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مهنيللًا: تعمللل مل�للروع جديللد و�ضللخم، يتطلللب عمللًا 
جماعيًا، ورمبا ت�ضتعني باأ�ضحاب االخت�ضا�ص املقربني 
منك الإجنازه عاطفيًا: تتلقى دعوة اإىل اإحدى املنا�ضللبات 
االجتماعيللة التللي تتعللّرف خالهللا اإىل �ضللخ�ص يجذبك 

ب�رعة، وتقرر التقرب منه اأكرث

مهنيللًا: عللودة امليللاه اإىل جماريها توّلللد ارتياحًا وثقة 
كبللرة بينللك وبللني الزماء يف العمللل، وينعك�للص االأمر 
اإيجابللًا لللدى اأربللاب العمللل عاطفيللًا: عليللك اأن تن�ضللى 
املا�ضللي، وتبحللث عن �ريللك جديد يفهمللك ويقف اىل 

جانبك ويدعمك يف كل الظروف التي ميكن اأن متر بها

مهنيًا: تتو�ضللل اإىل اإقناع جهات ر�ضمية اأو اجتماعية اأو 
مهنيللة تعرت�ص على حتّركاتللك وتبدو االأمور على درجة 
كبرة من االرتياح عاطفيًا: جتنب النقا�ضات العقيمة مع 
ال�ريللك هذا اليوم، الأن ذيولهللا قد تكون طويلة ومريرة، 

وال ت�ضمح للخافات بالظهور جمدداً

مهنيللًا: يللوم منا�ضللب جللّداً يحمللل اليك احلللظ كما 
ال�ضللفر اىل بلدان بعيدة، قد تكون احلوافز كثرة جّداً 
واالنفعاالت املهنية �ضللليمة عاطفيللًا: �ريك جديد 
ومغامللرة عاطفيللة تفر�للص نف�ضللها، لكن ال�ضللورة 

النهائية مل تتو�ضح بعد بانتظار املقبل من االأيام

مهنيللًا: متار�ص جاذبية كبرة وتفللرح بوجود الزماء 
بقربللك، حتفل مفكرتللك باملواعيللد اجلميلة املنا�ضللبة 
واالأخاذة عاطفيًا: قللد جتد احلب اإذا كنت وحيداً وتنعم 
باأوقللات ممتعة مع احلبيب اإذا كنت مرتبطًا، لكن حذار 

اأ�ضحاب النيات املبيتة

مهنيًا: ت�ضللعر بقوة كبرة الخرتاق احلواجز واحل�ضللول على 
الدعم املطلوب، ويحمل اإليك هذا اليوم مركزاً جديداً تختاره 
يف حياتللك عاطفيللًا: حتاول قدر االإمكان ممار�ضللة �ضللحرك 
علللى ال�ريللك وتنجللح يف ذلك، الأنللك تدرك مكامن �ضللعفه 
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 خطوات صحية للحصول على بشرة المعة
 الغذاء ال�ضحي و التمرينات

اىل  �ضتة  من  �رب  فيجب  للب�رة  جدا  مهم  املياه  �رب 
طرد  على  ي�ضاعد  فاملاء  يومي،  ب�ضكل  اأكلللواب  ثمانية 
ال�ضموم من الب�رة و اجل�ضم ب�ضفة عامة، كما يف�ضل �رب 
باالأع�ضاب،  ال�ضاي  مثل  الكافيني  من  اخلالية  امل�روبات 
الطعام  اختيار  و  الب�رة،  ترطيب  يف  ت�ضاعد  اأي�ضا  فهي 
يف  ي�ضاعدان  فهما  الفاكهة  و  اخل�روات  مثل  ال�ضحي 
تلميع الب�رة بن�ضبة كبرة، و االهتمام بتناول االأحما�ص 
متوفرة يف  و  للب�رة  مفيدة جدا  3 وهي  اأوميجا  الدهنية 
اجلوز و االأ�ضماك، و يف�ضل دائما التقليل من امللح و ال�ضكر 
فيمكن على مدار اليوم تناول كمية من ال�ضكر ال تزيد عن 
خم�ضني جرام، و اأي�ضا التقليل من امللح حيث اأن الزيادة منه 
جتعل الوجه يبدو وكاأنه منتفخ، مع االهتمام بالتمرينات 
و  الدم،  تدفق  يحفز  فهو  الكارديو  متارين  مثل  الريا�ضية 
يجعل الب�رة �ضحية و المعة كما اأن اال�ضتمرار عليه يجعل 

اجل�ضم قوي.
التعامل مع حب ال�ضباب

يوجد بع�ص اخلطوات التي ميكن فعلها يف احلياة اليومية 
من اأجل منع حب ال�ضباب، يف�ضل عدم اراحة الذقن اأو اخلد 
على اليد و اإبعاد اليد ب�ضفة عامة عن الوجه، و تبديل غطاء 
اأيام ب�ضبب البكتريا التي تتكون على  الو�ضادة كل خم�ضة 
واحدة  النف�ضية فهي  ال�ضغوط  اىل  التعر�ص  الو�ضادة، عدم 
يتم  النوم  اأثناء  و  الب�رة،  يف  احلبوب  ظهور  اأ�ضباب  من 
اإرجاع ال�ضعر اإىل اخللف واإذا كان ال�ضعر طويل اأو ينزل على 
اجلبني، فيجب التحكم به و اأحكامه للخلف عن طريق �ضبكة 
املوجودة  احلبوب  تفريغ  من  احلذر  �ضيء.  اأو  بالدبابي�ص 
يف الوجه، ففعل هذا ي�ضاعد يف انت�ضار العدوى على باقي 
حل  �ضعوبة  حالة  يف  و  الوجه،  ندبات  ظهور  مع  الوجه 
جلدية،  اأمرا�ص  طبيب  زيارة  فيجب  ال�ضباب  حب  م�ضكلة 
يعاجلها  اأو  للب�رة  املنا�ضب  العاج  باإعطاء  يقوم  فهو 
�ضوئيا، و ميكن ا�ضتخدام غ�ضول للوجه يحتوي على حم�ص 
للحبوب،  امل�ضببة  البكتريا  من  يقلل  فهو  ال�ضالي�ضيليك 

من  الناجت  لتقليل  مو�ضعية  منتجات  ا�ضتخدام  ميكن  كما 
وهو  البروك�ضايد،  بينزويل  كرمي  مثل  ال�ضباب،  حب  اأثار 
ميكن  فعالة  لنتيجة  لكن  و  ال�ضالي�ضيليك  من  فاعلية  اأكرث 

ا�ضتخدام االثنني معا.
خلطات لتلميع الب�رة

اأنه  الب�رة حيث  ميكن جتربة احلليب يف تنظيف و تلميع 
يف  فوائده  جانب  اإىل  للحليب،  العظيمة  الفوائد  معروف 
تقوية العظام فهو يعترب منظف فعال للب�رة، و خا�ضة اإذا 
الغر مغلي فوائده تفوق  بارد احلليب  ا�ضتخدامه و هو  مت 
كل اخللطات الطبيعية، يتم اإح�ضار ملعقتني من احلليب مع 
ملعقة �ضغرة من ق�ر الربتقال، و يتم خلطهم ببع�ص جيدا 
و تغم�ص قطعة قطن يف اخلليط و من ثم مت�ضح بها الب�رة، 
ي�ضطف  ذلك  بعد  و  متاما  يجف  حتى  الوجه  على  يرتك  و 
باملاء الفاتر، و ميكن حفظ اخلليط يف الثاجة ملدة ا�ضبوع 

و ي�ضتخدم يف اأي وقت.
القدرة  له  الع�ضل فهو  الليمون مع  كما ميكن جتربة خلطة 
الهائلة يف تلميع الب�رة، الليمون غني بحم�ص ال�ضرتيك و 

هو يعمل كمنظف طبيعي للب�رة، اأما الع�ضل فيقوم باإزالة 
ماعق  ثاث  اإح�ضار  يتم  الب�رة،  يف  العالقة  ال�ضوائب 
يتم  و  الليمون،  ع�ضر  من  ملعقة  مع  الع�ضل  من  �ضغرة 
مزجها ببع�ص جيدا و ميكن ا�ضافة قطرات من املاء حتى 
ال يكون لزج، و يتم حفظ هذا اخلليط يف اناء حمكم الغلق 
يف الثاجة، وي�ضتخدم اخلليط يوميا قبل الذهاب اىل النوم 

عن طريق م�ضح الب�رة بقطنة.
خطوات تلميع الب�رة

اخلطوة االأوىل هو التنظيف ال�ضطحي للب�ره و هو يقت�ر 
على تنظيف الطبقة اخلارجية للب�رة، و يف�ضل فعله مرتني 
بتنظيف  اخلا�ضة  منتجات  االأ�للضللواق  يف  يتوفر  و  يوميا 
يعمل  للم�ضام  قاب�ص  ا�ضتخدام  الثانية  اخلطوة  و  الوجه، 
من  يحميها  كما  تنظيفها،  بعد  الب�رة  م�ضام  غلق  على 
العوامل اخلارجية التي توؤثر عليها، اأما اخلطوة الثالثة هو 
الطبقات  للب�رة فهو يعتمد على تنظيف  العميق  التنظيف 
وم�ضتح�رات  اجهزة  عن  عبارة  هو  و  للب�رة،  الداخلية 

طبية تتم بناء على تعليمات الطبيب. 

بغداد – متابعة 

طريقة عمل المعكرونة بالبشاميل

طرق استخدام جل الصبار للعناية بالبشرة

نصائح مهمة للتمتع بمكياج مثالي للبشرة الدهنية

 1 علبة مكرونة.  ماء ،ملح.  احل�ضللوة:  ربع كيلو حلم مفروم.   
1 ب�ضلة.  ملح وفلفل ا�ضود وكمون وثوم وزيت.  الب�ضاميل: 

ن�ضف كوب زيت.  ن�ضف كوب طحني. 
3 اكواب حليب. 

ملح،فلفل. 
بي�ضة.

الطريقة: 
ت�ضلللق املكرونللة ون�ضلليف اليهللا ملعقة طعام زيللت حتى ال 

تلت�ضق املكرونة. 

بعدهللا نفللوم بقلللي الب�ضلللة مللع الثللوم واللحللم املفللروم 
والبهارات،

ثم ن�ضع الطحني والزيت على النار حتى ي�ضبح لونها ذهبي 
ثم ن�ضلليف احلليب والبي�ص املخفللوق مع احلليب والبهارات 
علللى الطحللني والزيت ونقلبه جيللدا. و بعد ا�ضللتواء املكرونة 
وت�ضللفيتها مللن املللاء ن�ضلليف قليا مللن الب�ضللاميل ونقلبه 
ون�ضللع ن�ضللفه يف ال�ضللينية)طبقة غر �ضللميكة.ثم ن�ضلليف 
اللحم ثم نغطيها باملكرونة وهكذا اىل نفاذ كمية املعكرونة 
واحل�ضوة وبعدها ندخلها الفرن حتى تتحمر وتقدم �ضاخنة .

جل ال�ضبار هو املادة التي ميكن احل�ضول عليها مبا�رة 
من ال�ضللبار، عن طريق قطع اأطراف ورقة ال�ضبار و نقوم 
بال�ضللغط عليها فتخرج هذه املادة، وهذا اجلل مفيد جدا 
لعاج العديد من م�ضاكل الب�رة وهذا بالطبع ملا يحتويه 
مللن فيتامينللات عديللدة واأحما�ص اأمينية، و�ضللوف لذلك 
وجللب التعللرف على فوائد هذه املادة بالن�ضللبة للب�رة و 

كذلك كيفية اإ�ضتعمالها لتحقيق فائدة ق�ضوى
فائدة جل ال�ضبار للب�رة

اإ�ضتخدامه لتنظيف الب�رة باأمان واالإ�ضتغناء  1 -ميكن 
عللن ال�ضللابون نهائيا فهللو يحتوي على مللواد كيميائية 

�ضارة.
2 -منا�ضللب الأ�ضللحاب الب�للرة الدهنية، وال ي�ضلليبهم 
بالتح�ضلل�ص، و كذلللك ميكللن اإ�ضللتخدامه لرتطيللب الب�رة 
علللى  يحتللوي  وال  طبيعللي  فهللو  باملئللة  مئللة  باأمللان 
كيماويللات �ضللارة، ويغللذي الب�للرة ويظهرها ب�ضللورة 

�ضحية.
3 -منا�ضللب الأ�ضللحاب الب�رة احل�ضا�ضللة، ويخفف من 

اإحمرار اجللد، وي�ضاعد يف جتديد خايا الب�رة.
4 -يدخللل يف تركيللب العديللد مللن الكرميات اخلا�ضللة 

بعاج حروق ال�ضم�ص.
5 -عللاج فعال يف حاالت االإ�ضللابة مبر�ص ال�ضللدفية 

فهو ي�ضاعد يف عاج اجلروح الناجتة عن املر�ص.
6 -ي�ضاعد يف عاج العامات الناجتة عن حب ال�ضباب 
والكلللف، كما ي�ضللاعد يف �ضللد التجاعيد ومنللع ظهورها، 

وي�ضتخدم يف عاج البقع ال�ضوداء بفاعلية عالية.

و�ضفات ت�ضتخدم جل ال�ضبار لعاج م�ضاكل الب�رة 
1 -لعاج النم�ص وحروق ال�ضم�ص

اإمزجللي ملعقتللني من جل ال�ضللبار مع ثللاث معالق من 
اخليار املع�ضور و ملعقة واحدة من اللنب، و نقوم باخللط 
جيدا ثم ن�ضللتخدم املزيج كم�ضللك للب�رة ملدة ثلث �ضاعة 
ثم ي�ضللطف مباء فاتر، و�ضوف جتدي نتيجة جيدة جدا مع 

االإ�ضتمرار على هذا املا�ضك مرتني يف االإ�ضبوع.
2 -لعاج م�ضاكل الب�رة اجلافة

نخلط جل ال�ضللبار مع ماء الورد بن�ضللبة 3:1 ون�ضللتخدم 
املزيج كما�ضللك علللى الب�رة، ويرتك ملدة ربع �ضللاعة ثم 
يغ�ضللل مباء فاتر، و ميكن اإ�ضللتبدال ملعقة واحدة من جل 

ال�ضبار مبلعقة زيت لوز حلو.
3 -لعاج البقع الداكنة

مللن املعروف فوائد الليمللون يف تفتيح الب�رة ولكن عند 
خلطه مع جل االألوفرا تت�ضللاعف فوائدهم، فنقوم بخلط 
اجلللل مع ع�ضللر ليمونة و يتللم مزجهم جيدا ثم يو�ضللع 
املا�ضللك علللى الوجلله ملللدة ربع �ضللاعة ثم يغ�ضللل باملاء 
الفاتر، و عند املداومة مرتني اإ�ضللبوعيا على االأقل �ضللوف 
ياحللظ نتيجللة �ضللحرية يف الق�ضللاء نهائيا علللى البقع 

الداكنة.
4 -لعاج حب ال�ضباب

نقللوم مبللزج اأربع ماعللق من جللل االألوفرا مللع بيا�ص 
بي�ضللة و القليل من زيللت البابوجن و ملعة �ضللاي اأخ�ر، 
وتخلط املكونات جيدا ثم تو�ضللع علللى الب�رة ملدة ربع 
�ضاعة ثم تغ�ضل الب�رة جيدا، وهناك طريقة اأخرى لعاج 

حب ال�ضباب عن طريق مزج جل االألوفرا مع زيت �ضجرة 
ال�ضاي و اإ�ضتعمالهم كم�ضك ملدة ربع �ضاعة.

5 -للتخل�ص من عامات حب ال�ضباب
منزج جل االألوفرا مع ن�ضللف الكمية من زيت الزيتون و 
3 نقط من ع�ضر الليمون، و يو�ضع املزيج على الب�رة 
ملدة ن�ضللف �ضاعة، و�ضوف ي�ضللاعد هذا املا�ضك يف عاج 
الندبللات الناجتة عن حب ال�ضللباب نهائيا، اأو من املمكن 
مزج هذا اجلل مع ماء الورد و يو�ضع املا�ضك على الوجه 

ن�ضف �ضاعة ثم يغ�ضل.
6 -تفتيح الب�رة

امزجللي ملعقتني من اجلل مع ن�ضللف ملعقللة ماء ورد و 
ملعقة كركم وملعقتان ع�ضللل، ومنزج املكونات جيدا يف 
اخلللاط ثم ت�ضللتخدم كم�ضللك فعال �ضللوف يقللوم بتفتيح 

الب�رة وتنعيمها.
7 -اإزالة الروؤو�ص ال�ضوداء

منللزج ملعقللة من جللل االألوفللرا مللع ن�ضللف ملعقة من 
ال�ضكر، و ن�ضتخدم املزيج لتدليك الب�رة يف اأماكن تواجد 
الروؤو�للص ال�ضللوداء، و�ضللوف يقوم هللذا املا�ضللك بتنظيف 

م�ضام الب�رة و تنقية الب�رة من ال�ضوائب.
8 -ملحاربة التجاعيد

نقللوم مبزج ملعقتللني من جل االألوفرا مللع ملعقتني من 
زيت الزيتون و �ضللفار بي�ضللة ونخلط املكونات جيدا، ثم 
يدهللن على الوجه ملدة ربع �ضللاعة ثم يغ�ضللل مباء فاتر، 
و�ضللوف تاحظي النتيجة على الفور و ت�ضللعري بب�رتك 

م�ضدودة ون�رة وذات مظهر �ضحي. 

عانيللت من ب�رتي الدهنية ل�ضللنوات عديللدة، وكنت كل 
مللرة اأقللرر و�ضللع املكيللاج ينتهللي االأمر بوجلله المع اأو 
ي�ضللبح املكيللاج �ضللائا. ولكنللي اأخللرا اأدركللت ما هي 
الطريقة ال�ضحيحة لو�ضع مكياج مثايل للب�رة الدهنية 

دون اأن يتاأثر باأي �ضيء. فقط اقراأي الن�ضائح التالية:
١- يف البدايللة تعلمللت طريقة حت�ضللر ب�رتي لو�ضللع 

املكياج كما هي مو�ضحة يف مقال �ضابق.
٢- للن�ضاء �ضاحبات الب�رة الدهنية اأنا اأن�ضحك ب�راء 
منتجات مكياج باأ�ضللا�ص مكون من املللاء ولي�ص الزيت. 
واإذا كنللت ت�ضللعرين اأنللك ال ت�ضللتطيعني التفريللق بينهما 

ميكنك �ضوؤال العاملني يف متاجر املكياج وهي �ضتخربك 
بكل منتج اإن كان معتمد على ماء اأو زيت.

٣- اأي�ضللا عليللك اأن جتعلللي ب�رتللك رطبللة دائمللا، الأن 
حمافظتك على ب�رتك رطبة �ضي�ضاعدك على حفظ توازن 
الزيوت يف ب�رتك وبذلك �ضتتخل�ص ب�رتك من اللمعان 

و�ضيظل املكياج عليها طويا.
٤- واالآن �ضللياأتي دور الرباميللر، فاأنللت حتتاجللني اإىل 

برامير خايل من الزيوت وم�ضاد للمعان.
٥- اأف�ضللل كرمي اأ�ضللا�ص ل�ضللاحبات الب�رة الدهنية هو 
اختيار كرمي اأ�ضللا�ص مطفي ويظل طويا، فا تفكري يف 

اأي كرمي اأ�ضا�ص اآخر المع.
٦- جتنبللي البللودرة نهائيللا، الأنهللا �ضللتعمل علللى غلق 
امل�ضللام و�ضت�ضللبب لك اأ�رار بالغة، وهذا اأي�ضللا �ضيحفز 

امل�ضام على اإفراز املزيد من الزيوت.
٧- اأتعلمني اأن الل Blotting papers �ضللتكون رائعة 
بالن�ضللبة لك؟ ا�ضتخدميها مرة اأو مرتني اأثناء خروجاتك 
و�ضيتنده�ضللني مللن قدرتلله علللى التخل�للص مللن دهللون 

ب�رتك.
 ٨- اأخرا ولي�ص اآخرا، ا�ضللتخدمي �ضرباي مثبت للمكياج 

لت�ضمني مكياج ثابت وجذاب طوال الوقت.

مهنيللًا: يقللّدر االآخللرون تفانيللك واإخا�ضللك يف العمل، 
ومتار�ص تًاثراً كبراً وت�ضغي اىل ما يقال لك باهتمام

عاطفيًا: تفّكر يف ق�ضللية زوجيللة اأو يف �راكة اأو تعي�ص 
رومان�ضية اأو تفرح بالتفاتة من قبل احلبيب الذي جتنبك 

كثراً يف االآونة االأخرة

مهنيللًا: ال تتهللّور يف اتخللاذ قللرار اأو توقيللع عقللد لئا 
ت�ضللاب بخيبللة اأمللل، قللد حتبللط حماوالتللك اأو توؤّجل 
معاماتللك عاطفيللًا: تختللار الوقللت املنا�ضللب لتعللرّب 
لل�ريللك عللن مللدى تعلقللك بلله، مللا ي�ضللعره بالراحللة 

والطماأنينة جتاه العاقة بينكما

مهنيللًا: ت�ضللرتيح مللن بع�ص ال�ضللغوط وحتقق ابتللداء من 
اليللوم حلمللًا مللا، وميكنك اأن تبللداأ حملة دعائيللة وتاقي 
التاأييد من قبل الزماء عاطفيًا: االأجواء االإيجابية ت�ضيطر 
هللذا اليللوم، وخ�ضو�ضللًا اأّن ال�ريللك اقتنللع بوجهة نظرك 

املتعلقة باأ�ض�ص العاقة بينكما 

مهنيًا: اأنت متعب نف�ضيًا ب�ضبب ف�ضل م�ضاريعك، ال تياأ�ص 
فامل�ضتقبل واعد ويب�ّر بالنجاح، وال �ضيما اأنك �ضاحب 
اإرادة �ضلللبة وعزميللة ال تلني عاطفيًا: يعللرّب لك احلبيب 
عن ياأ�ضلله يف اإ�ضللاحك ويف م�ضللاعدتك على تو�ضلليح 
م�ضاعرك، فا تخذله بل �ضّهل له االأمور وكن اأكرث تعاونًا

الب�شرة تتعر�ض لكثري من 
الع�امل التي ت�ؤثر عليها 
و ت�شرها، و هذا ال�شرر 

ياأتي على �شكل حب�ب 
�شباب ب�شكل م�شتمر و 

يت�شبب يف جفافها، فتك�ن 
الب�شرة وقتها بحاجة 

اىل التنظيف با�شتمرار 
لإعادة �شكلها ال�شحي مرة 

اأخرى، و طرق تنظيف 
الب�شرة متعددة و ي�جد 

منتجات و خلطات طبيعية 
ت�شاعد يف هذا.

مهنيللًا: قد جتد فرقًا كبراً يف العمل بعد التح�ضللينات 
التي اأدخلتها، لكن التقدم مهم من اأجل اأجواء مثمرة

عاطفيًا: قد ي�ضللغط ال�ريك يف �ضبيل تو�ضيح االأمور 
امل�ضللتقبلية، فكللن جاهللزاً لذلللك وح�ر للله االأجوبة 

ال�ضافية واملقنعة واملنطقية

مهنيًا: تتلّقى �ضلليًا مللن العرو�ص اأو تعللرف لقاءات 
واعللدة جّداً تكللون مبثابة حافللز مهّم لتطويللر اأدائك 
عاطفيًا: تواجه بع�ص ال�ضعاب يف العاقة العاطفية 
وقللد تت�للرف مللع ال�ريللك ب�ضللّدة اأو بجفللاء، فكللن 

متيّقًظا لهذا االأمر


