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 مهني��ًا: ت�ض��ريح من ال�ض��غوط وتب��دو را�ض��يًا عّما 
لتعزي��ز  وا�ض��َع  بالأف�ض��ل  متفائ��ًا  فك��ن  يح�ض��ل، 

العاقات يف حميطك املهني.
عاطفي��ًا: تعي�ش ظروف��ًا جميلة وداعم��ة من ال�رشيك 
وم��ع معظ��م م��ن تختل��ط به��م يف حيات��ك اليومية، 

وتكون مرتاحًا نف�ضيًا وعاطفيًا.

 مهني��ًا: اإذا كن��ت ت�ض��عر باأنك ل�ض��ت بح��ال طبيعية، 
ترّق��ب خروج روحك املغامرة لتعوي�ش ما فاتك من 
الوقت، ول �ض��يما اأن يف داخلك قوة ل ميكن اإيقافها 
اأب��داً. عاطفي��ًا: احل��وار الهادئ هو ال�ض��بيل الأف�ض��ل 

لتنعم مع ال�رشيك بحياة هادئة

 مهني��ًا: تعي�ش يومًا متعب��ًا فيتاأثر مزاجك ببع�ش 
الأخب��ار التي قد توؤخر تقدم خطواتك امل�ض��تقبلية، 
لكن ل يوجد ما ي�ض��تحق القلق. عاطفيًا: ت�ضطر اإىل 
ت�ض��حيح اأمور كثرية يف التعامل مع �رشيك طباعه 
�ض��عبة، لكن مع الأيام تتفهمه اأكرث فاأكرث وت�ض��ري 

الأمور بينكما على ما يرام.

 مهني��ًا: موؤهاتك تلفت الأنظ��ار ب�رشعة، فاأنت قادر 
على تنفيذ عدة مهام �ضعبة وحتقيق نتائج باهرة. 

عاطفي��ًا: اجله��ود الكب��رية الت��ي تبذله��ا تدفعك اإىل 
الت�ض��اوؤل ح��ول التوقي��ت ال��ذي ي�ض��مح ل��ك بالتمتع 
مبباه��ج احلي��اة العاطفي��ة وحلظاته��ا اجلميل��ة، ما 

يجعلك تعيد النظر يف اأولوياتك.

 مهني��ًا: ل تكن متواكًا يف عمل��ك ونفذ مهامك 
ول  ت�رشفات��ك  يف  متحفظ��ًا  وك��ن  بنف�ض��ك 

ت�ضتعجل.
ول  احلبي��ب  لف��راق  باحل��زن  ت�ض��عر  عاطفي��ًا: 
تع��رف كيف تتعامل مع الو�ض��ع اجلديد وتعمل 

امل�ضتحيل ل�ضرجاعه. 

 مهني��ًا: ت�ض��عر اأن اأجواء العمل ال�ض��اخبه ل تنا�ض��بك 
وتبح��ث عن بديل وتق��وم اليوم بالكثري م��ن الأبحاث 
لت�ض��ل اىل نتيجة مر�ض��ية. عاطفيًا: يتطل��ب منك هذا 
اليوم بع�ش الت�ض��حيات من اأجل احلبيب، فكن جاهزاً 

ول ترّدد، احلياة يوم لك ويوم عليك.

 مهنيًا: يوم ي�ض��ري اإىل �رشاء منزل اأو بيع لعقار بثمن 
منا�ض��ب، وبداي��ة عم��ل جدي��د اأو زيارة م��كان حتبه 
وي��رك اأثراً يف قلبك. عاطفيًا: ك��ن عاقًا ول تعر�ش 
نف�ضك للخطر وجتّنب النقا�ضات امل�ضبوهة، قد تدعمك 
ال�ض��داقات وجت��د الأم��ان بالقرب م��ن ال�رشيك الذي 

يقف بجانبك يف الأوقات ال�ضعبة.
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هذه أسرار صبغة الشعر المنزلية الناجحة
�ضبغ ال�ضعر لأول مرة

 اإذا اأردت �ضبغ �ضعرك للمرة الأوىل، عليك اختيار 
�ض��بغة ذات ل��ون مماثل للون �ض��عرك، خالية من 
الأمونياك، بحيث يخبو لونها مع الغ�ض��ل املتكرر 
لل�ض��عر. ول بد اأن يكون ال�ض��عر �ض��ليمًا كي تعطي 
ال�ض��بغة نتيجتها املرجوة. فاإذا كان ال�ضعر جافًا 
اأو تالف��ًا، نن�ض��حك مبعاجلت��ه قبل �ض��بغه. غذي 
�ض��عرك بالأقنع��ة وم�ض��تح�رشات العناي��ة بحيث 

ي�ضبح اأكرث ا�ضتعداداً ل�ضتقبال لون ال�ضبغة.
 اختيار الركيبة املنا�ضبة

ل تعرفني الركيبة املنا�ض��بة ل�ضعرك. فهل يجدر 
ب��ك اختيار الرغ��وة، اأو الكرمي اأو الهام؟ ح�ض��نًا، 
ميكنك ل �ضك الإذعان لرغباتك واختيار الركيبة 

الت��ي حتبينه��ا. لك��ن اإذا كن��ت حديث��ة العهد يف 
ال�ض��بغة، نقول لك اإن تركيبة الرغوة هي الأ�ضهل 
على ال�ض��تعمال والب�ض��ط، وتعطيك نتائج خالية 
م��ن ال�ض��وائب. اأم��ا تركيب��ة الكرمي فه��ي مثالية 
للمراأة التي ترغب يف تغطية ال�ضعر الأبي�ش الذي 
يغطي فروة راأ�ض��ها. اإنها تركيبة جامدة نوعًا ما، 
تغلف األياف ال�ضعر ب�ضورة مثالية، ول ت�ضيل على 
الب���رشة. واأخرياً، تعترب الركيب��ة الهامية قريبة 
ج��داً من تركيب��ة الكرمي، واإمنا اأخ��ف منها، وهي 

بالتايل حّل و�ضط بني الرغوة والكرمي.
تلوين اجلذور فقط

بعد مرور ثاثة اأ�ض��ابيع تقريبًا على �ضبغ ال�ضعر، 
تظه��ر اجلذور البي�ض��اء يف ف��روة الراأ���ش، وتربز 
احلاج��ة اإىل اإعادة تلوينها تفادي��ًا لظهور الفرق 
بني اجل��ذور وبقي��ة ال�ض��عر. ويف ه��ذه احلالة، ل 
حاجة اإىل اإعادة �ض��بغ ال�ضعر كله جمدداً، ل�ضيما 

واأنه توجد �ض��بغات خا�ض��ة باجلذور. امليزة يف 
هذه ال�ض��بغات اأنها �ضهلة ال�ض��تعمال، ول داعي 
لركها على ال�ض��عر لأكرث من 15 دقيقة للح�ضول 
عل��ى النتيج��ة املرج��وة. اإنه��ا اإذاً احلل الأف�ض��ل 
للك�ض��ف ع��ن �ض��عر اأني��ق عل��ى ال��دوام. وميكن��ك 
النتظار حتى املوعد التايل لل�ض��بغة لتلوين كل 

ال�ضعر، من اجلذور اإىل الأطراف.
اإ�ضافة النعكا�ضات اإىل اللون الطبيعي

 تتواف��ر يف الأ�ض��واق اأنواع من ال�ض��بغة الهادفة 
اإىل تفتيح بع�ش اخل�ض��ات يف ال�ضعر، اأو اإ�ضافة 
النعكا�ض��ات امل�رشقة اإليه. لك��ن هذه الأنواع من 
ال�ضبغات ل تتيح لك تفتيح ال�ضعر، وبالتايل فاإن 
اخليارات حمدودة جداً بالن�ضبة اإىل ال�ضعر الأ�ضقر. 
يف املقابل، ت�ض��تطيع �ضاحبة ال�ض��عر الك�ضتنائي 
اأو البن��ي الختي��ار ب��ني جمموع��ة وا�ض��عة م��ن 
اأو  ذهبي��ة  انعكا�ض��ات  تعط��ي  الت��ي  ال�ض��بغات 

نحا�ضية اأو ع�ضلية اأو ك�ضتنائية.
تفتيح بع�ش اخل�ضات دون �ضواها

تريدين اأن يبدو �ض��عرك م�ض��فوعًا باأ�ضعة ال�ضم�ش، 
اأي اأن بع�ش اخل�ض��ات الذهبية تتداخل يف بقية 
اخل�ض��ات بطريقة طبيعي��ة وجذابة. ميكنك لهذه 
الغاي��ة جتربة اأنواع الرذاذ املفّتح املمكن ر�ض��ها 
على اخل�ض��ات املراد تفتيحها. واحل�ض��ول على 
نتيج��ة فوري��ة. لكن النتائج لي�ض��ت طويل��ة الأمد 
ب��ل تختفي ب�رشعة، وعليك يف ه��ذه احلالة تكرار 

ا�ضتعمال رذاذ التفتيح.
متويه لون داكن جداً

 �ض��حيح اأنه ي�ضعب تفتيح ال�ضبغة الداكنة، لكنك 
ت�ض��تطيعني التخفي��ف م��ن ق��وة الل��ون تدريجيًا 
للح�ض��ول اأخرياً على درجة اأفتح. اأغ�ض��لي �ضعرك 
ب�ض��كل متواتر للتخل�ش من الأ�ضباغ، وا�ضتعملي 
Shampooing Exfol i )ال�ض��امبو املق�رش 

ant( الذي ي�ضاعد على متويه اللون قليًا.
اإخفاء ال�ضعر الأبي�ش

 قبل اختيار ال�ضبغة، حددي كمية ال�ضعر الأبي�ش 
املوجودة عندك. اإذا كان ال�ضعر الأبي�ش ل يغطي 
اأك��رث م��ن 50 يف املئة من ف��روة راأ�ض��ك، ميكنك 
اختي��ار ال�ض��بغة اخلالي��ة م��ن الأموني��اك، بلون 
مماث��ل للون �ض��عرك الطبيع��ي. ي��دوم تاأثري هذه 
ال�ض��بغة لغاية �ض��تة اأ�ض��ابيع، ويختفي تدريجيًا 
م��ن دون ظه��ور اأي ف��رق يف اجل��ذور. م��ع ه��ذه 
ال�ض��بغة، ل ميكن��ك تفتيح لون ال�ض��عر واإمنا فقط 
اإخف��اء الل��ون الأبي���ش فيه. لك��ن اإذا كان ال�ض��عر 
الأبي���ش يغط��ي اأكرث من 50 يف املئ��ة من فروة 
راأ�ض��ك، نن�ض��حك باختيار ال�ضبغة الدائمة. ول بد 
من اإعادة ب�ض��طها على ال�ض��عر فور ظهور اجلذور 
البي�ض��اء. املي��زة يف ال�ض��بغة الدائم��ة اإمكاني��ة 

اإجراء تعديل جذري يف لون ال�ضعر.

بغداد ــ هيفاء القره غولي 

خاص

 هل ترغبني يف تغيري لون 
�شعرك؟ اأو اإخفاء اجلذور 

البي�شاء فقط؟ اأو اإعادة 
احليوية اإىل اللون الباهت 
يف �شعرك؟ ميكنك فعل كل 

ذلك يف املنزل با�شتعمال 
الأنواع اجلديدة من 

ال�شبغة املنزلية التي تتيح 
لك احل�شول على النتيجة 

املرجوة ب�شهولة كبرية.

هذه طرق التخلص من التجاعيد ومن 
البشرة الدهنية بواسطة الماسك السحري

طريقة عمل اللزانيا 

ماهي الوصفات الطبيعية تطيل رموشك في وقت قياسي ؟

يعترب املوز من اأكرث الفاكهة الغنية باملواد الغذائية الأ�ضا�ض��ية، كما اأن له 
فوائد جمالية ا�ضتثنائية للج�ضم والب�رشة وال�ضعر.

غالب��ًا م��ا يرمي بع�ش الأ�ض��خا�ش امل��وز، بعد اأن ين�ض��ج ب�رشع��ة، اإّل اأّن "املوز 
النا�ضج" ي�ضّكل عاجًا جماليًا ومكّونًا اأ�ضا�ضيًا يف م�ضتح�رشات التجميل املنزلّية، 

ة بالب�رشة. وخ�ضو�ضًا اخلا�ضّ
اإليك اأبرز فوائد املوز اجلمالّية وكيفية ت�ضنيع العاجات املنزلية:

i ي�ض��اعد امل��وز على ترطيب الب���رشة اجلافة، عرب خلق حاج��ز وقائي على اجللد، 
ملن��ع اجلف��اف. كّل ما عليك فعله هو هر�ش موزة نا�ض��جة، وتطبيقها على وجهك 

ملّدة 20 دقيقة. ثّم اغ�ضلي ب�رشتك باملياه الفاترة.
 i يعمل املوز على التخّل�ش من الب�رشة الدهنية، عرب تنظيف الب�رشة وفتح امل�ضام 
والتخّل���ش من الده��ون. كّل ما عليك فعل��ه هو هر�ش موزة نا�ض��جة ومزجها مع 
ملعقة من ع�ضري احلام�ش وطّبقي املزيج على وجهك حلوايل 15i20 دقيقة، ثّم 

اغ�ضلي ب�رشتك باملياه الباردة.
i ي�ض��اهم امل��وز يف تف��ادي التجاعيد، خ�ضو�ض��ًا م��ع التقّدم يف العم��ر. ح�رّشي 
مزيجًا من موزة نا�ض��جة مهرو�ض��ة م��ع ملعقة من زيت الأف��وكادو، وطّبقيه على 
وجهك ملّدة 20 دقيقة، ثم اغ�ض��لي الب�رشة مبياه �ض��افية. واأعي��دي الكّرة 3 مّرات 

اأ�ضبوعيًا.

نبداأ باملقادير:
بطاط�ش مقطعة.

اخل�رشوات )كرف���ش، جزرة وب�ض��ل(، وتقطع مكعبات 
�ضغرية.

ملعقة دقيق.
اأو زيت. 3 ماعق زبده 

ملعقة زعر. 
كوب �ضو�ش. 

حلم مفروم.
املقادير على ح�ضب ال�ضخا�ش 

الطريقة: 
تو�ض��ع مكعبات البطاط�ش ف��ى ماء مع امللح والكمون 
الن�ض��ج.  حت��ى  وتغل��ى  اختي��ارك  م��ن  تواب��ل  اأي  اأو 

واتركيها جانبا.
�ضخني الزبدة على النار. 

اأ�ضيفي اجلزر والب�ضل والكرف�ش.

�ضعيهم على النار واتركيهم عليها حتى يحمروا. 
اأ�ضيفي اللحم املفروم.

ا�ضتمري يف التقليب. 
اأ�ض��يفي ملعق��ة الدقي��ق مع التقلي��ب لتم�ض��ك العجينة 

نف�ضها.
اأ�ض��يفي �ض��و�ش اللح��م والزع��ر ومل��ح وفلفل اأ�ض��ود 

واتركيها على النار حتى تن�ضج متاما. 
اأثناء ن�ضج اللحم اهر�ضي البطاط�ش امل�ضلوقة. 

 م��ن من��ا ل ترغ��ب برمو���ش طويلة وكثيف��ة تعطي 
العني حجم اأكرب واأجمل؟ فالكثري يعاين من ت�ض��اقط 
الرمو�ش و�ض��عوبة اإطالتها. ف��اإذا كنِت تبحثني عن 
احلل املنا�ض��ب لتكثيف واإطالة رمو�ضك تعريف معنا 

على اأف�ضل الو�ضفات الطبيعية وكيفية تطبيقها.
1iزيت اخلروع:

زي��ت اخلروع من اأف�ض��ل الزيوت الت��ي حتفز منو 
الرمو�ش وي�ضاعد على تكثيفها وحمايتها من 

الت�ضاقط.
كيفية ا�ض��تخدامها: قومي بتعبئة م�ضكرة 

فارغ��ة بزي��ت اخل��روع وبع��د تنظيف 
عيونك م��ن اأي مكياج قومي بو�ض��ع 
م��ن  رمو�ض��ك  عل��ى  اخل��روع  زي��ت 
اجلذور لاأطراف، ب�ضعة قطرات من 
زيت اخلروع كافية للح�ض��ول على 

رمو�ش كثيفة وطويلة اإن قمِت بتطبيقها بانتظام.
2iخلطة زيت الافندر مع زيت جوز الهند.

اأكدت الدرا�ضات اأن زيت الافندر ي�ضاعد على حتفيز 
منو ال�ض��عر ب�ض��كل �رشيع، كم��ا اأن ج��وز الهند يقوم 

بتكثيف الرمو�ش وتقويتها.
اخللطة: 

 ����

ن�ضف ملعقة جوز الهند.
�� ثاث قطرات من زيت الافندر.

ث��م  املقادي��ر  بخل��ط  قوم��ي  ال�ض��تخدام:  كيفي��ة 
ا�ض��تخدمي القط��ن لو�ض��ع اخللي��ط عل��ى رمو�ض��ك، 
احر�ضي على تطبيق اخللطة ثاث اأيام يف الأ�ضبوع 

لنتائج م�ضمونة.
3iال�ضاي الأخ�رش 

 ي�ض��اعد ال�ض��اي الأخ���رش على تطوي��ل وتكثيف 
الرمو�ش كما اأنه يغذيها ويحفز منوها.

طريقة التح�ضري:
 قوم��ي بتح�ض��ري كاأ���ش م��ن ال�ض��اي 
لي��ربد، بع��د  اتركي��ه  ث��م  الأخ���رش 
ذل��ك قوم��ي بو�ض��عه عل��ى قطعة 
م��ن القط��ن ومن ثم �ض��عيه على 
رمو�ض��ك واتركي��ه مل��ا يق��ارب 
30 دقيق��ة ث��م قومي ب�ض��طف 

رمو�ضك باملاء.   

بغداد ــ خاص

 مهني��ًا: العم��ل حت��ت ال�ض��غط قد ي�ض��بب بع�ش 
الأخطاء، فكن حذراً لتتجاوز هذه املرحلة بهدوء 
وراحة بال.  عاطفيًا: البحث يف دفاتر املا�ض��ي 
قد ي�ض��بب لك امل�ض��اكل، فا ترك نف�ض��ك اأ�ض��رياً 
ل��ه، بل ح��اول التفكري يف امل�ض��تقبل الناجح مع 

ال�رشيك. 

 مهني��ًا: اأع��د ترتي��ب اأولوياتك كي تنج��ز مهامك 
جدي��دة  مب�ض��اريع  وتب��داأ  املطلوب��ة  املهل��ة  يف 
تكون اأو�ض��ع وعلى نطاق عامل��ي. عاطفيًا: ل تقم 
باأمور تغ�ض��ب احلبيب منك ول تكن متناق�ضًا يف 
ت�رشفات��ك واأقوال��ك اأمامه، فهو اأ�ض��بح يف حرية 

من اأمره ب�ضبب تلك الت�رشفات.

 مهنيًا: ي�ض��هل لك هذا اليوم الت�ض��الت وتكون 
عل��ى اأمت ال�ض��تعداد والتيق��ظ عل��ى الرغ��م م��ن 
ال�ض��غوط الكب��رية التي متاَر�ش علي��ك.  عاطفيًا: 
ل حت��اول اأن ت�ض��تخف ب��اآراء ال�رشي��ك، لأن��ه قد 
يفاجئ��ك ويدفع��ك اإىل اإع��ادة النظ��ر يف اأ�ض���ش 

العاقة بينكما.

مهنيًا: ي�ض��بح التوا�ض��ل مع املحيط اأقل �ضغطُا، 
ويطراأ ظرف ي�ضعك اأمام اختبار لتكت�ضف قدراتك 

على املواجهة واإيجاد احللول املنا�ضبة.
عاطفي��ًا: ال�ض��تقرار العاطف��ي �رشط لنج��اح اأي 
عاق��ة، وه��ذا يقلق��ك ب�ض��بب ت�رّشف��ات ال�رشيك 

الع�ضوائية يف املدة الأخرية.

مهني��ًا: علي��ك اأن تكون اأك��رث تفاوؤًل، وخ�ضو�ض��ًا اأنك 
�ض��تقدم على مرحلة مزدهرة يتخللها جناح و�ض��عادة 
وراحة على ال�ض��عد كافة. عاطفي��ًا: الت�رشف بطريقة 
ع�ض��وائية لن يكون �ض��هًا، وق��د تكون له انعكا�ض��ات 

�ضلبية غري م�ضمونة النتائج، فكن اأكرث جدية.


