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 مهني��ًا: تربع اإذا كن��ت تعمل يف جمال الكتابة 
والتاألي��ف وال�ص��حافة والن���ر، علي��ك باحلذر 

الدائم والدر�س املتاأين لكل خطوة
عاطفي��ًا: ح��ذار اخلالف��ات الطارئ��ة والكلمات 
احلاّدة، واإذا كنت عازبًا فهذا اليوم رائع لتلبية 

الدعوات، فال تكن متحّفظًا

مهني��ًا: لديك ق��درة كبرية على اقن��اع الآخرين 
بوجه��ة نظرك اليوم، وعلي��ك اأن تكون اأكرث قوة 

واأن تعرف كيف حتمي م�صلحتك يف العمل
عاطفي��ًا: حتت��اج اإىل النعزال قلي��اًل والبتعاد 
عن ال�صخب، وخ�صو�صًا اأن حياتك العاطفية قد 

تعرف بع�س الرتاجع

مهني��ًا: يجعل��ك ه مهني��ًا: اإذا كن��ت تبح��ث عن 
الفر���س املنا�صب��ة، فق��د ح��ان الوق��ت لتحقيق 
ذل��ك، لكن علي��ك ح�صن الختيار ب��ن العرو�س 

املقدَّمة اإليك
عاطفيًا: قد جتد نف�صك حائراً يف بع�س القرارات 
احلا�صمة، ل باأ�س اإذا ا�صتعنت بال�ريك لئال تقع 

يف اخلطاأ

مهنيًا: يبدو اأن��ك ت�صعر بيوم من عدم ال�صتقرار 
ومع ذلك جتد هدفك يتحقق، مع اأن التقدم الذي 

قد حترزه قد يكون بطيئًا
عاطفي��ًا: ل تبح��ث عن فر�س اإرادت��ك اأو اإظهار 
قوت��ك عل��ى ال�ري��ك واأّج��ل املب��ادرات، فق��د 
ترتاج��ع املعنوي��ات وت�صعر بالتع��ب والإرهاق 

والقلق النف�صي

مهني��ًا: يحمل ه��ذا اليوم حظ��ًا يف امل�صاربات 
املالي��ة ودعم��ًا م��ن قب��ل بع���س ال�صلط��ات اأو 
الأهل، ويكون الوق��ت منا�صبًا لالت�صال ببع�س 

املوؤ�ص�صات الكبرية
عاطفي��ًا: ل ت�صتعجل الأمور وكن �صبوراً، قريبًا 

حتقق اأمنيتك وترتبط بال�ريك ر�صميًا

مهنيًا: ق��د متّر بتجارب قا�صي��ة بحيث يكون 
اليوم فارغ��ًا من احل�صانة وخمّيب��ًا لالآمال، 

وتبدو متوتراً ل حت�صن الختيار
عاطفي��ًا: ب��ّدد املخ��اوف وامل�صاع��ر ال�صلبية 
�صخ�����س  يف  الإيجابي����ات  عل����ى  ورّك��ز 

احلبي��ب.

مهنيًا: اأجواء العمل اجلي��دة منا�صبة لتحركاتك 
واأف��كارك، به��دف التمكن م��ن اإجن��از الأعمال 

املطلوبة منك بجدارة وجناح
عاطفيًا: ان�صغ��ال احلبيب هذا اليوم ل يعني اأنه 

ل يحبك، وعليك اأن تقدر ظروفه وم�صاعره
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إليك الطرق الصحيحة في تنسيق المالبس

 كم��ا اأن تن�صي��ق الثي��اب ه��و ف��ن ل ميلك��ه العدي��د م��ن 
الأ�صخا���س، وكما نعلم ف��اإن تن�صيق الثياب ل يعتمد فقط 
على تن�صيق األوانه��ا معًا، ولكن تن�صيق الثياب يكون بناًء 
عل��ى �صكل اجل�صم ولون الب�رة، كما اأن لون البنطال مثاًل 
يعتمد عل��ى لون البلوزة، اأو لون احل��ذاء، وتن�صيق الألوان 
ه��و مبثابة اإراحة للعن، حي��ث اأن الناظر اإىل الألوان غري 
املتنا�صقة ل يعطي العن ال�صعور بالراحة التامة، كما اأن 
الأل��وان الغري متنا�صقة ت�صبب حدوث حالة من ال�صو�صاء 
ال�صامت��ة، ون�صتطي��ع اأن ن��رى تنا�صق الأل��وان من خالل 
الطبيع��ة احلية اأمامنا وكما خلقها اهلل، متنا�صقة الألوان. 
ولك��ن البع�س ل ميتلك هذه املوهبة، من املمكن اأن نقدم 

بع���س الن�صائح التي قد تفي��د اأي �صخ�س لميتلك اخلربة 
الكافي��ة يف تنا�صق الأل��وان، اأو يف اإرتداء ما هو يليق به، 

ليبدو باأجمل حلة واأبهى طلة 
1 - يج��ب اأن يك��ون ال�صخ�س عل��ى دراية تامة باأ�صماء 
الأل��وان وبدرجاته��ا، وميك��ن ذل��ك م��ن خ��الل مت�صف��ح 
البح��ث جوجل م��ن اأجل معرف��ة الأل��وان وتنا�صقها، كما 

يجب معرفة الألوان التي تليق مع هذه الدرجات 
2 - ل تقوم��ي باإرت��داء جميع قط��ع مالب�صك من اللون 
املخط��ط، فمثاًل اإذا كان البنط��ال خمططًا قومي باإختيار 
قمي���س �صادة ل يوجد ب��ه اأي تخطيط، كم��ا عند ارتدائك 
بنط��ال خمطط باللونن الأبي�س والأ�صود مثاًل حاويل اأن 
تختاري لون ثالث زاهي مثل الزهر مثاًل للقمي�س، وذلك 
من اأجل احلد من حدة هذه الألوان  -3 حاويل اأن جتعلي 

مالب�ص��ك ذات ثالثة األوان، فال ترتدي فقط لونن وتكتفي 
بهما، حي��ث اأن اللون الثالث غالبًا ما يعطى بهجة اأخرى 

للمالب�س.
 اإليك��ي قائمة باأ�صم��اء الألوان الت��ي تتنا�صق مع بع�صها 

البع�س ب�صكل مريح للعن:
- ميكن��ك اأن ترت��دي جمي��ع الأل��وان الزاهي��ة م��ع اللون 
الأ�ص��ود الداكن، وح��اويل األ ترتدي لون داك��ن مع اللون 
الأ�ص��ود ما عدا الل��ون التوتي، حيث اأن الأ�صود من الألوان 
القامت��ة والت��ي حتت��اج اإىل لون زاهي م��ن اأجل احل�صول 

على احلياة والبهجة يف املالب�س. 
- ل ترت��دي الألوان الزاهية مع الل��ون الأبي�س، حيث اأن 
اللون الأبي�س هو اأح��د الألوان الزاهية ويحتاج بذلك اإىل 
لون داكن من اأجل احل�صول على الراحة املطلوبة للعن 

- كم��ا ميكنك اإرت��داء اللون الأزرق مع الل��ون الربتقايل، 
والل��ون الكحل��ي مع الل��ون اخلوخي، اإ�صاف��ة لذلك ميكن 
اإرت��داء اللون الرمادي مع الل��ون العنابي. من اأهم الأمور 
واألوانه��ا  اختي��ار مالب�ص��ك  مراعاته��ا يف  يج��ب  الت��ي 
منا�صبته��ا مع �ص��كل ج�صمك، فاإذا كن��ت نحيفة اأو متيلن 
للنحاف��ة ل ترت��دي املالب���س الداكن��ة والت��ي تعمل على 
تنحي��ف اجل�صم، كما لو كنت تعانن من البدانة ل تقومي 
باإرتداء املالب���س ذات الألوان الفاحتة والتي ت�صبب حالة 
م��ن اأن يبدو ج�صمك ممتلئًا و�صمن، اإ�صافة اإىل ذلك يجب 
مراع��اة لون الب�رة، فال تقومي باإرتداء املالب�س الداكنة 
اإذا كان��ت ب�رت��ك داكنة، بل ابحثي عن الأل��وان الزاهية، 
ولك��ن لِك مطلق احلرية اإذا كنِت متتلكن ب�رة بي�صاء يف 

اختيار ما تريدين من األوان.

بغداد –هيفاء القره غولي

من اأهم الأمور التي متيز 
كل �شخ�ص عن غريه هي 

الأناقة وتن�شيق املالب�ص، 
حيث اأن املالب�ص واملظهر 

اخلارجي هي مبثابة عنوان 
عن مدى اأناقة و لباقة 

ال�شخ�ص، 

كيفية وضع البالشر 

نصائح للعناية بجمال اليدين 

احلّم���س  م��ن  كوب��ان  املكّون��ات: 
الياب�س

كوبان من املاء
ن�صف ملعقة من كربونات ال�صودا

ن�صف كوب من ع�صري الليمون

 3 ف�صو�س من الّثوم املدقوق
ن�صف كوب من الطحينّية

القليل من امللح )ح�صب الرغبة(
زيت زيتون

 كّمون مطحون للتزين
طريقة التح�ص��ري ننقع احلم�س ملدة 

ليل��ة كامل��ة يف املاء م��ع كربونات 
ال�صودي��وم. نغلي احلم���س على ناٍر 
قوي��ة ملدة �صاع��ة ون�ص��ف، اأو حتى 
ي�صب��ح طري��ًا. ن�صف��ي احلم���س من 
امل��اء ث��م يطح��ن باخل��الط، وبع��د 
عمي��ق.  وع��اء  يف  ن�صع��ه  الطح��ن 

ن�صيف ل��ه الثوم والطحينية وع�صري 
الليم��ون ونحرك��ه جي��داً. ن�صعه يف 
وع��اء التقدمي ونزي��ن وجهه ببع�س 
حبات احلم�س امل�صلوقة. نر�س عليه 
زيت الزيتون والكمون، ثّم نقدمه مع 

املقبالت

البال���ر هو اآخر ما يو�صع عل��ى الب�رة من م�صاحيق 
التجمي��ل واملكياج، حيث يتم ا�صتخدام��ه لإبراز �صكل 
الوج��ه، والتخل�س من اأي عيوب اأو م�صاكل فيه، ولكن 
هن��اك جمموع��ة م��ن القواع��د الواج��ب مراعاتها عند 
تطبي��ق البال�ر عل��ى الوجه، والت��ي �صنعرفكم عليها. 
اأن��واع البال���ر هناك نوعان من البال���ر، والتي يتم 

ا�صتخدامهما بناًء على نوع الب�رة، وهي كالآتي:
ل ا�صتخدام هذا   البال�ر ذو القوام الكرميي: حيث يف�صّ
النوع من البال�ر لالأ�صخا�س اأ�صحاب الب�رة اجلافة 
والنا�صف��ة، بالإ�صاف��ة اإىل اأ�صحاب الب���رة العادية، 
ويتم تطبي��ق البال�ر الكرمي��ي باإ�صتخ��دام الأ�صابع، 
والت��ي م��ن خاللها يت��م توزيعه عل��ى الب���رة ب�صكل 

مت�صاٍو. 
البال���ر البودرة: ي�صتخدم بك��رثة من قبل الأ�صخا�س 
الذي��ن يعانون من الب�رة الدهنية اللماعة، بالإ�صافة 
اإىل اأ�صح��اب الب���رة املختلط��ة، ويت��م توزيع��ه على 
الوجه باإ�صتخ��دام الفر�صاة ذات ال�ص��كل الدائري، ومن 
�ص��اأن ه��ذا البال���ر اأن ميت���س الده��ون والزيوت عن 

الب���رة. م��ن اجلدي��ر بالذك��ر اأن هن��اك م��ن يف�صل 
ا�صتخدام النوعن الكرميي والبودرة مع بع�صهما 

البع�س، وذلك لتثبيت البال�ر لفرتة اأطول.
كيفي��ة اإختي��ار ل��ون البال�ر: يت��م اختيار لون 

البال���ر املنا�صب، بناًء على لون الب�رة الأ�صا�صية، 
الب���رة  اأ�صح��اب  التالي��ة:  النق��اط  وذل��ك مبراع��اة 
الفاحت��ة: يف�ص��ل اختي��ار الأل��وان الفاحت��ة حت��ى ل 
يكون منظ��ره ملفتًا، وكن�صيحة يعت��رب اللون الزهري 

ودرجاته الفاحتة هو الأكرث منا�صبة.
اأ�صح��اب الب�رة احلنطة: يف�ص��ل البتعاد عن الألوان 
الفاحت��ة، والت��ي من �صاأنها اأن حتّول ل��ون الب�رة اإىل 
الرمادي، والرتكيز على الأل��وان الرتابية والربونزية، 

بالإ�صافة اإىل بع�س درجات الزهري.
اأ�صحاب الب�رة ال�صمراء: يف�ص��ل اختيار الألوان التي 
تنتم��ي اإىل درج��ات البنف�صج��ي اأو الربتق��ايل، والتي 
م��ن �صاأنها اأن تربز جمال ول��ون الب�رة، مع البتعاد 
ع��ن اأي لون فاحت الدرجة، وذل��ك حتى ل تبدو الب�رة 

�صاحبة اللون.

العناي��ة  اأه��م اإّن  م��ن  باليدي��ن 
التي  تعك���س عم��ر املراأة الأم��ور 
م��ا  اليدي��ن فعند تك��ون 
ت��ن  وعندم��ا يكون جمعد
جمعد  �ص��ف اجلل��د  نا و
غ��ري  طب و مر
ين  تع��ا من و

 ، ن��ة خل�صو ا
عن��د  فيك��ون 

على  دلي��ل  ذل��ك 
ع��دم عناي��ة امل��راأة 

عمره��ا  وعل��ى  بيديه��ا 
املتق��دم وعل��ى ع��دم اعتبارها 

لأهمي��ة العناية اليومي��ة باليدين 
ونق��اء  بجمالهم��ا  والإهتم��ام 
ب�رتهم��ا. اإّن اليدين عند الأنثى من 
اأه��م اأج��زاء اجل�صم الت��ي حتتاج اإىل 
عناي��ة بال��ذات، وذل��ك يع��ود لعدة 

اأ�صب��اب من ه��ذه الأ�صب��اب: تغ��ري حالة الطق���س وتقلب 
درج��ات احل��رارة الت��ي تتعر�س له��ا اليدين 

م��ن ب��رودة �صدي��دة اإىل ح��رارة �صديدة 
وم��ن ث��م ب��رودة، في�صب��ح هن��اك 

امل�صام��ات  يف  وتقل���س  مت��دد 
ويوؤدي ذلك اإىل ت�صقق الب�رة 

ون�صفان الب�رة ب�صكل كبري 
وخا�صة يف ف�صل ال�صتاء. 

العوام��ل اجلوية والغبار 
وتعر���س  والأترب��ة 

ي��ن  ليد ا
لالأ�صطح 

ولالأ�صياء 
جي��ة  ر خلا ا
مبا���ر  ب�ص��كل 
م��ن  يغ��ري  وه��ذا 
طبيعة اجللد فيزيدة ق�صاوة 
ميكنن��ا  كي��ف  ولك��ن  وت�صق��ق. 

اأن نهت��م بجم��ال يدينا ونراعي بقاء اليدي��ن ب�صكل اأنيق 
وبحالة �صحية وجي��دة حتى يكون لدينا يدين جميلتن 
وحت��ى نك��ون فخوري��ن باأيدين��ا؟ اإليك عزيزت��ي الطرق 
التالي��ة لبقاء يدي��ك جميلت��ن واأنيقتن: علي��ك باإرتداء 
القف��ازات اخلا�ص��ة بجل��ي الأطب��اق وتنظي��ف الأواين 
واأثن��اء العم��ل يف املطب��خ، وتعت��رب ه��ذه النقط��ة من 
الأم��ور املهم��ة الواجب مراعاته��ا اأثناء قيام��ك بعملية 
التنظي��ف وذل��ك لأن م�صاحي��ق التنظي��ف حتت��وي عل��ى 
العدي��د من امل��واد اخلط��رة والكيماوي��ة وبع�صها حارق 
يوؤثر على اجللد وعلى ب���رة اليدين ب�صكل �صلبي ويوؤذي 
اجلل��د ب�صكل كبري. عليك اإبق��اء يديك رطبتن واملحافظة 
عل��ى ترطي��ب يديك يكون من خ��الل عدة ط��رق، اما من 
خ��الل ا�صتعمال الكرمي املرطب اخلا�س بك، اأو من خالل 
ا�صتعمال زي��ت الزيتون، وذلك من خ��الل ت�صخن القليل 
م��ن زي��ت الزيتون على الن��ار وبعد تدفئت��ه قلياًل ميكنك 
ده��ن يديك بالزيت وم��ن ثم  ترك اليدين ملدة ربع �صاعة 
وبعدها تغ�صل اليدين مباء فاتر وترطيب اليدين بعد ذلك 

بالكرمي املرطب اخلا�س بك.

مهني��ًا: اخليبة ل تع��رف طريقها اإلي��ك، وتكون 
حكيم��ًا يف مواقف��ك كث��رياً، فريتد الأم��ر عليك 

اإيجابيًا
دائ��رة  يف  جدي��داً  �ري��كًا  ت�صتقب��ل  عاطفي��ًا: 
عالقات��ك، لكن احلب القدمي يبق��ى تاأثريه كبرياً 

فيك

مهني��ًا: ق��د تط��راأ بع�س امل�ص��كالت املالي��ة اأو 
الهواج���س، ل ُتق��دم على عمل مرجت��ل، وحافظ 

على افكارك واآرائك يف هذا اليوم
عاطفي��ًا: اإمن��ح احلبي��ب فر�صة جدي��دة لتنجح 
عالقت��ك به على اأمل اأن ت�صري الأمور لحقًا على 

خري ما يرام

مهني��ًا: قد ت�صت��اء لقرار ي�ص��در اأو لأم��ر يتعلق 
باأحد الزمالء، فتحاول م�صاعدته بكل ما اأوتيت 

من قوة
عاطفي��ًا: حافظ على �رية م�صاع��رك واإقبل ما 

يحدث بدون اعرتا�س اإذا ا�صتطعت

مهني��ًا: اح��ذر امل�ص��اكل اأو اي اإ�صط��راب عل��ى 
�صعي��د ال�راكة، وجتنب الت�رف بفو�صى لئال 

تولد املتاعب ويكون عملك بال جدوى
عاطفي��ًا: جتّن��ب اخلالف��ات والعدائي��ة والكالم 
اجلارح مع ال�ريك، فهي تهّدد العالقة اجلديدة 

بالرتاجع

مهني��ًا: يحالف��ك احل��ظ، اأو ت��وؤدي دوراً مهم��ًا 
يف جم��ع ال�صم��ل، اأو تقري��ب وجه��ات النظر، اأو 

التخفيف من اأعباء بع�س الزمالء
عاطفي��ًا: تنطل��ق يف ع��دة اجتاه��ات، وت�ص��ّوي 
العاطفي��ة، وتنهم��ك بق�صي��ة معين��ة،  اأم��ورك 

وتبذل جهداً كبرياً لإجناحها

سلطة الحمص بالطحينية 


