�يّن، لكن �أكرثها 
�سّحًة للج�سم هي �خل�سار و�لفو�كه 

�لتي تقيه من �لعديد من �الأمر��ض 
�ملزمنة وتوفر للج�سم �لكثري من 

�لعنا�سر �لغذ�ئية �ل�سرورية ل�سحته، 
ويف هذ� �ملقال �سن�سّلط �ل�سوء على 

فو�ئدها للج�سم. 

مهني��ًا: يجعل ه��ذ� �ليوم و�س��عك �ملهني خالي��ًا من �أي 
م�س��كالت ومعاك�س��ات، ��س��تفد منه للتفكري يف م�ساريع 
م�س��تقبلية عاطفيًا: �نتق��اد�ت �ل�رشي��ك تزعجك وتدفعك 
�إىل �لبح��ث ع��ن �لوقت �ملنا�س��ب ملفاحتت��ه باالأمر، قبل 

�لو�سول �إىل طريق م�سدود

مهنيًا: خ�س��مك قوّي وق��د ينوي �ل�س��يطرة عليك �أو على 
و�لنقا�س��ات  �ملناو�س��ات  ع��ن  بعي��د�ً  ��س��رتح  مكان��ك، 
عاطفي��ًا: يك��ون هذ� �لي��وم جمياًل ج��د�ً، ف��ال تبحث عن 
�أع��ذ�ر الختالق �مل�س��كالت، بل �بحث عن �لوقت لق�س��اء 

�سهر ع�سل جديد


