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مهني��ًا: �إح��ذر �رت��كاب �أي �أخط��اء ق��د تندم 
عليه��ا الحق��ًا وح��اول �أن تبحث ع��ن فر�ص 

عمل جديدة
عاطفي��ًا: لق��اء عاطف��ي ي�سع��رك بال�سع��ادة 
و�لطماأنين��ة وت�ستعيد معه �أجم��ل �لذكريات 

و�أروعها

مهني��ًا: مهم��ا عاندت��ك �لظ��روف يف �لعمل، ال 
ت�ست�سل��م لتتمكن من مترير ه��ذ� �ليوم �ل�سعب، 

فاملقبل قد يكون �أف�سل
عاطفي��ًا: ال ت��رك �ل�سك��وك توؤث��ر يف عالقت��ك 

بال�رشيك

مهني��ًا: ق��ر�ر�ت حا�سمة تتخذها ه��ذ� �ليوم، 
لكن �إي��اك �لقي��ام بخطو�ت غ��ر مدرو�سة �أو 

ناق�سة لئال تدفع �لثمن الحقًا
عاطفي��ًا: حني يخطىء �ل�رشيك عليك �أن تبني 
ل��ه �أخطاءه، ويف ح��ال عدم �لقي��ام بذلك قد 

يرتكب �خلطاأ جمدد�ً

مهني��ًا: �لتف��اوؤل م��ن �أب��رز �ل�سف��ات �لت��ي متي��زك عن 
�الآخري��ن، فح��اول �أن حتافظ على هذه �ملي��زة من �أجل 

م�ستقبل و�عد
عاطفيًا: �مل�ساركة ت�ساعد على زيادة فر�ص �لنجاح يف 

�لعالقة، وتولد �الن�سجام �لتام بينك وبني �ل�رشيك

مهني��ًا: تزده��ر �ملخيل��ة وتعطي��ك �أجوب��ة عن 
بع���ص �لت�س��اوؤالت وتت�س��ارع �خلط��ى وتق��وم 

بو�جباتك
عاطفي��ًا: ��ستخدم �ل�سح��ر و�لطاقة �للطيفة يف 

�سخ�سيتك لتحظى بال�سخ�ص �لذي تع�سقه

مهنيًا: �لقمر �جلديد يف برج �لعقرب متعاطف 
مع��ك ويحمل مفاجاآت �سعيدة، كن هادئًا وال 

تخ�ص �أي جديد يطر�أ الأنه لن يخيب ظنك
عاطفيًا: �إبحث عن �لهدوء و�ل�سالمة و�لتناغم 
مع �ل�رشيك وثابر عل��ى ما بد�أت به منذ مدة، 
فهو وح��ده �لقادر عل��ى �النتقال 

بك �إىل حياة جديدة

مهني��ًا: �لتو��سل م��ع �أ�سخا���ص نافذين يف 
�لعمل، ي�سهم يف و�سولك �إىل حتقيق �الأهد�ف 

�لتي حددتها لنف�سك منذ مدة طويلة
عاطفيًا: جتد نف�سك جمرب�ً على تنفيذ �لوعود 
�لت��ي قطعته��ا لل�رشي��ك، و�إن كان بع�سه��ا 

ي�سبب لك �الإحر�ج
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طريقة عمل برده بالو 
�ملقادير
للعجينة:

كوب كبر من �لطحني
ن�سف كوب ماء د�فئ

ر�سة ملح
للرز باخللطة: كوبان رز ب�سمتي �أو �أمريكي

كوب بز�ليا وكوب جزر مقطع مكعبات �سغرة
ب�سلتان تقطع خ�سن

ن�سف كيلو �سدور دج��اج تقطع مكعبات و�سط وت�سلق 
ويحتفظ مباء �ل�سلق

زيت وملح وفلفل �أ�سود وبهار�ت برياين
�لطريقة:

يقلب �لب�سل مبلعقتي زيت حتى يذبل ثم ت�ساف �سدور 
�لدج��اج �مل�سلوقة تقلب عل��ى نار و�سط مع �إ�سافة ملح 

وفلفل �أ�سود وقليل من بهار�ت �لربياين
حتى يكت�سب �لدجاج �للون �لذهبي

ت�ساف �لبز�ليا و�جلزر بعد �سلقهما لع�رش دقائق وتقلب 
م��ع �لدجاج حتى تختلط �لنكهات مع �لتاأكد من كفاية 
�ملل��ح، يغ�س��ل �لرز وينق��ع ح�سب نوعه يف ق��در يو�سع 
�لزيت على �لنار وي�ساف �لرز ويقلب بالزيت لدقيقتني
ت�س��اف ملعقتا كوب من �مللح �أو ح�سب �لرغبة وملعقة 
�سغرة م��ن بهار�ت �لربياين وي�س��اف �أكرث من كوبي 

ماء ح�سب نوع �لرز من �سمنها ماء �سلق �لدجاج
يقل��ب �لرز بح��ذر ويغطى وي��رك على ن��ار و�سط حتى 

يق��رب م��ن �لن�س��ج نطف��ئ عن��ه ون�سي��ف ل��ه خلطة 
�لدجاج و�خل�سار

نح���رش �لعجين��ة با�ساف��ة �ملل��ح للطح��ني و��ساف��ة 
�ملاء تدريجي��ا �ثناء �لعجن حت��ى نح�سل على عجينة 
متما�سكة وغ��ر ال�سقة نعمل منها ك��رة كبرة وترك 

لرتاح
تف��رد �ىل د�ئرة كبرة قليل��ة �ل�سماكة نبطن بها قدر �أو 
�سيني��ة مرتفعة �حلو�ف �أو �إن��اء بايرك�ص مدهون جيد� 

بالزيت ثم يو�سع �لرز باخللطة فوق �لعجني
تل��م حو�ف �لعجين��ة وتغلق على �ل��رز تدخل �لفرن من 

ربع �ىل ن�سف �ساعة �أو حتى يتحمر �لعجني
تقلب يف �سينية وتزين باملك�رش�ت 

يح��دث �أن تب��د�أي بال�سع��ور بامللل من ر�ئح��ة �لعطر 
�لتي �عتدت عل��ى و�سعها لفرة طويلة ن�سبيًا، لدرجة 
قد جتعل��ك تتوقفني عن و�سعها، يف هذه �حلالة يبدو 
�أن��ه ق��د حان �لوقت لتغي��ر نزع عط��رك و�إيجاد عطر 

فريد وخا�ص بِك �سخ�سيًا.
�سنح��اول تق��دمي بع���ص �لن�سائ��ح �لت��ي �ست�ساع��دك 
حتم��ًا يف �لعث��ور على عط��رك �جلديد و�ل��ذي ينا�سب 

�سخ�سيتِك:
- ح��اويل �أن تفك��ري يف �لرو�ئ��ح �لت��ي 
تنا�سبِك وتنا�سب �سخ�سيتِك �سو�ء �لعطور 
بر�ئح��ة "�الأزه��ار، �لتو�ب��ل �أو �لفو�ك��ه( 

لي�سهل عليِك �الختيار من بينها.
�سديق��ة  �س��وؤ�ل  يف  ت��رددي  ال   -
�أو زميل��ة ل��ِك ع��ن عطره��ا يف ح��ال 
�أعجبتِك �لر�ئح��ة وتعتقدين �أنها تعد 
منا�سب��ة ل��ِك، وال ت��رددي يف جتربة 
عطرها عليِك، وذل��ك �أن ر�ئحة �لعطر 

تختلف من ب�رشة �إىل �أخرى.

- ال تخجلي من و�سف �لرو�ئح �لتي تعجبِك ملندوبة 
�ملبيعات.

متاج��ر  م��ن  �لعدي��د  يف  �لبائع��ة  تن�سح��ِك  ق��د   -
�ل��ن  ر�ئح��ة حب��وب  ب�س��م  �لتجمي��ل  م�ستح���رش�ت 
�لطازج��ة ب�سفة دورية لتنقي��ة �الأنف؛ وهذ� �رشوري 

للف�سل بني عطر و�آخر.
عندم��ا  فع��اًل، -  يعجب��ِك  عط��ر�ً  جتدي��ن 

عل��ى جربي  ر�س��ه 

باطن ذر�عِك.
- بق��در ما ترغبني يف �رش�ء �لعط��ر �جلديد، ال تفعلي 
ذل��ك ف��ور�ً، الأن �لعط��ور تتغر م��ع م��رور �لوقت؛ بل 
�نتقل��ي �إىل منطق��ة �أخرى م��ن �ملتج��ر، �أو عودي �إىل 
�ملن��زل بعد �أخذ عين��ة من هذ� �لعطر، لك��ن من �ملهم 
�أال تع��ودي �إىل �ملتجر لتجربي عطور�ً �أخرى يف �ليوم 

نف�سه، الأنك لن تكوين قادرة على متييز خ�سائ�سها.
- �سم��ي ر�ئحة ذر�عيِك ب�س��كل دوري، خالل 
�إذ�  �لتالي��ة،  �لقليل��ة  �لدقائ��ق و�ل�ساع��ات 
�أحبب��ِت �أحد �لعطور �أكرث م��ن غره، فعلى 
�الأرج��ح �أن ه��ذ� ه��و �لعطر �ل��ذي ينا�سبك 

�أكرث.
ح��اويل �تب��اع ه��ذه �لن�سائ��ح �ملبا���رشة 
و�ستجدي��ن حتمًا �لعطر �ل��ذي تبحثني عنه، 
ويف �لوق��ت نف�س��ه يج��ب �أن حتافظي على 
�لعطر يف م��كان منا�سب بعيد�ً عن �لرطوبة 
وذل��ك للحف��اظ عل��ى خ�سائ�س��ه و�سمان 

دميومتها لفرة �أطول.

مهني��ًا: عليك �ن تتفرغ لالأم��ور �ملهمة يف �لعمل، 
�ل�سكلي��ات و�ملو�جه��ت غ��ر  فذل��ك يبع��دك ع��ن 

�ملجدية و�لعقيمة
عاطفيًا: كرثة �لعمل تبعدك �إىل حد ما عن �ل�رشيك، 
وهذ� يدفعه �إىل �لتذمر يف بع�ص �الأحيان، فحاول 

�لتوفيق بني �الثنني

مهني��ًا: ردود �الأفع��ال �إيجابي��ة بعد م��ا قدمته 
لتطوي��ر عمل��ك، لك��ن �لنتائ��ج قد تتاأخ��ر بع�ص 

�ل�سيء �إال �أنها تظهر تلقائيًا
عاطفي��ًا: تن�س��ط كثر�ً ه��ذ� �ليوم عل��ى م�ستوى 
�لتغ��زل بال�رشي��ك، وق��د تقومان بعم��ل م�سرك 

ومثمر

مهني��ًا: جتد نف�سك ت��رزح حتت �سغط كبر ب�سبب 
حما�رشة بع�ص �لقوى �لنافذة الإر�دتك وحماولة 

�حلد من تقدمك
عاطفيًا: يوم رومان�س��ي بالتاأكيد يخدم م�سلحة 
�لعالقة، فاأنت متيل �ىل �لهدوء �الإيجابي وترغب 

يف تعزيز �لرو�بط بينك وبني �ل�رشيك

مهنيًا: �لقم��ر �جلديد يف �لعقرب ينا�سبك 
ويثب��ت �أن��ك على ح��ق، وتلق��ى م�ساعدة 

يجب �أن تتقبلها باإيجابية
عاطفي��ًا: يوم ه��ادئ �إىل جانب �ل�رشيك، 
وهذ� م��ا يعزز �لثقة بينكم��ا لئال تتجدد 

�خلالفات

مهنيًا: �إذ� �سئت �أن يتح�سن و�سعك �ملهني، عليك 
�أن تبذل جهود�ً �أكرب لتجني الحقًا ثمار تعبك

م��ع  مل�ساكل��ك  �ملروي��ة  �ملعاجل��ة  عاطفي��ًا: 
�ل�رشيك هي �الأف�سل و�لكفيلة باإعادة �ملياه �إىل 

جماريها

�أن خط��وة �ختي��ار ك��رمي  يعت��رب خ��رب�ء �لتجمي��ل 
�الأ�سا���ص �ملنا�سب هي من �أه��م �خلطو�ت �لتي يجب 
مر�عاته��ا عند و�س��ع �ملكياج، مو�سح��ني �أن كرمي 
�الأ�سا���ص يق��وم ب��دور �أ�سا�س��ي يف �إخف��اء م�س��اكل 
�لب���رشة وتوحي��د لونها قبل �إ�ساف��ة �أي م�ساحيق �أو 
م�ستح���رش�ت جتميلية �أخرى، لذل��ك فاإن �هم خطوة 
يج��ب �ن تعريه��ا �هتمامك يف �لبد�ية ه��ي �ن يتم 
�ختيار كرمي �الأ�سا�ص �لذي يتنا�سب مع لون ب�رشتك، 
فالب���رشة �إما �أن تكون فاحت��ة �أو متو�سطة �أو قامتة، 
وهذه �خلط��وة �أ�سا�سية حتى ال يكون هناك تعار�ص 

بني لون ب�رشتك وبني درجة كرمي �الأ�سا�ص.
- �ساحبة �لب�رشة �لفاحتة:

�إذ� كان��ت ب�رشت��ك فاحت��ة فعلي��ك با�ستخ��د�م �ألو�ن 
�لبي��ج �لف��احت لك��ي حت�سلي عل��ى ماكي��اج �سفاف 
ور�ئ��ع، �أما �إذ� كانت ب�رشتك �سم��ر�ء فاحر�سي على 

�ختيار كرمي �أ�سا�ص م��ن نف�ص درجة �للون �لطبيعي 
لب�رشت��ك �أو �فتح بدرجة و�حدة من �للون �لطبيعي 

للب�رشة.
- �ساحبة �لب�رشة �جلافة:

�إذ� كان��ت ب�رشت��ك جاف��ة فاحر�سي عل��ى �ختيار 
ك��رمي �أ�سا���ص مرط��ب ومغ��ذي ليمده��ا باحليوي��ة 
ويعتمد يف قاعدته على �ملاء ليحفظ �لرطوبة د�خل 

�لب�رشة.
- �ساحبة �لب�رشة �لدهنية:

�إذ� كانت ب�رشتك دهني��ة فقومي بتنظيفها باحلليب 
�ملنظف ثم �لل�سيون �لقاب�ص ثم قومي بغ�سل وجهك 
بامل��اء �لد�ف��ىء الإز�ل��ة �لرو��س��ب وم��ن ث��م باملاء 
�لبارد لغلق �مل�س��ام، و��ستخدمي كرمي ��سا�ص خايل 
م��ن �لزيوت ومن ثم باإمكانك و�س��ع كرمي �الأ�سا�ص. 
و�حر�س��ي عل��ى ع��دم و�س��ع �لك��رمي �ملرط��ب قبل 

تعرفي على كريم األساس المناسب لِك

لتغيير عطرك والحصول على عطر جديد اتبعي هذه النصائح

طريقة عمل شامبوهات طبيعية 
لجميع أنواع الشعر

تختل��ف طبيعة �ل�سعر م��ن �سخ�ٍص �إىل �آخ��ر وكل �سخ�ٍص 
بحاج��ة �إىل ن��وٍع مع��ني م��ن �ل�سامبوهات �لت��ي تنا�سب 
فروة ر�أ�س��ه، و�ل�سامبوهات �لطبيعية ه��ي �خليار �الأمثل 
جلمي��ع �أن��و�ع �ل�سعر، لهذ� �سنق��دم لكم فيم��ا يلي طريقة 

عمل �سامبوهات طبيعية تنا�سب جميع �أنو�ع �ل�سعر:
-1 �سامبو �لبي�ص لل�سعر �جلاف:

 �ملكونات: 2 بي�سة  + فنجان ماء مغلي ود�فئ
�الإ�ستعم��ال: يخلط �لبي�ص نِيئًا مع �مل��اء جيد�ً، ثم مي�سح 
�ل�سعر باخلليط خ�سلة خ�سلة، وُيغَطى �ل�سعر جيد�ً بغطاٍء 
يف�س��ل �أن يكون م��ن �لبال�ستيك ملدة خم���ص دقائق، بعد 
ذلك ُيغ�س��ل باملاء �لفاتر، مع مالحظ��ة �أن �ملاء �ل�ساخن 
يع��وق �إز�لة �آث��ار �لبي�ص عن �ل�سعر وي��وؤدي �إىل ما ي�سبه 
قل��ي للبي�ص، ومن �ملف�س��ل �أن ت�ستعمل هذه �لو�سفة من 

�سامبو �لبي�ص مرًة �أو مرتني يف �ل�سهر.
-2 �سامبو ملعاجلة تق�رُش �ل�َسعر:

 �ملكون��ات: ملعق��ة كبرة جلي�رشي��ن + 12 ملعقة كبرة 
�ساب��ون مب�س��ور + 16 ملعق��ة كب��رة م��اء معق��م + 4 
مالع��ق كبرة بابوجن جمفف + ملعقت��ان �سغرتان من 

زيت �لليمون.
 �ال�ستعم��ال: مي��زج �جللي�رشي��ن و�ل�ساب��ون �ملب�سور مع 
قليٍل م��ن �ملاء �ملعق��م، ويتم خلطها جي��د�ً. ونقوم بغلي 
كمي��ة �مل��اء �لباقي��ة يف وع��اء م�ستق��ل، ون�سُب��ه عل��ى 
زه��ور �لباب��وجن، ون��رك �لزه��ور يف �لنق��ع مل��دة ن�سف 
�ساع��ة، نقوم بعده��ا بت�سفيته، ون�سيف��ه �إىل �جللي�رشين 
و�ل�سابون با�ستخد�م ملعقة خ�سبية، وُنقِلب �خلليط جيد�ً 
لنح�سل على م��ادة ت�سبه �لكرمي �لناع��م و�ملتما�سك.. ثم 
ن�سي��ف �إليه زي��ت �لليمون ونو��سل �خلل��ط جيد�ً، نالحظ 
�أن �خللي��ط �سار �أكرث متا�سكًا ب�سب��ب زيت �لليمون طبعًا. 
ال مان��ع م��ن �إ�سافة قلي��ل من �ملاء؛ لنح�س��ل على كرمي 
مثايل، ثم نعبئ �لناجت بعد �أن يربد يف زجاجات. �إما عن 
طريقة �الإ�ستعمال، فن�سع كمية قليلة من هذ� �لكرمي على 
ف��روة �لر�أ�ص، وندِلك باأ�سابع �ليد جي��د�ً وملدة 3 دقائق، 
وننتب��ه �أن ي�س��ل �لك��رمي �إىل كل �ملناط��ق يف �لر�أ���ص، 
ونرك��ه ملدة �سبع دقائق، ث��م نغ�سل �ل�سعر باملاء �لفاتر؛ 
ل�سم��ان �لتخل�ص متام��ًا من �آثار �ل�ساب��ون، ويف�سل �أن 

نغ�س��ل �ل�سع��ر مبحل��ول من �مل��اء وخ��ل �لتف��اح �أو �خلل 
�الأبي�ص بن�سبة 9 �إىل 1.

-3 �سامبو لتنظيف �ل�َسعر �لدهني
وه��و �سامبو يعتم��د على مادة �ملل��ح يف تركيبه، ويعترب 
م��ن �أب�سط �أن��و�ع �ل�سامبوه��ات �جلافة، وهو عب��ارٌة عن 
ملعقة كبرة م��ن ملح �لطعام �خل�سن ولي�ص ملح �ملائدة، 
ب��ل �ملل��ح ذو �حلبيب��ات �الأك��رب ن�سبي��ًا؛ فه��و �أ�سهل عند 
�الإز�ل��ة، نلُف �ملل��ح بورق �الأملنيوم ون�سع��ه بالفرن كي 
ي�سخن ملدة 5 �إىل 10 دقائق ثم ندلك فروة �لر�أ�ص و�ل�سعر 
با�ستخد�م �مللح �لد�فئ ومل��دة ع�رش دقائق، من�ِسط �ل�سعر 
بعده��ا �أكرث م��ن م��رٍة لنتاأكد م��ن زو�ل �آث��ار �مللح �لتي 
تق��وم بتن�سيط فروة �لر�أ�ص وتاأخذ معها عندما نزيلها كل 
�ل�سو�ئب �لعالقة بال�سعر من غبار و�أو�ساخ ومو�د دهنية.

-4 �سامبو جاف للمعان �ل�َسعر ونظافته
وه��و ُي�سب��ه يف طريق��ة �لتح�س��ر �سامبو �ملل��ح �جلاف؛ 
حي��ث ناأخ��ذ ملعق��ة كب��رة م��ن دقي��ق �ل��ذرة دون �أي��ة 
معاجلة، ون�سعه على �لر�أ�ص، ونقوم بالتدليك �جليد ملدة 
ربع �ساعة �أو �أكرث خا�سة لل�سعر �لدهني، ثم مُي�َسط �ل�سعر 
للتخل���ص م��ن بقايا و�آث��ار �لدقيق، ه��ذ� �ل�سامبو �جلاف 

ُيك�سب �ل�سعر بريقًا وملعانًا وحيويًة.
-5 �سامبو لنظافة وجتميل �ل�َسعر

�ملكونات:
16 ملعق��ة كب��رة من ملح �لطعام مل��ح خ�سن + ملعقة 
كب��رة م��ن �لن�س��ا �لناع��م + ملعقت��ني كبرتني ب��ودرة، 

باالإ�سافة �إىل ملعقة كبرة من بيكربونات �ل�سود�.
�الإ�ستعمال:

تخل��ط �ملكونات جيد�ً حتى ي�سبح �خللي��ط متجان�سًا، ثم 
ي�ستعم��ل لتدليك فروة �لر�أ���ص و�ل�سعر، ويرك على �لر�أ�ص 
ملدة ن�سف �ساعة �أو �أكرث، ثم مي�سط �ل�سعر بفر�ساة �سلكية 
وبانتب��اه وتك��ر�ر للتخل���ص م��ن �آث��ار �ل�سامب��و متام��ًا، 
كم��ا ميكن �الإحتف��اظ بالباقي من �ل�سامب��و �لطبيعي يف 

زجاجات حمكمة �الإغالق.
وق��د �أثبت��ت �لدر��س��ات و�لتحالي��ل، و�تفق��ت �آر�ء خ��رب�ء 
و�أخ�سائيي �لتجميل باأن كرثة ��ستعمال �ل�سامبو �لعادي 
يف غ�س��ل �ل�سع��ر ي��وؤدي �إىل �إ�سعافه، ويرج��ع �ل�سبب يف 
ذلك �إىل �ملاء نف�سه �لذي يحتوي عليه �ل�سامبو، ومن هنا 
جاءت فكرة �بتكار �سامبوهات طبيعية �أي ال يدخل �ملاء 

يف تركيبها.

 بغداد – هيفاء القره غولي


