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مهني��ًا: تقل��ق اأو ت�ض��طرب لبع���ض الأم��ور 
والرعاي��ة،  احلن��ان  اإىل  باحلاج��ة  وت�ض��عر 
وترغ��ب يف الرتفي��ه ع��ن نف�ض��ك وممار�ض��ة 
هواي��ة جدي��دة عاطفيًا: حت��اول التهرب من 
بع�ض امل�ض��وؤوليات ال�ض��عبة جت��اه ال�رشيك 

ولكن من دون جدوى

مهني��ًا: يحمل هذا اليوم فر�ض��ًا مهنية وعرو�ض��ًا او 
اقرتاح��ات جدي��ة يج��ب ان تاأخذها بع��ن العتبار، 
�ض��ارع اإىل العمل والت���رشف بدون تباط��وؤ عاطفيًا: 
ق��د تتلقى دع��وة من ال�رشيك للخروج معًا يف �ض��هرة 
رومان�ض��ية، يجب اأن تقبلها ب���رشور، ورمبا تقومان 

ب�ضفر

مهنيًا: يب�رش و�ض��عك املهني بنجاح قريب مل 
تكن تتوقعه، ثابر على تفوقك واجتهادك

عاطفيًا: اأحذرك من بع�ض العوا�ضف التي قد 
ت�ض��بب نفوراً وجفاء بينك وبن ال�رشيك، لكن 
املياه ل تلبث اأن تعود اإىل جماريها الطبيعية 

بينكما

مهني��ًا: ح��ن تعرت�ض��ك امل�ض��اعب الكبرية، 
فاإنك تظهر قدرة فائقة وخارقة على التعامل 

مع الظروف كافة للخروج باأف�ضل النتائج
عاطفي��ًا: تتلق��ى هدي��ة ثمين��ة ورائع��ة م��ن 
ال�رشيك ت�ض��عدك وت�ضعرك باحلب الكبري الذي 

يكنه لك

الزم��اء  بع���ض  م��ع  النزاع��ات  مهني��ًا: 
واملحيط��ن �رشع��ان م��ا تختفي، ول��ن يعقد 
التفاو���ض  �ض��عيد  عل��ى  الأم��ور  �ض��يء  اأي 
والت�ض��الت عاطفي��ًا: مطلوب من��ك الهدوء 
ه��ذا اليوم، وعدم اتخاذ اي قرارات، ول ترتك 

اأحداً يخدعك

مهني��ًا: ق��د تع��رف اأزم��ة مهني��ة �ض��عبة 
ب�ض��بب �ض��وء ت�رشفك مع الأم��ور واإهمالك 

املتوا�ضل للح�ضابات، ما اأوقعك يف عجز
اأم��ام  اجلب��ن  مقط��ب  تك��ن  ل  عاطفي��ًا: 
ال�رشي��ك، ل ذن��ب ل��ه يف كل ما 

يح�ضل معك

مهني��ًا: ت�ض��عر بالرتي��اح نوعًا ما وت�ض��تفيد 
م��ن بع���ض الفر���ض يف حيات��ك الجتماعية 
كما املهنية، وقد حتق��ق اأمراً مذهًا عاطفيًا: 
حن جتد اأن ال�ضفات التي يتمتع بها ال�رشيك 
موؤث��رة، ت�ض��طر اإىل معاملته باملث��ل، ورمبا 

اأف�ضل مما يعاملك
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عالج عيوب البشرة بالليزر.. فوائده وأضراره

وتعت��ر نتائج العاج باللي��زر اإيجابية وتعمل على 
جتدي��د الب�رشة حيث تبدو اأكرث �ض��بابا، كما ي�ض��اعد 
عل��ى حت�ض��ن ملم�ض ولون الب���رشة. يتم حتديد نوع 
اللي��زر الذي ي�ض��تخدم يف عاج الب���رشة وفقا لنوع 
الب���رشة ولونه��ا. والع��اج بالليزر يقوم ب��ه طبيب 

الأمرا�ض اجللدية اأو جراح التجميل.
وميكن اأن ت�ض��تخدم جمموعة من الأ�ض��عة ال�ضوئية 
لتنا�ض��ب نوع ب�رشة ال�ضخ�ض واملناطق التي حتتاج 
للع��اج. وهن��اك عدة ا�ض��تخدامات للي��زر يف عاج 

الب�رشة، منها:
تق�ضري الب�رشة با�ضتخدام الليزر:

ه��ذا النوع من العاج بالليزر هو و�ض��يلة لتح�ض��ن 
الب���رشة ع��ن طري��ق تق�ض��ريها. حي��ث تق��وم اأ�ض��عة 
اللي��زر بتق�ض��ري الب���رشة باإزالة الطبق��ات اخلارجية 
منه��ا وميكن اأن ي�ض��تخدم التق�ض��ري كعامل م�ض��اعد 
للعمليات اجلراحية للوج��ه اأو ميكن اأن يحل حملها 
عندم��ا تكون اجلراحة غري منا�ض��بة اأو غري مرغوب 

فيها.
اإزال��ة الطبقات اخلارجي��ة من الب�رشة ي�ض��اعد على 
زيادة تكوين الكولج��ن يف الطبقات الداخلية من 
الب���رشة والت��ي جتعل الب���رشة تبدو ناعم��ة ووردية 

واأكرث �ضباب.

كذل��ك يعال��ج تق�ض��ري اجلل��د باللي��زر بع���ض عيوب 
الب�رشة مثل اخلط��وط الرفيعة والتجاعيد حول الفم 
وحتت الع��ن اأو يف اجلبهة، واأي�ض��ا البثور الناجتة 
عن حب ال�ض��باب والبقع الناجتة عن ا�ضعة ال�ضم�ض، 
بالإ�ض��افة اإىل اأن��ه يعمل على حت�ض��ن لون الب�رشة 

وتقليل الدهون يف منطقة الأنف.
�ضد اجللد با�ضتخدام الليزر:

 يتم �ض��د اجللد با�ض��تخدام الليزر عن طريق ت�ضخن 
الطبق��ة  تعري���ض  ع��دم  م��ع  الداخلي��ة  الطبق��ات 
اخلارجي��ة للجلد للح��رارة بوا�ض��طة تقني��ة التريد 
ال�ض��طحي. ت�ضتخدم ال�ض��عة حتت احلمراء ل�ضد اجللد 
فعندما يعم��ل الليزر على ت�ض��خن الطبقة الداخلية 
)الكولجن(، فهذا ي�ضبب انكما�ض فوري للكولجن 
مم��ا يوؤدي اإىل �ض��د اجللد والذي يت��م ماحظته على 
الف��ور بع��د العاج، كما يتم ال�ض��تمرار يف حت�ض��ن 
النتائ��ج خال الأ�ض��ابيع التالية. ويعتر �ض��د اجللد 

بالليزر غري موؤمل ول يتطلب الكثري من الوقت. 
عاج البثور الناجتة عن حب ال�ضباب با�ضتخدام 

الليزر:
ل تختف��ي البث��ور الناجتة عن حب ال�ض��باب �رشيعا 
واإمن��ا ت��رتك اأث��ر يف الوجه لف��رتة طويل��ة، وميكن 
التخل���ض م��ن ه��ذه البث��ور اأو اإخفائه��ا بحي��ث ل 
تك��ون ملحوظة بالعاج بالليزر. والكثري يف�ض��لون 
ه��ذا النوع من الع��اج حيث يعمل على تقليل ظهور 

امل�ضام ويعالج الندبات والبثور.

ويت��م ذلك م��ن خال التخل���ض من الطبق��ة التالفة 
م��ن الب�رشة، مما ي�ض��مح للطبقات الت��ي توجد حتت 
الطبق��ات اخلارجية بالظهور. وقد ي�ض��عر ال�ض��خ�ض 
ب��الأمل خ��ال ه��ذا الع��اج، ولك��ن يق��وم الطبي��ب 
با�ض��تخدام خم��در مو�ض��عي لتخدي��ر املناطق التي 
�ض��يتم عاجه��ا لراح��ة املري���ض بق��در الإم��كان. 
وبعد العاج، �ض��وف ياحظ حت�ض��ن كبري يف ن�ض��يج 

الب�رشة. 
من هم املر�ضحون لإجراء عاج الب�رشة بالليزر:

- كب��ار ال�ض��ن الذي��ن يعان��ون م��ن ظه��ور جتاعيد 
الوجه ويرغب��ون يف التخل�ض منها ليبدون اأ�ض��غر 

�ضنا.
- ال�ض��باب يف �ض��ن املراهق��ة الذي��ن يعان��ون م��ن 
البث��ور الناجتة عن حب ال�ض��باب اأو البق��ع الناجتة 

عن اجلدري.
- الأ�ض��خا�ض الذي��ن يعان��ون من تل��ف يف الب�رشة 
ب�ض��بب التعر�ض لأ�ض��عة ال�ض��م�ض وال��ذي ينتج عنه 

ظهور النم�ض والبقع والكلف.
- الأ�ض��خا�ض الذين يعان��ون من تغيري لون الب�رشة 

ونق�ض الكولجن.
مزايا وعيوب عاج الب�رشة بالليزر:

اأول: املزايا:
- يحقق الع��اج بالليزر نتائ��ج اإيجابية يف معظم 
احلالت، فغالب��ا ما يحقق الأه��داف املطلوبة مثل 

التخل�ض من جتاعيد وبثور الوجه.

- ل ي�ض��عر ال�ض��خ�ض ب��الأمل اأثناء الع��اج بالليزر، 
ولكن قد ي�ض��عر البع�ض باأمل ب�ض��يط خال املعاجلة 
ميكن و�ض��فه عادة كاإح�ضا�ض بحرق ب�ضيط اأو ل�ضعة 

خفيفة ويختلف من �ضخ�ض لآخر.
- تعت��ر الف��رتة املطلوبة لكل جل�ض��ة من جل�ض��ات 
اللي��زر ل تتطل��ب وقت كب��ري، فكل جل�ض��ة ل تتطلب 
اأكرث من 30 دقيقة، كما اأن فرتة ال�ضفاء بعد اجلل�ضة 
ل تتطل��ب الكث��ري من الوقت اأي�ض��ا فع��ادة ما تعود 
الب�رشة لطبيعتها خال اأ�ض��بوع اأو اأ�ضبوعن بعد كل 

جل�ضة.
ثانيا: العيوب:

- يعت��ر الع��اج باللي��زر مكلف ج��دا، خا�ض��ة اإذا 
تطل��ب العاج اأكرث من جل�ض��ة للتخل���ض متاما من 

عيوب الب�رشة.
- م��ن الث��ار اجلانبية الناجتة ع��ن العاج بالليزر 
ح��دوث اإحم��رار وتورم يف الوجه وقد يحدث اأي�ض��ا 
جفاف يف الب�رشة. ولكن هذا نادرا ما يحدث وعادة 

ما يختفي خال اأيام قليلة.
- ميك��ن اأن يح��دث بع���ض الإلتهابات بع��د العاج 
لذلك يجب اأن يقوم الطبيب بو�ض��ف م�ض��اد حيوي 

ملنع اللتهاب.
- ق��د يح��دث ت�ض��بغ للب���رشة وه��و تغي��ري يف لون 
اأن املناط��ق الت��ي مت  الب���رشة بع��د الع��اج. كم��ا 
معاجلتها بالليزر قد ي�ضبح لونها اأفتح من املناطق 

الأخرى يف الب�رشة ولكن ب�ضكل غري ملحوظ.

بغداد – هيفاء القره غولي 

ي�ستخدم الليزر يف 
عالج عيوب الب�سرة 

با�ستخدام اال�سعة 
ال�سوئية حيث يعمل 

على تقليل جتاعيد 
الب�سرة والتخل�ص 

من بقع الوجه وحب 
ال�سباب و�سد اجللد. 

املقادير 
400 غرام تونة يف الزيت، او ما يعادل علبتن

1 ب�ضل، مقطع
1/2 كوب مايونيز

1 فلفل اأخ�رش، مفروم
اأحمر، مفروم 1 فلفل 

1 ملعقة كبرية بقدون�ض، مفروم
3 ملعقة كبرية ع�ضري ليمون حام�ض

1/4 ملعقة �ضغرية كمون
اأ�ضود 1/4 ملعقة �ضغرية فلفل 

1/4 ملعقة �ضغرية ملح
طريقة التح�ضري 

10 دقيقة
يف وع��اء، نخل��ط املايونيز. املل��ح. الفلف��ل والكمون 

جيداً ون�ضكب ع�ضري ليمون حام�ض ونخلط جمدداً.
يف وع��اء اخ��ر ن�ض��ع التون��ة م��ع الب�ض��ل. الفلف��ل 
والبقدون���ض ونقلبه��م ث��م ن�ض��كب عليه��م ال�ضل�ض��ة 

املح�رشة �ضابقًا.

الأ�ضود:
الل��ون الأ�ض��ود يعت��ر ل��ون فاخ��ر وه��و م��ن الأل��وان 
الأ�ضا�ضية. واأي�ض��ا من الألوان املف�ضلة لدى العديد من 
م�ض��ممن الأزياء هذا املو�ض��م. فيمكنك احل�ضول على 
نظ��رة مثرية واأنيقة من خال اإرتداء ماب�ض ذات اللون 
الأ�ض��ود، وميك��ن اأي�ض��ا مزج اللون الأ�ض��ود م��ع بع�ض 

الألوان الأخرى الزاهية خللق مظهر جيد ومثري. 
الأبي�ض:

اأي�ض��ا اللون الأبي���ض يعتر من الألوان املف�ض��لة لدى 
امل�ض��ممن يف مو�ض��م �ض��تاء 2017 كم��ا اأن الل��ون 
الأبي�ض يعتر لون له �ض��عبية كبرية دائما. بالإ�ض��افة 
اإىل اأن الأبي���ض مع الأ�ض��ود من اأكرث الألوان املف�ض��لة 

هذا املو�ضم. 

الأحمر الغامق 
يعتر اللون الأحم��ر الغامق من الألوان الأكرث ع�رشية 
هذا ال�ض��تاء، حيث يعتر لون مثايل خللق نظرة متاألقة 
ويبدو انيق اأي�ض��ا خا�ضة يف ماب�ض ال�ضهرات. ويعتر 

اللون النبيتي يتما�ضى ب�ضكل جيد مع البيج والأ�ضود. 
الرمادي:

يعتر اللون الرمادي هو لون له �ض��عبية كبرية يف هذا 
ال�ض��تاء، حي��ث يبدو جي��د يف اجلاكيت الرتيكو واأي�ض��ا 
التن��ورة احلري��ر وغريه��ا م��ن املاب�ض. وميك��ن مزج 
الرم��ادي مع األوان اأخرى حيث اأنه يتما�ض��ى مع الكثري 

من الألوان. 
الأزرق:

يعتر اللون الأزرق اأي�ضا من الألوان املو�ضة يف �ضتاء 

2012. فه��و ل��ون ج��ذاب وجميل. وميك��ن مزجه مع 
اللون الأ�ض��ود والرمادي واأي�ض��ا البني الفاحت، فمزجه 

مع هذه الألوان ي�ضاعد على اإبراز ثراء اللون الأزرق. 
الأ�ضفر الغامق

يعت��ر هذا الل��ون من الأل��وان الزاهية الأك��رث ع�رشية 
ه��ذا املو�ض��م، وميك��ن مزج��ه م��ع الل��ون الرم��ادي اأو 
البني اأو الأ�ض��ود واملوف اأي�ض��ا. ويظهر هذا اللون جيد 
يف اجلاكيت الطويل والف�ض��اتن ال�ض��وف وغريها من 

املاب�ض املختلفة. 
الأخ�رش الزمردي 

ه��ذا اللون ه��و درجة م��ن درجات الأخ�رش له �ض��عبية 
كبرية هذا املو�ض��م. وميكن مزج��ه مع األوان اأخرى مثل 

البني حيث يعطي نظرة اأنيقة جدا. 

مهني��ًا: ح��ن تعرت�ض��ك امل�ض��اعب الكبرية، 
فاإنك تظهر قدرة فائقة وخارقة على التعامل 
مع الظروف للخروج باأف�ضل النتائج عاطفيًا: 
تق�ض��ي م��ع ال�رشيك اأوقاتًا �ض��عيدة وت�ض��لك 
اأخبار �ضارة من قريب م�ضافر يدعوكما لل�ضفر 

اإليه لتجديد �ضهر الع�ضل

مهني��ًا: تبح��ث ق�ض��ية مالية ملحة وت�ض��طر 
رمبا اإىل ت�ض��ويات، لكن ذلك ل��ن يدوم طويًا 

وتعود الأمور اإىل �ضابق عهدها من التطور
عاطفيًا: هنالك من ي�ض��ع العراقيل يف طريق 
تطوي��ر العاقة بال�رشي��ك، لكنك تتخطى ذلك 

بنجاح

مهني��ًا: ق��د حت�ض��ل تغ��ريات على �ض��عيد 
العمل، اخرت الأف�ضل ولكن لي�ض الأ�ضهل

اأوقات��ًا  احلبي��ب  م��ع  تق�ض��ي  عاطفي��ًا: 
رومان�ض��ية تقرب��ه من��ك وت�ض��عل يف قلبه 

الهيام جمدداً

مهنيًا: تعاك�ض��ك الأقدار وتتطلب هدوًء، بعيداً 
ع��ن التحديات العقيم��ة، اأن�ض��حك باحلر�ض 
ع��ن  والبتع��اد  ال�ضخ�ض��ية  �ض��امتك  عل��ى 
العدائية عاطفيًا: ت�ض��عر بفتور اجلو وتت�رشع 
يف اإلق��اء الل��وم على ال�رشي��ك عندما تتدهور 

الأمور اأو تت�ضع الهوة بينكما

مهني��ًا: ق��د تع��اين مماطل��ة وتب��ذل جه��وداً 
م�ض��اعفة من اأج��ل املحافظة عل��ى موقع اأو 

من اأجل دفع عمل نحو الإجناز
عاطفي��ًا: ق��د جت��ر عل��ى الهتم��ام ب�ض��وؤون 
ت�ضغلك عن ال�رشيك، ما يولد جواً قامتًا بع�ض 

الوقت

تلعب احلواج��ب دوراً مهمًا يف اإبراز جمال الوجه ويف 
كم��ال اأناقت��ه واإطالته، لذا تويل الن�ض��اء اأهمية كرى 
للعناية بحاجبيها. اإل اأن بع�ض الن�ضاء يواجهن م�ضكلة 

احلواجب اخلفيفة اأو غري املتنا�ضقة، 
من هن��ا اأهمية ا�ض��تعمال قلم 

احلواجب لتحديدها.
فكيف تختاري��ن لون قلم 
احلواج��ب املنا�ض��ب ل��ك 

تبعًا للون ب�رشتك؟
قلم احلواجب تبعًا للون 

ال�ضعر:
يف البداية، اإحر�ض��ي 
تخت��اري  اأن  عل��ى 
كل  البعي��د  الل��ون 

البعد عن لون �ض��عرك، 
لأن ذل��ك يوؤث��ر �ض��لبًا 
عل��ى مظه��رك. دائم��ًا 
اإخت��اري اللون الأفتح 

يف  بدرج��ة 
كان  ح��ال 
�ض��عرك  لون 
ويف  داكن��ًا؛ 

كان  ح��ال 

لون �ض��عرك فاحتًا، اإختاري لون قلم احلواجب الأغمق 
بدرجة.

ال�ضعر الأ�ضود:
الأف�ض��ل   م��ن  الأ�ض��ود،  ال�ض��عر  ل�ض��احبات 

ا�ض��تعمال قلم احلواج��ب ذات اللون 
فا�ض��تعمال  الغام��ق،  البن��ي 
ال�ض��عر  م��ع   الأ�ض��ود  الل��ون 
الأ�ض��ود يعك�ض ق�ضاوة املامح 
وحدته��ا، م��ا مين��ح الوج��ه 

اإطالة م�ضطنعة.
ال�ضعر الأ�ضقر:

�ض��احبات  م��ن  كن��ت  اإن 
ال�ض��عر الأ�ض��قر، يف�ضل اأن 
ت�ض��تعملي قل��م احلواج��ب 
ذات اللون الأ�ض��قر الرمادي 
اأو البن��ي الفاحت، فالتنا�ض��ق 
بن الل��ون الداكن للحاجبن 
والل��ون الف��احت لل�ض��عر مين��ح 

الوجه اإطالة طبيعية.
ال�ضعر البني:

تبع��ًا 
لدرجة 

الل��ون البن��ي ل�ض��عرك اإعتم��دي ل��ون قل��م احلواج��ب، 
ف��اإن كان البن��ي داكنًا اإ�ض��تخدمي قل��م احلواجب ذات 
الل��ون البني الفاحت، واإن كان لون �ض��عرك بنيًا فاحتًا، 

اإ�ضتعملي قلم احلواجب ذات اللون البني الطبيعي.
ال�ضعر الأحمر اأو النحا�ضي اأو الرغندي:

الرغن��دي،  اأو  النحا�ض��ي  اأو  الأحم��ر  ال�ض��عر  ل��ذوات 
اإ�ضتعملن قلم احلواجب ذات اللون البني الطبيعي اأو 

البني املحمر، لتمنحي وجهك اإطالة طبيعية
قلم احلواجب تبعًا للون الب�رشة:

الب�رشة البي�ض��اء: لذوات الب�رشة البي�ض��اء الفاحتة، 
اإعتم��دي قل��م احلواج��ب ذات الل��ون الرم��ادي، ال��ذي 

�ضيمنحك اإطالة مميزة ومينح وجهك �ضكًا طبيعيًا. 
اأق��ام  القمحي��ة  الب���رشة  ينا�ض��ب  القمحي��ة:  الب���رشة 
احلواج��ب ذات الل��ون البن��ي الف��احت، ما يظه��ر الوجه 
ا�ض��تعنت  اإطالت��ك الطبيعي��ة. واإن  اإىل  ب�ض��كل قري��ب 
بقل��م احلواجب اجليل، فذلك �ضي�ض��اعدك لتثبيت �ض��كل 

حاجبيك ملدة اأطول.
الب���رشة ال�ض��مراء: ل�ض��احبات الب���رشة ال�ض��مراء، م��ن 
الأف�ض��ل البتعاد عن اختيار قل��م احلواجب ذات اللون 
الأ�ض��ود، واللج��وء اإىل القل��م ذات اللون البن��ي الداكن. 
ويعت��ر البني القريب من لون ال�ض��وكول اللون الأقرب 
اإىل لون احلاجبن واملتنا�ض��ق ب�ض��كل طبيعي مع لون 

الب�رشة الداكن.

ما هي األلوان األكثر موضة في شتاء 2017

طريقة عمل سلطة تونة بالمايونيز والفلفل

تبعًا للون بشرتك وشعرك... اختاري لون قلم الحواجب 


