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مهنيييًا: مفاجاأة مادية �صغييرة تفرحك 
وتدفعييك قدمييًا نحييو تطوييير اأدائييك يف 

العمل
عاطفيًا: اأنت رومان�صي اإىل اأبعد احلدود، 
جتذب عاطفتك اجليا�صة احلبيب ويتعلق 

بك اأكرث من ال�صابق

مهنيييًا: يزيييل هييذا اليييوم بع�ييس االلتبا�ييس 
والغمو�ييس اإذا عانيييت منهمييا، لكيين عليييك 
االبتعيياد عن غييرمي اأو خ�صم ميين املمكن اأن 
يوؤذيييك عاطفيييًا: مغامييرة جديييدة تلييوح يف 
االأفييق، فحيياول اأن تدر�س املو�صييوع بعناية 

كبرة قبل االإقدام على اأي خطوة

مهنيًا: راقب جيداً ما يدور حولك فقد تكت�صف 
حقائق حرتك طوياًل يف االآونة االأخرة 

اخلطيياأ  عيين  الرجييوع  احلييب،  يف  عاطفيييًا: 
جمموعيية ف�صائل واالنك�صييار انت�صار، فماذا 

تنتظر؟

مهنيًا: حاول اأن تبحييث عن الهدوء والراحة، 
لتنطلق جمدداً نحو غِد اأكرث اإ�رشاقًا وان�صجامًا 

مع االآخرين 
عاطفيييًا: اأفييكار جيييدة للم�صتقبييل، وال�رشيك 
ي�صاعييدك اإىل حد كبر لتحديد اخلطوات وفقًا 

لالأولويات املحددة

مهنيييًا: تخو�ييس جتربيية مالييية اأو تكت�صييف �صيئًا 
وتلتقييي اأفرقاء للمرة االأوىل وتربح اأموااًل وتنفتح 
اأمامك اآفيياق، لذلك ت�صعر باالأمان عاطفيًا: ال تكن 
كثيير العتيياب واال ابتعييد احلبيب عنييك، الظروف 
متاحيية امامك لتخطييي الكثر ميين احلواجز التي 

اأعاقت مالقاته اأو م�صاحلته

مهنيييًا: اأو�صيياع مالييية وترتيبييات ُتفر�ييس 
عليك وبع�س املفاو�صات املهمة جدا، والتي 

تتعلق مبمتلكاتك ومكت�صباتك 
ُتبييدي اهتمامييًا كبييًرا بال�رشيييك  عاطفيييًا: 
وتطلييع علييى بع�س االمييور التي 
قد تبقييي العالقة علييى اأف�صل ما 

يكون

مهنيييًا: توؤهلييك الكفيياءة التي تتمتع بهييا ل�صغل 
لكيين  لذلييك،  اأف�صييل املنا�صييب، فكيين م�صتعييداً 
امل�صوؤوليييات التييي �صتلقييى عليك تكييون كبرة، 
فهل اأنت قادر على حتملها؟ عاطفيًا: العالقة مع 
ال�رشيك تتحكم فيهييا املزاجية، وهذا يدفعك اإىل 
اتخيياذ قرارات حا�صمة اأحيانييًا ومتهورة اأحيانًا 

اأخرى، فكن حذراً
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أضرار استعمال الكريمات ومستحضرات التجميل "األكسباير" 

ا�صتخدام منتجات التجميل بعد اإنتهاء تاريخ �صالحتيها اأمر 
خطيير للغاية على �صحتنا فاملواد الكيميائية املتواجدة يف 
املنتجات ترتاكم وتوؤدي اإىل اجلراثيم على االأجزاء احل�صا�صة 

من اجللد مما ينتج عنه اإ�صابة اجللد بالعدوى .
اأ�رشار اإ�صتعمال الكرميات وم�صتح�رشات التجميل 

االك�صباير 2
وقد قامييت العديد من البالد املختلفة و�صع قوانني ومبادئ 
توجيهييية �صارميية لل�ييرشكات امل�صنعيية ملنتجييات العناية 
باجل�صييم. وقد طلبت منهييم تقدمي جميييع املعلومات الالزمة 
وو�صع تاريخ اإنتهاء ال�صالحية على العبوة، ولكن الكثر من 
النا�ييس مازال يتجاهل تاريخ اإنتهيياء ال�صالحية واالإ�صتمرار 
حتييى يف ا�صتخييدام منتجييات التجميييل القدمية ويييوؤدي يف 
نهاية املطاف اإىل االإ�صابيية بالطفح اجللدي، احلكة، اإلتهاب 
العييني، من خييالل تطبيق منتجييات منتهييية ال�صالحية مثل 
املا�صييكارا، الكحييل، اأحميير ال�صفيياه، �صامبو ال�صعيير، كرميات 
العناييية بالب�ييرشة. ومن اجلدير بالذكيير اأن منتجات التجميل 
الع�صوي يكون لها تاريييخ �صالحية اأق�رش من م�صتح�رشات 

التجميل االأخرى .
ت�صتخييدم معظييم منتجييات العناييية باجل�صييم مييواد حافظيية 
للحفيياظ على املنتج اآمن، وعندما ي�صل تاريخ انتهاء املنتج 
ي�صبييح غر فعال واملنتج يف حد ذاته غيير اآمن لال�صتخدام. 
عالوة على ذلك، بع�س عنا�رش منتجات التجميل تتحول مع 
مييرور الوقت، مما يييوؤدي اإىل ظهور اأنييواع اأخرى من العدوى 

وامل�صاكل ال�صحية واحل�صا�صية واحلكة والدمامل واالحمرار. 
وميين اأكرث امل�صيياكل �صيوعييًا الناجتة عن منتجييات التجميل 
منتهييية ال�صالحية هي العيون الأنها اجلييزء االأكرث ح�صا�صية 
يف اجل�صييم . لذلك، فاأنت بحاجيية اإىل حتذيرات اإ�صافية حول 

ا�صتخدام مكياج العني .
ميكنييك حتديد ان م�صتح�رشات التجميييل اخلا�صة بك و�صلت 
اإىل مييدة انتهيياء ال�صالحييية من خالل مالحظة تغيير اإت�صاق 
امل�صتح�ييرشات فبع�ييس كرميات العناييية بالب�رشة وكرميات 
االأ�صا�ييس جتييف واأي�صييًا �صييكل اأحميير ال�صفيياه يتغيير رمبييا 
ي�صبييح جاف اأكييرث واليييِك بع�س االأثييار ال�صلبييية الإ�صتخدام 

م�صتح�رشات التجميل منتهية ال�صالحية .
ولكيين كيف حتييددي اإنتهيياء �صالحييية املنتييج بنف�صييك، اإذا 
الحظتييي وجود اأي تغييرات يف اجللد اأو اأي م�صاكل هرمونية 
مزعجة ميكنك التحقق ميين �صالحية الرتكيب ولكن التقلقي 
يف حاليية ظهور اأي م�صيياكل للب�رشة ميكنك الق�صاء عليها يف 

غ�صون ا�صبوع اأو اأقل .
وقييد تتجاهل معظييم الن�صاء قواعييد اإنتهيياء �صالحية املنتج 
وبييداًل ميين اإ�صتخدام احل�ييس ال�صليم ميكنك التفكيير فيما يلي 

قبل اإ�صتخدام اأي منتج منتهي ال�صالحية :
هل له رائحة خمتلفة ؟ هل تغر لونه ؟ هل تغر ملم�صه ؟  هل 
ت�صعري باأن ب�رشتك خمتلفة ؟ هل ت�صعري باأن ب�رشتك دهنية 

اأو جافة اأكرث من الالزم ؟
حيياويل مالحظيية اأي تغرات ميكن اأن حتييدث للجلد ومبجرد 
اأن تظهيير رائحة غريبة الأحميير ال�صفاه فقد حان الوقت ل�رشاء 
واحييد جديييد. كوين حييذرة عند اإ�صتخييدام منتجييات التجميل 
منتهييية ال�صالحية فهييي ال ت�صتحق حييدوث اأي خماطر على 

�صحة اجللد .
اإليك قائمة بتواريخ انتهاء �صالحية معظم منتجات التجميل 

: كرمي االأ�صا�س ال�صائلة البودرة ال�صائة : 2 �صنة .
ما�صكارا : �صنة واحدة .

 الكحييل ال�صائل، ظييالل العيون ) الكرميي، البييودرة (، الكحل 
اجلاف : 1 �صنة .

 اأحميير ال�صفيياه : 2 �صنيية . طييالء االأظافيير : -2 3 �صنييوات . 
منتجييات ال�صعيير : 2 �صنيية . كرميييات الواقييية ميين ال�صم�ييس :  
2 �صنيية . العطييور : 2 �صنة .  كرميييات الوجه وم�صتح�رشات 

العناية باجل�صم : 2 3- �صنوات .
ا�رشار ا�صتعمال الكرميات وم�صتح�رشات التجميل االإك�صباير 

مكياج الوجه :
اإذا كنت ت�صتخييدم م�صتح�رشات العناية بالوجه القائمة على 
امليياء، يجب التخل�س منها بعييد مرور 6 اأ�صهر على الفور. يف 
حييني اأن م�صتح�ييرشات الوجييه اجلافة يف هيئيية م�صحوق قد 

ت�صتمر ملدة عامني .
حيث يزيد منو البكرتيا يف املنتجات ال�صائلة القدمية وي�صبح 
هييذا ال�صائل منتهي ال�صالحية وحمفوف مبخاطر االإ�صتخدام 

ويف نف�س الوقت ينتج عن ا�صتخدامه ظهور خطوط الوجه 
املا�صكارا :

وفقييًا ملا يذكييره خمت�صي اجللييد اأن املا�صييكارا ال�صائلة هي 
املييكان املثييايل لنمييو البكرتيييا. باالإ�صافيية اإىل ذلييك فيياإن 
املا�صييكارا القدمييية ومنتهية ال�صالحية ال تعمييل ب�صكل جيد 
. وعندمييا ت�صبح جافة واألياف املا�صكار �صميكة ومعقدة وال 

تعطي رمو�س �صل�صة .
 ظالل العيون :

كما هو احلال مع املا�صكارا فاإن الكحل ال�صائل اأي�صًا حتتاج 
اإىل ا�صتخدامييه يف غ�صييون ثالثة اأ�صهر ميين فتح العبوة . كما 
اأنه ميكنييك اإ�صتخدام ظالل العيون ملدة ت�صييل اإىل �صتة اأ�صهر 
. يييزداد معدل منييو البكرتيييا يف الكحل ال�صائييل وينتج عنها 
م�صيياكل خطييرة متعلقيية باجللييد والعيييون . وميين االأف�صييل 
اإ�صتخييدام الكحييل اجليياف الييذي ال يحتوي علييى اأي حمتوي 

مائي حتى ال ي�صكل خطر على عينيك .
 اأحمر ال�صفاه :

ميكنييك اإ�صتخييدام اأحمر ال�صفيياه لب�صييع �صنوات ولكيين اأي�صًا 
حمتوى املاء املتواجد بداخل اأحمر ال�صفاه يوفر بيئة مثالية 

لنمو البكرتيا .
 طالء االأظافر :

ميكن اأن يبقى طالء االأظافر ملدة ت�صل اإىل عام ولكن بعدها 
ال يعمييل ب�صكل �صل�س كما تتوقييع وي�صبح �صميك وعقدي بعد 
عييام اأو نحو ذلييك . حتتاج اإىل تخزينه يف مكان بارد وجاف 
الأن هييذه امل�صتح�ييرشات ح�صا�صيية للغاية عندمييا تتواجد يف 

درجة حرارة عالية وتتاأثر بالرطوبة اأي�صًا .
 منتجات العناية بالب�رشة :

ال يجييب اأن ت�صتخدم منتجييات العناية بالب�رشة اأكرث من �صتة 
اأ�صهيير ميين فتييح الزجاجة وغالبييًا ما يجب تطبيييق ذلك على 
كرميييات مقاومة عالمات ال�صيخوخيية. الأن بع�س املكونات 
املتواجدة يف هذه املنتجات مثل فيتامني ج تبداأ يف التدهور 
ب�صييكل اأ�ييرشع بكثيير اإذا مت تخزينهييا ب�صييورة �صيئيية . حيث 
ت�صبييح هذه املكونات اأكرث �صمييكًا مع مرور الوقت، وبالتايل 
فاإن املكونات لن تبقييي يف الن�صبة ال�صحيحة وي�صبح اجللد 

اأكرث عر�صة مل�صاكل خمتلفة مثل احلكة واجلفاف .

بغداد – هيفاء القره غولي 

املقادير
النباتييي: ملعقتييان  الزيييت 

كبرتان
�صدر دجاج 

ب�صل اأخ�رش 
الفلفييل اأحميير: 1 حبيية 

�صغر احلجم
كييوب  ثلييث  الييذرة: 

جممد
احلمراء:  الفا�صوليييا 

ربع كوب 
ملعقيية  البقدون�ييس: 

كبرة 
ملعقيية  ن�صييف  الكمييون: 

�صغرة
ملح: ربع ملعقة �صغرة

جبنة �صيدر: ثالث اأرباع الكوب 
الزيت: غزير للقلي

رقائق �صربينغ رول: عبوة
طريقة التح�صر

1. افركييي الدجيياج مبلعقيية ميين الزيييت النباتييي 
وقلبيييه يف قدر على النار ملدة 10 دقائق واتركيه 

جانبا.
2. �صخني امللعقة املتبقية من الزيت يف قدر على 
النييار على حرارة متو�صطيية وقلبي الب�صل االأخ�رش 

والفلفل فيها حتى ي�صبح طريا.
3. اأ�صيفييي الدجيياج للب�صييل والفلفل ثييم اأ�صيفي 
الييذرة والفا�صوليييا احلمييراء واتركييي املزيج على 

النار ملدة 10 دقائق.
4. اأ�صيفييي امللييح والكمييون والبقدون�ييس وقلبييي 
اخلليييط ملدة 5 دقائق ثم اأزيليه من النار واأ�صيفي 

اجلبنة املب�صورة.
5. �صعييي كمية من خليييط الدجاج على ال�صربينغ 

رول ولفيها على �صكل الرول.
6. حمييي الزيييت يف قييدر عميق وحمييري الرقائق 

املح�صوة وامللفوفة فيها وقدميها �صاخنة.

ذكيير احتيياد اأطبيياء اجللدييية يف اأملانيا اأنييه ال توجد 
خميياوف ميين ظهييور الدهييون علييى ال�صعيير يف حالة 
غ�صله ب�صييورة م�صتمرة. لكن االأطباء بينوا اأن االإكثار 
ميين غ�صل ال�صعيير ي�صبب م�صاكل اأخييرى لل�صعر وقدموا 
بع�ييس الن�صائح. تكتب الكثر من ال�رشكات امل�صنعة 
مل�صاحيق غ�صل ال�صعر وال�صامبو عبارة "املنتج ي�صلح 
للغ�صييل اليومييي لل�صعيير". فيما ُين�صييح الذين يعانون 
ميين ال�صعيير الدهني بعدم غ�صل ال�صعيير با�صتمرار. لكن 

الن�صائح هذه ال عالقة لها باحلقائق العلمية. 
اختيار ال�صامبو املنا�صب

ونقييل موقع "هايييل براك�صيييز" االأملاين عيين طبيب 
اجللدييية االأمليياين كري�صتييوف ايبي�ييس ميين مدينيية 
ميونيييخ قوله: "ميكن للمرء غ�صل ال�صعر با�صتمرار 
وكلمييا يريد. وال يوؤثر ذلييك على ظهور الدهن يف 

ال�صعر من عدمه". 
ونييوه الطبيب االأملاين اأنه يجب فقط ا�صتخدام �صامبو 
معتييدل لوقييف تاأثيير ال�صامبو على ظهييور الدهن يف 
ال�صعيير. لكنه من يحاول االإكثار جييداً يف غ�صل ال�صعر 
قييد يعيياين ميين اأعرا�ييس اأخييرى، منها جفيياف ق�رشة 

وجفيياف  ال�صعر. الراأ�ييس 

جل اال�صتحمام
ون�صييح طبيب اجللدييية ليبي�س با�صتخييدام الو�صفات 
املنزلييية لعالج جفيياف الراأ�ييس مثل ا�صتخييدام دهن 
الزيتون مع �صفار البي�س ومن ثم و�صعه على ق�رشة 
الراأ�ييس ولرتكه لفرتة لكي يييوؤدي مفعوله. فيما ن�صح 
موقييع "اأغ�صبورغيير األغيماينييه" االأملاين بعييدم غ�صل 

ال�صعر با�صتخدام "جل اال�صتحمام". 
ونقييل املوقع عيين طبيب اجللدييية فولفغانغ كلي من 
احتيياد اأطبيياء اجللدييية يف اأملانيا قولييه: "اأن �صامبو 
ال�صعر وجل اال�صتحمييام يحتويان على مواد خمتلفة 
عن بع�صهمييا، اإذ يعمل االأخر على جتفيف ال�صعر. 
ون�صييح الطبيييب اأي�صييًا بعييدم ا�صتخييدام "دهيين 
اال�صتحمييام" يف غ�صل ال�صعيير الأنه ي�صبب ظهور 

�صعر دهني.

مهنيييًا: تلجيياأ اإىل بع�ييس الزمييالء وحتيياول 
تو�صيييح بع�ييس االأمييور، قييد تتاأخيير مواعيد 

وتتاأجل ا�صتحقاقات
عاطفيًا: ال تعامييل ال�رشيك بفظاظة، فلل�صرب 
حدود، وقد بييداأ ينفر منك �صيئًا ف�صيئًا، ورمبا 

ينتهي االأمر بالفراق، خذ حذرك

االلتبا�صييات  بع�ييس  اليييوم  تختفييي  مهنيييًا:   
وتتخل�ييس من روا�صييب املا�صي وت�ييرشف على 
�صفحة جديدة وم�رشقة من التعامل مع الزمالء 
عاطفيييًا: قييد تلتقييي ال�رشيييك وتف�ييس قلبك كما 
ُيقال، وت�صتقطب اهتمامييه وتثر تعاطفه معك، 

ومت�صي قربه اأجمل اأيام حياتك

مهنيييًا: قد تف�صييح لالآخرييين يف املجال حلل 
اأن  العالقيية وال�صائكيية، وخ�صو�صييًا  االأمييور 
الو�صييع بييات حمتييداً ويتطلييب �رشاميية يف 
اتخيياذ القييرارات عاطفيييًا: قد تكييون اأهملت 
بع�ييس املوا�صيع العاطفية، لكيين املجال ما 

زال متاحًا لتاليف االأ�صواأ

مهنيييًا: ي�صعى اأحدهييم لتوريطك يف �صفقات 
ب�صيياأن  ال�صكييوك  اإثييارة  رمبييا  اأو  م�صبوهيية 

كفاءتك، ال تقلق!
عاطفيييًا: تظهيير بع�ييس الغيوم الداكنيية التي 
ت�صتفييز املواقف وتدفع اإىل اخلالف وال �صيما 

يف االأيام املقبلة

مهنيييًا: بع�س االأمييور امل�صتجييدة تدفعك اإىل 
اإعادة ح�صاباتك، وهذا طبيعي بني الزمالء

عاطفيًا: قييد ت�صطر اإىل الدفاع عيين نف�صك اأو 
متر بعالقيية �صخ�صية مهييددة وتواجه بع�س 

النزاعات

خ�صييالت ال�صعر الطويلة    
الكثيفيية واالأطييراف 
همييا  اخلفيفيية 
اإحييدى اأحييدث 

�صيحييات املو�صيية. اأ�صبييح ال�صعيير املمييوج اأي�صا 
مو�صة جمدداً لكل من الن�صاء والرجال.

وبح�صب م�صفف ال�صعر ديرت �صولهورن، فاإن الطلة 
ال�صائدة حاليا هي الطلة الطبيعية، حتى مع ال�صعر 
امل�صبييوغ. واأ�صيياف " الو�صييول اإىل �صييكل ال�صعر 

ال�صحيح دائمًا يبدو جيداً".

وعلييى عك�ييس ال�صعر الطويييل، فاإن ق�صييات ال�صعر 
الق�صييرة مثييل "البييوب" اأ�صبحييت حمببيية لييدى 

الن�صاء. "كما اأن الكثافة مهمة هنا اأي�صًا". 
وبالن�صبيية للرجال، يعتمييد �صولهورن على 

ق�صيية ال�صعر الق�صييرة التقليدية. ومن املهم اأي�صًا 
اأن تكييون ق�صيية ال�صعيير مرنيية للرجييل واملييراأة. " 
فيجييب اأن تكون ق�صات �صعيير اليوم مالئمة لكثر 

من احلاالت املختلفة".
ويف البطوليية االأملانييية لت�صفيييف ال�صعيير التييي 

اأقيمييت موؤخييرا، ك�صييف �صولهورن عمييا �صقط 
ميين ح�صبان املو�صيية وهو ال�صعيير االأ�صعث 

واالألوان غيير املالئمة. واأ�صاف " ميكنك اأن 
تييرى على الفور اأن هناك �صيئييًا ما خطاأ. ويجب 

اأن تكييون ال�صبغة قريبة قييدر امل�صتطاع من اللون 
الطبيعي لل�صعر".

غسل الشعر باستمرار ليس له عالقة بظهور الشعر الدهني

لفائف الدجاج بالخضار لمقبالت مميزة

خصالت الشعر الطويلة.. أحدث صيحات التصفيف


