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مهنيًا: تفكر مليًا يف اإحداث تغيري يف مهنتك 
اأو بدء عمل جديد، فيكون احلظ حليفك

نهاي��ة  عطل��ة  لق�ض��اء  ت�ضتع��د  عاطفي��ًا: 
الأ�ضبوع م��ع احلبيب يف مكان بعيد وهادئ 

ورومان�ضي

مهنيًا: تطراأ بع�ض الأحداث لت�ضبب لك امل�ضكالت اأو 
الف�ضل، اأن�ضح لك تعزيز العالقات املهنية والبتعاد 
عن الأ�ضخا�ض الغام�ضني عاطفيًا: اإ�ضداء الن�ضائح 
لل�رشي��ك يكون مفيداً، لك��ن العمل مبوجبها يفر�ض 

عليكما قيوداً مل تكونا تتوقعاها

مهني��ًا: و�ضع��ك املهن��ي جي��د ولك��ن ل تتخ��ذ 
الق��رارات املفاجئة وغري املدرو�ض��ة، واإل تكون 

خطوت خطوة ناق�ضة
عاطفي��ًا: تعي���ض عالق��ة �ضعب��ة لكنه��ا ممتعة، 
وتتمت��ع بح��ب ال�رشيك فه��و ل يطي��ق فراقك اأو 

ابتعادك عنه كثرياً

مهني��ًا: تنج��ح يف اإجناز الأعم��ال املرتاكمة 
عليك منذ مدة، لكن اإحذر اأن جتهد اأع�ضابك

عاطفي��ًا: دع احلبي��ب ي�ضرتك مع��ك يف الراأي 
ول تعزله كليًا كي ل ي�ضعر بالغربة عنك

الزم��الء  اأح��د  م��ن  امل�ضان��دة  اأطل��ب  مهني��ًا: 
مل�ضاعدتك على تخط��ي م�ضكلة ب�ضيطة تواجهها 
مع زمي��ل جديد عاطفي��ًا: متن��ح ال�رشيك كل ما 
لدي��ك وتعمل بكل طاقتك لإ�ضع��اده ونيل ر�ضاه 

وتعميق احلب بينكما

اإلي��ك  املوكل��ة  املهم��ة  عل��ى  رك��ز  مهني��ًا: 
فاملكافاأة قيمة وينتظرك من�ضب ح�ضا�ض

عالقت��ك  لرت�ضي��خ  منا�ض��ب  ي��وم  عاطفي��ًا: 
باحلبي��ب والرتب��اط به ر�ضمي��ًا بعد تكوينك 
فكرة وا�ضحة ع��ن طبعه وطريقة 

تفكريه

مهني��ًا: حتق��ق الأرب��اح يف ال�ضتثم��ارات التي 
اأجنزته��ا اأخ��رياً، اإنه يوم منا�ضب ل���رشاء الأ�ضهم 

وعقد ال�ضفقات الكبرية
عاطفي��ًا: متر بيوم رائع وممتاز مع احلبيب وهو 

الأف�ضل يف العالقة مقارنة مبا �ضبق
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نقدم اليك بعض النصائح للتخلص من حب الشباب 

هن��اك العدي��د من الفتي��ات اللوات��ي يحر�ضن 
عل��ى العتن��اء باأنف�ضه��ن م��ن خ��الل اتب��اع 
خمتلف و�ضائل العناية باجلمال، كاهتمامها 
واإك�ض�ضواراته��ا،  واأظافره��ا،  ب�ضعره��ا، 
ومالب�ضه��ا، وعنايتها بب�رشته��ا التي تعد من 
اأه��م الو�ضائل التي جتع��ل املراأة تتمتع مبظهر 
متميز واأنيق، لكن البع�ض ي�ضتكي من م�ضاكل 
الب���رشة كعدم متتعه��ا بالن�ض��ارة والإ�رشاقة 
الالزمة، ومعاناتها من التجاعيد، وظهور حب 
ال�ضباب املزعج على الب�رشة فتحاول التخل�ض 
منه بو�ضائل خمتلفة كا�ضتخدام م�ضتح�رشات 
التجميل اخلا�ضة، وعم��ل الو�ضفات املنزلية، 

واإن طبيع��ة حياتن��ا جتعلنا نلج��اأ اإىل تناول 
اأطعم��ة غ��ري �ضحي��ة متت��از باحتوائه��ا على 
ن�ضبة عالية من الده��ون، التي تت�ضبب بظهور 
ح��ب ال�ضب��اب، لذل��ك �ضنح��اول معاجل��ة هذه 

امل�ضكلة املزعجة.
حب ال�ضب��اب يعترب من امل�ض��اكل التي تواجه 
ال�ضيدات والرجال عل��ى حد �ضواء، فهي تعطي 
مظه��راً غري جمي��ل لوجه ال�ضخ���ض، كما اأنها 
تفق��ده ثقت��ه بنف�ضه، وهن��اك عدة اأم��ور يلجاأ 
لها ال�ضخ���ض للتخل�ض من هذه امل�ضلكة منها 
تن��اول الأدوية اأو تناول الأع�ضاب اأو اخللطات 
الطبيعية املنزلي��ة وغريها الكثري، و�ضنتعرف 
يف ه��ذا املق��ال عل��ى ع��دة خلط��ات طبيعي��ة 

للتخل�ض من حب ال�ضباب نهائيًا.
 و�ضفات طبيعية للخل�ض من حب ال�ضباب

 خلطات الليم��ون: نخلط جيداً حبة من ع�ضري 
الليم��ون الطبيع��ي، وملعق��ة كب��رية م��ن ماء 
ال��ورد، ث��م ن�ضعه��ا عل��ى الوجه مل��دة ن�ضف 
�ضاعة وبعد مرور الوقت نغ�ضلها باملاء الدافئ، 
ومن��زج ملعق��ة كبرية م��ن القرف��ة املطحونة 
ب�ضكل ناعم، وملعقة كبرية من ع�ضري الليمون 
الطبيع��ي، ث��م ن�ضعه��ا على ح��ب ال�ضباب يف 
الوج��ه ملدة ل تقل عن ن�ضف �ضاعة ثم نغ�ضله 
بامل��اء الداف��ئ. خلط��ات الكركم: نخل��ط جيداً 
ملعق��ة �ضغ��رية من زيت ب��ذور العن��ب، وربع 
ملعق��ة �ضغ��رية م��ن الكركم املطح��ون ناعم، 
وملعقة كبرية من ال�ضكر البني، وملعقة كبرية 
م��ن الع�ض��ل الع�ضوي، ون�ض��ف ملعقة �ضغرية 
م��ن ع�ض��ري الليم��ون الطبيع��ي، ورب��ع ملعقة 
�ضغ��رية من زيت �ضج��رة ال�ض��اي، وندهن بها 

الب�رشة ب�ضكل دائري، ث��م نغ�ضلها جيداً باملاء 
الداف��ئ، ونخلط جيداً ملعق��ة كبرية من الع�ضل 
الطبيع��ي، ون�ضف ملعقة �ضغرية من م�ضحوق 
الكرك��م، ون�ضف ملعقة كبرية من خل التفاح، 
ورب��ع ملعق��ة �ضغ��رية م��ن زي��ت الالفن��در، 
ون�ضعها على الب�رشة برق��ة، ثم نغ�ضل الب�رشة 

جيداً.
 خلط��ة بيا���ض البي���ض: نخل��ط جي��داً بيا�ض 
بي�ضة، والقليل من دقي��ق الذرة، وندهنه على 
الوجه ملدة ل تقل عن ن�ضف �ضاعة، ثم نغ�ضله 

باملاء الدافئ جيداً.
 خلط��ات النعن��اع: نخل��ط جي��داً ملعقة كبرية 
م��ن ع�ضري النعناع، وملعقة كبرية من الكركم 
املطحون ناع��م، ثم ن�ضعه عل��ى الب�رشة ملدة 
ن�ضف �ضاعة ونغ�ضل��ه بعد مرور الوقت باملاء 

الداف��ئ اأو الب��ارد، ون�ض��ع ملعق��ة كب��رية من 
ع�ض��ري النعن��اع الطبيع��ي على قطن��ة نظيفة 

ومعقمة، وندلك بها الوجه جيداً.
 مواد م�ضادة حلب ال�ضباب زيت �ضجرة ال�ضاي. 
زي��ت الالفن��در. زيت اإكليل اجلب��ل. زيت النيم. 
املوز. الع�ضل. ل��ن الزبادي. الريحان. الكركم. 

البقدون�ض. الفراولة.
 ن�ضائ��ح للتخل���ض م��ن ح��ب ال�ضب��اب تناول 
الفواكة بكرثة وحتديداً امل�ضلوقة منها. الكثار 
م��ن غ�ضي��ل الوج��ه بامل��اء الداف��ئ. البتع��اد 
ع��ن ال�ضغ��ط النف�ض��ي. التقلي��ل م��ن ا�ضتعمال 
امل�ضتح�رشات التجميلي��ة. التقليل من حالت 
التعر���ض لأ�ضعة ال�ضم���ض ال�ضارة. الكثار من 
تناول الفيتامينات. و�ضع الثلج على احلبوب. 
تنظيف الوجه با�ضتمرار با�ضتخدام ماء الورد.

بغداد – هيفاء القره غولي

الكيكة اإلسفنجية بالشوكوالتة 

الصحة من لون األظافر 

املكون��ات: اأربع بي�ضات. ثالث��ة اأرباع كوب من الطحني. 
ثالث��ة اأرباع كوب من ال�ضكر ناعم. ملعقة �ضغرية فانيال. 
ثالث��ة اأرب��اع ملعق��ة �ضغ��رية باكين��ج ب��اودر. ملعق��ة 
كب��رية ن�ض��ا. كاكاو بودرة غري حمل��ى..  طريقة التح�ضري 
�ضع��ي الن�ض��ا، والطحني، والباكنج ب��اودر، والكاكاو معًا 
واخلطيهم جيداً، وقومي بنخلهم جيداً. كوين حري�ضة جداً 
عل��ى الكمي��ة التي �ضتقوم��ني بتح�ضريها، ب��اأن ت�ضعيها 
يف اإن��اء ي�ضعه��ا متامًا، حت��ى ل تهبط وتخ���رش كثافتها. 

اجلب��ي ال�ضيني��ة الت��ي تودي��ن عم��ل الكيك��ة الإ�ضفنجية 
فيه��ا، ادهنيه��ا بالقليل م��ن ال�ضمنة، ثم قوم��ي باإ�ضافة 
الطحني واتركيها جانبًا اإىل اأن تقومي بتح�ضري مكونات 
الكيك��ة الالإ�ضفنجي��ة. �ضع��ي البي���ض يف وع��اء، اأ�ضيفي 
اإليه��م الفانيال اأو النكهة التي حتب��ني. اخلطيهم جيداً يف 
امل���رشب اأو امللعق��ة الكهربائية يف اأث��اء خلطك للخليط 
اإليه��م، وا�ضتم��ري يف خلطه��م  قوم��ي باإ�ضاف��ة ال�ضك��ر 
جي��داً، اإىل اأن تتكث��ف املكون��ات ويزي��د حجمه��ا كث��رياً. 

اأ�ضيف��ي  اإىل ا�ضتخدام��ه.  اأوقف��ي امل���رشب ول تع��ودي 
القلي��ل من الطح��ني وا�ضتم��ري يف التحريك جي��داً، قلياًل 
قلياًل قومي باإ�ضافة الطح��ني مع ال�ضتمرار يف التحريك 
وبب��طء. ميكنك بع��د اأن تنتهي من اخلل��ط. ا�ضكبي اخلليط 
يف ال�ضيني��ة التي تريدي��ن و�ضعها يف الف��رن، ثم قومي 
بت�ضخ��ني الف��رن بالن��ار،. اتركي ال�ضيني��ة يف الفرن مدة 
�ضاعة تقريبًا ول حتاويل فتح الفرن اأبداً خالل هذه املدة 

حتى تن�ضج .

قد تتل��ون الأظافر باألوان اأخرى غري األوان الطالء 
ال��ذي ت�ضتخدمه الن�ضاء للزين��ة ، بل اإنها قد تكون 
األ��وان ت��دل عل��ى مر���ض اأو خل��ل �ضح��ي مع��ني 
فالأظاف��ر الزرقاء مثال قد تعن��ي انتفاخ الرئتني 
و نق���ض معدل الوك�ضجني يف الدم و وجود ن�ضبة 
عالي��ة م��ن الهيموجلوبني غ��ري الطبيعي يف الدم 
و الأظاف��ر الداكن��ة ال�ض��واد ق��د تعن��ي النيميا او 
نق�ض فيتامني ب12 و ع��دوى بكترييا الظافر ، 
اأو مر���ض كبدي مزمن او مر���ض كلوي مزمن ، و 
تر�ضبات معدن الف�ض��ة يف الظافر تعني الظافر 
البي�ض��اء وجود النيميا و امرا���ض الكلى و الكبد 
و نق���ض بروتين��ات ال��دم ، و ح��ني وج��ود نقاط 
بي�ض��اء عل��ى الظافر فانه��ا تعني نق���ض الزنك 

و �ض��وء التغذي��ة و الته��اب املفا�ض��ل و امل��اء 
الزرق��اء يف العني و امرا���ض القلب و الرئتني هي 
معنى الظاف��ر الرمادية اأما ع��ن الظافر املائلة 
لالخ���رشار ف��اإن لونها ا�ض��ارة لوج��ود ح�ضا�ضية 
�ض��د املنظفات اأو وجود عدوى بكتريية بالظافر 
، اأو وج��ود الفطريات و لون الظافر ال�ضفر ي�ضري 
لأمرا���ض اجله��از التنف�ض��ي و التهاب��ات ال�ضع��ب 
الهوائي��ة املزمنة و انتفاخ اليدي��ن نتيجة ان�ضداد 
الوعي��ة الليمفاوي��ة و اأمرا���ض الكب��د و ال�ضك��ر 
و اأخ��ريا ،ق��د متي��ل الأظاف��ر لل��ون البنف�ضجي اأو 
الأرجواين مم��ا يعني نق���ض الك�ضجني احلاد يف 
ال��دم و م�ض��اكل ال��دورة الدموي��ة و عي��وب القلب 

اخللقية.

ان لو�ض��ع املكي��اج اأ�ضلوب خا�ض ل ب��د اأن تتعلمه 
امل��راأة ك��ي ل ي�ضي��ع تفا�ضي��ل وجهه��ا اأو يقل��ل 
م��ن جمال��ه. لع��ل اأول م��ا ت�ضع��ه عل��ى وجهها هو 
ك��رمي الأ�ضا���ض " الفاوندي�ض��ن " ال��ذي يع��د الطبقة 
الأ�ضا�ضي��ة والأك��رث اأهمي��ة بالن�ضب��ة للوج��ه، لأن��ه 
يخف��ي العيوب متام��ًا كالبقع اأو البث��ور اأو احلبوب 
ال�ضغ��رية واله��الت ال�ض��وداء حت��ت الع��ني، كذل��ك 
فه��و ي�ضاعدها عل��ى توحيد لون الب���رشة واإعطائها 
مظه��راً م�رشق��ًا خاليًا من مالم��ح التعب والإرهاق 

اأو ال�ضح��وب، لكن��ه باملقابل ق��د يت�ضبب على 
املدى البعيد باأ���رشار على �ضحة اجللد 

كون��ه م�ضنوع م��ن م��واد كيماوية 
موؤذي��ة ل�ضالم��ة الب���رشة وتوؤدي 

�ضيخوخته��ا  تعجي��ل  اإىل 
فيها،  التجاعي��د  وعالمات 

لذا ميك��ن ا�ضتبداله بكرمي 
م��ن  م�ضن��وع  اأ�ضا���ض 

مواد طبيعي��ة �ضديقة 
للب�رشة ول ت�ضبب اأي 
اآثار جانبية وتعطي 
املفع��ول  نف���ض 
للعيوب،  والتغطي��ة 

و�ض��وف ن�ضتعر���ض فيم��ا يل��ي طريق��ة عم��ل كرمي 
اأ�ضا�ض طبيعي يف املنزل.

 طريق��ة عم��ل ك��رمي اأ�ضا���ض طبيع��ي ه��ذا الك��رمي 
خم�ض���ض ل��ذوات الب���رشة الفاحتة املكون��ات ربع 
كوب من الطح��ني الأبي�ض اأو ن�ضا الذرة. ربع ملعقة 
من جوزة الطيب. ربع ملعقة من مطحون الزجنبيل. 
اأرب��ع مالعق كب��رية من م�ضح��وق ال��كاكاو. ملعقة 
واح��دة �ضغرية 

م��ن 

مطحون القرفة. ع���رش قطرات من فيتامني اإي. ثنتا 
ع���رشة قطرة من زي��ت الالفندر. ملعق��ة �ضغرية من 

طني البنتونيت والذي يباع لدى العطارين.
 طريقة العمل قومي بخلط جميع املكونات ال�ضابقة 
ب�ض��كل جيد يف وع��اء بال�ضتيكي غ��ري معدين، حتى 
ل تتفاع��ل الطين��ة م��ن املع��دن وت�ضب��ب اأ���رشاراً 
للب���رشة، ثم ا�ضتم��ري يف تقليب املواد حتى تتداخل 
جميع املكون��ات متامًا وت�ضب��ح كالعجينة اللينة . 
اعمل��ي جتربة ب�ضيطة على جزء م��ن ب�رشتك بو�ضع 
كمية �ضغ��رية من الكرمي الناجت عل��ى �ضطح الب�رشة 
للتاأك��د م��ن و�ضول��ك اإىل درج��ة الل��ون املرغوبة. 
احفظ��ي الك��رمي الناجت بع��د ا�ضتعم��ال الكمية 
املطلوب��ة يف وع��اء �ضغري وحمك��م الغطاء 
حل��ني الإ�ضتخ��دام يف امل��رات القادم��ة. 
ا�ضتخدم��ي ا�ضفنج��ة طبي��ة ناعم��ة اأو 
فر�ض��اة مكي��اج جدي��دة لال�ضتعانة 
بها ع��ن دهن الكرمي عل��ى الوجه. 
اأزيل��ي املكي��اج ع��ن الوجه قبل 
اخلل��ود اإىل النوم لي��اًل، حتى لو 
كان م�ضنوعًا من مواد طبيعية 
وذلك ك��ي تبقى الب�رشة نظيفة 

و�ضافية.

مهني��ًا: ي�ضجعك هذا الي��وم على اإحداث تغيريات 
وتعديالت يف حياتك املهنية

عاطفي��ًا: ل حتمل ال�رشيك هموم العمل، فهو غري 
م�ض��وؤول عن اأم��ور مل يرتكبه��ا ول ناقة له فيها 

ول جمل

مهنيًا: قد تواجه بع���ض التاأجيل و�ضوء التفاهم 
او التاأخ��ري يف العم��ل، كاأن ت�ضط��ر اإىل القي��ام 
باجراءات جديدة عاطفيًا: ل تعتقد اأن طيبة قلب 
ال�رشي��ك ت�ضمح لك امل�ض��ي يف اخلطاأ، فهو قادر 

على قلب الطاولة عليك

مهنيًا: تفقد اأوراقًا مهمة قد حتدد م�ضريك يف 
ال�رشكة التي تعمل وت�ضيع م�رشوع حياتك

عاطفي��ًا: مهم��ا حاول��ت ل��ن ت�ضتطي��ع ني��ل 
اإعج��اب ال�ضخ���ض ال��ذي تك��ن ل��ه الكثري من 

احلب

مهني��ًا: حت��دث تغي��ريات كث��رية م��ن دون اإنذار 
�ضاب��ق جتعل��ك اأمام حتدي��ات كب��رية ومواجهة 

�رش�ضة مع الزمالء
عاطفيًا: تبحث منذ مدة عن ال�رشيك املالئم وقد 

يكون قريبًا منك اأكرث مما تتوقع

مهنيًا: تواج��ه الكثري من ال�ضعوبات، فال 
ت�ضت�ضلم لأن الأمور �ضتنفرج قريبًا

عاطفي��ًا: يخي��ب اأملك ب�ضب��ب عدم متكنك 
بالإحب��اط  وت�ضع��ر  احلبي��ب  لق��اء  م��ن 

والإرهاق

طريقة عمل كريم اساس في المنزل 


