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مهني��ًا: ال تعتم��د عل��ى م�س��اعدة زمالئ��ك، 
ميكن��ك اجن��از مهام��ك بنف�س��ك ب�س��كل جيد 

ير�سي طموحاتك على نحو كبري
عاطفي��ًا: يف احل��ب هن��اك احلل��و وامل��ر، قد 

تعاك�سك الظروف لتعود من ثم وتبت�سم لك

مهني��ًا: غلط��ة ارتكبته��ا اأخ��رياً ت�سع��ك يف 
موق��ف ح��رج م��ع الزم��الء، اإجته��د الإع��ادة 

االأمور اإىل ن�سابها
عاطفي��ًا: توا�س��ل م��ع احلبي��ب وا�ستم��ع اإىل 
م�ساكل��ه، اأنت اأف�سل �سدي��ق له يف مثل هذه 

الظروف

مهنيًا: حالت��ك النف�سية امل�سو�س��ة توؤثر �سلبًا 
يف عملك فت�سعر موقتًا باأنه ممل وفا�سل

عاطفي��ًا: ت�ستاق اإىل احلبي��ب الغائب وتعي�ش 
توت��راً م�ستم��راً، لعل ه��ذه التجرب��ة تفيد يف 

تقربك منه اأكرث من قبل عندما جتتمعان

مهنيًا: عليك املثاب��رة لتتمكن من حتقيق ما 
كن��ت حتلم به منذ مدة طويلة، وخ�سو�سًا اأن 

الفر�سة �سانحة اأكرث من اأي وقت م�سى
عاطفيًا: بع���ش امل�ساعر قد تكون عبئًا عليك 
يف العالقة بال�رشيك، لذا، ي�ستح�سن اأن تكون 

اأكرث ر�سانة يف امل�ستقبل

مهني��ًا: اإحذر اجل��و املتوت��ر والعدائي��ة فهذا 
الي��وم دقيق جداً ورمب��ا ينذر بقطيعة و�سعور 

بالوحدة
عاطفيًا: قد يعلو ال�سوت اإذا ت�رشفت ب�رشا�سة 
مع ال�رشيك ولن تتو�سال اإىل حل اإذا مل تقدما 

تنازالت

مهني��ًا: يب��داأ مرك��ور بالرتاج��ع، م��ا يجع��ل 
ات�ساالتك �سعبة قلي��اًل ومعقدة، اإذ قد يغيب 
اأحد املفاو�سني اأو ت�سط��ر اإىل اإعادة حياكة 
م���رشوع جم��دداً عاطفي��ًا: تتح��رر م��ن قي��د 
اإذا كن��ت مرتبط��ًا، وتتخل��ى عما 
يزعج��ك، وتخو�ش جتربة جديدة 

حتفزك جداً

مهني��ًا: يج��ب ان ت�ساط��ر االآخري��ن االأف��كار 
واملعلوم��ات وان تعطي وجهة نظرك بروية، 
اإح��ذر املزاجي��ة وح��اول ان تهت��م بالزمالء 
وال تهمله��م عاطفيًا: الغ��رية تعد من العوامل 
ال�سلبي��ة يف العالق��ة بال�رشي��ك، فح��اول اأن 
ال�رشي��ك  اأن حتا�س��ب  قب��ل  نف�س��ك  حتا�س��ب 
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إليِك أضرار مناديل إزالة المكياج والطرق الطبيعية إلزالته؟

 لذل��ك تلج��اأ الفتي��ات اإىل ا�ستخ��دام منادي��ل اإزال��ة 
املكي��اج باإعتبارها حل �رشيع عند اإ�ستخدام مناديل 
اإزال��ة املكي��اج حيث حتت��وي مناديل اإزال��ة املكياج 
عل��ى م��واد ن�سط��ة موج��ودة يف معظ��م املنظف��ات 
العادي��ة كم��ا اأنه��ا حتتوي عل��ى امل�ستحلب��ات التي 
ت�ساع��د يف اإزالة املكياج ولك��ن ال ت�ساعدك املناديل 
يف التنظي��ف الكام��ل للب���رشة الأنها ت��رتك جزء من 

بقايا املكياج ورائها على اجللد .
توؤدي مناديل اإزالة املكياج اإيل تهيج الب�رشة :

طبيع��ة تعبئة وتغليف منادي��ل اإزالة املكياج تتطلب 
و�سع م��واد حافظة وذل��ك لزيادة م��دة �سالحيتها.  
ي��وؤدي ه��ذا اإيل تعر���ش اجلل��د للم��واد الكيميائي��ة 
واالإفراج عن الفورمالديهايد اإ�سايف والذي ي�ستخدم 
باإعتباره مادة حافظة . يتم ت�سنيف الفورمالديهايد 
باإعتب��اره مادة م�رشطنة تنتج عن��د التعر�ش العايل 
لها وم��ن االأف�سل تنجبه��ا بقدر االإم��كان خ�سو�سًا 

عندما تعاين من احل�سا�سية الزائدة .
واأكرث من ذلك اأن حركة م�سح املكياج مبناديل اإزالة 
املكياج ت��وؤدي اإيل تهيج اجللد الأنه اأكرث خ�سونة من 
التنظي��ف باملاء. واإذا كنت تعاين من االأكزميا جتنب 

مناديل اإزالة املكياج الأنها تفاقم التهيج.
ميكن اأن ت�سبب اخلطوط:

ب���رشف النظر عن اأي تهيج ميك��ن اأن ت�سببه مناديل 

اإزال��ة املكي��اج، يف الواقع ميك��ن اأن ت�سب��ب مناديل 
اإزال��ة املكي��اج ظه��ور اخلط��وط الدقيق��ة والتجاعيد 
الأن املطه��رات التي يتم و�سعها يف مناديل املكياج 
تتواجد بن�سبة خفيف��ة . وعادة ما ت�ستغرق قدر كبري 
م��ن الف��رك الإزالة املكي��اج العنيد . وعن��د تنفيذ هذه 
اخلط��وات على اجللد احل�سا���ش املحيط بالعني ميكن 
اأن يع��زز من ظه��ور اخلطوط الدقيق��ة وميهد الطريق 
اأم��ام ظه��ور التجاعي��د يف امل�ستقب��ل وبذل��ك تظهر 

اخلطوط الدقيقة والرتهالت .
 ال تتمكن من اإزالة املكياج بالكامل :

ال ميكن��ك التاأك��د 100 % اأن مناديل املكياج تقوم 
باإزال��ة االأو�س��اخ م��ن االأف�سل عدم الره��ان يف هذه 
النقط��ة اأن منادي��ل اإزال��ة االأو�س��اخ ت��رتك ورائه��ا 
و�س��خ خفيف وزيوت على ب�رشت��ك. توؤدي اإيل تكوين 
البكرتي��ا واالأو�س��اخ يف النهاي��ة  .ق��د تب��دو ب�رشتك 
نظيف��ة بع��د اإ�ستخ��دام منادي��ل اإزالة املكي��اج ولكن 

لي�ش هناك اأي �سمان لهذا
ن�سائح الإ�ستخدام مناديل اإزالة املكياج 

 بع��د اإ�ستخدام مناديل اإزال��ة املكياج يف�سل ال�سطف 
املبا���رش للوجه وذلك الإزالة اجلف��اف املتواجد على 
الب���رشة واأي مكونات ميكن اأن ترتكها املناديل على 

الوجه.
 جتنب اإ�ستخدام مناديل اإزالة املكياج حول العنينني 
واملنطقة املحددة لل�سفاه الأن هذه املناطق ح�سا�سة 
جداً وميكن اأن تزداد �سوًء عند ا�ستخدام مناديل اإزالة 

املكياج.
اإذا كان لديك ب�رشة جافة اأو ب�رشة خمتلطة، تاأكد من 

تطبيق مرطب بعد ا�ستخدام املناديل.
 تاأك��د من ق��راءة ورقة مل�سق��ات املناديل واإحرت�ش 
م��ن امل��واد الكيميائية الت��ي تف��رج الفورمالديهايد 
الت��ي ت�ستخ��دم كم��واد حافظ��ة  . ميكن��ك ا�ستخ��دام 
. phenoxyethanol املناديل التي حتتوي على
جتنب اإ�ستخ��دام مناديل اإزالة املكي��اج التي حتتوي 

على مواد عطرية الأنها تفاقم من تهيج الب�رشة .
طرق طبيعية الإزالة املكياج :

ق��د تبدو ل��ك منادي��ل اإزال��ة املكي��اج و�سيل��ة �سهلة 
ومريح��ة ولكنها يف الواقع ميكن اأن توؤدي اإىل تهيج 
عيني��ك وتوؤذي الب�رشة مع مرور الوقت. ب�سبب وجود 
املكون��ات الن�سط��ة يف مناديل اإزال��ة املكياج توؤدي 
اإيل تعر���ش اجلل��د اإيل الكث��ري من امل�س��اكل . وبذلك، 
ت�سبح املنادي��ل مزعجة للكث��ري خ�سو�سًا اأ�سحاب 
الب�رشة احل�سا�سة والب�رشة اجلافة . اإليِك عدد قليل من 
الط��رق الطبيعية الإزال��ة املكياج بنف�س��ك يف املنزل 

وجتديد ب�رشتك بدون اإ�ستخدام املواد الكيميائية :
زيت تنظيف طبيعي :

بالطبع اأي نوع من املطهرات يوؤدي اإيل التخل�ش من 
الزي��وت الطبيعية . وهذا يجعلها تت�سب يف اأن ت�سبح 
الب���رشة جاف��ة ج��داً ويتع��ني عليك ا�ستخ��دام مرطب 
مو�سع��ي . اأو  جتع��ل الب���رشة  تبداأ يف اإنت��اج املزيد 
من الزيوت مما يجعلها زيتية زائدة. هناك الكثري من 

املنتجات اخلالية من النفط ولكن هذا ميكن اأن ي�رش 
ب�رشت��ك ويوؤدي اإىل ال�سيخوخة املبكرة.  لذلك يف�سل 
اإ�ستخ��دام الزي��ت الطبيع��ي لكي يحافظ عل��ى �سباب 
ب�رشتك وظهورها متوهجة وناب�سة باحلياة . ميكنك 
اإ�ستخدام اأي من الزيوت الطبيعية مثل زيت الزيتون،  
زيت جوز الهند، لك��ي ميكنك من تنظيف اجللد بدون 
االإف��راط يف التجفي��ف . كما اأنه فعال ج��داً يف اإزالة 
جميع اأ�سكال املكياج �سواء اأحمر �سفاه اأو ما�سكارا .

 احلليب :
بالطب��ع، احللي��ب عن���رش رائ��ع للب�رشة وكذل��ك فاإن 
حمام��ات احللي��ب  م��ن اأ�سه��ر الط��رق القدمي��ة عند 
ده��ون  توج��د  الب���رشة.  بجم��ال  للعناي��ة  الن�س��اء 
وبروتين��ات يف احللي��ب خ�سو�س��ًا احللي��ب الكامل 
الد�س��م، ت�ساعد يف ترطي��ب اجللد وال�سم��اح لب�رشتك 
باالإحتف��اظ بالرطوب��ة. يف ح��ني اأن ���رشب احللي��ب 
ق��د ي��وؤدي اإيل تفاقم م�ساكل جلدي��ة معينة مثل حب 
ال�سب��اب، االأكزمي��ا، واال�ستخ��دام املو�سع��ي ي�ساعد 

على التهدئة ..
 اخليار :

هن��اك العدي��د من منتج��ات التجميل الت��ي ت�ستخدم 
اخلي��ار ت�ساع��دك يف اإزالة املكي��اج . ولذلك بداًل من 
التوجه اإىل املتج��ر ميكنك النظر اإىل الثالجة. اخليار 
ل��ه خ�سائ�ش م�س��ادة لالإلتهابات وبذل��ك ي�ساعدك 
يف تهدئة الب�رشة املتهجية اأو الب�رشة املعر�سة حلب 

ال�سباب 

بغداد – هيفاء القره غولي 

 مناديل اإزالة املكياج 
بالرغم من اأنها مريحة 

هي �سارة بالن�سبة 
للكثري من الأفراد قد 

يكون اأخذ ب�سع دقائق 
اإ�سافية قبل النوم 
لغ�سل الب�سرة من 

املكياج اأو اأثر الأتربة 
اأمر مرهق،

 200 غ �سوكوال �سوداء
 بيا�ش 3 بي�سات

 150 غ �سكر
 250 غ جبنة ما�سكاربون

ملعقتان �سغريتان خال�سة فانيال
 300 مل كرميا، خمفوقة قلياًل
 100 مل قهوة �رشيعة الذوبان

200 مل قهوة �سوداء
 12 اإ�سبع ب�سكويت ا�سفنجي، م�سطورة اإىل ن�سفني

اأنت بحاجة اإىل 6 كوؤو�ش زجاجية �سغرية

التح�سري 
تقط��ع ال�سوك��وال اإىل مربع��ات وتو�س��ع يف وع��اء 
مقاوم للحرارة، ثم تذوب فوق قدر من املاء املغلي.
يخفق بيا�ش البي���ش يف وعاء نظيف حتى يجمد. 
ي�ساف ال�سكر، مبعدل ملعقة طعام كل مرة، ويتابع 

اخلفق حتى احل�سول على مزيج ناعم.
تخل��ط جبن��ة املا�سكارب��ون مع خال�س��ة الفانيال، 
اإىل الكرمي��ا وبيا���ش البي���ش  وي�س��اف اخللي��ط 
املخف��وق. ت�سك��ب ن�س��ف كمية ه��ذا املزي��ج فوق 
ال�سوك��وال املذوب��ة وتخل��ط معه��ا للح�س��ول على 

مو�ش.
ت�سك��ب القهوة ال�س��وداء والقه��وة ال�رشيعة الذوبان 
يف طب��ق. تغم���ش قطعتان م��ن اأ�ساب��ع الب�سكويت 
يف خلي��ط القهوة قبل و�سعهم��ا يف كاأ�ش زجاجي 
مع مقدار ملعقة طعام من �سائل القهوة. ي�سكب من 
ث��م القليل من خليط املا�سكاربون، وت�ساف بعدها 
طبق��ة اأخرى م��ن اأ�سابع الب�سكوي��ت املغمو�سة يف 
خلي��ط القهوة، وي�سكب فوقه��ا ما تبقى من اخلليط. 
ت��وزع املو�ش عل��ى الكوؤو���ش. حتف��ظ الكوؤو�ش يف 

الثالجة ملدة �ساعة على االأقل قبل التقدمي.

بالطب��ع، يح��ب طفل��ك اأن يتن��اول االأطعم��ة املقلية 
واملح��الة واملاحل��ة. لك��ن، انتبه��ي، لي�ش علي��ك اأن 
ت�سجعي��ه على ذل��ك. فهذه االأنواع م��ن املاأكوالت قد 
ت�س��يء اإىل ذكائه. هل تعجبني لهذا االأمر؟ اإذاً، اإعريف 

كيف.
االأطعمة املقلية

كل االأطفال يحبون تناول البطاطا والدجاج وال�سمك 
املقلي��ة. وَم��ن من��ا ال يح��ب ذل��ك؟ فهي لذي��ذة جداً. 
وبالرغ��م من ه��ذا، علي��ك اأن تتنبه��ي اإىل اأن ذلك قد 
يع��ود بنتائ��ج �سلبية على حي��اة طفلك، فق��د يجعله 

يع��اين من فرط احلركة وي�ساه��م يف اإ�سعاف قدرته 
على التعلم ويوؤثر �سلبًا على خاليا دماغه. وال تن�سي 

اأن اأكرث زيوت القلي خطورة هو زيت دوار ال�سم�ش.
االأطعمة اململحة

ه��ل تقدم��ني لطفل��ك، ب��ني احل��ني واالآخ��ر، رقائ��ق 
البطاط��ا اململح��ة؟ اإذاً، ال تدعي��ه يتناوله��ا بكميات 
كب��رية الأن ه��ذا يلح��ق ال���رشر بطاقت��ه الدماغي��ة 

وبذكائه.  
الربوتينات امل�سنعة

تدخ��ل هذه املكونات يف تركيبة اأطعمة م�سنعة مثل 

النقان��ق واملرتدي��ال. ومن االأف�س��ل اأال ت�سيفيها اإىل 
علب��ة غ��داء طفلك املدر�سي��ة. مل��اذا؟ الأن ا�ستهالكها 
يحف��ز ن�س��اط ذهن��ه ب�س��كل مبال��غ فيه، م��ا ي�سعف 
قدرته على الرتكيز والتعلم واإن كان يتمتع بالذكاء.  

املحليات ال�سناعية
قد تعتقدي��ن اأنها ال ُتلحق ال���رشر ب�سحة طفلك كما 
يفعل ال�سك��ر العادي. وهذا خطاأ، فف��ي حال اأ�سفتها 
اإىل طعام��ه اأو �رشاب��ه ب�س��كل دائ��م، فه��ي ق��د تلحق 

ال�رشر بدماغه وحتد من قدرته على التعلم.

مهني��ًا: يخيم على جو هذا اليوم مناخ جميل 
م��ن التفاه��م، ترت��اح اإىل االأج��واء وتخط��ط 

مل�رشوع جديد
عاطفي��ًا: قد تنتهي م��ن املا�سي مع ال�رشيك 
وتط��ل عل��ى امل�ستقب��ل بثق��ة بالنف���ش اأك��رب 

وطموح لبناء عالقة را�سخة

طري��ق  ع��ن  ياأت��ي  ازده��اراً  توق��ع  مهني��ًا: 
ات�ساالتك وعالقاتك العامة، متلك اأفكاراً غنية 
وحيوي��ة فائقة، وقد توظف االأموال يف ق�سايا 
تتعلق بالبن��اء عاطفيًا: املزاجي��ة مع ال�رشيك 
تدفع��ه نحو االبتعاد تدريجي��ًا. اإذا كنت مهتمًا 

به، فحاول حت�سني ت�رشفاتك معه

مهنيًا: اأنت مفعم ن�ساطًا وحيوية ولديك القدرة 
على حتقي��ق الكثري م��ن املهام املوكل��ة اإليك، 

حتى يف اأ�سعب الظروف واأدقها
عاطفيًا: قد تب��داأ عالقة عاطفية جديدة تبقيها 
���رشاً وبعي��دة عن اأع��ني املتطفل��ني، خوفًا من 

التدخالت التي قد تثري لك م�ساكل

مهنيًا: ال اأجد يف �سمائك تنافراً ولهذا ال�سبب اأ�سجعك 
عل��ى اأخذ املب��ادرة وال�سري قدمًا نح��و االف�سل حتى 
ل��و ا�سطدمت اأحيانًا ببع�ش العوائق عاطفيًا: اأدعوك 
اإىل ا�ستغالل اجلو اله��ادئ لتلغي بع�ش االرتباطات 
اخلارجي��ة، ولتبق��ى اإىل جانب احلبي��ب بغية تقريب 

امل�سافة بينكما

مهني��ًا: تنع��م بيوم منا�س��ب وتخت��رب جديداً 
م�سوق��ًا، وُتقدم اإليك خي��ارات كثرية وتتعزز 

ثقتك بالنف�ش
عاطفي��ًا: مكا�س��ب غ��ري متوقع��ة يف العالقة 
تنعك���ش ارتياحًا عند ال�رشي��ك وتزيده تعلقًا 

بك

االك�س�س��وارات  اأك��رث  م��ن  االق��راط  تعت��رب 
امل�ستخدم��ة من قبل ال�سي��دات، وهي لي�ست 

فق��ط جموه��رات للتزي��ن بل ه��ي و�سيلة 
راقي��ة الإظهار جم��ال الوجه، فهي 

ت�سي��ف رونق��ًا للعينني و�سوء 
لل�سعر والب�رشة.

من االأخط��اء ال�سائعة التي 
ترتكبه��ا بع�ش الن�ساء هي 

االأقراط  اختي��ار  ُح�سن 
تت��م  غالب��ًا  الت��ي 
املالب���ش  بح�س��ب 
اأو م��ا ت�سع��ه م��ن 
ولك��ن  ماكي��اج، 

ان��ه  ال�سحي��ح 
اختيار  عليهن 
ط  ا ق��ر الأ ا
الت��ي تنا�س��ب 

طبيع��ة  و
وجههن. فكل �سكل 
ب��ه  يلي��ق  وج��ه 

معني  نوع 
و�س��كل 

معني 

من االأقراط، تعرفوا 
عليها.

الكب��ري:  الوج��ه 
ع��دم  يف�س��ل 
ارت��داء االأق��راط 
للن�ساء  بالن�سبة 
الوج��ه  ذوات 
وعن��د  الوا�س��ع، 
عليه��ا  احلاج��ة 
اختي��ار االأق��راط 
ذات  الدائري��ة 
حتى  الكب��ري  احلجم 
تظه��ر مع��امل الوج��ه 
ت�سي��ف  و
ك��ة  حر

لل�سعر.
الوجه ال�سغري: الن�ساء ذوات الوجه ال�سغري عليهن 
ارت��داء االأق��راط ال�سغ��رية واالبتع��اد متام��ًا ع��ن 
االأقراط الكبرية وال�سخم��ة الأن ارتداءها لن يكون 

مقبواًل من ناحية ال�سكل.
الوجه الدائري: يف هذه احلالة على ال�سيدة االبتعاد 
ع��ن االأق��راط امللت�سقة وغ��ري املتدلي��ة، واختيار 
االقراط ال�سغ��رية التي تتخذ اأ�س��كااًل متعددة مثل 

القلب والدمعة او الوردة فهي ت�سيف الزوايا على 
الوجه.

الوج��ه البي�س��وي: ُيع��د الوج��ه البي�س��وي 
االأك��رث مثالية بني الوج��وه، فال�سيدة ميكنها 

اأن يت��م  اختي��ار اي ن��وع م��ن االأق��راط ب���رشط 
تن�سيقها مع ت�رشيحة ال�سعر واملالب�ش.

الوجه ذو �سكل القلب: ينا�سب هذا النوع من الوجوه 
االأق��راط املتدلية ذات االأج��زاء االأو�سع من االأ�سفل 

اأي كالتي ت�سبه الرثيا اأو عناقيد العنب املقلوبة.
الوج��ه املرب��ع: اإن كنت ممن يتمتع��ن بوجه مربع 
ال�سكل، احر�سي عل��ى و�سع جموهرات دائرية 
ال�سكل لتك�رشي �سيطرة الزوايا على ذقنك، 
وميكنك اأي�سًا و�سع اأي �سكل من اأ�سكال 
االأق��راط املتدلي��ة اأو الق�سرية ولكن 

ابتعدي عن تلك املربعة.

طفلك يصبح أقل ذكاء إذا تناول هذه األطعمة!

طريقة عمل موس الشوكوال

نصائح بسيطة تساعدك على اختيار األقراط بحسب شكل وجهك


