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 مهني��ًا: امل�صاعب املادية التي كانت تقلقك 
ال��زوال، لك��ن  اإىل  ال�صاب��ق يف طريقه��ا  يف 

الأف�صل اأن تكون حذراً يف امل�صتقبل
عاطفيًا: ح��اول األ تت�رّسع يف قراراتك جتاه 
ال�رسي��ك، ول �صّيم��ا اأّن بع���ض الع�صبي��ة قد 

تزيد الأمور حّدة بينكما

مهني��ًا: تعاك�ض الظروف كل تطّلعاتك من خالل 
حتّركاتك ومواقف بع�صهم، وقد يتحّرك الق�صاء 
والقان��ون عل��ى نحو ط��ارئ �ص��دك عاطفيًا: ل 
تفك��ر اإل بطريق��ة اإيجابي��ة لتتمك��ن من تخطي 

امل�صاعب مع ال�رسيك

مهني��ًا: خالفات عاب��رة يف حميطك املهني، 
ل تخّل��ف اأي روا�صب اأو جتاذبات على �صعيد 
العالق��ة امل�صتقبلي��ة عاطفي��ًا: اإذا كنت ت�صعر 
بال�صتقرار نهائيًا، فاإّن �رسيكك هو ال�صخ�ض 
املنا�ص��ب لالإقدام على ه��ذه اخلطوة من دون 

تردد

مهنيًا: تبني م�صاريعك على اأ�ص�ض ثابتة، وقد 
تقوم بعملية بيع اأو �رساء اأو عملية اإقناع بني 
تاري��خ عاطفيًا: كرثة الت�صدد م��ع ال�رسيك قد 
ت��وؤدي اإىل عواقب قا�صي��ة، وهذا لن يكون يف 

م�صلحة العالقة اإطالقًا

مهنيًا: لن جتد من يقّدر ما تبذله من جهد يف 
العمل، م��ا يدفعك اإىل البح��ث عن عمل جديد 

يقدرك جيداً
عاطفي��ًا: اخلالف مع ال�رسيك يج��ب األ يدوم 
طوياًل، فهو الوحيد القادر على م�صاعدتك يف 

كل الظروف

مهني��ًا: تتلق��ى منحة خا�ص��ة لتعزيز و�صعك 
املهن��ي، لك��ن بع���ض املت�رّسري��ن يزعجهم 
الأمر ويحاول��ون عرقلتك عاطفي��ًا: �صذاجتك 
اأحيانًا ت��وؤدي دوراً يف اإعادة تدمري ما بنيته 
مع ال�رسي��ك، ي�صتح�ص��ن اأن تظهر 

نوعًا من الوعي اأكرث

مهنيًا: عليك اأن تكون اأكرث تفاوؤًل، وخ�صو�صًا 
اأن��ك مق��دم بعد فرتة مزده��رة يتخللها جناح 

و�صعادة وراحة على جميع ال�صعد
عاطفي��ًا: ح��اول اأن ترتك م�صاف��ة بينك وبني 
بع���ض الذي��ن ل تث��ق به��م وتخ��اف م��ن اأن 

يزعزعوا عالقتك بال�رسيك
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طرق التعامل مع العدسات الالصقة ألول مرة وكيفية العناية بها 

اإذا ق��ررِت التغيري وارت��داء العد�ص��ات الالآ�صقة 
�ص��واء كانت طبي��ة اأو ملونة ، عليك اختيار نوع 
جيد، والتعامل معها بطريقة حتافظ على �صحة 

عينيِك وبريقها.،
تتوف��ر العد�ص��ات امللونة بعدة األ��وان وبنوعني 
ال�صفاف��ة”  “غ��ري  العد�ص��ات  هم��ا  خمتلف��ني 
املنا�صب��ة ل��ذوي العي��ون داكنة الل��ون والذين 
يتمتع��ون بلون عينني فاحت وهي تتوفر باللون 

الأزرق والرمادي والأخ�رس والع�صلي.
والن��وع الث��اين منا�ص��ب للذين يتمتع��ون بلون 
العد�ص��ات  ه��ذه  تتوف��ر  حي��ث  ف��احت،  عين��ني 
التجميلي��ة بالل��ون الأزرق اأو الأزرق املخ���رس 

اأو الأخ�رس.
كيف تختارين لون العد�صة املنا�صب

- حت��ى يكون اختيارك لل��ون العد�صة اأكرث دقة 
علي��ك بتجريبها على عينيك، اإذ اإن لون العد�صة 

يختلف بح�صب لون العني.
- كذل��ك عليك باختيار لون العد�صة الذي يالئم 
ب�رست��ك، ف��اإن كن��ت �صم��راء فالل��ون الرمادي 
والر�صا�ص��ي والع�صل��ي والأخ���رس كله��ا األوان 
تالئم��ك، اأم��ا اإن كن��ت بي�صاء فينا�صب��ك اللون 

الأزرق بالإ�صافة اإىل جميع الألوان ال�صابقة.
- يف�ص��ل عدم ارتداء العد�ص��ات لذوات العينني 
اجلاحظتني اإذ اإنها تكرب العينني وبالتايل تزيد 

من جحوظهما..
- العد�صات امللونة ل حتتاج اإىل ماكياج ثقيل، 
اإذ يكف��ي اأن ت�صعي قلياًل من الظل مع املا�صكرا 

لتبدو عيناك �صاحرتني..
كيفية ارتدائها

- لب��د م��ن غ�ص��ل اليدي��ن جي��داً قب��ل مالم�صة 
العد�ص��ات، مع مراعاة تخلي�ض اليدين جيداً من 

اأي اآثار لكيمياويات اأو منظفات.
- قفي اأمام املراآة

- ا�صتخدمي يديك الثنتني لرتداء العد�صات
- ا�صتخدم��ي اليد الي�رسى لرف��ع اجلفن العلوي 

بوا�صطة ال�صبابة اأو الو�صطى.
- �صع��ي العد�ص��ة عل��ى �صبابة الي��د اليمنى ثم 

اخف�صي اجلفن الأ�صفل بوا�صطة الو�صطى.
- �صعي العد�ص��ة على اجلزء الأبي�ض من العني 
ثم حرك��ي العني باجت��اه العد�صة حت��ى ت�صتقر 

العد�صة على القرنية.
- اأغلقي العني عدة مرات حتى تت�صح الروؤية.

خلع العد�صات
- يخف�ض اجلفن الأ�صفل بوا�صطة الو�صطى.

- حت��رك العد�ص��ة باجت��اه اجل��زء الأبي�ض من 

العني بوا�صطة ال�صبابة.
- مت�ص��ك العد�ص��ة ب��ني ال�صباب��ة والو�صطى مع 

جتنب طي العد�صة اأكرث من الالزم.
حماذير ا�صتخدام العد�صات امللونة

- يجب ا�صت�صارة طبي��ب خمت�ض قبل ا�صتخدام 
اأي ن��وع م��ن العد�ص��ات الال�صق��ة �ص��واء كانت 
لت�صحيح الروؤية اأو التجميل، اإذ اإن هناك بع�ض 
احل��الت ل ت�صل��ح معه��ا ا�صتخ��دام العد�ص��ات 
كح��الت جف��اف الع��ني، وح��الت احل�صا�صي��ة 

املزمنة وغريها.
- احلر���ض عل��ى اقتناء العد�ص��ات ذات اجلودة 

العالية.
- ل ي�صل��ح باأي حال الن��وم والعد�صتان داخل 
العين��ني، ولو ح��دث ال�صتغ��راق يف النوم �صهواً 
بالعد�ص��ات، فالبد من �صطف العينني باملحلول 
املخ�ص���ض قب��ل اإزالة العد�صة م��ن العني اإل اإذا 

كانت العد�صات خم�ص�صة لذلك.
- يج��ب اللت��زام بامل��دة املح��ددة ل�صتعمال 
العد�ص��ات، بحيث ل يتم ا�صتخدامها طويال دون 
مراقبتها اأو تفح�صها، حيث اإن �صوء ال�صتخدام 
ولف��رتة طويلة ميكن للعد�صات اأن ت�صل ملرحلة 

حتلل املادة املوجودة فيها.
- ا�صتخ��دام املحل��ول املنظ��ف للعد�ص��ات ل��ه 

اأهمية كبرية ل�صالمة التعامل معها.

- العناية اليومية بتنظيف العد�صات باملحلول 
اخلا���ض، وجتديد املحلول املخزنة فيه العد�صة 

يوميًا.
- �رسورة العناية بنظافة علبة تخزين العد�صة 
ويف�ص��ل غليه��ا يف امل��اء م��رة واح��دة �صهريًا 
وا�صتبداله��ا بواح��دة جدي��دة م��رة عل��ى الأقل 

�صنويًا اأو عند ظهور ت�صققات بها.
- - عن��د ح��دوث اأي اأمل اأو احمرار يف العني اأو 
ن��زول دموع متوا�صلة يجب خل��ع العد�صة فوراً 

وا�صت�صارة الطبيب.
- البتع��اد ع��ن م�ص��ادر احل��رارة عن��د ارتداء 
العد�صات وعدم ال�صماح لأي بخاخات اأن تلم�ض 

العد�صات.
- �صع��ي العد�ص��ات دائم��ًا عل��ى الع��ني قب��ل 
املاكي��اج وتاأكدي من عدم احت��كاك ال�صابون 
اأو م�صتح�رسات التجميل مع عد�صاتك الال�صقة، 
واحر�ص��ي عل��ى ن��زع العد�ص��ات الال�صقة قبل 
اإزال��ة املاكياج؛ كي ل تتلطخ بالدهن اأو بذرات 

من م�صاحيق التجميل.

- غ�ص��ل العد�ص��ة جي��داً باملحل��ول املخ�ص���ض 
لذلك بعد خلعه��ا مبا�رسة وقبل لب�صها، اإذ حتى 
ل��و بدت عد�صاتك نظيفة فاإنها ميكن اأن حتتوي 
عل��ى تر�صبات بروتينية غري مرئية مما بجعلها 

غري مريحة، هذا الرت�صب الربوتيني هو جزء من 
عملي��ة طبيعية تبداأ يف ال�صاعات الأوىل لرتداء 
العد�صات، ولتاأم��ني الراحة مع ارتداء العد�صات 
فاإن��ه م��ن امله��م اإزال��ة الرت�صب��ات الربوتينية 

يوميًا. 
 كيفية تنظيف العد�صة

- �صع��ي العد�ص��ة يف راحة ي��دك واأ�صيفي عدة 
نق��اط م��ن املحل��ول عليه��ا با�صتخ��دام طرف 

الإ�صبع.
- ادعك��ي العد�ص��ة بلط��ف، ه��ذه العملية حتلل 

وتفتت الرت�صبات من على �صطح العد�صة.
- ا�صطف��ي العد�صة بعناية بع��د تنظيفها بكمية 
وف��رية م��ن املحل��ول حت��ى تتاأك��دي م��ن خلو 

العد�صة من اأي خملفات.
املنا�ص��ب  التجوي��ف  يف  العد�ص��ة  �صع��ي   -
بحافظ��ة العد�ص��ات، وتاأكدي من غم��ر العد�صة 

متامًا يف املحلول اخلا�ض بها.
- اأغلق��ي الغطاء جيداً، ث��م اتركي العد�صات يف 
احلافظة مل��دة اأربع �صاعات عل��ى الأقل، ليقوم 
املحل��ول بعملية التعقي��م امل�صتم��رة للعد�صات 
اأثن��اء تخزينه��ا، فباإمكان��ك تخزي��ن عد�صات��ك 
الال�صق��ة حت��ى �صه��ر كام��ل يف حال��ة ع��دم 

ا�صتعمالها.
- اإياك اأن تعيدي ا�صتعمال املحلول امل�صتعمل.

بغداد – هيفاء القره غولي 

طريقة عمل مناقيش زعتر
 املكّونات

طحني - ن�صف كيلوغرام
ملح - ملعقة كبرية
�صكر - ملعقة كبرية

ماء فاتر - كوب ون�صف
خمرية فورّية - ح�صب الرغبة

زعرت جمفف - 4 مالعق كبرية
�صماق - ن�صف ملعقة كبرية

�صم�صم - ن�صف ملعقة �صغرية
زيت زيتون - ن�صف كوب

طريقة العمل
-1 لتح�ص��ري العج��ني: اخلطي الدقي��ق، امللح، ال�صكر، 
امل��اء واخلمرية حتى احل�ص��ول على عجين��ة متو�صطة 
الط��راوة. �صعيه��ا يف وعاء كب��ري وغّطيه��ا بفوطة، ثّم 
�صعي الوع��اء يف مكان دافئ مل��ّدة ن�صف �صاعة حّتى 

ترفخ.

-2 ق�ّصم��ي العجين��ة اإىل ك��رات متو�صط��ة احلج��م ثّم 
رّقيها با�صتخدام ال�صوبك اإىل دوائر �صماكتها 2 �صنتم.

250 درجة مئوية. -3 حّمي الفرن على 
-4 لتح�صري خلطة الزعرت، اأمزجي الزعرت مع ال�صماق 
وال�صم�ص��م يف وع��اء �صغ��ري، ث��ّم ا�صيف��ي اإليه��م زي��ت 

الزيتون.
-5 اإدهن��ي دوائر العج��ني بخلطة الزعرت، ثّم اأدخليها 

اإىل الفرن واتركيها حتى يحمّر اأ�صفلها.

تع��ّد نوعّي��ة ال�صع��ر اخل�ص��ن مزعج��ة لأّي اإن�ص��ان 
وممك��ن  ال�صع��ر،  ت�رسيح��ات  يف  تقي��ده  لأّنه��ا 

ال�صع��ر  خ�صون��ة  تك��ون  م��ر اأن  اأ
وراث��ّي، واأ�صه��ل طريقة 

ه��ي  ال�صع��ر  لتنعي��م 
ال�صع��ر  تلمي���ض 

م  ا �صتخ��د با
ت  ا م�صتح���رس

 ، ئّي��ة كيميا
لكنه��ا غري 

ة  مفي��د

وت��وؤذي ال�صعر اإذا ك��رث ا�صتعمالها وهي لي�صت حاّلً 
دائم��ًا، ولكن ل يوج��د اأف�صل من الط��رق الطبيعّية 
لع��الج خ�صون��ة ال�صع��ر، اإليك��م اأف�ص��ل ثالثة طرق 
للتخّل�ض من اخل�صونة وكيفية ا�صتعمالتها. الع�صل 
يوج��د يف الع�ص��ل فوائ��د كثرية ل حت�ص��ى، ويعد 
من املطريات لذل��ك يف�صل ا�صتعماله لتنعيم 
ال�صع��ر، وطريق��ة ا�صتعم��ال الك��رمي الذي 
ال�صعركالت��ايل:  لتنعي��م  ت�صتخدم��ه 
�صع��ي ملعق��ة �صغ��رية م��ن الع�ص��ل 
الطبيع��ّي واخلطه��ا جي��داً، وام�صح 
جمي��ع ال�صع��ر م��ن اجل��ذور وحّتى 
الأطراف، واتركي��ه لثالثني دقيقة 
حّتى ياأخذ الع�ص��ل مفعوله، وبعدها 
ُينظ��ف ب��اأّي �صامبو ع��ادّي. زي��ت جوز 
الهن��د ُي�صتخ��دم زيت ج��وز الهن��د منذ زمن 
بعي��د لع��الج ال�صع��ر، ، وطريق��ة ا�صتعمال��ه 
تك��ون بخلط زيت ج��وز الهند م��ع ملعقتني 
من الع�صل الطبيعّي يف وعاء، وو�صع الوعاء 
يف ماء �صاخ��ن لي�صبح دافئًا، و�صكبه على 
من�صفة راأ�ض نظيف��ة وو�صعه حول الراأ�ض 
مّدة ع�رسين دقيقة، بعدها يغ�صل ب�صامبو 

ع��ادّي. امل��وز ق��م بهر���ض م��وزة، وملعق��ة ع�ص��ل، 
وملعقت��ني من زيت الزيتون، واخلطيهم جّيداً حتى 
ل يبق��ى من��ه اأّي قطعة �صلبة، وق��م بتدليك �صعرك 
باخللي��ط م��ّدة ع�رس دقائ��ق وبعدها غّط��ه مبن�صفة 
نظيف��ة واتركه ن�صف �صاعة. زي��ت الزيتون لتقوية 
ال�صع��ر هن��اك و�صف��ات وخلط��ات طبيعي��ة اأخرى 
لتنعيم ال�صعر وتقوي��ة ال�صعر ومنع ت�صاقطه، وزيت 
الزيت��ون، ودهنها على ال�صع��ر. ا�صتخدام بع�ض من 
النبات��ات يفي��د يف من��ع ت�صاق��ط ال�صع��ر وتقويته، 
وهي: )زهور الباب��وجن، وبذور الفول ال�صودايّن، مع 
نبات��ات الزيت��ون، وال�صبار، وبذور نب��ات اجلزر(. 
م��زج ع�ص��ري اجلرج��ري مع ع�ص��ري الب�ص��ل، وزيت 
الزيت��ون، وم�صح��وق م��ن حّب��ة الربك��ة، وُت�صتخدم 

دهنًا. 
مو�ص��ة  عل��ى  العرو���ض  اأيته��ا  تتعرف��ني  ل  مل��ا 
اإك�ص�ص��وارات اجلب��ني، ه��ذه املو�ص��ة الت��ي ب��داأت 
تت�صل��ل اىل عامل ت�رسيحات العرائ�ض بكل خفة نظراً 
جلماليته��ا وتلبيتها ملختل��ف الأذواق، فباإمكانها 
ان ترافق اإطاللة العرو�ض الكال�صيكية كما العرو�ض 
الع�رسي��ة، وه��ي حتاكي اأناق��ة العرو���ض بطريقة 

راقية وملفتة.

مهنيًا: مناخ اإيجابي لطرح اأفكار تطوير قدراتك 
امل�صتط��اع  ق��در  ال�صتف��ادة  العملي��ة، فح��اول 
ول تف��ّوت الفر�ص��ة عاطفي��ًا: اأن�صح ل��ك اإيجاد 
الت�صوي��ات مع ال�رسيك وع��دم ت�صخيم الأمور او 

ت�صّور الأ�صواأ او الذهاب نحو خيارات حا�صمة

مهني��ًا: ت�صعر بتميزك واإذا حققت انت�صاراً ما 
ق��د تعي�ض نوعًا من التباه��ي بالذات، ويكون 
حد�صك ممتازاً عاطفيًا: تتلقى جرعة اإ�صافية 
لتعزي��ز و�صع��ك العاطفي، لك��ن احلذر واجب 

من بع�ض املت�رّسرين الذين لن 
ينجحوا يف زعزعة العالقة

مهني��ًا: حاول اأن تبتعد عن النقا�صات التي ل 
جتدي نفعًا، ورّكز على ما هو اأكرث اأهمية من 

اأجل عطاء اأف�صل
عاطفي��ًا: اإذا كن��ت ل ت�صع��ر بال�صتق��رار م��ع 
البح��ث ع��ن  اإىل  تب��ادر  اأن  ال�رسي��ك، يج��ب 

الأ�صباب لئال تقع يف املحظور

الكب��رية  والآم��ال  الآف��اق  تتو�ّص��ع  مهني��ًا: 
وتتج�ص��د الطموح��ات، فق��د يهبك ه��ذا اليوم 

مفاجاأة جيدة يف العمل
مليئ��ة  عاطفي��ة  حي��اة  تعي���ض  عاطفي��ًا: 
باملغام��رات العاب��رة، اأمل يح��ن الوق��ت بع��د 

للتفكري اجلّدي يف الرتباط؟

مهنيًا: عليك اأن تكون اأكرث ليونة، وبانتظارك 
ي��وم م��ن الزده��ار يتخلل��ه جن��اح و�صعادة 

منقطعا النظري
عاطفي��ًا: ابتعد ع��ن اخليانة ق��در امل�صتطاع، 

لأن ال�رسيك ل يحتملها ولن ي�صاحمك

اليك طرق تنعيم الشعر الخشن 

هناك الكثري من الت�صامي��م املميزة واملنوعة 
وتن�صج��م  الأذواق  خمتل��ف  تالئ��م  الت��ي 
م��ع خمتل��ف ف�صات��ني الزف��اف، فباإمكانك 

اختيار:
-ال�صل�صل��ة الرفيع��ة: ه��ذا الت�صمي��م ينا�صب 
العرو���ض الت��ي ل تتخل��ى اب��داً ع��ن اللم�ص��ات 

الناعمة .
-ال�صال�صل املتعددة: وه��ي ملفتة وجذابة ، تنا�صب 

العرو�ض التي ترغب بالإك�ص�صوار الظاهر .
-قما���ض الدانتيل: انه ت�صميم رائ��ع للعرو�ض التي 
تع�صق الدانتيل �رسط ان يتنا�صب مع طبيعة قما�ض 

ف�صتانها.
-الت�صمي��م املزخرف: انه ت�صمي��م اأنيق وجذاب ، 

يعك�ض جاذبية ا�صتثنائية على اطاللة العرو�ض.
العرو���ض  اطالل��ة  تنا�ص��ب  البوهيمي��ة:  -اللم�ص��ة 

الطبيعية،وحفالت الزفاف يف الهواء الطلق.
-ط��وق الورد: انه عنوان الرّقة والرومان�صية، ينا�صب 

العرو�ض احلاملة.
-ال�صب��ك: ي�ص��كل اناق��ة ا�صتثنائية قم��ة يف ال�صياكة 

خا�صة اذا تخلله حبيبات الكري�صتال الناعمة.
-اللوؤل��وؤ: ول جاذبي��ة ت�صاهي مل�ص��ات اللوؤلوؤ �رسط 
ان تك��ون متناغمة م��ع الإك�ص�ص��وارات املوجودة يف 

الف�صتان.
-الق��الدة: ان الإك�ص�صوار على �صكل قالدة تتدىل على 
اجلب��ني ملفت للغاية لكن ي�ص��رتط تن�صيق حجمه مع 

عر�ض اجلبني حتى ل يغطي على تفا�صيل الوجه.

كيف يمكن ان تختار العروس اإلكسسوار المناسب لجبينها؟


