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مهنيًا: القمر املكتمل يف برج امليزان يواجه 
اأورانو���س والقم��ر يف برج��ك، فتق��دم عل��ى 
خطوات كب��رة، لكن بع�س الرتّيث من �شاأنه 
اأن يع��ّزز قدراتك وثق��ة الآخرين بك عاطفيًا: 
ح��اول اأن ت�شعر احلبيب ببع���س الطماأنينة، 

فهو اأقرب النا�س اإليك

مهني��ًا: تتو�شح ال�شورة اأمامك، بف�شل م�شاعدة 
الزم��اء الذي��ن يكرتث��ون لأم��رك بعي��داً عن اأي 
غايات عاطفيًا: مزاج ال�رشيك يف اأف�شل حالته، 
فح��اول اأن تط��رح مع��ه كل املو�شوع��ات التي 

ت�شغل بالك، فتجد الردود املنا�شبة

مهنيًا: عليك اأن تبذل مزيداً من اجلهد والوقت 
يف العم��ل، لأن ذل��ك يك��ون يف م�شلحتك يف 
الأي��ام املقبل��ة عاطفي��ًا: ح��اول اأن تت�شارك 
م��ع ال�رشي��ك يف اتخ��اذ الق��رارات احلا�شم��ة 

وخ�شو�شًا اأن بع�شها م�شري
 يف حتديد العاقة

مهنيًا: ح��اول اأن تكون اأكرث تعقًا لتحتفظ مبن�شبك 
الرفي��ع يف العمل، وهذا يفر���س عليك املرونة وعدم 
الت���رّشع يف اتخ��اذ القرارات عاطفي��ًا: عليك اأن تقف 
اإىل جان��ب ال�رشي��ك ليتمك��ن من التعب��ر عن حقيقة 

م�شاعره جتاهك، فهو ح�شا�س جداً

مهنيًا: القمر املكتمل يحثك على تنفيذ بع�س 
الأف��كار واخلط��ط، ويوفر لك الدع��م املطلوب 

ويحمل اإليك مفاجاأة �شارة
عاطفي��ًا: يعرتي��ك القلق ال�شدي��د على احلبيب 
ويوقع��ك يف ال�شك، م��ا يوؤثر �شلبًا يف ت�رّشفه 

معك

مهنيًا: انطاقة مهمة هذا اليوم نحو م�شاريع 
كب��رة وبانتظارك جناح مهن��ي قد ي�شاعدك 

على تطوير قدراتك
عاطفي��ًا: ي��وم �شعي��د تعي�ش��ه م��ع ال�رشي��ك، 
وتظهر مامح اأيام حافلة بالفرح 

ول �شيما اأن العاقة يف اأوجها

مهني��ًا: ات�شالتك ناجح��ة جداً وتتخ��ذ بعداً 
جدي��داً، ما ي�شعرك بالق��وة، وتنطلق مب�رشوع 
اأو حتتف��ل بجديد عاطفيًا: الأم��ور ت�شر على 
خر م��ا ي��رام ب�ش��اأن ق��رار م�ش��ري تتخذه 
وال�رشيك قريبًا، وتكون نتائجه اإيجابية اأكرث 

من املتوقع
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كيف تختارين  لون المناكير المناسب لبشرتك ومالبسك ؟

والتجم��ل  التزي��ن  الن�ش��اء  حت��ب  م��ا  ع��ادة 
مبنتجات التجميل املختلفة، فالظهور ب�شورة 
جميل��ة فط��رة لدى امل��راأة مهم��ا كان عمرها، 
الهتم��ام  تعن��ي  ل  بجمال��ِك  العناي��ة  ولأن 
بن�شارة ومكياج وجهك فقط، ظهرت منتجات 
بجم��ال  تعتن��ي  والت��ي  املختلف��ة،  التجمي��ل 
باق��ي اأجزاء اجل�شم، كاليدي��ن والقدمني، مثل: 
املانيك��ر والباديكر والتاتو املوؤقت باألوانه، 
وكذلك منتجات ال�شعر املختلفة للح�شول على 

ت�رشيحة مثالية..
و�ش��وف نركز عل��ى اليدين ب�شكل ع��ام، وعلى 
الأظاف��ر ب�شكل خا���س، و�شنطلعك عل��ى اأ�ش�س 
وقواعد اختيار لون طاء الأظافر املنا�شب لِك.

الطريقة ال�شحيحة لختيار لون طاء الأظافر 
املثايل

ح��ني نقرر ا�شتخ��دام طاء الأظاف��ر يف تزيني 
يدين��ا، علينا اأن ناأخذ يف احل�شبان عدة عوامل 
يف اأثن��اء اختي��ار اللون ال��ذي ينا�شبنا، وهذه 
العوام��ل ت�شم��ل ل��ون ب�رشتنا ول��ون املاب�س 
التي �شرنتديها بحيث جنعل ذلك اللون ي�شيف 

لنا ويظهرنا يف اأف�شل �شورة.
يف البداي��ة �شنتحدث عن الألوان املنا�شبة لِك، 

ح�شب لون ب�رشتك ب�شكل عام:
الب�رشة الفاحتة جًدا

الأل��وان  ينا�شبه��ن  الفاحت��ة  الب���رشة  ذوات 
الهادئ��ة الفاحت��ة، فه��ي تتما�ش��ى م��ع درجة 
ب�رشته��ن، وبالتايل تظه��ر اأظافره��ن ب�شورة 
اأجم��ل، لذل��ك اإذا كن��ِت م��ن �شاحب��ات ه��ذه 
الب���رشة، جّربي اللون الن��ود، الأبي�س، الوردي 

الفاحت، البيج، اللبني.
بع��دم  نن�ش��ح  الني��ون،  لاأل��وان  وبالن�شب��ة 
ا�شتخدامه��ا لأنها �شتجع��ل ب�رشتك تبدو داكنة 

وهو اأمر غر حمبب.
اأم��ا الألوان الداكنة، نن�ش��ح بو�شعها اإذا كنِت 
�شتذهب��ني ملنا�شب��ة ليلية فق��ط، حيث اإنها يف 
�ش��وء النه��ار قد جتع��ل ب�رشتك تب��دو �شاحبة 

جًدا.
الب�رشة املتو�شطة القمحية - ال�شفراء

ذوات ه��ذا النوع من الب���رشة، عليهن البتعاد 
قدر الإماكن عن الأل��وان الفاحتة الهادئة جداً 
حي��ث �شتظه��ر ب�رشته��ن اأغمق، كل م��ا عليهن 
فعله هو ا�شتبدال الدرجات الهادئة بالدرجات 
الأزرق،  الأحم��ر،  الق��وي،  كالأبي���س  القوي��ة 
الأخ���رش، الوردي.. اإلخ، وعليهن جتنب الألوان 
الربتق��ايل،  كالأ�شف��ر،  بدرجاته��ا  ال�شف��راء 

البي��ج، حيث اإن هذه الأل��وان �شتجعل ب�رشتهن 
غر ن�رشة بتاًتا.

ا ل نن�شح بالألوان النيون لأ�شحاب هذه  اأي�شً
الب���رشة، لكنن��ا نن�ش��ح بالأل��وان الداكنة على 
عك���س اأ�شحاب الب�رشة الفاحت��ة جًدا، حيث اإن 
الألوان الداكنة �شتجعل الب�رشة املتو�شطة تبدو 
اأفت��ح بكثر، وهو التاأثر الذي ترغب به معظم 

اأ�شحاب هذه الب�رشة.
الب�رشة ال�شمراء بدرجاتها

اأ�شح��اب الب�رشة الداكنة حمظوظون، فالألوان 
الهادئ��ة والفاقع��ة والقوي��ة والني��ون ومعظم 
الأل��وان الداكن��ة كلها تتما�شى ب�ش��ورة رائعة 
م��ع ب�رشته��ن، كل م��ا عليه��ن فعل��ه فق��ط هو 
جتن��ب البني��ات، حي��ث اإن الأل��وان البني��ة ل 
تظهر باجلمال املطلوب على ب�رشتهن، وميكن 

ا�شتبدال البنيات بالنبيتي الداكن الامع.

األ��وان ط��اء الأظاف��ر املنا�شب��ة ح�ش��ب ل��ون 
ماب�شك

 ميكن��ك اأن ت�شلك��ي الطري��ق ال�شه��ل باختي��ار 
لون حمايد كالأبي���س واأ�شود، كلون لأظافرك 
و�شيتما�شيان مع معظ��م األوان ماب�شك، لكننا 
نن�شح دائًما باختيار ل��ون اأظافر خمتلف عن 
لون ماب�شك لي�شيف اإىل طلتك ويكون ظاهًرا، 
ل��ذا ا�شتخدم��ي دائ��رة الألوان، واخت��اري لون 
طاء اأظافرك بحيث يكون من الألوان املكملة 
اأو املقابل��ة لأل��وان املاب���س الت��ي ترتدينها، 
و�شتاحظني اأن طلت��ك اأ�شبحت اأكرث متيًزا يف 
ث��واٍن، واإذا مل ت�شتخدمي دائ��رة الألوان، وكنت 
تلب�شني ماب�س منقو�شة نن�شحك باختيار لون 
طاء اأظافر بنف�س لون اأ�شغر نق�شة يف طقمك، 
وبهذه الطريق��ة �شتظهرين هذا اللون، وجتذبي 

النظر اإليه بطريقة ذكية.

بغداد – هيفاء القره غولي 

طريقة عمل القيمة العراقية 
املقادير 

كيلو حلم غنم يفرم باليد اىل مكعبات �شغرة
رب��ع ك��وب حم���س جمرو�س ح��وايل 150 غ��رام ينقع 
وي�شلق على نار هادئة حتى يت�شاعف حجمه وين�شج

اللحم يجب ان يكون �شعف احلم�س املجرو�س
ملعقتني اىل ثاث ماعق معجون طماطم 

البهارات احل��ب )عود دار�شني )قرفة( حبتني هيل حبة 
نومي ب���رشة ن�شف ملعق��ة �شغ��رة درا�شني مطحون 
+ رب��ع ملعق��ة �شغ��رة كاري )اختياري( رب��ع ملعقة 

�شغرة فلفل ا�شود 
ن�ش��ف ملعقة �شغ��رة به��ارات قيمة ب�شل��ة متو�شطة 

مفرومة ناعم 
طريقة العمل 

ن�ش��ع اللحم املفروم م��ع القليل من املاء حوايل ن�شف 
كوب على النار حتى يغلي 

م��ع ازالة ال��رمي )زفرة اللح��م ( وو�شع الهي��ل والقرفة 
م��ع اللحم  ونرتك��ه حتى ين�ش��ج اللحم نخف���س النار 

ونحم�س اللحم حتى يذوب دهن اللحم
ن�شيف النومي ب�رشة والبهارات واللحم وجنمع اللحم 

على طرف ون�شيف الب�شل ونحمره قليا
وقب��ل ان ين�شف م��اء اللحم ت�شي��ف النومي ب�رشة مع 
الب�ش��ل وترتكه ي�شلق معاه ثم تق��وم بحم�س اللحم مع 

الب�شل وتكمل باقي اخلطوات 
بع��د ان يذب��ل الب�شل قليًا نخلطه م��ع اللحم ونقلب ثم 
ن�شعه عل��ى جنب ون�شيف معج��ون الطماطم ونحمره 

قليًا
ن�شي��ف ماء للمرقة حوايل كوبني او ح�شب الطلب �شمك 

املرقة ويف�شل ان يكون قوامها �شميك ولي�س خفيف
وعن��د غليانه��ا ن�شي��ف احلم�س املجرو���س وامل�شلوق 

باملاء فقط 
ونخف�س النار ونرتكها تن�شج وتاأخذ القوام املطلوب 

لونه��ا غام��ق م��ن الدار�ش��ني والبه��ارات وه��ي تعطي 
للمرقة طعم مميز

تبح��ث كل امراأة دائًما عل��ى اأن تظهر مبظهر جميل 
وب���رشة �شافي��ة بعي��دة ع��ن ال�شح��وب، وم��ن اأهم 
الأ�شباب التي توؤثر يف �شفاء وحيوية ب�رشة الوجه 
ه��و عدم النوم جي��ًدا يف فرتات اللي��ل، فبمجرد اأن 
ت�شتيقظ��ي م��ن الن��وم �شيك�ش��ف وجه��ك ع��ن ه��ذا 
الأم��ر؛ لأنه �شيب��دو عليه مامح الإره��اق والتعب، 
و�شتجدي��ن اأن جفون��ك اأ�شبحت منتفخ��ة، ولكن ل 
تقلق��ي فهناك حي��ل للمكياج ميكنه��ا التعامل مع 
ه��ذا الواقع، و�شنقدمها ل��ِك يف ثمانية خطوات يف 

هذا املقال.
اغ�شل��ي وجه��ك بغ�ش��ول  ا�شتيقاظ��ك  -1 مبج��رد 
منظ��ف ومي��اه ب��اردة، من اأج��ل اإيق��اظ ال�رشايني 
وحتري��ك ال��دورة الدموية، واحر�ش��ي على ترطيب 
الب���رشة جيًدا؛ لأنها بحاج��ة اإىل مزيد من الرتطيب 

ل�شمان اإعادة حيويتها من الداخل واخلارج.

-2 لتح�شر حميط العني للمكياج، ابدئي العملية 
با�شتخ��دام الربامير املنا�شب لب�رشتك ووزعيه على 

وجهك وعلى منطقة حميط العني.
-3 ميكن��ِك اإخف��اء اله��الت ال�ش��وداء التي تظهر 
حتت الع��ني نتيج��ة ال�شه��ر با�شتعم��ال الكون�شيلر 
اأو كرمي اإخف��اء العيوب، وجتنبي اأن��واع الكون�شيلر 
الت��ي حتتوي عل��ى روائح وعط��ور، ووزعي الكمية 

ب�شكل مت�شاٍو على �شكل مثلث حتت كل عني.
-4 ل ت�شع��ي كمي��ة كب��رة م��ن ك��رمي الأ�شا�س، 
واخت��اري تركيب��ة كرميي��ة، ث��م �شع��ي القليل من 

البودرة على اخلدين والدقن بهدف الإ�شاءة.
-5 ل ت�شتخدم��ي ظال اجلفون الداكنة ظًنا منك 
يف اإنه��ا تخفي انتف��اخ اجلفون، ب��ل ميكن للظال 
الفاحت��ة كالبي��ج والزه��ري اأن تخف��ف حدت��ه، ثم 
�شع��ي الظ��ال الداكن��ة كالأ�شود اأو الرم��ادي عند 

طرف الع��ني، بعدها �شع��ي الآياي��رن ومديه نحو 
زاوية العني اخلارجية.

اأو ظ��ال  القل��م  ار�شم��ي احلواج��ب بوا�شط��ة   6-
العي��ون ب���رشط ع��دم املبالغ��ة، ث��م �شع��ي ظال 
العي��ون فاحت الل��ون على عظمت��ي احلاجب لتكبر 

العينني وتو�شيعها.
-7 اختاري قلم كحل اأ�شود اأو بني داخل العينني 
للجف��ن ال�شفل��ي، وا�شتخدم��ي املا�ش��كارا اخلا�شة 
بتكثيف وتطويل الرمو���س، لأن طبقة الرمو�س من 

�شاأنها اإخفاء تعب اجلفون ب�شكل نهائي.
-8 اختاري ل��ون اأحمر �شفاه رقيق ينا�شب األوان 
ماب�ش��ك، ول ت�شعي��ه ب�ش��كل مبالغ عل��ى �شفتيِك، 
�شيعم��ل اأحمر ال�شف��اه على اإب��راز اإطالتك ويخفي 
ق��دًرا كبًرا من ال�شح��وب يف ب�رشتك ما يعزز ثقتك 

بنف�شك وبجمالك.

مهني��ًا: عليك ان حتافظ على م�شاريعك �رّشية 
ابت��داء من الي��وم، حت��ى تتجّن��ب العرتا�س 
والحتج��اج عاطفي��ًا: ل ت�شغط على ال�رشيك 
ول تطالب��ه ب��اأي �شيء، بل اأُت��رك الأمور على 

�شجيتها فقد ياأتي اليك تلقائّيًا

مهني��ًا: يحمل اإليك هذا الي��وم انطاقة جيدة 
اآف��اق وا�شع��ة وجناح��ات مهني��ة ق��د  نح��و 
ت�شاعدك عل��ى تطوير قدراتك عاطفيًا: اأحداث 
�شعي��دة يف طريقها اإليك تظه��ر ماحمها يف 

غ�شون اأيام ول �شيما اأن النيات
 �شافية يف هذا الجتاه

مهنيًا: من اليوم ف�شاعداً قد جترب على العمل 
م��ع زمائ��ك كفري��ق واح��د، م��ا ي��رتك اآثاراً 

اإيجابية على اأجواء العمل
عاطفي��ًا: حاول عدم ال�شتماع اىل الإ�شاعات 
املغر�شة عن ال�رشيك، وخ�شو�شًا اأن بع�شهم 

يحاول �شّب الزيت على النار

اإىل حتقي��ق  �شيئ��ًا ف�شيئ��ًا  مهني��ًا: تتو�ش��ل 
امل�رشوع الذي انتظرته طويًا، لكن ي�شتح�شن 

اأن ترتيث لئا تفقد ال�شيطرة على الو�شع
عاطفي��ًا: تعاطف كبر م��ن ال�رشيك جتاهك، 

لكن جتارب غر م�شجعة تعّوق تقّدم الأمور

مهنيًا: ل ترتك ال�شغوط تثنيك عن عزمك وحتقيق 
امل�شاري��ع الت��ي تخطط له��ا، ول ت�شّي��ع جهودك 
�ش��دى عاطفيًا: التعاطي بانفت��اح مع ال�رشيك هو 
ال�شبيل الأف�شل ل�شام��ة العاقة، فتجد اأن الأمور 

�شت�شبح �شهلة اأكرث مما كنت تتوقع

اجراءات سهلة لتسريحات الشعر الكيرلي

8 خطوات إلخفاء عالمات اإلرهاق والسهر بالمكياج

دائًم��ا م��ا تبح��ث كل فت��اة اأو �شي��دة عن مظه��ر جديد 
تط��ل ب��ه فهي تهت��م بالتجديد يف �ش��كل اإطالتها ويف 

وتع��د  �شعره��ا،  ت�رشيح��ة  ويف  ماب�شه��ا 
ت�رشيحة ال�شعر الكريل واملموج 

الت��ي  الت�رشيح��ات  م��ن 
مميزة  اإطال��ة  ت�شف��ي 
باحليوي��ة  ومليئ��ة 

ل��كل ام��راأة، وهناك من 
ت�شاعدها طبيعية �شعرها 

ب�شهولة،  تنفيذه��ا  على 
ا من  ولك��ن هن��اك اأي�شً

تنفي��ذ  عليه��ن  ي�شع��ب 
ه��ذه الت�رشيح��ة املنطلقة، 

وخا�ش��ًة �شاحب��ات ال�شع��ر 
طرًق��ا  ل��ِك  �شنو�ش��ح  الناع��م، 

ب�شيطة لعمل ت�رشيحة الكريل ب�شهولة 
يف املنزل. ين�شح خرباء اجلمال بعدم 

اللج��وء اإىل امل��واد والط��رق الكيميائية لتجعي��د ال�شعر 
وجعل��ه مموًجا، فه��ذه الطرق جتهد ال�شع��ر ب�شكل كبر 

وتوؤذي خ�شاته.
طرق ب�شيطة لعمل ت�رشيحة الكريل:
الطريق��ة  تعلم��ي   -

الأوىل:
بعد مت�شيط ال�شعر، 
جي��ًدا  اغ�شلي��ه 
بالفوطة  وجففيه 
علي��ه  بال�شغ��ط 
فرك��ه حتى  دون 
ي�ش��ل اإىل مرحلة 

الرطوبة.
الك��رمي  وزع��ي 
املف�شل لِك اأو بديل 
الزيت ب�شكل مت�شاِوي 
جمي��ع  عل��ى 

اأنحاء �شعرك، وق�شميه اإىل جمموعة من اخل�شات.
ميكن��ِك لف كل جمموعة م��ن اخل�شات على �شكل كعك 
�شغ��ر، واتركي��ه حت��ى يج��ف دون ا�شتخ��دام جمفف 
ال�شعر، ثم فكي �شعرك ور�شيه مبثبت لكي يحتفظ ب�شكل 

الكريل اأكرب فرتة ممكنة.
- هن��اك طريقة اأخ��رى، وهي ل��ف �شعرك على 
بك��ر واتركيه لفرتة، ثم فك��ي البكر و�شتح�شلني 

على ال�شكل الكريل املطلوب.
��ا ا�شتخ��دام القلم الر�شا���س، من خال  - ميكن��ِك اأي�شً
ل��ف كل جمموعة من اخل�شات حول القلم وبرمهم، ثم 
ا�شبكي القلم يف �شعرك با�شتخدام البن�س، واتركيه حتى 

يجف �شعرك ثم فكي �شعرك من القلم.
- ا�شتخدم��ي توك الطوق اأو ال�شورتيت، بعد غ�شل ال�شعر 
وجتفيفه ودهن��ه بالكرمي اأو بديل الزيت، الب�شي الطوق 
حول راأ�ش��ك، ثم ابرمي خ�شل ال�شعر حول �شمك الطوق، 
وعندما يجف �شعرك فكي هذه اخل�شل من حول الطوق 

ثم انزعيه.


