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مهني��ًا: علي��ك اأن تتجن��ب الأناني��ة يف التعامل مع 
الآخري��ن، وهذا تكون ل��ه انعكا�س��ات اإيجابية على 
م�ستقبل��ك وعل��ى عاقات��ك بالزم��اء.، عاطفيًا: قد 
ت�سط��ر اإىل الهتم��ام ب�س��وؤون عائلي��ة ت�سغل��ك عن 
ال�رشيك، اأو رمبا ت�سطدم باأحد الأولد اأو باأحد اأفراد 

العائلة، ما يولد جواً قامتًا.

مهنيًا: م�ساعب غري حم�سوبة النتائج، وهذا قد يدفعك رمبا 
اإىل ال�سفر وتاأجيل احللول اإىل ما بعد عودتك واأخذك ق�سطًا 
م��ن الراح��ة.، عاطفيًا: تعي���ش اأجواء �ساخب��ة يف عاقتك 
م��ع ال�رشيك، فتلتب�ش عليك الأم��ور وت�سعر بال�سياع وعدم 

ال�ستقرار والرتباك يف التعاطي.

 مهني��ًا: اإذا مل تقتن��ع بوجه��ة نظ��ر رب العم��ل، ل 
تواف��ق على اقرتاحاته وح��اول اأن ت�رشح الأ�سباب 

املوجبة لذلك.
عاطفي��ًا: تنتف�ش على واق��ع اأو ت�ستاء من ت�رشف 
ال�رشي��ك، لك��ن علي��ك اأن تتجّن��ب املواجه��ات واأن 

تتعامل معه بدبلوما�سية.

 مهني��ًا: ما زالت الظروف داعم��ة، تغمرك بذبذباتها 
الإيجابي��ة وتطل��ب اإليك تن�سي��ط م�ساريع��ك وتقدمي 
طلبات��ك يف اأ���رشع وق��ت ممك��ن.، اطفي��ًا: ل حتاول 
اإح��راج ال�رشي��ك، لأن ذل��ك ي��وؤدي اإىل عواق��ب قد ل 

حتتملها لحقًا، بل كن رومان�سيًا ودبلوما�سيًا.

 مهني��ًا: تبدو املغامرات كثرية و�ساغطة ومتعبة، لكن 
ل ت�سمح لأحد اأن يخدعك اأو يغّر بك فتت�رشف باأ�سلوب 
�سلبي يوؤذي م�سلح��ة العاقة. ، عاطفيًا: بع�ش الأمور 
تربكك اليوم وتوؤثر يف م�ستقبلك وقد تدفعك اإىل اتخاذ 

قرار متهور قد تندم عليه مدى احلياة.

 مهني��ًا: تن�سط كثرياً هذا اليوم عل��ى م�ستوى الت�سالت 
وتب��ادل املعلومات، وقد تقوم بعم��ل م�سرتك ومثمر مع 
اأح��د الزم��اء.، عاطفي��ًا: ال�رشي��ك يفرح��ك باقرتاحاته، 
فيطمئ��ن بالك وي�ساع��دك على جتاوز الأم��ور التي كنت 

تخ�سى جمّرد ذكرها.

 مهني��ًا: يوم �سديد التوتر م��ا يجعلك تعاين مراوحة 
امل��كان، وقد ت�سمت ع��ن ت�رشف��ات �سائكة ونيات 

�سيئة اأو ت�سطر اإىل التكّيف مع اأجواء معادية.
ح�س��ورك  لإثب��ات  الفر�س��ة  ل��ك  تت��اح  عاطفي��ًا: 
ول�ستقط��اب الهتم��ام والدع��م والتاأيي��د، فا تكن 

متحفّظًا اأمام ال�رشيك.
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إليك مكياج للعيد في خطوات  
 ل تكتم��ل فرح��ة العي��د اإل باإح�سا�ش املراأة 
اأنه��ا تتمت��ع مبظه��ر تر�س��ى عن��ه لتتلق��ى 
كلمات الإعج��اب من �سيوفه��ا، وبخطوات 
ب�سيط��ة ت�ستطيع��ن احل�س��ول عل��ى مرادك 

فتظهري جميلة ومتاألقة. 
ويف ال�سطور التالية نقدم لك خطة جتميلية 
ل حتت��اج يف تنفيذه��ا وقت��ًا كب��رياً نظ��را 
لن�سغ��ال الأ���رشة باإع��داد ذبائ��ح وولئ��م 
العيد ويف دقائ��ق معدودة ت�سبحن جميلة 

اجلميات بن �سيوفك. 
- لب��د اأن نتف��ق اأن الب�ساطة ف��ى كل �سيء 
هي عن��وان الأناقة واجلمال، فكوين ب�سيطة 

ف��ى اختي��ارك لكل �س��يء األوان��ك وماب�سك 
وحت��ى ت�رشفاتك فهي ت�سف��ي جماًل فوق 

جمالك. 
- عن��د اختي��ارك لأل��وان املاب���ش لبد اأن 
تراع��ى اأن يك��ون منا�سبًا لل��ون ب�رشتك لأن 
انعكا�ش الألوان عل��ى الب�رشة له تاأثري كبري 

جداً على اجلمال.  
- غالب��ًا م��ا تك��ون ال�سي��دة اأو الفت��اة ف��ى 
ه��ذه املنا�سب��ة مرهق��ة بع�ش ال�س��يء نظرا 
للمجهود ال��ذى تبذله فى �سن��ع املاأكولت 
عليه��ا،  املفرو�س��ة  املنزلي��ة  الأعم��ال  اأو 
وللتخل���ش م��ن هذا الإره��اق قومى بو�سع 
قدمي��ك ف��ى اإن��اء به م��اء دافئ فه��و يعمل 
على اإزالة اأي اأثر لاإرهاق، بعد ذلك ا�ستلقي 

ف��ى الباني��و ف��ى م��اء داف��ئ م�ساف��ا اإليه 
بع�ش الزي��وت املهدئة لاأع�ساب مثل زيت 
الافان��در ا�ستلقي ملدة رب��ع �ساعة واكملي 
حمامك كالع��ادة فهذا كفيل باإزال��ة اأي اأثر 

لاإرهاق متاما. 
- بع��د احلم��ام ا�ستلق��ي عل��ى ال�رشير ملدة 
رب��ع �ساع��ة اأخرى حت��ى تهدئ��ي متاما ثم 
ابدئي يف عمل املكياج الذى �ست�سعينه قبل 

اخلروج. 
- �سع��ى طبق��ة خفيف��ة من ك��رمي الأ�سا�ش 
لتوح��دي لون ب�رشت��ك ثم �سع��ى طبقة من 

البودرة باللون املنا�سب.
م��ن  متتالي��ة  طبق��ات  بو�س��ع  قوم��ى   -
املا�سك��را حتى حت�سل��ي على ال�س��كل الذي 

حتبينه. 
-  اإذا كنت من ع�ساق الي ليرن �سعي خطًا 
رفيع��ًا ج��داً فوق الع��ن لأنه مينح��ك �سكًا 

جميًا وب�سيطًا فى نف�ش الوقت. 
-  عن��د اختي��ارك لاأحم��ر اخل��دود قوم��ى 
بو�سع مل�سات متقنة على اخلدود غري مبالغ 
فيه��ا، واختارى اللون اخلوخي اأو الربونزي 

لأنهما مينحاِك �سكًا مميزاً واأنيقًا. 
- اإذا كن��ت ف��ى منا�سبة �سباحي��ة فيف�سل 
اأحم��ر ال�سف��اه بلون فاحت جمي��ل مثل الروز 
الف��احت اجلمي��ل اأو الب��ج اأو امل��وف الف��احت 
فكلها األ��وان منا�سبة لل�سباح، اأما اإذا كانت 
املنا�سب��ة م�سائي��ة فيف�سل الأل��وان الداكنة 
الوا�سحة مثل الأحمر اأو البنى اأو الأوراجن. 

-  ل تن�س��ي اأن قليًا من العطر ي�سفي نوعًا 
م��ن الغمو�ش املحب��ب اإلي��ك ف�سعي بع�ش 
القطرات يف اأماكن النب�ش حتى تلف حولك 

هالة من عطر جميل ومميز. 
- عن��د ارتداء املاب�ش راعى تنا�سق الألوان 
بحيث ل تزيد عن ثاثة األوان اأو وحدي لون 
ماب�س��ك وغريي ل��ون حقيبة الي��د واحلذاء، 
كم��ا جن��د اأن��ه م��ن املمك��ن اأن يك��ون كل 
املاب���ش واحل��ذاء بلون واح��د والتغيري فى 

لون حقيبة اليد فقط .
- ف��ى النهاي��ة اأنِت من يحدد �س��كل اأناقتك 
فح��اويل اأن تختاري م��ا يتنا�سب مع �سكلك 
ول��ون ب�رشتك و�سكل ج�سم��ك حتى حت�سلي 

على الأناقة التي تتمنينها.

بغداد –هيفاء القره غولي

كيف تتعاملين مع حروق مكواة الشعر

طرق طبيعية للتخلص من حروق مكواة الشعر 

طريقة عمل شوربة الماش العراقية 

وصفات طبيعية لنفخ الخدود من دون بوتكس

عن��د ا�ستخدامك مكواة ال�سعر ال�ساخن��ة، قد تتعر�سن اإىل 
بع���ش احل��روق الب�سيطة يف ب�رشتك اأو عل��ى فروة راأ�سك؛ 
فكيف تتعاملن مع ه��ذه احلروق بطريقة �سحيحة حتى 

ل ترتك اأثرا على ب�رشتك.
يف العادة، تكون هذه احلروق الناجتة عن اأدوات ت�سفيف 
ال�سعر ب�سيطة، ومن الدرجة الأوىل، مما يعني اأنها �ستلتئم 
يف غ�س��ون اأربعة اأي��ام على الأكرث. فالطبق��ة الأوىل من 
اجلل��د ه��ي الت��ي تعّر�س��ت للتل��ف، و�ستق��وم باللتئ��ام 
ب�رشعة، ول داعي للذع��ر منها. ولكن عليك باّتباع بع�ش 
الن�سائح الت��ي �ست�ساعدك على التخّل�ش من هذه احلروق 
يف وق��ت اأق�رش، مع �سمان ع��دم تركها اأّي عامات على 

ب�رشتك.اليكي هذه الطرق:

1.جتنب��ي و�سع من�سفة باردة عل��ى اأمكنة اجلروح، بعد 
احل��رق مبا�رشة، اعتقادا منك اأّن ذلك �سي�ساعد على تهدئة 
اللتهاب��ات، بل �سعي "ك��رمي" لإيبوبروفن لكي ي�ساعد 

على تقليل التورم والحمرار والأمل.
2.ل ت�سع��ي الثل��ج على اأمكنة اجل��روح حتى ل يلت�سق 
باجللد وت�سع��ب اإزالته. ول ت�سعي امل��اء البارد مبا�رشًة 

على اأمكنة احلروق؛ فذلك يطيل عملية ال�سفاء.
ب�سا���ش  وتغطيته��ا  احل��روق  نظاف��ة  عل��ى  3.حافظ��ي 
ف�سفا���ش للحفاظ عليها من اأخط��ار العدوى، واحر�سي 
على و�س��ع امل�ساد احليوّي اخلا�ش باحل��روق للتخّل�ش 

منها باأ�رشع وقت.
4.احر�سي على احلفاظ على اأمكنة احلروق رطبًة دائًما، 

حت��ى تتمكن اخلايا اجلديدة م��ن النمو ب�رشعة، ولكي 
حتافظ��ي عل��ى مرون��ة اجللد. يت��ّم ذلك بو�س��ع كرميات 

الرتطيب عليها اأو و�سع الفازلن.
5.ابتع��دي عن ا�ستخ��دام املق�رّشات عل��ى اأمكنة احلروق 
حت��ى ت�رّشع��ي م��ن عملي��ة ال�سف��اء؛ فالتق�سري ق��د يزعج 

الب�رشة امل�سابة.
6.حافظ��ي على ترطيب منطقة احلروق بعد اأن تتعافى، 

حتى تتجنبي تغرّي لونها اأو ترك عامة مكانها.
7.ل تن�س��ي و�س��ع واٍق من ال�سم�ش عل��ى اأمكنة اجلروح 
بع��د �سفائها، حت��ى ل ترتك اأثًرا، نتيج��ة تعّر�سها لأ�سعة 
ال�سم���ش ال�س��ارة. وعلي��ك جتن��ب تعر�سه��ا لل�سم�ش قبل 

تعافيها حتى ل ت�ستغرق وقًتا اأطول للتعايف.

املقادير:
2 كوب ما�ش

ن�سف كوب ارز
رب��ع ك��وب �سمن��ة نباتي��ة او زيت 

نباتي
8 كوؤو�ش ماء

ملح، فلفل ا�سود ح�سب الرغبة
الطريقة:

يغ�س��ل املا���ش جيدا ويعم��ر باملاء 
البارد

ثم ي�سلق على ن��ار متو�سطة اىل ان 
ين�سج

ثم ي�سف��ى ويطحن باخلاط مع ا�ساف��ة القليل من املاء 
اليه

ث��م يعاد و�سعه على النار مع الرز املغ�سول ويحرك بن 
احلن

والخر حتى ليلت�سق بقعر القدر
ويتبل بامللح والفلفل ال�سود

ث��م يف��رم الب�س��ل ناعم��ا ويقل��ى بال�سم��ن اىل ان يتحمر 
وت�ساف ن�سف الكمية

اىل ال�سوربة التي ترتك لتغلي على النار حتى الن�سوج
وم��ن ث��م ت�سك��ب يف طب��ق وبعده��ا ير���ش باق��ي الب�سل 

املحمر عليه
ويقدم مع �رشائح خبز التو�ست.

 اخل��دود اإح��دى مكونات جم��ال امل��راأة وا�رشاقها، وتعترب اخل��دود املمتلئة 
اأو املنتفخ��ة م��ن عامات اجلمال التي تهت��م بها ال�سي��دات، والدليل على ذلك 
جلوء الكثري من الفنانات و�سيدات املجتمع حلقن “الفيلر” بغر�ش نفخ اخلدود 

واإعطائها حجمًا اإ�سافيًا مع احلفاظ على توّردها ون�سارتها.
لكن هل تعلمن اأن هناك بدائل طبيعية ل� “الفيلر” ميكنِك اللجوء اإليها للح�سول 
عل��ى خ��دود منتفخة ب�س��كل طبيعي واآم��ن، دون اأي تدخل جراح��ي اأو �رشف اأموال 
طائل��ة خب��رية التجميل منى اليماين تقدم ل��ك 4 خلطات طّبقي الو�سف��ة التي جتدينها 

منا�سبة وا�ستمتعي بخدود ممتلئة ورائعة.
الع�س��ل واحللي��ب: بب�ساطة، قومي بعمل م�رشوب مزيج ك��وب من احلليب وملعقة �سغرية 
م��ن الع�سل، اأ�سيفي اإلي��ه قطعتن �سغريتن من اجلنب وملعقة م��ن ال�سوفان، وللح�سول 

على نتيجة رائعة خال وقت ق�سري، ا�رشبي هذا املزيج بانتظام مع ع�سري الربتقال.
ال�سبار: فهو يتمتع ببع�ش اخل�سائ�ش التي تعزز خايا اجللد وتزيد من حجمها ون�سارتها، 
وللح�س��ول على اأكرب فائ��دة منه قومي بتوزيع طبقة هامية من ال�سبار اأو ا�ستخدمي الكرمي 

الذي يحتوي على م�ستخل�سات ال�سبار على وجنتيِك ولحظي النتيجة املده�سة بنف�سك.
اجل��زر والتف��اح: اخلطي حوايل 3 قطع من التفاح الطازج م��ع 3 �رشائح من اجلزر واأ�سيفي اإليهم 
ن�س��ف كوب من ع�س��ري الليمون، ثم ا�رشبي هذا املزي��ج كل �سباح لتح�سلي على 
خدود متوردة وممتلئة. البابايا والع�سل: اخلطي ملعقة �سغرية من الع�سل 
م��ع ملعقة �سغرية م��ن معجون البابايا، وطبقي ه��ذه الو�سفة على 
خدي��ِك واتركيها ملدة 10 دقائق، ثم اغ�سلي وجهِك باملاء الفاتر، 
وه��ذه الو�سفة �ست�ساعدك على اإزالة التجاعيد و�ستمنحِك ب�رشة 

نقية وممتلئة وناعمة.

الثمين��ة  الفر���ش  ا�ستغ��ال  اإىل  اأدع��وك   مهني��ًا: 
لت�سهيل اأمرك و�سوؤونك، فتكون البداية �سهلة ومتّهد 
بالتايل لف��رتة م�رشق��ة ومتاألقة.، عاطفي��ًا: تلفتك 
اأناق��ة ال�رشيك كثرياً، لكن ذلك يحت��اج اإىل موازنة 

كبرية قد ل تتحّملها على املدى البعيد.

مهني��ًا: يلم��ع جنم��ك وحتك��م ال�سيطرة عل��ى معظم 
اأعمالك، وتكون اللولب يف عملك، ويدرك امل�سوؤولون 

اأهمية وجودك.
عاطفي��ًا: عليك اأن تكّر���ش املزيد من الوقت لل�رشيك 
وتهتم اأكرث بحيات��ك العاطفية ول �سيما اليوم على 

الرغم من كرثة م�ساغلك.

مهني��ًا: ل تخ�ش التعبري عن راأيك جهاراً اإذا كنت 
مقتنعًا به، اخلطاأ مكلف لن يكون �سهًا. 

عاطفيًا: عليك اليوم قبل الغد م�سارحة ال�رشيك 
مب��ا تفكر في��ه، ال�رشاح��ة تعّبد الطري��ق اأمامك 

نحو خطوات م�ستقبلية.

مهني��ًا: تاأتيك اأخبار جّيدة وفر���ش تظهر يف اللحظة 
الت��ي حتت��اج اإليها، تط��ّل بجاذبي��ة ق�س��وى ويكون 

بريقك م�سّعًا وت�ستقطب املوؤيدين.
عاطفي��ًا: ل تعل��ق عل��ى اأم��ور ل ت�ستحق الذك��ر بينك 
وب��ن احلبيب، وتوقف عند الأم��ور التي تفيد ا�ستمرار 

العاقة.

 مهني��ًا: تق��رتب تدريجي��ًا م��ن حتقيق احللم ال��ذي راودك 
طوي��ًا، لك��ن ي�ستح�سن اأن ترتيث لئا تفق��د ال�سيطرة على 
الو�س��ع. ، عاطفي��ًا: تعاط��ف كبري م��ع �رشيك ق��دمي، لكن 
هنال��ك جتارب غري م�سجعة تعيق تق��دم الأمور والو�سول 

بها نحو �ساطئ الأمان.


