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مهنيًا: يللروح بع�ض الزمللاء الإ�شاعات عن 
و�شعللك، لكنللك تبقللى �شلبللًا وحتديللداً يف 

املركز املهم الذي اأ�شنده اإليك اأرباب العمل
عاطفيًا: �شداقة قدمية تعود اإىل الواجهة عن 
طريق امل�شادفة، لكن ال�رشيك ي�شعر بالقلق، 

ف�شارع اإىل تو�شيح الأمور

مهنيللًا: قد يفقدك هذا اليوم الظروف امل�شجعة 
علللى التحللرك وال�شتثمللار وتوظيللف الأموال 
وحتقيق الأربللاح عاطفيًا: كن طويل البال مع 
ال�رشيك وامنحه مزيداً من الوقت، فهو �شاعدك 

كثرياً وي�شتحق منك بع�ض الت�شحية

مهنيًا: يجعلك هذا اليللوم ت�شغل نف�شك باأمور 
�شغللرية لللن تنفعللك ب�شلليء، بللل بالعك�ض قد 
ت�شيع لك وقتللك، واأنت بحاجة ما�شة اإىل كل 
ثانية عاطفيللًا: متر بظرف �شعب اليوم واأنت 
باأم�للض احلاجة اإىل م�شانللدة ال�رشيك لتجاوز 

ما تواجهه باأقل �رشر ممكن

مهنيللًا: قد يجعلك هذا اليوم تللردد يف ت�شلم 
مهمة مع اأنك متتلك القدرة على ذلك وحتقيق 
النجللاح املطلللوب عاطفيًا: ل حتمللل ال�رشيك 
اأن  وحللاول  القدميللة،  الأخطللاء  م�شوؤوليللة 

تتخطى ذلك برحابة �شدر وب�شاطة

مهنيللًا: يحمل اإليك هذا اليللوم كلمات الإطراء 
وتبللداأ  في�شطللع جنمللك  والتهنئللة،  واملديللح 
مب�للرشوع جديللد عاطفيللًا: متنحللك م�شانللدة 
الندفللاع  املرحلللة  هللذه  يف  لللك  احلبيللب 
والتفللاوؤل يف احليللاة والتفكللري يف اخلطوات 

املقبلة بثقة كبرية جداً

مهنيللًا: قللد يطللراأ اليللوم مللا يهللدد ببع�للض 
امل�شاريع على ال�شعيد املهني ويكون املناخ 
�شاغطللًا جداً وملبداً بغيوم امل�شاكل عاطفيًا: 
يحتاج ال�رشيك اليوم اإىل عاطفتك واهتمامك 
اأكرث من اأي وقت م�شى، فا�شتمع 

اإليه واأمن له ما يتمناه

مهنيللًا: هللذا اليوم يفر�ض عليللك اأن تنظر اإىل 
الأمللور بطريقة اأخرى، واأن تتعلم كيف حتول 

اخل�شارة اإىل ربح
عاطفيًا: ل تت�رشع يف املوافقة على قرار مهم 
قبل اأن تدر�ض الو�شع من جميع جوانبه، لأن 

الندم قد ل يفيدك لحقًا
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المواصفات التي يجب توفرها في عارضات األزياء

املو�شفللات التى يجب توافرهللا فى عار�شات 
الزيللاء "Model" او اذا اردتللي ان تدخلللي 
ذلللك املجال ال�شعب واجلميللل يف نف�ض الوقت 
لتتعريف على مو�شفاتك كفتاة لتكوين عار�شة 
ازيللاء وهنللاك نوعللان مللن العار�شللات امللا 
عار�شللة للق�شللات وت�رشيحات والللوان ال�شعر 
وموؤخرا ظهرت عار�شات لطرق  لب�ض احلجاب 
وطريقة ترتيبه كي يتنا�شب مع املو�شة وهذه 
غللري مهللم ان تتوافللر فيهللا �للرشوط معينللة او 

عار�شة للميك اب وهذه يجب ان  تكون جميلة 
او متنا�شقة املامح

امللا عار�شة ازياء اجل�شم لديهللم، الطول ليقل 
عللن 170 �شم والوزن فى حللدود 52:55 كيلو 
جللرام .وللله مو�شفللات ج�شللم معينللة ، �شللكل 
معللن وقيا�ض فى الو�شللط او ال�شدر او اخل�رش 
يختلللف علللى ح�شب طولها ويكللون يف تنا�شق 
فى ج�شمهللا و�شكلهللا وماحمها لي�للض جميلة 
جدا امنا ماحمها ن�شبية او لي�ض لهاعيوب ، او 
عيوب ج�شمها او جهها  ميكن ان تعاج بامليك 
اآب ، ولي�للض عندها دفوهات "عيللوب ج�شيمة" 
فى ماحمها او ج�شمها  تبقى من املمكن حلها 

باملكيللاج ، وان يكون لها جاذبية ذو �شخ�شية 
وتتحلللى بثقللة نف�للض عاليللة وثقافللة  وم�شية 
جاذبللة ، متعلمللة فنللون التيكللت ولي�ض �رشط 

كحد ذاتة امنا هو م�شتح�شن
بع�للض  فللى  واحلمللل  للللزواج  بالن�شبللة  امللا   
م�شممللن الزيللاء قدميا كان بع�شهللم يت�شدد 
فللى ذلللك ال ان هللذا المللر اندثللر حاليللا فهو 
حقهللا ولكن العار�شللة مطالبة طللوال حياتها 
باحلفللاظ علللى �شكلهللا وب�رشتهللا، وممار�شللة 
الريا�شللة با�شتمرار للحفاظ علللى قوامها، هذا 
بالإ�شافللة اإىل مطالبتهللا دومللًا مبتابعللة مللا 
كل جديللد يف عامل املو�شة، �شللواء فيما يتعلق 

باملاكيللاج اأو الأزياء اأو طللرق ت�شفيف ال�شعر، 
وهللذا الأمر مرهللق ومتعب احيانللا، خا�شة اإذا 

كانت العار�شة متزوجة
ب�شللكل عام العمل يف عرو�للض الأزياء يعلمهن 
اأمللوراً كثللرية مهمللة ، مثللل مواجهللة الآخرين 
ب�شجاعللة ودون تللردد، الإتكيللت، كيللف تكون 
�شيللدة جمتمللع راقيللة، طريقللة اختيارهللا ملا 
مللن  ينا�شبهللا  ومللا  ماب�للض،  مللن  ينا�شبهللا 
اإك�ش�شللوارات، وبالتاأكيد نتعلللم من هذه املهنة 
اأن اجلمللال اخلارجللي لي�للض اأ�شا�شللًا يف عمللل 
عار�شللة الأزيللاء، بللل هللو مكمللل، خا�شللة اإذا 
واأ�شلوبللًا  �شللكًا  لنف�شهللا  العار�شللة  اأوجللدت 

مميزيللن عللن الأخريللات يف كل �شلليء، مبا يف 
ذلللك طريقة ال�شري على خ�شبة العر�ض، التوقف 
وال�شتللدارة وغريهللا مللن الأمورالتللي تثبللت 

�شخ�شيها وكفائتها فيها .
وجللود الحللراف، اى وجللود متخ�ش�شات يف 
هللذا املجال، يعلمن فنللون عرو�ض الأزياء من 
ال�شللري علللى خ�شبللة العر�للض، وما يتعلللق بها 
مثللل و�شللع املاكيللاج، والإيتيكيللت، والعناية 
بالب�رشة والأظافر، وما �شابهها، او تعلمها من 
خللال برامج الف�شائيات او املجات واملواقع 
املتخ�ش�شللة فللى ذلك، فهي ل تقللل عن غريها 

من املهن الخرى.

بغداد – هيفاء القره غولي 

طريقة عمل كرات الرافيلو
املقادير 

1 كوب جوز الهند
1/2 كوب �شكر بودرة

1/2 كوب حليب بودرة خايل من الد�شم
1 علبة ق�شدة، �شغرية

1 ملعقة �شغريه فانيا
12 لوز، حبة للزينة

1/2 كوب جوز الهند، للتزين
طريقة التح�شري 

15 دقيقللة نخلط كللوب واحد من املربو�ض جوز الهند 

مللع احلليللب وال�شكر والق�شطللة مع بع�ض حتللى تتكون 
عجينة بعدها تو�شع بالثاجة مدة 15 دقيقة.

بعد اخراجها من الثاجللة ت�شكل كرات ون�شع بداخلها 
حبة لوز ونكورها ثم تغلف كل قطعة باملربو�ض )1/2 

كوب املتبقي( ثم ندخلها بثاجة 10 دقائق وتقدم.

اأ�شباب �شداأ الأك�ش�شوارات �رشيعا
- قللد يكللون ال�شللداأ ب�شبللب العللرق والرطوبللة واملاء 
واملللواد الكيميائية والعطللور وم�شتح�رشات التجميل 
واملاكيللاج التللي يجللب ابعادهللن عللن الك�ش�شوارات 

متاما
- خلللط الأك�ش�شوارات مع بع�ض قللد ي�شبب لها التلف 
وال�شداأ ومن الأف�شل حفظ كل قطعة اك�ش�شوار مبفرده 

بكي�ض قما�ض او علبة �شغرية
كيف حتافظي على الإك�ش�شوار من ال�شداأ 

- يجللب و�شللع الإك�ش�شللوار يف علبللة حمكمللة 
الغلق يف مكان جاف بعيدا عن الرطوبة وكل 

قطعة مبفردها بعيدة عن بع�شهم
- بالن�شبة للقطعة اجلديدة التى مل تتعر�ض 
ل�شداأ بعد للمحافظة على الإك�ش�شوارات من 
ال�شللداأ ومن اأ�شهللر الطللرق للمحافظة على 
لونهللا طريقة و�شع طللاء الأظافر ال�شفاف 

ململلع الظافللر او مقللوي الظافللر وتركيها 
جتللف جيللدا ولكللن بع�للض القطللع قللد ل ينا�شب 

معاها تلك الطريقة كال�شا�شل

- ين�شللح بو�شع قطع الطبا�شري مللع الك�ش�شوارات او 
حبات الأرز لكي ت�شحب الرطوبة

- ل ترمللي الأكيا�ض ال�شغرية التللي جتديها يف علب 
الأحذية التى ت�شمى اأكيا�ض ال�شيليكا ال�شغرية جندها 
يف اأغلللب املنتجللات اجلديللدة كاملاب�للض والأحذيللة 
قدرتهللا  لهللا  واحلقائللب 
امت�شا�ض  على 
بللة  طو لر ا
ا  ذ فللاإ
تللي  د ر اأ
يللة  حما

�شعللي  اآخللر  معللدن  واأي  واملجوهللرات  الف�شيللات 
كي�شللا منها يف علبللة التخزين اخلا�شللة بالك�ش�شوار 
و�شتحفظهللا ومتنع ال�شداأ عنها اأو بهتان لونها ب�شبب 

الرطوبة
ك�ش�شوارات كيف تتخل�شي من ال�شداأ على الإ

- ا�شتهللر ان دعللك الك�ش�شوارات  بالليمللون او املياه 
الغازية او معجون ال�شنان او بيكربونات ال�شوديوم 
او ملح الطعام يعالج ال�شداأ وتغري اللون وازالة ال�شواد 
عليها ولكن فى حالة دهان اللون ازيل فهذه الطريقة 
لن تنفللع فال�شدا يتكون عندمللا تتاأك�شد ماده احلديد 
املوجودة بالك�ش�شوارات والتي اغلبها مطلية بالوان 
ف�شيللة او ذهبية رديئة املللادة الفعالة والتى 
ل ميكللن هنللا ان تللزال طبقة ال�شللداأ لذهاب 

املادة الطائية وظهور معدن احلديد
- فللى حالللة ا�شللودت الك�ش�شللوارات ولي�ض 
تق�رش لونها فممكن ازالة ال�شوداد مب�شحوق 
الرماد والليمون ويف�شللل رماد الدخان مع 
قليللل من ع�شللري الليمون وفللرك القطعة عدة 

مرات و�شيزال اللون ال�شود

مهنيللًا: يولللد هللذا اليوم كامللًا غري مقنللع اأو ل 
يتمتللع مب�شداقيللة، فتحللاول معرفللة الأ�شبللاب 

الكامنة وراء كل ما يح�شل وتنجح يف ذلك
عاطفيًا: ت�شعر بقللوة العاطفة وتزداد رغبتك يف 

التقرب من ال�رشيك الذي تكن له احلب الكبري

مهنيللًا: يدعوك هذا اليوم املللليء بال�شلبيات 
منللك،  اأكللرب  ق�شايللا  يف  التللورط  عللدم  اإىل 
وخ�شو�شللًا اأن ريللاح التغيللري بللداأت تع�شف 
باجتاهللك عاطفيًا: حاول ترطيب الأجواء مع 

ال�رشيك، بعد ثورة الغ�شب التي 
انتابتك يف الأيام املا�شية

مهنيللًا: قللد يعرقل طللارئ هذا اليللوم تقدمك 
يف جمالللك املهنللي، لكنك قللادر على تخطي 

امل�شاعب مهما تكن �شديدة
عاطفيللًا: كللرثة التاأجيللل يف ح�شللم الأمللور 
امل�شرييللة تهدد عاقتللك بال�رشيك، وتدفعها 

اإىل املزيد من التاأزم

مهنيللًا: يطراأ اليللوم ما يب�رش بيللوم دقيق من 
التجارب املرة، لكن النجاح يكون حليفك يف 

نهاية املطاف
عاطفيللًا: مهمة اإقنللاع ال�رشيللك بال�شري معك 
حتى النهاية لي�شت �شعبة، وجتاربه ال�شابقة 

معك م�شجعة جداً

مهنيًا: حاول األ توظف طاقتك يف م�شاريع �شغرية 
ل خطللط وا�شحة لهللا، وانتظر حتللى تعر�ض عليك 
امل�شاريللع الكبللرية عاطفيًا: يطلب منللك ال�رشيك اأن 
تعطيلله جوابًا حا�شمًا ب�شاأن طبيعة العاقة بينكما، 

من دون اأن يغفل عن اأمور تهمكما

اصنعي مثبت المكياج فكس بلس في البيت 

كيفية إزالة صدأ االكسسوارات والمحافظة على لونها

 حقللق مثبت املكياج فيك�ض بل�ض من ماركة ماك 
mac fix plus جناحا باهر فهو 

بعك�للض اى مثبت مكيللاج اآخر 
ل ين�شللف ويق�للرش املكياج 

مللات  لللوك  يعطللي  ول 
يعطللي  بللل  بللاودري 
لوك نات�شورل طبيعي 
وهللو لي�ض فقط مثبت 
للله  بللل  للمكيللاج 
اخللرى  ا�شتخدامللات 
كثرية منها انه منظم 

مللن  ويقلللل  للدهللون 
ومرطب  الدهللون  افللراز 

ومنع�للض للب�للرشة وخمفف 
التغطيللة  ثقيللل  للفاوند�شللن 

توزيعلله  �شهولللة  علللى  في�شاعللد 
وي�شتخللدم كمادة خلللط او الدمج لكونتور 

او هايايللر ويزيللد مللن بيجمنللت الي�شللادو اذا 
كنللت تعانللن من بهتللان لللون ال�شادو 
وي�شاعللد على تثبيتلله لفرة اأطول 
ويطللري اأقام الكحللل او الآي 

ليرن اجلافة
مثبللت  ا�شتخللدام  طريقللة 
 mac fix املكيللاج 
ا�شتخداملله   :plus
ال�شلي كمثبت للمكياج 
بعللد النتهللاء متاما من 
و�شللع مكياجللك كامللا 
تغم�للض  ما�شكللرا  ماعللدا 
العينللن ثم ير�للض من بخة 
علللى  بخاخللات  ثاثللة  اىل 
كامللل الوجلله مللن بعللد 15 اىل 
30 �شم وميكن تكرار و�شعه كل ثاث 
�شاعللات او اإذا �شعرتللي ان مكيللاج يخللف مللع 

العرق وطول مدة و�شعه 
توزيللع  لت�شهيللل  اأي�شللا  ي�شتخللدم   -

كان  اذا  تكتللله خا�شللة  ومنللع  الفاوندي�شللن 
عللايل التغطيللة �شعللب الدمللج وذلك قبللل و�شع 
كللرمي الأ�شا�ض بر�شه على الوجه اأول اأو ر�شه على 

البيوتي بلندر اأو فر�شاة توزيع فاوندي�شن
طريقللة عمل فك�للض بل�ض باملنللزل: ب�شبب ارتفاع 
�شعر بخللاخ فيك�ض بل�ض ميكنللك عمله فى املنزل 
ب�شهولللة تتكللون املقاديللر مللن ميللاه معدنية او 
مقطللرة وماء ورد و جل�رشين مللع زجاجة بخاخ 
نظيفة، اأول ن�شع مقللدار ن�شف البخاخ من املاء 
والن�شللف الآخر ماء الللورد اأما كميللة اجلل�رشين 
فتكللون خمتلفللة ح�شللب نللوع ب�رشتللك فالب�للرشة 
العادية والدهنية 3 قطرات اأما اجلافة فمن 6 اىل 
10 قطرات ح�شب درجة جفاف ب�رشتك ثم ترجع 
العبوة جيدا جدا وي�شتخدم بعد ذلك وكل مرة قبل 

ال�شتخدام يرج جيدا ويحفظ فى الثاجة


