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مهنيا: ي�شري هذا اليوم اإىل انفراجات يف حياتك 
املهنية، وتعمل ب�ش��كل م�ش��تمر وجدي لتح�شني 

و�شعك املايل والتقدم خطوات نحو الأمام
عاطفي��ا: ل تنج��ر وراء الأح��ام واخلي��ال يف 

عاقتك العاطفية حتى ل تتلقى �شدمة

مهني��ا: ل تقب��ل اأي و�ش��اطة لتطوي��ر مهامك 
واعمل بنف�شك للو�شول اإىل ما تطمح اإليه

عاطفيا: اإحر�ص على اإجناح عاقتك باحلبيب 
مهما تطلب الأمر لأنك لن تتحمل فراقه

مهني��ا: لق��اءات جدي��دة و�ش��ارة ت�ش��هل اأمامك 
النط��اق يف م�ش��اريع عم��ل جدي��دة وتفتح لك 

الطريق نحو ا�شتثمارات كبرية
عاطفي��ا: احلب ه��و الفر�ش��ة الأه��م يف حياتك 
لتغيري الروتني القاتل الذي تعي�شه واخلروج من 

�رشنقة العزلة والنزواء

مهني��ا: تتخل���ص م��ن ذبذبات بع�ص امل�ش��اكل، 
فتتحرر م��ن بع�ص القي��ود وتنكب على درا�ش��ة 
مالية مهمة عاطفيا: تتخل�ص من عقدة عاطفية 
اأقلقت��ك واأتعب��ت اأع�ش��ابك م��دة غ��ري ق�ش��رية، 

وتخرج منها اأقوى من ال�شابق

مهني��ا: جن��اح عل��ى ال�ش��عيد املهن��ي ق��د يغري 
جمرى حيات��ك وياأتيك مب�ش��اريع كبرية مل تكن 
تتوقعه��ا عاطفي��ا: يعاين ال�رشيك قل��ة ثقتك به، 
فه��و يحبك ويخل�ص لك اإىل اأبعد احلدود لكنك ل 

تبادله باملثل

مهني��ا: يج��ب اأن تتجنب خاله��ا املناورين 
والكاذبني اأو خو�ص غمار امل�شاريع الكربى

تقرب��ان  و رومان�ش��يتك  عاطفي��ا: عاطفت��ك 
ال�رشيك اإليك ومت�ش��ي معه حلظات من احلب 

ال�شادق ل تنت�شى

مهنيا: اقبل الفر�ش��ة الت��ي تعر�ص عليك من 
دون تردد، فهي ورقة رابحة مل�شتقبلك

ب��ل  عاطفي��ا: ل تك��ن قا�ش��يا م��ع احلبي��ب 
مت�ش��احما، فهو ل يق�ش��د اأن يجرح م�شاعرك 
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اليك طرق عالج جفاف الشعر 

 م��ن اكرث امل�ش��اكل التى تواجه الن�ش��اء هذه 
الي��ام بك��رثة هي م�ش��كلة جفاف ال�ش��عر ، و 
هذه امل�ش��كلة حتدث عادة ب�ش��بب منط احلياة 
اخلاط��ئ اأو اجل��و ال�ش��يء او التل��وث مع عدم 
الهتم��ام بال�ش��عر ، كما ان ا�ش��تخدام املواد 
الكيميائية يت�ش��بب يف �رشر كبري بال�ش��عر و 

ي�شبب جفافه و تلفه.
 و�ش��وف نقدم لك اهم اخللطات للتخل�ص من 

م�شكلة جفاف ال�شعر ب�شكل نهائي:

 خلط��ة زي��ت الزيت��ون و زي��ت ج��وز الهن��د : 
قوم��ي بخل��ط ملعقتني من زي��ت الزيتون مع 
ملعقت��ني من زي��ت جوز الهند ف��ى وعاء ، ثم 
قوم��ي بتدفئة ه��ذا اخلليط على ن��ار هادئة ، 
اأترك��ي اخللي��ط لي��ربد قلي��ا و ابدئ��ي بعمل 
م�ش��اج لف��روة راأ�ش��ك به ث��م قوم��ي بتغطية 
�ش��عرك بقبعة احلمام و �شعي من�شفة �شاخنة 
، اأترك��ي ه��ذه اخللط��ة على �ش��عرك ملدة 45 

دقيقة ثم اغ�شلي �شعرك بعدها بال�شامبو. 
خلطة ال�ش��بار: ادهني �ش��عرك و فروة راأ�ش��ك 
بجيل ال�ش��بار )يباع عند العطار( ، ثم قومي 
بتغطية �شعرك بقبعة احلمام ملدة 30 دقيقة 

، ثم اغ�شلي �شعرك بال�شامبو.
 خلط��ة البي�ص: من الط��رق الفعالة للتخل�ص 
م��ن جفاف ال�ش��عر ه��و البي�ص لأن��ه يحتوي 
على كمي��ة كبرية من الربوتين��ات التى تزيد 
م��ن ق��وة و ملعان ال�ش��عر ، قوم��ي باأخذ عدد 
2 بي�ش��ة و قومي بخفقهما و افرديهم على 
�ش��عرك مل��دة 45 دقيق��ة ، كم��ا ميك��ن خل��ط 
البي�ص مع احلليب و اتركيهم على �شعرك من 
ربع �ش��اعة اإىل ن�شف �شاعة ، ثم قومي بغ�شل 

�شعرك باملاء البارد.
 احللي��ب: يعم��ل احللي��ب على ترطيب ال�ش��عر 
ب�ش��ورة جيدة ، كم��ا اأنه يخفف م��ن الق�رشة 

و احلك��ة الت��ي ت�ش��احبها ، قوم��ي بو�ش��ع 
كمية من احلليب منا�ش��بة لطول �ش��عرك عليه 
و اأتركي��ه من ربع �ش��اعة اإىل ن�ش��ف �ش��اعة 
، قوم��ي بتك��رار ه��ذه الو�ش��فة مرت��ني يف 
الأ�ش��بوع.  خ��ل التف��اح: قومي بخلط ن�ش��ف 
ك��وب من خل التف��اح مع كوبني م��ن املاء ، 
اغ�ش��لي �ش��عرك بهذه اخللطة ث��م قومي بعمل 
م�ش��اج ل�ش��عرك و ف��روة راأ�ش��ك به��ذا اخلليط 
، اأتركي��ه عل��ى �ش��عرك 10 دقائق ث��م قومي 

بغ�شل �شعرك بال�شامبو.
 ال�ش��كر البن��ي لعاج تق�ش��ف ال�ش��عر: قومي 
بخلط ملعقة كبرية من ال�شكر البني مع ن�شف 

ملعقة م��ن زيت الزيت��ون اأو زي��ت اجلوجوبا 
، قوم��ي بتدلي��ك ف��روة راأ�ش��ك املبلل��ة به��ذا 
اخلليط مل��دة 10 دقائق فى ح��ركات دائرية 
، ثم اغ�ش��لي �شعرك باملاء الدافىء و ال�شامبو 
، قومي بتكرار هذه اخللطة مرة يف الأ�ش��بوع.  
الليم��ون و الزب��ادي لع��اج جف��اف ال�ش��عر: 
قومي باأخذ علبة من الزبادي م�ش��اف اإليها 
ع�ش��ري ليمونة واحدة و افرديها على �ش��عرك 
ملدة ن�ش��ف �ش��اعة ، ثم قومي بغ�ش��ل �شعرك 
باملاء الدافىء و ال�شامبو ، هذه اخللطة لديها 
القدرة على منح �شعرك الرتطيب الكايف ، كما 

اأنها متنع تق�شف ال�شعر.

بغداد – هيفاء القره غولي

سلطة المعكرونة بالخضار 

أسرار ماء الورد لجمالك

املكونات: �ش��ت حبات م��ن اخليار مقطع ملكعبات. 
اأرب��ع حبات من اجلزر املب�ش��ور. حبة خ�ص مقطعة. 
اأرب��ع كوؤو���ص م��ن املعكرون��ة.  �ش��و�ص الزبادي: 
علبت��ان من لنب الزب��ادي. ملعقتان م��ن الطحينة. 
اخل��ل.  م��ن  ملعقت��ان  املايوني��ز.  م��ن  ملعقت��ان 
ملعقتان من ع�ش��ري الليمون. ملح، وكمون، وفلفل 
اأ�ش��ود ح�شب الرغبة.  طريقة التح�شري: ابدئي ب�شلق 

املعكرون��ة يف قدر مملوء باملاء �ش��عي املعكرونة 
والقلي��ل م��ن املل��ح عل��ى الن��ار حت��ى تن�ش��لق، ثم 
قوم��ي بت�ش��فية املعكرون��ة من م��اء ال�ش��لق جيدا 
ودعيه��ا جانب��ا لت��ربد. �ش��عي اخلي��ار، واجل��زر، 
واخل���ص، يف �ش��حن ال�ش��لطة واخلطيه��م مع��ا، ثم 
اأ�ش��يفي مقدار املعكرونة للخ�ش��ار وقلبيها بلطف 
معه��م. يف �ش��حن جانب��ي اخلط��ي ل��نب الزب��ادي 

ومقدار الطحينة، واملايونيز، وكمية اخلل، وع�شري 
الليم��ون، ومقدار الفلفل الأ�ش��ود، وامللح، والكمون 
مع��ا جيدا حت��ى تتجان�ص مع��ا، ثم ا�ش��كبيها على 
ال�شلطة، وقلبيها لت�شل لكامل ال�شلطة. قدمي �شلطة 
املعكرون��ة مع الزبادي يف �ش��حن التقدمي بجانب 
الطبق الرئي�ش��ي. ميكنك اإ�ش��افة بع���ص قطع اخلبز 

املحم�ص ل�شلطة املعكرونة مع الزبادي.

 ان ���رش جم��ال املراأة ه��و ماء الورد ، لذلك ت�ش��عى 
جمي��ع الن�ش��اء العربي��ات اىل اللج��وء لإ�ش��تخدام 
م��اء الورد يف كل �ش��يء ، فهو عديد ال�ش��تخدامات 
في�ش��تخدم للب�رشة ، ولل�شعر. ان ماء الورد هام جدا 
لكونه م�شتح�رش جتميلي ، وميكن ا�شتخدامة بديا 
لتونيك ، ومن ال�رشوري ا�شتخدامة �شباحا وم�شاء 
للب���رشة ، وه��و يعمل عل��ى تفتيح الب�رشة واجل�ش��م 
اي�ش��ا ، ويعمل على �ش��د الب�رشة ويجعلها �ش��افية 
، ون�رشة وي�ش��اعد على حماية الب���رشة من ا�رشار 

ال�شم�ص . واإليك اليوم فوائد ماء الورد وهي : - 
1 – يعم��ل عل��ى تنقي��ة الب�رشة واجلل��د ، فقومي 

مب�شح وجهك يوميا بقطنة �شباحاآ وم�شاء .
 2 - يعمل على ت�شغري م�شام الب�رشة ، ومفيد اي�شا 

حلب ال�شباب .
 3 – يعم��ل عل��ى تغذي��ة الرمو�ص ع��ن طريق عمل 

كمادات .
 4 – مقاوم فعال �شد الهالت ال�شوداء .
 5 – يعمل على الق�شاء على احل�شا�شية .

 6 – يعمل على احلد من افرازات الب�رشة الدهنية .
 7 – يعمل على تن�ش��يط الب���رشة وخاياها ويعمل 

على جتديدها وتعزيز الوك�شجني فيها .
 8 – يعمل على معاجلة تهيج الب�رشة ، والت�شلخات 

الناجتة عن اجلروح .
 9 – يعم��ل على التخفيف م��ن احمرار الب�رشة . اذا 
و�ش��ع ماء الورد مع الن�ش��اأ ودهن على اجل�ش��م بعد 
عملية نزع ال�شعر ، فاإنه يعطي للج�شم نعومه فائقة 

، ومين��ع من ظهور احل�شا�ش��ية يف اجلل��د . ويقول 
خ��رباء التجمي��ل باأن ���رشب ماء ال��ورد على الريق 
يعمل على تفتيح لون الب�رشة وي�ش��فيها ، ويف�ش��ل 
ا�ش��تخدام م��اء الورد ب��اردا لذلك عليك و�ش��عه يف 

الثاجة قبل اي ا�شتخدام .
 لكي حت�ش��لي عل��ى ب�رشة �ش��افية ون�رشة: قومي 
بب���رش خي��ارة واح��دة و�ش��يفي عليه��ا ملعقة من 
ماء الورد ثم قومي بو�ش��عها كقن��اع على ب�رشتك 
. ولكي تتخل�ش��ي م��ن الكلف املزع��ج على ب�رشتك 
، قوم��ي مب��زج ملعقة �ش��غرية من خ��ل التفاح مع 
ملعقة �ش��غرية من ماء الورد ، وقومي بو�ش��ع هذا 
املزي��ج كقناع على ب�رشتك ، وك��رري هذه العملية 

مرتني يف اليوم .

قن��اع الزب��ادي واخلي��ار: ثم��رة 
خيار متو�شطة احلجم. ملعقتان 
كبريت��ان م��ن الزب��ادي. يق�رش 
اخلي��ار، ويهر�ص جي��دا، ويخلط 
بالل��نب الزبادي. وي�ش��تخدم يف 

ده��ان ب���رشة الوج��ه، ثم ي�ش��طف 
الوج��ه بع��د ع�رشين دقيق��ة باملاء 

الدافئ ثم املاء البارد.
 قن��اع دقيق الل��وز الناع��م: ثاث 

ماعق كب��رية من دقيق 
الناعم.  الل��وز 

خم���ص 
ع��ق  ما
ة  كب��ري
م��ن ل��نب 

 . ف��ئ ا د
تخل��ط 

ت  ن��ا ملكو ا
تتك��ون  اأن  اإىل 

قابل��ة  عجين��ة 
للفرد، ويت��م فردها 

والرقبة  الوج��ه  عل��ى 

ملدة دقيق��ة ثم ت��زال باملاء 
الفاتر

 قن��اع زهر البيل�ش��ان: ثاث 
ماع��ق كب��رية م��ن منقوع 
ميك��ن  البيل�ش��ان.  زه��ر 
احل�ش��ول على ه��ذا املنقوع 
با�شتخدام قب�شة من الزهور 
مع ربع لرت ماء مغلي. ي�شفى 
ث��اث  املنق��وع ويوؤخ��ذ من��ه 
كبرية  ماع��ق 
ف  ت�ش��ا
ث��اث  اإىل 
ع��ق  ما
ة  كب��ري
دقي��ق  م��ن 
اإىل  الل��وز 
تتك��ون  اأن 
قابلة  عجين��ة 
يت��م  للف��رد.. 
عل��ى  فرده��ا 
الوج��ه،  ب���رشة 
اإزالة هذا  وميك��ن 

القناع با�شتخدام مغلي زهور البيل�شان الدافئة ثم 
غ�شل الوجه باملاء الفاتر وجتفيفه.

 تبيي�ص الب�رشة والتخل�ص من البقع:- 
املكونات: بي�شة. ثاث حبات لوز. ملعقة �شغرية 
من ع�ش��ري الليمون. يق�رش الل��وز، وينقع يف املاء، 
ثم يطحن ل�شنع عجينة، وي�شاف للعجينة ع�شري 
الليمون بعد خلطه ببيا�ص البي�ش��ة، تو�شع طبقة 
م��ن العجين��ة على م��كان البق��ع، ثم ت�ش��طف بعد 
دقيق��ة مباء فاتر، ثم ماء ب��ارد، ويكرر ذلك يوميا 

تبيي�ص اليدين بغ�شول الفواكه:-
 املكون��ات: ث��اث ماع��ق كب��رية كح��ول نق��ي. 
ثمان ماعق كبرية م��اء ورد. ثاث ماعق كبرية 
جلي�رشي��ن. ملعقة كبرية خل التفاح. ملعقة كبرية 
ع�شري ليمون طازج. ملعقة كبرية ع�شري برتقال. 
طريقة التح�شري: تخلط املكونات جيدا ثم تعباأ يف 
زجاجة مع الرج عدة مرات. اإن غ�شل اليدين باملاء 
وال�ش��ابون يعم��ل عل��ى زوال املادة احلام�ش��ية 
الطبيعي��ة الت��ي حتم��ي اجلل��د.. وبا�ش��تعمال هذا 
امل�ش��تح�رش فاإن��ه يعم��ل عل��ى احلفاظ عل��ى هذا 
احلام�ص الطبيعي. وهو ي�ش��تخدم يوميا بعد غ�شل 
اليدي��ن.. ول��ه اأثر طي��ب يف تبيي�ص ب���رشة اليدين 

ونعومتها 

مهنيا: تنطلق يف م�شاريع تدر عليك ا�شتثمارات 
جديدة وتك�شبك اأرباحا كبرية

عاطفيا: م�ش��كاتك مع ال�رشي��ك يف طريقها اإىل 
الزوال فكن �شبورا ومتفائا وح�رش له مفاجاأة 

�شارة

مهني��ا: تق��وم باأعمال��ك باندفاع وحما�ش��ة ما 
ي�شجع املحيطني بك على العمل بجهد اأكرب

عاطفي��ا: تق��ع يف �ش��باك اأح��د الأ�ش��خا�ص من 
الطرف الآخر وت�ش��عر باأنك ل ت�ش��تطيع الفرتاق 

عنه اأبدا

مهني��ا: خ��ذ بزمام الأم��ور بيدي��ك ول تعتمد 
عل��ى اأحد، ول ترتدد يف فر���ص وجهة نظرك 

يف العمل
عاطفي��ا: تدع��و ال�رشيك اإىل رفقتك ومت�ش��ية 

اأوقات ممتعة لتن�شيه الأمل الذي �شببته له

مهنيا: ت�ش��عر باأن��ك مرتبط بق��رارات من هم 
اأق��ل منك كفاءة وتعجز ع��ن اإحداث اأي تغيري 

اأ�شا�شي
عاطفي��ا: ت�ش��طر اأحيان��ا اإىل حتم��ل اأخط��اء 
احلبي��ب، �ش��ارحه بانزعاجك و�ش��اعده على 

عدم تكرارها

مهني��ا: حت�ش��ل على م��ا تطمح اإلي��ه يف حياتك 
املهني��ة وتنج��ح يف ا�ش��تعادة كل م��ا خ�رشت��ه 
يف اأح��د م�ش��اريعك عاطفي��ا: ت�ش��عرك متطلبات 
احلبيب بالنزعاج وتخ�ش��ى اأن ي�شتغل عواطفك 

جتاهه، لكنك تكون له باملر�شاد وتواجهه

تبييض البشرة باستخدام المواد الطبيعية 


