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مهنيًا: ابَق حذراً يف كل االحوال، وقد يجعلك 
هذا اليوم تواجه خياراً �صعبًا او قراراً يتعلق 
اإما ب�صفر اأو برحيل اأو بتغيري عاطفيًا: حل�صن 
احلظ تتمتع بقدرات فائقة على الت�رصف يف 
ه��ذه االأثناء وبوع��ي اأكيد ال�ص��تدراك بع�ض 

التطورات ال�صلبية

مهني��ًا: يرك��ز هذا الي��وم على ق�ص��ايا مهنية 
بع���ض  اإىل  وي�ص��ري  متداخل��ة،  وعائلي��ة 

النجاحات املهمة
عاطفيًا: ال�رصيك اإن�ص��ان ح�صا�ض ورومان�صي 
وحن��ون، ال جتعل��ه يفق��د اأي��ًا منه��ا ب�ص��بب 

ت�رصفك معه

مهني��ًا: يرك��ز ه��ذا اليوم عل��ى ال�ص��وؤون املالية 
من م�ص��اريف وا�ص��تثمارات، من االأف�ص��ل عدم 
القي��ام بعملية �رصائية كبرية يف هذه االأثناء، اأو 
عدم الت��ورط يف �رصاكة عاطفي��ًا: تاأ�رص القلوب 
ب�ص��حرك ال��ذي يتغ��ذى م��ن اإعج��اب االآخري��ن 

وحبهم وبوحهم.

مهنيًا: ا�ص��تقرار كب��ري على ال�ص��عيد العملي، 
وهذا يوفر لك االأمان والهدوء لتحقق انطالقة 

جديدة نحو م�صتقبل م�رصق
عاطفي��ًا: م�ص��كالت ب�ص��يطة ال تعي��ق تط��ور 
العالق��ة م��ع ال�رصي��ك، وتكون احللول �ص��هلة 

وب�صيطة اكرث من املتوقع

مهنيًا: م�ص��وؤولياتك كبرية وت��زداد يومًا بعد 
يوم، فحاول اأال تت�رصع لئال تقع يف املحظور
عاطفيًا: تعرب عن م�ص��اعرك لل�رصيك، وي�صهل 
االإح�ص��ا�ض املتب��ادل التفاهم والتو�ص��ل اإىل 

نقاط م�صرتكة كثرية

مهنيًا: تنتهي معاك�ص��ة دقيقة، ولكنك تواجه 
بع���ض امل�ص��ائل املالي��ة امللحة، وت�ص��ع كل 

اإمكاناتك ملعاجلة بع�ض الذيول
عاطفيًا: قد تعي�ض يف جو �ص��اغط وال �ص��يما 
على ال�ص��عيد العاطفي، لكنك يف 
الوق��ت عين��ه تتعل��م اأمثول��ة يف 

االن�صباط وامل�صوؤولية

مهنيًا: احلظ يبت�صم لك ويطمئن بالك، وتبتعد 
اأك��رث ع��ن اهتمام��ك بال�ص��وؤون املهنية لكن 
ال ت��رتك مناف�ص��ًا يهزم��ك عاطفيًا: ب��ادر اإىل 
م�ص��ارحة ال�رصي��ك مبا ي��راودك م��ن اأفكار، 
نح��و  اأمامكم��ا  الطري��ق  تعب��د  فال�رصاح��ة 
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أضرار حقن البالزما للشعر والوجه.. تعرفي عليها

واأهم هذه امل�ص��اكل هي ت�ص��اقط ال�ص��عر، حيث يبداأ 
ال�ص��عر بالت�ص��اقط يف كل مراحل��ه التي �ص��نذكرها 
الحق��ًا، وله��ذا يلج��اأ البع�ض ممن يفق��دون كمياٍت 
كب��ريٍة م��ن ال�ص��عر اإىل زرع ال�ص��عر اأو عالجه بعدة 
ط��رق. مي��ر ال�ص��عر يف ث��الث مراحَل ه��ي: )مرحلة 
النم��و، ومرحل��ة الكم��ون، ومرحل��ة ال�ص��قوط(، وال 
ي�ص��عر االإن�ص��ان بت�ص��اقط ال�ص��عر؛ اإال من يعاين من 
م�ص��اكل واأمرا���ضَ توؤثر على ف��روة الراأ���ض، وعلى 
ب�ص��يالت ال�ص��عر، ومن ه��ذه امل�ص��اكل واالأمرا�ض: 
احلميات الغذائية القا�صية واخلاطئة غري املتوازنة، 
واالإ�ص��ابة باحلم��ى اأو ارتف��اع درجة احل��رارة، اأو 
االإ�ص��ابة بعدوى جرثومية م��ن مكاٍن ما، اأو احلمل 
وال��والدة اللت��ن توؤثران ب�ص��كٍل كبرٍي على ال�ص��عر، 
حي��ث يكون الت�ص��اقط وا�ص��حًا ج��داً. اأما الت�ص��اقط 
امل�ص��تمر فق��د يك��ون ب�ص��بب التوت��رات الع�ص��بية، 
واأخ��ذ بع�ض االأدوية، واملعاناة م��ن مر�ٍض مزمٍن، 

ونق���ض ن�ص��بة الربوتن واحلديد يف اجل�ص��م. عالج 
ت�ص��اقط ال�ص��عر هناك الكثري من العالجات لت�صاقط 
ال�ص��عر، منها ما هو طبيعٌي ومنها ما هو �صناعٌي، 
وهن��ا �ص��نتكلم ع��ن حقن ال�ص��عر بالبالزم��ا الغنية 
بال�ص��فائح الدموية، وهي تقنيٌة ع�رصيٌة ت�ص��تخدم 
لعالج اأكرث من مر�ض غري ت�ص��اقط ال�ص��عر، والفكرة 
يف عالج ال�ص��عر بالبالزما هي حقن اأن�ص��جة فروة 
الراأ�ض بال�صفائح الدموية التي �صتفرز عوامل حتفز 
من��و ال�ص��عر يف املناط��ق اخلالية من ف��روة الراأ�ض. 
يختل��ف ع��دد هذه ال�ص��فائح م��ن �ص��خ�ٍض اإىل اآخر 
ح�صب امل�ص��توى العالجي، وطبعًا يجب العمل على 
حل امل�صكلة االأ�صا�ص��ية التي اأدت اإىل هذا الت�صاقط، 
وحلق��ن البالزم��ا فوائ��د واأ�رصار مثله��ا مثل باقي 
العالج��ات، واليوم �ص��نتكلم ع��ن اأ�رصارها. احلقن 
بالبالزم��ا يت��م عن طري��ق اأخذ كميٍة م��ن الدم من 
ال�ص��خ�ض الذي يريد العالج، ثم تو�صع هذه الكمية 
يف جه��از الط��رد املرك��زي، ث��م ت�ص��بح البالزم��ا 
باللون االأ�صفر بعد عدة دقائق، وهذه هي البالزما 
الت��ي �صت�ص��تخدم يف احلق��ن، لك��ن قبل ذل��ك تخلط 

م��ع الكال�ص��يوم؛ لتحفي��ز ال�ص��فائح الدموي��ة على 
اإف��راز احلبيبات البنائة وحمف��زات النمو، ثم توزع 
البالزم��ا على فروة الراأ���ض عن طريق احلقن باالإبر 
التي ت�ص��بب وخزاً ب�صيطًا، مع الرتكيز على املنطقة 
امل�ص��ابة بالت�ص��اقط اأو ال�ص��لع، وقبل الوخز تخدر 
املنطقة التي �صتحقن بالثلج للتقليل من االإح�صا�ض 
ب��االأمل.  اأ�رصار حقن البالزم��ا تعترب عملية العالج 
ع��ن طري��ق احلق��ن بالبالزما اآمن��ًا اإىل درج��ٍة ما؛ 
ولك��ن هناك بع���ض االأ���رصار التي قد حت�ص��ل مع 

بع�ض االأ�صخا�ض ولي�ض اجلميع ونذكر منها:
 ت�رص مر�ص��ى الكبد واالأ�صخا�ض الذين يعانون من 
اأمرا���ضٍ خطريٍة. ت�ص��بب احمراراً ظاه��راً يف مكان 
احلق��ن. ت�ص��بب اأملًا وحكًة يف فروة الراأ�ض. تت�ص��بب 
يف وخ��ز اجللد. ت�رص مر�ص��ى الدم. ت�ص��بب كدمات 

ب�صيطة يف فروة الراأ�ض.
اما بالن�ص��بة للوج��ه ف�ص��لبيات الع��الج بالبالزما 
تع��د تل��ك التقنية حمدودة ال�ص��لبيات، فه��ي تعتمد 
على الدم املاأخوذ من املري�ض نف�ص��ه، مما يقي من 
م�ص��كلة عدم تقبل اجل�ص��م للمادة اأو التح�ص�ض منها 

والتعر���ض لاللته��اب، ولكن ال�ص��لبية الوحيدة هي 
االأمل ال��ذي ينت��ج ع��ن احلقن والذي م��ن املمكن اأن 
ي�ص��بب بع�ض الكدمات الب�ص��يطة لبع�ض املر�ص��ى، 
ولك��ن تل��ك الكدم��ات ت��زول بع��د اأ�ص��بوع تقريب��ًا. 
تعليم��ات الع��الج بحق��ن البالزم��ا م��ن املهم ملن 
ترغ��ب بالبدء بهذا العالج اأن تكون متفرغة حلوايل 
اأ�ص��بوع تقريب��ًا وذلك حت�ص��بًا للتعر���ض للكدمات. 
يج��ب اإزال��ة مكي��اج الوج��ه بالكامل قب��ل العالج 
باحلق��ن. بع��د الع��الج يج��ب جتن��ب غ�ص��ل الوج��ه 
حلوايل 24 �صاعة تقريبًا. من االأف�صل القيام بثالث 
جل�ص��ات على االأقل، ومن املهم اأن مي�ص��ي �صهر ما 
ب��ن كل جل�ص��ة واأخ��رى، وبع��د اجلل�ص��ات الث��الث 
ين�ص��ح بعم��ل جل�ص��ة حق��ن البالزما مل��رة واحدة 
�ص��نويًا للحف��اظ على تلك النتائج، وقد ال يتنا�ص��ب 
ا�ص��تخدام هذه احلق��ن مع احلاالت الت��ي تعاين من 
جتاعيد عميقة، كما اأنه اليفيد حلاالت ترهل الوجه 
والرقبة، ومن االأف�ص��ل مل�صابات ال�صكري احلر�ض 
على �ص��بط معدل ال�صكري قبل البدء بهذا النوع من 

العالج.

بغداد – هيفاء القره غولي 

 يعترب ال�شعر من 
اأ�شا�شيات اجلمال، 

فهو يعطي الإن�شان 
�شكاًل خمتلفًا، ولكن 

هناك الكثري من 
م�شاكل ال�شعر التي 
جتعل البع�ض غري 

قادٍر على ت�شريحه كما 
يريد

 

املقادير 
3 بطاطا حجم متو�صط

1 بي�صة
1 بقدون�ض

1 ملعقة �صغريه ملح
اأ�صود 1 ملعقة �صغريه فلفل 

بق�صماط
1 كوب زيت نباتي للقلي

طريقة التح�صري 
20 دقيقة

ت�صلق البطاطا ثم تق�رص 

وترتك جانبا لتربد قلياًل.
اخلا�ص��ة،  باالل��ة  او  بال�ص��وكة  البطاط��ا  تهر���ض 
اىل  والبقدون���ض  اال�ص��ود  الفلف��ل  املل��ح،  ي�ص��اف 
البطاطا املهرو�صة وتعجن جيدا باليد حتى ت�صبح 

عجينة متما�صكة
ت�صكل عجينة البطاطا على �صكل ا�صابع او اقرا�ض 
او ح�ص��ب الرغبة، تغم���ض الكفتة بالبي�ض املخفوق 
ومن ثم يف البق�ص��ماط وتو�ص��ع يف �صحن، تو�صع 

يف الفريزر حوايل ن�صف �صاعة.
تقل��ى الكفتة يف زيت غزير ثم تو�ص��ع يف م�ص��فى 

حتى يزيل الزيت الزائد وتقدم.

لن جتدي ما ه��و اأكرث فعالية من العالجات املنزلية 
مل�ص��كلة ال�ص��واد حت��ت العين��ن. اإلي��ِك ه��ذه االأقنعة 
الثالث��ة ملحارب��ة اال�ص��وداد ومن��ح املنطق��ة اأ�ص��فل 

العينن اإ�رصاقة ون�صارة ال مثيل لهما.
ع�صري �رصائح البطاط�ض

بداًل من ا�ص��تخدام �رصائح البطاط�ض ال�ص��لبة، قومي 
برب�ص��ها وع�رصه��ا وم��ن ث��م و�ص��ع كم��ادات م��ن 
ع�ص��ريها مبا�رصة على العينن م��ع تغطية املنطقة 
املحيط��ة بهما بالكامل. دعيها مل��دة 10 دقائق، ثم 
اغ�ص��لي وجهِك باملاء البارد. ك��رري القناع مرة كل 
م�ص��اء و�صتح�ص��لن على نتائج ملحوظة يف اأ�ص��بوع 

واح��د. قن��اع مفيد قبل تلبيت��ِك الإحدى املنا�ص��بات، 
يهيء الب�رصة ملاكياج �صيبدو متاألقًا وجذابًا بال �صك.

الكركم مع الن�صاأ
امزج��ي القلي��ل من الكركم مع الن�ص��اأ جيداً، اأ�ص��يفي 
ملعقة �ص��غرية من الع�ص��ل واحلليب الطازج. اخلطي 
�ص��بيهة  تركيب��ة  عل��ى  للح�ص��ول  جي��داً  املكون��ات 
بالعجين��ة، تو�ص��ع برفق على كام��ل حميط العينن 
وت��رتك مل��دة 10 دقائق، ثم ت�ص��طف بامل��اء البارد. 
االأ�ص��بوع  الو�ص��فة مرت��ن يف  ه��ذه  تك��رار  ميك��ن 

للح�صول على النتائج املرجوة.
اخليار والطماطم وماء الورد

ابر�ص��ي القلي��ل م��ن اخلي��ار، اأ�ص��يفي اإلي��ه ع�ص��ري 
الطماطم الطازج وقطرتن من الليمون وام�ص��حي به 
كامل املنطقة، ثم انقعي الكمادات و�صعيها مبا�رصة 
عل��ى حمي��ط العين��ن واتركيه��ا مل��دة 10 دقائ��ق. 
ا�ص��طفي املنطق��ة جيداً بامل��اء البارد، ثم ام�ص��حيها 

مباء الورد.
ح��اويل بعد كل ه��ذه االأقنع��ة مترير مكعب��ات الثلج 
عل��ى املنطقة برفق اأو اال�ص��تعانة باملالعق املثلجة 
ومتريرها على كامل املنطقة، حيث ت�ص��اعد الربودة 
على �ص��د الرته��الت، التخل���ض من االنتف��اخ، تهدئة 

املنطقة والتقليل من ظهور الهاالت ال�صوداء.

مهنيًا: ا�ص��تقرار كب��ري على ال�ص��عيد العملي، 
لتحق��ق  واله��دوء  االأم��ان  ل��ك  يوف��ر  وه��ذا 
انطالقة جديدة نحو م�صتقبل م�رصق عاطفيًا: 
يدخ��ل فينو�ض برج الدلو لي�ص��كل طالعًا جيداً 
مع جوبيتري يف برجك، ما قد يعني لك الكثري 

ابتداء من هذا اليوم

مهني��ًا: يبداأ املناخ بالتغي��ري االإيجابي، فتعمل 
م��ن اأج��ل ه��دف جدي��د، وتقود م�ص��رية م��ا اأو 
ت�صيطر على االأو�صاع اأكرث من ال�صابق عاطفيًا: 
انتبه من نزاعات �صخ�صية قد تطراأ مع احلبيب، 
وقد يوؤخذ عليك اإغواء �ص��خ�ض ال ينا�صبك ظرفه 

وو�صعه، اأو تالم الأنه ال يالئمك

مهني��ًا: يغذي��ك هذا الي��وم باالأح��الم والقوة 
والعزمي��ة، ويجعلك ق��ادراً عل��ى املواجهات 
بثق��ة بالنف�ض ط��وال الفرتة املقبل��ة عاطفيًا: 
ي��وم من ال��ربودة يف العالق��ة بال�رصيك، لكن 
االأيام املقبلة ت�ص��هد تب��داًل �رصيعًا نحو مزيد 

من التوا�صل االإيجابي

مهنيًا: يبلب��ل هذا اليوم االأج��واء قلياًل ويحد 
م��ن طاقتك اأو يجعلك ت��راوح مكانك وتواجه 

بع�ض اخل�صوم وبع�ض اخل�صات
عاطفي��ًا: اأدعوك اإىل عدم اإح��راج احلبيب هذا 
الي��وم الأن��ه غ��ري مرتاح نف�ص��يًا، وح��اول اأن 

تتفهم ما يعانيه

مهني��ًا: قد تناق�ض عق��داً او اتفاقًا او تخو�ض 
مفاو�صات ناجحة هذا ال�صهر، ويتغري املناخ 

اإىل االف�صل
عاطفي��ًا: ال تخ���َض رد فع��ل ال�رصي��ك جت��اه 
مواقفك، فهو م�ص��تعد لدعمك عل��ى الرغم من 

الظروف ال�صعبة املحيطة بك

بع��د االنتهاء من عن��اء البحث 
تاأت��ي  الزف��اف،  ف�ص��تان  ع��ن 
لرحل��ة  اأخ��رى  اإق��الع  حمط��ة 

البحث عن احلذاء املنا�ص��ب ليوم 
الزف��اف، وه��و مبثاب��ة ق��وة 

اأناقة العرو�ض، وال ي�صتهان 
به، خا�صة اإذا كان ف�صتان 
الزف��اف مت اختي��اره م��ن 

اأح��د املودي��الت الق�ص��رية 
اأو التي ت�ص��مح باإب��راز احلذاء 

ب�ص��ورة وا�ص��حة للعي��ان، لذا 
من الهام عرو�صتنا اأن ت�صعي 

يف بال��ك عند اختيار احلذاء 
اختي��ار االأحذية املريحة 

ع��ن  البح��ث  ث��م  اأواًل، 
م��ن  احل��ذاء  ت�ص��ميم 

ال�ص��يحات  اأح��دث 
ه��ذا  املت�ص��درة 

ليكون  املو�ص��م، 
بط��ل  ه��و 

لت��ك  طال اإ

ومكماًل الأناقتك يف يوم زفافك.
والأنن��ا نعل��م مدى اهتمام��ك بذلك، نك�ص��ف لك عن 
اأجم��ل واأحدث �ص��يحات احلذاء من �ص��يف 2017 
لتتمكن��ي م��ن اأخ��ذ فك��رة �ص��املة ع��ن كل م��ا هو 
جديد يف اأحذية الزفاف وانتقاء ما ينا�ص��بك 
منها، كما نك�ص��ف لك عن اأف�ص��ل اخلطوط 

املريحة املت�صدرة عليها.
اأحذية مريحة للعرو�ض باأحدث ت�صاميم 

2017
ملاذا تلك االأحذية ال���� 6 متتاز بالراحة؟
جم��ال  االأحذي��ة  تل��ك  ميي��ز  م��ا  اأك��رث 
الت�ص��ميم، لي�ض ذلك فق��ط، بل ما تقدمه 
من الراحة اأي�ص��ًا لقدمك خالل �ص��اعات 
الزف��اف لتتمكن��ي م��ن التنق��ل والرق�ض 
اأو  باالإره��اق  ال�ص��عور  دون  والتح��رك 
ال�ص��غط على قدميك، ومن اأف�ص��ل الن�صائح 
الت��ي نقدمه��ا ل��ك يف البداي��ة اأن تختاري 
احل��ذاء اأكرب م��ن قدمك بن�ص��ف منرة فقط، 
ثم اختياره باملوا�صفات التي متثلت على 
االأحذية التي ن�صتعر�صها معك بها لتكون 

مريحة لك التايل:

1 -االأحذية ذات الرقبة العالية: احلذاء العايل من 
االأمام يعد من اأف�صل الت�صاميم املريحة للقدم.

2 -االأحذي��ة املفتوحة من اخللف: احلذاء املفتوح 
م��ن اخلل��ف ب�رصي��ط اأو زم��ام اأمام��ي اأو خلفي مع 

الكعب العايل من اأف�صل االأحذية املريحة للقدم.
3 -االأحذي��ة بالكع��ب العري���ض: الكع��ب العري�ض 
يوف��ر ل��ك نف���ض الراح��ة الت��ي توفره��ا االأحذي��ة 
الفالت، وت�ص��في علي��ك اإيحاء بالط��ول على عك�ض 

الكعب الرفيع.
4 -االأحذي��ة العري�ص��ة من االأم��ام: اإذا كنت 

م��ع  اختاري��ه  الرفي��ع،  الكع��ب  تف�ص��لن 
اإذ  االأم��ام،  م��ن  واملدبب��ة  العالي��ة  املقدم��ة 

�ص��تجعل قدمي��ك يف و�ص��ع م�ص��تٍو واأك��رث راح��ة 
وتوازنًا.

5 -احل��ذاء املفتوح من االأمام: من اأجمل االأحذية 
واأكرثه��ا راح��ة، اإذ يجع��ل قدمي��ك تتنف�ص��ان، وال 
ت�ص��عري بال�ص��غط من االأمام، خا�ص��ة ل�ص��احبات 

االأ�صابع الطويلة اأو ال�صخمة من االأمام.
االأحذي��ة  م��ن   :  )T ال�����)  بت�ص��ميم  6 -االأحذي��ة 
يف  باالت��زان  ت�ص��عرين  جتعل��ك  والت��ي  املريح��ة، 

خطواتك بف�صل ت�صميمها املريح.

خلطات طبيعية تقضي بـ"ثوان" على اإلسوداد تحت العينين

طريقة عمل كفتة البطاطا بالبقسماط

أحذية مريحة للعروس بأحدث تصاميم 2017


