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مهني��ًا: تواجه��ك عراقي��ل لكن احل��ظ حليفك 
وتتخطاها بال�صرب وهدوء الأع�صاب وتلفت 

الأنظار
عاطفيًا: ل تفكر يف الطرف الآخر هذه الأيام 
لأن��ه ل يفك��ر في��ك، اترك��ه ليكت�ص��ف خطاأه 

ويعود اإىل �صوابه

مهني��ًا: ت�صعر ببع���ض التعب واملل��ل، اإل اأنك 
�رسعان ما ت�صتعيد ن�صاطك وحيويتك ونهمك 
اإىل تنفيذ امل�صاري��ع الكبرية عاطفيًا: يحتاج 
ال�رسيك اإىل بع���ض الوقت للتفكري، اأعطه ذلك 

وثق باأنه �صيتخذ القرار املنا�صب

مهني��ًا: يثم��ر تعب��ك وجه��دك نتيج��ة جي��دة 
الروؤ�ص��اء  م��ن  والتقدي��ر  الثن��اء  وتتلق��ى 

وامل�صوؤولني، وتكون على موعد للرتقية
عاطفي��ًا: ل تتح��د احلبيب وابتع��د عن العناد 
فه��و يزيد الأمور تعقي��داً وت�صابكًا، بل حاول 

اأن تكون لني العريكة معه

مهني��ًا: تن�ص��ى كل م�صاكل��ك وتبتع��د عن كل 
ما ي�صبب لك التوت��ر ووجع الراأ�ض يف جمالك 

املهني
عاطفي��ًا: عليك اأن تفكر بعقل��ك ل بقلبك فقط 
جت��اه ال�رسي��ك، وتالي��ًا منح��ه هام�ص��ًا اأكرب 

للتعبري عن اآرائه

مهني��ًا: يحمل هذا اليوم تغيرياً ايجابيًا، ومن 
املمك��ن اأن تتو�ص��ل اإىل اتفاق ���رسي وتوقع 

عقداً بعيداً عن العيون
عاطفي��ًا: اذا مل تك��ن �صادق��ًا م��ع ال�رسي��ك 
م�صارحت��ه  اإىل  ب��ادر  �ص��يء،  كل  خ���رست 

مب�صاعرك جتاهه

مهنيًا: قد حت�صل عل��ى عائدات غري متوقعة، 
وت��زداد حما�صت��ك وتدفع��ك اإىل الرتكيز على 

م�رسوع واعد جداً
جدي��دة  عاطفي��ة  بعالق��ة  تهت��م  عاطفي��ًا: 
ت�صتوجب درا�ص��ة متاأنية، وتوقع 

بع�ض الأخبار اجليدة

مهني��ًا: اأجن��ز اأعمال��ك قب��ل اأن تتكا�ص��ل وتفق��د 
حيويت��ك واندفاع��ك وحما�صتك الزائ��دة، لقاء مع 
بع�ض رجال الأعمال يكون ناجحًا ويحمل فر�صًا 
جدي��دة اإلي��ك عاطفي��ًا: ق��د مت��ر بي��وم �صعب مع 
احلبيب، �صارحه حل��ل الأمور العالقة بينكما قبل 

اأن ت�صال اإىل حائط م�صدود
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هذه مشاكل البشرة الدهنية وطرق عالجها

 ويج��ب اأن نع��رف اأي�ص��ًا اأن بع���ض احل��الت ل 
ن�صتطي��ع الق�ص��اء عل��ى امل�صكلة بالكام��ل ولكن 
ت�صغ��ري امل�ص��ام فقط فم��ع تقدم العم��ر تتناق�ض 
مرون��ة اخلالي��ا وي�صب��ح م��ن ال�صع��ب عالجه��ا 
نهائي��ًا. اإن امل�ص��ام املت�صع��ة تاأث��ر عل��ى املظهر 
يف  وتنت���رس  اجلف��اف  وت�صب��ب  للوج��ه  الع��ام 
الأغل��ب عند النف واجلبه��ة والذقن، ولكن عندما 
تت�ص��ع م�صام��ات الب���رسة فاإنه��ا ت�صب��ح �صعيفة 
واأك��ر عر�صة للتعر���ض لالأو�صاخ وق��د تعر�صها 
لاللتهاب��ات وظه��ور البث��ور فيه��ا، ولتغلب على 
امل�ص��ام الوا�صع��ة يوج��د العدي��د م��ن العالج��ات 
املنزلي��ة تعمل على ت�صغري امل�صام والق�صاء على 

جفاف الب�رسة.
 غلق م�صامات الوجه تهتم املراأة مبظهرها ب�صكل 
ع��ام ولكن اأول ما تراه بال�صخ�ض هو وجهه لذلك 
ن�صارت��ه وجماله يعك�ض �ص��ورة عن الهتمام به 
والعناي��ة ب��ه، وقد تعددت ط��رق وو�صائل العناية 
به منذ الأزل وهنالك م�صكالت تعاين منها الن�صاء 
مث��ل: عدم توحد لون الب���رسة. عدم وجود ن�صارة 

بالوج��ه. ظه��ور ح��ب ال�صب��اب. ظه��ور التجاعيد. 
جف��اف الب�رسة او زي��ادة دهنيته��ا. تو�صع م�صام 
الوا�صع��ة  للم�ص��ام  الرئي�صي��ة  الأ�صب��اب  الب���رسة. 
العوام��ل الوراثي��ة قد حت��دد حجم امل�ص��ام ولي�ض 
هن��اك ما ميكن فعل��ه حلل هذه امل�صكل��ة. الزيوت 
الزائ��دة حي��ث تعم��ل خالي��ا الب���رسة عل��ى اإفراز 
الزيوت الطبيعة حلماي��ة الب�رسة واملحافظة على 
ترطيبه��ا. اإن اأن��واع الب�رسة توؤث��ر كثرياً يف ظهور 
امل�صام املت�صع��ة فالب�رسة الدهني��ة معر�صة اأكر 
م��ن غريها نتيجة تراكم الأترب��ة وال�صوائب داخل 
امل�ص��ام مم��ا يعمل عل��ى مت��دد وات�ص��اع امل�صام. 
ا�صتخ��دام منتج��ات التجميل غ��ري املنا�صبة وعند 
تنظي��ف املكياج ب�صورة �صحيحة. اإهمال الب�رسة 
وع��دم تنظيفها من الأتربة وال�صوائب التي ترتاكم 
داخلها م��ن الأ�صب��اب الرئي�صية لت�ص��اع امل�صام. 
عالج��ات الطبيعية يوج��د العديد م��ن العالجات 
الطبيعي��ة م��ن اأهمه��ا الط��رق التالي��ة ان تك��رار 
ا�صتخدامه��ا يعط��ي نتائج باه��رة: مكعبات الثلج 
م��ن ط��رق الفعال��ة والب�صيط��ة ج��داً، حي��ث نقوم 
بل��ف مكعبات الثل��ج بقطعة م��ن القما�ض وتدليك 
الوج��ه به��ا اأن تك��رار ه��ذه الو�صف��ة يومي��ًا يف 
ال�صب��اح ب�صكل منتظ��م ت�صغر امل�صام��ات وتنظم 

اإف��راز الزي��وت الطبيعية للب���رسة. ان للع�صل فوائد 
كثرية للب���رسة وتزيد من نظارته��ا واأن ا�صتخدام 
ملعقت��ني م��ن الع�ص��ل وع�ص��ري الليم��ون خا�ص��ة 
للب���رسة الدهني��ة وتدلي��ك الوجه به��ا لدقائق، ثم 
تركه��ا مل��دة 5 دقائق و�صطفه بامل��اء الدافئ من 
اأف�صل الو�صفات لعالج امل�صام الوا�صعة. الطماطم 
ي�صد الب���رسة ويعمل على ت�صغري امل�صام، وطريقة 
ا�صتخدام��ه تكون بع���رس الطماط��م وو�صعه على 
الب���رسة ملدة 20 دقيقة وتكرر 3 مرات بالأ�صبوع 
لنح�ص��ل عل��ى نتيجة رائعة. يحت��وي اخليار على 
الكثري من العنا�رس املهمة للب�رسة ولها فعاليتها 
لعالج امل�صاكل املختلف��ة للب�رسة، ويعترب اخليار 
من الو�صفات املمت��ازة لعالج ات�صاع امل�صامات، 
اإن ا�صتخ��دام ع�ص��ري اخلي��ار م��ع بع���ض من ملح 
الطعام وتدليك الوجه به��ا لدقائق من الو�صفات 
املمتازة للب�رسة كم��ا اأن تناول اخليار عن طريق 
الف��م يخل���ض اجل�ص��م من ال�صم��وم. وه��ذه و�صفة 
جدي��دة ن�صتخدم به��ا 5 مالعق ع�ص��ل، وملعقتني 
كبريت��ني م��ن ال�صوف��ان، وملعقت��ني م��ن احلليب 
املجف��ف، وتدليك الوجه بحركات دائرية وغ�صلها 
بامل��اء الداف��ئ، ه��ذه الو�صف��ة ت�صتخ��دم ب�صف��ة 
منتظم��ة مرتني يف ال�صب��وع. ا�صتخدام خلطة من 

ع�ص��ري الربتق��ال وع�ص��ي الليمون م��ع قليل من 
الع�ص��ل. ن�صائح لب�رسة خالية من امل�صام الوا�صعة 
ا�صتخ��دام مزي��ل املكي��اج والهتم��ام بتنظي��ف 
الوج��ه قب��ل الن��وم؛ لأن الب���رسة تتنف���ض باللي��ل 
ووجود املكياج والأو�صاخ متنعها من ذلك كما اأن 
تنظي��ف ل يكون للمكياج فقط ب��ل اأي�صًا لتخل�ض 
م��ن الزي��وت والأترب��ة عل��ى الب���رسة. ا�صتخ��دام 
ال�صاب��ون التي حتت��وي على حم���ض ال�صال�صليك؛ 
لأن تل��ك امل��ادة تعم��ل عل��ى تنظي��ف امل�صامات 
وتقوم بالعناي��ة بالب�رسة البتع��اد عن مرطبات 
الوج��ه التي حتوي الزي��وت وا�صتبدالها مبنتجات 
خالي��ة م��ن الزي��وت حت��ى ل ت�صب��ب ح�صا�صي��ة 
للب�رسة. ا�صتخ��دام واق من ال�صم���ض ب�صكل منتظم 
كل ي��وم فاأ�صع��ة ال�صم���ض تعمل عل��ى تلف خاليا 
الب�رسة وتق��وم بتدمري الكولجني يف الوجه الذي 
يزيد من مرونة الوجه. جتنبي التق�صري الكيميائي 
للب���رسة؛ لأن التق�صري ي�صب��ب يف تهيجات الب�رسة 
فعلى الرغم من اأن تق�صري الب�رسة يعمل على تنعيم 
وتبيي�ض الب�رسة، اإل اأنه يرتكها رقيقة جداً واأكر 
عر�ص��ة لالإ�صاب��ة يف �رسطان اجلل��د. يف النهاية 
العناي��ة بالب�رسة والهتمام ب��ه ب�صكل دوري لها 

اأكرب الأثر يف ظهور جماليته.

بغداد – هيفاء القره غولي 

�إن م�سكلة ظهور م�سام 
�لب�سرة �لو��سعة من 

�كرث �مل�ساكل �لتي 
تقلق �لن�ساء ود�ئمًا ما 

نبحث عن �حللول لتلك 
�مل�سكلة ولكن يجب �أن 

نبحث عن �لأ�سباب لتلك 
�مل�سكلة قبل �لعالج حتى 

ن�ستطيع �لتغلب متامًا 
عليها،

 املكون��ات: كوبان 
ون�صف من احلليب. 
كبريت��ان  ملعقت��ان 
م��ن بودرة الكاكاو غري 
امُلحالة. ثالث َمالعق كبرية من 

ال�صكر. 
ال�صوكولت��ة  م��ن  اخلط��ي كاًل  التح�ص��ري  طريق��ة 
وال�صك��ر مع بع�صهما، م��ع النتباه لنخ��ل الكاكاو 
وذل��ك لأن��ه يف بع�ض الأحي��ان َيحتوي عل��ى ُكتٍل 
ل ت��ذوب م��ع اخلل��ط. اأ�صيف��ي احللي��ب اإىل خلي��ط 

ال�صوكولتة وال�صكر، وقلب��ي امُلكونات جيداً. انقلي 
ال��كاكاو امُل��ذاب اإىل ق��دٍر عل��ى النار م��ع التقليب 
امل�صتم��ر حتى يذوب متام��ًا، وللتاأكد م��ن جَتان�ض 
عي م���رسوب ال�صوكولت��ة ال�صاخنة يف  اخللي��ط. �صَ

اأكواب التقدمي، وزينيها ببودرة ال�صوكولتة.

الوج��ه يحتاج لعناي��ة م�صتمرة فهو يتعر���ض للكثري من 
املوؤث��رات اخلارجي��ة الت��ي ق��د تت�صب��ب ل��ه بالعدي��د من 
امل�ص��اكل كظه��ور ح��ب ال�صب��اب وتق���رس الب���رسة وحتى 
ال�صم��رار وظهور الزيوان وغريها م��ن امل�صاكل الأخرى، 
وم��ن اأك��ر امل�ص��اكل الت��ي ق��د يع��اين منه��ا ال�صخ���ض 
وخ�صو�ص��ًا يف ف�صل اخلريف هو تق���رس الوجه، فنالحظ 
جف��اف الوجه وظه��ور ق�صور بي�صاء الل��ون على الب�رسة، 
وعندم��ا تظهر تنح�رس امكاني��ة و�صع م�صاحيق املكياج 
اإذ اأنه��ا تتكت��ل عل��ى الب���رسة وهذا اأك��ر ما ي�صت��اء منه 
الن�ص��اء، وذل��ك لكونه��م ي�صتخدم��ون م�صاحي��ق التجميل 
ب�صكل يوم��ي، ولكن ملاذا يتق�رس 
تق���رس  اأ�صب��اب  ؟   الوج��ه 
الوج��ه جف��اف الب�رسة، 
امل��اء  ���رسب  وقل��ة 
فعندم��ا  وال�صوائ��ل، 
ال�صوائ��ل  كمي��ة  تق��ل 

الت��ي ن�رسبها ب�صكل يومي تب��داأ الب�رسة باجلفاف وظهور 
الق�ص��ور البي�ص��اء عليه��ا، له��ذا يج��ب الإكث��ار من �رسب 
امل��اء وال�صوائ��ل لتتخل�ض من هذه الق�ص��ور و�صمان عدم 
ظهوره��ا . تغري املن��اخ، من اأكر الأ�صي��اء تاأثراً باملناخ 
وتغ��ريه ه��ي الب�رسة، لهذا يج��ب مراعاة الب���رسة وزيادة 
الهتمام بها يف الأوقات التي ن�صعر باأن املناخ يف تغري 
كب��ري . احلاجة للفيتامينات، قد تظهر هذه الق�صور نتيجة 
حاجة الب�رسة لبع�ض الفيتامينات، لهذا يجب الإكثار من 
اأكل الفواك��ه والأطعمة املليئة وامل�صبع��ة بالفيتامينات، 
كالتف��اح فه��و غن��ي بالعديد م��ن الفيتامين��ات، ويعطي 

الب�رسة حيوية ون�صارة م�صتمرتان . 
ن�صائ��ح حلماية الب�رسة من التق���رس ذكرنا بع�ض اأ�صباب 
تق���رس الب���رسة، والآن �صنذك��ر ل��ك اأه��م الن�صائ��ح الت��ي 
ت�صاع��دك يف التخل�ض من هذه الق�ص��ور املزعجة باأ�رسع 
وق��ت ممك��ن، وذل��ك باإ�صتخ��دام العدي��د م��ن اخللط��ات 
الطبيعي��ة املختلف��ة والتي تعطي نتائ��ج �رسيعة ومذهلة 

:  خلط��ة الفازل��ني والليم��ون واملل��ح، قم بو�ص��ع ملعقة 
م��ن ع�صري الليم��ون مع ملعقة من املل��ح على ملعقة من 
الفازل��ني واخلطهم��ا جي��داً، وق��م بو�صعها عل��ى الب�رسة 
لوق��ت طويل �صاع��ة مثاًل واأثن��اء و�صعها ا�صتم��ر بتدليك 
الب���رسة به��ذه اخللط��ة مل��دة 5 دقائ��ق، فهذه م��ن اأ�رسع 
اخللط��ات الت��ي تزي��ل اجلف��اف وتعط��ي الب���رسة حيوية 

ون�صارة مده�صة وخيالية.
 خلط��ة الأرز املطحون وماء الورد، فقم بطحن ملعقة من 
الأرز ب�ص��كل جيد واخلطها م��ع ملعقة من ماء الزهر، وقم 
بو�صعه��ا على الب���رسة ملدة ن�صف �صاع��ة تقريبًا، واأثناء 
و�صعها قم بتدليك الب�رسة ب�صكل جيد، فهذه من اخللطات 
الهامة ج��دا والتي ت�صاعد يف اإزالة ق�صور الوجه واحلفاظ 
على حيويته��ا ون�صارتها ب�صكل �رسيع وم�صتمر . فعندما 
تظهر الق�صور ب�صكل مفاجئ وحتتاج اإزالتها باأ�رسع وقت 
ممك��ن، ما عليك اإل ا�صتخدام هذه اخللطات و�صتجد نف�صك 

تخل�صت من هذه الق�صور ب�صكل �رسيع .

مهني��ًا: اإخ��رت الزم��الء بالطريق��ة ال�صحيحة 
وابتع��د عما ي�صبب ل��ك النزعاج ويعكر �صفو 

خاطرك
عاطفي��ًا: مت�صي وقت��ًا مع ال�رسي��ك وتناق�ض 
معه اأموركما ال�صخ�صية وتخططان للم�صتقبل

الأعب��اء  يف  والوق��وع  اإي��اك  مهني��ًا: 
وامل�صوؤوليات، ل تخالف الإر�صادات ول ترتك 

عملك ناق�صًا، اأنت معر�ض للمحا�صبة!
عاطفيًا: كن �صابراً مع احلبيب، فاأنت مل ت�صئ 
الختي��ار يف عالقت��ك العاطفي��ة، باحلكم��ة 

تعود الأمور اإىل طبيعتها

مهني��ًا: ا�صتع��د لإجناز م���رسوع مهم قد يغري 
حياتك ويع��ود عليك باأرباح طائلة ت�صثمرها 

يف امل�صتقبل لإن�صاء عمل خا�ض بك
عاطفيًا: ين�صغ��ل احلبيب عنك هذا اليوم، لكن 

ل تقلق فاأنت دائمًا يف عقله ويف قلبه

مهني��ًا: ابح��ث عن حلي��ف اأو �صدي��ق ليلطف 
الج��واء وليم��الأ بع���ض الف��راغ احلا�صل يف 

العمل ب�صبب اخلالفات
عاطفي��ًا: تبحث يف �صوؤون حياتية وعاطفية، 
وق��د تن�صاأ عالقة جديدة تب�رس النور وتقودك 

اإىل عامل اآخر

ق��د  الت��ي  بالن�صيح��ة  ت�صتخ��ف  ل  مهني��ًا: 
يقدمه��ا اإليك الزم��الء فهم ي�صطلع��ون بدور 
يف توجهات��ك، ورمب��ا ت�صاركه��م اهتمامات 
موحدة عاطفيًا: ال�رسي��ك ينتظر منك معاملة 
خمتلف��ة عما اعت��اده منك لو�ص��ع الأمور يف 

ن�صابها ال�صحيح

اإن كن��ِت ام��راأة عاملة فعلي��ك اختيار 
مالب���ض مريحة لك اإذا قررت النزول 
��ا، اإدراك  م��ن املنزل وعلي��ك اأي�صً
اختيارك ملالب�صك،  اأ�صا�صيات 
م��ا ي�صح وم��ا ل ي�ص��ح اأن 
ترتديه، والأف�صل البتعاد 

عنه حالة ذهابك للعمل.
و�صعوا  الأزي��اء  م�صمم��و 
الإر�ص��ادات  بع���ض  ل��ِك 
والن�صائ��ح، وما عليك 
به��ا،  اللت��زام  �ص��وى 
فتح�صل��ني عل��ى لقب 
العامل��ة  "احلام��ل 

الأنيقة..
ق�صم��ي مالب���ض حمل��ك 
واح��دة  جمموعت��ني:  اإىل 
ا�صتمتع��ي بارتدائه��ا بحرية 
وانط��الق و�صط بيت��ك واأمام 
باألوانه��ا  واأبنائ��ك  زوج��ك 
الالمع��ة،  ورمب��ا  ال�صارخ��ة 
ب��ال  اأو  ال�ص��در  مفتوح��ة 
حتف��ظ  وثاني��ة  اأكت��اف، 
وو�صعك  وهيئت��ك  احرتامك 

الوظيفي يف مكان عملك.
احلم��ل  مالب���ض  تخت��اري  ل  البداي��ة  من��ذ 
ذات الطاب��ع الواح��د، فهناك مالب���ض للبيت 
والزيارات العائلي��ة، واأخرى لل�صهرة، وثالثة 

الذهاب للعمل تتحلى مبوا�صفات خا�صة..
م��كان عملك وطبيعت��ه يوؤثران عل��ى اختيار 
�صتاي��ل مالب�ص��ك، ر�صمي��ة اأو غ��ري ر�صمي��ة، 
فالأل��وان الداكنة توحي بالتحفظ، وتتنا�صب 
وطبيع��ة  العم��ل،  يف  الأعل��ى  واملن�ص��ب 
الإك�ص�ص��وار تنط��ق بالكثري. ف��ال تتبهرجني، 
اخت��اري م��ن املالب�ض م��ا يتنا�ص��ب وعمرك 

وحجم بطنك وو�صعك الوظيفي..
ال�ص��در،  املفتوح��ة  الثي��اب  ع��ن  ابتع��دي 
الق�صرية، ال�صيق��ة، والإك�ص�صوار الالمع، اأنت 

ل�صت عار�صة اأزياء..
احلامل العامل��ة الأنيقة تتبع خطوط الأزياء 
املنا�صب��ة له��ا، وم��ا علي��ك �ص��وى اختي��ار 

املقا�ض الأكرب منها..
وتقف��ني،  جتل�ص��ني  تتحرك��ني،  العم��ل  يف 
واأحياًن��ا تتقابل��ني م��ع غرب��اء، ولأناقت��ك 
ابتع��دي ع��ن كل ما يقل��ق راحت��ك اأو ي�صغط 
عل��ى منطقة البط��ن، وابتعدي ع��ن اجلوارب 
ال�صيق��ة، فه��ي ت�ص��د اأع�صابك، لأنه��ا تعوق 

م�صار تدفق الدم يف ال�صاقني...
يحف��ظ  فه��و  املنخف���ض،  الكع��ب  اخت��اري 
توازن��ك، ويجنبك اآلم الظه��ر، وي�صفي عليك 

مظهًرا عملًيا اأنيًقا..
الهادئ��ة،  الفاحت��ة  الأل��وان  انتق��ي 

املتفائل��ة، والتنان��ري ذات الطبع��ات 
امل�صج��رة، فرت�صم��ني بهيئت��ك �صورة 

جميلة للحامل الأنيقة يف عملها...
احتفظي بخزانتك ببنطل��ون جينز خم�ص�ض 
ياق��ة،  ذي  وا�ص��ع  قمي���ض  م��ع  للحوام��ل، 

وي�صفي عليك طابًعا عملًيا حمبًبا
ارتدي مالب�صك العادية طوال الأربعة الأ�صهر 

الأوىل من احلمل..
اأناقتك داخل م��كان عملك لها تاأثري اإيجابي 
عل��ى �صحت��ك النف�صية واإنتاجيت��ك، وتدفعك 
ملراقب��ة وزن��ك، وع��دم الإف��راط يف تن��اول 

الطعام..
نوعي موديالتك، حت��ى ل ي�صيبك الكتئاب 
التغ��ريات  يكفي��ك  احلم��ل،  اأ�صه��ر  ط��وال 

الف�صيولوجية والنف�صية التي تتعر�صني لها.
 ،A�التزم��ي بارت��داء كل م��ا ي�صكل ح��رف ال
�صي��ق عند ال�صدر ث��م ينفرج ويت�ص��ع.. بعيًدا 

عن حتديد مالمح البطن..

أسباب تقشر بشرة الوجه 

طريقة عمل الهوت شوكلت بالكاكاو

قواعد أناقة المرأة الحامل


