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مهنيًا: رمبا تاأ�سف لبع�ض الت�رصفات، وجتد 
اأن هنالك من يحاول العرقلة اأو املماحكة

العالق��ة  اإذا واجه��ت متاع��ب يف  عاطفي��ًا: 
بال�رصي��ك، ح��اول اأن تراهن عل��ى الوقت وال 

ت�سخم االأمور

لك��ن  اإلي��ك،  طريق��ه  يف  كب��ر  م���رصوع  مهني��ًا: 
الدرا�س��ات مهم��ة لتحدي��د اخلي��ارات قب��ل القيام 
بخط��وات ع�س��وائية عاطفيًا: تق��رب تدريجيًا من 
حتقيق احللم الذي راودك طوياًل، لكن ي�ستح�سن اأن 

تريث لئال تفقد ال�سيطرة على الو�سع

مهنيًا: تدفعك ال�س��غوط اإىل اإيجاد و�س��ائل خمتلفة 
تتاأث��ر  وق��د  والتط��ورات،  التقلب��ات  م��ع  للتكي��ف 
عاطفي��ًا:  �س��لبًا  وامل�س��اريع  والزي��ارات  البح��وث 
متي��ل اىل اللق��اءات الرومان�س��ية وال مان��ع لدي��ك 
من االحتفاالت ال�س��اخبة وطي �س��فحة املا�س��ي 

واالهتمام مبتطلبات احلبيب

بالنف���ض،  بالثق��ة  وت�س��عر  احلما�س��ة  تغم��رك 
با�س��تطاعتك اأن تك��ون حم��ط االأنظ��ار يف عملك 
وحمور احلركة املنتجة والفعالة عاطفيًا: تلتقي 
�س��ديقًا قدميًا وتبداأ معه عالق��ة عاطفية وتفكر 

جديًا يف االرتباط

مهني��ًا: تطرح اأف��كاراً جديدة اأك��ر واقعية وتقباًل 
م��ن االآخري��ن وحتق��ق اأمني��ة اأو هدف��ًا لتربه��ن 
لالآخرين اأنك �س��احب اإرادة �س��لبة ج��داً عاطفيًا: 
تلتقي احلبيب بعد غياب وت�ستعيد ذكريات جميلة 

وممتعة اأم�سيتها معه

م��ن  لتتخل���ض  منا�س��بة  الفر�س��ة  مهني��ًا: 
جمي��ع  اأن  وجت��د  تقلق��ك،  الت��ي  ال�س��غوط 

املحيطني بك ي�ساعدونك يف ذلك
عاطفي��ًا: تت��وق اإىل حي��اة عاطفية م�س��تقرة 
ولكن تعاك�س��ك الظروف املحيطة 

بك بع�ض ال�سيء

مهنيًا: ت�س��كو التاأخر واالنزعاج، وتبدو غر 
م�س��يطر عل��ى االأو�س��اع، فح��اول اأن تتجنب 

االلتبا�ض والنزاع
عاطفيًا: عنادك يزعج احلبيب كثراً، اإ�س��تمع 
اإليه وتفهم حاجاته ووجهة نظره قبل احلكم 
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تعرفي على مشاكل الشعر المختلفة وطرق حلها

تخل�س��ي م��ن م�س��اكل ال�س��عر املختلف��ة م��ن 
امل�س��اكل الت��ي تواج��ه العدي��د م��ن الفتي��ات 
م�س��اكل ال�س��عر و التعامل معه ، و من اأ�سباب 
هذه امل�سكلة اأن الفتيات عندما يكن فى مقتبل 
العمر ال يدركن كيفية العناية بال�سعر بال�سكل 
ال�س��حيح و املنا�س��ب و ال��ذى يتما�س��ى م��ع 
طبيعة كل �س��عر، كما اإن الكثر منهن يخطئن 
فى اختيار منتجات العناية بال�س��عر وهذا هو 
ال�سبب يف تعر�ض �سعر الفتيات مل�ساكل كثرة 
تع��ريف على ن��وع �س��عرك و طبيعت��ه للعناية 
ب�س��عرك ما عليك يف البداية ه��و التعرف على 
نوع��ه و طبيعت��ه ، ومن ال�س��هل ج��دا التعرف 
على طبيعة �س��عرك من خ��الل طبيعة ب�رصتك، 

فعادًة ما يكون نوع ال�سعر مطابقًا اأو م�سابهًا 
لنوعية الب�رصة، فاإذا كانت ب�رصتك جافة فاإنه 
م��ن املرج��ح ان يكون �س��عرك جاف��ا، وكذلك 
احل��ال اإذا كن��ت م��ن ذوات الب���رصة الدهني��ة 
فعلى االأرجح اأن �س��عرك �س��يكون دهنيًا اأي�سًا 
التع��رف على امل�س��اكل للبدء مبعاجلة ال�س��عر 
ينبغي بداية و بعد التعرف على نوع ال�سعر اأن 
تتعريف على امل�ساكل التي يعاين منها �سعرك 
ن�س��ائح للعناية ببع�ض اأنواع ال�س��عر ال�س��عر 
اجلاف يعد ال�س��عر اجلاف اكر عر�سة للتهيج 
ع��ن غره من اأنواع ال�س��عر، كم��ا اأنه يتعر�ض 
للتق�س��ف ب�سكل كبر نوعًا ما ن�سبة اإىل اأنواع 
ال�سعر االأخرى، اإ�س��افة اإىل ذلك فاإن اأ�سحاب 
ال�س��عر اجل��اف يعانون من �س��عوبة ت�رصيحه 
و ت�س��فيته ا�س��باب احل�س��ول على �سعر جاف 
تختلف اأ�سباب جفاف ال�سعر، و من بع�ض هذه 

االأ�س��باب بع�ض االأ�س��باب الوراثي��ة مثل كون 
�سعر اأحد الوالدين جافًا وجود خلل فى اخلاليا 
الدهنية بال�س��عر، و من احللول لهذه امل�س��كلة، 
ينبغي التقليل من غ�س��ل ال�سعر ن�سائح فعالة 
لل�س��عر اجلاف لعناي��ة فعالة ب�س��عرك اجلاف 
اإلي��ك بع�ض الن�س��ائح، اأواًل حاويل التفنن يف 
انتقاء ال�سامبو واملرطبات التى ت�ستخدمينها 
فعلي��ك اأن تقوم��ي باختياره��ا بعناية فائقة 
ولن�س��هل علي��ك عميل��ة البح��ث ع��ن منتجات 
جي��دة ل�س��عرك جرب��ي العب��وات الت��ى يكت��ب 
hydra t' و   'moisturizing '  عليه��ا 
ing' حي��ث اأن ه��ذه املنتج��ات تعم��ل عل��ى 
ترطيب ال�سعر وتنعيمه ، كما اأنها حتافظ على 
توازن ال�سعر املائي ، و ت�سمن لك تزويد فروة 
راأ�س��ك بالزي��وت ال�رصوري��ة الت��ي يحتاجها 
ال�س��عر . ثانيًا حاويل جتنب ا�ستعمال االأدوات 

احلرارية لت�سفيف ال�س��عر وخ�سو�سًا املكواة 
وجمفف��ات ال�س��عر على درجة ح��رارة مرتفعة 
فهي تت�س��بب فى اإتالف ال�س��عر، فم��ن املثبت 
علميًا اأن ال�س��عر يتاأثر باحلرارة كباقي اأجزاء 
اجل�س��م. و من خطوات العناية بال�س��عر اجلاف 
اأي�س��ًا االبتع��اد ق��در االإم��كان عن ا�س��تخدام 
املواد الكيماوية على ال�س��عر خا�سة تلك التى 
تك��ون موج��ودة ب�س��بغات ال�س��عر املختلف��ة 
 ، ال�س��عر  لف��رد  ت�س��تخدم  الت��ي  والكرمي��ات 
حي��ث اإن مث��ل ه��ذه املنتج��ات تق�س��ي على 
الزي��وت الطبيعية يف ال�س��عر. وبالرغم من ان 
جميع ال�س��بغات �س��ارة اإال انه��ا تتفاوت فى 
ن�س��بة ال���رصر فال�س��بغات الت��ى تعتم��د على 
تفتي��ح ال�س��عر تعترب االأكر ���رصرا بني جميع 
املنتجات ال�سعر الدهنى يتطلب ال�سعر الدهني 
عناي��ة فائق��ة ، وكذل��ك ف��روة الراأ���ض تتطلب 

نوع��ًا م��ن العناية نظراً لكونها تكون م�س��بعة 
بالزي��وت الزائ��دة الت��ي تت�س��بب ف��ى امللم�ض 
الدهني لل�سعر و هذا امللم�ض البد من التخل�ض 
منه بغ�سل ال�سعر جيدا ن�سائح للعناية بال�سعر 
الدهن��ي علي��ك احلذر م��ن ا�س��تخدام منتجات 
ال�س��عر التي تهدف لزيادة ملعان ال�س��عر حيث 
اإنها �ستزيد فقط من تزيت ال�سعر احر�سي على 
غ�سل ال�سعر با�ستمرار دائما و كلما تطلب االأمر 
ذلك، واأثناء غ�سل �س��عرك اتركي ال�سامبو على 
راأ�س��ك ملدة خم�ض دقائق قبل �س��طفه ابتعدي 
ع��ن مرطب��ات ال�س��عر والكرمي��ات و�س��عيها 
على اطراف ال�س��عر فقط ال تفرطي من مت�سيط 
وت�س��فيف �س��عرك حتى ال تنتقل زيوت ال�سعر 
اإىل اطراف��ه يعد ا�س��تخدام القليل م��ن البودرة 
على فروة الراأ�ض المت�سا�ض زيوت ال�سعر قبل 

تنفي�ض ال�سعر فعااًل لذوات ال�سعرالدهني.

بغداد – هيفاء القره غولي 

طريقة عمل سلطة بابا غنوج 
املقادي��ر ع��دد 1 م��ن الباذجنان الكب��ر. عدد 2 
ملعقة �سغرة من زيت الزيتون. عدد 4/1 كوب 

من الطحينة. 
ع��دد 3 ملعق��ة كب��رة من الل��ن الزب��ادي. عدد 
2/1 ملعق��ة �س��غرة من امللح. ع��دد 1 ملعقة 

�س��غرة من اخلل. طريقة التح�س��ر ق��م بعملية 
�س��وي للباذجن��ان اإما على الن��ار اأو على طنجرة 
الكهرباء، ثم قم بتق�س��رها وهر�سها ب�سكٍل جيد، 
لت�سبح يف تلك اللحظة خليط ذات نعومة. ن�سيف 
اإىل �سلطة الباذجنان الطحينة ونحركهم، ومن ثم 

ن�سيف اإليه اللن، وامللح واخلل، ونخلطهم جيداً 
ليمتزجوا. ن�س��ع �س��لطة البابا غن��وج يف الطبق، 
ون�س��يف عل��ى وجه��ه زي��ت الزيت��ون، ونقدمه. 
هذه ال�سلطة توؤكل مع اخلبز ب�ستى اأنواعه، ح�سب 

الرغبة.

حتاول ال�س��يدات ب�ستى الطرق احلفاظ على نعومة 
ون�س��ارة وبيا�ض ب�رصتهن، فتجدهن ي�س��تخدمن 
التجمي��ل،  م�س��تح�رصات  م��ن  لديه��ن  توف��ر  م��ا 
وم��ن مرطب��ات الب�رصة، �س��واًء اأكان��ت طبيعيًة، اأم 
كيميائي��ة، لكنه��ن بالغال��ب ين�س��ني اأه��م خطوٍة 
للح�س��ول عل��ى ب���رصة �س��حية وناعم��ة، اأال وهي 
التق�س��ر، والتي هي عملي��ة الإزالة اجللد امليت عن 
الب���رصة، وه��ي ال توؤمل بتات��ًا ما دام��ت املكونات 

امل�ستخدمة جيدة، وبخطواٍت ناعمة. 
من املمك��ن اإمتامها بنج��اٍح باتباعه��ا للخطوات 
اأو ج�س��مك  تاأك��دي م��ن غ�س��ل وجه��ك،  التالي��ة: 
بالكامل، جيداً مبنظٍف جيد، الأن التق�س��ر ال ي�سح 
عل��ى جل��ٍد مل��يٍء بال�س��وائب والدهون. ا�س��تعيني 
مب�ستح�رص خا�ض بالتق�سر، �سواء اأكان طبيعيًا اأم 
كيميائيًا، بناًء عل��ى نوعية ب�رصتك، اأكانت دهنية 
اأم جاف��ة، بحي��ث يك��ون م�س��تح�رصاً يحتوي على 
حبيباٍت �س��غرة. ادهني امل�ستح�رص على ب�رصتك 
املراد تق�س��رها جيداً، وبا�س��تخدام فوطٍة خ�س��نٍة 
بع�ض ال�س��يء ام�سحي امل�س��تح�رص برفق بحركاٍت 
دائرية، وا�س��تمري يف امل�س��ح مدة ع���رص دقائق اأو 
لتب��داأ ب�رصت��ك باالحم��رار. اغ�س��لي ب�رصت��ك جيداً، 
و�س��تالحظني جل��دك املي��ت بلوٍن غام��ق، ومن ثم 

رطبي ب�رصتك بلو�س��ن 
جي��د. اأف�س��ل مق���رص 
طبيع��ي للوجه زيت 
جوز الهند وال�س��كر: 
ملعقت��ني  اخلط��ي 
ج��وز  زي��ت  م��ن 
الهن��د م��ع ث��الث 
م��ن  مالع��ق 
الع�س��ل:  ال�س��كر. 
ملعق��ة  اخلط��ي 
كب��رة من الع�س��ل 

م��ع ن�س��ف ملعق��ة 
بيكربون��ات  م��ن 

واملل��ح:  الزيت��ون  زي��ت  ال�س��وديوم. 
اخلط��ي ملعقة كبرة من زي��ت الزيتون 
م��ع ملعقة ون�س��ف من امللح. ن�س��ائح 
لتق�س��ر اأف�س��ل للوجه اختاري املنتج 
الذي ينا�س��ب ب�رصتك، واإذا ظهرت على 
وجه��ك حبوب حم��راء بعد ا�س��تخدامه، 
غ��ري املنتج لع��دم مالئمت��ه لب�رصتك. 
يف  مرت��ني  التق�س��ر  عملي��ة  اأعي��دي 
االأ�س��بوع للح�س��ول عل��ى اأف�س��ل نتائج. 
اغ�س��لي ب�رصتك قبل البدء بالتق�س��ر مباٍء 
دافئ، لت�س��اعدي امل�س��امات على التفتح 
ولتح�س��لي عل��ى اأف�س��ل نتائ��ج. رطبي 
ب�رصتك يوميًا وخا�س��ة يف ف�س��ل 
كن��ت  اإذا  اأو  ال�س��تاء، 
تعي�س��ني يف بيئٍة 
احر�سي  جافة. 
ا�س��تخدام  على 
ال�س��م�ض  واقي 
خروج��ك  عن��د 
عملي��ة  وبع��د 

التق�سر.

مهني��ًا: حت�س��ل عل��ى مبال��غ م��ن امل��ال مل 
تتوقعها، وتبدو اال�س��تثمارات واعدة على كل 

ال�سعد
عاطفيًا: عرب عن م�ساعرك جتاه من حتب وال 

تخف من رد فعله فهو ينتظر هذه اخلطوة

مهنيًا: يبداأ ال�سهر مع قمر جديد يف برج امليزان، ما 
يب���رص بيوم من الهناء والعذوب��ة واللقاءات العملية 
الناجح��ة وط��رح بع�ض االأف��كار املمي��زة عاطفيًا: 
املزاجي��ة لن تنف��ع مع ال�رصي��ك، والطب��اع احلادة 

توؤدي اإىل فتور يف العالقة بينكما

ن�س��اطاتك  رقع��ة  تو�س��يع  اىل  متي��ل  مهني��ًا: 
فامل�س��اريع الكث��رة والن�س��اط موج��ود، خالفات 
حول مراث قد تتطور واأخبار بعيدة حتمل البهجة 
عاطفيًا: يكون للحوار ال�رصيح بينك وبني ال�رصيك 

مفعول اإيجابي يف اإجناح العالقة بينكما

وت�س��بو  املواه��ب  م��ن  ع��دداً  متتل��ك  مهني��ًا: 
اإىل درا�س��ة اأو �س��فر، وتك��ون ل��ك ات�س��االت مع 
موؤ�س�س��ات اأجنبي��ة مفيدة ج��داً عاطفيًا: �س��اعد 
ال�رصي��ك عل��ى تخط��ي اأزماته لتتمك��ن من طلب 

معونته الحقًا يف حال عاك�ستك الظروف

مهنيًا: تتهم بع�سهم بنيات �سيئة ومبحاولة قن�ض 
بع�ض مكت�سباتك، ال تعر�ض نف�سك لف�سائح عامة 

او لبع�ض االنتقادات العلنية
عاطفي��ًا: يح��اورك ال�رصيك بطريق��ة غريبة اليوم، 

فحاول اأن تظهر له اأن هذا االأمر يزعجك

أفكار ونصائح الرتداء خلخال القدم بأناقة
خلخال القدم اإك�س�س��وار ال غنى عنه الإبراز اأنوثتك 
وجم��ال قدمي��ك، بل وال يق��ل اأهمية عن االأ�س��اور 
واالأعق��اد  واالق��راط وغرها م��ن املجوهرات يف 
تعزي��ز اأناقتك. اإذا كن��ت ترتدين �س��ورت اأو تنورة 
ق�س��رة على البح��ر، اأو تخططني الرتداء ف�س��تان 
�سهرة ق�سر يف منا�سبة قادمة، لي�ض هناك اأف�سل 
م��ن اخللخ��ال ملن��ح اإطاللتك مل�س��ة اإ�س��افية من 
امل��رح واالأنوثة. تعريف معنا فيما يلي على بع�ض 
الن�س��ائح الرتداء خلخال الق��دم بطريقة ع�رصية 

واأنيقة.
تتن��وع موديالت اخللخ��ال بني الب�س��يط واملعقد، 
ل�س��تايل  وفق��ا  بينهم��ا  م��ن  االإختي��ار  وميكن��ك 
مالب�س��ك واملنا�س��بة التي �س��رتدينه فيها. فعلى 
�س��بيل املث��ال، اخللخ��ال الب�س��يط ال��ذي ياأتي يف 
�س��ورة �س��وار رقي��ق  وناع��م يتنا�س��ب اأك��ر م��ع 

ال�س��هرات وم��ع املالب�ض ذات التفا�س��يل املعقدة، 
كما ميكن ارتدائه مع البنطلونات التي تنتهي عند 
الكاحل. اأما ت�س��ميمات اخللخال املعقدة مثل تلك 
الت��ي تغطي واجهة القدم واملزودة بكميات كبرة 
م��ن االأحج��ار، اأو حت��ى امل�س��نوعة من االأقم�س��ة 
فاإنه��ا  البوهيم��ي(  ال�س��تايل  م��ن  )امل�س��توحاة 
تت��الءم اأكر م��ع املالب�ض  غر املتكلفة الب�س��يطة 

واملحايدة اللون.
t راع��ي اأن يك��ون اخللخ��ال متنا�س��قا متاما مع 
االإك�س�سوارات االأخرى التي �سرتدينها، فال ترتدي 
خلخ��ال ف�س��ي م��ع عقد كب��ر ذهب��ي اإال اإذا كنت 

تخططني للمزج بني اللونني بطريقة متنا�سقة.
t الإطاللة ع�رصية اأكر، جربي ارتداء خوامت القدم 
مع اخللخال لتك�س��بك اإطاللة كال�سيكية م�ستوحاة 

من اإطاللة حرمي ال�سلطان.

أفضل مقشر طبيعي للوجه 


