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مهنيًا: تبحث هذا اليوم عن الفر�سة املنا�سبة 
التي ت�ساعدك على حتقيق م�ساريعك الكبرية 

لتربهن اأنك على قدر امل�سوؤولية
عاطفي��ًا: ال�رصي��ك يت�رصف بطريق��ة غريبة 
ه��ذا اليوم، فح��اول اأن ت�سارح��ه مبا يقلقك 

لت�سحيح الو�سع

 مهني��ًا: تعي�ش ه��ذا اليوم جت��دداً وتت��اح اأمامك 
حري��ة الت���رصف كما تري��د يف جمال��ك املهني، 
فتح��اول اال�ستف��ادة م��ن الفر�س��ة لتح�سني �سري 
العمل عاطفيًا: حبك ينمو مع االأيام فحافظ عليه 

قدر االإمكان واأعِط احلبيب كل ما متلك

مهني��ًا: ق��د تفر�ش عليك توجه��ات جديدة اأو 
���رصوط ومعطي��ات مل تكن موافق��ًا عليها يف 

ال�سابق
ال�سي��ئ،  بظن��ك  احلبي��ب  تظل��م  ال  عاطفي��ًا: 
�ستنجل��ي االأم��ور على حقيقته��ا وتعرف اأنك 

اأخطاأت

مهنيًا: بانتظارك مكافاأة غري متوقعة تقديراً جلهودك 
الكب��رية يف تنفي��ذ كل م��ا يطل��ب من��ك، وال �سيما يف 
االأوق��ات احلرج��ة عاطفيًا: ح��اول ع��دم االإ�سغاء اإىل 
اأقوال املقربني املغر�سة، وال �سيما اأن ثمة من يحاول 

توتري عالقتك بال�رصيك

مهني��ًا: تتلق��ى معلومات جي��دة ت�ساعدك على 
ح�س��ن اخليار، ك��ن متكتم��ًا ج��داً وال تعط ثقة 

عمياء، ففي املحيط اأعداء يا عزيزي
عاطفيًا: اإمنح احلبيب امل�ساحة والوقت اللذين 

يحتاج اإليهما وال تكبله بغريتك ال�سديدة

مهني��ًا: تت�سل��ط علي��ك االأن��وار جم��دداً، وجتد 
نف�س��ك اأم��ام م�ساري��ع مهم��ة تغ��ري حيات��ك 

املهنية واالجتماعية راأ�سًا على عقب
عاطفي��ًا: غ��رية ال�رصي��ك الكب��رية ت�سه��م يف 
زي��ادة التباعد، وق��د تكون لذل��ك انعكا�سات 

�سلبية غري متوقعة

مهني��ًا: ح��اول اأن حتمي نف�سك م��ن االأخطار 
الت��ي قد تلحق بك، وال تق��دم على حتديات اأو 

ت�رصفات ع�سوائية
عاطفي��ًا: اإن اأف�سل اأ�سل��وب يجب اعتماده مع 
ال�رصي��ك ه��و الليون��ة والروي��ة وع��دم فر�ش 

اإرادتك عليه
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 ماهي أسباب تقصف الشعر وما طرق عالجه وكيف تحصلين على شعر خال من التقصف

ق�ش اأطراف ال�سعر املتق�سف
يعت��رب تق�سف ال�سع��ر من اأكرث امل�س��اكل انت�ساراً 
ب��ني ال�سي��دات، حي��ث يوؤث��ر تق�سف ال�سع��ر على 
مظهر �سع��ر ال�سيدات والفتي��ات، وملعرفة الطرق 
ال�سليم��ة لع��الج تق�سف ال�سعر يج��ب اأواًل معرفة 

االأ�سباب التي توؤدي اإىل تق�سف ال�سعر.
من اأ�سباب تق�سف ال�سعر:

يعت��رب ال�سب��ب الرئي�س��ي يف تق�س��ف ال�سع��ر هو 
املعامل��ة ال�سيئ��ة لل�سعر وع��دم اإعطائ��ه العناية 
الالزم��ة، لك��ن هناك اأي�س��ًا العديد م��ن االأ�سباب 

االأخرى، وهي:
اأثن��اء  ال�سامب��و  ا�ستعم��ال  يف  االإف��راط    -

اال�ستحمام.
- املبالغ��ة يف مت�سيط ال�سعر اأو ا�ستعمال جمفف 

ال�سعر"ال�س�سوار".
- ع��دم اإتب��اع نظام غذائي �سح��ي يحتوي على 

معادن و فيتامينات مفيدة لل�سعر.
 - نق�ش ن�ساط الغدة الدرقية.

- ت��رك ال�سع��ر ملفوف��ًا على بك��رات ال�سعر طوال 
الليل.

- ع��دم غ�س��ل ال�سعر جي��داً بعد ممار�س��ة ريا�سة 
ال�سباحة.

- ا�ستعمال بع�ش املواد الكيماوية لفرد ال�سعر.

- وجود عيب خلقي ي�ساعد على تق�سف ال�سعر.
كيف تتخل�سني من م�سكلة تق�سف ال�سعر؟

يع��د ال�سع��ر اجل��اف اأك��رث قابلي��ة للتق�س��ف من 
ال�سع��ر الطبيعي، لذلك يجب اإتباع برنامج عناية 

بال�سعر عن طرق:
- ق���ش ال�سع��ر املتق�س��ف؛ الأنه ال يوج��د �سبيل 
لع��الج ال�سع��ر املتق�س��ف �س��وى ق���ش االأطراف 
املتق�سف��ة م��ن ال�سع��ر م��ع املداومة عل��ى ق�ش 

اأطراف ال�سعر كل 4 اأو 5 اأ�سابيع.
- العناي��ة بال�سع��ر واإم��داده بامل��واد الغذائي��ة 
الت��ي يتطلبها م��ن خ��الل املواظبة عل��ى بع�ش 
العالج��ات املنزلي��ة الب�سيطة، مث��ل تدليك فروة 

الراأ�ش بحليب جوز الهند.
م��ن العالج��ات املنزلية التي ت�ساع��د على عالج 

تق�سف ال�سعر:
تعت��رب حمامات الزي��وت من اأف�س��ل الطرق التي 
ت�ساعد على ع��الج تق�سف ال�سعر، ومن حمامات 

الزيوت التي ت�ساعد على عالج تق�سف ال�سعر:
- حمام زيت الزيتون: 

يو�س��ع زيت الزيت��ون عل��ى ال�سعر ويل��ف ال�سعر 
مبن�سفة عند النوم ثم يغ�سل ال�سعر يف ال�سباح.

- حمام احلناء وزيت اخلردل: 
تغل��ى اأوراق احلن��اء يف زيت اخل��ردل ثم ي�سفى 
املزيج ويرتك حتى ي��ربد ثم يدلك ال�سعر بالزيت 

للح�سول على �سعر قوي خايل من التق�سف.
- حمام الزيوت الطبيعية:

ميكن عمل حمام الزيوت الطبيعية با�ستخدام اأي 
مقدار، من: زي��ت جوز الهند وزيت اخلروع وزيت 
اللوز وزيت اخل���ش وزيت ال�سم�سم وزيت النخاع، 
وي�س��اف اإىل ه��ذه الزي��وت ملعق��ة ع�س��ل وزيت 
زيت��ون اإذا كان ال�سعر دهني. طريقة و�سع حمام 
الزي��وت الطبيعية عل��ى ال�سعر املتق�س��ف: ُتخلط 
جميع اأنواع الزيوت يف وعاء وترتك يف الثالجة، 
وعن��د اال�ستعمال يغ�سل ال�سع��ر جيداً حتى تتفتح 
م�س��ام ال�سعر ثم تو�سع الزيوت على الراأ�ش لعمل 
م�س��اج لف��روة الراأ�ش ملدة م��ن 20 - 30 دقيقة 
ثم يو�سع ال�سعر حت��ت ال�س�سوار ملدة 10 دقائق، 
وبعد ذلك ُيغط��ى ال�سعر بغطاء راأ�ش م�سنوع من 
نايل��ون ملدة ن�سف �ساعة ثم يغ�سل ال�سعر باملاء 
وال�سامب��و، ميكن ا�ستخدام حمام الزيت كل -15 

20 يوم للتخل�ش من تق�سف ال�سعر.
 وللح�سول على �سعر طويل دون تق�سف

ميكن اأن ت��وؤدي املواد الكيماوي��ة التي ت�ستخدم 
لتملي���ش ال�سع��ر اجلع��دي اإىل جعله ه�س��ا �رصيع 
االنك�س��ار، وخ��ال م��ن الرطوب��ة مما ي��وؤدي اإىل 
تق�س��ف نهايت��ه وتك�رصها وي�س��كل حتديا لنموه 

من جديد.
وم��ن اأجل العناي��ة ب�سعرك واإعادت��ه اإىل �سحته 
ال�سابق��ة واملحافظة عليه قويا، نن�سحك باتباع 

نظام الرطوبة الذي ابتكره خرباء التجميل .
معت��دل  �سامب��و  با�ستخ��دام  التاأك��د  علي��ك  اأوال 
الرطوب��ة ال يوؤث��ر على زي��ت ال�سع��ر الطبيعي. ثم 
قوم��ي با�ستخدام ملطف عل��ى �سكل كرمي لتقوية 
جدائ��ل ال�سع��ر وامل�ساعدة على غل��ق ال�سقوق يف 

نهايته.
ويجدر االإ�سارة اإىل اأن احلرارة الزائدة من جمفف 
ال�سع��ر، املكواة الت��ي تعمل على جتعي��ده اأو تلك 
امل�ستخدم��ة لتملي�س��ه ت�سب��ب مزيدا م��ن ال�رصر 
خل�سل ال�سع��ر. ولذا ينبغي علي��ك دوما ا�ستخدام 

كرمي يف البداية.
وختام��ا وعلى الرغم م��ن حماولتك اإمناء �سعرك 
ف��اإن من االأهمية مبكان ق�س��ه كل اأربعة اأو �ستة 
اأ�سابي��ع وذل��ك ملنع اأي نهايات ميت��ة من ال�سعر 

من التق�سف و�سوال اإىل جلدة الراأ�ش.
وم��ن اجلدير بالذكر هناك ع�رص خطوات من اأجل 

جمال �سعرك 1
- جتنبي غ�سل �سع��رك باملاء ال�ساخن جداً حتى 

ال يفقد ليونته وبريقه.
- احر�س��ي عل��ى عم��ل حمام زي��ت لل�سع��ر قبل 

غ�سله بثماين �ساعات.
- قوم��ي بتدليك فروة الراأ���ش باأطراف اأ�سابعك 

با�ستدارة لتن�سيط الدورة الدموية.
- ا�ستخدمي الفر�ساة يف ت�رصيح ال�سعر مرتني اأو 
اأك��رث يوميًا مم��ا ي�ساعد على تدليك ف��روة الراأ�ش 

وتن�سيط الدورة الدموية بها.
- تناويل االأطعمة الغنية بفيتامني "ب" واليود، 
فه��ذه االأطعمة ت�سم الفاكه��ة الطازجة واخل�رص 

واالأ�سماك بجميع اأنواعها.
- اإذا كان �سع��رك م��ن الن��وع الدهن��ي فابتعدي 
عن الدهنيات مع مراع��اة تناول االأطعمة الغنية 

بفيتامني "اأ" و "ب".
- العناي��ة بال�سح��ة لها اأثر مبا���رص على �سحة 
ال�سع��ر، فاإذا كان��ت �سحتك �سعيفة فه��ذا �سيوؤثر 

على �سحة �سعرك وليونته وحيويته.
- دلكي ف��روة الراأ�ش فهو يفيد كث��رياً �سواء كان 
ال�سع��ر دهني��ًا اأو جافًا. والطريق��ة املثلى لتدليك 
ال�سع��ر كالتايل: - �سعي يدي��ك مت�سابكتني على 
مقدم��ة �سع��رك من االأم��ام مع ال�سغ��ط بالكفني 

على هذه املنطقة.
- ادعكي فروة الراأ�ش من االأمام اإىل اخللف تارة 
ومن اخللف اإىل االأمام تارة اأخرى ومن اجلوانب.
- كرري هذه العملية عدة مرات �سباحًا وم�ساًء.

- بع��د �سط��ف ال�سع��ر مباء م�س��اف اإلي��ه ملعقة 
خ��ل الإزال��ة م��ا تبقي م��ن اآث��ار ال�سامب��و ن�سفي 
�سعرك جيدا ث��م ابدئي عملية الت�سفيف .. جتنبي 
املبالغ��ة يف ا�ستعم��ال الكرميات، وعن��د اختيار 
الكرمي املنا�سب ا�ستخدمي م�سطًا باأ�سنان وا�سعة 
اأو فر�س��اة لي�سهل عملية ت�سلي��ك ال�سعر بعد غ�سله 

لي�سبح �سعرك اأكرث بريقا.

بغداد – هيفاء القره غولي

طريقة عمل تبسي الدجاج
املقادير 

5 فخذ دجاج او دجاجة كاملة مقطعة
2 طماطم مقطعة دوائر
2باذجنان مقطع دوائر

2 بطاط�ش مقطع دوائر 
1 فلفل مقطع دوائر 

1 ب�سلة كبرية مقطعة دوائر
2ف�ش ثوم

5ورق غار
1ملعقة معجون طماطم

1 ع�سري ليمون ر�سة كمون
ر�سة زجنبيل مطحون

ملح وفلفل اأ�سود ح�سب الرغبة
طريقة التح�سري  ت�سل��ق افخ��اذ الدجاج ملدة 

ن�سف �ساعة مع ورق الغار وامللح.
يف وعاء كبري، يخلط الباذجنان، الطماطم، الب�سل، 

الفلف��ل والطماط��م ثم ي�ساف الفلف��ل اال�سود، ر�سة 
ملح، كمون ثوم وزجنبيل مطحون.

يف وع��اء اآخ��ر، يخل��ط ع�س��ري الليم��ون ومعجون 
الطماطم وي�ساف املزيج اإىل خليط الباذجنان.

يو�سع الدج��اج امل�سلوق يف �سينية الفرن وي�سكب 
فوق��ه خلي��ط الباذجنان ث��م يدخ��ل اإىل الفرن ملدة 

ن�سف �ساعة.
يقدم تب�سي الدجاج �ساخن.

ه��ل تعرف��ني كيف حت�سل��ني على خ��دود وردية 
بطريقٍة طبيعيٍة؟!، اإذا كنِت حتلمني بخدود وردية 
جذاب��ة فاإليِك ه��ذه الن�سائح الب�سيط��ة والعملية 
والتي ل��ن تاأخذ من وقتك كث��رياً لتح�سلني على 

خدود وردية جميلة:
• �سنفرة الوجه للح�سول على خدود وردية:

للح�س��ول على خ��دود وردية مُيكن��ك عمل خليط 
من ال�سوف��ان مع اخليار املب�سور وقليل من زيت 
الزيت��ون، وبعد مزجه قوم��ي بو�سع اخلليط على 
وجهك ب�س��ورة دائرية، مع اال�ستم��رار على هذه 
ال�سنف��رة �ستح�سل��ني عل��ى خ��دود وردي��ة الأنها 
ُت�سه��م يف اإزال��ة خالي��ا اجلل��د امليت��ة م��ن على 

الب�رصة.
• قطن وخل تفاح للح�سول على خدود وردية:

ميكنك ب�سهولة عمل احم��ر خدود طبيعي بو�سع 

قطعة من القط��ن يف خل التفاح 
وده��ن منطق��ة اخل��دود بها 

وت��رتك لتج��ف، في�سبح 
خ��دود  احم��ر  لدي��ك 

ويبق��ى  طبيع��ي 
لف��رتة طويلة بدون 

م�ساكل.
عل��ى  احلر���ش   •
اخل�رصوات  تناول 

والفاكهة:
تريدي��ن  كن��ِت  اإذا 

احل�س��ول على خدود 
وردي��ة فعلي��ك االإكثار 

اخل���رصوات  تن��اول  م��ن 
يوميًا  واملك���رصات  والفاكهة 

اجل�س��م  اإم��داد  عل��ى  تعم��ل  فه��ي 
مب�سادات االأك�سدة التي حتمى 
وحتاف��ظ  الب���رصة  خالي��ا 
عل��ى ن�سارتها ومتنحك 

خدود وردية طبيعيًا.
ام��راأة  كل  اأن  ال�س��ك 
حُتب اأن تكون جميلة 
اأن  واالأجمل  واأنيق��ة، 
يك��ون ذل��ك طبيعي��ًا 
اأو  م�ساحي��ق  ب��دون 
جتمي��ل،  عملي��ات 
القيام  فاأحر�سي عل��ى 
الت��ي  الن�سائ��ح  به��ذه 
عل��ى  لتح�سل��ني  ذكرناه��ا 

خدود وردية جذابة.

معظ��م  وتتخط��ى  وج��ودك  تثب��ت  مهني��ًا: 
بتحدي��د  الظ��روف  ل��ك  وت�سم��ح  احلواج��ز، 
خياراتك واإعادة النظر يف بع�ش االجتاهات

عاطفيًا: ال ترث غرية ال�رصيك فهو يعي�ش حالة 
من ال�سك نتيجة ت�رصفاتك جتاه االآخرين

مهني��ًا: يك��ف اأح��د الزم��الء ع��ن معاك�ستك، 
وت�ست��درك بع�ش االأخط��اء وت�ستغ��ل طاقتك 

االإبداعية يف ابتكار اأفكار مهنية بناءة
عاطفي��ًا: ال تظل��م ال�رصي��ك وكن اأك��رث تفهمًا 
مل�سكالت��ه، ثم��ة تط��ورات يف العالق��ة تكون 

مل�سلحتكم

خ��رياً  حيات��ك  اىل  احل��ظ  يج��ذب  مهني��ًا: 
واإ�س��ارات حا�سمة ت�سجع على ممار�سة جميع 
�سالحيات��ك عاطفيًا: ت�سكو بع�ش القلق رمبا 
ب�سبب ت�رصف��ات احلبيب الغريبة وت�ستاء من 
مالحظات��ه القا�سي��ة وتخ�سى عل��ى ا�ستمرار 

العالقة

مهني��ًا: تبدو االأجواء ه��ذا اليوم م�سجعة جداً، 
اأدعوك اإىل االهتمام براحة زمالئك يف العمل
عاطفيًا: تعي�ش يومًا مميزاً مع احلبيب وي�سود 

احلوار والتفاهم العالقة بينكما

مهني��ًا: يبدو الو�سع العام جي��داً وال ينذر ببع�ش 
امل�س��كالت املهنية وتتف��ق مع اأح��د الزمالء على 
حل خ��الف بينكم��ا عاطفيًا: حماوالت��ك اخلروج 
من �سيطرة ال�رصيك تبوء بالف�سل، فحاول اأن تقف 

يف و�سط الطريق لتكون مباأمن

جميعن��ا نذكر مرحل��ة املراهقة وح��ب البنات 
املراهقات لتقليد اأمهاتهن يف انتعال االأحذية 
ذات الكع��ب الع��ايل وح��ب اقتن��اء احلقائ��ب 
و االإك�س�س��ورات وم�ستح���رصات التجمي��ل 
�س��واًء كان��ت منا�سبة الأعماره��ن اأو ال، 
وكم��ا نعل��م اأن كل ممن��وٍع مرغ��وب 
اأن  ابنت��ك  اإذا ا���رصت علي��ك  ل��ذا 
ت�سرتي له��ا املكياج ال متنعيها 
فق��د تعاندك ب��ل �ساعديها يف 
اختيار ما هو منا�سب لعمرها 
يك��ون  اأال  عل��ى  واحر�س��ي 

م�رصاً بب�رصتها.
وم��ن م�ستح���رصات التجميل 

املنا�سبة لب�رصة املراهقات:
- ك��رمي واق��ي م��ن ال�سم�ش 
وه��و مه��م ج��داً حلماي��ة 
الب���رصة م��ن اأ�سع��ة 
ل�سم���ش  ا

ال�سارة.

- قل��م الكحلة عل��ى اأن يك��ون ا�ستخدامه فقط 
داخ��ل الع��ني وللحف��الت م��ع ال�سديق��ات او 

العائلة فقط.
- انتقي لها االألوان الفاحتة من الظالل مثل 

الوردي البارد، واالأزرق البارد.
- ما�س��كارا الرمو�ش وح��اويل اأن تكون 

م�سنوعة من م�ستح�رصات طبيعية اإذ اأنها 
ممكن اأن ت��وؤدي اإىل ت�ساقط الرمو�ش اإذا كانت 

�سد املاء.
- ك��رمي االأ�سا���ش ويف�س��ل اأن يحت��وي عل��ى 

مرطب يف مكوناته.
- البال�رص اأو بودرة توريد الوجه ومن املف�سل 

اأن تكون من درجات الوردي اأو البني الفاحت.
واأخ��رياً اأحمر ال�سفاه واحر�س��ي على اأن يكون 
فاحت اللون اأو �سفافًا، وبهذا تكوين قد اأر�سيتها 
وبنف�ش الوقت حافظتي على اأنوثتها وبرائتها، 
لك��ن قومي بن�سحها باأن اجلم��ال الطبيعي له 
ممي��زات اكرث وان املكياج ال يجب ان ي�ستخدم 

اال للحفالت واملنا�سبات العائلية.

إحصلي على خدود وردية بهذه الخطوات

مستحضرات التجميل المناسبة لبشرة المراهقات


