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وتك��ون  املهني��ة،  احلي��اة  تن�ش��ط  مهني��ًا: 
املفاو�ش��ات نا�شط��ة، وكذل��ك امل�شاركة يف 

املوؤمترات والرحالت
عاطفي��ًا: ال تدع��ك مهام��ك الكث��رة تق��وم 
ال�رشي��ك  يح��زن  م��ا  العاطفي��ة  بواجبات��ك 

ويبعده عنك

مهني��ًا: ق��د تعي���ش حال��ة م��ن الغ��رة والتملكية 
واالنفع��االت ال�شديدة، وق��د تفر�ش عليك ظروف 
العمل اخل�شوع لدورات تاأهيلية خا�شة عاطفيًا: 
لن تعاين العالق��ة املتينة امل�شاعب، لكنك مدعو 

اإىل �شونها من التحديات واال�شتفزازات

مهني��ًا: حت�ش��ن مهم يف الو�ش��ع املهني على 
كل امل�شتويات من ربح ومكا�شب وانفراجات 

وت�شويات وم�شاريع جديدة
م��ن  الهواج���ش،  بع���ش  تعي���ش  عاطفي��ًا: 
ال�رشوري التحلي باأع�شاب باردة والتعامل 

مع ال�رشيك بليونة

مهني��ًا: التعام��ل باح��رام م��ع الزم��الء يف 
العمل، ميكنك من التو�شل اإىل حتقيق اأهدافك 
الكب��رة عاطفيًا: ت�شيطر عل��ى العالقة اأجواء 
م��ن االن�شج��ام الت��ام، فرت��اح م��ع ال�رشيك 

ب�شكل مل ي�شبق له مثيل

مهني��ًا: تعي���ش يومًا متعرثاً مليئ��ًا مب�شاعب 
�شاغطة وحافلة بالعالقات املتوترة، فتكاد 
ال جت��د ال�ش��الم ال��ذي تبحث عن��ه عاطفيًا: ال 
تعتق��د اأن طيبة قلب ال�رشي��ك متنحك املجال 
لت�شتم��ر يف اخلطاأ، فهو قادر على قلب االأمور 

راأ�شًا على عقب

مهني��ًا: خيبة اأمل يف جم��ال عملك، لكن ذلك 
لن يكون اأك��رث من تنبيه كي ت�شتوعب االأمور 

بجدية اأكرب
عاطفيًا: تقدمي امل�شاعدة لل�رشيك يكون مهمًا 

جداً، ويخلق ارتياحًا بني املحيطني بكما

مهني��ًا: خ��الف ب�شي��ط م��ع بع���ش الزم��الء، 
كل  اأمام��ك  ويظه��ر  حقيقته��م  ل��ك  يك�ش��ف 

االأقنعة، فتبدو االأمور اأكرث و�شوحًا
عاطفي��ًا: يوم يحمل اإلي��ك الكثر من االأخبار 
والنتائج واحللول واالنفراجات على ال�شعيد 
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إليك أسباب توسع مسام البشرة وغلقها 

اإن م�شكل��ة ظه��ور امل�ش��ام الب���رشة الوا�شعة من 
اك��رث امل�شاكل التي تقلق الن�شاء ودائمًا مانبحث 
عن احلل��ول لتلك امل�شكلة ولك��ن يجب اأن نبحث 
ع��ن االأ�شب��اب لتل��ك امل�شكل��ة قبل الع��الج حتى 
ن�شتطي��ع التغلب متامًا عليه��ا، ويجب اأن نعرف 
اأي�شًا اأن بع�ش احلاالت ال ن�شتطيع الق�شاء على 
امل�شكلة بالكامل ولكن ت�شغر امل�شام فقط فمع 
تق��دم العم��ر تتناق���ش مرونة اخلالي��ا وي�شبح 
من �شع��ب عالجها نهائي��ًا. اإن امل�شام املت�شعة 
تاأث��ر على املظهر العام للوج��ه وت�شبب اجلفاف 
وتنت�رش يف االأغلب عن��د االنف واجلبهة والذقن، 
ولك��ن عندم��ا تت�ش��ع م�شام��ات الب���رشة فاإنه��ا 
ت�شب��ح �شعيفة واأكرث عر�شة للتعر�ش لالأو�شاخ 
وقد تعر�شه��ا لاللتهابات وظه��ور البثور فيها، 
ولتغل��ب على امل�ش��ام الوا�شعة يوج��د العديد من 
العالج��ات املنزلي��ة تعمل على ت�شغ��ر امل�شام 

والق�ش��اء على جفاف الب���رشة. تك�شر م�شامات 
الوج��ه تهتم امل��راأة مبظهرها ب�ش��كل عام ولكن 
اأول ما تراه بال�شخ���ش هو وجهه لذلك ن�شارته 
وجماله يعك�ش �شورة عن االهتمام به والعناية 
به، وق��د تعددت ط��رق وو�شائل العناي��ة به منذ 
االأزل وهنال��ك م�ش��كالت تع��اين منه��ا الن�ش��اء 
مث��ل: عدم توحد لون الب�رشة. عدم وجود ن�شارة 
بالوج��ه. ظهور ح��ب ال�شباب. ظه��ور التجاعيد. 
جف��اف الب�رشة او زيادة دهنيته��ا. تو�شع م�شام 
الب���رشة. االأ�شب��اب الرئي�شي��ة للم�ش��ام الوا�شع��ة 
العوام��ل الوراثي��ة قد حتدد حج��م امل�شام ولي�ش 
هن��اك ما ميكن فعله حلل ه��ذه امل�شكلة. الزيوت 
الزائ��دة حي��ث تعم��ل خالي��ا الب�رشة عل��ى اإفراز 
الزي��وت الطبيعي��ة حلماي��ة الب���رشة واملحافظة 
عل��ى ترطيبه��ا. اإن اأن��واع الب���رشة توؤث��ر كث��راً 
يف ظه��ور امل�ش��ام املت�شع��ة فالب���رشة الدهني��ة 
معر�ش��ة اأكرث من غره��ا نتيجة تراك��م االأتربة 
وال�شوائ��ب داخ��ل امل�ش��ام مما يعم��ل على متدد 
وات�ش��اع امل�ش��ام. ا�شتخ��دام منتج��ات التجميل 

الغ��ر املنا�شبة وعن��د تنظيف املكي��اج ب�شورة 
�شحيح��ة. اإهم��ال الب���رشة وع��دم تنظيفه��ا من 
االأترب��ة وال�شوائ��ب الت��ي تراك��م داخله��ا م��ن 

االأ�شباب الرئي�شية الت�شاع امل�شام.
 العالجات الطبيعية: يوجد العديد من العالجات 
الطبيعي��ة م��ن اأهمه��ا الط��رق التالي��ة ان تكرار 
ا�شتخدامها يعطي نتائ��ج باهرة: مكعبات الثلج 
م��ن ط��رق الفعال��ة والب�شيط��ة جداً، حي��ث نقوم 
بل��ف مكعبات الثلج بقطعة م��ن القما�ش وتدليك 
الوج��ه به��ا اأن تك��رار ه��ذه الو�شف��ة يوميًا يف 
ال�شب��اح ب�شكل منتظم ت�شغ��ر امل�شامات وتنظم 
اإفراز الزيوت الطبيعي��ة للب�رشة. ان للع�شل فوائد 
كثر للب���رشة وتزيد من نظارته��ا واأن ا�شتخدام 
ملعقت��ني م��ن الع�شل وع�ش��ر الليم��ون خا�شة 
للب���رشة الدهني��ة وتدلي��ك الوج��ه به��ا لدقائق، 
ثم تركه��ا ملدة 5 دقائق و�شطف��ه باملاء الدافئ 
م��ن اأف�ش��ل الو�شفات لع��الج امل�ش��ام الوا�شعة. 
الطماط��م ي�ش��د الب���رشة ويعم��ل عل��ى ت�شغ��ر 
بع���رش  تك��ون  ا�شتخدام��ه  وطريق��ة  امل�ش��ام، 

الطماط��م وو�شعه على الب�رشة مل��دة 20 دقيقة 
وتكرر 3 م��رات باالأ�شبوع لنح�ش��ل على نتيجة 
رائع��ة. يحتوي اخليار عل��ى الكثر من العنا�رش 
املهم��ة للب�رشة وله��ا فعاليتها لع��الج امل�شاكل 
املختلف��ة للب�رشة، ويعترب اخلي��ار من الو�شفات 
املمت��ازة لعالج ات�شاع امل�شام��ات، اإن ا�شتخدام 
ع�شر اخليار مع بع�ش من ملح الطعام وتدليك 
الوج��ه به��ا لدقائ��ق م��ن الو�شف��ات املمت��ازة 
للب���رشة كم��ا اأن تن��اول اخلي��ار عن طري��ق الفم 
يخل�ش اجل�شم م��ن ال�شموم. وهذه و�شفة جديدة 
ن�شتخدم بها 5 مالعق ع�شل، وملعقتني كبرتني 
م��ن ال�شوف��ان، وملعقتني من احللي��ب املجفف، 
وتدلي��ك الوجه بحركات دائري��ة وغ�شلها باملاء 
الداف��ئ، هذه الو�شف��ة ت�شتخدم ب�شف��ة منتظمة 
مرت��ني يف اال�شبوع. ا�شتخ��دام خلطة من ع�شر 
الربتق��ال وع�ش��ر الليمون مع قلي��ل من الع�شل. 
ن�شائ��ح لب���رشة خالي��ة م��ن امل�ش��ام الوا�شع��ة 
ا�شتخ��دام مزي��ل املكي��اج واالهتم��ام بتنظي��ف 
الوج��ه قبل الن��وم؛ الأن الب���رشة تتنف���ش بالليل 

ووج��ود املكي��اج واالأو�ش��اخ متنعه��ا م��ن ذلك 
كم��ا اأن تنظيف ال يكون للمكي��اج فقط بل اأي�شًا 
لتخل���ش م��ن الزي��وت واالأترب��ة عل��ى الب���رشة. 
ا�شتخ��دام ال�شاب��ون الت��ي حتتوي عل��ى حم�ش 
ال�شال�شلي��ك؛ الأن تل��ك املادة تعم��ل على تنظيف 
امل�شامات وتقوم بالعناية بالب�رشة االبتعاد عن 
مرطبات الوجه التي حت��وي الزيوت وا�شتبدالها 
مبنتج��ات خالي��ة م��ن الزي��وت حت��ى ال ت�شب��ب 
ح�شا�شي��ة للب���رشة. ا�شتخ��دام واق م��ن ال�شم���ش 
ب�ش��كل منتظم كل يوم فاأ�شعة ال�شم�ش تعمل على 
تل��ف خالي��ا الب�رشة وتق��وم بتدم��ر الكوالجني 
يف الوج��ه الذي يزيد من مرون��ة الوجه. جتنبي 
التق�ش��ر الكيميائي للب���رشة؛ الأن التق�شر ي�شبب 
يف تهيج��ات الب���رشة فعلى الرغم م��ن اأن تق�شر 
الب���رشة يعمل عل��ى تنعيم وتبيي���ش الب�رشة، اإال 
اأن��ه يركها رقيقة ج��داً واأكرث عر�ش��ة لالإ�شابة 
يف �رشط��ان اجللد. يف النهاي��ة العناية بالب�رشة 
واالهتم��ام ب��ه ب�ش��كل دوري لها اأك��رب االأثر يف 

ظهور جماليته.

 بغداد – هيفاء القره غولي

طريقة عمل )قوزي الشام(
املكونات: 2 كوب رز ب�شمتي

½ كغم حلم مفروم خ�شنًا
½ كوب لوز مق�رش

½ كوب)ك�شم�ش( زبيب
1 كوب بازيالء م�شلوقة

ملح وفلفل
5 حبة هيل

3 عود كب�ش قرنفل
¼ ملعقة �شغرة)دار�شني( قرفة

زيت نباتي

1 ب�شل مربو�ش
1 عجينة باف با�شري

2 ملعقة كبرة دقيق
اأو ماء 2 كوب مرق حلم 

الطريقة:
ال��رز جي��داً ون�شع��ه يف وع��اء ون�شي��ف  -1 نغ�ش��ل 
م��رق اللحم واملل��ح والفلفل والهي��ل والقرنفل والقرفة 
ونرك��ه على نار متو�شطة حتى يغل��ي ثم نخفف النار 

ون�شتمر بالطهي حتى ين�شج االأرز.
-2 ن�ش��ع القليل م��ن الزيت يف مقالة ون�شيف اللحم 

والب�شل وامللح والفلفل ونطهو حتى ين�شج اللحم.
-3 ن�ش��ع الل��وز يف مقالة ال تل�ش��ق دون اإ�شافة اأي 
زي��وت ليتحم���ش ثم ن�شيف��ه اإىل خليط ال��رز ون�شيف 

الزبيب واللحم والبازيالء ونخلط جيداً.
-4 ندهن �شينية ال تل�شق مبلعقة زيت ونر�ش الدقيق 
ثم ن�ش��ع عجينة الباف با�ش��ري لتغطي قاع وجوانب 

ال�شينية جيداً.
-5 ن�شكب خليط الرز ثم نغطي ال�شينية بورق حراري 
ون�شعه��ا بالفرن حتى ت�شبح العجينة ذهبية اللون ثم 

نقلب الرز يف �شحن التقدمي

اليدان يف االإن�شان تعك�شان �شحته و�شخ�شيته ومركزه 
واأ�شلوب حياته، عدا اأن اليدين من اأهم اأع�شاء االإن�شان 
للتوا�ش��ل مع العامل املحيط به. وتتعر�ش اليدين كثرا 
اإىل اجلف��اف ب�شهول��ة لذل��ك الب��د م��ن اإتب��اع و�شفات 
منزلية مفيدة لرطيبهما واحلفاظ عليهما من اجلفاف. 
وه��ذه جمموعة هنا من الو�شفات الب�شيطة التي تتوفر 

بالبيت للعناية باليدين واملحافظة عليهما:
 مق�رش اليدين بال�شكر لرطيب اليدين: وان املكونات يف 
هذه اخللطة هي: 3 مالعق كبرة �شكر خ�شن+معلقتني 
م��ن زي��وت )ال ف��رق النبات��ي والزيت��ون وزي��ت تب��اع 

ال�شم�ش اأو زيت االأطفال(
 كيفي��ة اال�شتعم��ال: بداي��ة مت��زج املكون��ات ل�شن��ع 

معج��ون، وتفرك اليدين باملعج��ون ملدة ثالثة دقائق، 
ث��م تغ�شل اليدين مباء دافئ، ثم جتفف اليدين جيدا بعد 

ذلك .
 ال�شك��ر والليمون لتنعيم اليدي��ن: الطريقة هنا كالتايل 
: ملعق��ة كبرة ع�شر الليم��ون+ واأي�شا ملعقة �شغرة 
م��ن ال�شك��ر +كذل��ك قلي��ال م��ن امل��اء والطريق��ة هي : 
يو�ش��ع اخلليط على اليدين ، وث��م يرك ملدة 5 دقائق، 
ث��م تغ�ش��ل اليدين بعدها مب��اء دافئ ثم جتف��ف اليدين 
جي��دا. الطماطم والليمون لتنعيم اليدين: املكونات هي 
: 3 مالع��ق جل�رشب��ن + ع�شر ثم��رة طماطم + ع�شر 
ثم��رة ليم��ون الطريق��ة هنا ه��ي : تخل��ط الطماطم مع 
الليم��ون جي��دا. ثم ي�ش��اف بعدها اجلل�رشي��ن ثم تدلك 

اليدين باخلليط ملدة اأربع دقائق، ثم تغ�شل اليدين مباء 
داف��ئ وجتفف جي��دا. الع�شل والبي���ش لرطيب اليدين: 
املكونات هنا هي : مقدار من الع�شل + ملعقة جل�رشين 
+ واأي�ش��ا بيا�ش بي�شة + ثم قليل من م�شحوق ال�شعر 
الطريق��ة هن��ا ه��ي : مت��زج املكون��ات جي��دا، وتو�شع 
بعده��ا على اأيدي نظيفة. وي��رك املعجون بعدها على 
اليدي��ن لب�شع دقائق ثم يغ�شل باملاء جيدا . اجلل�رشين 
لتغذي��ة اليدي��ن : املكون��ات هن��ا ه��ي : ثل��ث كوب من 
اجلل�رشي��ن + ثلثي كوب ماء الورد الطريقة هنا : تخلط 
املكون��ات وتو�شع يف زجاجة وترج جيدا بعدها . وثم 
تخ��زن يف مكان بارد وجاف. وعندئذ ت�شتخدم بتدليك 

اليدين بهذا اخلليط كلما كان ذلك ممكنا.

مهني��ًا: جتن��ب كل اأ�ش��كال التوت��ر، ه��ذا اليوم 
يحمل اإليك بع�ش املتاعب، قد ت�شوء االأو�شاع 
وجتعلك م�شتاء اأو حزينًا عاطفيًا: ت�شعر بخيبة 
اأمل ب�شبب ت�رشف غر الئق من احلبيب وتفكر 
يف االبتعاد عنه، لكنك �رشعان ما تراجع عن 

قرارك الأنك حتبه

مهني��ًا: ال تك��ن قا�شي��ًا يف قرارات��ك املهنية، 
الأن بع�شها قد يورطك يف م�شكالت لي�شت يف 
م�شلحت��ك عاطفيًا: تعاطف كب��ر مع �رشيك 
قدمي، لكن هنالك جت��ارب غر م�شجعة تعيق 

تقدم االأمور

اإحذر التدخل يف �شوؤون االآخرين، فقد تعر�ش 
اأو م�شاحل��ك  بت�رشع��ك وانفعال��ك وظيفت��ك 

العامة للخطر والف�شل
عاطفي��ًا: ق��د تك��ون م�شتع��دا للتغا�ش��ي عن 
امل�ش��اوئ الت��ي تظهر بني احل��ني واالآخر يف 

�شخ�شية حبيبك

مهنيًا: حالت��ك النف�شية م�شو�ش��ة وتوؤثر �شلبًا 
يف عمل��ك، فت�شعر بامللل والف�شل، ف�شارع اإىل 
معاجلة االأم��ر عاطفيًا: تتمتع بجاذبية و�شط 
جمموعة كبرة، وتكون حمط اإعجاب ال�رشيك 

ل�شجاعتك وجراأتك يف مناق�شة
 اأمور ح�شا�شة

وجريئ��ًا  بنف�ش��ك  واثق��ًا  تب��دو  مهني��ًا: 
وبا�شتطاعتك اإنقاذ الو�شع وا�شتعادة موقعك 
واإع��ادة املياه اإىل جماريها عاطفيًا: التاأخر 
يف اتخ��اذ القرارات املهمة ي��رك انعكا�شاته 

وال�شكوك لدى ال�رشيك

: يحت��وي الزب��ادي على العدي��د من املواد 
الغذائي��ة الت��ي تق��وي ال�شع��ر، خا�شة 

والبوتا�شي��وم،  الكال�شي��وم  مع��ديْن 
كم��ا اأن��ه يحت��وي عل��ى العديد من 
الفيتامين��ات الهامة مثل فيتامني 
كم��ا  والربوتين��ات،  املرك��ب  ب 
اأن الزب��ادي يتك��وُن م��ن بروت��ني 
احللي��ب الطبيعي ال��ذي يعترب من 
اأف�شل االأغذية الت��ي تقوي ال�شعر 
وتع��زُز من��َوه، كم��ا اأن��ه يحتوي 
ال��ذي  الالكتي��ك  حم���ش  عل��ى 

يح�شُن من ال��دورة الدموية يف 
اجل�ش��م، وبالت��ايل يحفُز منو 

ال�شعر ب�ش��كٍل اأف�شل. يغذي 
الزب��ادي  يتمي��ُز  ال�شع��ر: 
تغذي��ة  عل��ى  بقدرِت��ه 
امل��واَد  ومنح��ه  ال�شع��ر 
يحتاُجها  الت��ي  الغذائي��ة 
االأف�ش��ل  بال�ش��كِل  ليب��دَو 

وال�شح��ة املثالية، وهو من 

اأف�ش��ل احلل��ول للتخل�ش من جف��اف ال�شعر 
وخ�شونته، ويف�شُل و�شع ما�شك مكون 
م��ن اللنب الزب��ادي وزي��ت الزيتون 
وو�شع��ه عل��ى ال�شعر حل��وايل ربع 
�شاع��ة قبل غ�شل ال�شع��ر للتخل�ش 
م��ن تلف ال�شعر وجفاِف��ه. يحارُب 
عل��ى  الزب��ادي  يعم��ل  الق���رشة: 
والفطري��ات  البكتري��ا  حمارب��ة 
الت��ي تت�شب��ُب بح��دوث الق���رشة يف 
الراأ���ش، وُين�ش��ح مب��زج القلي��ل من 
الل��نب الزبادي مع ع�ش��ر الليمون 
ال�شع��ر  عل��ى  وو�شع��ه  الط��ازج 
وفروة الراأ�ش؛ للتخل�ش من احلكة 
والق�رشة، وميكُن م��زُج بع�ش من 
الل��نب الزب��ادي م��ع ملعق��ٍة م��ن 
الفلفل االأ�ش��ود املطحون وتدليك 
ف��روة الراأ���ش بهذا املزي��ج، فكلتا 
الطريقتني فعالة يف الق�شاء على 
الق���رشة واحلك��ة يف ال�شع��ر. مينح 
ال�شع��ر اللمعان والربي��ق: يحتوي 

الل��نب الزب��ادي عل��ى العدي��د م��ن العنا���رش 
و   ،B2 و   ،B1 وفيتام��ني  كالزن��ك  املمي��زة، 
B6، و B12، وفيها حم�ش اللبنيك الذي يعزز 
من �شحة ال�شع��ر ومينُحه اللمع��ان والنعومة، 
الع�ش��ل،  م��ع  الزب��ادي  الل��نب  م��زج  ويف�ش��ُل 
والبي���ش، وع�شر الربتق��ال اأو ع�شر الليمون 

الطازج به��دف احل�شول عل��ى �شعر �شحي. 
ينعُم ال�شعر: ُيح�رُش ما�شك اللنب الزبادي 
بو�شع��ه م��ع ع�ش��ر الليم��ون الطازج، 

وترك��ه على ال�شعر حلوايل الربع �شاعة قبل 
غ�شله، حيث ي�شاعُد ذلك يف احل�شول على �شعر 
اأك��رَث نعوم��ًة وجم��ااًل، والتخل�ش م��ن ت�شابِك 
ال�شع��ر وتلفه. يعالُج التق�ش��ف: و�شع الزبادي 
عل��ى ال�شع��ر بعَد غ�شل��ه وتركه لب�ش��ع دقائق، 
ثم غ�شل��ه باملاء الب��ارد ي�شاعد عل��ى حماربة 
تق�ش��ف ال�شع��ر وتلفه، خا�شة يف ح��اِل التلف 
والتق�ش��ف الن��اجت م��ن �شب��غ ال�شع��ر باملواد 
الكيمائي��ة ب�شكٍل متكرر، ويعت��رُب الزبادي من 
اأف�ش��ل احلل��ول لتعوي���ش ال�شع��ر ع��ن ال�رشر 

الناجت من �شبغه.

فوائد الزبادي للشعر المصبوغ وتقويته

وصفات لترطيب اليدين 


