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مهني��ًا: يرّك��ز هذا الي��وم ال�ضوء عل��ى ق�ضايا ملّحة 
ودخ��ول  تفاقمه��ا  قب��ل  �رسيع��ًا  ح��ًا  ت�ضتوج��ب 
املتطفل��ن وما�ضح��ي اجل��وخ عاطفيًا: اأن��ت طموح 
وترغب يف املزيد على الرغم من حتقيقك جلزء كبري 

من اأحامك مع ال�رسيك

احلما�ض��ة،  وتغم��رك  الروؤي��ة  اأمام��ك  تتو�ض��ح  مهني��ًا: 
والنف��راج الأول قد يطراأ يف هذا اليوم، وتكون الذبذبات 
اإيجابي��ة عاطفيًا: �رسيك جديد ومغامرة عاطفية تفر�ض 
نف�ضه��ا، لك��ّن ال�ض��ورة النهائي��ة مل تتو�ضح بع��د، متهل 

بع�ض ال�ضيء وادر�ض الأمور بروّية

النتب��اه  يج��ب  ال�ضف��ر،  تن��وي  كن��ت  اإذا  مهني��ًا: 
واللتبا�ض��ات  كالفو�ض��ى  الطارئ��ة  للم�ض��كات 
والتاأخ��ري يف املط��ارات  عاطفي��ًا: الوق��ت منا�ضب 
لتح�ض��ن عاقاتك بال�رسيك واإي�ض��ال اأفكارك اإليه 

بطريقة وا�ضحة، واكت�ضاب ثقته اأكرث فاأكرث

مهني��ًا: ي�ضه��ل لك ه��ذا الي��وم الأعم��ال ويخفف من 
الأعباء ويط��رد ال�ضكوك ويجعلك تثابر على ما تقوم 
ب��ه حالي��ًا عاطفي��ًا: تنج��ح يف تقوي��ة الرواب��ط مع 
ال�رسي��ك، اإّنه ي��وم ناجح وغن��ي باحلواف��ز وال�ضعور 

بالتفاوؤل الكبري والإقدام على خطوات جديدة

مهني��ًا: يوم ممّيز ي�ضّلط الأ�ضواء على قدراتك الإبداعية 
والإن�ضاني��ة، ولعل��ك تنال جوائ��ز اأو ميدالي��ات تقديراً 
جلهودك عاطفيًا: اإذا كنت غري مرتبط فهذا اليوم مائم 
لإعادة النظ��ر يف ا�ضتمرارية عزوبيتك، اأنَت مقبل على 

مرحلة مهّمة وديناميكية من حياتك

مهني��ًا: ينتق��ل اأح��د الزم��اء اإىل العم��ل حت��ت اإ�رسافك، 
وتنتظ��رك فر�ض جديدة يف جمال عملك وتكون الظروف 
مائم��ة لن�رس بع�ض الأف��كار  عاطفيًا: عاقة م�رسقة يف 
طريقه��ا اإليك، لكّن ذلك يتطلب بع�ض اجلهود وخ�ضو�ضا 

اأنك متتلك القدرة على القيام مبا يطلب منك 

مهني��ًا: مينحك ه��ذا اليوم طاقة اأف�ض��ل واإيجابية 
للعم��ل ويزيل بع�ض الأوهام، وتتبواأ مركزاً جديداً 
يزيدك ثقة بالنف�ض وتف��اوؤًل عاطفيًا: تقف حائراً 
اأم��ام جمموعة م��ن اخلي��ارات ول تع��رف ما هو 

الأن�ضب وتزعجك تدخات احلبيب يف حياتك
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مصممة االزياء العراقية شروق الخزعلي  
ماه��ي مراحل ت�ضمي��م الزياء وكيف 

يتم اختيارها؟
اىل  )�ضكي��ج(  ك  ال��ورق  عل��ى  ر�ضم��ه 
املنا�ضب��ة  القم�ض��ة  اختي��ار  مرحل��ة 
وخيوط التطري��ز املنا�ضبة وبطاناتها 
واختي��ار الطريقة التي ينفذ بها العمل 
�ض��واء كان ر�ضم على القما�ض او تطريز 
او طباع��ة رقمية او تخريج ثم حتويله 
كبات��رون اىل مرحل��ه التنفي��ذ الفعلية 

اىل ان يكتم��ل العم��ل الفن��ي فقد كنت 
من��ذ ال�ضغ��ر ا�ضن��ع دم��ى احليوانات 
وق���ض بات��رون و�ضناع��ه الزهور من 

القم�ضة 
ماه��و اول ت�ضميم لك؟ نفذت اول بدلة 
زف��اف وان��ا يف عم��ر ال�ضاد�ض��ة ع�رس 
بكام��ل اك�ض�ضوارها من عق��د وما�ضكه 
بع��د التخرج تقدم��ت للتو�ضيف للعمل 
يف دار الزي��اء وكان��ت حل��م بالن�ضبة 
اه��م  م��ن  نف�ض��ي  يل ولكن��ي وج��دت 
نف��ذت  حي��ث  ال��دار  يف  امل�ضمم��ات 

ال�ضومري��ة  القيث��ارة  اول ت�ضمي��م يل 
املعروفة 

ماهي الزياء الرتاثية التي قدمتيها؟
�ضممت ع��دة بدلت وهي م��ن الزياء 
يف  حفظ��ت  وق�ض��م  لل��دار  املعروف��ة 
ال��دار العراقي��ة لاأزياء.منها  متح��ف 
�ضنط��روق  واملل��ك  دو�ضف��ري  امللك��ه 
وم�ضل��ه حموراب��ي وامللك حم��و رابي. 

وامللك نبو خذ ن�رس وبوابة ع�ضتار 
هل لكي ا�ضافة جديدة دون غريك من 

امل�ضممات وماهي؟

نع��م فاأن��ا اول م�ضممة ادخل��ت نق�ضة 
الفلكلوري��ة  العب��اءات  يف  الي�ضم��اغ 

بلوحة التحية 
هل �ضاركتي يف عرو�ض لازياء؟

�ضارك��ت ع��ده عرو�ض خ��ارج وداخل 
الع��راق ومهرجان��ات دوليه من خال 
ال��دار كم��ا �ضمم��ت اوبري��ت ملحم��ة 
عم��ل  2011يف  �ضن��ة  يف  كلكام���ض 
بتقني��ات عالي��ة عم��ل مل ي��رى الن��ور 
ل��ان كما �ضارك��ت يف اوبريت حقيقة 
الع��راق ب 91 بدله م��ن ت�ضميمي من 

�ضمنها املجاميع التي ادت الرق�ضات 
كما قدمت يل عده دعوات اخرها 

ماه��ي املهرجان��ات الت��ي �ضاركت��ي 
لازي��اء  نفرتيت��ي  مهرج��ان  فيه��ا؟ 
برعاي��ه دار املن�ض��وري لازي��اء يف 
دول��ة الإم��ارات وبدع��وة خا�ض��ة من 
�ضاحب��ة  املن�ض��وري  من��ى  ال�ضي��دة 
باعم��ال  واملهرج��ان  املجموع��ه 
تاريخي��ة مل�ضممن عامل��ن ورعتها 
جري��دة اخب��ار الي��وم برعاي��ة وزارة 

ال�ضياحة والثار امل�رسية. 

بغداد ــ هيفاء خضير 

خاص

متى بداأتي العمل يف 
جمال ت�صميم االزياء؟

لقد بداأت العمل يف 
ت�صميم االزياء منذ 

ال�صغر فانا فنانة ت�صكيلية 
اوال و�صقلت موهبتي 

بدخويل اأكادميية الفنون 
اجلميلة ق�صم ت�صكيلي 

ر�صم حيث ان املعروف ان 
ت�صميم االزياء اليدر�س 
لدينا ب�صوره احرتافية 

وعملية حيث لي�س لدينا 
م�صممي ازياء حمرتفني 

للمهنة للجمع بني مراحل 
الت�صميم.  

خلطة طبيعية إلزالة طالء األظافر      

طريقة عمل الطرشانة 

أطعمة ومشروبات تسبب إصفرار األسنان… احذري منها!  

 
اإذا كن��ت م��ن حمبات ط��اء الأظاف��ر الغليرت، لن 
ينفع��ك اأب��داً ا�ضتخ��دام الأ�ضيتون لإزال��ة الطاء. 
لك��ن هناك عدد من الط��رق لإزالة طاء الأظافر 
با�ضتخدام املنتج��ات املنزلي��ة ال�ضائعة. معظم 
اأن  اإىل  بحاج��ة  اأن��ك  اإل  فّع��ال،  الط��رق  ه��ذه 
تكّرريه��ا اأك��رث من م��ّرة واح��دة، للح�ضول على 

اأف�ضل النتائج.
اخلل الأبي�ض لإزالة طاء الأظافر.

م��ن  ولذل��ك  الأحما���ض.  عل��ى  اخل��ل  يحت��وي 
الأظاف��ر.  ط��اء  لإزال��ة  ا�ضتخدام��ه  املنطق��ي 
وللمزي��د من التاأثري، اع�رسي ن�ضف ليمونة، اأو 

بع�ض ع�ضري الربتقال، للح�ضول على قوة فعالة يف 
التنظيف. -انقعي اأ�ضابعك ملدة ترتاوح بن 10 اإىل 

اإزالة الطاء. 15 دقيقة قبل حماولة 
-طبق��ي املنتج الذي اخرتته با�ضتخدام القطن. بللي 
القطن��ة اأو من�ضف��ة ورقي��ة يف هذا املنت��ج و�ضعيها 

بالت�ضاوي على اأظافرك.
-ث��م، ربت��ي بلط��ف عل��ى اأظاف��رك يف كّل ناحية. 

قوم��ي باإ�ضاف��ة املزيد م��ن املنت��ج با�ضتخدام 
القطنة اأو املن�ضفة الورقية ح�ضب احلاجة.
-اتركي املنتج على اأظافرك ملدة دقيقة.

-اإذا كن��ت ت�ضعن عدة طبق��ات من الطاء، انقعي 
اأظافرك ملدة 5-4 دقائق.

-ام�ضحي املنتج عن اأظافرك.

املقادير:
ك��وب م�ضم���ض ج��اف ) نق��وع( ، ½ 
كيل��و حل��م ، ½ كوب ل��وز وك�ضم�ض ، 

2 ملعقة اكل دهن   ، ½ كوب �ضكر 
الطريقة : 

الده��ن  يف  ويحم���ض  اللح��م  يقط��ع 
جي��دا – يغ�ض��ل امل�ضم���ض اجل��اف 
ويقل��ب م��ع اللحم ع��دة دقائق ثم 
ي�ض��اف الي��ه املاء بحي��ث يغمره 
ويت��ك يغل��ى حتى ين�ض��ج اللحم – 
ي�ض��اف ال�ضك��ر اىل امل�ضم�ض – يقلى 
اللوز حتى يحمر ثم ي�ضاف الك�ضم�ض 
ويقلب معه قليا ثم ي�ضاف اىل القدر 
– ي��رتك على النار ملدة كافية حتى 
ين�ض��ج ويبقى مقدار كايف من املرق 

– يقدم مع الرز
حاوة الطحن ال�ضلية العراقية 

املقادير:

)2 3 كوب طحن ا�ضمر )منرة 
كوب زبد او �ضمنة 

هيل مطحون 
ال�ضرية )القطر(

كوب ون�ضف �ضك��ر+ 3 اكواب ماء + 
زعف��ران و م��اء ورد + هيل مطحون 

ح�ضب الرغبة ور�ضة ليمون باودر 
للتزين ان�ضاف لوز مقلية بال�ضمنة 

الطريقه:
نقوم بعمل القطر بالطريقة املعروفة 
هادئ��ة  ن��ار  عل��ى  ال�ضك��ر  )تذوي��ب 
ومن ث��م ا�ضافة بقية امل��واد( اىل ان 
تتما�ض��ك قليا وت��رتك جانبا اىل ان 

تربد.
ن��ذوب الزب��دة او ال�ضمن��ة عل��ى النار 
ق��در  يف   ) الرغب��ة  ح�ض��ب  )الكمي��ة 
ليلت�ض��ق ونقلب حب��ات اللوز اىل ان 
تتحم�ض ومن ثم نرفع احلبات جانبا 
للتزي��ن ومن ثم ي�ض��اف اىل ال�ضمنة 
الت��ي قم��ت بتحمي���ض حب��ات اللوز 

بها الطحن ال�ضم��ر على دفعات مع 
التحريك امل�ضتم��ر بامللعقة اخل�ضبية 
على ن��ار هادئة جدا حتى يتحمر مع 
ا�ضافة الهيل املطحون والتي تذكرك 
بالع�رسية وكعدات ال�ضاي يف العراق 
نرف��ع الق��در ع��ن النار بع��د ان حتمر 
الطح��ن وو�ض��ل اىل الل��ون املحبب 
لدي��ك نب��دا باأ�ضافة القط��ر املعمول 

�ضابقا )البارد(
ويحب��ذ ان ي�ضاعدك احده��م لأ�ضافة 

القطر لنك �ضتقومن مبهمة اخللط 
وبع��د ان يكتم��ل القط��ر امل�ض��اف او 
اىل ان ت�ضاه��دي ان احل��اوة ب��دات 
تتما�ض��ك ترف��ع م��ن جديد عل��ى نار 
حت��ى  لدقائ��ق  وحت��رك  متو�ضط��ة 

تتما�ضك جيدا.
ومن ثم تو�ض��ع يف �ضينية او �ضحن 
بظه��ر  وجهه��ا  وي�ض��اوى  م�ضت��وي 
امللعقة اخل�ضبي��ة وبعد ان تربد تزين 

بحبات اللوز.

اإ�ضف��رار الأ�ضنان من الأم��ور التي ت�ضبب الإحراج لكثري من 
ال�ضيدات يف خمتلف الأعمار، ويف الغالب ل تفلح الأ�ضاليب 
املعت��ادة لتنظيف الأ�ضنان يف ا�ضتعادة بيا�ضها من جديد. 
فه��ل �ضاألت نف�ضك من قبل ما هي اأ�ضباب اإ�ضفرار الأ�ضنان؟ 
اإىل جان��ب التدخ��ن وال�ضيخوخ��ة و�ضوء العناي��ة ال�ضحية 
بالأ�ضن��ان، هن��اك العديد م��ن الأطعم��ة وامل�رسوبات التي 
ت�ضب��ب اإ�ضفرار الأ�ضن��ان وتغري لونها على امل��دى الطويل. 
فاإذا كنت ترغبن يف احل�ض��ول على اأ�ضنان بي�ضاءوخالية 

من ال�ضوائب، احذري الإفراط يف تناول هذه الأطعمة:
الفواكه احلام�ضية

الفواكه احلام�ضية مثل الربتقال واجلريب فروت والليمون 
الغني��ة  امل�ض��ادر  بفيتام��ن �ضي، ولكن م��ن 

الإف��راط يف تناولها يعمل على تدمري مينا الأ�ضنان ويوؤدي 
اإىل تغ��ري لونه��ا. ويعت��رب الربتق��ال اأقله��م ���رسرا وع�ضري 
الليمون��ادا واجلريب فروت الأك��رث �رسرا. للحد من اأعرا�ض 
ه��ذه الأطعمة على الأ�ضنان، نن�ضحك ب�رسب كوب من املاء 

بعد تناولها.
املخلات

اخلل م��ن الأحما�ض الأخرى امل�رسة ل�ضح��ة اللثة ويوؤدي 
اإىل تغري ل��ون الطبقة اخلارجية لاأ�ضنان. لذا احر�ضي على 
التقلي��ل من تناول املخلات وغريه��ا من الأطعمة املاحلة 

الغنية باخلل.
ال�ضاي والقهوة

حتت��وي امل�رسوب��ات الداكن��ة مث��ل ال�ض��اي والقه��وة عل��ى 
حم�ض التانيك الذي يوؤدي اإىل �ضبغ الأ�ضنان وحتول لونها 

لاإ�ضفرار ب�ضكل ملحوظ و�رسيع.

ال�ضكاكر
ف�ض��ا عن كونه��ا غني��ة بال�ضكري��ات التي ت�ضب��ب ت�ضو�ض 
الأ�ضن��ان وتن�ضي��ط بكترييات الفم، حتت��وي معظم ال�ضكاكر 
عل��ى اأحما���ض واألوان �ضناعي��ة تعمل على �ضب��غ اأ�ضنانك 
والق�ضاء على بيا�ضها تدريجيا، لذا نن�ضحك بعدم تقدميها 

لأطفالك ب�ضورة م�ضتمرة اأو ا�ضتبدالها بالفواكه املجففة.
الكاري والكركم

ال��كاري الهن��دي والكركم م��ن اأ�ضهر البه��ارات التي تعطي 
�ضبغة لونية للطعام، ولاأ�ضنان اأي�ضا!

امل�رسوبات الغازية
ل ت�ضب��ب الكول وغريها م��ن امل�رسوبات الغازي��ة اإ�ضفرار 
عل��ى  لحتوائه��ا  ب��ل  فق��ط،  القامت��ة  لألوانه��ا  الأ�ضن��ان 
ال�ضكري��ات والأحما���ض امل�رسة و�ضهول��ة امت�ضا�ضها من 

قبل الأ�ضنان.

بغداد ــ خاص

خاص

مهنيًا: خف��ف ت�رسفات��ك البهلواني��ة وا�ضتخفافك 
بكل �ضيء، من قال اإنك ال�ضخ�ض القادر على فر�ض 
اآرائ��ك على الآخرين  عاطفيًا: ل جتادل يف اأمور ل 
تفقه بها �ضيئًا، وو�ّضع اآفاق معرفتك قبل املناق�ضة، 

ول حتمل احلبيب ما ل يطيقه

اأح��د  مهني��ًا: ي��وم مل��يء بالن�ض��اط حت���رس في��ه 
املوؤمت��رات وتلف��ت الأنظار بقدرتك عل��ى التجاوب 
م��ع الظروف واملتطّلبات عاطفيًا: تعرّب عن اأفكارك 
واآرائ��ك اأمام ال�رسيك ب�رساحة تام��ة، فتزداد قيمة 

يف نظره ويزداد تعلقه بك اأكرث فاأكرث

مهني��ًا: عقب��ة واحدة تعي��ق حت�ضن و�ضع��ك املهني، 
لك��ن كل �ض��يء يك��ون يف م�ضلحت��ك قريب��ًا، وتع��ود 
الأم��ور اإىل جماريها الطبيعية  عاطفيًا: عاقة قدمية 
ته��دد م�ضتقبل��ك، ل��ذا فاإن احل�ض��م مطل��وب لت�ضحيح 

الأمور قبل تفاقمها والو�ضول اإىل نقطة الاعودة

مهني��ًا: تنجز عمًا ياق��ي ال�ضتح�ضان وتتا�ضى 
ال�ضغ��وط ويطمئن بالك وتفتح ب��اب احلوار حلل 
م�ض��كات عالق��ة  عاطفيًا: يك��ون تاأث��ريك نافذاً 
حت��ى ل��و تعاملت م��ع ال�رسيك مبزاجي��ة، وتطلق 

اأفكاراً جديدة تاقي الرتحيب وال�ضتح�ضان

مهني��ًا: ق��د تعي�ض حالة م��ن الرتي��اح الكبري بعدما 
ياأتي��ك م��ن يفت��ح �ضفح��ة ما�ضي��ة ويريك م��ا كان 
خافيًا عنك عاطفيًا: ل حتاول اللعب على وتر الغرية 
م��ع ال�رسيك، لأنه ل��ن يحتمل ذلك، وق��د تدفع لحقًا 

ثمن مغامراتك معه


