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مهني��ًا: تبدو مته��وراً يف ت�رصفاتك هذا اليوم وال تعرف 
القرار ال�سليم الذي يجب اأن تتخذه

عاطفي��ًا: ال تتجادل كث��راً مع احلبيب لئ��ا يبتعد عنك 
فاأنت ال ت�ستطيع اأن ت�ستغني عنه

مهني��ًا: العن��اد ق��د يكلف��ك الكث��ر، فح��اول اأن تعتم��د 
الديبلوما�سية يف معاجلة االأمور، لئا تدفع الثمن غاليًا

عاطفي��ًا: ق��د تراوح االأمور مكانها ث��م تتبدل، ما يجعلك 
تنطلق مبغامرة جديدة من دون اأن ترتك لك وقتًا للفراغ

بع���ض  ويفاجئ��ك يف  الامتوق��ع  يط��راأ  مهني��ًا: 
االأحي��ان، والن�سيح��ة ه��ي يف اأن تعم��ل ب��ذكاء 
ومهارة بعيداً عن التحديات العقيمة عاطفيًا: اأنت 
ق��ادر على غ�ّض الطرف عن اخطاء احلبيب، بل قد 

ال جتدها على االطاق حاليًا، 

مهني��ًا: حاول ع��دم اإث��ارة املو�سوع��ات ال�سائكة 
واحل�ّسا�س��ة، اأو اعم��ل خل��ف ال�ست��ار مت��ّكًا عل��ى 

نف�سك، متجّنبًا بع�ض املحاورين امل�ساك�سني
عاطفي��ًا: ال حتاول اإر�ساء ال�رصيك مبا ال تقتنع به 
�سخ�سي��ًا، فذلك قد تك��ون انعكا�ساته 

�سلبية الحقًا

مهني��ًا: تتاأخر اليوم عن تنفيذ مهامك يف العمل 
ب�سبب بع�ض امل�ساكل التقنية، وتاأتيك العرو�ض 
للح�س��ول على عم��ل اأف�س��ل عاطفي��ًا: عليك اأن 
تك��ون اأك��ر ح��ذراً يف نفقاتك وا�ستم��ع اإىل اآراء 

ال�رصيك وال حتاول اأن تفر�ض وجهة نظرك

مهني��ًا: يريح��ك ه��ذا الي��وم م��ن �سغ��وط وي��زّودك 
ال�سجاعة واجلراأة واحليوية لت�سوية امل�ساكل ال�سابقة

عاطفيًا: كن دقيقًا يف كامك مع احلبيب وتوخَّ احلذر 
يف طريقة نقا�سك معه فهو ح�سا�ض جداً
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طريقة عمل حمام زيت في المنزل

 حمام��ات الزي��ت فوائدها عدي��دة جدا وم��ن اأهمها 
يكت�سب ال�سعر نعومة فائقة مما يجعله �سهل التم�سيط 
، و تعمل على تغذية ال�سعر و تزيد من كثافته وتقوم 
بتن�سي��ط الدورة الدموية، ويف ال�سطور القادمة �سوف 
نقدم لكم بع�ض الطرق الفعالة واملفيدة جداً من اأجل 
عمل حمام الزي��ت يف املنزل عدم االحتياج للذهاب 

ملراكز التجميل اأو حتى �رصاء املنتجات اجلاهزة.
كيفية حت�سر حمامات الزيت يف املنزل

يوجد طرق متعددة من اأجل حت�سر حمامات الزيت 
يف املن��زل ومفي��دة ج��داً فه��ي متن��ح ال�سع��ر كثافة 

وحيوية، ونذكر من هذه الطرق :
طريقة زيت الزيتون + زيت جوز الهند

قوم��ي بخل��ط 2 ملعقة كبرة من زي��ت الزيتون + 2 
ملعق��ة كبرة من زيت جوز الهن��د + 1 ملعقة كبرة 
م��ن زيت ب��ذور العن��ب  و�سع��ي ه��ذه املكونات يف 
وع��اء زجاج��ي ، ثم قوم��ي بت�سخ��ني اخلليط حوايل 
10 ثوان يف املايكروويف ومن ثم ا�سيفي للخليط 

3 قطرات من زيت ي�سمى زيت اخلزامى و 3 قطرات 
م��ن زيت اإكلي��ل اجلبل و 2 قطرة م��ن زيت املرامية 
وحرك��ي املزيج ب�سكل جيد ، ثم قومي بتق�سيم ال�سعر 
اىل خ�س��ات ويت��م توزيع اخلليط عل��ى جميع فروة 
الراأ�ض ثم قوم��ي بتغطية الراأ�ض بكي�ض با�ستيكي ثم 
ا�ستخدمي املجفف الكهربائ��ي اأو ال�سي�سوار الإ�سفاء 
بع���ض احلرارة لت�رصي��ع ودمج املكونات م��ع ال�سعر 
وتفتي��ح امل�س��ام لي�ستفي��د ال�سع��ر ، قوم��ي بع��د ذلك 
ب�سطف ال�سعر مباء دافئ و اأي نوع �سامبو ت�ستعملينه 

وين�سح بتكرار هذه الطريقة مرتني يف االأ�سبوع .
طريقة زيت الروز ماري + زيت بذور العنب :

اخلط��ي 10 ماع��ق �سغ��رة م��ن زيت ب��ذور العنب 
+ 10 ماع��ق �سغ��رة من زيت الروزم��اري اأو زيت 
الافن��در + 2 ملعقة �سغرة م��ن فيتامني E ) وهذا 
ح�س��ب الرغبة او توفره لديك وميك��ن اال�ستغناء عنه 
(،يت��م و�س��ع اخللي��ط يف زجاج��ة حمكم��ة االإغاق، 
ثم يت��م و�سع العلبة يف امل��اء ال�ساخن حوايل ثاث 
دقائ��ق حتى ي�سخن الزيت، ث��م قومي بتم�سيط ال�سعر 
حت��ى تتخل�سي م��ن الت�ساب��ك ووزع��ي اخلليط على 

ال�سعر ويك��ون البدء من االمام او م��ن مقدمة الرا�ض 
للخلف بحي��ث يوزع على ال�سع��ر بالكامل الزيت مع 
فرك فروة الرا���ض بحركات دائرية، و بعد ذلك قومي 
بتغطي��ة الرا�ض بفوطة دافئ��ة حوايل ن�سف �ساعة ثم 
اغ�سل��ي �سع��رك بال�سامبو ال��ذي ت�ستخدمينه العادي 
ب���رصط ان يك��ون منا�سب��ًا لنوعي��ة ال�سع��ر، وين�سح 

بتكرار هذه الطريقة حوايل ثاث مرات اأ�سبوعيًا.
طريقة زيت اخلروع + الثوم :

اح���رصي 8 ف�سو���ض م��ن الثوم وقوم��ي بتق�سرها 
وهر�سه��ا جي��دا وا�سيفي لها 1/2 ن�س��ف كوب من 
زي��ت اخلروعالداف��ئ ث��م اترك��ي اخلليط منق��وع به 
حوايل يوم ون�سف ، و قومي بعد ذلك بت�سفية الزيت 
و �سعي��ه داخل علبة زجاجية ث��م قومي با�ستعماله 
قب��ل ا�ستخدام ال�سامب��و من خال فرك ف��روة الراأ�ض 
باأط��راف االأ�ساب��ع، ث��م  قوم��ي بلف ال�سع��ر بفوطة 
دافئة مدة �ساعة كاملة و ا�سطفيه باملاء الفاتر، فهذه 
الطريقة جتعل ال�سع��ر ي�ستعيد حيويته وت�سفي عليه 
بريق��ًا وملعان��ًا وبخا�سة ال�سعر اجل��اف واملت�ساقط 

ويعمل على وقايته من الت�ساقط .

 بع�ض الن�سائح من اجل احل�سول على نتائج اأف�سل 
:

حت��ى حت�سلي على اكرب فائدة م��ن الزيوت وي�ستفيد 
�سعرك منها ين�سح ب��ان تقومي بو�سع الزيوت على 
ال�سع��ر منذ امل�ساء مع االخ��ذ يف االعتبار ان يتم لفه 
جيداً ويف ال�سباح قومي بغ�سله وبهذا ال�سكل تكونني 
ق��د �سمنتي تغلل الزي��وت يف ال�سعر وف��روة الرا�ض ، 
ولكي تك��وين متاأكدة ان��ك ت�ستخدم��ني الزيوت التي 
تائم فروة را�سك وع��دم حت�س�سها من الزيوت قومي 
بو�س��ع القلي��ل من الزي��وت على ك��وع الي��د اأو على 
موؤخرة العنق، ف��ان مل يحدث اي نوع من احل�سا�سية 
للزي��ت فهذا ي��دل عل��ى ان الزيوت تنا�سب��ك وميكنك 
ان تقوم��ي با�ستخدامه��ا وانتي مطمئن��ة وواثقة من 

نتائجها الرائعة .
ملحوظ��ة مهمة لت�سهل عليك��ي عمل حمام الزيت يف 
املن��زل : ميكن��ك ا�ستب��دال اي نوع من الزي��وت التي 
ذكرناه��ا فال�سط��ور ال�سابق��ة اع��اه ب��اي ن��وع من 
الزي��وت الت��ي نف�سلها ونرغبها ولك��ن تظل خطوات 

عمل احلمام ال�سابق ذكرها هي مل تتغر  .

بغداد ــ متابعة

خاص

طريقة عمل عصير قمر الدين 

مشروبات طبيعية لترطيب و تنعيم الجسم

كيفية عمل الحنة الحمراء للشعر

مكّونات 500 جرام من قمر الدين ال�رصائح 
املجفف��ة. كاأ�سان من امل��اء املغلي. كاأ�ض 
من ال�سكر. ملعقة من ماء الزهر. ملعقة من 
ماء ال��ورد. لرت من املاء الب��ارد. مكعبات 
من الثل��ج. طريق��ة التح�سر نح���رصّ قمر 
�رصح��ات  اإىل  بتقطيع��ه  ونق��وم  الدي��ن 
متو�سط��ة احلجم. ن�سع مقدار املاء املغلي 
يف وع��اء ون�سي��ف له �رصائح قم��ر الدين. 
ن�سع الوعاء على نار هادئة ويتّم التحريك 
ب�سكل م�ستمر ومن وقت الآخر، حتى يذوب 
ب�س��كل كامل. نرتك قمر الدين ليربد قليًا، 

ن�سعه بعد ذلك يف اخلاط ليتم التخل�ض من 
اأي كتل وليتجان���ض مع بع�سه البع�ض. نعيد 
قم��ر الدي��ن على ن��ار هادئة، ن�سي��ف ال�سكر 
بعد ذلك ونرتكه حتى يغلي مرة اأخرى. نبعد 
الوعاء عن النار ونغطيه ملدة ع�رصين دقيقة 
ليربد ب�س��كل طبيعي بدرجة ح��رارة املطبخ. 
نح�رص املاء البارد املثلج ويتم خلطهم معًا، 
ونحرك حتى يتجان���ض الع�سر. ن�سيف ماء 
ال��ورد والزهر بعد ذلك ثم نحرك��ه جيداً. يتم 
تق��دمي ع�سر قم��ر الدين م��ربداً مع مكعبات 

الثلج.

نح��ن دائم��ًا نحر���ض عل��ى اأن تق��دم لك��م جمي��ع الو�سائل 
الطبيعي��ة الت��ي تعم��ل عل��ى العناي��ة بجمالك فه��ي تعطي 
نتيج��ة �رصيعة و بدون اأي �رصر حي��ث اأن معظم املنتجات 
ال�سناعي��ة تت�سب��ب يف االإ�سابة بالعديد م��ن االأمرا�ض ، و 
الي��وم نح��ن �س��وف نق��دم ل��ِك �س��يء طبيعي و ممي��ز يعمل 
عل��ى ترطي��ب و تنعيم و هو م�رصوب��ات طبيعة و ذات مذاق 
لذي��ذ تاب��ِع معن��ا . ع�سر الطماط��م : ع�س��ر الطماطم يعد 
م��ن الع�سائ��ر الهامة ج��داً حيث اأن ل��ه العديد م��ن الفوائد 
املده�س��ة مث��ل ع��اج التهاب��ات املفا�س��ل ، و ي�ساع��د يف 
ع��اج اأمرا���ض القل��ب ، و مين��ع ت�سل��ب ال�رصاي��ني ، و يقي 
م��ن اأمرا���ض ال�رصطان و على وجه اأخ���ض �رصطان الثدي ، 
و بالطبع هناك العديد من الفوائد التي مت ذكرها يف العديد 
م��ن املقاالت كما اأن ع�س��ر الطماطم له العديد من الفوائد 
اجلمالية فهو ي�ساعد يف التخل�ض من ق�رصة ال�سعر و يعطيه 

احليوي��ة و يعمل على نعومته ، و يح��ارب ال�سيخوخة نظراً 
الحتوائ��ه على مواد م�سادة لاأك�س��دة ، و ي�ساعد يف عاج 
البث��ور و ح��ب ال�سب��اب نظ��راً خل�سائ�سه الت��ي تعمل على 
حمارب��ة البكرتي��ا و اجلراثي��م ، كما اأن��ه اأي�س��ًا يعمل على 
تنعي��م و ترطي��ب الب���رصة و هذا الأن الطماط��م حتتوي على 
فيتام��ني ) ب ( . ال��كاكاو : ال �س��ك يف اأن م���رصوب الكاكاو 
يعد امل���رصوب املف�سل لدى الكثر م��ن الن�ساء حول العامل 
فه��و يتمي��ز مبذاق يف غاي��ة الروعة كم��ا اأنه اأي�س��ًا يعطي 
اجل�س��م الطاق��ة و احليوية و يخل�سه م��ن ال�سعور باالإرهاق 
و اخلمول و يحارب االكتئاب و يعطي ال�سعور بال�سعادة ، و 
لي�ض هذا فقط فهو اأي�سًا له العديد من الفوائد ال�سحية الأنه 
يحتوي على العديد م��ن العنا�رص الهامة مثل املغني�سيوم، 
والكال�سي��وم، والف�سف��ور، والنحا���ض، واحلدي��د، واملنغنيز، 
والبوتا�سي��وم، وال�سيليني��وم ، و بالطب��ع ل��ه اأي�س��ًا العديد 
م��ن الفوائد اجلمالي��ة حيث اأنه ي�ساع��د يف اإنقا�ض الوزن ، 
و ي�ساع��د يف تاأخر عامات تقدم ال�سن ، كما اأنه مينع �سقق 

الب���رصة و يعمل على تنعيمها و ترطيبه��ا . ال�ساي االأخ�رص 
: بالطب��ع اجلمي��ع يعل��م فائ��دة ال�س��اي االأخ���رص يف حرق 
الده��ون فهو من اأكر امل�رصوبات الت��ي ت�ساعد يف اإنقا�ض 
ال��وزن و ه��و اأي�س��ًا يعمل على ح��ل جميع م�س��اكل الب�رصة 
حي��ث اأن��ه ي�ساع��د ب�سكل ق��وي على ع��اج ح��ب ال�سباب و 
البث��ور ، يزيل اله��االت ال�سوداء من اأ�سف��ل العيون ، و يعمل 
تفتي��ح االأماك��ن الداكن��ة ، و يح��ارب ال�سيخوخ��ة ، و يعمل 
على ن�رصة و ترطيب و تنعيم الب�رصة . القهوة : هذه الفاتنة 
ال�سم��راء مع�سوقة الكثرون تعد اأهم م�رصوبات الطاقة التي 
ال ي�ستغن��ى عنه��ا اغلب النا���ض و هي اأي�سًا له��ا العديد من 
الفوائ��د جمالي��ة لل�سع��ر و الب�رصة ال تع��د و ال حت�رص و من 
اأبرزها تنعي��م و ترطيب الب�رصة و بالطبع هذا باجلانب اإىل 
فوائده��ا ال�سحية . ع�س��ر الليمون : ع�س��ر الليمون نحن 
ل�سن��ا يف حاجة للحديث عن فوائ��دة املذهلة و بالطبع من 
اأب��رز فوائ��دة ترطيب و تنعي��م الب�رصة نظ��راً الأحتوائه على 

 . )C( فتامني

طريق��ة �سبغ ال�سع��ر باللون االأحمر ، وذل��ك با�ستخدام 
احلن��اء الطبيعي��ة :- للقيام بعمل حن��اء ال�سعر باللون 
االأحم��ر �سيكون علينا اأواًل حت�سر ع��دداً من املكونات 
، و ه��ي :- اأواًل :- م��ا مق��داره )10( ماعق من احلناء 
الطبيعي��ة . ثانيًا :- ما مقداره )1( ملعقة كبرة احلجم 
م��ن بودرة دم الغ��زال  ثالثًا :- ما يع��ادل ن�سف كوب 
مرك��ز من حمل��ول دم الغزال ، و امل��اء ، و الذي �سنقوم 
باإع��داده ع��ن طري��ق و�س��ع ما مق��داره ثاث��ة ماعق 
م��ن ب��ودرة دم الغ��زال على م��ا يعادل ك��وب من املاء 
ث��م قيامن��ا بتقليب��ه ، و ب�س��كل جي��د ، و م��ن ث��م ميكن 
احل�س��ول على حمل��ول دم الغزال املرك��ز . رابعًا :- ما 
مق��داره ملعقتان م��ن اللنب الزب��ادي . خام�سًا :- كوبًا 
م��ن امل��اء ، و ذلك لعج��ن احلناء باالإ�ساف��ة اإىل بي�سة 
واحدة . الطريقة اخلا�سة باإعداد احلناء :- اأواًل :- نقوم 
باإح�سار وعاء زجاجي ، و من ثم ن�سع فيه كمية احلناء 

ثم تاأتي عملي��ة اإ�سافة ما مقداره ملعقة من بودرة دم 
الغ��زال . ثانيًا :- نخلط بودرة دم الغزال مع احلناء ، و 
ب�س��كل جيد ، و ذلك يك��ون قبل اإ�سافة اأي �سوائل اأخرى 
. ثالث��ًا :- ن�سي��ف الزبادي ثم ك��وب حملول بودرة دم 
الغ��زال املركز . رابعًا :-  نقوم بخلط كل تلك املكونات 
م��ع بع�سه��ا البع���ض ، و ب�سكل جيد . خام�س��ًا :- نقوم 
باإ�ساف��ة البي���ض يف املرحلة االأخرة م��ع تقليب تلك 
املكون��ات جمدداً ، و لذلك من اأج��ل احل�سول على ذلك 
اخلليط املتجان�ض من معجون احلناء . �ساد�سًا :- نقوم 
بتغطي��ة وع��اء احلن��ة م��ع مراع��اة و�سع��ه يف مكانًا 
داف��ئ من اأج��ل تخمره ، و ذلك مل��دة زمنية قدرها )5( 
�ساع��ات . الطريقة التي �سنقوم باإتباعها لو�سع احلناء 
عل��ى ال�سعر :- اأواًل :- نقوم بتم�سي��ط ال�سعر يف البداية 
م��ع مراع��اة تخل�سنا من اأي عقد في��ه ، و ذلك من اأجل 
ت�سهي��ل عملي��ة و�س��ع احلناء ب�س��كل جيد علي��ه . ثانيًا 

:- �سنق��وم بتق�سي��م ال�سع��ر اإىل عدة اأق�س��ام مع مراعاة 
تثبيت��ه با�ستعمال م�سبك ال�سعر . ثالثًا :-  نقوم بو�سع 
احلن��اء على كل ق�سم من ال�سعر مع تثبيته بامل�سبك اإىل 

االنته��اء من كل اأق�سام ال�سعر . رابعًا :- ن�سع بونيه 
نايلون على ال�سعر م��ع تركه ملدة زمنية قدرها 
)4( �ساع��ات ، و ذل��ك من اأج��ل �سمان اكت�ساب 

ال�سعر للون اجلديد . طريقة غ�سيل ال�سعر من احلناء 
:- اأواًل :- نق��وم بو�سع قطعة من النايلون يف احلمام 
ث��م قيامن��ا بقلب ال�سع��ر اإىل اأ�سفل  ، و الب��دء بفركه ، و 
ذل��ك من اأج��ل التخل�ض م��ن احلناء التي جف��ت . ثانيًا 
:- قوم��ي با�ستعم��ال م�سطًا ذو اأ�سن��ان خ�سنة من اأجل 

التخل�ض من اأي بقايا للحناء اجلافة على ال�سعر .
�ساد�س��ًا :- نق��وم بتن�سي��ف ال�سعر با�ستعم��ال املن�سفة 
م��ع تركه ملدة ق�س��رة م��ع اإمكانية تن�سيف��ه بوا�سطة 

املجفف .

مهني��ًا: تت�سلق جبااًل من املعوقات قبل اأن حتّقق هدفك 
ال��ذي ت�سب��و اإلي��ه، وال توّقع عق��داً قبل اأن تق��راأ بنوده 
وتتحق��ق من م�سداقيته عاطفيًا: ت�سهد املرحلة املقبلة 
حمطات الفت��ة ومتط��ورة يف العاق��ة بال�رصيك، وهذا 

يكون مل�سلحتك اإذا وظفته بال�سكل املطلوب

مهني��ًا: تبا�رص م�رصوعًا جدي��داً تاأمل اأن حتقق من 
ورائ��ه اأرباحًا و�سمعة طيبة، تفاءل عاطفيًا: حافظ 
على اأ���رصار احلبيب وال تخن ثقت��ه بك، فهو يعرف 

مدى اإخا�سك له

مهنيًا: يوم جيد من العمل والنجاح والتفاوؤل، ا�ستغله 
كما يج��ب وهيئ نف�سك ليوم اأف�س��ل عاطفيًا: تتعّرف 
اإىل �رصي��ك جديد اأو تقي��م �سداقات ممّي��زة مع اأنا�ض 
ُج��دد اأو تلتق��ي اأ�سدق��اءك القدم��اء، فت�ستعي��د معهم 

ذكريات املا�سي 

مهني��ًا: عليك احلذر م��ن التهّور، وت���رّصف بهدوء 
حلماي��ة نف�سك من اأي انعكا�سات وردود اأفعال يف 
غ��ر حملها  عاطفيًا: العن��اد يف العاقة بال�رصيك 
ل��ه ع��دة �سلبي��ات، فك��ن هادئ��ًا ولّينًا لئ��ا ت�سل 

االأمور بينكما اإىل حّد الت�سادم 

مهني��ًا: علي��ك اأن تبذل مزي��داً من اجله��د والوقت يف 
العم��ل، وكل ما ع��دا ذلك لن يك��ون يف م�سلحتك يف 
الفرتة املقبلة عاطفيًا: حاول اأن تت�سارك مع ال�رصيك 
يف اتخ��اذ القرارات احلا�سمة وخ�سو�س��ًا اأن بع�سها 

م�سري يف حتديد العاقة

�ل�شعر هو تاج �ملر�أة و 
يعترب �شعر �ملر�أة من �أهم 

�شمات �ملر�أة �لعربية ب�شفة 
خا�شة و �شنقدم لك �أهم 

�أبرز و�شفات حمام �لزيت 
للعناية بال�شعر و�لتي تغري 

�ل�شكل �لعام وت�شفي طلة 
متميزة وجميلة للمر�أة.
فال�شعر يحتاجمرة كل 

�أ�شبوع على �لأقل �إىل عمل 
حمام زيت حفاظا على 
ترطيب �ل�شعر حتى ل 

يجف �و يتق�شف ،

مهنيًا: قد يعّكر اأمر طارئ اجلّو قليًا ويفتتح دورة 
اأقل حظًا ووهجًا مّما عرفته خال هذا ال�سيف

عاطفيًا: ت�سعر بامللل مع احلبيب وتفّكر جديًا يف 
اإنهاء عاقتك املتوترة به منذ مدة


