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مهني��ًا: عليك اأن تتحّرر من القيود املفرو�ضة عليك، 
وبذل��ك ميكن��ك اأن تق��دم عم��ًا اأف�ضل م��ن ال�ضابق، 

وتطرح على ب�ضاط البحث خطط عمل جديدة 
عاطفيًا: بع�ض االنفع��االت غري مربرة، وهي توؤدي 
اإىل ت��اأزمي العاقة مع ال�رشي��ك والو�ضول اإىل نهاية 

غري �ضعيدة ميكن اأن تق�ض م�ضجعك

مهني��ًا: تفتح ل��ك الفر�ض املهني��ة اأبوابها لتظه��ر لك االآفاق 
الوا�ضع��ة الت��ي متت��د اأمام��ك، والت��ي تع��دك مب�ضتقب��ل واع��د 
باالإجن��ازات والنجاح��ات عاطفي��ًا: اإغتنم الفر�ض��ة املتاحة 
ل��ك وال ترتّدد يف دخول عاقة عاطفي��ة جديدة، فالوقت مير 

�رشيعًا واأنت اأ�ضبحت متقدمًا يف ال�ضن نوعًا ما

مهني��ًا: تازم��ك حال��ة مادية �ضعب��ة هذا الي��وم، ومن 
االأف�ض��ل ع��دم الب��دء ب��اأي م���رشوع قب��ل ج��اء االأمور 

ومعرفة االأ�ض�ض الواجب البناء عليها 
عاطفي��ًا: متّر بوقت ع�ضيب م��ع ال�رشيك، ال تياأ�ض، ال بد 
م��ن اأن تعود املي��اه اإىل جماريها، واالنطاق جمدداً يف 

عاقة لن تعرف التوتر 

مهنيًا: ير�ضل اأحدهم ر�ضائل وا�ضحة، في�ضهل عليك اتخاذ 
ق��رار مهن��ي مهم، وق��د يتحدث عن��ك النا�ض عل��ى اأثر ما 
تقّدمه ، عاطفيًا: يدخل فينو�ض برج ال�رشطان ليحيي فيك 
اأم��ًا م��ن جديد اأو لكي يعل��ن عن فرتة اأك��ر تناغمًا على 

ال�ضعيد العاطفي

مهني��ًا: يعمل الظ��رف مل�ضلحتك، ما ي�ضّه��ل وترية عملك 
وي�رّشعه��ا، فتكون م��ن ال�ضّباقني والرواد بع��د اأن تعرت 
خط��اك بع���ض ال�ض��يء ، اطفي��ًا: تتخل�ض م��ن امل�ضكات 
االجتماعي��ة والنف�ضي��ة، وت�ضعر باالرتياح خ��ارج االإطار 

الروتيني املعتاد وتغمرك ال�ضعادة

مهني��ًا: تطرق باب جتاري جديدة، لكن �ضاتورن ي�ضكل 
مربع��ًا م��ع نبت��ون ويتح��دث ع��ن مواجهة م��ع �ضلطة 

معينة اأو مع مرجعية نافذة وت�ضيطر عل االأمور
عاطفي��ًا: االأجواء ُمهياأة لرتتي��ب اأو�ضاعك وحت�ضينها، 
ح��ان الوق��ت لو�ضع حد لعزوبيتك، ف��ا تنعزل بل فكر 

جديًا يف االرتباط 

مهني��ًا: النّي��ات جتاه��ك لي�ض��ت �ضليم��ة، فاحلذر 
واج��ب ويوف��ر علي��ك متاع��ب متعددة اأن��ت بغنى 

عنها الأنك منهمك باأعمالك
عاطفيًا: التناف�ض مع ال�رشيك ال يفيد اأحداً منكما، 
وقد يوؤدي اىل �ضدامات غري مربرة ميكن اأن تدمر 
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نصائح سحرية تجعل من ثيابك العادية تبدو باهظة الثمن

* كي املالب�س
م��ا ان ت�ضل اأية حم��ررة مو�ض��ة اإىل اأي اأ�ضبوع 
مو�ض��ة، تر�ضل كل ماب�ضها للك��ّي الأن املاب�ض 
املكوي��ة تبدو دومًا باهظة اأك��ر. ا�ضرتي مكواة 
يف  رفيقت��ك  واجعليه��ا  البخ��ار  عل��ى  جي��دة 
االأ�ضفار. واعلمي اأن الدقائق اخلم�ض املخ�ض�ضة 

لكّي املاب�ض كفيلة مبنحك نتيجة مذهلة.
* االنتباه اإىل التفا�صيل

قب��ل اتخاذ القرار النهائ��ي ب�رشاء قطعة معينة، 
ال��درزات  ل��ون  مث��ل  التفا�ضي��ل  اإىل  اإنتبه��ي 
املطاب��ق للقما�ض، وال�ضحابات التي تعمل جيداً 
ولي�ضت مك�ضوفة للعيان، واخليوط املن�ضلة التي 
جتعل املاب�ض تبدو رخي�ضة. انتبهي اأي�ضًا اإىل 

�ضماكة القما���ض الذي يجب اأال يكون كا�ضفًا ملا 
حتته.

* اختيار االألوان ال�صحيحة
ال �ضك يف اأن االأ�ض��ود واالأبي�ض لونان ناجحان 
ويب��دوان رائع��ني عل��ى ال��دوام. فهم��ا يوحيان 
باأن الطل��ة نحيلة وطويلة، وه��ذا اأمر رائع. كما 
يوحيان بج��ودة اأكرب ويعطيان امل��راأة م�ضاحة 
ال�ضتعم��ال الكثري م��ن االأك�ض�ض��وارات املتنوعة 

جلعل الطلة متكلفة وباهظة.
* تبديل االأزرار

ميك��ن له��ذه اخلط��وة الب�ضيط��ة اأن تب��ّدل �ض��كل 
املاب���ض متام��ًا، م��ن دون اأن تكل��ف الكث��ري. 
تخل�ض��ي م��ن االأزرار البا�ضتيكي��ة وا�ضتعمل��ي 
الطريق��ة  وه��ذه  اللوؤلوؤي��ة.  اأو  اللماع��ة  االأزرار 
مفي��دة اأي�ضًا لتجديد بع���ض املاب�ض القدمية اإذ 

متنح الطلة انتعا�ضًا جميًا.

* التعامل مع خياطة ماهرة
اإذا كان زوج��ك يع��رف ميكانيكي��ًا جي��داً، ال بد 
اأن تع��ريف اأنت اأي�ضًا خياط��ة ماهرة لت�ضلح لك 
ماب�ض��ك وجتعلها متنا�ضقة م��ع ج�ضمك. ما من 
اأحد من��ا مل يحتج اإىل تق�ضري ف�ضتان اأو �رشوال. 
واعلم��ي اأن املاب���ض يف عرو���ض االأزياء تبدو 
رائعة على العار�ضات الأنها متنا�ضقة متامًا مع 
اأج�ضامه��ن. هك��ذا، عند ت�ضحي��ح مقا�ض اخل�رش 
والكتف��ني والذراع��ني وال�ضاقني، ت�ضب��ح الطلة 

ممتازة.
* تن�صيق االأك�ص�صوارات

م��ا زل��ت اأذك��ر متام��ًا كيف كان��ت اأم��ي تن�ضق 
االأحذي��ة واحلقائ��ب، بحيث تختار الل��ون نف�ضه 
المع��ني  االثن��ان  يك��ون  اأن  عل��ى  وحتر���ض 
ونظيفني. تبدو االأحذية رائعة دومًا عند �ضقلها 
وتلميعه��ا. ويف حال ع��دم ا�ضتعماله��ا، ين�ضح 

بحفظه��ا يف علبه��ا اأو االأكيا���ض الواقي��ة م��ن 
الغبار.

* الت�صاميم االأ�صا�صية
ال �ض��ك يف اأن اخلط��وط الرائجة ممت��ازة لتعزيز 
ماب�ض��ك املوج��ودة، لكن احر�ضي عل��ى اقتناء 
الت�ضاميم االأ�ضا�ضي��ة اأواًل، للتمكن من االإ�ضافة 
اإليه��ا. ال ب��د مثًا من امتاك جين��ز �ضيق داكن 
الل��ون، وقمي���ض اأبي�ض اأني��ق، وح��ذاء م�ضطح، 
وف�ضت��ان اأ�ضود، و�ضرتة ر�ضمي��ة اأنيقة مع بع�ض 

املجوهرات الب�ضيطة.
* �صراء املالب�س الداخلية ال�صحيحة

ترغب��ني حتم��ًا يف طل��ة ناعم��ة وخالي��ة م��ن 
ال�ضوائ��ب. ال نت��وءات اأو خط��وط وا�ضح��ة م��ن 
حتت املاب�ض، الأن ه��ذا االأمر يجعل الطلة تبدو 
زهيدة. لذا، اختاري املاب�ض الداخلية املنا�ضبة 

لتفادي هذه االأخطاء.

* الت�صريحة املثالية
حتتاج الطلة املتكاملة اإىل ق�ضة �ضعر وت�رشيحة 
تتناغمان مع ب�رشة خالية من العيوب وماكياج 
�ضحي��ح واأحم��ر �ضف��اه ج��ذاب )االأحم��ر جذاب 

دومًا(. اأ�ضيفي اللم�ضات النهائية اإىل اأية طلة.
* غ�صل املالب�س بالطريقة ال�صحيحة

ال�ضحيح��ة  التعليم��ات  اتب��اع  يف ح��ال ع��دم 
بالن�ضب��ة اإىل الغ�ضي��ل، ميك��ن اأن تتلف املاب�ض 
ب�ض��ورة اأ�رشع م��ن املتوقع. ما من �ض��يء اأ�ضواأ 
من املاب���ض الباهتة واملتم��ددة نتيجة الغ�ضل 
ال�ض��يء. تعلم��ي تنظي��ف البقع��ة املت�ضخة فقط 
با�ضتعم��ال فر�ضاة االأ�ضن��ان، الأن غ�ضل املاب�ض 
ي�ضعف االألياف ويجعلها تبدو قدمية ورخي�ضة. 
كما اأن ترك املاب���ض لتجف لوحدها يف الهواء 
الطل��ق بدل و�ضعه��ا يف الن�ضافة ميكن اأن يطيل 

عمرها.

بغداد –هيفاء خضير 

هل نظرت يومًا اإىل امراأة ما 
وتاأملت طلتها االإجمالية باإعجاب، 
لكنك مل جتروؤي على �صوؤالها الأنها 

اأنفقت بال �صك الكثري من املال 
على مالب�صها الفخمة... ثقي باأن 

الطلة تخدع اأحيانًا وباأن هناك 
بع�س الن�صائح ال�صهلة املمكن 

اتباعها جلعل اأية طلة، مهما كانت 
ميزانيتها، تبدو وكاأنها اآتية من 
اأفخم بوتيك. وقد تعلمنا، نحن 
حمررو املو�صة، حيلة تن�صيق 

املالب�س مع بع�صها البع�س باتباع 
هذه الن�صائح املفيدة.

طريقة عمل البسبوسة 

مع اتباع نظام غذائي صحي

نصائح للعناية بالشعر الطويل والحفاظ 
على صحته ولمعانه

اختاري حقيبة اليد التي تناسبك

املكّونات كوبان من دقيق ال�ضميد. 
كوبان من لنب الزبادي. 

كوب من ال�ضكر.
 ربع كوب من زيت الذرة. 

ثاث ماعق كبرية من جوز الهند املب�ضور. 
ملعقة �ضغرية من البيكنج باودر.

 ربع ملعقة �ضغرية من امللح.
 للتزين ف�ضتق اأو لوز مق�رّش ومقّطع اإىل ن�ضفني. 

طريق��ة التح�ضري نح�رش طبقًا كبرياً ون�ضع فيه دقيق 
ال�ضمي��د، وج��وز الهن��د املب�ض��ور، م�ضافًا اإلي��ه ال�ضكر، 
والبيكن��ج ب��اودر، وبعده��ا ير���ض عليها كمّي��ًة قليلًة 

م��ن امللح بطبق واحد وتقل��ب املكّونات جيداً. ن�ضيف 
للخلي��ط ب�ضكٍل تدريجٍي ربع ك��وب من الزيت، وكوبني 
م��ن اللنب، وتعجن باليدين جي��داً حتى ت�ضبح عجينة 
لّينة. نقّط��ع الب�ضبو�ضة بعد مّدها يف ال�ضينية بال�ضكل 
ال��ذي نريده، وعل��ى كل قطعة ن�ضيف حب��ة اأو اثنتني 
من الف�ضتق العادي اأو اللوز. ميكن اال�ضتعا�ضة عن لنب 
الزبادي بكوبني من احلليب الدافئ م�ضافًا اإليه ع�ضري 
ليمونة واحدة ويرتك �ضاعتني وبعدها ميكن ا�ضتعماله 
مثل اللنب. ندهن ال�ضينية بقليل من الزيت اأو اأي مادة 
دهنّي��ه، ثّم ن�ضع اخلليط فيه��ا ونب�ضطه بحيث ال تزيد 
�ضماكته عن 2 �ضم ونعم��ل على موازنة �ضطحها باليد 

حتى ت�ضب��ح مت�ضاوية وغري متعّرجة. ن�ضعها لرتتاح 
حوايل خم�ض ع�رشة دقيقة قبل خبزها بالفرن. طريقة 
اخلبز بع��د مرور خم�ض ع���رشة دقيقة ن�ض��ع ال�ضينية 
بالفرن على درجة حرارة متو�ضطة؛ وذلك ملدة ثاثني 
دقيق��ة حيث نق��وم بتحمريها من االأ�ضف��ل ونتاأّكد كل 
فرتة من �ضم��ان ن�ضجها، ثّم نقوم بتحمري الوجه من 
فوق، ون�ضب عليها مبا�رشة وهي �ضاخنة القطر بحيث 
يكون القطر بارداً اأو دافئ��ًا حتى يتخّللها جّيداً. القطر 
املكونات ك��وب ون�ضف من املاء. كوب��ان من ال�ضكر. 
ملعق��ة �ضغرية من ع�ض��ري الليمون احلام���ض. ملعقة 

�ضغرية من ماء الزهر. ملعقة �ضغرية من ماء الورد.

احل�ضا�ضي��ة  لع��اج  االأملاني��ة  اجلمعي��ة  قال��ت 
والعناي��ة بالب�رشة اإن ال�ضع��ر الطويل يحتاج اإىل 
عناي��ة خا�ضة حيث اأن��ه غالبًا ما يك��ون جافًا 
ه مرة  ومتق�ضف��ًا عند االأط��راف، لذا ينبغ��ي َق�ضّ

كل �ضهرين اأو ثاثة �ضهور. 
واأ�ضاف��ت اجلمعي��ة اأن الده��ون، الت��ي يفرزها 
اجل�ض��م ومتن��ح ال�ضع��ر ملم�ضًا ناعم��ًا، ال ت�ضل 
اإىل االأط��راف. وميكن مواجه��ة ذلك من خال 
تدليك االأط��راف الرطبة بزيت الزيتون الدافئ. 
املا�ض��كات  تطبي��ق  اأي�ض��ًا  ميك��ن  وكبدي��ل 

املخ�ض�ضة للعناية باأطراف ال�ضعر. 
كم��ا اأن طرق الت�ضفيف املختلف��ة، مثل ال�ضبغ 

والت�ضق��ري والتموي��ج الدائم، ُتلح��ق اأ���رشاراً بال�ضعر على 
امل��دى الطويل؛ حيث ت��وؤدي امل��واد الفعال��ة امل�ضتخدمة 
يف ه��ذه الط��رق اإىل تق�ض��ف ال�ضع��ر. وي��زداد ه��ذا اخلطر 
عن��د اجلم��ع بني اأك��ر من طريق��ة ت�ضفي��ف يف اآن واحد. 
ل��ذا ال يجوز مثًا تطبيق التموي��ج الدائم بعد ت�ضقري ال�ضعر 

مبا�رشة. 
وم��ن ناحية اأخ��رى، اأ�ض��ارت اجلمعية اإىل اإمكاني��ة اإمداد 
ال�ضع��ر الطوي��ل بالعنا���رش املغذي��ة م��ن خ��ال التغذية 
 ،H ال�ضليم��ة، ال�ضيم��ا االأطعم��ة املحتوية عل��ى فيتامني
ال��ذي يحف��ز عملي��ة بن��اء الكريات��ني، وال��ذي يعت��رب اأحد 
املكون��ات الرئي�ضية لل�ضعر. وتتمث��ل امل�ضادر الغنية بهذا 

الفيتامني يف احلبوب واملك�رشات والبي�ض وال�ضوفان.

رغ��م ان اك��ر الن�ض��اء ي�ضتخدم��ن حقائ��ب اليد 
كحاجة حلفظ اال�ضياء والنقود، اال انها تعد اأحد 

اكر االإك�ض�ضوارات التي متنح املراأة االناقة.
عن��د  يعتم��دن  الن�ض��اء  م��ن  الكث��ري 
اختيار حقيب��ة اليد على املو�ضة 
الدارجة، لكن يف ظل عدم وجود 
تنا�ضق بني مو�ضة احلقيبة وقوام 
وج�ضم املراأة، �ضيتعذر احل�ضول على 

اطالة جميلة.
اختي��ار حقيب��ة الي��د املنا�ضب��ة ل��ه 
معايري، فاحلقيبة التي تنال اعجابك 
ق��د تكون غري منا�ضب��ة لك، اذ البد من 
ان تك��ون متوافق��ة م��ع نوعي��ة ماب�ضك ومع 
ج�ضمك، هذا ا�ضاف��ة اىل اختاف موديل و�ضكل حقيبة 
الي��د من منا�ضبة اىل اخرى، فاحلقيبة التي نحملها يف 
احتف��ال تختلف من حيث �ضكله��ا وت�ضميمها عن تلك 

التي نحملها للذهاب اىل العمل.
هنا يقدم لك خ��رباء املو�ضة ن�ضائح الختيار احلقيبة 

مبا يتنا�ضب مع �ضكل ج�ضمك.

-  ل��ذوات القام��ة الطويل��ة واجل�ض��م النحي��ف، يف�ضل 
اختي��ار احلقائ��ب ال�ضغ��رية واملتدلي��ة، واالبتعاد عن 
احلقائب ذات احلماالت الق�ضرية الأنها �ضتجعلك تبدين 

اأطول.
- للن�ض��اء ذوات القامة الق�ض��رية، �ضيكون االختيار 

االأن�ض��ب لهن هو احلقائب ال�ضغرية ذات احلماالت 
الق�ض��رية جداً التي مت�ضك باليد. الأن احلقائب ذات 

احلم��االت الطويل��ة الت��ي تو�ضع عل��ى الكتف �ضوف 
جتعلهن يبدين اأق�رش.

- للن�ض��اء ذوات اجل�ضم املمتلىء بع�ض ال�ضيء، ين�ضح 
خ��رباء املو�ضة باختياَر حقيب��ة كتف ت�ضل اىل حدود 
اخل�رش، واالبتعاد عن احلقائب ذات احلماالت الطويلة 

اأو احلقائب ال�ضغرية جًدا بالن�ضبة اإىل حجم ج�ضمهن.
- للن�ض��اء البدينات، ي�ضتح�ض��ن جتنب اختيار احلقائب 
ال�ضغرية، كتلك التي تاأتي على �ضكل مربع اأو م�ضتطيل 

والتي ت�ضبه العلبة.
واخ��رياً اختاري حقيب��ة يدك بحرية بعي��دا عن ربطها 
بلون احل��ذاء. فلم يعد تطابق لون احل��ذاء وحقيبة اليد 

اأمرا مهما.

مهني��ًا: ت�رشفات��ك الغريب��ة من��ذ م��دة ق�ض��رية جعل��ت 
االآخري��ن ينفرون منك، فبات ال�ضك والو�ضوا�ض هاج�ضك، 
و�ض��وء الظن رفيقك عاطفي��ًا: ت�ضري العاق��ة بينك وبني 
احلبي��ب على م��ا ي��رام، لكن فينو���ض ال��ذي يدخل برج 

ال�رشطان يعكر عليك االأجواء

مهني��ًا: تتكل��ل جه��ودك بالنج��اح ويفتح الق��در اأبوابًا 
جدي��دة ت�ضاه��م يف تو�ضي��ع دائ��رة معارف��ك وثقافتك 

واهتماماتك اجلدية
عاطفي��ًا: تق��اوم كل العوام��ل ال�ضعب��ة الت��ي تواج��ه 
عاقتك بال�رشيك، وتنجح يف تخّطيها واملحافظة على 

اال�ضتقرار العاطفي القوي

مهني��ًا: تعم��ل الظروف لل�ض��ري مب�ضاريعك قدم��ًا، ما ي�ضّهل 
حياتك وي�رّشع وترية عملك، فتكون من ال�ضّباقني والرواد

عاطفي��ًا: تتخل�ض من القي��ود النف�ضية، وت�ضع��ر باالرتياح 
خ��ارج االإطار الروتيني املعتاد، لذل��ك لن تواجه م�ضاعب 

وعقبات مع ال�رشيك

وتقيي��م  املالي��ة  ال�ض��وؤون  تنظي��م  ح��اول  مهني��ًا: 
احل�ضاب��ات واالمتناع عن املخالف��ات القانونية، وال 

تهمل واجباتك حتى لو �ضعرت بالتعب والتوتر 
عاطفي��ًا: اأمام��ك طري��ق �ضال��ك نح��و اال�ضتق��رار يف 
العاق��ة، لكن عليك جتنب اخلافات واالبتعاد عن كل 

ما قد ي�ضيء اإىل تلك العاقة

مهنيًا: ال تتحّم���ض يف االأوقات التي تفر�ض معاجلة هادئة، 
حتى ال تواجه العقبات الحقًا وت�ضبح يف و�ضع حرج 

عاطفي��ًا: الرومان�ضي��ة تعال��ج كل االأم��ور، وه��ي �ضاح جّيد 
الإقن��اع ال�رشي��ك بوجهة نظرك، فاجل��اأ اإىل ه��ذا ال�ضاح وال 

توفره اإذا كان ياأتي بالنتائج املتوخاة


