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الزم��اء برحاب��ة  تتقب��ل ماحظ��ات  مهني��ًا: 
�ص��در وتعيد النظر يف اأعمال��ك الأخرية وتبلور 
اأف��كارك وتق��دم على خط��وة جرئي��ة عاطفيًا: 
ينتظر احلبيب �ص��ماع �ص��وتك الرقيق وكامك 
املع�صول الذي يتغزل به، فا تدعه ينتظر كثرياً

مهني��ًا: تتاأخ��ر عن عملك ب�ص��بب ظروف��ك يف املنزل 
لذا اأف�ص��ل بني املهنة والعائل��ة عاطفيًا: اأترك الأمور 
جت��ري كما يريده��ا ال�رشي��ك ول تكد���س الهموم يف 

راأ�صك وتزيد م�صاغلك

مهني��ًا: يوم منا�ص��ب لإجن��از �ص��فقة جتارية جتني 
منه��ا اأرباح��ًا مالية كث��رية وتكون دافعًا ل�ص��فقات 
اأخ��رى عاطفي��ًا: يك��ون ال�رشي��ك اإىل جانب��ك دائم��ًا 
وت�صع��د باللحظات التي تق�صيها معه، ويزداد تعلقك 

به اأكرث فاأكرث

مهني��ًا: لن جتد �صعوبة يف تنفي��ذ اأ�صعب املهام 
التي توكل اإليك لأنك على قدر امل�صوؤولية وتعتمد 
اأ�صلوب��ًا �صحيح��ًا عاطفي��ًا: ق��د تعط��ي ال�رشي��ك 
الو�ص��ع  اأن  الأم��ور، وخ�صو�ص��ًا  املج��ال حل��ل 
بات حمت��داً، ومن �صاأن ذل��ك اأّن يرتك انعكا�صات 

تطالكما

مهني��ًا: اله��دوء والروؤية هم��ا الأ�صا���س يف اأي عمل 
ناج��ح، اعتمدهم��ا لت�صل��ك الطري��ق ال�صحي��ح حتى 
النهاي��ة عاطفي��ًا: متر عاقت��ك بال�رشي��ك بيوم من 

التوتر والقلق نتيجة انهماكك بالعمل واإهمالك له

مهنيًا: جناحك باه��ر لأنك تبنيه على اأ�ص�س �صلبة 
ت�صاع��دك عل��ى التق��دم والتاأل��ق والرق��ي عاطفيًا: 
تعي���س اأج��واء �صعيدة مع احلبي��ب فانتهز الفر�صة 

لتطوير العاقة به وتثبيتها على اأ�ص�س مكينة

مهني��ًا: ل ت�صع��ف ول تنه��ار اأم��ام امل�صاع��ب 
واملطبات، ب��ل كّرر املحاولة غ��ري مرة لتحقيق 
اأ�صب��ط  عاطفي��ًا:  اإلي��ه  تطم��ح  ال��ذي  النج��اح 
انفعالتك و�صيطر عل��ى اأع�صابك لأنك قد تدخل 

يف نقا�س حاد مع ال�رشيك
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ما هو عالج تساقط الشعر عند النساء ؟
 اأ�ص��ار الباحث��ون اإىل اأّن غالبية النا�س الطبيعيني 
يت�صاق��ط �صعره��م بن�ص��ٍب معينة كل ي��وم، ويعترب 
هذا الت�صاقط طبيعي��ًا، ول يوؤثر على املظهر العام 
لفروة الراأ���س، ومقابل هذا الت�صاقط الطبيعي فاإّن 
هن��اك من��و طبيعي للع��دد نف�صه م��ن ال�صعر خال 
اليوم؛ حيث متر كل �صعرة بدورة كاملة تتكون من 
ث��اث مراحل تتمثل يف مرحلة النمو ثم الرقاد ثم 
مرحلة ال�صقوط، لذلك فاإّن من الطبيعي اأن يح�صل 
نوع م��ن الت�صاقط الطبيعي لل�صع��ر خال عمليات 
التقدم يف ال�صن وبل��وغ ال�صيخوخة، لكن الت�صاقط 
ب�ص��كل كبري وغري طبيع��ي والذي ي��وؤّدي اإىل خفة 

ال�صعر اأو ال�صّلع يعد اأمراً غري �صحي.
 اأ�صباب ت�صاقط ال�صعر: �� 

���� ال�صغ��وط النف�صية: حي��ث اإّن التعر���س لل�صغط 
م��ن  يزي��د  م�ص��دره  كان  اأي��ًا  النف�ص��ي  والتوت��ر 
احتمالي��ة ت�صاق��ط ال�صع��ر ل��دى الن�ص��اء، كاحلمل 
وال��ولدة اأو الإ�صاب��ة باأح��د الأمرا���س الطارئ��ة 
اأو وف��اة �صخ�س عزي��ز، بالإ�صاف��ة اإىل اخلافات 
العم��ل  الزوجي��ة وتوت��رات  الأ�رشي��ة وامل�ص��اكل 

وغريه��ا م��ن العوام��ل، وكذل��ك احلال اأي�ص��ًا عند 
اخل�صوع لعمليات جراحية كبرية.

الدرا�ص��ات  بّين��ت  الهرموني��ة:  ال�صطراب��ات   ����  
اأن التغ��ريات يف ن�ص��ب هرمون��ات اجل�ص��م ت�صب��ب 
م�ص��كات موؤّقت��ة يف من��و ال�صعر وت�صاقط��ه، مثل 
امل��رور مبرحلة احلم��ل وال��ولدة والر�صاع��ة، اأو 
ب�صب��ب تن��اول حب��وب من��ع احلم��ل الهرموني��ة، 
بالإ�صاف��ة اإىل مرحل��ة بل��وغ �ص��ن الياأ���س، فم��ن 
الطبيع��ي اأن ت��زداد كثاف��ة ال�صع��ر خ��ال ف��رتة 
احلم��ل، اأو ازدي��اد ت�صاقطة خ��ال الأ�صهر الثاثة 
بع��د ال��ولدة، كما اأّن خمول الغ��دة الدرقية وك�صل 
ن�صاطها يوؤثر �صلبًا على منو ال�صعر ويزيد من ن�صبة 

ت�صاقطه.
 ���� الأدوي��ة العاجية: والتي م��ن اآثارها اجلانبية 
ت�صاقط ال�صعر مثل الأدوية امل�صيلة للّدم، والأدوية 
امل�ص��ادة لاكتئ��اب، والأدوية املنوم��ة، واأدوية 
من��ع احلم��ل الهرموني��ة، وبع���س اأن��واع اأدوي��ة 
معاجلة اأمرا�س القلب وال�رشايني، وارتفاع �صغط 
الّدم، واأدوية معاجلة ال�رشطان الكيميائية، وكذلك 
وجود اأمرا�س مزمنة توؤثر على اجللد، مثل مر�س 

ال�صكري، اأو مر�س الذئبة احلمراء، اأو غريها.

 ���� �ص��وء التغذي��ة: ومنه��ا اتب��اع برام��ج قا�صي��ة 
لإنقا�س الوزن؛ حيث اإّن منو ال�صعر يتطّلب العديد 
من الربوتين��ات لينمو وت�صتمر دورة حياته، لذلك 
فاإن �صوء التغذية لأ�صب��اب مر�صية اأو ا�صطرابات 
امت�صا���س  متن��ع  الطع��ام؛  ه�ص��م  عملي��ة  يف 
العنا���رش الغذائي��ة ال�رشوري��ة لنم��و ال�صع��ر مما 

يوؤدي اإىل ت�صاقطه و�صعف منوه.
 ���� العناي��ة اخل�صن��ة بال�صع��ر: وتتمث��ل با�صتخدم 
ال�صبغات الكيميائية بدًل من ال�صبغات الطبيعية 
اأو ا�صتخ��دام الو�صائل الفيزيائي��ة لإزالة التجاعيد 
م��ن ال�صع��ر وجعل��ه م�صتقيم��ًا، اأو تعري���س ال�صعر 
لدرج��ات حرارة عالية اأثن��اء ت�رشيحه؛ كتعري�صه 
ملجّففات ال�صعر ذات الهواء ال�صاخن.  �� اللتهابات 
الفطري��ة يف فروة الراأ�س: حي��ث توؤدي اإىل ت�صاقط 
ال�صع��ر يف مناطق متعددة من ف��روة الراأ�س، وهذا 
ال�صب��ب يتطّلب تدخل الطبي��ب ملعاجلته فوراً قبل 

تفاقم امل�صكلة.
 عاج م�صكلة ت�صاق��ط ال�صعر اإّن عاج ال�صبب وراء 
ت�صاق��ط ال�صعر هو العاج بح��ّد ذاته للم�صكلة.  من 
الن�صائ��ح املهم��ة لعاج ت�صاق��ط ال�صعر م��ا يلي: 
اتب��اع نظ��ام غذائي مت��وازن غن��ي باخل�رشوات 

والفواك��ه الت��ي توّف��ر الفيتامين��ات الازمة لنمو 
ال�صع��ر بال�ص��كل الطبيع��ي. معاجل��ة املر�س الذي 
ت�صّب��ب بت�صاق��ط ال�صعر، مث��ل مر�س ك�ص��ل ن�صاط 
الغ��دة الدرقية، اأو مر�س فق��ر الّدم الذي ينتج عنه 
نق���س احلدي��د، وتتم املعاجلة باإعط��اء املكمات 
الغذائي��ة والرتكيز عل��ى الأغذية الغني��ة باحلديد. 
التقلي��ل م��ن ا�صتخدام جمفف��ات ال�صع��ر واملكواة 
لت�رشيحه؛ حيث اإّن درج��ات احلرارة العالية توؤّثر 
على ب�صي��ات ال�صعر وتعيق من��ّوه ب�صكل طبيعي. 
وهن��اك العديد من الط��رق الطبيعّي��ة امل�صتخدمة 
لع��اج ت�صاق��ط ال�صع��ر ومنه��ا: ا�صتخ��دام ال�صّبار 
وتدلي��ك فروة الراأ�س باأح��د م�صتخل�صاته، ويعرف 
ال�صّب��ار بفعاليته يف زيادة من��و ال�صعر وكثافته، 
ب�ص��كل منتظ��م ملاحظ��ة  با�صتخدام��ه  وين�ص��ح 
الف��رق. تدلي��ك فروة الراأ���س بالع�صائ��ر الطبيعية 
مثل ع�صري الب�ص��ل اأو الزجنبيل، وترك ال�صعر ليلًة 
كاملة ثم غ�صل��ه. ا�صتخدام ال�صاي الأخ�رش لتدليك 
فروة الراأ�س؛ حيث اإّن��ه يحتوي على مواد م�صادة 
لاأك�ص��دة تزي��د من من��و ال�صعر. ا�صتخ��دام الزيوت 
الدافئ��ة وتدليك فروة الراأ�س به��ا؛ كزيت الزيتون، 

اأو زيت اللوز، اأو زيت اخلروع.

بغداد  ــ هيفاء القره غولي

خاص

تعد م�سكلة ت�ساقط 
ال�سعر بكرثة من 

اأكرث م�ساكل ال�سعر 
انت�سارًا، وُت�سبب 
القلق واالنزعاج 

للعديد من الن�ساء، 
خا�سة اأّن ال�سعر هو 

ميزة جمالية لهن.

طريقة عمل الحلقوم 

 5  أخطاء يمكن أن تتلف مكياج العروس ليلة زفافها

حل مشكلة تكسر األظافر

املكّونات هي ثاثة اأكواب من املاء، 
كوبان من الّن�ص��اأ، اأربعة اأكواب من 
ال�صك��ر، ملعق��ة �صغرية م��اء ورد. 
الّن�ص��اأ  نذي��ب  الّتح�ص��ري  طريق��ة 
بك��وب من امل��اء ون�صعه جانبًا. 
نخل��ط كوب��ي امل��اء م��ع كوبي 
ال�صك��ر يف ق��در م��ن ال�صتانل���س 
الن��ار  عل��ى  ون�صع��ه  �صتي��ل، 
ون�صتمر بالتحري��ك حّتى يغلي 
املزي��ج. نب��داأ باإ�صاف��ة خلي��ط 

الن�صاأ اإىل املزيج بالتدريج مع ال�صتمرار يف اخللط. بعد مرور ربع �صاعة ن�صيف ما 
تبق��ى من ال�صكر اإىل اخلليط م��ع التحريك من حني لآخر حتى يثقل املزيج على نار 
هادئ��ة ن�صتم��ر بالتقليب من حني لآخر ملدة �صاعة، ثم ن�صيف الفانيا وماء الورد، 
ونطف��ئ الغاز. ندهن ال�صيني��ًة بالزيت ون�صب فيها املزيج ونق��وم بت�صوية �صطحه 
بامللعق��ة مع مراعاة دهن امللعق��ة امل�صتخدمة بالزيت حتى ل يلت�صق اخلليط بها. 
ن�ص��ع ال�صيني��ة يف الثاج��ة حتى يتما�ص��ك اخلليط. نخ��رج ال�صينية م��ن الثاجة 
ونقط��ع احللق��وم اإىل مربع��ات مت�صاوي��ة، ونغم�ص��ه بالن�صاأ حت��ى ل تلت�صق القطع 
ببع�صه��ا البع�س. ماحظات ميكن ا�صتبدال ماء الورد مباء الزهر اأو امل�صتكة. ميكن 
ا�صتخ��دام ملون الطعام لتلوين احللقوم باأي لون نرغب به. ميكن اإ�صافة ملعقة من 

بودرة اجللي اإىل اخلليط للح�صول على لون اأحمر مع نكهة كجلي الفراولة.

تتوج��ه جمي��ع الأنظ��ار يف حف��ل الزف��اف نحو 
العرو���س، ول يكتم��ل حفل الزف��اف يف عيون 
العرو�صني واحلا�رشين اإل اإن كانت اإطالة 
ولفت��ًا  الأك��رث جاذبي��ة  ه��ي  العرو���س 
لاأنظ��ار، فه��ذا كله من �صاأن��ه اأن يبعث 
عليه��ا  وينعك���س  نف�صه��ا  يف  الر�ص��ا 
�صع��ادًة.  اإختيار ماكياج غري منا�صب 
للوجه  قد ت�صاه��د العرو�س مكياجًا 
اأو يف  معين��ًا لإح��دى املودي��ات 
اإحدى حف��ات الزفاف وترغب يف 
اأن تكون هذه هي الطلة التي تظهر 
به��ا يف حف��ل زفافها، ولك��ن لي�س 
اأن يك��ون كل ماكي��اج  بال���رشورة 
منا�صب��ًا ملاحم��ِك و"�صتايل��ِك"، ب��ل 
ب��ادري با�صت�صارة خب��رية التجميل قبل 
حفل الزف��اف، ول ترتددي يف اأخذ راأيها، 
للح�ص��ول على امل�صاع��دة يف اختيار املكياج 

الذي يزيد تاألقِك وينا�صب وجهِك، ولون عينيِك، طبيعة �صعرِك، كرمي 
الأ�صا���س )الفاوندي�صني ( العديد من منتج��ات الفاوندي�صني ت�صمن 
احلماية من اأ�صع��ة ال�صم�س، وهو اأمر جيد لا�صتعمال اليومي، ولكن 
يف ي��وم زفاف��ِك، اإحر�صي على ا�صتخ��دام الفاوندي�ص��ني التقليدي، 

حي��ث اأن بع�س مكون��ات كرمي الأ�صا���س )الفاوندي�صني( الذي 
يحت��وي عل��ى عامل الوقاية م��ن ال�صم�س ق��د جتعل وجهك 

يب��دو اأبي���س ب�ص��ورة مبال��غ به��ا يف �ص��ور حف��ل الزفاف 
اإ�صتعم��ال قلم تلوين �صف��اه �صفاف ترغب الكث��ريات من العرائ�س 

اأن يظه��رن ب�صكل اأنثوي وناعم وطبيعي ولكن اإ�صتعمال اأقام �صفاه 
خالي��ة من اللون اأو لمعة بدون لون هو اأكرب خطاأ ميكن اأن ترتكبه 
العرو�س، بل عليها اإختيار اأحمر �صفاه اأدكن بدرجة من لون ال�صفاه، 
ويف�صل اختي��ار درجات اللون الوردي، وميكن اإ�صتعمال قلم حتديد 
بلون اأدكن قليًا مع ملّمع ال�صفاه.  نوع الكحل واملا�صكارا  اإ�صتعمال 
ما�ص��كارا وكحل يذوب ب�رشعة، ق��د ي�صبب للعرو�س خيبة اأمل كبرية 
يف نهاي��ة احلف��ل، بينم��ا يجب عليها توق��ع حدوث املفاج��اأت، لذا 
عليه��ا اأن حتر�س عل��ى ا�صتعمال ما�صكارا مقاوم��ة للماء وكحل ل 

يذوب على حواف العني.

 ه��ل تعانني من تك���رّش الأظافر؟ اليك هذه 
الن�صائ��ح لتت��ايف تفاق��م ه��ذه امل�صكل��ة 
وتدهورها فيما يلي بع�س ما ميكنِك عمله 

لأظافرِك التي تعاين من التك�رش:
- ل ت�صتخدم��ي املنظفات من دون ارتداء 

قفازات مطاطية واقية.
- ل ت�صتخدم��ي امل��اء ال�صاخن ج��داً اأثناء 

ال�صتحمام وغ�صل اليدين.
- �صع��ي طبق��ة كثيف��ة م��ن م�صتح�رشات 
الرتطيب على يديِك واأظافرِك، طوال النهار 

وقبل النوم على وجه التحديد. 

- ا�صتخدمي املزي��ج التايل: ملعقة كبرية 
من زيت الزيتون مع ملعقة كبرية من زيت 
جوز الهند، وانقعي اظافرٍك به ملدة ن�صف 

�صاعة يوميًا، و�صتاحظني الفرق 
بعد مدة وجيزة. 

ل   -

التجاري��ة  امل�صتح���رشات  ت�صتخدم��ي 
الرخي�صة من قبيل طاء الأظافر وامللّمع. 
ا�صتثم��ري دوم��ًا اأ�صماء م��اركات جتارية 

معروفة وم�صهود لها.
اأظاف��رِك  ترهق��ي  ل   -
خال  م��ن  كثريا 
طاء  و�صع 
ظاف��ر  الأ

وم�صحه ب�صكل يومي.
- �صع��ي طبق��ة من مغ��ذي الأظاف��ر قبل 

و�صع الطاء عليها.
- ابتعدي عن الع��ادات اخلاطئة من قبيل 
ق�صم الأظاف��ر وا�صتخدامها لفتح العلب اأو 

حك البثور. 
- احر�ص��ي عل��ى نظ��ام غذائ��ي متكام��ل 
الفيتامني��ات  عل��ى  يرك��ز  و�صلي��م 
واحلدي��د،  والكال�صي��وم  والربوتين��ات 
وابتع��دي بق��در امل�صتط��اع ع��ن الوجبات 

ال�رشيعة والغنية بالدهون ال�صارة. 
امل�صاب��ح  اأظاف��رِك ملي��اه  تعّر�ص��ي  - ل 
الغنية بالكلور.  ل تعّر�صي اأظافرِك لأ�صعة 

ال�صم�س ال�صارة لفرتات طويلة. 

مهني��ًا: ركز على الأعم��ال التي بني يديك وابتعد عن 
الأم��ور التي يع��د حلها م�صتع�صي��ًا عاطفي��ًا: اأنت ل 
تق�صى على احلبيب ول تفر�س عليه ما تراه منا�صبًا، 
بل اأنت متفهم وحتاول القيام باأي �صيء ير�صيه لئا 

تخ�رشه

مهني��ًا: يزداد و�صع��ك حت�صن��ًا اإذا اأمتم��ت امل�صاريع 
امل�ص��وؤول عنه��ا ومتكنت م��ن احل�صول عل��ى �صفقة 
م�صاريع جديدة عاطفيًا: ابتعد عن الت�صنع والكربياء 
مع ال�رشيك، و�صتجد اأن حبه لك �صيزداد يومًا بعد يوم

مهني��ًا: يحاول اأحد الزم��اء اأن يوقعك يف موؤامرة 
خط��رة، اإح��ذر وانتبه قب��ل ف��وات الأوان عاطفيًا: 
ي�ص��ع ال�رشيك ثقته بك ويخ��ربك باأموره اخلا�صة 

ما يقربك منه كثرياً ويزداد اأحدكما تعلقًا بالآخر

مهني��ًا: ي�صه��د و�صعك امل��ايل حت�صن��ًا ملحوظًا بعد 
اخل�صائ��ر الكبرية التي منيت به��ا يف اآخر م�صاريعك 
عاطفيًا: حتدث متغريات كبرية يف عاقتك باحلبيب 

حتاول اأن تتعامل معها بحذر وروؤية

مهني��ًا: ت�صع��ر بالطمئن��ان بعدم��ا عاد احل��ظ يبت�صم 
ل��ك وجت��د م�صاريع��ك طريقه��ا اإىل التنفي��ذ عاطفي��ًا: 
�صخ�صيت��ك القوية جت��ذب انتباه اأحده��م وتقربه منك 

وتتوطد العاقة بينكما


