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مهنيًا: عوامل اإيجابي��ة وبّناءة على ال�صعيد 
املهن��ي، ترتاف��ق م��ع م�صتحقات��ك املالي��ة 

املحقة وحتقيق اأهدافك
عاطفيًا: الأو�صاع مع ال�رشيك من اأح�صن اإىل 
جّي��د، بع��د اللغط الب�صي��ط الذي �ص��اد بينكما 

اأخرياً

مهني��ًا: اح��ذر الت���رشف بفو�ص��ى لئ��ا توّلد 
املتاع��ب ويك��ون عملك م��ن دون ج��دوى اأو 

كاأنك تاحق امل�صتحيل
عاطفيًا: اختبار جديد يحّدد ال�رشيك �رشوطه، 
لك��ن ذلك لن يثنيك ع��ن اإي�صال الر�صالة التي 

تريدها

ا وادر�س خطواتك  مهني��ًا: ح���رشرِّ مهاّمك ج��دًّ
اإجن��از  اىل  ب��ادر   ، وت��روٍّ بدّق��ة  وم�صاريع��ك 
الأعمال املهمة وال�صعبة عاطفيًا: حافظ على 
اله��دوء املطل��وب ه��ذا الي��وم، وخ�صو�صًا اأن 
بع���س املواجهات قد ل تك��ون يف م�صلحتك 

كما جرت العادة

مهني��ًا: ق��د تذهب يف رحل��ة اأو �صفر اأو تعرف 
منا�صب��ة مهم��ة م��ع الزم��اء، يخ��ّف ال�صغط 
ه��ذا اليوم وتكون الأمور هادئة جداً عاطفيًا: 
تق�صي �صاعات عل��ى الهاتف تتحدث مع من 
تريد اأن تك�صب قلبه اأو اأن تعي�س معه مغامرة 

رمبا، تبدو متحّم�صًا جداً

مهني��ًا: م�صوؤولياتك كبرية وت��زداد يومًا بعد 
ي��وم، فح��اول األ تت���رشع حت��ى ل تق��ع يف 

املحظور وتدفع الثمن غاليًا
عاطفي��ًا: جت��د ال�رشي��ك اإىل جانب��ك يف كل 
اخلط��وات املقبل��ة، وه��و قد يفاجئ��ك بتقدمي 

اأف�صل الأفكار البناءة واملفيدة لك

مهنيًا: اقتحم ال�صاحات، فالوقت غري منا�صب 
للرتدد واحل�صابات والتكهنات والفرتا�صات، 

لكنه ميلي عليك �رشورة العمل والتنفيذ
القل��ب،  ويخف��ق  املخيل��ة  تزده��ر  عاطفي��ًا: 
وتطل��ق  بنج��اح،  اأو  �صعي��د  بخ��ر  وحتتف��ل 

م�رشوعًا م�صرتكًا مع احلبيب

مهني��ًا: ع��دم الرغب��ة يف العم��ل م��ع بع���س 
الزم��اء احل�صاد يوؤّدي اإىل م�صاكل وقد يكلفك 

الكثري من الرتاجع
عاطفي��ًا: حماولت��ك للتخل���س م��ن �صيط��رة 
ال�رشي��ك تكلف��ك الكث��ري، فح��اول اأن تك��ون 
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اليِك هذه الوصفات لتصفية الوجه
. اإن اأ�صا���س جم��ال الوج��ه خل��ّوه م��ن احلب��وب، 
ولوٌن موحد ل��كل طبقاته اأيا كان لونه اأبي�صا او 
ميي��ل اإىل ال�صمرة ، املهم ه��و �صفاء الوجه. وهذا 
م��ا �صنعر�صه يف املق��ال عن و�صف��ات لت�صفية 
الوج��ه، وقب��ل ه��ذه الو�صف��ات يج��ب ان تعلمي 
�صيدتي وتكوين عل��ى دراية بنوع وجهك، فهناك 
اأن��واع عديدة لن��وع الوجه فمن��ه الوجه العادي، 
او اجل��اف اأو الدهني، لأنه هناك و�صفات تعتمد 
على ل��ون الوجه فقد يتاأث��ر الوجه اجلاف مبادة 
معين��ة ل يتاأث��ر بها الوج��ه الع��ادي، وقد يكون 
�صبب احلب��وب يف الوجه للوج��ه العادي يختلف 
عنها للوجه الدهني، لذلك يجب عليكي اأن تعريف 
ماهّي��ة وجه��ك بال�صب��ط. اأم بالن�صب��ة لو�صفات 

ت�صفية الوجه فاإن كل الو�صفات التي اأ�صلها من 
مواد طبيعي��ة ل خوف منها، لأنها غري كيماوية 
ولي���س لها اآثار جانبي��ة اإل يف حالة كان الوجه 
يعاين م��ن م�صكلة م��ا فتاأثر ب�صيء م��ن املواداأو 

اخللطات التي �صيتم عر�صها. 
اإن اأ�صا���س اخللط��ات يعتم��د عل��ى فك��رة القناع 
)ما�صك(، بحيث تكون ربع �صاعة اأقل مدة للقناع 
واأن ت�صتم��ري يف عمل��ه كل ي��وم، او مرت��ن يف 
الأ�صب��وع ح�صب نوع اخللط��ة، لن ال�صتمرار هو 
ال��ذي يعط��ي النتيج��ة، ول �ص��يء يعط��ي نتائج 
حلظي��ة اإل عام��ات ب�صيطة كنعوم��ة الوجه بعد 
فرك��ه بالليم��ون مث��ا. الو�صف��ة الأوىل: حب��ة 
بطاط��ا - ملعقة كبرية حلي��ب- ملعقة متو�صطة 
ن�صا قومي ب�صل��ق البطاطا ثم تق�صريها، وخلطها 
يف اخل��اط، ث��م اأ�صيف��ي احللي��ب والن�ص��ا اإليها 

واخلطي��ه جي��دا حت��ى يتك��ون خلط��ة كاملرهم، 
ا�صنع��ي منها قناعا لوجهك ملدة ع�رشون دقيقة 
، بعده��ا اأزيل��ي القناع مب��اء فاتر )ل ب��اردا ول 
�صاخ��ن(، ثم �صع��ي ملعقة م��اء ورد على وجهك 
لت�صع��ري بالن�ص��ارة، ك��رري ه��ذه الو�صف��ة كل 
يومن وانظري للفرق بع��د اأ�صبوعن على الأقل.   
الو�صف��ة الثاني��ة: هذه الو�صف��ة باإمكانك عملها 
يومًي��ا، وهي فرك الوج��ه بالليمون، واحذري اأن 
يدخ��ل يف عينيك، اتركي قناع الليمون ملدة ربع 
�صاعة على وجهك اإىل اأن يجف، ثم بعدها افركيه 
بوجه��ك حتى تت��م اإزالته، بعده��ا اغ�صلي وجهك 
 ، مباء داف��ئ، �صتح�صلن على وج��ه ناعم وَن�رشرِ
�صت�صعري��ن ب��اأن وجهك يحرتق م��ن الليمون كل 
ماعلي��ك هو حتمله لتح�صلي عل��ى نتيجة جيدة.   
الو�صف��ة الثالثة: حب��ة ليمون-  حب��ة برتقال-  

2 ملعق��ة �صوفان- 1 علب��ة زبادي-  قليل من 
الن�صا-  �صفار بي�صة- ع�صل تخلط كل املكونات 
جميعه��ا ويكون منها ك��رمي، ادهني وجهك ملدة 
ربع �صاعة، ث��م اغ�صليه باملاء.   الو�صفة الثالثة: 
قن��اع اخلي��ار وه��و مفي��د ج��دا لت�صفي��ة الوجه 
ولإزال��ة البق��ع ال�ص��وداء، مفي��د للوج��ه الع��ادي 
والدهني اغلي اخليار يف ماء، ثم ام�صحي وجهك 
من ماء اخليار بقطنة على وجهك مرتن يوميا. 
وطريق��ة اأخ��رى وه��ي عم��ل ك��رمي م��ن اخليار، 
اب���رشي اخلي��ار عل��ى حلي��ب قلي��ل الد�ص��م، ث��م 
ادهن��ي وجه��ك من��ه مرت��ن يومي��ا، ا�صتم��ري 
يف ذل��ك مل��دة اأ�صبوع��ن.   كث��رية ه��ي الأقنع��ة 
الطبيعي��ة امل�صتخل�ص��ة م��ن فواك��ه وخ�رشوات 
ومكونات طبيعية، حاويل عملها والإ�صتمرار بها 

و�صتح�صلن على نتيجة مر�صية.  

بغداد – هيفاء القره غولي

اإن الوجه هو واجهة 
املراأة، وهو مكمن زينتها، 

فلذلك حتر�ص الن�ساء 
كثريا على االهتمام 

بوجوههْن ليبدو اأكرث 
�سفاًء ونقاًء وجماال

)للعلبة  املكونات 
كوبان   :) الواح��د 
م��ن امل��اء. خم�س 
كب��رية  ماع��ق 
م��ن احللي��ب. علبة 
واح��دة م��ن الك��رمي 
طريق��ة  كرامي��ل. 
التح�ص��ري ن�ص��ع غاف 
الك��رمي كرامي��ل اجلاهز مع 

املاء، واحلليب بودرة ون�صعهم على النار. نحركهم 
اإىل اأن يغلوا، ويف ه��ذه الأثناء نفرغ اأكيا�س ال�صكر 
املرفق��ة بالكرمي كرامي��ل يف اأوعية تق��دمي الكرمي 
كرامي��ل ع��دد الأواين يك��ون ح�صب الرغب��ة. يف�صل 
اإثن��ن اأو ثاث لكل مغلف، وبعدها ن�صكب الكراميل 
ال�صاخ��ن يف الأواين ون�صع��ه يف الثاج��ة اإىل اأن 
ي��رد. ن��وزع بع��د ذلك الك��رمي كرامي��ل اجلاهز يف 
الأوعية الت��ي مت و�صع الكراميل فيه��ا، ثم نعيدها 

اإىل الثاجة، وتوؤكل باردة

 هن��اك العديد من الطرق التي متّكنك من التخّل�س 
من هذه الألوان غري املرغوب فيها، و�صاأعر�س لك 
�صّيدت��ي بع�س الطرق التي ت�صاعدك على التخّل�س 

من لون ال�صبغة العالق بن يديك.
يف البداي��ة ح��اويل التقلي��ل م��ن ن�صب��ة الت�ص��اق 
الل��ون بيديك، ودّلك��ي يديك بالفازل��ن الطبي، اأو 
زي��ت الزيت��ون، اأو ك��رمي يدين مرّط��ب، وذلك قبل 
الب��دء بعملّية ال�صب��غ، وحاويل ارت��داء القّفازات، 
وقوم��ي بدهن حمي��ط الوجه بالفازل��ن، وقومي 
ب�صب��غ �صع��رك، وبع��د غ�صل��ه، �صتاحظ��ن ع��دم 
الت�ص��اق ال�صبغة بيديك اأو حميط الوجه. يف حال 
لب�س القفازات ودهن اليدي��ن، وبقاء اآثار ال�صبغة 

موجودة، قومي بت�صخن القليل من املاء، و�صعي 
في��ه ملعقتن من الليمون، وقومي بتح�صري قطعة 
قما���س قطنّي��ة، اأو اإحدى قطع القط��ن امل�صتخدمة 
يف تنظيف املكياج، وبّللي القطعة القطنية باملاء 
املخلوط بالليمون، وقومي بتنظيف اأماكن وجود 
اللون برفق، حتى يختفي اللون متامًا. من املمكن 
ا�صتخدام م��ادة : الأ�صيتون"، وه��ي مادة كحولّية 
ت�صتخ��دم يف اإزل��ة طاء الأظاف��ر " املناكري"، من 
خ��ال و�صعه��ا عل��ى فوط��ة قطنّي��ة اأو اإ�صفنج��ة، 
وم�ص��ح مكان وجود ال�صبغة فيه��ا، حتى تتا�صى 
ه��ذه الآث��ار، علمًا اأّن ه��ذه الطريقة غ��ري منا�صبة 
مل��ن متتلك ب���رشًة ح�صا�ص��ة. يعتر زي��ت الزيتون 

منا�صب��ًا لإزال��ة األ��وان ال�صبغة اإذا كان��ت خفيفة، 
وذلك من خال و�صع بع�س قطرات زيت الزيتون 
عل��ى القطن، وم�ص��ح اأماك��ن الت�صاق الل��ون بها. 
ميكنك ا�صتخدام العطر، اأو مزيل العرق، اأو )�صراي 
ال�صع��ر(، وبع���س امل��واد الكحولّي��ة، كال�صبريت��و 
لإزالة عوال��ق ال�صبغة بالب�رشة، ولكن كوين حذرًة 
فقد تكون بع�س هذه املواد غري منا�صبة لب�رشتك. 
يف ح��ال كان من ال�صعب التخّل���س من ال�صبغة، 
ت�صتطيع��ن  داكن��ًا وغ��ري مقب��ول،  لونه��ا  وكان 
الذهاب اإىل ال�صيدلّية، واحل�صول على ماّدة مزيلة 
لل�صبغ��ة؛ حي��ث تتواج��د ه��ذه امل�صتح�رشات يف 

ال�صيدلّيات.

مهنيًا: ينا�صبك هذا اليوم، والثقة بالنف�س هي 
اأبرز عناوين جناحك يف املرحلة املقبلة

عاطفي��ًا: متر بيوم من الف��راغ العاطفي، لكّن 
ذل��ك ل��ن ي��دوم طوي��ًا اإذا م��ا مّت��ت معاجلة 

املو�صوع

بع���س  لإقن��اع  جاذبيت��ك  ت�صتغ��ّل  مهني��ًا: 
العاملن معك بوجهة نظرك، فتحقق �صفقات 

لفتة طال انتظارها
عاطفي��ًا: حل��م جدي��د يراف��ق �صعادت��ك م��ع 
ال�رشيك، فح��اول اأن تنته��ز الفر�صة املتاحة 

للتقدم يف العاقة خطوات اإ�صافية

مهنيًا: ح��اول اأن تتو�صل بقدراتك ال�صخ�صية 
اإىل اإجن��از اأعمال��ك بدق��ة ول توؤج��ل ق��راراً 

وجتّنب تاأزمي املواقف
عاطفي��ًا: ل تفر�س عل��ى ال�رشيك ما ل تريده 
لنف�صك، فامل�صاواة بينكما هي مفتاح النجاح 

وال�صتمرارية

مهني��ًا: اإذا اأردت القي��ام بخط��وة اأو مبادرة، 
فافع��ل ذل��ك الي��وم لأن فر�س النج��اح تبدو 
اأوفر حظًا عاطفيًا: تك��ون م�صتعداً لتحّمل كل 
امل�صوؤوليات، لكن ل بد من عدم اتخاذ قرارات 

اأ�صا�صية وتغيريية يف حياتك العاطفية

مهني��ًا: ق��د ُتثار م�صكات يف العم��ل، اأو يطراأ 
م��ا يزعجك ويث��ري الت�صاوؤلت، ل ت��رتك اأحداً 
ي�صتغل��ك ول تق��م مبن��اورات عاطفي��ًا: خفف 
م��ن الت�صّن��ج والغرية وح��اول اأن جتد احللول 
بهدوء، قد ت�ص��كك يف بع�صهم اأو تعي�س خيبة 

تتعلق بعاقة نا�صئة

الق�ص��اء عل��ى التجاعيد حلم 
كل �صيدة تخطت الثاثن 

تبداأ ح��ن تطاأ بقدميها 
الثاث��ن  عتب��ات 

من عمره��ا فت�صعر 
اأن��ه ح��ان الوقت 

يف  للتفك��ري 
ته��ا  ب�رش

وعام��ات 
ا  ه��ذ

ال�ص��ن عليه��ا ومتى �صتبداأ ب�رشته��ا الن�رشة يف اإظهار 
الكرم�صة ملحاربتها .

تخت��اري  اأن  احتمالي��ة  الآن  ا�صتبعدن��ا  واإذا 
التجمي��ل  وعملي��ات  واحلق��ن  البوتك���س 
ملعاجلة عامات تقدم ال�صن والتجاعيد 
م��ن  كث��رية  خي��ارات  فاأمام��ك 
الكرمي��ات متفاوتة الأ�صعار والتي 
رمبا يك��ون بع�صها باه��ظ الثمن 
ورمبا لي�صت فعالة كما تتوقعن 
اأو حتتوي عل��ى بع�س املركبات 
الكيمياءي��ة ال�صارة والتي رمبا 
�صتوؤذي ب�رشتك عند ا�صتخدامها 

اأو يف وقت لحق .
هذي��ن  م��ن  الآن  دع��ك 
وتع��ريف  اخلياري��ن 
مع��ي عل��ى خي��ار 
اأكرث امانا واأقوى 
ومكون  فاعلية 
عنا���رش  م��ن 
طبيعية وم�صمونة 
ول ت�صب��ب اأي اآث��ار 
وتنا�ص��ب  جانبي��ة 
الب�رشة  اأنواع  جميع 
الب�رشة  وخ�صو�ص��ا 

احل�صا�ص��ة وميكن��ك اإعداده��ا بنف�صك يف املن��زل والأهم 
م��ن كل هذه امليزات اأنها �صتظهر نتيجة ملحوظة ميكنك 
مل�صها بع��د ال�صتمرار يف اتباع هذه الو�صفة ملدة �صبعة 
اأي��ام فق��ط !!! بعده��ا �صتاح��ظ مراآت��ك نتيج��ة مر�صية 
وفارقا وا�صح��ا اخلامات التي حتتاجينه��ا لإعداد هذه 

الو�صفة هي :
 2 ملعق��ة �صغرية من كرمي الفازلن ) ميكنك �رشاوؤه من 

ال�صيدلية (
1 ملعقة �صغرية من الع�صل الأبي�س النقي .

 1 �صفار بي�صة .
 1 ملعقة كبرية من زيت الزيتون اأو زيت اللوز

 طريقة حت�صري الو�صفة :
– قوم��ي باإذابة الفازلن على بخار املاء حتى ي�صبح 
�صائ��ًا ث��م اأغلق��ي الن��ار وارفعيه ع��ن احل��رارة و ابدئي 
باإ�صاف��ة املكون��ات الأخ��رى عليه��ا  )�صف��ار البي���س 

والزيت و الع�صل(.
– تاأكدي من خلط جميع املكونات جيًدا للح�صول على 

مزيج متجان�س.
– قومي بو�صع هذا الكرمي على الب�رشة والرقبة ودلكي 
ب�ص��ورة دائرية مل��دة 30 دقيقة ثم اأزيلي الكرمي مبنديل 

رطب مبلل مباء فاتر .
الن��وم  – اأن�صح��ك بو�ص��ع ه��ذه اخللط��ة يومًي��ا قب��ل 
ب�صاعت��ن ، وقومي بتخزين الك��رمي يف الثاجة للحفاظ 

على �صاحيته ملدة اأ�صبوع .

طرق إزالة صبغة الشعر من اليدين

طريقة عمل الكريم كراميل 

وصفة طبيعية تقضي على التجاعيد في أسبوع واحد


