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مهني��ًا: ما تواجهه اليوم هو جمرد تراكمات 
قدمية لن توؤثر يف حميطك املهني، وتتجاوز 

ذلك براحة تامة
عاطفي��ًا: يفرت���ض اأن تفك��ر يف اال�ستق��رار 
جدي��ًا، وخ�سو�سًا اأن ال�رشيك املنا�سب لذلك 

موجود اإىل جانبك

مهني��ًا: اعتمد عل��ى ذكائ��ك وحرفيتك، احلظ 
حليف��ك ويفتح اأمامك اأب��واب النجاح والربح 
امل��ادي عاطفي��ًا: �سك��وكك يف احلبيب لي�ست 
يف حمله��ا، اإمنحه بع�ض الثق��ة الأنه اأهل لها 

و�سيفاجئك يف اأمور كثرية

تفق��د  وال  اال�ست�س��ام  متي��ل  اإىل  ال  مهني��ًا: 
العزمي��ة القوي��ة الت��ي متي��زك اأو تتاأخ��ر عن 
مواعي��دك، اأنت الذي ي�سدد عل��ى اأهمية الدقة 
اإذا كن��ت متزوج��ًا  يف املوا�سي��ع عاطفي��ًا: 
ت�ستعي��د ح��اوة االأي��ام االأوىل م��ن العاق��ة 

وتعي�ض اأجواء ال تنت�سى

مهني��ًا: ه��ذا اليوم قد يهدد برتاج��ع اأو بنزاع 
و�سدام اأو بجدال ب�سبب مناف�سة او غرية

جميل��ة  عاطفي��ة  اأوقات��ًا  تع��رف  عاطفي��ًا: 
وا�ستثنائي��ة، وتعرف بع�ض العاقات حت�سنًا 

ملمو�سًا

مهني��ًا: متت��از باأف��كار خاقة ج��داً، وتكثف 
ات�ساالتك، وتكرر املحاوالت ومتار�ض جميع 
�ساحيات��ك عاطفيًا: يوم خ��اِل من الظروف 
ال�ساغط��ة، وت�سود �سماءك مع ال�رشيك اأجواء 
لطيف��ة وم�سجعة عل��ى التعبري ع��ن عواطفك 

الدفينة

مهني��ًا: قد ت�ستفيد من حي��اة مهنية �ساخبة 
اللتق��اط فر���ض معين��ة تفتح اأمام��ك بع�ض 

االأبواب
عاطفيًا: تطرح موا�سيع �سائكة تت�سبب بجرح 
م�ساع��ر ال�رشي��ك، ورمب��ا يحاول 
النيل من �سمعتك وت�سويهها اأمام 

االآخرين

مهني��ًا: يك��ون اجل��و اإيجابي��ًا فاأن��ت تتمت��ع 
بق��درات معنوي��ة هائلة و�سجاع��ة وحما�سة، 

ما يجعل كل امورك تتقدم بخطوات جبارة
عاطفيًا: ما زلت متهوراً واالأقوال تخرج منك 
م��ن دون تفكري م��ا يزعج ال�رشي��ك، فيحاول 

جتنبك قدر امل�ستطاع، حذار

االسد 

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الثور

الحمل

الجوزاء

السرطان

الجدي

الدلو

الحوت

 حظك 
           اليوم

طرق تثبيت المكياج ألطول وقت ممكن

و يف النهاي��ة �سع��ي كرمي االأ�سا���ض او الفوندي�سن. 
ه��ذه هي ن�سائح اه��م فنانني املكي��اج حتى تبدو 

الب�رشة اأ�سغر �سنًا.
ا�ستخدام الربامير- الطبقة االأوىل من املكياج:

 BB حت��ى لو كنتي تقوم��ي با�ستخدام منت��ج مثل
ك��رمي او مرط��ب يعطي الل��ون الفاحت، الب��د من بداأ 
املاكي��اج م��ع برامير للحف��اظ على الوج��ه. و�سع 
ال��ربامي اواًل على الب�رشة يعطي طبقة ا�سافية حتى 
يثب��ت املاكي��اج مل��دة اطول. يج��ب اختي��ار برامي 
يتنا�سب مع لون الب�رشة و نوع الب�رشة، مثل اختيار 
واح��د يغطي امل�سامات الكبرية و اخلطوط الرفيعة، 
او اختي��ار واحد منا�سب للب���رشة الدهنية، او واحد 

مرطب للب�رشة اجلافة.
ا�ستخدام الفر�ساة:

م��ن االأف�س��ل ا�ستخ��دام الفر�س��اة يف و�س��ع ك��رمي 
االأ�سا���ض او الربمي��ر الأن ه��ذه الطريق��ة اف�سل من 
ا�ستخ��دام ا�ساب��ع الي��د اذا اردت ان يظ��ل مظه��رك 
باملكي��اج كم��ا ه��و. و هن��اك �سب��ب اخ��ر و هو ان 
زيوت ا�سابع اليد قد تنتقل اإىل الوجه، و �ستقومني 
با�ستخ��دام كمي��ة اك��ر م��ن املنت��ج ان��ت ل�ست يف 
حاج��ة اإلي��ه. الفر�س��اة ه��ي االأ�ستخ��دام االأف�سل و 

االأمث��ل لو�سع منتج��ات م�ستح���رشات التجميل و 
ه��و �رش بقاء املاكياج لف��رتة اطول، و لن تتعر�سي 
لوج��ود طبقة اكر �سمكًا عل��ى جانب واحد مقارنة 

باجلانب االأخر.
 و�سع املاكياج على �سكل طبقات:

يو�سع البا���رش والربونز على �سكل طبقة خفيفة و 
ميزج االأثنان مع��ًا.  اإزالة البا�رش الزائد جلعله اقل 

و�سوحًا، حتى يبدو طبيعيًا 
جتهيز العينني:

اي ك��رمي للع��ني ي�ساعد على التخل���ض من الهاالت 
ال�س��وداء، وا�ستخدام الكون�سيل��ر ي�ساعد على اخفاء 
عي��وب الع��ني و البق��ع.  يو�س��ع الكون�سيل��ر اأ�سف��ل 
العين��ني فقط الأنه ينع��م و يرطب اجللد، و ال يو�سع 
عل��ى اجلفون الأنه ي�سبب الرطوبة و �سيوؤثر علي ظل 

العيون و علي ثباته طول اليوم.
اختيار برامير �سحيح للعني:

م��ن املوؤك��د ان��ك �سمع��ت ان الكون�سيل��ر ه��و بديل 
جي��د لربامير الع��ني، و لكن خ��رباء التجميل يقولوا 
عك���ض ذل��ك الأن الكون�سيلر يكون �سمي��ك و رطب، و 
اذا ا�ستخ��دم يف منطق��ة اجلف��ون ي�سب��ب جتاعيد و 
ال ي�ساع��د يف تثبي��ت �سال العي��ون . يقول خرباء 
التجميل ان اف�سل النتائج تاأتي من خال ا�ستخدام 

برامير العني .
اختيار حمدد للعني م�ساد للماء:

من اجل مد ف��رتة ثبات املاكياج، ا�ستخدمي حمدد 
للعي��ون م�س��اد للمياه، ث��م �سعي فوق��ه بودر من 
نف���ض اللون لتثبيته اك��ر. يف حالة ا�سبحت العني 
رطب��ة، �سع��ي القلي��ل من الب��ودرة حلماي��ة حمدد 

العني من ال�سيان.
او ال ت�ستخدمي حمدد العني:

اذا كنتي غ��ري معتادة على ا�ستخ��دام حمدد العني، 
اذن م��ن اف�س��ل اال�سرتاتيجي��ات ه��ي التوقف عن 
ا�ستخدام��ه. اإذا كان��ت عيني��ك م��ن العي��ون املليئة 
بامل��اء ال ت�ستخدمي حمدد الع��ني، ميكنك ا�ستخدام 
املا�سكارا-مط��ول الرمو�ض ويك��ون م�ساد للمياه 

حتى يربز جمال العني
املا�سكارا:

اخت��اري املا�س��كارا املنا�سبة ل��ك ولعيونك والتي 
ت��دوم لفرتة اط��ول. االأ�سخا�ض الذي��ن لديهم عيون 
دامع��ة يجب اختي��ار ما�سكارا م�س��ادة للمياه. من 
اجل العثور على املا�سكارا املنا�سبة لعينيك، قومي 
ب���رشاء عينات – اي احجام قليلة، حتى تعريف من 
خ��ال التجربة والتطبي��ق، النوع املث��ايل لعينيك. 
ين�سح خ��رباء العيون، عند و�س��ع املا�سكارا، البدء 
بالرمو���ض ال�سفل��ى وال�سم��اح له��م باجلف��اف، ث��م 

االنتقال اإىل الرمو�ض العليا.
 ا�ستخدام قلم ال�سفاه:

باأحم��ر  اخلا�س��ة  املنتج��ات  م��ن  العدي��د  هن��اك 

ال�سف��اه م��ن خ�سائ�سها انها طويل��ة االأمد وجافة. 
قوم��ي اواًل بتحديد ال�سفاه با�ستخ��دام قلم ال�سفاه، 
ث��م قومي بو�س��ع احمر ال�سف��اه اخلا�ض ب��ك. هذه 
اخلدعة من اجل ت�سميع ل��ون احمر ال�سفاه وتثبيته 
مل��دة اطول الأنه مت حتديد ال�سف��اه بنف�ض لون احمر 

ال�سفاه او قريب له يف اللون
تثبيت لون الروج:

بع��د و�سع احم��ر ال�سفاه- ال��روج، يو�س��ي خرباء 
التجمي��ل بو�س��ع منديل ورق��ي عل��ي ال�سفتني، ثم 
ير���ض بودرة �سفافة لتثبيت اللون و ل�سمان ثباته 

لفرتة اطول.
�سرباي تثبيت املكياج للب�رشة :

ين�س��ح خ��رباء التجمي��ل بر���ض �سرباي بع��د و�سع 
الفوندي�س��ن، و عندم��ا يج��ف ن�س��ع الب��ودر، و بعد 
االأنته��اء من جمي��ع طبقات املاكي��اج، نقوم بر�ض 
ال�س��رباي للمرة االأخرية عل��ي الوجه من اجل ثبات 
املكياج. هذه الطبقات تقوم بتثبيت املكياج، الأنها 

تخلق حاجز بني اجللد الطبيعي و بني املنتجات.
ابعدي يديك عن وجهك:

جتنب��ي مل���ض وجهك ق��در االأمكان حت��ى حتافظي 
عل��ى املكياج. و هذا يعني ع��دم و�سع اليدين على 
الوجه، او حمل الهاتف على اخلد. اذا كان لديك حب 
ال�سباب، حاويل تنظيف هاتفك طول الوقت لتجنب 

البكرتيا، حتى ال يزيد من بثور حب ال�سب�اب.

بغداد – هيفاء القره غولي

جتهيز الب�شرة اواًل:
حت�شري الب�شرة جيدا 
قبل و�شع املكياج هو 

ال�شر . يجب البدء 
بغ�شل الوجه جيدا ثم 

و�شع ما�شك �شريع ملدة 
دقيقة ثم ي�شطف الوجة 

ثانية ويو�شع بعدها 
الكرمي املرطب. �شتكون 
الب�شرة نظيفة و مرطبة 

و خفيفة.

 املقادير: خيار: 4 
بندورة: 4 

الفليفلة احللوة: 2
نعناع 

الب�سل: 1 
ع�سري الليمون: 1
جنب فيتا: 200 

زيت الزيتون: ملعقتان كبريتان
زيتون اأ�سود: ن�سف كوب )املنزوع النوى(

ملح: ن�سف ملعقة �سغرية
طريقة التح�سري

اإىل �رشح��ات وتف��رد يف �سح��ن  البن��دورة  1. تقط��ع 
التقدمي.

2. يقطع اخليار اإىل �رشحات ويفرد فوق البندورة، ثم 

تقطع الفليفلة اإىل �رشحات اأي�سا وتو�سع فوق اخليار.
3. يقطع الب�سل ويو�سع على ال�سحن وفوقه النعناع 

املفروم قطع كبرية.
الزيت��ون فوق��ه، وت�س��اف كمي��ة اجلبن��ة  4. يو�س��ع 
البي�س��اء الفيت��ا املقطع��ة اإىل �رشح��ات رقيق��ة عل��ى 

الوجه.
5. ي�ساف الليمون املع�سور مع امللح والزيت.

   ُي�ستخ��دم االأ�سيتون كعن�رش كيميائي اأ�سا�سي يف 
مزي��ات طاء االأظافر كما يوج��د يف بع�ض اأنواع 
الط��اء نف�س��ه، على الرغم م��ن اأن له اآث��ار جانبية 
عديدة على اجل�سم. اإذا كنت ت�ستخدمني طاء اأظافر 
اأو مزي��ًا له يحتوي على االأ�سيت��ون عليك االنتباه 

الأ�رشاره، وهي:
الأن العي��ون ح�سا�س��ة واالأ�سيت��ون م��ادة كيميائية 

قوية عليك احلذر جيداً من اقرتابه من العيون
احلل��ق. يوؤثر االأ�سيت��ون على احلل��ق، وي�سبب نوعًا 

م��ن التهي��ج الأن�سجة االأن��ف واحللق م��ا يوؤثر على 
التنف�ض.

الرب��و. اإذا كان لديك رب��و ابتعدي عن االأ�سيتون يف 
كل االأح��وال. يعترب االأ�سيتون م��ن م�سببات نوبات 

الربو.
عندم��ا  احل��االت  بع���ض  يف  والتقي��وؤ.  الغثي��ان 
تتعر�س��ني لكمية كبي��ة من االأ�سيت��ون خال فرتة 

ق�سرية قد تعانني من الغثيان والتقيوؤ
العي��ون. الأن العي��ون ح�سا�س��ة واالأ�سيت��ون م��ادة 

كيميائي��ة قوية علي��ك احلذر جيداً م��ن اقرتابه من 
العيون. 

ي�سب��ب االأ�سيتون تهيجًا للعني ويوؤدي ذلك ل�سيان 
الدموع واأعرا�ض اأخرى.

ه�سا�سة االأظافر. ت��وؤدي كرة ا�ستخدام مزيل طاء 
االأظاف��ر الذي يحت��وي على االأ�سيت��ون اإىل جفاف 
االأظافر، وتبدو وكاأنها غري حية، وال�سبب اأنه مادة 
منظفة قوية يوؤدي التعر�ض املتكرر لها اإىل اإتاف 

اأن�سجة الب�رشة واالأظافر.

مهنيًا: يحاول بع�سهم ن�سب بع�ض الفخاخ، احذر 
فه��ذا اليوم قد يهدد برتاج��ع اأو بنزاع و�سدام، اأو 
بجدال ب�سبب مناف�سة اأو غرية عاطفيًا: ال يوفر لك 
هذا اليوم االأوق��ات العاطفية التي تتوخى، ما قد 
يجعل بع�ض العاقات ال�سخ�سية معقدة ومتوترة 

يف بع�ض االأحيان

مهنيًا: تت��اح اأمامك فر�سة ذهبية ال تهدرها 
بقرار طائ�ض الأنك قد تندم الحقًا

عاطفي��ًا: ح��ان الوق��ت مل�سارح��ة احلبي��ب 
بحقيقة م�ساعرك فهو ي�ستحق، وينتظر اإعان 

ذلك على اأحر من اجلمر

الرتاج��ع  او  التفاه��م  �س��وء  اإح��ذر  مهني��ًا: 
املعن��وي، االأج��واء معاك�س��ة واخل�سم قوي، 
ال تخال��ف القانون فق��د تثار ق�ساي��ا مالية 
دقيق��ة م��ع بع�ض اجله��ات عاطفي��ًا: تو�سح 
اأم��راً مهمًا للحبيب كنت تخاف الت�رشيح به، 

وتفتح اأوراقًا اأردتها م�ستورة

مهني��ًا: ينتق��ل كوكب مار���ض اإىل ب��رج احلوت يف 
الوق��ت الذي يب��داأ فيه مرك��ور بالرتاج��ع، وتعي�ض 
اوقات��ًا م�سلي��ة وتف��رح بلق��اءات وجل�س��ات مميزة 
عاطفي��ًا: عليك ت�سهيل االأم��ور والتخل�ض من العقد 
بدل تاأزميها، وا�ستدراك املواقف احلرجة واالإ�رشاع 

اإىل املعاجلة وتلطيف االأجواء

مهني��ًا: قد تخ���رش رهان��ًا اأو �سفق��ة اأو عر�سًا 
مغري��ًا، من الوا�س��ح اأن هنالك تعب��ًا واإرهاقًا 
عاطفي��ًا:  ومتتالي��ة  مرتاكم��ة  وم�سوؤولي��ات 
يدخ��ل كوك��ب مار���ض ب��رج احل��وت، فيخ��ف 
الوهج العاطفي قليًا، اإياك من الغرية والعناد 

والت�سبث بالراأي والغ�سب

   تع��د اله��االت ال�س��وداء ع��دواً جلم��ال 
املراأة حيث اأنها ت�سل��ب العني اإ�رشاقتها 
وبريقه��ا وجتع��ل امل��راأة تب��دو متعب��ة 

واأكرب �سنًا. 
ويف الغال��ب ميك��ن حمارب��ة اله��االت 
باتباع اأ�سلوب حياة �سحي وا�ستعمال 
كرمي��ات العناية املرطب��ة، كما ميكن 
اإخفاوؤها بالكون�سيلر، ولكن يف بع�ض 
احلاالت ت�ستل��زم اله��االت ا�ست�سارة 
الطبي��ب الأنها ق��د ت�س��ري اإىل نق�ض 

احلديد اأو م�ساكل الكلى. 
واله��االت ال�س��وداء تعد عامة 

عل��ى اتباع اأ�سلوب حياة غري 
�سحي، وال��ذي يتمثل يف 
قل��ة الن��وم وع��دم �رشب 

م��ن  كافي��ة  كمي��ات 
املعدني��ة،  املي��اه 

ع��دم  وكذل��ك 
تن��اول الفواك��ه 

واخل���رشوات 
كاف.  ب�س��كل 
ه��ذه  ويف 

تظه��ر  احلال��ة 
عل��ى  اله��االت 

هيئ��ة طية قوي��ة ذات 
ل��ون اأ�سود مائل ل��اأزرق. 

ويف هذه احلالة ميكن مواجهة 

الهاالت من خال تعديل 
النظام الغذائي. 

كرميات ترطيب 
الهاالت  حماربة  ميكن 
بوا�سط��ة  ال�س��وداء 
ت  ا م�ستح���رش
العناي��ة املخ�س�سة 
للعني، مثل كرميات 
املحتوية  الرتطيب 
اليوري��ا  عل��ى 
حم���ض  اأو 

الهيالورونيك 
خا�س��ة  اأو 
 ، لوف��ريا االأ

حيث اأنها تعمل على تبطني اجللد النحيف املحيط 
بالعني. ويتم توزيع الكرميات برفق وب�سغط قليل 

حول العني. 
وكذل��ك ميكن مواجه��ة اله��االت ال�س��وداء بو�سع 
ملعق��ة �ساي مثلجة عل��ى العني، حمذرة من و�سع 
اأكيا�ض ال�ساي الباردة على العني، نظراً الأن ال�ساي 
يرفع خطر ح��دوث ا�ستجابات حت�س�سية، وال �سيما 

ال�ساي االأ�سود ذو النكهات. 
واإخفاء اله��االت ال�سوداء بوا�سط��ة املكياج، حيث 
يت��م ا�ستعم��ال كون�سيل��ر ذي ل��ون اأفت��ح بدرج��ة 

واحدة من لون الب�رشة اأو لون املكياج.
ا�ست�سارة الطبيب

واإذا مل تتا�سى الهاالت ال�سوداء رغم تغيري 
النظام الغذائي وا�ستعمال م�ستح�رشات العناية 

اخلا�س��ة، فين�س��ح حينئ��ذ بزي��ارة الطبيب، حيث 
ميك��ن من خال اإجراء فح���ض دم اكت�ساف نق�ض 

الفيتامينات اأو نق�ض احلديد. 
ويف ح��االت ن��ادرة ق��د تك��ون اله��االت ال�سوداء 
موؤ���رشا على م�ساكل الكل��ى اأو الغ��دة الدرقية اأو 
اأحد اأنواع احل�سا�سية. كما اأنها قد ترجع اإىل خلل 
يف ت�رشيف ال�سائل الليمفاوي. ويف هذه احلالة 
يتم اإج��راء ت�رشيف ي��دوي اأو ميكانيك��ي لل�سائل 

الليمفاوي.
ويف بع���ض االأحي��ان ترجع الهاالت ال�س��وداء اإىل 
فرط تك��ون ال�سبغة، كنتيجة للتق��دم يف العمر اأو 
التعر�ض املفرط الأ�سع��ة ال�سم�ض. ويف هذه احلالة 

يتم التخل�ض من الهاالت بوا�سطة الليزر.

5 آثار جانبية الستخدام األسيتون .. تهمك معرفتها

السلطة اليونانية.. سهلة وسريعة

الهاالت السوداء.. متى تستلزم استشارة الطبيب؟


