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مهني��ًا: �ملناف�ص��ة �لت��ي و�جهت��ك �أ�صبحت من 
�ملا�ص��ي بعدم��ا ح�صن��ت �أد�ءك و�صيطرت على 
يك��ون  للحبي��ب  �إخال�ص��ك  عاطفي��ًا:  �لو�ص��ع 
ل��ه �لأث��ر �لأك��ر يف حت�ص��ن �لعالق��ة بينكم��ا 

وتفعيلها و�إر�صائها على �أ�ص�س و��صحة جد�ً

مهني��ًا: ق��د حت�ص��ل على خ��ر ممتاز ه��ذ� �ليوم 
يب��دو منا�صب��ًا ج��د�ً  للعم��ل  �أو تتلق��ى عر�ص��ًا 
لطموحات��ك عاطفي��ًا: ح��اول �أن تظه��ر بع���س 
�ل�صالب��ة جت��اه �ل�رشي��ك، وه��ذ� مل�صلحتك على 

�ملدى �لطويل

مهني��ًا: تبدو مز�جي��ًا وم�صو�س �لتفك��ر وت�صمع 
بع���س �لأخب��ار غر �ل�ص��ارة، ما يجعل��ك مربكًا 

ومت�صائمًا ومنغلقًا
وت��رة  عل��ى  �ملحافظ��ة  يف  ترغ��ب  عاطفي��ًا: 
�لن�صج��ام م��ع �ل�رشي��ك، وه��ذ� يع��ود عليكم��ا 

بالفائدة يف �صتى �لأمور

مهني��ًا: حتقق حلم��ك �ل��ذي رو�دك �صنن طو�ًل، 
وحت�صل يف مقابل ذل��ك على ترقية قلما ح�صل 

عليها �آخرون يف �صنك
عاطفي��ًا: �إذ� كن��ت متم�ص��كًا بوجه��ة نظ��رك، ل 
ت��ردد يف طرحها على �ل�رشيك وحاول �أن تنظر 

�إىل �لأمور بتفاوؤل

مهني��ًا: تنع��م باأجو�ء مهني��ة جيدة، وق��د تقوم 
با�صت�ص��ارة نافع��ة ومفي��دة تعود علي��ك بنتائج 
مهم��ة عاطفيًا: تك��ر �لأحالم، وتط��ر�أ تغير�ت 
�إيجابي��ة، وتتطور عالقتك بال�رشي��ك وقد يكون 

لك معه معاملة مميزة

مهنيًا: �قر�ح��ات �جلديدة ت�صاعدك على تخطي 
�لكث��ر م��ن �مل�صاع��ب، وه��ذ� ميهد ل��ك �لطريق 

لك�صب ثقة �لزمالء
عاطفيًا: ي�صع��ى بع�صهم �إىل توريطك يف م�صكلة 
كبرة مع �ل�رشيك، فكن جاهز�ً للرد 

وتو�صيح �لأمور

مهني��ًا: ق��د تالم عل��ى موق��ف �أو ت�صع��ر ببع�س 
�لإرب��اك وبع��دم �لق��درة عل��ى �ل�صيط��رة عل��ى 
�لظ��روف عاطفيًا: تتعاون جديًا مع �ل�رشيك من 
�أج��ل م�صتقبل ز�هر، ومرد ه��ذ� �لتعاون �لتفاهم 

�لكامل و�لن�صجام بينكما
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اخطاء شائعة عن قص الشعر 

تطمح جميع �ل�صيد�ت يف �حل�صول على �صعر 
�أكرث ن�صارة و�إ�رش�قًا وكثافة وجماًل، ولكن 
هناك بع�س �ملعتقد�ت �خلاطئة �لتي يلجاأن 
�إليها يف �حل�صول على ما يطمحن �إليه، وهو 
ق���س �ل�صع��ر و��صتخ��د�م �مل��و�د �لكيميائية 
ولكنن��ا ب�ص��دد �حلدي��ث عن �لخط��اء �لتي 
تق��ع بها �أغلب �صيد�ت جمتمعنا. كثر منهن 
يعتق��دن �أن ق���س �ل�صع��ر يزيد م��ن كثافته، 
ولكنه معتقد خاطئ ح�صب �لدر��صة �لعلمية، 
وما هذه �إل �أقاويل تنت�رش بن �لنا�س ب�صكل 
غ��ر مقنع دون �ل�صتناد �إىل علم يثبت ذلك، 
حي��ث �إن بع���س �لن�ص��اء و�صل �إليه��ن �لأمر 
لق���س �صعره��ن با�صتمر�ر �لأم��ر �لذي حال 
دون �حل�ص��ول على �صعر طوي��ل، و�أن �ل�صعر 
�لطويل �لذي هو �رش جاذبية �ملر�أة. وت�صتند 

بع�س �لن�ص��اء يف �لقيا�س على ذقن �لرجل، 
باأن كرثة حالقة �لذقن لدى �لرجال يجعلها 
تنمو ب�صكل كثيف، ولكن هناك �ختالف بن 
�لهرمون��ات �لذكورية و�لهرمونات �لأنثوية 
حيث �إن �لهرمونات �لذكورية ت�صبب يف منو 
�ل�صعر ب�ص��كل �أ�رشع و�أكث��ف، و�ل�صحيح هو 
�أن �ل�صعر ينمو كل �صهر طبيعيًا مبعدل و�حد 
بو�صة �ص��و�ًء مت ق�س �ل�صعر �أم مل يتم ق�صه، 
وه��ذ� دلي��ل عل��ى �أن ق���س �ل�صع��ر ل يتاأثر 
من��وه بالق���س، �لفائ��دة �حلي��ة �مل�صتف��ادة 
م��ن ق���س �ل�صعر ه��ي ق���س �أط��ر�ف �ل�صعر 
�لتالف��ة و�ملق�صفة وهذ� يجع��ل �ل�صعر يبدو 
�أك��رث كثافة. مين��ع ت�صاقط��ه ل ميكن لق�س 
�ل�صعر �أن مينعه من �لت�صاقط، فقد �أكد بع�س 
خ��ر�ء �ل�صع��ر �أن ق�ص��ه لن يجعل��ه متحفز�ً 
للنم��و ب�ص��كل �أف�ص��ل م��ن قب��ل، و�أن ق���س 
�ل�صع��ر ل يغر �صوى مظه��ره فيجعله ب�صكل 

جميل �أكرث وطبيعي��ًا باأطر�ف غر مق�صفة، 
و�لأف�ص��ل ملن��ع ت�صاق��ط �ل�صع��ر ه��و �إب��ر�ز 
�لهتم��ام و�لعناي��ة بالغ��ذ�ء و�لبتعاد عن 
�للع��ب يف هرمون��ات �ل�صع��ر، و�لبتعاد عن 
��صتخد�م �مل��و�د �لكيميائي��ة �ل�صارة. حيث 
تعتقد بع�س �لن�صاء �أن �ل�صعر يت�صاقط ب�صبب 
�لتوت��ر و�ل�صغط �لنف�ص��ي فتلجاأ لق�صه ملنع 
ت�صاقط��ه وزيادة كثافته، ولك��ن هذ� معتقد 
ل �أ�صا���س ل��ه م��ن �ل�صح��ة فطبيع��ة �ل�صع��ر 
يت�صاق��ط يف �ليوم مبعدل 120-50 �صعرة، 
ويزي��د مع��دل �لت�صاق��ط �حيانًا م��ع �ل�صغط 
�لع�صب��ي و�لتوتر و�لتقلب��ات �ملز�جية �لتي 
ق��د تو�جه �ل�صي��دة يف �أمور حياته��ا، فتلجاأ 
لتن��اول �ملهدئ��ات و�مل�صكن��ات �لت��ي ه��ي 
بالأ�صا���س �صب��ب مه��م يف ت�صاق��ط �ل�صع��ر، 
وبانته��اء �مل�صكالت يبد�أ �ل�صع��ر با�صتعادة 
تلج��اأ  �صح��ة  يزي��ده  وحيويت��ه.  ن�صاط��ه 

�ل�صي��د�ت لق�س �ل�صعر ظنًا منه��ن �أنه ُي�صهل 
عملية �لت�صفي��ف، و�أن كرثة ت�صفيف �ل�صعر 
يزي��ده �صحة، وهذ� معتقد خاطئ فاإن كرثة 
ت�رشيح �ل�صعر ت�صعف ب�صيالت فروة �لر�أ�س 
وي�صبب ت�صاقطه، ل��ذ� يف�صل ت�صفيف �ل�صعر 
فقط عند �حلاجة لذلك. �لأوقات �لتي يف�صل 
به��ا ق�س �ل�صعر لعل �أه��م فو�ئد ق�س �ل�صعر 
تتلخ���س يف نقاط ب�صيطة ل توؤثر يف كثافة 
ومن��و �ل�صعر ولكن فو�ئد ق�س �ل�صعر، هي �أن 
�لق�س يعمل على �إز�ل��ة �لأطر�ف �ملتق�صفة 
�لت��ي متنع �حلدوث م��ن ت��اآكل �ل�صعر ومنع 
ت���رشب �لتق�ص��ف �إىل بقي��ة �ل�صع��ر، كما �أن 
ق���س �ل�صعر يعمل على ت�صحيح �صكل �ل�صعر 
ويجعله �أكرث تالوؤم��ًا مع �صكل �لوجه، حيث 
�إن لكل وجه ق�صة منا�صبة وطريقة ت�صفيف 
خا�ص��ة؛ وغ��ر ذل��ك مينح��ه رونق��ًا ممي��ز�ً 
وي�صفي عليه �صح��ر �جلاذبية و�جلمال. �أما 

ع��ن �لأوقات �لت��ي يف�صل بها ق���س �ل�صعر 
ه��ي: ق���س �ل�صع��ر عن��د تق�صف��ه: ل يوج��د 
معالج لتق�صف �ل�صعر �أف�صل من �لق�س فكل 
�مل�صتح���رش�ت �لتي ت�صمعن عنها ل تعالج 
�لتق�ص��ف ب�ص��كٍل جيد، فالأغل��ب يعمل على 
ترطي��ب �جلزء �ملتق�صف لتب��دو ب�صكٍل ناعم 
وي�صهل �لتحكم فيه، ولكن �لأف�صل هو ق�س 
�جل��زء �ملتق�ص��ف متاما ب��كل �أجز�ئه وذلك 
مينع ت�صلل �لتق�ص��ف �إىل باقي �ل�صعر. ق�س 
�ل�صعر يف يوم 14 من �ل�صهر �لهجري: تتغر 
هرمون��ات �مل��ر�أة يف كل 14 م��ن �ل�صه��ور 
�لهجري��ة وبذل��ك ف��اإن �أن�ص��ب وق��ت لق���س 
�أط��ر�ف �ل�صع��ر �ملتق�صفة يف ه��ذ� �ليوم، ل 
ي�صتحب �لإكثار من ق�س �ل�صعر فكل 8-10 
�أ�صابي��ع يق���س م��رة م��ن �أطر�فه، ف��اإن �رش 
جاذبي��ة وجم��ال �مل��ر�أة يف �ل�صع��ر �لطويل 

و�لكثيف.

بغداد – هيفاء القره غولي 

سلطة الخضار بالمايونيز 

حمام البخار... أسرع طريقة لتنظيف بشرتك في المنزل

كيف تختارين األقراط وفقا لشكل وجهك؟

�ملكون��ات ك��وب م��ن �ملايوني��ز. ر�ص��ة م��ن �مللح. 
ملعقت��ان كبرت��ان م��ن �خل��ل. ع�ص��ر ليمونتن. 
حبت��ان ملونت��ان م��ن �لفلف��ل �لب��ارد . ملعقت��ان 
كبرتان من لنب �لزبادي. ف�س من �لثوم �ملهرو�س. 
جزرتان مب�صورتان. كوب من �لفا�صوليا �خل�رش�ء. 

ك��وب من �لبز�لي��ا. حبتان م��ن �لبطاط���س. ن�صف 
ملعق��ة �صغرة من �لزعر. طريق��ة �لتح�صر ن�صلق 
كاًل م��ن �لبطاط���س، و�لفا�صولي��ا، و�لبز�لياء حتى 

ي�صبحو� طرين. 
ن�ص��ع كل �أنو�ع �خل�صار مع��ًا ن�صيف ملعقتان من 

�لل��نب عل��ى �ملايوني��ز، ثم ن�ص��ع �خل�ص��ار ونقلب، 
ون�صع �لثوم م��ع �خلل، و�لليمون، و�مللح، و�لفلفل، 
و�لكمون، و�لزع��ر، يف برطمان لكي نغلقه ونرجه 
حت��ى متت��زج �ملكون��ات ببع�صها جي��د�ً، ون�صعهم 

فوق �خل�صار.

تنظيف �لب�رشة من �أهم خط��و�ت �لعناية بالب�رشة �لتي 
�إن �لتزمت بها �صرين تغر� ملحوظا يف �صحة ب�رشتك. 
فالن��زول م��ن �ملنزل يومي��ا يعر�س �لب���رشة لختالط 

�لع��رق بالأترب��ة و�لبكتري��ا �لتي بدوره��ا تت�صبب يف 
مث��ل ظه��ور �لبث��ور، �لروؤو���س �ل�ص��ود�ء وغره��ا م��ن 
م�ص��اكل �لب�رشة �ملعتادة. لذ� فم��ن �ل�رشوري �ملو�ظبة 

د�ئم��ا على عمل تنظيف للب���رشة كل �أ�صبوع على �لأقل 
للتخل���س م��ن كل ه��ذه �مل�ص��كالت و�لتمت��ع بب���رشة 

�صافية ون�رشة.

�لب���رشة  لتنظي��ف  �ل�صحيح��ة  �لطريق��ة  �إلي��ك 
بالبخار يف �ملنزل:

١- �ب��د�أي بت�صخن �إناء فيه ماء، ثم �صعي فيه �أكيا�س 
�ص��اي �أخ���رش �أو نعن��اع و�تركيه��ا عل��ى �لن��ار حت��ى 

�لغليان.
٢- ��صكبي �خلليط يف وعاء كبر ثم �صعي وجهك فوقه 
مب�صافة ١٥ �ص��م تقريبا بحيث تالم���س ب�رشتك �لبخار 

�ملت�صاعد.
٣- ين�صح بحمل من�صفة تغطي �لر�أ�س و�ملاء معا �أثناء 
�لتعر�س للبخار، حت��ى يركز على �لوجه ول يت�صاعد 

بعيد�ً عن �لب�رشة.
٤- ثبت��ي ر�أ�ص��ك مل��دة ١٠ دقائ��ق ثم �فتح��ي �كيا�س 
�ل�صاي و��صتخدمي �لأع�صاب بد�خلها لفرك وجهك جيد�.

٥- ��صطف��ي وجهك مباء د�فئ وبعد ذل��ك مباء بارد �أو 
بقطن��ة مبللة مباء �ل��ورد لغلق �مل�صام ثم �نتهي بو�صع 

كرمي مرطب للب�رشة.

ل ت�صتطي��ع �أي فت��اة �أن ت�صتغن��ى عن �لأقر�ط، 
فه��ي قطع��ة �إك�ص�ص��و�ر ر�ئع��ة و�أنيق��ة يكم��ل 
�إطالل��ة �ملر�أة ويزيدها رونق��ا. تتوفر �لأقر�ط 

باأ�ص��كال ع��دة وباأحج��ام خمتلف��ة ولك��ن هل 
تظن��ون �أن جماله��ا يرتب��ط ب�صكل �لوج��ه؟ نعم 
ف��كل �صكل م��ن �لأقر�ط يظهر جمال��ه عندما يتم 
�رت��د�وؤه عل��ى �ص��كل �لوج��ه �ملنا�ص��ب ل��ه. �علم 
�أنك��م منده�ص��ون �لآن ولك��ن هذه ه��ي �حلقيقة 
�لت��ي �كت�صفتها. دعون��ا نتعرف عل��ى �لطريقة 

�ل�صحيح��ة لختي��ار �لأق��ر�ط وفق��ا ل�ص��كل 
�لوجه.

�لوجه �مل�صتدير
�إذ� كان وجه��ك م�صتدي��ر� ف��كل ما عليك 
فعله هو �ختيار �أق��ر�ط طويلة ورقيقة، 
�أي�ص��ا ميكن��ك �نتق��اء �أق��ر�ط �صغ��رة 

�حلج��م وه��ي تتوفر باأ�ص��كال كثرة منها 

عل��ى هي��اأة �لد�ئ��رة و�أخ��رى تزينها حبات 
�للوؤل��وؤ وغره��ا �لكث��ر. جتنب��ي �ختي��ار 
�لأن��و�ع ذ�ت �حلجم �لكب��ر لأنها �صتظهر 

وجهك ب�صكل �أكر مما هو عليه.
�لوجه �لبي�صاوي

�نتق��ي �أقر�طا �صغ��رة �حلجم ب�صيط��ة ورقيقة 
لتظهر جمال وجهك كذلك �لأقر�ط ذ�ت �ل�صتايل 
�لكال�صيك��ي �صتكون ر�ئع��ة لك. و�إذ� رغبتي يف 
�إرت��د�ء �أي ن��وع �آخر فال ت��ردي لأن وجهك 

ممي��ز� و�صينا�صب��ه كث��ر م��ن �أ�ص��كال 
�لأقر�ط �ملتنوعة عد� �ل�صخمة.

�لوجه �لطويل
يف�صل �أن تعتمدي على �لأقر�ط 
�لق�صرة وكب��رة �حلجم لكي 
فه��ذه  وجه��ك،  ط��ول  تخف��ي 

�صتظه��ره  �لأق��ر�ط  م��ن  �لنوعي��ة 

ب�صكل �أعر�س ن�صبيا وبهذ� حت�صلن على وجه 
م�رشق ومتاألق د�ئمًا.

�لوجه �ملربع
�جته��ي �إىل �لأق��ر�ط �لت��ي يغلب عليه��ا �لطابع 
�لن�صائ��ي كالت��ي بها فر��ص��ات و�أزه��ار متنوعة 
وملونة �لت��ي تعتمد على �ملنحني��ات وذلك لكي 
تك���رشي حدة وجهك �ملرب��ع. ل ت�صري �لأ�صكال 
�لت��ي بها زو�ي��ا حادة كالت��ي بهي��اأة �لنجوم �أو 
�أو �ملربع��ة لأنه��ا �صت��رز ح��دود  �مل�صتطيل��ة 

وجهك.
�لوجه �لقلب

يتمي��ز هذ� �لوجه باأنه عري���س ن�صبيًا من 
�جلبه��ة وذو ذق��ن نحيف��ة ل��ذ� يج��ب �أن 
تخت��اري �أقر�ط ت�صبه �لدمع��ة �أي رفيعة 
من �لأعلى وعري�صة من �لأ�صفل لتتنا�صق 

مع وجهك وتتاألقي يف �أبهى �صورة لك.

م�صت��وى  عل��ى  كب��ر�ً  ن�صاط��ًا  تب��ذل  مهني��ًا: 
و�خل��ر�ت،  �ملعلوم��ات  وتب��ادل  �لت�ص��الت 

وتقوم بعمل م�صرك ومثمر مع �أحد �لزمالء
عاطفيًا: �ل�رش�حة و�ل�صدق هما �ملفتاح لدخول 
قل��ب �ل�رشي��ك، فح��اول �أن تتمتع بهم��ا لتك�صبه 

حبيب �لعمر

مهني��ًا: ترك��ز عل��ى عالق��ة �رش�كة تب��دو مميزة 
ومهمة، وخ�صو�صًا �أن هذ� �ليوم قد يفتح �أمامك 
�أبو�ب��ًا مهني��ة يف �لأ�صابي��ع �لالحق��ة عاطفيًا: 
�ل�رشيك هو �لأق��رب �إىل تفكرك، وهذ� من �أب�صط 

قو�عد �لعالقة �لناجحة بينكما

مهني��ًا: تنقلب �ملعطيات مل�صلحتك لتبد�أ مرحلة 
جدي��دة، �إذ� كن��ت تبح��ث ع��ن عمل فق��د تتو�فر 
ل��ك فر���س جيدة عاطفي��ًا: ما كن��ت تنتظره من 
�ل�رشي��ك يتحق��ق بالكام��ل، فتكون م�صط��ر�ً �إىل 

م�صاعفة بذل جهودك

مهني��ًا: ق��د تذه��ب يف رحل��ة �أو �صف��ر �أو تعرف 
منا�صب��ة مهم��ة م��ع �لأ�صدقاء، حت�ص��ل خاللها 
عل��ى م�صاري��ع مهم��ة عاطفي��ًا: يخ��ف �ل�صغ��ط 
وتك��ون �لرومن�صية يف �أوجه��ا، وتعي�س مغامرة 

عاطفية �أو تنطلق بجديد

حلماي��ة  �لوقائي��ة  �لتد�ب��ر  �تخ��اذ  علي��ك  مهني��ًا: 
كان��ت  �إذ�  �صيم��ا  ول  �لع��ام،  و�لو�ص��ع  �مل�صال��ح 
�لتاأثر�ت تتعلق بالو�ص��ع �ملهني عاطفيًا: عليك �أن 
تعتم��د ب�صكل �أ�صا�صي عل��ى نف�صك لتتمكن من تخطي 
�لعقبات مع �ل�رشيك، وهذ� �صيوفر عليكما جهد�ً كبر�ً


