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مهين��ًا: متر بيوم دقيق م��ن االختبارات، لكن النجاح 
يك��ون حليفك مهم��ا ا�صتدت ال�صع��اب عاطفيًا: تفرح 
كثرياً فاحلظوظ ترافق��ك على على ال�صعيد العاطفي، 

ومت�صي اأجمل االأيام واأمتعها مع ال�رشيك 

مهني��ًا: تواجه الكثري من املعرت�ص��ن على اأفكارك 
االإ�صالحي��ة، فتحلَّ بال�صرب لتتو�ص��ح االأمور قريبًا 
عاطفي��ًا: ابتعد عن فر�ض قراراتك بالقوة، ولل�رشيك 
تتعل��ق  كان��ت  اإذا  �صيم��ا  وال  اتخاذه��ا  يف  دور 

بعالقتكما

مهنيًا: م�صاريع مهمة ق��د حتمل الكثري من املتغريات 
االأ�صا�صي��ة، ل��ذا عليك ع��دم اال�صتخفاف ب��اأي �صيء اأو 
اإهمال��ه عاطفي��ًا: تخّل�ض من الرتاكم��ات القدمية من 
خ��الل معاجلته��ا م��ع ال�رشي��ك واالنط��الق بخطوات 

جديدة ومدرو�صة

مهني��ًا: يوم رائع ج��ّداً ومفاجاآت��ه ثمينة وحظوظه 
مهم��ة، تنتع���ض وتتح�ّص��ن للم�صارك��ة يف امل�صاريع 
بعزمي��ة وتف��اوؤل عاطفي��ًا: ت�صع��ر ب�صع��ادة وقناعة 
بالتقّدم ال��ذي حققته مع ال�رشيك فيتقرب منك اأكرث 

فاأكرث

مهني��ًا: تعي�ض توتراً وتاأ�ّصفًا وقد حتول ظروف خارجة 
عن اإرادت��ك دون لقاء بع�ض االأ�صخا���ض اأو اجلماعات 
الت��ي ت�صع��ى اإليها عاطفي��ًا: ال تقّلل م��ن قيمة ال�رشيك 
فذل��ك ي��دّل على قّلة احرتام��ك له وتقدي��رك الإمكاناته 

الكبرية ولقدرته اخلالقة على االبتكار 

مهنيًا: القمر املكتمل يف برجك ي�صعك اأمام خيار مهم 
ويب��ث فيك احلما�صة واالندفاع، وكن حذراً يف تعاملك 
م��ع اأ�صخا�ض قد ال يكونون اأه��اًل للثقة عاطفيًا: تكون 
مو�صع ثناء يف االأيام املقبلة، وال�صبب يعود اإىل الثقة 

املفرطة التي مينحك اإياها ال�رشيك
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زيوت لتطويل الشعر بسرعة فائقة

و اأي�ص��ا الكث��ري من الن�ص��اء يتاأثر �صعرهن بعوام��ل كثرية مثل 
احلم��ل و الر�صاعة حتى املياه امل�صتخدم��ة لل�صعر، و اأ�صحاب 
ال�صع��ر الق�ص��ري ع��ادة ما ي�صع��رن بامللل من قل��ة الت�رشيحات 
الت��ي تتنا�صب معهم، و كثري من الن�صاء يلج��اأن اإىل �صالونات 
التجمي��ل لو�صل خ�صل ال�صعر ليب��دو اأطول، اإال اأنه يوجد الكثري 

من الو�صفات الب�صيطة التي تعمل على طوله ب�صكل اأ�رشع.
زيت ال�صم�صم

من اأكرث الزي��وت الغنية باملع��ادن والفيتامينات كما يحتوي 
عل��ى العدي��د من املمي��زات، الت��ي ميك��ن اال�صتف��ادة منها يف 
ا�صتخدامات اأخرى غري ال�صعر، فهو واحد من م�صادات االأك�صدة 
ويحت��وي على الكث��ري من املعادن مثل احلدي��د و الكال�صيوم و 
النحا���ض و الزن��ك و غريها، و زيت ال�صم�ص��م يعمل على تن�صيط 
ال��دورة الدموي��ة لف��روه الراأ���ض، و يتمي��ز بقدرت��ه الفائقة يف 
اخرتاقه��ا لتطوي��ل ال�صع��ر، و يف حال��ة ت���رشر ال�صع��ر نتيجة 

ا�صتخ��دام م��واد كيماوية �ص��ارة، فان زي��ت ال�صم�ص��م ي�صتعيد 
ال�صح��ة لل�صعر مرة اأخ��رى، فيمكن ا�صتخدام��ه كعالج لل�صعر و 
للتطويل و التكثيف. و ال�صتخدام زيت ال�صم�صم لل�صعر يتم تدفئة 
كمي��ة منا�صب��ة عل��ى ح�صب طول ال�صع��ر، و تدهن ف��روه الراأ�ض 
م��ع التدليك بحركة دائرية م��ن جذوره اإىل اأطرافه بحيث ي�صل 
الزيت اإىل كل ال�صعر، بعد ذلك يغطى ال�صعر بفوطة و يرتك ملدة 
ن�صف �صاعة و من ثم يغ�صل بوا�صطة ال�صامبو املنا�صب وبعدها 
يدهن بالبل�صم لرتطيبه، و بعد ذلك يغ�صل باملاء و يجفف جيدا 

و يتم ت�رشيحه بالطريقة العادية.
زيت اخلروع 

و ه��و م�صتخل�ض من ب��ذور نبات اخلروع التي هي يف االأ�صا�ض 
اأفريقي��ة االأ�ص��ل، و هو يتمي��ز بخ�صائ�صه املمت��ازة يف عالج 
االلتهاب��ات والبكتريي��ا، و زي��ت اخل��روع يرتك��ب م��ن حم�ض 
ري�صين��و الي��ك الغن��ي باملغذي��ات التي تعم��ل تن�صي��ط الدورة 
الدموي��ة يف فروة الراأ�ض و يحمي ال�صعر من التق�صف، وي�صاعد 
يف منوه ب�صكل اأ�رشع كما اأنه ميد ال�صعر باالأوميغا 6 التي تزيد 

من طول ال�صعر يف خالل اأ�صابيع قليلة، كما اأنه عالج التهابات 
فروة الراأ�ض و احلكة و البقع ال�صلعاء، و هو ي�صاعد يف حماربة 
الفريو�ص��ات الت��ي تت�صب��ب يف ه��ذه االأمرا���ض، باالإ�صافة انه 
مرط��ب لفروه الراأ�ض ويق�صي عل��ى الق�رشة الناجتة من جفاف 
ال�صع��ر. يتم اإ�صافة زيت اخلروع على ف��روة الراأ�ض مبقدار عدة 
قط��رات، ويغط��ى بقبعة الد�ض و عليها غطاء م��ن احلرير اأو اأي 
غط��اء اآخ��ر لل�صع��ر، و يرتك ال�صعر ط��وال الليل و م��ن ثم يغ�صل 
جي��دا يف ال�صب��اح بالطريقة املعت��ادة بال�صامب��و و البل�صم، و 
لك��ي يتم احل�صول على نتائج مر�صية تكرر هذه الو�صفة، فان 
زي��ت اخلروع لي�ض جمرد انه مينع تل��ف ال�صعر لكنه ي�صاعد يف 
تكثي��ف، اال�صتخدام املنتظم له يعمل عل��ى تعزيز منو ال�صعر، و 
يزيد من �صمك فروة الراأ�ض كما اأن العنا�رش الغذائية املوجودة 
في��ه مثل اأوميغا 6 و9 ت�صاعد ب�ص��كل ممتاز يف حت�صن نوعية 

ال�صعر.
زيت الزيتون 

مت ا�صتخ��دام زي��ت الزيت��ون لدهن ال�صع��ر منذ الق��دم و هو من 

الزي��وت التي اأو�ص��ى بها النبي �صل اهلل علي��ه و �صلم، و تتعدد 
فوائ��د زي��ت الزيتون فهو غن��ي بالربوتينات املغذي��ة �صواء مت 
ا�صتخدامه يف االأكل اأو دهان لل�صعر، الأنه اإذا مت و�صعه يف االأكل 
في�صاع��د يف تغذي��ة ال�صعر اأي�صا، وهو يخل���ض فروه الراأ�ض من 
الق���رشة و ينظفه��ا و يخل�ض ال�صعر من قمل الراأ�ض، وميد ال�صعر 
باللمع��ان و يق�صي عل��ى التق�صف وي�صاع��د يف ت�رشيح ال�صعر 
ب�صكل اأ���رشع و اأ�صهل، فاإذا توفر يف البيت فين�صح باال�صتفادة 
من��ه و طريقة ا�صتخدامه ب�صيطة مثل باق��ي زيوت ال�صعر. فيتم 
و�صع��ه على ال�صعر ويدلك جي��دا و يرتك ملدة �صاعة اأو �صاعتن 
ث��م يغ�صل جيدا باملاء، و ليتم احل�صول على نتائج ممتازة يتم 
ا�صتخ��دام كمي��ة كفنجان قه��وة و يدلك بها ال�صع��ر جيدا و من 
ث��م يغطي بقناع بال�صتي��ك و ميرر على الكي���ض جمفف ال�صعر، 
ويل��ف عل��ى الكي�ض فوطة و ي��رتك مدة كافية ث��م يغ�صل ال�صعر 
جي��دا بامل��اء و ال�صامبو و البل�ص��م، بعد غ�صله وي��رتك ليجف و 
من ثم يت��م ت�رشيحه فيكون ت�رشيحه �صهل و ي�صبح اأي�صا اأكرث 

ملعان وتاألق ويف�صل املداومة عليه للنتائج املمتازة.

بغداد – متابعة 

طريقة عمل األصابع المملحة 

ما ال تعرفينه عن تركيب رموش دائمة 

وصفات منزلية لتصغير األنف من دون اللجوء إلى الجراحة  

املقادير 
2 كوب دقيق منخول

1 ملعقة طعام ملح
1 ملعقة كوب �صكر

3 ملعقة طعام زبدة لينة
2 ملعقة طعام زيت

2 ملعقة طعام لنب زبادي
2 ملعقة طعام حليب باودر او �صائل

1/2 ملعقة �صغرية بيكنك باودر

كمية من احلليب و الطحن لدهن الوجه
�صم�صم للتزين

طريقة التح�صري 
نخلط جميع املقادير يف العجانة ملدة ٥ دقائق

نب��داأ بت�صكي��ل اال�صاب��ع و تر���ض يف �صين��ة الف��رن 
املبطنة ب��ورق الزبدة و ندهن الوج��ه بخليط احلليب 
والطح��ن او البي���ض ح�ص��ب الرغب��ة وير���ض الوج��ه 
بال�صم�صم وت�ص��وى يف فرن حممي م�صبقا على حرارة 

c ٢٠٠

 تلج��اأ العديد من ال�صي��دات اإىل �صتى الطرق لتظهر اأجمل 
واأك��رث �صباب��ًا يف كل االأوق��ات ، و اأ�صب��ح م��ن ال�صائ��ع 
حالي��ًا اأن تعم��ل امل��راأة خ��ارج املن��زل باالإ�صاف��ة اإىل 
االأعب��اء املنزلي��ة والت��ي ت�صبب لها القل��ق واالإ�رشابات 
، والت��ي توؤث��ر �صلب��ًا على مظه��ر املراأة ، حي��ث ميكن اأن 
تظه��ر التجاعيد املبكرة و يح��دث ت�صاقط �صعر و جفاف 
الب�رشة وال�صفاه وما اإىل ذلك ، وتتجه ال�صيدات والفتيات 
اإىل ا�صتخ��دام الرمو���ض ال�صناعي��ة الأنها تعط��ي مظهراً 
جذاب��ًا ومتنح العينن اإت�صاعًا يف�صل��ه اأغلبنا ، كما اأنها 
تخف��ي اخلطوط الدقيقة الت��ي تظهر حول العينن والتي 
تظهر ب�صب��ب االإرهاق ، وت�صتغني بع�ض ال�صيدات الالتي 
ي�صتخدم��ن الرمو���ض ال�صناعي��ة عن و�ص��ع املا�صكارا ، 
وذلك الأن الرمو�ض تقوم بالعمل املطلوب من املا�صكارا 
وه��و ب��روز العينن و و�صوح جماله��ا ، وقد ي�صل االأمر 
بالبع���ض اإىل ت��رك الب���رشة ب��دون ماكي��اج مكتفي��ات 

بالرمو���ض وبال�ص��كل ال��ذي ت�صن��ه ، مما مين��ح الب�رشة 
بع���ض الوقت للراحة من امل��واد الكيميائية امل�صتخدمة 
يف �صناع��ة م��واد التجمي��ل . وع��ن تركي��ب الرمو���ض 
ال�صناعي��ة املوؤقت��ة ، فاإن تل��ك العملية لي�ص��ت بال�صهلة 
الأن الرتكي��ب اخلاط��ئ للرمو���ض ال�صناعي��ة ق��د ي�صبب 
العدي��د من امل�صاكل ، فمثاًل عن��د تركيبها ب�صكل خاطئ 
فاإنها قد توؤدي اإىل فق��دان الرمو�ض الطبيعية و�صقوطها 
، كم��ا اأنها متنع   الرمو���ض الطبيعية من النمو والتنف�ض 
ب�صكل �صح��ي ب�صبب ال�صمغ امل�صتخ��دم لل�صق الرمو�ض 
اإلتهاب��ات  ال�صناعي��ة  الرمو���ض  وت�صب��ب   ، ال�صناعي��ة 
وبع���ض امل�صاكل يف العن واجلفون للعديد من ال�صيدات 
. وتتالف��ى ال�صيدات تلك امل�ص��اكل عن طريق تركيب تلك 
الرمو���ض يف مراك��ز التجمي��ل ، ورغم ذل��ك ال �صئ يخلو 
م��ن خماط��رة . توج��د يف االأ�ص��واق العدي��د م��ن اأن��واع 
الرمو�ض ال�صناعية املوؤقتة ، والتي تدوم لفرتات ما بن 

الي��وم الواح��د وال�صتة اأ�صهر ، ولكن تثبي��ت تلك الرمو�ض 
وا�صتخدامها املتكرر يوؤث��ر �صلبًا على الرمو�ض الطبيعية 
وي��وؤدي اإىل ت�صاقطها وعدم منوها م��رة اأخرى . اأما عن 
تركيب الرمو���ض ال�صناعية الدائم��ة ، فتوجد العديد من 
عيادات التجميل التي تق��وم بتلك العملية ، والحظي اأن 
من يق��وم بها اأطب��اء جتميل متخ�ص�ص��ون ، حيث يقوم 
الطبي��ب بزرع �صعريات الرمو�ض يف اجلفن لتظل مكانها 
ب�ص��كٍل دائم ، و قد �صاعت �صكاوى كثرية من �صيدات قمن 
بتل��ك العملي��ة وف�صلت وفق��دن رمو�صه��ن الطبيعية ، وال 
يتوق��ف االأمر عند ه��ذا احلد ، بل ميكن اأن حتدث م�صاكل 
يف اجلفن مبا قد ي�صبب تغيري �صكل العن ب�صورة دائمة ، 
وقد حتدث م�صاكل ب�صبب تلك اجلراحات يف العن ذاتها 
، كم��ان اأن تلك االأنواع من العملي��ات التجميلية باهظة 
التكالي��ف ، وحتتاج لفرتة طويلة من العناية قد ال تتاح 

لكل ال�صيدات الالتي يقمن بتلك العمليات . 

م�صحوق الزجنبيل يعرف الزجنبيل باأّنه فعاٌل جداً بالتقليل 
م��ن كمية الده��ون يف اأجزاٍء خمتلفة م��ن اجل�صم مبا فيها 
االأن��ف، غري اأّن��ه غري نافٍع لالأنف غ��ري الدهنّي. املكونات: 
م�صح��وق الزجنبيل، امل��اء. طريقة التح�ص��ري واال�صتعمال: 
ُتخل��ط املكونات مع بع�صها البع���ض اإىل اأن يتم احل�صول 
على عجين��ٍة، ثم تو�صع العجينة عل��ى املناطق من االأنف 
امل��راد ت�صغريها، ث��م ترتك لع��دة دقائٍق لتج��ف، ويغ�صل 
االأن��ف جيداً، يكرر ذلك يوميًا لع��دة اأ�صابيع للح�صول على 
النتائج املطلوبة. الزي��وت الطبيعية ت�صاعد بع�ض الزيوت 
الطبيعية على التخفيف من دهون االأنف التي جتعله يبدو 
اأكرب حجمًا، ومنها هذه املكونات: املكونات: ب�صع قطراٍت 
م��ن الزي��وت الطبيعّي��ة مث��ل: زي��ت االأرز وال���رّشو. طريقة 
التح�صري واال�صتعمال: مُت��زج الزيوت مع بع�صها البع�ض، 
ث��م تو�صع على االأجزاء املراد ت�صغريها من االأنف، ويكرر 
ذلك يوميًا للح�صول على النتائج املرجّوة. الثلج اإن و�صع 
الثل��ج عل��ى االأنف يقل��ل من انتف��اخ االأن��ف ويجعله يبدو 
اأ�صغ��ر حجم��ًا. املكونات: ع��دة مكعبات م��ن الثلج، قطعة 

قما���ضٍ نظيف��ة. طريق��ة التح�ص��ري واال�صتعم��ال: ُتو�ص��ع 
مكعبات الثلج على القما�صة، ثم تو�صع القما�صة على االأنف 
وت��رتك ملدة 10 دقائق، ثم ترفع القما�صة عن االأنف حتى 
يرت��اح، وميكن القي��ام بذلك ثالث مرات يومي��ًا للح�صول 
عل��ى النتائ��ج املرج��وة. الزجنبيل وخل التف��اح ومعجون 
االأ�صنان املكون��ات: ملعقة �صغرية من م�صحوق الزجنبيل، 
ملعق��ة �صغرية من معجون االأ�صنان، ملعقة كبرية من خل 
التفاح. طريقة التح�صري واال�صتعمال: ُتخلط املكونات مع 
بع�صه��ا البع�ض ب�صكٍل جي��ٍد حتى يتم احل�صول على مزيٍج 
متما�ص��ٍك، ثم يو�ص��ع املزيج على االأن��ف ويرتك ملدة 10 
دقائ��ق، بعدها يغ�صل االأنف ويزال املزيج عنه، ويكرر ذلك 
مل��دة 3 اأو 4 اأيام متوا�صل��ة، و�صيتم مالحظة الفرق ب�صكٍل 
وا�صٍح، ف�صتذوب الدهون املرتاكمة باالأنف. ت�صغري االأنف 
عن طريق املكياج ميكن ت�صغري االأنف عن طريق املكياج، 
وذل��ك م��ن خ��الل اخلط��وات االآتية: حُت��دد جوان��ب االأنف 
م��ن اأطراف��ه وحتدي��داً املنطق��ة الواقعة بن اخل��د واالأنف 
با�صتخ��دام كون�صيل��ر كرميّي فاحت، بحيث يك��ون اأفتح من 

لون الب���رشة بدرجة اأو درجت��ن. يدم��ج الكون�صيلر ب�صكٍل 
جيٍد با�صتخ��دام اإ�صفنجة الدمج النظيف��ة. يتم ر�صم خطّن 
متوازين م�صتقيمن عل��ى املنطقة الواقعة بجانب عظمة 
االأن��ف، با�صتخدام فر�صاة ناعمة ج��داً وظالل بنية اللون. 

ُتدم��ج الظالل ب�صكٍل جيٍد با�صتخ��دام الفر�صاة، وتزال 
الظ��الل الزائ��دة باالإ�صفنج��ة. تو�صع ع��دة نقاٍط 
م��ن الكون�صيل��ر الكرمي��ي عل��ى عظم��ة االأنف ثم 

با�صتخ��دام االإ�صفنجة يتم دجمه��ا جيداً. وهناك خدع 
اأخ��رى ميكن عملها باملكياج ل���رشف النظر عن االأنف اأو 
جعله يبدو اأ�صغر حجمًا مثل: حماولة جعل مكياج العيون 
اأو ال�صف��اه قويًا اأو ثقياًل ذي األ��واٍن قويٍة الإبعاد النظر عن 
االأنف والرتكيز على مناطق اأخرى. ا�صتخدام اأحمر اخلدود 
ذو اللون اخلوخي، ودجمه لالأعلى باجتاه ال�صدغن، فهذه 
احلرك��ة �صتعمل عل��ى جعل االأنف اأكرث ط��واًل وتخفف من 
عر�ص��ه. تكثيف حجم الرمو�ض بزي��ادة طبقات املا�صكارا 
اأو و�ص��ع الرمو���ض امل�صتعارة، فهذه اخلط��وة �صتعمل على 

�رشف النظر عن االأنف نهائيًا.

مهني��ًا: تفق��د ال�صيطرة عل��ى بع�ض االأو�ص��اع، اأو تتبلبل 
االأجواء اإذا كنت تعمل على م�رشوع ثقايف اأو فكري على 
االخ���ض عاطفيًا: تتخلى ع��ن م�صايقة احلبيب بهوايات 
�صخ�صّي��ة متار�صه��ا مبف��ردك اأو م��ع االأ�صدق��اء وتبدي 

اهتمامًا �صادقًا برغباته وت�صغي اإليه با�صتمرار

مهنيًا: قد ت�صعر ببع�ض االرتباك وتنتابك اأفكار �صلبية 
فتت���رشف بطريقة منّفرة، اإحذر خمالف��ة االآراء واإثارة 
العداوات عاطفيًا: قد ت�صهد انفراجات عاطفية مفاجئة 
تدفعك اإىل التعلق بال�رشيك اأكرث فاأكرث وتوطيد العالقة 

بينكما

مهني��ًا: تتط��ّور االأم��ور اإيجابي��ًا مل�صلحت��ك يف زم��ن 
قيا�ص��ي، وه��ذا م��ا يرف��ع م��ن معنويات��ك لُتقب��ل على 
االأعم��ال بحما�ص��ة كبرية عاطفيًا: ح��ان الوقت للبحث 
ع��ن عالق��ة جدية م��ع �صخ���ض ت�صعر جتاه��ه مب�صاعر 

حقيقية وجادة

مهني��ًا: داف��ع ع��ن م�صاريعك هذا الي��وم وال ترتاجع 
قيد اأمنلة، فاجلميع ي�صعى ليدفعك اإىل اتخاذ قرارات 
�صعب��ة عاطفي��ًا: الق�ص��اوة م��ع ال�رشي��ك ال تنفع��ك 
ب�صيء، الأنك �صت�صع��ر بوحدة وبفراغ كبريين اإذا قرر 

االنف�صال عنك

من �أكرث ما تهتم به 
�لن�ساء و ت�سعى 

�إليه هو �الهتمام 
بال�سعر، و �لبحث 
عن طرق تطويله 
و �لعناية به الأن 

�ل�سعر هو تاج 
�ملر�أة و �سر جمالها، 

كما �أن �ل�سعر 
�ل�سحي م�سدر 
�سعادة �لن�ساء 

و يزيد من �لثقة 
بنف�سها، 

مهني��ًا: تتعاون مع الزم��الء باإيجابية كبرية، فيكون 
ذل��ك وال �ص��ك حم��ل تقدي��ر واح��رتام كل م��ن حول��ك 
عاطفي��ًا: علي��ك اأن تك��ون اأكرث و�صوحًا م��ع ال�رشيك، 
فتعرّب ل��ه عن حقيق��ة م�صاع��رك الرومان�صية جتاهه، 

وهذا يتطلب بع�ض اجلراأة

مهنيًا: ت�صعر بتناغم �صاتورن وجوبيتري منذ االأيام 
االأوىل، ويزي��د القم��ر به��اء يف برج��ك، وتتو�ص��ح 
ال�ص��ورة التي اأظهرتها لالآخري��ن عاطفيًا: ال�رشيك 
غري جمرب على حتّمل ردود اأفعالك، فهو قّدم الكثري 

وعليك اأن تبادله باملثل


