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مهني��ًا: ي�ش��ر هذ� �لي��وم �إىل فر�ص جدي��دة �آتية 
و�إع��ادة تنظي��م �أف��كارك و�لتخطي��ط للم�شتقب��ل 

�ملهني �لذي تطمح �إليه
عاطفي��ًا: مت�شي يومًا مميز�ً مع �حلبيب وتفكر�ن 

جديًا يف �الرتباط وتاأ�شي�ص �أ�رسة

مهنيًا: بدعمك �أحد �لزمالء وي�شاعدك بعدما و�شع 
لك �لع�ش��ي يف �لدو�ليب، وتتب��دل �ل�شورة وترى 

�حلظ ين�شاب �إليك
عاطفيًا: ال تكرتث باملظاهر عند بحثك عن �رسيك 

حياتك بل �بحث عن �الإخال�ص

مهني��ًا: يدع��وك �أرب��اب �لعم��ل �أو �مل�ش��وؤول عنك 
مبا���رسة �إىل �لع��ودة �إىل �لو�ق��ع و�لت�رسف بدقة 

ور�شانة
عاطفي��ًا: عالقت��ك باحلبي��ب يف خط��ر، ب��ادر �إىل 

�إنقاذها �رسيعًا و�إال خ�رست من حتب

مهنيًا: يدعوك هذ� �لي��وم �إىل تنظيم �أولوياتك يف 
�لعم��ل، فه��ذ� يفيدك كثر�ً وي�شه��ل مهمتك ويريح 
�أع�شاب��ك ويخل�ش��ك م��ن �لتوت��ر عاطفي��ًا: يوؤث��ر 
و�شع��ك �مل��ادي يف عالقتك بال�رسي��ك، ما يوؤدي 

�إىل �بتعاده عنك ورغبته يف �النف�شال

مهني��ًا: يحم��ل هذ� �لي��وم و�الأيام �ملقبل��ة فر�شًا 
جتعل �أح��د �لزمالء يدبر �إ�شاءة م��ا �شدك ويخفي 
عن��ك معلومات مهمة عاطفي��ًا: حافظ على �رسية 
ما يح��دث بينك وب��ن �ل�رسي��ك وال ت�شمح لطرف 

ثالث بالتدخل يف �شوؤونكما

مهنيًا: �إحذر �لرت�جع �ملهني ونظم جدول �أعمالك 
و�شيطر على �نفعاالتك وتكتم على �أ�رس�رك

عاطفي��ًا: ال تفتعل �خلالفات مع �حلبيب وال �شيما 
ه��ذ� �ليوم، بل كن متفهمًا معه فهو بحاجة ما�شة 

�إليك للوقوف �إىل جانبه

مهني��ًا: ت�شعر باالرتياح وتتحم�ص جلديد ت�شتقبله 
يف حيات��ك كعملي��ة �إبد�عية تقوم به��ا �أو فنية �أو 

طفل يبت�شم يف منزلك
عاطفي��ًا: تغا�شي �ل�رسيك عن تهورك هو �ملرحلة 

�لهادئة قبل �النفجار، وهنا يفر�ص �حلذر نف�شه
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كيف تختارين الوان مالبسك وتنسقيها؟

عند �ختيار �الألو�ن تع��اين �لكثر من �لفتيات 
من �حل��رة يف كيفية �ختيار �ألو�ن مالب�شهن، 
مم��ا يدفعه��ن الرت��د�ء �ملالب���ص ذ�ت �الألو�ن 
م��ن  �لعدي��د  وهن��اك  و�لتقليدي��ة،  �ملعت��ادة 
�لفتي��ات �للو�ت��ي ال يعرف��ن ويجهل��ن كيفي��ة 
تن�شيق �ألو�ن �ملالب�ص، فتجدهن يخرجن بنف�ص 
�الإط��الالت ب�ش��كل يومي، �أوحت��ى �أنهن ي�شئن 
�ختي��ار �أل��و�ن �ملالب���ص، فيخرج��ن مبالب�ص 
و�ألو�ن غر منا�شبة متامًا لطبيعة �ملنا�شبة �أو 
�لظروف �ملوجود�ت به مما ي�شبب لهن �حلرج، 
ومما ال �ش��ك فيه �أن �ملالب���ص و�ألو�نها تعطي 

ملح��ة ع��ن طبيع��ة �شخ�شيتك، وكذل��ك تعطي 
�نطباع��ًا �أول عنك، فح��اويل جاهدة �الهتمام 
مبظه��رك، فهن��اك جمموع��ة م��ن �ملالحظات 
�لت��ي يجب علي��ك �تباعها لعله��ا ت�شاعدك يف 
�ختي��ار مالب�شك. دليل �ختي��ار �ألون �ملالب�ص 
��شتعين��ي بد�ئ��رة �الأل��و�ن، وميكن��ك �حل�شول 
عليها م��ن �الإنرتنت، فد�ئ��رة �الألو�ن ت�شاعدك 
يف معرفة �الأل��و�ن �ملتنا�شقة مع بع�ص حيث 
�إن كل لونن متقابلن متجان�شن وكل لونن 
بجو�ر بع�شهما متنا�شقن �أي�شًا. عند �رتد�ئك 
�أل��و�ن �لنيون، �حر�شي عل��ى �أن ترتدي قطعة 
و�ح��دة �أو �ثن��ن على �الأك��ر، الأن �الإكثار من 
ه��ذه �الأل��ون ي�ش��وه مظه��ر �أناقت��ك، وي�شب��ب 
�الإزع��اج لالأخري��ن. يف ح��ال �أن��ك �رتديت��ي 

مالب���ص خمططة )�ملونوك��وروم( بلونن مثل 
�أبي���ص و�أ�ش��ود �أ�شيف��ي ملالب�ش��ك ل��ون ثالث 
ز�ه��ي مث��ل �لزه��ري، �أو �الأزرق لتك��وين �أكر 
�إ�رس�قًا و�أناقة. لتكوين متاألقة �جعلي �إطاللتك 
ثالثي��ة �لالألو�ن، الأن ه��ذ� �لتن�شيق �شيزيد من 
بهجت��ك. يج��ب علي��ك �النتب��اه لل��ون ب�رستك 
و�الأل��و�ن �لت��ي تتما�شى مع ب�رست��ك، وميكنك 
معرف��ة لون ب�رست��ك من خ��الل �جللو�ص �أمام 
م��ر�آة يف غرف��ة مليئ��ة باالإ�ش��اءة �لطبيعية. 
تق�ش��م �لب���رسة لث��الث �أن��و�ع وه��ي: �لب���رسة 
�لد�فئ��ة �لت��ي يتما�ش��ى معها �الأل��و�ن �لد�فئة 
مثل �لربتقايل، و�لف�ش��ي، و�الأ�شفر، و�الأحمر. 
�الأل��و�ن  معه��ا  ويتما�ش��ى  �لب��اردة  �لب���رسة 
�لباردة مثل �لذهب��ي، و�الأخ�رس، و�لبنف�شجي. 

�أم��ا �لب���رسة �لعادي��ة فه��ذه �لب���رسة تتما�شى 
جمي��ع �الأل��و�ن معه��ا. علي��ك �ختي��ار �أل��و�ن 
مالب�شك مبا يتنا�ش��ب ويتما�شى مع �ملنا�شبة 
�أو �مل��كان �لذ�هب��ة �إلي��ه فالعم��ل بحاجة �إىل 
�أل��و�ن هادئة ومريحة للع��ن، بينما �ملنا�شبة 
�لر�شمي��ة فه��ي بحاج��ة ملالب���ص كال�شيكي��ة 
و�أل��و�ن غامق��ة مث��ل �الأ�ش��ود و�لرم��ادي، �أما 
�حلف��الت �لعائلية فال باأ���ص باالألو�ن �خلالبة 
مث��ل �الأحم��ر. يج��ب عن��د �ختي��ارك مالب�شك 
مر�عاة حجم ج�شمك فاجل�شم �لكبر و�ملمتلئ 
�الأل��و�ن  الأن  غامق��ة؛  �أل��و�ن  �إىل  بحاج��ة 
�لغامق��ة تعطي �جل�شم حج��م �أ�شغرمن حجمه 
�لطبيع��ي، بينم��ا �جل�شم �ل�شغر م��ن �الأف�شل 
�رت��د�ء مالب�ص فاحتة الأنه��ا ت�شاعد يف ظهور 

�جل�ش��م بوزن �أكرب. هناك جمموعة من �الألو�ن 
�ملحايدة وهي �الأبي�ص و�الأ�شود و�الأوف و�يت 
و�لبن��ي و�لبيج و�لكحلي �أي�ش��ًا، فهذه �الألو�ن 
تتما�ش��ي م��ع جمي��ع �الأل��و�ن ولك��ن جتنب��ي 
�رتد�ئه��ا م��ع بع�شه��ا �لبع���ص الأنه��ا تعطي 
�ل�شعور باملل��ل وحاويل �إدخ��ال �ألو�ن فاحتة 
عليه��ا كذل��ك عن��دك �ختي��ار �ل��و�ن مالب�شك 
�ملنا�شب��ة يج��ب تن�شي��ق �ل��و�ن �الك�ش�شو�ر�ت 
م��ع �ل��و�ن �ملالب�ص وكذل��ك تطبي��ق �ملكياج 
و�ختي��ار �لو�نه �ملنا�شبة فيجب و�شع مكياج 
غام��ق مع �الل��و�ن �لفاحت��ة و�لز�هية وو�شع 
�ملكي��اج �لف��احت و�لب�شيط مع �ل��و�ن �ملالب�ص 
�لغامق��ة وو�ش��ع �الي�شارب��ات �لت��ي ت�شي��ف 

مل�شات �ناقة للمالب�ص .

بغداد – هيفاء القره غولي 

طريقة عمل الترايفل 

فئة دمك تحدد العطر المناسب لك

مكونات و�ملقادير : 
6 قط��ع م��ن �رس�ئح �لكيك - كوب كرمية - 2 كوب 
فو�ك��ه طازجة – �و علبة فو�كه معلبة - كوب جيلي 

�لفر�وله.
�لكا�شرتد
مقاديره :

ربع كوب كا�شرتد مذ�ب مع 2 كوب حليب مغلي على 
�لنار حتى يتكاثف ويرتك ليربد .

طريقة �لتح�شر : 
ت�ش��ع قطعتن م��ن �رس�ئ��ح �لكيك يف طب��ق عميق و 

ت�شيف له قليل من جيلي �لفر�وله .
ت�شع طبقة من �لفو�ك��ه �لطازجة �و �ملعلبة و تغطي 

بقليل من �لكا�شرتد .
ت�شاف كمية من �لكرمية فوق طبقة �لفو�كه

ث��م ت�شع م��رة �خ��رى قطعتن م��ن �رس�ئ��ح �لكيك و 
�جليلي

و فوقه��ا طبق��ة �لفو�ك��ه ث��م �لكرمي��ة و باق��ي كمية 
�لكا�شرتد .

وت�ش��ع باق��ي �رس�ئ��ح �لكي��ك و فوقها ي�ش��ب باقي 
�جليل��ي ث����م طبق��ة قط����ع �لفو�ك�����ه ث�����م طبق����ة 

�لكرمي���ة .
و يزي��ن ح�ش��ب �لرغب��ه بالفو�ك��ه �و �ملك���رس�ت �و 
" يف  " �لرت�يف��ل  �ل�شوكوالت��ه �ملربو�ش��ه و يو�ش��ع 

�لثالجة حلن �لتقدمي .

توؤث��ر فئ��ة �ل��دم يف ج�ش��م �الإن�شان وطريق��ة تفاعله 
مع �لرو�ئح. من هن��ا، �إليك يف هذ� �ملو�شوع طريقة 

�ختيار �لعطر �ملنا�شب لك، بح�شب فئة دمك.!
AB ل�شاحبات فئة �لدم

�أنت م��ن �لن�شاء �ملتفائالت ج��د�ً و�للو�تي يتعاطفن 
م��ع �الآخرين، كم��ا �أنك �جتماعية وحتب��ن م�شاعدة 
زميالت��ك. لكن��ك تقتنع��ن بر�أي��ك وال تتاأثري��ن مبن 
حول��ك. �أن��ت رومان�شي��ة ج��د�ً وحتب��ن �ملغام��ر�ت 

�لعاطفية.
م��ن هن��ا، نن�شح��ك باختي��ار �لعط��ور �لت��ي 

حتت��وي عل��ى �ل�ش��اي �الأخ���رس، �أو �لغني��ة 
�إنه��ا  �إذ  بنكه��ة �لفانيلي��ا م��ع �لزه��ور، 

�شتعك�ص �شخ�شيتك.
A ل�شاحبات فئة �لدم

�أن��ت ال ت�شتطيع��ن �لتعب��ر عم��ا يف 
د�خل��ك ب�شهول��ة. لك��ن لدي��ك ثق��ة 
كب��رة بنف�ش��ك �إىل درج��ة �لغ��رور 

�أحيان��ًا. حتب��ن �لعم��ل بن�ش��اط، وجتدي��ن �لتفاوؤل 
يف كل م��كان. حتب��ن �لرعاية يف �حل��ب وتنتظرين 
�ل�شعادة من �ل�رسي��ك. تنا�شبك �لرو�ئح �خلفيفة �لتي 

ت�شعرك باالنتعا�ص.
B ل�شاحبات فئة �لدم

م��ن  �للو�ت��ي �أن��ت  �لن�ش��اء 

ي�شحك��ن ب�رسع��ة ولديه��ن �لكث��ر م��ن �الأ�شدق��اء. 
يف  �لكال�شيكي��ة  حتب��ن  وال  مرح��ة  تعتربي��ن 

�لت���رسف. ُيق��ال �إن �شاحب��ات ه��ذه �لفئ��ة 
من �ل��دم قلوبه��ن زجاجية، تتحط��م ب�رسعة 

وجُت��رح بق�ش��وة. تتميزين بخي��ال و��شع وحتبن 
�ملغامرة.

م��ن �أف�شل �لعط��ور �ملنا�شبة ل��ك �لعط��ور �لطبيعية 
و�لغنية مبكونات ت�شاعد على �ال�شرتخاء.

O ل�شاحبات فئة �لدم
�أن��ت من �لن�ش��اء �للو�ت��ي يحافظن عل��ى مبادئهن. 
تعتربين هادئة جد�ً، �إال �أنك حن تنفعلن تفقدين 
�شو�بك. حتبن �الإغر�ء وجتذبن من حولك. ال 
تثق��ن باأحد، وحتبن �أن تنجزي كل �أعمالك 
بنف�شك. حتبن �ل�رسيك �إىل درجة �لت�شحية 
كث��ر�ً.  تغاري��ن  لكن��ك  الأجل��ه،  �لكامل��ة 
�لقوي��ة  �لكال�شيكي��ة  �لعط��ور  تنا�شب��ك 

�لغنية بالعود و�لعنرب.

�أنت بحاجة �إىل بع���ص �الهتمام ب�شعرك حتى 
يتخل���ص من �جلفاف فتع��ود �إليه حيويته مرة 
�أخرى ، عليه �أن يكون �شل�شًا بعيد�ً من �لت�شابك 

و�جلفاف و�لتق�شف. 
�إلي��ك �أف�شل �الأقنع��ة لتغذية و�شال�ش��ة �شعرك، 
لتخت��اري منه��ا م��ا ُيالئم��ك. وك��رري �الأم��ر 
مرت��ن �أ�شبوعي��ًا لتتمتع��ي باإطالل��ة غاية يف 

�جلاذبية و�لتاألق قد يعجبك: 
1.قناع �ملوز و�لع�شل

�لطبيعي��ة  �مل��و�د  �أغن��ى  م��ن  �مل��وز  •يعت��رب 
و�لزي��وت  و�لكربوهي��در�ت  بالبوتا�شي��وم 
�ل�شع��ر  تلي��ن  ت�شاع��د عل��ى  �لت��ي  �لطبيعي��ة 
وزي��ادة مرونت��ه، كم��ا �أن��ه يح��د م��ن تق�شفه 

وجفافه.
•�أم��ا �لع�ش��ل فه��و مرط��ب طبيع��ي وم�ش��اد 

لالأك�شدة، مما يزيد من رطوبة �ل�شعر.
•كل م��ا علي��ك فعله هو �إح�ش��ار ن�شف ثمرة 

من �ملوز �ملهرو�ص وملعقتن 
�لهن��د  ج��وز  زي��ت  م��ن 

زي��ت  م��ن  وملعقت��ن 
وملعقتن  �لزيت��ون 

من �لع�شل.
ج��ي  مز � •
ت  ن��ا ملكو �
ث��م  مع��ًا، 
�خلليط  �شعي 

على �شعرك.
م��ي  قو •

بتغطي��ة 
بكي���ص  �شع��رك 
�لبال�شت��ك  م��ن 
عل��ى  للحف��اظ 

ب��ة  طو ر
ة  ر � ح��ر و

�شعرك.
�شع��رك  عل��ى  �ملزي��ج  •�ترك��ي 
الأط��ول فرتة ممكنة، ث��م ��شطفي 

�شعرك باملاء �لفاتر.
2.قناع �ملايونيز و�لع�شل

•يعت��رب �ملايوني��ز م��ن �ملكونات 
�لت��ي تغذي ف��روة �لر�أ���ص وت�شاعد 
�إىل  ي��وؤدي  مم��ا  رطوبته��ا،  عل��ى 

عالج جفاف وتلف �ل�شعر.
•كل م��ا عليك فعل��ه هو مزج بي�شة 
م��ع ملعقتن م��ن �ملايوني��ز وملعقة 

من زيت �لزيتون وملعقة من �لع�شل.
•�شعي �ملزيج على �شعرك وفروة ر�أ�شك، 
و�تركي��ه مل��دة ن�ش��ف �شاع��ة، ث��م �غ�شل��ي 
�شع��رك بامل��اء �لبارد خ��الل ف��رتة قيا�شية 
�ش��وف تالحظ��ن �لتغير عل��ى �شعرك 

و�شيكون �كر نعومة وملعان .

مهني��ًا: تدخ��ل مرحل��ة مهني��ة مهمة ج��د�ً �ليوم، 
وي�شل��ط �ل�ش��وء علي��ك وحتل��ق يف �شم��اء �لنجاح 

وتنال مكافاأة كبرة جد�ً
عاطفي��ًا: �إهتم بنف�شك �أكر حت��ى تك�شب حب �أحد 

�الأ�شخا�ص من �لطرف �الآخر

مهني��ًا: ت�شتقط��ب �الهتمام، وتعم��ل بن�شاط كبر 
وثق��ة بالنف���ص وت���رسق ب�شخ�شية ممي��زة ويهتم 
بك �ملحيط عاطفي��ًا: طريقتك �ملميزة يف �الإقناع 
حتر �ل�رسيك، في�شبح متخوفًا من فر�ص �شغوط 

غر معلنة عليه لتحقيق �أهد�فك

مهني��ًا: حاول �أن تبتع��د عن �لعد�ئية غر �ملربرة 
مهني��ًا: يجعل��ك هذ� �لي��وم غر قادر عل��ى �إجناز 
مهم��ة �أوكلت �إلي��ك وت�شعى الإيجاد خم��رج منها، 
وتنجح يف ذلك على �لرغم من �ملعوقات عاطفيًا: 

ت�شعر باحلنن �إىل �شخ�ص �أحببته ب�شدق

مهني��ًا: يحم��ل هذ� �لي��وم و�الأيام �ملقبل��ة فر�شًا 
جتعل �أح��د �لزمالء يدبر �إ�شاءة م��ا �شدك ويخفي 
عن��ك معلومات مهمة عاطفي��ًا: حافظ على �رسية 
ما يح��دث بينك وب��ن �ل�رسي��ك وال ت�شمح لطرف 

ثالث بالتدخل يف �شوؤونكما

مهني��ًا: مهنيًا: يجلب لك ه��ذ� �ليوم دعمًا من �أحد 
�لزمالء �لذي يعرف قدر�تك وتعو�ص عن �خل�شارة 

�لتي حلقت بك
عاطفي��ًا: ُيث��ر �إعجاب��ك �شخ���ص �لتقيت��ه �أخ��ر�ً 

وتتمنى �إقامة عالقة جدية معه ثم �الرتباط به

خلطات تكثيف الشعر في المنزل 


