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مهنيًا: يهّدد هذا الي��وم بع�ض الأعمال ويوّلد بع�ض 
الإرباكات، فُكن ح��ذراً وانتبه من بع�ض التجمعات 

الكبرية غري املجدية 
عاطفي��ًا: توقع الكثري من الأم��ور املهمة اليوم التي 
�س��تكون واعدة وحتم��ل معها الكثري م��ن املفاجاآت 

ال�سعيدة جداً

مهنيًا: ت�س��هد اأو�س��اعك املهنية تراجعًا وتاأخرياً يف 
�س��ري الأعم��ال، وق��د تواج��ه تاأخ��رياً يف املعام��ات 
واملراجع��ات واملفاو�س��ات، عاطفي��ًا: ح��اول اأن ل 
تف�سح اأمرك واأن حتافظ على حميميتك ول تطلب من 

ال�رسيك املحافظة على �رّسك 

مهنيًا: اأحوالك املادية يف حت�ّس��ن، وت�س��عر بالطمئنان 
للدخول يف م�رسوع مهني جديد يحقق لك اأرباحًا طائلة 
عاطفيًا: انظر اإىل امل�س��تقبل بعني الأمل والتفاوؤل جتاه 
احلبيب بعدما اأو�س��ح نياته جتاهك، فافعل الأمر نف�سه 

جتاهه وكن �رسيحًا معه اإىل اأق�سى حد

مهني��ًا: تبح��ث عن جدي��د وحتديث وتو�س��يع الآف��اق، ما 
يرّت��ب نتائ��ج اإيجابي��ة، اإّل اأّنن��ي اأن�س��ح لك ع��دم القيام 
با�س��تثمارات جمازفة ، عاطفيًا: ن�ّس��ق مع ال�رسيك ل�سفرة 
اإىل احدى الدول، وخ�سو�سًا بعدما مررت باإرهاق وجهد 

لإجناز م�رسوع مهم

مهنيًا: تتاأخر بع�ض ال�س��تحقاقات اأو ت�س��طدم ب�س��وء تفاهم 
وعدم ان�سجام، قد متاطل يف م�رسوع ما، اأو تعاين مماطلة

عاطفيًا: ت�س��مح لك الظروف بتخط��ي الكثري من احلواجز التي 
حال��ت دون لقاء ال�رسيك اأو امل�س��احلة يف امل��دة الأخري على 

الرغم من تدخل الكثري من �سعاة اخلري 

الذهن��ي  وح�س��ورك  اأو�س��اعك  حت�ّس��ن  مهني��ًا: 
ي�س��همان اإىل حّد كب��ري يف رفع قدرات��ك للتكّيف 

مع كل الأمور
عاطفي��ًا: ق��د تلتق��ي احل��ب اذا كن��ت م�س��افراً، اأو 
تع��رف عاقة عاب��رة لكنها �س��اخبة وتوؤدي اإىل 

ارتباط جدي

مهني��ًا: ل تدع الرتباك ي�س��يطر علي��ك يف العمل، 
لأّن ذل��ك يدفع��ك اإىل ارتكاب هف��وات واأخطاء قد 
تك��ون مكلف��ة وغري م��رَّرة، عاطفي��ًا: مت��ّر بيوم 
متقلب فقد تعاك�س��ك بع�ض الأمور اأحيانا وتنجح 
به��ا تارة اأخ��رى وتب��ذل الكثري من اجله��د لتنال 

ر�سا احلبيب
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لمناسباتك في الشهر الفضيل.. 

طبقي هذا المكياج في المنزل

• �س��عي كرمي اأ�سا�ض خفيف جداً، ثم طبقي الكون�سيلر 
على حميط العينني.

• ا�س��تخدمي ظ��ال العي��ون الرتابي��ة الفاحت��ة فه��ي 
تعطيك مظهراً طبيعيًا جذابًا.

• بوا�سطة الآيايرن �سعي خط رفيع فوق العني.
• �س��عي املا�س��كارا على رمو�س��ك بطبق��ة واحدة فقط 
دون املبالغ��ة يف و�س��ع طبق��ات عديدة حت��ى ل تفقد 

رمو�سك �سكلها الطبيعي.
• جففي �سفتيك بالبودرة وميكنك تركها على طبيعتها 

اأو ميكنك ا�س��تخدام ملمع ال�س��فاه ال�سفاف بدون لون اأو 
باللون الوردي الفاحت.

الطريقة الثانية:
• بوا�س��طة خايف العيوب غطي الهالت ال�س��وداء حول 

عينيك.
• طبقي ظال اجلفون باللون الأبي�ض بوا�س��طة ري�سة 

متو�سطة احلجم على اجلفن املتحرك من العني.
• طبق��ي ف��وق الل��ون الأبي�ض ظ��ال العي��ون باللون 
البي��ج واجعلي��ه ميتد م��ن اجلف��ن املتح��رك اإىل اجلفن 

الثابت من العني.
• ار�س��مي خطًا رفيعًا بقلم الكحل الأ�س��ود على اجلفن 
املتحرك م��ن العني بالقرب من الرمو���ض العلوية، على 

اأن تكون بداية اخلط من منت�سف العني.
• بوا�سطة الري�سة امل�سطوبة و�سعي نطاق اخلط الأ�سود 

بطريقة مت�ساوية.
• �سعي طبقة من املا�سكارا على رمو�سك.

• اختمي اإطالتك بو�سع الغلو�ض اخلفيف على �سفتيك.
الطريقة الثالثة:

• �سعي م�سحح �سوائب العيون. 
• لإعطاء العني مزيداً من الإ�رساق �س��عي لونًا اأبي�سًا 

رفيعًا حتت عظمتي احلاجبني. 
• اأ�س��يفي ظال العيون بالل��ون الرتابي وامزجيه مع 
الظ��ال الوردي فوق كامل اجلفن املتحرك ومديه قليًا 

اإىل اخلارج. 

• ا�ستخدمي ظال العيون البني الغامق لتحديد الأنف 
والبودرة البنية لتحديد عظمة اخلدود واجلبني.

• �سعي الكحل الأ�سود داخل عينيك. 
• �سعي طبقة من املا�سكارا الأ�سود.

• حددي ال�سفاه بقلم التحديد الرونزي ثم �سعي اأحمر 
ال�سفاه امل�سم�سي. 

واإلي��ِك بع���ض الن�س��ائح ابتع��دي عنه��ا خ��ال تطبيق 
املكياج يف �سهر رم�سان الف�سيل:

• ابتع��دي متاًما ع��ن الظال الامع��ة والراقة، لأنها 
�ستظهرك مبظهر م�سطنع وغري لئق يف �سهر رم�سان.

• ابتعدي عن تكثيف املا�سكارا ال�سوداء.
اأحمر ال�سفاه الامع. • جتنبي تطبيق 

بغداد –هيفاء خضير 

اإذا كنت ترغبني يف احل�صول 
على اإطاللة طبيعية وناعمة 

تنا�صب �صهر رم�صان املبارك، 
وتتما�صى مع خمتلف 

منا�صباتك اليومية، فقد اخرتنا 
لك ثالث طرق ماكياج ميكنك 

تطبيقها يف البيت يتنا�صب مع 
�صهر رم�صان دون احلاجة اإىل 

زيارة �صالونات التجميل.
الطريقة الأوىل:

طريقة عمل كبة الحامض

التين والزيتون.. وصفة ربانية للشباب والجمال   

حيلة ذكية للحصول على رموش أطول!

كبة احلام�ض وهي واحدة من اطيب الكات العراقية
املقادير : 

رز منقوع 6 �س��اعات ن�س��ف مقدار الرز حلمة مفرومة 
نا�سفة من ال�سمن وملح ، ي�سفى الرز من املاء وتفرميه 

بالتناوب مع اللحمة يف ماكنة فرم اللحم وانتبهي 
ان يك��ون الف��رم ببط��ئ ك��ي ليغ��رز ال��رز يف املاكنة 

وتتعذبني يعني طويل بالك وبعدين 
تك��ون لديك عجينة لونه��ا وردي متلحيه��ا واذا كانت 

العجينة قا�سية قليا ر�سيها بقليل جدا 
من املاء واعجنيها الن لفيها بكي�ض نايلون وادخليها 

الثاجة 

احل�سوة وتتكون من: 
حلمة مفرومة دهينة نحم�س��ها جيد مع ب�سلة مفرومة 

ناعم جدا ونحم�سها بالزيت 
ون�س��يف لها ملح وفلفل ا�سود ونرتكها اىل ان ت�ستوي 

وندعها ترد متاما بعدها نقوم 
باخ��ذ قطعة عجينة ونفتحه��ا خفبفة لنها كلما كانت 

ق�رس الكبة خفيفة كانت اطيب ونح�سيها 
باحل�سوة ونكورها 

ال�سل�سة لطبخ الكبة وتتكون من: 
1 ك��وب حم���ض منقع قبل ي��وم بامل��اء وكاربونات 
ال�س��وديوم+ ب�س��لة �س��غرية مقط��ع ناع��م + 2 كوب 

�س��لق مف��روم ناعم +�س��لغم تق�رسي��ه وتقطعي��ه هال 
متو�س��ط الثخ��ن + 2 ملعقة �سل�س��ة طماطة + 4 كوب 

ع�سري طماطة م�سفى + 4 كوب ماء وملح 
الن حتم�س��ني الب�س��ل قلي��ا وفوق��ه ال�س��لغم وبعدها 

ال�سلق وت�سفني احلم�ض من املاء وت�سعيه فوقهم 
 5 ال�سل�س��ة وقلبيه��ا معه��م  قلبيه��م جي��دا ا�س��يفي 
دقائق وثم ا�س��كبي ماء الطماطة واملاء واتركي املرق 

تغلىوننزل الكبة 
الواح��دة بعد الخرى وننتظر تغلى املرق نقلل النار ثم 
نغطي القدر ونرتكه من ن�س��ف �س��اعة اىل ثاثة ارباع 

ال�ساعة حتى ت�ستوي الكبة

اأثبتت الدرا�س��ات العلمية احلديثة اأن التني يحتوي على 
ن�سبة عالية من الألياف التي حتافظ على �سحة اجلهاز 
اله�س��مي وتبق��ي ن�س��بة الكولي�س��رتول يف م�س��تواها 
الطبيعي، كما اأنه يعتر منجما للفيتامينات واملعادن 
الهامة، مما ي�س��اعد اجل�س��م على التخل�ض من ال�س��موم 
املرتاكم��ة، ويف الوقت ذاته يدعم��ه بكافة احتياجاته 

من العنا�رس التي يحتاجها لإمتام عملياته احليوية.
اأما الزيتون فهو يعتر منجما للعديد من املعادن اأهمها 
الف�س��فور وفيتام��ني ه���، وال�س��وديوم، والبوتا�س��يوم، 
واملاغني�س��يوم، واحلدي��د، والي��ود، تل��ك املجموعة من 
الفيتامين��ات واملع��ادن يكم��ل كل منهما عم��ل الآخر 
ليمنح اجل�س��م ال�س��حة والتاأل��ق وخا�س��ة فيتامني ه� 

الهام جدا للمحافظة على جمال الب�رسة و�سحتها.

وم��ن الأ���رسار اخلا�س��ة له��ذه الرتكيبة اأنه��ا تزيد من 
اخل�سوبة لدى كل من الرجال والن�ساء، وتوؤخر عامات 
ال�س��يخوخة والتقدم يف العمر، ومتنح اجل�س��م الإطالة 
ال�سابة ومتنح العني بريقا و�سحة، وهو يعمل على دعم 
�سحة القلب ورفع كفاءة عمل اخللية الب�رسية يف ج�سم 

الإن�سان واإطالة عمرها.
ولكن كيف ميكن احل�سول على اأق�سى ا�ستفادة من تلك 

الو�سفة الإلهية؟
التني فاكهة مو�س��مية توجد ب�سكلها الطازج يف اأوقات 
معينة من ال�سنة ثم تختفي، ولكن التني املجفف يحمل 
نف�ض تلك اخلوا�ض العاجية وميكننا ا�ستخدامه مبقدار 
5 حب��ات من التني كل يوم، وميكن نقعها ليلة كاملة 
يف امل��اء و���رسب مائها عل��ى الريق ثم تن��اول احلبات 

اخلم�ض التي �س��بق نقعها. يلي ذلك تناول ب�س��ع حبات 
م��ن الزيت��ون ذي الل��ون الأخ���رس الف�س��فوري، وبه��ذا 

يح�سل اجل�سم على حاجته من تلك الرتكيبة الربانية.
وم��ن فوائد تن��اول تلك الو�س��فة على الري��ق يف بداية 
الي��وم اأن املع��دة تك��ون خالية واجل�س��م يك��ون مهيئا 
ل�س��تقبال احتياجات��ه م��ن الأطعم��ة ب�س��كل مرتف��ع 
بع��د �س��اعات النوم، ف��اأول طعام ي�س��ل اإىل املعدة يف 
ال�س��باح، ترتفع ن�سبة ال�س��تفادة منه ب�سكل كبري لهذا 

ين�سح بتناولهما على الريق.
اإن املواظب��ة على تناول كل من التني والزيتون �س��وف 
يح�سد ال�سخ�ض نتائجه ب�س��كل �رسيع، في�سعر اأنه اأكرث 
�س��حة و�سبابا وحيوية وطاقة ون�ساطا، والتجربة خري 

�ساهد.

ُتعتر الرمو�ض الطويلة والكثيفة رمزاً لاأنوثة واجلمال، لذلك تلجاأ الن�س��اء اىل تطبيق عدة طبقات 
من امل�سكارا  اأو تعتمد على الرمو�ض ال�سطناعية للح�سول على نتائج مثالية وفورية.  

لكن اإذا كنت تف�سلني حلوًل اأب�سط من ذلك، اإليك هذه الطريقة ال�سهلة التي تعتمد على تطبيق 
م�س��حوق  البودرة قبل امل�س��كارا م��ن اأجل حتدي��د الرمو�ض وبالتايل احل�س��ول على درجة 

�سماكة وامتداد اأكرث لها.  كل ما
و�سفات �سهلة ت�ساعدك على تطويل الرمو�ض

عليك فعله هو اتباع هذه اخلطوات:  
-1التح�س��ري:   • لتب��اع ه��ذه الطريق��ة   ا�س��تخدمي اأي ن��وع م��ن الب��ودرة 
�س��ة للب�رسة مهما كان لونها، ولكن من الأف�سل  اأن تكون ف�سفا�سة  املخ�سّ

لي�سهل حتميلها على ع�سا امل�سكارا وتوزيعها على الرمو�ض.  
• ا�ستعملي ع�سا م�سكارا قدمية وجاّفة تريدين التخّل�ض منها.  

• ح�رّسي امل�سكارا العادية التي ت�ستخدمينها يوميًا يف مكياجك.  
-2التطبي��ق:   • اح�رسي امل�س��كارا القدمية وغّم�س��يها جي��داً يف البودرة 

حتى متتلئ �سعرياتها بامل�سحوق.  
اأنها  • طّبقي امل�س��كارا عموديًا واأفقيًا على رمو�س��ك حتى تاحظني 

تغّطت كليًا بالبودرة ب�سكل مت�ساٍو واأ�سبح  لونها من لون امل�سحوق.  
• انتقلي اىل ا�س��تخدام امل�س��كارا العادية، وطّبقيها على عدة مراحل 

وطبقات ولحظي ال�سماكة والطول التي  ح�سلت عليها رمو�سك.  
• ميكنك تطبيق هذه الطريقة من اأجل تكثيف رمو�سك ال�سفلية اأي�سًا.  
اإذا كنت متتلكني ب�س��ع دقائق اإ�س��افية اأثناء التّرج وو�س��ع امل�س��احيق 
التجميلي��ة، ميكن��ك جترب��ة ه��ذه الطريق��ة  ال�رسيعة للح�س��ول عل��ى رمو�ض 

�سميكة، طويلة وطبيعية.  

مهني��ًا: تفي���ض حيوية ون�س��اطًا، وحت��اول اأن ت�س��بغ هذا 
الواقع على حميطك من خال ت�س��جيع اجلميع على القيام 
باحلركة الدائمة ، عاطفيًا: تعامل بتوا�سع مع ال�رسيك ول 
داعي اإىل التباهي، ا�ستمع اإليه فقد تعجبك اآراوؤه وتطلعاته 

نحو م�ستقبل عاقتكما

مهنيًا: تن�سم ال�س��م�ض اإىل منزلك الثاين اأي منزل املال 
لتلتق��ي فينو�ض ومركور ما يعني ف��رتة مالية مزدهرة 

قد تطرق بابها اليوم
عاطفيًا: اذا مل تكن �سادقًا مع ال�رسيك، من الأف�سل اأن 
ل ت�س��ارحه مب�ساعرك جتاهه لأنه قد ل يتفهم الو�سع 

راهنًا

مهني��ًا: مواجهة ال�س��عوبات اليوم توّفر لك ظروفًا اأف�س��ل 
واأك��رث ا�س��تقراراً للغد، والتفك��ري فيما يجب عمله للم�س��ي 
قدمًا يف اأعمالك ، عاطفيًا: تراكم اخلاف مع ال�رسيك، يزيد 
تعقيد الأمور وقد ت�س��بح املعاجلة م�س��تحيلة بينكما، لكن 

م�ساعي امل�سلحني تنجح يف راأب ال�سدع

جدي��دة،  انطاق��ة  ع��ن  الي��وم  ه��ذا  يعل��ن  مهني��ًا: 
وتبدوات�س��التك ناجح��ة جداً وتتخذ بع��داً جديداً، ما 

ي�سعرك بالقوة
عاطفيًا: مهمة �سعبة تنتظرك لإقناع ال�رسيك بوجهة 
نظرك، فحاول اأن تواجه الأمور بهدوء ول تت�رسع يف 

التقدير

مهنيًا: اإعتمد وجهة نظر جديدة واقبل التطورات، ل تاأِت اإىل 
اجتماع باأفكار م�سبقة، بل برهْن عن قدرتك على ال�ستيعاب
عاطفيًا: مهما حاول بع�س��هم النيل منك اأو ت�س��ويه �سورتك 
اأم��ام ال�رسي��ك، فاإّنهم لن ينجحوا يف م�س��عاهم لأنك �س��لب 

ومتمكن


