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مهني��ًا: القم��ر املكتم��ل يف احل��وت ي��زودك معلومات 
مهم��ة واأخب��اراً جيدة توح��ي لك باأفكار غني��ة وبّناءة 
عاطفي��ًا: تتبّدل طباع ال�رسيك �رسيعًا، وهذا لن يروقك، 
فحاول اأن تفهم الدوافع حتى تتمكن من املعاجلة قبل 

فوات الأوان

مهنيًا: القمر املكتمل يف برج احلوت يخريك بني اجتاهني 
اأو ب��ني م�رسوعني ماليني، وتقدم على عملية بيع اأو �رساء 
اأو عل��ى ا�ستثم��ار عق��اري عاطفي��ًا: يطل��ب من��ك ال�رسيك 
البتع��اد عنه بع���ض الوقت لإع��ادة التفك��ري يف م�ستقبل 

العالقة بينكما

مهنيًا: تعرف طريق النجاح جيداً ومتلك ال�سحر الكايف 
لتحقي��ق اأهدافك ب�رسعة  عاطفيًا: ي��رّدد ال�رسيك يف 
قبول ما تعر�سه عليه م��ن اقراحات تتعلق بتح�سني 

العالقة، على الرغم من تنازلتك الكثرية

مهني��ًا: القمر املكتمل يف برج احلوت يتحدث عن و�سع 
�سخ�سي لأحد الزمالء، تعتني به عن كثب وتكون امللجاأ 
واملالذ له ويكون بقية الزمالء قربك عاطفيًا: ت�سعر باأن 
للحبي��ب تاأثرياً كبرياً في��ك، واأن حياتك ق��د تبدلت كليًا 

منذ لقائك به

مهني��ًا: القمر املكتمل يف برج العذراء يجذب امل�ساريع 
اجلي��دة، وي�س��ري اإىل قدرات خالق��ة توظفها يف املكان 
املنا�س��ب عاطفيًا: لق��اء رومان�سي مفاجئ مع ال�رسيك 

يغمرك بال�سعادة وين�سيك همومك وم�ساكلك معه 

مهني��ًا: القم��ر املكتمل بني برج احلوت وب��رج العذراء 
يتحدث عن و�سع منهي يخ�سك، وتقنع بع�ض الزمالء 
باأف��كارك وتوّجهات��ك وتتو�سل اإىل حل��ول وت�سويات 
عاطفي��ًا: تخّط��ط من��ذ مدة ليج��اد �سيء جدي��د يلون 

حياتك العاطفية الرتيبة ويك�سبها الت�سويق واملتعة
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تعرفي إلى كيفية عالج الرؤوس البيضاء ومنع ظهورها نهائيًا
وت�سي��ب الب���رسة عادًة م��ن ع��دم الهتم��ام والعناية بها. 
وع��ادًة ما ت�سيب بع���ض املناطق مثل حول العينني وعلى 

اخلدين، وال�سدر والعنق، واجلبني.
اإذ تعت��ر الروؤو���ض البي�س��اء ن�سخ��ة م�سغ��رة م��ن البث��ور 
الكب��رية ذات الروؤو���ض البي�ساء امللتهبة. فه��ي اأحد اأ�سكال 
حب ال�سباب والتي تت�س��كل ب�سبب تراكم الدهون والأو�ساخ 
واجللد امليت لتت�سبب ب�سد امل�سام وتكون الروؤو�ض البي�ساء.

ولع��الج الروؤو�ض البي�ساء ومنع ظهوره��ا نهائيًا نن�سحك 
عزيزتي باتباع الن�سائح التالية:

-1 قومي بتنظيف وجهك بعمق مرتني يوميًا على الأقل 
با�ستخ��دام منتج��ات تنظي��ف فعالة ولطيفة عل��ى الب�رسة، 
منا�سب��ة لن��وع ب�رستك. مثل تلك الت��ي حتتوي على حم�ض 

الألفا هيدروك�سيل، وال�سف�ساف.
-2 احر�س��ي عل��ى عمل تق�سري طبيع��ي للب�رسة مرتني اأو 
ث��الث مرات يف الأ�سب��وع با�ستخدام مق���رس طبيعي لطيف 

وعمل حركات دائرية على كامل الوجه.ب
-3 كم��ا يجب اأن حتر�سي عل��ى ترطيب ب�رستك بانتظام 

با�ستخدام الكرمي املرطب املنا�سب لب�رستك.
-4 قوم��ي بعمل جل�سة تبخري لب�رست��ك مرة يف الأ�سبوع 
لتفتي��ح امل�سام واإزال��ة الأو�ساخ وتنظيفها بعم��ق من اآثار 

املكياج وبقايا اجللد امليت.
-5 جتنب��ي ال�سغط عل��ى الروؤو�ض البي�س��اء وذلك كي ل 
ترك اآثار وندبات دائم��ة وتوجهي اإىل خبرية التجميل، اأو 

طبيبك لعمل جل�سة تنظيف لب�رستك.
كيفية عالج الروؤو�ض البي�ساء بالع�سل :

قد حتت��وي الأدوي��ة وامل�ستح�رسات املوج��ودة يف ال�سوق 
عل��ى مواد كيميائية قا�سية كما اأنها ق��د تكون مكلفة جداً. 
اإل اأن بع���ض امل��واد الطبيعي��ة الفعال��ة والت��ي ق��د متنحك 
النتيجة ذاتها مثل الع�سل الرائع لعالج الكثري من م�سكالت 

الب�رسة امل�ستع�سية، واإحداها الروؤو�ض البي�ساء.
 اإليِك طرق عالج الروؤو�ض البي�ساء بالع�سل:

قوم��ي بغ�س��ل وجهك جي��داً بامل��اء الداف��ئ وال�سابون. ثم 
غطي كام��ل الوجه بالع�سل مع عم��ل تدليك خفيف. اتركي 
الع�س��ل على الوجه مدة ١٥ دقيقة قب��ل غ�سل الوجه باملاء 

ثم ترطيبه بالكرمي املرطب.
اأو اخلطي ملعقتني من الع�سل مع ملعقة من دقيق ال�سوفان 
ثم �سعيه بامليكرويف لع��دة ثواين، طبقي هذا املزيج على 
وجه��ك واتركيه مل��دة ١٥ دقيقة ثم ا�سطف��ي الوجه باملاء 

الفاتر ورطبيه جيداً.
اخلطي ملعقة من الع�س��ل مع بيا�ض بي�سة وطبقي اخلليط 
عل��ى الوج��ه م��دة ن�سف �ساع��ة قبل غ�سل��ه بامل��اء الفاتر 

وترطيبه.

بغداد ـ متابعة 

طريقة عمل الزانيا باللحم المفروم

 6  قطع يجب على المرأة القصيرة اقتناؤها

هل تعرفين كيف تؤثر نفسية األم المرضع في حليبها؟

مخاطر صادمة للنوم بالمكياج

حُت�س��ى باللحم، اجل��ن و�سل�ست��ي الطماطم والبي�سامي��ل. ُتخبز 
حتى تتحمر وتقدم �ساخنة 

املقادير
500 غرام حلم بقر مفروم

500 غرام مكرونة، لزانيا، او ما يعادل علبة مكرونة
300 غرام جن موزاريال

اأ�سفر، اي جبنة جودة 200 غرام جن 
2 ملعقة كبرية �سمن

500 غرام حليب �سائل
2 ملعقة كبرية دقيق

2 ب�سل، مفروم

125 غرام �سل�سة الطماطم، او كي�ض
2 ملعقة كبرية زيت زيتون

ملح
بهار ح�سب الرغبة

 طريقة التح�سري
15 دقيقة

يفرم الب�سل ويو�سع يف مقالة على النار مع زيت الزيتون ويقّلب 
اىل ان يذب��ل الب�سل ويحمر لونه قلياًل، ثم ُي�ساف اللحم املفروم 

اىل الب�سل وُيقّلب املزيج جيداً.
ت�س��اف �سل�س��ة الطماطم. وُيتبل املزيج باملل��ح والبهار ويرك 

على نار هادئة ملدة 15 دقيقة.

ت�سل��ق اأوراق الالزاني��ا كل واحدة على ح��دا.  لتح�سري الب�ساميل، 
يو�س��ع ال�سمن يف ق��در وُي�ساف الدقيق وُيقّل��ب اىل ان يتحم�ض 
الدقي��ق ثم ي�ساف احلليب م��ع التحريك امل�ستمر وترك ال�سل�سة 
عل��ى النار لتكثف ث��م ُترفع عن الن��ار. ُيح�رس �سيني��ة زجاجية 
بريك���ض بايرك�ض، ي�سكب يف اأ�سفلها القليل من �سل�سة الب�ساميل 
ث��م ُي�س��ف طبق��ة م��ن اأوراق الالزاني��ا امل�سلوق��ة. ثم مي��د طبقة 
م��ن مزيج اللح��م ثم ُير�ض طبق��ة من املوزاري��ال واجلن ال�سفر 
املب�س��ور. ُتكرر ه��ذه العملية حر انتهاء الكمي��ة، مع احلر�ض اأن 
تكون الوجه مغطى باجلن. ُتدخل ال�سينية اىل الفرن على درجة 

حرارة متو�سطة اىل ان يحمر الوجه.

�رس جمال امل��راأة يف اأناقتها، ولكي تبدين جذابة املظهر 
علي��ك معرف��ة م��ا ينا�سب��ك من املالب���ض. ف��اإذا كنت من 
اأ�سح��اب القامة الق�سرية عليك اقتن��اء العديد من القطع 
اأن تك��ون كل  لي���ض بال���رسورة  الت��ي تنا�س��ب طول��ك، 
�سيحة م��ن �سيحات املو�سة تنا�سب��ك، لذلك يجب عليك 
ة التي تنا�س��ب ج�سمك و  اأن تخت��اري بدق��ة ماه��ي الق�سّ
ماه��و احلذاء ال��ذي يجب اأن يك��ون يف خزانت��ك.. بنطال 

طوي��ل يغطي كاحل القدمني ي�ساعد البنطال الطويل على 
اإب��راز جمالية املراأة و مينحك طلة ممي��زة بني الأ�سدقاء 
و خا�س��ة اإذا كان��ت مرتدي��ة حذاء ذو كعب ع��ايل. تنورة 
ق�س��رية م�سحوب��ة بجاكيت ق�سري اأما التن��ورة الق�سرية 
م��ع جاكيت ق�س��ري يزيد من اإب��راز اأنوثت��ك ومينحك ثقة 
بالنف���ض عالي��ة. ف�ستان طوي��ل الف�ست��ان الطويل هو من 
اأه��م القطع التي يجيب على كل مراأة اإقتنائها، فهو يخدع 

النا���ض من حولك باإبراز طوًل زائ��داً لك. احلذاء الريا�سي  
اإذا رغب��ت بارت��داء ح��ذاء ريا�سة عليك باحل��ذاء ذو كعب 
كام��ل، ابتعدي عن الأحذية الريا�سي��ة التقليدية.  الكعب 
الع��ايل  ل تن�س��ي حذاء ذو الكعب ع��ايل، فهو مينحك طلة 
اأنيق��ة خا�سة بامل�س��ي  ال�سورت الق�س��ري  �سورت ق�سري، 
ي�ساع��د يف اإبراز ال�ساق��ني بطريقة عملية مليئة باحليوية 

و الن�ساط.

 كث��رياً م��ا ت��رّدد الأقاويل حول اأث��ر النف�سي��ة ال�سيئة على 
اإر�س��اع الطف��ل؛ اإذ ي��رّدد اأن نوعي��ة احللي��ب تختلف واأن 
الأث��ر اله�سمي والنف�س��ي على الطفل يتغ��ري يف حينها. يف 
حقيق��ة الأمر، مل تثبت الأبحاث �سيئًا من هذا القبيل، اأي ما 
يتعل��ق بركيبة احلليب ذات��ه، لكن ما هو حتمي اأن النف�سية 
امل�ستق��رة والإيجابية ت�سه��م يف اإدرار احللي��ب للطفل.  لذا، 
يجدر ب��ِك اإيالء ذلك عناية ق�س��وى. اأي حتى يكون بو�سعِك 
اإر�س��اع الطف��ل بغزارة وكمي��ات كافية، فال ب��د حينها من 

التمت��ع بنف�سي��ة جي��دة واأع�س��اب هادئ��ة.  ثمة اأم��ور عدة 
ل ب��د اأن حتر�س��ي عليها عن��د اإر�س��اع طفلِك. اإلي��ِك بع�سًا 
منه��ا:   1.احر�سي على اإر�ساع طفلِك مبا�رسة بعد الولدة؛ 
ذل��ك اأن ه��ذا احلليب من ب��ني الأف�سل ملناع��ة الطفل وقوة 
ج�سم��ه.  2.احر�س��ي عل��ى تقدمي ر�ساع��ة طبيعي��ة لطفلِك 
ولي�ض ا�سطناعية؛ اإذ تت�سّبب الأخرية با�سطرابات ه�سمية 
ع��دة منها الغازات والإم�ساك. لذا، ف��اإن الر�ساعة الطبيعية 
ه��ي احلل الأمث��ل.   3. احر�سي على ���رسب كمية جيدة من 

ال�سوائ��ل، مث��ل احلليب ال�سائ��ل والع�سري وامل��اء؛ ذلك اأنها 
ت�سه��م كله��ا يف مزي��د م��ن اإدرار احللي��ب لطفل��ِك.   4.لديِك 
م�رسوب��ات كث��رية ت�سه��م يف مزي��د م��ن اإدرار احلليب مثل 
احللب��ة على �سبيل املث��ل ل احل�رس. لديِك اأي�س��ًا اليان�سون.  
5. �سع��ي يف اعتب��ارِك اأن الأكل احل��ار واملبهر واحلادق، 
ي�سه��م يف تغي��ري م��ذاق احللي��ب لدي��ِك.   6. احر�س��ي على 
جزئية عدم تناول اأدوية اأثناء فرة الإر�ساع؛ لئال يتعّر�ض 

طفلِك مل�سار  �سحية.

ل تنام��ي م��ن دون اإزال��ة املكياج حتت اأي ع��ذر! تذكري 
ذل��ك جيداً، خ�سو�سًا يف ف��رة الأعياد. فالنوم باملكياج 
فكرة �سيئة، نظًرا ل�رسره البالغ على الب�رسة، والذي يفوق 

توقعاتك كافة. اكت�سفي يف الآتي هذا ال�رسر:
ان�س��داد امل�س��ام اإّن الذهاب اإىل الفرا���ض باملكياج �سوف 
ي�سدُّ م�سام الب�رسة، لأّن الكثري من م�ستح�رسات التجميل، 
حتتوي على مكونات مث��ل ال�سيليكون التي تغلقه، والتي 

ت�سبب اندلع البثور
 ح��ب ال�سب��اب تتك��ون الب���رسة م��ن امل��اء والروت��ني، 
الكيميائي��ة،  وامل��واد  املختلف��ة،  واملع��ادن  والده��ون، 
��ا امل�سام، الت��ي ت�ساعد على اإف��راز العرق  وتغطيه��ا اأي�سً
والزيوت الطبيعي��ة، التي ترّطب اجللد وتزيل خاليا اجللد 

امليت��ة وغريه��ا م��ن مهّيج��ات امل�سام.عندم��ا تقوم��ني 
بتطبي��ق مكياج، مينع امل�سام م��ن اطالق هذه الفرازات، 
والت��ي قد توؤدي اإىل م�سكلة اأكر واإىل ظهور حب ال�سباب. 
كم��ا اأنَّ ال�سغ��ط امليكانيكي م��ن وجهِك عل��ى الو�سادة، 
ُيدخ��ل املكياج يف ب�سيالت ال�سعر، م��ا يوؤدي اإىل ان�سداد 
امل�س��ام وت�س��كل ح��ب ال�سباب. تل��ف خاليا اجلل��د تتلف 
ا ب�سبب النوم يف املكياج. اذ يجذب  اخلالي��ا اجللدية اأي�سً
املكي��اج امللوثات البيئية واجلذور احل��ّرة التي ميكن اأن 
ت���رس خاليا اجللد، مب��ا يف ذلك الكولجني، ما يوؤدي اإىل 

ال�سيخوخة املبّكرة.
 الب���رسة الباهت��ة للن��وم يف املكي��اج تاأث��ري معاك���ض. 
فب�رستن��ا هي اأكر جه��از يف اأج�سامنا، وت��وؤدي وظائف 

حيوي��ة مثل اإف��راز العرق، واإفراز الده��ون، والتئام 
اجل��روح، وتنظيم احلرارة، لذل��ك فمن ال�رسوري 

اأن تقوم��ي بتنظيفها وتق�سريها ب�سكل منتظم، ول 
��ا يف باملكي��اج! فامل�س��ام امل�سدودة  تنام��ي خ�سو�سً

والروؤو���ض ال�س��وداء، تتك��ّون عندم��ا تق��وم خالي��ا اجللد 
امليتة، والزيوت واملكياج، ب�سّد امل�سام وخنق اجللد، وهي 
�سب��ب حب ال�سباب وجعل الب�رسة تبدو باهتة وبال رونق.  
تعي��ق عملية التجدد يتج��دد اجل�سم خالل النوم، وينطبق 
ال�سيء نف�سه على الب�رسة، اإذ تقوم باإ�سالح نف�سها خالل 
النوم. لذلك يجب اإزالة املكياج يف الليل حلماية امل�سام، 
لإطالق اف��رازات الب�رسة التي حتم��ي ب�رستِك من اجلذور 

احلرة. واملكياج �سيعّطل هذه العمليات الدقيقة.

مهني��ًا: تق��وم بن�ساط كبري عل��ى م�ست��وى الت�سالت 
وتب��ادل املعلومات واخل��رات، وتنجز عم��اًل م�سركًا 
ومثم��راً مع اأحد الزم��الء عاطفيًا: ال�رساح��ة وال�سدق 
هم��ا املفتاح لدخول قل��ب ال�رسيك، فح��اول اأن تتمتع 

بهما لتك�سبه حبيب العمر

مهني��ًا: تتخل���ض من الكثري من العوائ��ق التي تعر�ض 
طريق��ك، وتتمت��ع بالق��درة عل��ى تخطيها م��ن دون اأن 
تدف��ع ثمنًا باهظًا عاطفي��ًا: حني تفر�ض الغرية نف�سها 
فاإنه��ا ق��د تف�س��د العالق��ة، وعندها يج��ب الإ�رساع يف 

تو�سيح النقاط لئال تقع يف املحظور 

مهني��ًا: القم��ر املكتم��ل يف ب��رج احل��وت يتح��دث عن 
عق��ار اأو ع��ن عملية �رسائي��ة اأو عملية بي��ع تفكر فيها 
اأو تتممه��ا، وتطالب مب�ستحق��ات مل تدفع لك   عاطفيًا: 
ع�سقك الكبري لل�رسيك يجعل��ك تتخّلى عن الأ�سياء التي 

حتبها للبقاء اإىل جانبه

مهنيًا: يكتمل القمر يف برج احلوت، ويدخل مار�ض اإىل 
برج��ك ليعاك�ض القمر كما ال�سم���ض ونبتون، ما ي�سو�ض 
علي��ك احلقائ��ق ويجعل��ك عاج��زاً ع��ن فهم م��ا يجري  
عاطفي��ًا: عالقت��ك باحلبي��ب جّي��دة وم�ستق��ّرة وكم��ا 

ت�ستهي اأن تكون،

يعاين الكثريين من 
م�شكلة الروؤو�س 

البي�شاء على الب�شرة 
والتي قد ت�شوه مظهر 

الب�شرة متامًا مثل 
الروؤو�س ال�شوداء.
وتتطلب الروؤو�س 

البي�شاء التي تظهر 
على الب�شرة الكثري من 
العناية واالهتمام بها، 
فهي م�شكلة حقيقية ال 

تقل خطورًة عن م�شكلة 
حب ال�شباب.

مهنيًا: القمر اجلديد يف برج احلوت يب�رسك بخر منا�سب 
يتعل��ق رمبا باأحد الزمالء اأو الأ�سخا�ض املقربني وي�سري 
اإىل عملية �رساء ناجحة عاطفيًا: تتحقق اآمال كثرية لكن 
ل ب��د م��ن اأن تتن��ازل قلياًل عن بع�ض احلق��وق التي هي 

من حق ال�رسيك

مهني��ًا: القم��ر املكتمل يف ب��رج احلوت يزي��د الطني بلة 
وي�سع��ر بالالاإ�ستقرار اأو بالعجز ويغمرك بالقلق وت�سطر 
اإىل اإلغ��اء مواعي��د ملعاجل��ة اأمر طارئ عاطفي��ًا: قد جتد 
اأحيان��ًا اأّن ال�رسي��ك يعتم��د عليك كث��رياً، ل��ذا، ي�ستح�سن 
اأن تك��ون على م�ست��وى طموحاته وخ�سو�س��ًا اأنك متلك 

الإمكانات


