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مهني��ًا: ت�س��اب ببع�ض االرتباك وت�س��اورك 
اأفكار �سود وتت�رصف بطريقة غريبة نوعًا ما
عاطفي��ًا: �س��عادة عاطفية مفاجئ��ة وفر�ض 
رومان�س��ية وتعلق زائ��د بال�رصي��ك نتيجتها 

توطيد العالقة بينكما

مهين��ًا: يجعلك هذا اليوم مت��ر مبرحلة دقيقة من 
االختبارات، لكن النجاح يكون حليفك

عاطفي��ًا: تفرح كثرياً فاحلظوظ ترافقك على على 
ال�س��عيد العاطفي، ومت�سي اأجمل االأيام واأمتعها 

مع ال�رصيك

مهني��ًا: ي�س��كل مرك��ور طالع��ًا دقيق��ًا م��ع اأورانو�ض 
في�س��عرك اأن اأحدهم يخفي عنك اأمراً ما، ورمبا تعي�ض 
بع���ض االلتبا�ض لكن��ك تتخل�ض م��ن العراقيل تطال 
و�س��عك املهني عاطفي��ًا: تعاطف كبري م��ع ال�رصيك، 
لكن هنالك اعتبارات �سابقة تعود جمدداً اإىل الواجهة 

فتعيق تقدم االأمور بع�ض ال�سيء

تط��ورات  ع��ن  الي��وم  ه��ذا  يتح��دث  مهني��ًا: 
اإيجابي��ة يف العمل، تعود عليك بفائدة كبرية 

على عدة �سعد
عاطفي��ًا: ق��د حتقق حلم��ًا يتعل��ق باإجناب اأو 
والدة اأو خطب��ة اأو زواج اأو اأجواء رومان�س��ية 

اأو م�ساحلة

مهني��ًا: يفر�ض عليك ه��ذا اليوم قواع��د وقوانني 
جديدة من ال�س��لوك والتعاطي يف حياتك املهنية 

عليك التقيد بحذافريها
عاطفيًا: يتغري م�س��ري العالقة هذا اليوم، وحت�سم 

ق�سة مهتزة وحت�سل بع�ض املواجهات العابرة

مهني��ًا: يو�س��ح لك ه��ذا الي��وم اأم��وراً كانت 
انتق��ايل وي�س��لط  غام�س��ة، ويع��دك بظ��رف 

االأ�سواء على موؤهالتك املهنية والعلمية
عاطفي��ًا: جتن��ب النزاعات بذكاء وال ت�س��خم 
االأم��ور، ق��د تن��ال م��ا تريد م��ن ال�رصي��ك اإذا 

ت�رصفت بليونة وهدوء

مهني��ًا: ي�س��اعدك ه��ذا اليوم عل��ى اأن جتد طريقة 
�رصيعة للتخل�ض من امل�سكالت التي قد تواجهها

عاطفي��ًا: ال حت��اول ا�س��تغالل �س��عف �سخ�س��ية 
ال�رصيك لتحقي��ق اأهدافك، فقد يجد نف�س��ه مرغمًا 

على مواجهتك
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تعرفي على أضرار حقن الفيلر تحت العين 

حق��ن الفيلر ) التعبئة ( هو عبارة عن و�س��يلة 
او معاجل��ة جتميلية دون احلاجة اىل التدخل 
اجلراحي ملعاجلة اآثار تقدم ال�سن على اجللد، 
حي��ث تعم��ل عل��ى ا�س��تعادة الوج��ه امتالءه 
الطبيع��ي اىل ح��د م��ا للح�س��ول عل��ى وج��ه 
اأكرث �س��باًبا خاىل من التجاعيد ، فنحن كلما 
تق��دم بن��ا العم��ر نفق��د الكثري م��ن العنا�رص 
الت��ي حتاف��ظ عل��ى نظ��ارة الوج��ه و �س��كله 
امل�س��دود و تب��داأ تك�س��ريات و عالمات ال�س��ن 
يف الظه��ور و يبداأ الوج��ه يف الذبول ، حدثت 
طف��رات يف جم��ال التجمي��ل و التخل���ض من 
اآثار تقدم ال�س��ن فبع��د اأن كانت اجلراحة هي 
الو�سيلة الرئي�سية التي ظهرت بجانبها بع�ض 
املعاجلات التي تتم بدون التدخل اجلراحي ، 
حيث يتم معاجلة اآثار ال�سن يف املناطق غري 
احلركية يف الوجه مب��ا يعرف بحقن الفيلر ) 
التعبئ��ة ( مث��ل منطقة اخل��دود و حول الفم و 

اأ�س��فل االنف عند الفم و الذقن ، كما ت�ستخدم 
لعالج الهاالت ال�س��وداء ا�سفل العني حيث اأنه 
قد يكون �س��بب الهاالت وج��ود جتويف غائر 
حتتها يحت��اج للملئ حتى يت��م تفتيح اللون 
اأ�س��فل الع��ني ، ام��ا املناط��ق احلركي��ة فيتم 

معاجلتها بحقن البوتك�ض .
 كيفية عمل حقن الفيلر :

م��ن  جمموع��ة  م��ن  الفيل��ر  حق��ن  تتك��ون 
امل��واد الكيميائي��ة او الطبيعي��ة املرن��ة مثل 
الكوالج��ني و الهيالوروني��ك و ال�س��يلكون و 
تكون �س��به �س��ائلة او جيالتينية او �س��حمية 
، و م��ن املفرت���ض اأنه��ا اآمن��ة عل��ى اجلل��د و 
تعمل امل��واد املوجودة يف حق��ن الفيلر على 
ملئ التجويفات التي تنتج عن التجاعيد مما 
يجعل الوجه ي�س��تعيد حجمه الطبيعي و لكن 
ب�رصط ان ال يكون التقدم يف ال�سن كبري جًدا و 
بالتايل فاإن الرتهالت الناجتة عن التجاعيد 
كب��رية جًدا ، و اإن الرتهالت ناجتة عن فقدان 
الوزن ب�س��كل كبري يف هذه احلالة اجلراحات 

تاأتي بنتائج اأف�سل و اأكرث اإ�ستمرارية .

اأنواع حقن الفيلر :
االأول موؤقت او غري دائم ي�س��تمر تاأثريها من 
�س��تة اأ�س��هر اىل عام��ني و هي االأك��رث اأمنا و 

االأف�سل .
الث��اين دائ��م و لك��ن هذا الن��وع اآثاره لي�س��ت 
م�س��مونة حي��ث قد يوؤدي اىل م�س��كالت اأكرب 

م�ستقباًل .
االأ�رصار :

رغم كل ما ذكر عن مدى االأمان يف اإ�ستخدام 
احلق��ن التجميلية و منها حق��ن الفيلر اال اأنه 
يظ��ل الأي م��ادة خمتلف��ة �س��واء طبيعي��ة او 
كيميائي��ة مهما كانت درج��ات االأمان فيها 
له��ا اأ���رصار او اآث��ار جانبي��ة و خا�س��ة اأن 
اإ�س��تجابات النا�ض تختلف يف تفاعالتها مع 
املواد الداخلة اىل اجل�سم ، اىل جانب اأن هناك 
بع�ض املواد التي ثبت �رصر اإ�ستخدامها فيما 

بعد .
توج��د االأ�رصار االأكرب يف حق��ن الفيلر الدائم 
وال ين�س��ح ب��ه حت��ى االأطب��اء العامل��ني يف 

جمال التجميل ومن هذه االآثار

 اإن من املواد امل�س��تخدمة بحقن الفيلر مادة 
او  الب�رصي��ة  الدهني��ة  او امل��واد  الكوالج��ني 
احليواني��ة التي تعترب من اأن��واع حقن الفيلر 
، ق��د ثب��ت اأن هذه املواد لي�س��ت اآمن��ه متاًما 
يف االإ�س��تخدام و ق��د اأثبت��ت بع���ض االبحاث 
اأن اإ�س��تخدام ه��ذه الن��وع من احلق��ن و بهذه 
املواد وخا�س��ة يف منطقة اجلبهة و املنطقة 
املحيط��ة بالع��ني ب�س��كل ع��ام ق��د يت�س��بب 
يف م�س��كالت كب��رية بالع��ني و بخا�س��ة يف 
النظ��ر نتيج��ة ه��ذه امل��واد التي ق��د تت�رصب 
اىل االأوعي��ة القريب��ة من العني و قد تت�س��بب 
يف حدوث ال�س��كتات الدماغية نتيجة ت�رصب 
تل��ك املواد اىل �رصايني الع��ني مما يوؤدي اىل 

اإن�سدادها و بالتايل حدوث ال�سكتات .
- احل�سا�س��ية: – غالًب��ا م��ا يحدث ه��ذا االأثر 
م��ع حقن الفيلر التي تعبئ بالكوالجني حيث 
ق��د يك��ون ال�س��خ�ض م�س��اب بح�سا�س��ية من 
الربوتني احلي��واين فالكوالج��ني هو بروتني 

م�ستخرج من جلد االأبقار .
 التكت��الت: – و ه��و اأث��ر ينتج ب�س��بب طريقة 

احلقن و التي قد توؤدي اىل عدم توزيع املادة 
فتتكت��ل يف م��كان واح��د وحتت��اج للتخل�ض 
م��ن الكتل��ة اىل عمل جراح��ة و بالطبع تظهر 
امل�س��كلة هن��ا عندما تك��ون كمي��ة التكتالت 
او جتمع��ات امل��ادة كب��رية و منت���رصة ب��ني 
االأن�س��جة مما ي�س��طر اجلراح اىل اإحداث اأكرث 
من �سق يف اجللد الإ�ستخراج مادة الفيلر او قد 
ي�س��طر يف حالة اإنت�س��ار املادة ب�سكل م�رص 
يف املنطق��ة حتت اجللد اىل ا�ستئ�س��ال اجللد 
باملنطق��ة حتته و ترميم ه��ذه املنطقة برقع 

جلدية .
- الكدمات: – بع��د حقن الفيلر يحدث نزيف 
حتت اجللد يظهر كالكدمة و يزول بعد ب�سعة 

اأيام .
ق��د ي��وؤدي احلق��ن بالفيل��ر اىل اإلتهاب��ات قد 
تك��ون طفيفة و قد ت��زداد و يتكون خراج مما 

ي�ستدعي الدخول اىل امل�ست�سفى .
ب�س��كل عام فاإن اأغلب اأ�رصر اأو االآثار ال�سيئة 
حلق��ن الفيلر تعود اىل املمار�س��ة اخلاطئة او 

قلة خربة و عدم حرفية الطبيب .

بغداد – هيفاء القره غولي

طريقة عمل الكبة اللبنية
1 كيلو حلمة ناعمة
1 كيلو برغل ناعم

ب�سلة 
ملعقة �سغرية فلفل ابي�ض

ملعقة �سغرية ملح
مقادير ح�سوة الكبة :

1/2 كيلو حلمة ناعمة
ب�سلة 

ملعقة �سغرية ملح
ملعقة �سغرية بهارات

ملعقة �سغرية فلفل ا�سود
مقادير النب :

كيلو لنب
بي�سة

6 مالعق كبرية ن�ساأ

ملعقة �سغرية ملح
نبداأ اوال بالكبة نقوم بغ�س��ل الربغل جيدا ون�س��فيه من 

املاء ونرتكه ن�سف �ساعة
جنه��ز ماكن��ة الكب��ة ون�س��ع فيه��ا الربغ��ل واللحم��ة 
والب�س��لة والفلفل االبي���ض وامللح ونطح��ن املكونات 
باملاكن��ة ث��الث م��رات تقريب��ا اىل ان متت��زج جمي��ع 
املكونات يف مقالة غري قابلة لاللت�س��اق ن�سع الب�سل 
املف��روم فرم��ا ناعم��ا والقلي��ل م��ن الزي��ت عل��ى نار 
متو�سطة اىل ان يذبل الب�سل ن�سيف اللحمة اىل الب�سل 
والبه��ارات والفلف��ل اال�س��ود واملل��ح والدهن��ة وميكن 
ا�س��تبدال الدهنة مبلعقتني �س��منة او زيت نباتي ح�س��ب 

الرغبة ونحرك اللحمة اىل ان تن�سج اللحمة
 ن�سكل اقرا�ض الكبة ونح�سيها باللحمة

هناك ثالث طرق اولها ان تبقى الكبة نية وعند و�سعها 
باللنب تن�س��ج والطريقة الثانية ميكن قلي الكبة ن�سف 

قل��ي وو�س��عها يف الكب��ة والثالثة ميكن دهن �س��ينية 
الفرن بالقليل من الزيت و�س��ف الكبة و�سويها قليال ثم 

و�سعها باللنب لل�سيدة اختيار الطريقة التي تف�سلها
واالن جنه��ز الل��نب يف ق��در نظي��ف ج��دا ن�س��ع الل��نب 
والبي�س��ة وامللح ونحرك املكونات جيدا اىل ان تختلط 

املكونات جيدا
نح���رص قدر كبري نظيف اي�س��ا ون�س��يف الل��نب بعد ان 
ن�سفي اللنب مب�سفاة ناعمة ون�سعه على نار متو�سطة 

مع اال�ستمرار بالتحريك اىل ان ي�سبح كثيفا
ن�سيف الفلفل االبي�ض ونحركه جيدا

ن�س��يف حبات الكب��ة اىل اللنب ون�س��عهم عل��ى درجة 
ح��رارة منخف�س��ة ملدة ع�رصي��ن دقيقة وعن��د التحريك 

نحرك بحذر لكي ال تفرط حبة الكبة
عند التاأكد من ان الكبة اللبنية ا�سبحت جاهزة ن�سكبها 

يف وعاء كبري ونزينها وت�سبح جاهزة للتقدمي

ال�س��فاه ال�سحية الناعمة هي عنوان اجلمال واجلاذبية ، 
لذا فاإن ت�سققها وجفافها وتلونها باللون الداكن م�سكلة 
تواجه املراأة مما يدفعها للبحث الدائم عن م�ستح�رصات 
العناية بال�سفتني واحل�سول على امللم�ض الناعم واللون 
ال��وردي الطبيعي ، وتعد العناية الطبيعية لل�س��فتني هي 
الطريقة ال�س��حيحة االآمنة والذي يعتمد على املق�رصات 
واملرطب��ات الطبيعي��ة للتخل���ض م��ن الطبق��ات اجلافة 
امليتة وعالج الت�س��ققات واحل�س��ول على �س��فاه ناعمة 
بل��ون وردي ال يحت��اج للمكياج ، وهي خطوات ب�س��يطة 
الب��د م��ن االنتظ��ام يف تطبيقه��ا وخا�س��ة يف االأجواء 
القا�س��ية التي تتعر�ض للربودة ال�سديدة اأو االرتفاع يف 
درجات احلرارة ، مع مراعاة التغذية ال�س��حية ال�س��ليمة 
الغني��ة بالفيتامينات واملعادن الهامة لتقوية ال�س��حة 
العام��ة والت��ي تنعك�ض بدورها على بهتان لون ال�س��فاه 

وجفافها .
اأ�سباب جفاف ال�سفايف وت�سققها :

. – لعق ال�سفتني با�ستمرار 

. – التنف�ض عن طريق الفم 
. اأنواع من معاجني االأ�سنان  – بع�ض 

اإي. – االإفراط يف فيتامني 
– التغ��ريات اجلوية القا�س��ية من ب��رودة اأو ارتفاع يف 

درجات احلرارة .
– التعر�ض الأ�سعة ال�سم�ض .

. اأنواع من م�ستح�رصات التجميل  – بع�ض 
. – التدخني 

طرق تق�سري ال�سفايف :
التق�س��ري بالفر�س��اة: وهي طريقة ب�س��يطة ال حتتاج الأي 
مكونات اأو م�س��تح�رصات تعم��ل على اإزالة طبقات اجللد 
امليت��ة وتنعي��م ال�س��فتني ، م��ع احلر�ض على ا�س��تعمال 

فر�ساة اأ�سنان ناعمة لفرك ال�سفايف يوميا .

مهني��ًا: يجعلك هذا اليوم تفك��ر جديًا يف الراحة، 
فقد اأرهقت نف�س��ك بعدة اأمور وو�س��عت نف�سك يف 

موقف �سعب
عاطفي��ًا: ال�رصي��ك قادر على ت�س��وية اأم��وره، فال 
تتدخ��ل حت��ى ال تزيد الو�س��ع تاأزم��ًا، بل حاول 

معرفة ما ميكن اأن ي�ساعده

مهني��ًا: يدع��وك ه��ذا الي��وم اإىل احل��ذر م��ن الغرية 
والتملكي��ة واالبتعاد عن الزمالء الذين ي�س��مرون 
ل��ك ال���رص عاطفي��ًا: فينو�ض ال��ذي ينتق��ل اإىل برج 
اجلدي يح�سن و�سعك العاطفي، ورمبا يدور حديث 
ج��دي ومميز ب�س��اأن جتدي��د العالق��ة اأو اإنهائها اأو 

التفاهم على نقاط م�سرتكة

مهنيًا: يجعلك هذا اليوم ت�س��ع ب�سخ�س��ية مميزة، 
لك��ن ثمة ما يتطل��ب احلذر يف عالقات��ك املهنية 

وخ�سو�سًا مع بع�ض الزمالء اجلدد
عاطفيًا: حتديد امل�س��تقبل م��ع ال�رصيك يتحدد يف 
االأي��ام املقبل��ة، ذل��ك يبق��ى رهنًا مب��ا تنتج منه 

املفاو�سات بينكما

مهنيًا: يجعلك هذا اليوم تركز على ق�سية �رصاكة 
�سخ�سية اأو مهنية وتتلقى �سكوى معينة اأو تعالج 

�ساأنًا قانونيًا
عاطفيًا: قرارات مهمة وجريئة تتخذها هذا اليوم 
تك��ون له��ا تداعيات اإيجابية ت�س��جل مل�س��لحتك 

العالقة بال�رصيك

مهني��ًا: يعي��د اإليك هذا الي��وم الثق��ة بالنف�ض يف 
املرحل��ة املقبل��ة، قيا�س��ًا باخلط��وات التي تقوم 
بها لتح�سني و�س��عك املادي عاطفيًا: رومان�سية 
ال�رصي��ك ق��د تفاجئ��ك يف بع�ض االأحي��ان، لكنها 

�رصورية للراحة النف�سية والذهنية بينكما

الفح��م مادة طبيعية حتت��وي على عن�رص 
ا�س��تعمالها  ا�س��تحدث  الكرب��ون 

للعناي��ة  االأخ��رية  االآون��ة  يف 
بالب���رصة والتجمي��ل ، حي��ث 

ع��رف بخ�س��ائ�ض جمالية 
عدي��دة مل��ا يحتوي��ه م��ن 
اأن�س��جة نباتية باالإ�سافة 
لعن���رص الكرب��ون والعديد 
م��ن املعادن الت��ي تعالج 

م�س��اكل الب���رصة ومتنحها 
ل��ذا   ، ون�س��ارة  بيا�س��ا 

العدي��د  حت�س��ري  يف  ا�س��تعمل 
م��ن االأقنعة للعناية بالوجه ، كما 

تتوفر كثري من م�س��تح�رصات التجميل 

امل�سنعة من الفحم .
فوائد الفحم النباتي اجلمالية :

التخل���ض  يف  ي�س��اعد  الفح��م   –
م��ن �س��موم اجلل��د حي��ث ميت���ض 
، مم��ا  امليكروب��ات واجلراثي��م 
 ، االلتهاب��ات  م��ن  يحميمه��ا 

ويعمل على تنظيفها بعمق .
– عالج حب ال�سباب .

– الق�ساء على ندبات اجلروح 
والبثور .

– توحي��د اللون والق�س��اء على 
الت�سبغات .

. – ت�سييق امل�سام الوا�سعة 
. اآمن للب�رصة  – الفحم مق�رص 

– الفح��م يعم��ل على امت�س��ا�ض الده��ون والزيوت مما 
يعم��ل على الق�س��اء عل��ى املظه��ر الدهن��ي الالمع وحل 

م�سكالت الب�رصة الدهنية .
اأقنعة وو�سفات الفحم االأ�سود التجميلية :

* قناع الفحم واالألوفريا :
املكونات :

– 2 ملعقة �سغرية من بودرة الفحم النباتي.
. – ملعقة �سغرية من ماء الزهر 

. اأو ع�سري الليمون  – ملعقة �سغرية من جل االألوفريا 
الطريقة :

يت��م خلط املكونات جيدا لنح�س��ل على خلي��ط متجان�ض 
ي��وزع عل��ى الب�رصة ويرتك ملدة ربع �س��اعة ، ثم ي�س��طف 
الوجه بامل��اء الدافئ ويجفف ، يعمل قناع االآلوفريا على 

�سد الب�رصة وت�سييق امل�سام

الفحم سر جديد من أسرار الجمال

طريقة تقشير الشفاه وجعلها وردية


