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مهنيًا: تتمتع بن�ش��اط وحيوية ولديك املقدرة 
لإجناز الكثري من امله��ام ال�شاقة امللقاة على 

عاتقك وتنجح
عاطفي��ًا: تلتقى �شخ�شًا من الطرف الآخر يثري 
اإعجابك، لكنك تبق��ي الأمر �رساً ريثما تتعرف 

اإليه اأكرث

مهني��ًا: يبدو اأن احلمولة امللق��اة على عاتقك 
تزداد ثقاًل، ل باأ�س من م�شاركتها مع الزمالء
عاطفي��ًا: ت�شعر باأن احلبي��ب ميار�س �شغوطًا 
وتنقي��ة  الأم��ور  لإ�ش��الح  �شارح��ه  علي��ك، 

الأجواء

مهنيًا: ل ت�شتخف ببع�س الت�رسفات ول توؤجل 
امل�شتحقات اأو تتحدى القوانني وتدفع الثمن

عاطفي��ًا: ق��د تراه��ن على لق��اء م��ا، اأو ت�شعى 
جاه��داً لإمتام��ه مهم��ا كل��ف الثم��ن، وتف��رح 

بجديد يولد ويغري الآفاق

مهنيًا: ت�شطدم بعمليات التاأخري فيثور غ�شبك 
وتتذم��ر وتتط��رف يف مواقفك، لك��ن احذر لئال 

يتفاقم نزاع ت�شتفزه
عاطفي��ًا: افتح قلبك لل�رسيك جت��د اأنك �شرتتاح 
نف�شي��ًا وحت�ش��ل عل��ى راح��ة الب��ال وعلى من 

يفهمك

مهنيًا: قد تتحقق من اأمر ما وتبحث عن حقيقة 
وتراقب ما يج��ري اأو تقوم مبهمة معينة تتخذ 

بعداً كبرياً
عاطفيًا: عليك تقدمي بع�س التنازلت اأو اإعادة 
النظ��ر يف بع���س املواق��ف التي اأث��ارت حتفظ 

احلبيب اأو ا�شتياءه

مهنيًا: عناوين مهمة وكبرية للمرحلة املقبلة، 
لك��ن الإجن��ازات ق��د تتطلب بع���س الوقت، فال 

تت�رسع حتى ل تدفع الثمن
عاطفيًا: الو�ش��ع العاطفي ي�شهد جداًل وخالفًا 
ل يلبثان اأن يزول، وتكون الأجواء 
اأك��رث اإيجابي��ة مع��ك وحتم��ل اإليك 

املفاجاآت

مهنيًا: اأعد النظر يف طريقة اإ�رسافك للمال، فقد 
تقع يف ماأزق مايل اإذا مل تت�رسف فوراً

اعتم��دت  اإذا  ال�رسي��ك،  اإىل  ا�شتم��ع  عاطفي��ًا: 
ال�رساح��ة يف عالقت��ك مع��ه �شيبادل��ك باملثل 

وتكونان مرتاحني
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هذه افضل طريقة لتنعيم وتبييض القدمين 

فكل �شخ�س منا به �شفات جمالية متيزه عن غريه، 
اجلم��ال ل يعني فق��ط اأن يحظ��ى الإن�شان مبالمح 
َخلقي��ة جذابة، فاإن العناية بالنف�س والهتمام بها 
ب�شكل رائع متنح ال�شخ���س جماًل زائداً، وقد يعاين 
الكثري من بع�س امل�شاكل يف ج�شمه، والتي يهملها 
مما ينفر النا�س منه، ومن اأكرث امل�شاكل التي يعاين 
منه��ا نتيجة عوامل خمتلفة م�شكلة ت�شقق القدمني، 
والت��ي متنحهما �شكاًل منفراً اإن مل يتم العناية بهما 
جي��داً، فكي��ف ميك��ن العناي��ة بالقدم��ني؟ وما هي 
طرق تنعيمهما وتبيي�شهما؟ اإليكم بع�س الن�شائح 
يف ه��ذا اخل�شو�س. اأ�شباب ت�شق��ق القدمني م�شكلة 
ت�شق��ق القدم��ني م��ن اأك��رث امل�ش��اكل الت��ي ت�شيب 
الب�رسة ل �شيما يف ف�شل ال�شتاء، ولأن هذه امل�شكلة 
اجلمالي��ة ل تقت���رس على ال�شكل فقط ب��ل فاإنها قد 

ت�شبب اآلم��ًا �شديدة، ويجب الهتمام بهذه امل�شكلة 
ب�شكل جدي، وذلك لأن بع�س الأ�شخا�س قد تتفاقم 
لديه��م اأعرا�شها، ويعان��ون من �شعوبة يف امل�شي، 
اأو ع��دم الق��درة على الوقوف لف��رتة طويلة، وكذلك 
ال�شعور باحلك��ة ال�شديدة واحلرقة. ويف حالة زادت 
ن�شب��ة امل�شكلة ل بد لنا اأوًل اأن نتعرف على اأ�شباب 
حدوثه��ا، ومن ه��ذه الأ�شب��اب: ك��رثة احلركة، مما 
ي��وؤدي اإىل اإ�شاب��ة جل��د القدم باجلف��اف وبالتايل 
الت�شق��ق. الوقوف لوقت طويل على اأر�شيات �شلبة. 
زي��ادة ال��وزن، ومتدد اجلل��د، مما ي��وؤدي اإىل ت�شقق 
الطبق��ة اخلارجية له. بع���س الأمرا�س: كال�شكري، 
والأكزمي��ا، وال�شدفي��ة. التق��دم يف ال�ش��ن نتيج��ة 
فقدان الزيوت الطبيعية يف الب�رسة. قلة �رسب املاء، 
وانخفا���س ن�شب��ة الرطوب��ة يف اجل�ش��م. ا�شتخ��دام 
ال�شاب��ون اخل��ايل م��ن املرطبات، والت��ي تزيد من 

جفاف الب�رسة. 
و�شفات طبيعية لتنعيم القدمني والعناية بهما:

ا�شتخ��دام حجر املل��ح اخلام مع القلي��ل من ع�شري 
الليم��ون، بالإ�شاف��ة اإىل القلي��ل م��ن م��اء ال��ورد، 
واجلل�رسي��ن، واأ�شف هذا املزيج اإىل ن�شف ليرت من 
امل��اء الفاترة، وانق��ع قدميك فيه مل��دة ربع �شاعة 
تقريب��ًا، ث��م ا�شتخدم احلج��ر ال�شل��ب للتخل�س من 
اجللد امليت، وكرر هذه الطريقة يوميًا حتى حت�شل 

على مرادك بقدمني ناعمتني جميلتني.
 ا�شتخدم ما�شك امل��وز، وذلك بهر�س املوز النا�شج 
و�شع��ه عل��ى م��كان الت�شقق��ات مل��دة رب��ع �شاعة 

تقريبًا، ثم اغ�شل قدميك باملاء الفاتر.
 الع�ش��ل ُيعترب من اأه��م املواد امل�شتخدم��ة للعناية 
بالقدمني، فهو يحتوي على مواد مرطبة وم�شادات 
لالأك�ش��دة، وميكن��ك ال�شتف��ادة من��ه بعم��ل خلي��ط 
الع�ش��ل مع القليل من خل التفاح، والقليل من دقيق 
الأرز، و�ش��ع اخلليط يف ماء دافئ وانقع قدميك يف 

املاء ملدة ثلث �شاعة تقريبًا، ولحظ الفرق. 
خلي��ط الفازل��ني والليم��ون خلي��ط رائ��ع للح�شول 

عل��ى قدم��ني ناعمت��ني ولتبيي�شهم��ا اأي�ش��ًا، انقع 
قدميك مباء فاتر مع القليل من الفازلني، والليمون 
وكررالعملي��ة مرت��ني يومي��ًا، حت��ى حت�ش��ل عل��ى 

النتيجة املطلوبة.
 ا�شتخ��دام خلي��ط الزي��وت، والذي يتك��ون من زيت 
الزيت��ون، وزيت اخلردل، وزيت دوار ال�شم�س، وزيت 
ج��وز الهند، وانقع قدميك باملاء الفاتر ملدة ل تقل 
ع��ن الن�شف �شاع��ة تقريبًا، ثم �ش��ع خليط الزيوت 
عل��ى قدميك ودلكهم��ا، والب�س زوج��ًا من اجلوارب 

حتى متت�س الب�رسة كل الزيوت.
 لتبيي���س قدمي��ك ا�شن��ع ه��ذا اخللي��ط املكون من 
ملعق��ة واح��دة م��ن الطحين��ة، وملعق��ة م��ن زي��ت 
الع�ش��ل، وع�ش��ري  الزيت��ون، وملعق��ة واح��دة م��ن 
ن�ش��ف ليمونة، وام��زج كل املكونات مع��ًا ثم دلك 
به��ا قدميك، ث��م اتركها ملدة ن�ش��ف �شاعة، واأخرياً 
اغ�ش��ل قدميك باملاء الدافئ ومتت��ع بالنتيجة التي 

�شتبهرك 

بغداد – هيفاء القره غولي 

النا�س اأذواق، 
ويختلفون يف 

تعريفهم للجمال 
ون�سبته، فكل منا 

يرى اجلمال بعني 
خمتلفة، ولكن هذا 

ال يعني اأن هناك 
معايرَي حمددة ال بد 

من وجودها.

املقادير : كيلو تني 
كيلو �شكر 

ع�شري ليمونة 
ربع معلقة �شغرية م�شحوق قرنفل 

* الطريقة * 
-1 اأح�رسي الت��ني وقومي بغ�شله وتقطيعه اإىل قطع 

�شغ��رية و�شعي��ه يف طبق على هي��اأة طبقات وبني كل 
طبقة وطبقة �شعي �شكر.

-2 اتركيه فرتة ترتاوح من 2 اإىل 3 �شاعات لغاية ما 
تخرج كمية املياه التي موجودة فيه.

-3 بعد ذلك �شعيه على نار هادئة مع التقليب حتى 
تالحظي ال�شكر الذي فيه ذاب.

-4 بعده��ا �شيف��ي اإلي��ه ع�شري الليم��ون ويرتك على 
النار لغاي��ة ما يتما�شك مع اإ�شاف��ة القرنفل املطحون 

اإليه.
-5عندم��ا جتدين املربى قد انتهت قومي برفعها من 
عل��ى الن��ار واتركيه��ا حتى ت��ربد وبعده��ا �شعيها يف 

وعاء وحتفظ يف الثالجة .

الب�رسة اجلافة 
تعت��رب الب���رسة اجلافة من الب���رسات احل�شا�شة التي 
تتعر���س للكثري من اجلف��اف وظهور بع�س الق�شور 
البي�شاء على كامل الوجه، وذلك ب�شبب نق�س كمية 
ال�شوائ��ل يف اجل�شم وع��دم تناول كميات كافية من 

والع�شائ��ر  لت��ي ال�شوائ��ل  ا
تزيد من رطوبة 

ة  لب���رس ا
وحتاف��ظ 

عليه��ا 
م��ن 

العوام��ل واملوؤثرات اجلوي��ة. غ�شل الب���رسة اجلافة 
يك��ون فق��ط مرت��ني عن��د ال�شب��اح وقب��ل الن��وم، 
للتخل���س م��ن اأي بكترييا اأو جراثيم خ��الل اليوم. 
ا�شتعم��ال �شابون خا�س بالب���رسة اجلافة ويكون 
خاىل م��ن ال�ش��ودا ويحتوي عل��ى الزي��وت بن�شبة 
والليل��ة  النهاري��ة  املرطب��ات  ا�شتعم��ال  عالي��ة. 
با�شتم��رار لإعادة احليوية للب���رسة. ا�شتخدام واقي 
ال�شم���س ال��ذي يحت��وي عل��ى فيتام��ني )ج( عن��د 
التعر���س لل�شم�س. جتفيف الب���رسة جيداً بطريقة 

الطبطبة ولي�س امل�شح.
 طريقة العناية بالب�رسة الدهنية 

حتتاج الب�رسة الدهنية للعناية ب�شكل م�شتمر، 
حي��ث اإنه��ا تع��د م��ن اأ�شع��ب الب���رسات يف 
التعام��ل، وذل��ك ب�شبب زيادة ن�شب��ة الإفراز 
الدهني امل�شتم��ر يف خالياها، ويعمل على 
تكوي��ن طبق��ة م��ن الده��ن وتظه��ر ب�ش��كل 
وا�ش��ح خالل النهار، لذل��ك حتتاج الب�رسة 
الدهنية للعناية اليومية الفائقة للح�شول 

عل��ى ب���رسة ن���رسة ومتاألق��ة. العناي��ة بالنظاف��ة 
العام��ة وال�شتحم��ام ب�ش��كل يوم��ي واإذا اأمك��ن كل 
�شب��اح وم�ش��اء. غ�ش��ل الوج��ه ع��دة م��رات خ��الل 
اليوم باملاء وال�شابون اخلا���س بالب�رسة الدهنية 
ويف�شل اأن يحتوي على ال�شودا وخلوها من الدهن 
والزي��وت وخ�شو�ش��ًا الزيت��ون واجلل�رسي��ن ال��ذي 
يزيد من ترطيب الب���رسة. ا�شتعمال غ�شولت يومية 
للتخل���س من الطبقة الالمع��ة التي تظهر با�شتمرار 
ويف�ش��ل اأن يكون من اأمالح البح��ر امليت. جتفيف 
الب�رسة جي��داً من املاء وال�شاب��ون بعد كل تغ�شيل. 
ا�شتعم��ال مرطب نهاري خفي��ف ملدة �شاعتني فقط 
وجتن��ب الرتطي��ب الليل��ي الذي يزي��د من اإف��رازات 
الب���رسة الدهني��ة. طريقة العناية بالب���رسة العادية 
الب���رسة العادي��ة م��ن الب���رسات املمي��زة الت��ي ل 
حتت��اج مل�شتح�رسات خا�شة واإمن��ا تكتفي ببع�س 
املا�شاكت الطبيعي��ة مرتني كل ا�شبوع، ويف�شل اأن 
تك��ون حم�رسة م��ن الفاكه��ة الطبيعي��ة والبابوجن 

واللنب الذي يحافظ على توازن الب�رسة

مهني��ًا: النطباع الذي كونت��ه عن اأحد الزمالء 
يك��ون ظامل��ًا بحق��ه، وتك�شف لك الأي��ام مدى 

اخلطاأ الذي ارتكبته بحقه
عاطفي��ًا: ل ت�شغط على ال�رسيك فهو يبحث عن 

مربر، لذلك ي�شتح�شن ا�شتيعابه �رسيعًا

مهني��ًا: يرافق��ك احل��ظ يف جمي��ع حتركات��ك، 
ويق��دم لك العون والدعم والنفراج لأعمالك اإذا 

كانت معقدة
عاطفي��ًا: ابتعد ع��ن ال�شطحي��ة يف تعاملك مع 

ال�رسيك، وكن اأكرث عمقًا معه، فهذا
 يفيدك اأكرث

مهنيًا: اأنت بحاجة ما�ش��ة اإىل الراحة ملعاودة 
ن�شاطك بحما�شة واإمتام مهامك

عاطفي��ًا: حت��ل م�شاكل��ك العاطفي��ة تدريجي��ًا، 
وتعود عالقتك باحلبيب اإىل �شابق عهدها

مهني��ًا: حتى ل��و عاك�شتك الظ��روف ثابر وكرر 
املح��اولت البن��اءة، تذكر اأنه ي��وم جميل ول 
يجوز ���رسب طموحاتك واآمالك عر�س احلائط 
عاطفي��ًا: اأح��زم اأم��رك واأق��دم عل��ى م���رسوع 
الرتب��اط، الي��وم منا�شب، واأو�شاع��ك املادية 

على اأف�شل ما يرام

مهني��ًا: تتعزز قدرات��ك وجتد حل��وًل مل�شكالت 
عالق��ة وتب��داأ عالقة جديدة وتع��رف ات�شالت 

مهمة تتعلق ب�شفر اأو بتنقل
عاطفيًا: جو من ال�شكوك مع احلبيب، كن عاقاًل 
فق��د ت�ش��اب باخليب��ة عل��ى اأث��ر ت���رسف غري 

م�شبق منه

ا�شتخ��دام  الأخ��رية  الآون��ة  يف  انت���رست 
الكرياتني للح�شول على �شعر �شل�س وناعم 
لع��دة اأ�شهر، وللتمتع باإج��ازة طويلة من 
الذهاب اإىل �شالونات التجميل اأ�شبوعيا 
للح�شول على �شعر مرتب وناعم. ولكن 

ما هو الكرياتني؟
تعريف معنا على الكرياتني اأكرث:

•م��ا الكريات��ني: هو ع��الج برازيلي 
للح�شول عل��ى �شعر م�شتقيم ولمع. 
يتك��ون م��ن الفومالديهاي��د ال��ذي 
يعم��ل عل��ى جتان���س ال�شع��ر لفرتة 
البل�ش��م.  اإىل  بالإ�شاف��ة  اأط��ول، 
وبع���س اأن��واع الكريات��ني حتتوي 
عل��ى الربوتني ال��ذي ُيحافظ على 

�شعر قوي.
•مت��ى يج��ب ا�شتخ��دام الكرياتني: 
اإذا كن��ت ُتنفق��ني الكث��ري م��ن الوقت 
جتعي��د  م��ن  التخل���س  يف  والأم��وال 
ال�شع��ر، فعلي��ك با�شتخ��دام الكريات��ني، 

لأنه �شي�شاعدك عل��ى التخل�س من جتعيد ال�شعر املقلق 
ل��ك. ولكن عليك جتنب ا�شتخ��دام الكرياتني اإذا كنت 

حام��اًل؛ فامل��واد الكيميائي��ة الت��ي توج��د يف 
الكرياتني قد توؤثر يف �شحة اجلنني.

•كي��ف يت��م الع��الج بالكرياتني: ي�شتغ��رق العالج 
بالكريات��ني من �شاعتني اإىل اأرب��ع �شاعات، ح�شب نوع 
ال�شع��ر وطوله. اأوًل: يتم غ�شل �شع��رك بال�شامبو اجلاف 
للتخل�س من جميع الزيوت املرتاكمة عليه، مع مت�شيط 
ال�شعر جيًدا، ثم و�شع الكرياتني على �شعرك مع جتفيف 
ال�شع��ر باملك��واة احلدي��د. ول ميكنك غ�ش��ل �شعرك قبل 

ثالثة اأيام.
اآمن؟! •هل الكرياتني 

عالج��ات الكريات��ني مث��رية للج��دل؛ وذل��ك لحتوائها 
عل��ى الفورمالديهاي��د؛ فف��ي الآون��ة الأخ��رية اأثبت��ت 
الدرا�ش��ات احلديث��ة اأن الفورمالديهاي��د يحت��وي على 
مادة �رسطانية ت��وؤدي اإىل �رسطان الدم. ولكن م�شتوى 
الفورمالديهاي��د الذي يوجد يف الكريات��ني يعترب اآمًنا، 
اإل اأن��ه عليك اأن تتجنبي ا�شتخ��دام الكرياتني، اإذا كانت 

لديك ح�شا�شية من الفورمالديهايد.

طرق العناية بالبشرة يوميًا 

طريقة عمل ..مربى التين

ما ال تعرفينه عن عالج الشعر بالكيراتين


