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مهني��ًا: قد ت�س��طر اىل ال�س��فر فج��اأة الي��وم لإنهاء 
م���روع اأو �سفق��ة مهم��ة ورمبا تقبل عل��ى العمل 

بن�ساط وترغب يف البدء بتنفيذ اأفكارك اجلديدة
عاطفيًا:علي��ك اأن تعيد ح�ساباتك مع ال�ريك كي ل 

حتدث اأخطاء جمدداً ل ميكن ت�سحيحها لحقًا

مهني��ًا: توا�سع فهذا يقرب الآخرين من��ك اأكرث، وقد تكرث 
الواجبات املهنية فال جتد الوقت الكايف لإجنازها

عاطفي��ًا: تفي�س حيوية وثقة زائ��دة بالنف�س، ما ينعك�س 
اإيجاب��ًا عل��ى ال�سعي��د والعاطف��ي، وتخطط م��ع ال�ريك 

مل�روع مهم

مهني��ًا: ق��د تواجه بع���س الإرب��اك ب�سبب ك��رثة ال�سغوط يف 
العم��ل، لكّن��ك تتمت��ع بق��درات لفت��ة لتج��اوز ذل��ك م�ستفيداً 
م��ن عام��ل الوق��ت ، عاطفي��ًا: ل تذهب يف جمازف��ات خطرية 
الأو�س��اع برمته��ا تدع��وك اإىل الت��اأين، وقد ت��وؤدي اإىل بع�س 

الت�سليل والتعقيدات

مهني��ًا: ق��د ت�سري يف درب جدي��د وتتع��ّرف اإىل اأو�ساط مل 
تعهدها يف ال�سابق، وتكت�سف ما يجعلك تت�رف بطريقة 

�ريعة وتنكب على عمل جديد وحتقق اإجنازاً مهمًا
عاطفي��ًا: توؤملك طريقة انف�سال ال�ريك عنك لأنه مل يربر 

قراره بحجج منطقية مقنعة وكافية

مليئ��ة  العملي��ة  حيات��ك  يف  جدي��دة  مرحل��ة  مهني��ًا: 
بالتط��ورات، لذل��ك عليك اأن تك��ون اأكرث تركي��زاً لتكون 
النتائ��ج م�سمونة ، عاطفيًا: وقوف��ك اإىل جانب ال�ريك 
يع��زز الثق��ة بينكما ول تاأبه مبا يقول��ه الآخرون طاملا 

اأنت مدرك اأنك تفعل ال�سواب

مهنيًا: تبدو حيويتك يف اأوجها ويبدو احلظ �سائًرا 
على خّط �سهل و�سليم جتاهك

عاطفي��ًا: ل��ن ي�سع��ب علي��ك ان ت��ربز كنج��م يف 
حميط��ك ورمبا تق��وم باإبداع مع��ّ� فتكون حمط 

انظار ال�ريك

مهني��ًا: ت�سطدم بعملي��ات الت�سويف والتاأخري، 
ما يثري غ�سبك ويجعلك تتطرف يف مواقفك

طري��ق  تعرت���س  العقب��ات  بع���س  عاطفي��ًا: 
ارتباطك باحلبيب، ل ت�ستغل طيبته وحاول اأن 
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فوائد الجرجير للشعر وكيفية استعماله بالطرق الصحيحة  
 و لذل��ك ف��اإن املراأة تك��ون دائم��ة البحث ع��ن اأف�سل تلك 
اخللط��ات اأو الو�سف��ات الطبيعية ، و التي ع��ادًة ما تدخل 
يف مكوناته��ا الأع�س��اب الربي��ة ، و ب�س��كاًل عالي��ًا ، و من 
�سم��ن تلك الأع�ساب الربية اأو النباتات اجليدة يف ذلك هو 
نب��ات اجلرج��ري ، و الذي قد ثبت اأنه ل��ه العديد من الفوائد 
ال�سحي��ة للج�سم ، و ب�سكل عام ه��ذا بالإ�سافة اإىل فوائده 
املتنوع��ة ، و العالية لل�سعر حتديداً ، و خ�سو�سًا يف العمل 
على تقويته ، و تكثيفه اإذاً فما هي فوائد اجلرجري اخلا�سة 
بال�سع��ر ، و م��ا هي كيفي��ة ا�ستعمال اجلرج��ري يف العناية 
بال�سعر ، و ما هي اأهم الو�سفات اخلا�سة مبا�سك اجلرجري 

لل�سعر .
فوائد اجلرجري لل�سعر :

نتيج��ة لحتواء اجلرجري على معظم اأن��واع الفيتامينات ، 
و املع��ادن ال�رورية ل�سحة اجل�سم هذا يجعل منه ذو اأثر 
ع��ايل ، و كبري عل��ى حت�س� �سحة ال�سعر ، و ف��روة الراأ�س 
، و بالت��ايل من��ع ظهور الق�رة هذا بالع��الوة على حماية 
اجلرج��ري ، و ب�س��كل ق��وي ال�سعر م��ن الإ�ساب��ة بالت�ساقط 

ه��ذا اإ�ساف��ة اإىل عمل��ه الرائع عل��ى تقوية ال�سع��ر وزيادة 
الكثاف��ة اخلا�س��ة به هذا اإ�ساف��ًة اإىل فائ��دة اجلرجري يف 
رفع ن�سبة اللمعان اخلا�سة بال�سعر كما يعمل اجلرجري ، و 
ب�سكاًل جيداً عل��ى اإزالة تلك اخلاليا امليتة من فروة الراأ�س 
، و ذل��ك يرج��ع لحت��واء اجلرجري على اأهم تل��ك العنا�ر 
الالزم��ة لعملية من��و ال�سعر ، و حت�سينه مث��ال فيتام� )اأ( 
عالوة على العديد من اأنواع املعادن مثل الزنك ، و احلديد 

والكربيت
اأهم الو�سفات اخلا�سة مبا�سك اجلرجري لل�سعر :
اأوًل : و�سفة تكثيف ال�سعر با�ستخدام اجلرجري :

و للقي��ام بتطبيق تل��ك الو�سفة �سيكون علين��ا اإح�سار ما 
مق��داره حزمة من اجلرجري ، و بعد القي��ام بعملية الغ�سيل 
اجلي��دة لها نق��وم بعملية خلطها م��ع مق��داراً منا�سبًا من 
امل��اء ، و ذل��ك يف داخل اخل��الط الكهربائ��ي ، و من اجليد 
للغاي��ة اإ�ساف��ة مق��دراً ب�سيط��ًا من زي��ت حب��ة الربكة اإىل 
اخللي��ط ، و ذل��ك راجعًا اإىل فائدة زي��ت حبة الربكة القوية 
يف اإنب��ات ال�سع��ر ، و م��ن ثم نق��وم بو�سع اخللي��ط الناجت 
لدين��ا عل��ى ال�سعر هذا م��ع التاأكد م��ن اأن اخلليط قد غطى 
، و ب�س��كاًل كام��اًل ف��روة الراأ���س ، و ذلك يرج��ع اإىل اأن هذا 

اخلليط له دوراً حيويًا ، و كبرياً يف العمل على اإعادة اإنبات 
ال�سع��ر من جدي��د هذا عالوة على اإعطائ��ه القوة لب�سيالت 
ال�سع��ر ال�سعيف��ة ، و ذلك ناجت��ًا عن احتوائ��ه العايل على 
م��ادة الكربيت ، حيث �ستجدي��ن �سيدتي نتيجة رائعة فيما 
يتعل��ق مب��دى ت�ساقط ال�سعر اإذ �سيقل  مق��دار ت�ساقط ال�سعر 
، و ب�س��كاًل تدريجي��ًا بعد ف��رتة من انتظام��ك يف ا�ستعمال 
ه��ذا اخلليط حيث تق��در تلك املدة الزمنية ب���� )5( اأ�سهر اإذ 
�ستالحظ��� اأن تل��ك الفراغ��ات الت��ي كان��ت موجودة ب� 
�سع��رك ق��د ب��داأت تتال�س��ى ، و تختف��ي ، و تك��ون النتيجة 
لتطبيق��ك تل��ك الو�سفة اأو املا�سك اخلا���س باجلرجري هي 

ح�سولك على �سعراً كثيفًا ، و جميل املظهر .
ثانيًا :- و�سفة اجلرجري اخلا�سة بتطويل ال�سعر :

�سنق��وم بتل��ك الو�سف��ة باإح�س��ار م��ا مق��داره حزم��ة من 
اجلرج��ري مع ���رورة قيامن��ا بعملية التنظي��ف اجليد لها 
ه��ذا بالع��الوة عل��ى كمي��ة ب�سيط��ة من زي��ت الزيت��ون ، و 
امل�سه��ور بخ�سائ�سه العالجية اجليدة لل�سعر هذا مع كمية 
م��ن زي��ت الثوم اأما ع��ن طريق��ة حت�سري املا�س��ك ف�سنقوم 
بع���ر حزمة اجلرج��ري فى داخ��ل اخل��الط الكهربائي ، و 
م��ن ثم ن�سي��ف اإليها كمي��ة منا�سبة من زي��ت الزيتون ، و 

زيت الثوم ، و نرتك املزيج الناجت لدينا لفرتة زمنية قدرها 
يومان كامالن خارج الثالجة ، و ذلك يكون بغر�س تخمر 
املزيج ، و من ثم نقوم بنقله بعد مرور تلك الفرتة اإىل داخل 
الثالجة ، و عن��د ا�ستخدامنا ملا�سك اجلرجري �سيكون علينا 
احلر���س على تغطي��ة اخلليط ل��كل اأجزاء ال�سع��ر ، و من ثم 
نغطي ال�سعر بغطاء ال�سعر البال�ستيكي ، و تاأتي عملية ترك 
اخلليط على ال�سعر ملدة زمنية قدرها �ساعتان على الأقل .

ثالث��ًا : و�سفة اأخ��رى لتطويل ال�سع��ر با�ستخدام اجلرجري ، 
و الزبادي:

�سنق��وم به��ذه الو�سف��ة باإح�س��ار م��ا مق��داره حزم��ة من 
اجلرج��ري بالع��الوة على ما مق��داره علبة م��ن الزبادي ، و 
ما مقداره ن�سف كوب من زيت جوز الهند ، و الذي ي�سرتط 
اأن يكون دافئًا ، و بعد قيامنا بتنظيف اجلرجري ب�سكل جيد 
م��ن الأتربة اأو الأو�ساخ ن�سعه يف داخل اخلالط الكهربائي 
هذا بالعالوة اإىل زيت جوز الهند ، و الزبادي ، و بعد عملية 
اخللط اخلا�سة بكل تلك املكونات مع بع�سها البع�س نقوم 
بو�س��ع اخلليط الناجت لدينا عل��ى ال�سعر ، و ذلك يكون ملدة 
زمني��ة قدرها )60( دقيقة على الأقل مع مراعاتنا لتغطية 

ال�سعر بغطاء ال�سعر البال�ستيكي .

بغداد - متابعة 

خاص

تحضير شوربة الفطر

طرق مختلفة لعمل ماسكات الوجه باستخدام قشور الليمون 

العناية الصحيحة باألظافر

املقادير 
1 علبة فطر، مقطع

1 ب�سلة و�سط
1 ملعقة كبرية حليب بودرة

2 ملعقة كبرية طح�
2 ملعقة كبرية زيت نباتي

1 مكعب مرق دجاج
ملح ح�سب الذوق

فلفل ح�سب الرغبة
5 كوب ماء

طريقة التح�سري 
يف قدر على النار، يقطع الب�سل 
ث��م يقل��ى يف كمي��ة قليل��ة من 

الزيت لي�سبح ذهبيًا.
ي�س��اف الفط��ر، املل��ح والفلفل 
اإىل القدر ويقلب ملدة 3 دقائق.

ي�ساف املاء ومكعب املرق اإىل 
اخلليط وي��رتك ملدة 10 دقائق 
ث��م يو�س��ع الطح��� واحللي��ب 

فوق اخلليط ويقلب جيداً.
يرف��ع الق��در ع��ن الن��ار، تخلط 
ال�سوربة بوا�سط��ة خالط يدوي 
جيداً ث��م ت�سكب يف طبق وتقدم 

�سوربة الفطر �ساخنة.

ق�س��ور الليم��ون وع�س��ري الليم��ون : يعت��رب امل��زج ب��� 
الليم��ون وع�س��ري الليم��ون من الأم��ور اجلي��دة املفيدة 
للب���رة ، حي��ث تت�ساع��ف كمي��ة فيتام��� ج يف ه��ذا 
اخللي��ط ، كم��ا يتمي��ز بخ�سائ���س تفتيح الب���رة ، مما 

ي�ساعد يف تفتيح واإ�راق لون الب�رة بطريقة طبيعية 
الو�سف��ة : توؤخ��ذ ليمون��ة ويت��م تق�سريه��ا ، ث��م جتف��ف 
الق�س��ور حت��ت اأ�سعة ال�سم�س مل��دة 3-2 اأي��ام ، وتطحن 
لت�سب��ح م�سحوقا ، ث��م توؤخذ ملعقة م��ن ع�سري الليمون 
وتخلط به��ذا امل�سحوق باإ�سافة ملعق��ة من ع�سل النحل 
، واأخ��ريا تو�س��ع على الوج��ه لفرتة ق�سرية ث��م ت�سطف 

باملاء البارد .
ق�س��ور الليم��ون واخلي��ار : يعت��رب ما�سك ق�س��ور الليمون 
واخلي��ار منا�سب��ا ل�ستخدامه يف ف�س��ل ال�سيف ، حيث 

يعمل على ترطيب الب�رة ونعومتها طول الوقت .
الو�سف��ة : توؤخ��ذ ثمرة من اخلي��ار وتطحن جي��د ، ويتم 
ا�ستخال���س الع�سري املوجود به��ا  ويو�سع يف اإناء ، ثم 
ي�ساف اإليه ملعقة م��ن م�سحوق ق�سور الليمون ، وتخلط 
املكون��ات جي��دا وتو�سع على الب���رة لبع�س الوقت ثم 

ت�سطف باملاء .
ق�سور الليمون والرمان : ي�ساعد ما�سك ق�سور الليمون مع 
ق�سور الرمان على جتديد الب�رة والتخل�س من عالمات 

التقدم يف ال�سن ، مما يعطيها مظهرا �سغريا ون�سارة .
الو�سف��ة : توؤخ��ذ بع�س ق�سور الرم��ان وجتفف يف اأ�سعة 
ال�سم���س ، ثم تطحن جيدا لت�سبح م�سحوق ، توؤخذ ملعقة 
من م�سح��وق ق�سور الرم��ان ومثلها م��ن م�سحوق ق�سور 
الليم��ون ، يتم مزجهما مع��ا مب�ساعدة ملعقة من احلليب 
لي�سب��ح معجون �سميك ، يو�سع املا�س��ك على الوجه ثم 

ي�سطف بعدها باملاء الدافئ .

ق�س��ور الليمون مع الع�سل : ي�ساع��د ما�سك ق�سور الليمون 
وع�س��ل النح��ل يف التخل���س م��ن احلب��وب وعي��وب 

الب���رة عل��ى الوجه ،يزي��ل البقع الداكن��ة واآثار 
اجلروح ويقوم برتطيب الب�رة اأي�سا .

الو�سفة : توؤخذ 5 مالعق من ع�سل النحل و3 مالعق 
من م�سحوق ق�سور الليمون ، ويتم خلطهما جيد ويو�سع 

اخلليط على الب�رة ، ثم ي�سطف بعد 10 دقائق .
-8 ق�س��ور الليم��ون والكرك��م : ي�ستخ��دم ه��ذا املا�سك 
لالأ�سخا���س الأك��رث عر�سة لظهور احلب��وب ، كما يعالج 

التلف الناجت عن ال�سم�س اأي�سا .
الو�سف��ة : توؤخذ 5 مالع��ق من م�سحوق ق�س��ور الليمون 
وي�س��اف اإليه��ا ملعقة من م�سحوق الكرك��م ، ثم ي�ساف 
اإليهم��ا ملعقة م��ن جل ال�سبار و3 مالع��ق من احلليب ، 
ويت��م خلط جميع املكون��ات جيدا وتو�س��ع الب�رة ، ثم 

ت�سطف باملاء البارد بعد مرور بع�س الوقت

1 تنظي��ف الظاف��ر بفر�س��اة خا�س��ة   
، والعناي��ة دائم��ًا بنظافته��م  بالظاف��ر 
وازالة الو�س��اخ . 2. املحافظة على نظافة 
م��ربد الظاف��ر وتعقيم��ه با�ستم��رار ، ويتم 
التعقي��م بو�س��ع امل��ربد يف م��اء �ساخد جدا 
مل��دة دقيق��ة اأو اأك��رث . 3. يج��ب اأن ل ن��ربد 
اأظافرن��ا ب�سكل يومي ، م��رة بال�سبوع كاٍف 
ل��ربد الظاف��ر . 4. يج��ب تبديل م��ربد الظافر 
عندم��ا ي�سب��ح قدمي��ا ، لأن امل��ربد الق��دمي ق��د 
ق���س   .5  . لالظاف��ر  وته�سي��م  تك�س��ري  ي�سب��ب 
الظاف��ر ب� فرتة واأخ��رى . 6. ا�ستخدام املواد 
املغذي��ة واملرطبات لرتطيب املنطقة املحيطة 
بالظاف��ر ، وبالت��ايل يت��م تغذي��ة الظاف��ر 
بطريق��ة �سحيح��ة . 7. و�س��ع املناكري على 
الظفر فقط وعدم و�سعه على اجللد املحيط 
بالظفر ، لأنه اذا و�سعناه على اجللد املحيط 
بالظفر فانه �سي�سد امل�سام املغذية لالأظافر 
. 8. قب��ل و�س��ع املناكري عل��ى الظافر يف�سل 

و�سع طبقة ال�سا���س ال�سفافة على الظفر ، لأنه 
ي�سم��ح لالظفر بالتنف�س . 9. عدم و�سع املناكري 
ب�س��كل يوم��ي عل��ى الظف��ر ، يج��ب عم��ل راحة 
لالظاف��ر من املناكري ولو يوم واحد يف ال�سبوع 
. 10. يج��ب عدم ال�سغط على الظافر اثناء ازالة 
املناك��ري . 11. يج��ب ازالة املناك��ري با�ستخدام 
القط��ن وال�سائل اخلا���س لزال��ة املناكري . 12. 
املناك��ري يجعل ل��ون الظافر ا�سف��ر ، ونتخل�س 
م��ن هذا ال�سف��رار بغ�س��ل الظاف��ر مبحلول من 
احللي��ب والليم��ون . 13. عدم ا�ستخ��دام الظافر 
كاأداة لقت��الع ال�سياء املثبت��ة ، اأو فتح العلب . 
14. يجب ان ل نطول الظافر اطول من الالزم 
، لن ذلك قد يجع��ل الظافر �سعيفة ، ومنظرهم 
قد ل يكون لئق��ًا . 15. يجب اأن نتناول الغذية 
والكال�سي��وم  الربوتين��ات  عل��ى  حتت��وي  الت��ي 
والفيتامين��ات . 16. يج��ب ان ل نق�سم الظافر 

باأ�سناننا ، لن هذا مينع من ا�ستطالة الظافر .

مهني��ًا: م�ساع��ب وح�س��د وغرية بانتظ��ارك هي 
�ريبة النجاح والتفّوق، فال تقلق منها

عاطفي��ًا: تغ�سب على ال�ري��ك لأّنه ل يفهم عليك 
من النظ��رة الأوىل، وتف�سل ب� تفكريك وتفكريه 

م�سافات

مهني��ًا: ق�سي��ة مهني��ة تتبّناه��ا اأو ت�س��ارك الزمالء 
هدًف��ا تالحق��ه، وتتحم���س مل���روع وت�سع��ى اإلي��ه 

وتوؤدي دور املقنع واملوؤثر
عاطفي��ًا: واج��ه م��ن حت��ب مب�ساع��رك ول توؤج��ل 

املو�سوع اأكرث من الالزم لأن امل�ساعر قد تخف

امل�س��كالت  كل  حما���رة  اإىل  تتو�س��ل  مهني��ًا: 
والتعوي�س عن الوق��ت ال�سائع وال�سيطرة على اأمورك 

جمدداً، فت�سادف م�ساعدة ثمينة جداً
عاطفي��ًا: تك��ون الأج��واء العاطفي��ة �سل�س��ة، وحت�سل 
عل��ى فر�سة جيدة لتف�سري م�ساع��رك وتن�سط التنقالت 

والت�سالت

مهني��ًا: ت���رق هالت��ك جم��دداً، وتعي�س اأج��واء جميلة 
م��ن الإقدام واملغامرة وخو�س جم��ال جديد تثبت فيه 

براعتك وتفوقك على املخ�رم�
عاطفي��ًا: تعان��د م��ن دون �سب��ب حقيق��ي ومتي��ل اإىل 
ت�سديق الأوه��ام والواهم� وتوقع نف�سك يف م�سكالت 

مع احلبيب

وتق��وم  كث��رية،  معلوم��ات  تت��زّود  مهني��ًا: 
بزيارات عم��ل لتبادل الآراء والأفكار مع من 

�سبقوك يف جمال عملك
عاطفي��ًا: ت�ساط��ر ال�ري��ك اأحالم��ه واأهدافه، 
واإذا كن��ت وحي��داً فق��د تبا���ر عالق��ة متينة 

وثابتة

عادًة ما ت�سعى �ملر�أة ، 
و ب�سكل عايل �إىل �العتناء 
ب�سعرها حيث �أن �متالكها 

لذلك �ل�سعر �لقوي ، و 
�لناعم ، و �لكثيف من 

�أوىل �أولوياتها ، و �لتي 
ت�سعى �إىل حتقيقها على 

�لدو�م


