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العم��ل جي��د  اأروق��ة  ي��دور يف  م��ا  مهني��ًا: 
وي�س��اعدك يف اإجناز املطلوب من��ك بجدارة 

وجناح
عاطفي��ًا: ظ��روف ب�س��يطة ق��د حتم��ل الكثري 
م��ن املتغ��ريات الأ�سا�س��ية، لك��ن عليك عدم 

ال�ستخفاف باأي طارئ

مهني��ًا: ت�س��عر بالرتب��اك وتخ��اف عل��ى موق��ع او 
عالق��ة، لكنه اي�سًا يدفع��ك اىل ارتكاب بع�ض اأعمال 

التهور و�سوء تقدير قدراتك
عاطفي��ًا: قد تتحم�ض لأحد الأ�سخا�ض، لكنك ل جتروؤ 
عل��ى التعب��ري ع��ن ذل��ك، اأو حتاف��ظ عل��ى م�ساعرك 

متكتمة، بعيًدا من عيون الآخرين

مهني��ًا: م�سارب��ات مالي��ة ودعم من قب��ل الزمالء 
ويك��ون الوق��ت منا�سب��ًا ل�سف��ر والت�س��ال ببع�ض 

املوؤ�س�سات الكبرية
و�سع��ك  حت�س��ن  يف  راغب��ًا  كن��ت  اإذا  عاطفي��ًا: 
العاطف��ي، عليك حت�سري ال�رشوط املنا�سبة لطرحها 

على ال�رشيك اليوم قبل الغد

مهني��ًا: الأناني��ة غ��ري امل��ررة تدفع��ك اإىل اتخ��اذ 
مواق��ف خ��ارج قناعات��ك، لذلك علي��ك الإ�رشاع يف 

اإعادة ت�سويب الو�سع قبل فوات الأوان
عاطفي��ًا: اإذا رغبت يف امل�سي ُقُدمًا بعالقة جديدة، 
علي��ك اأن تب��ادر اإىل اإنه��اء عالقت��ك بال�رشيك لئال 

تبقى اأ�سري ال�سياع

مهني��ًا: ت�سط��ر اىل مواجهة واق��ع ل يروقك، 
اأدع��وك اإىل تاأجي��ل الب��دء مب�ساري��ع جدي��دة 

والن�رشاف اإىل التفكري العميق والتخطيط
الأوىل،  النظ��رة  م��ن  قلب��ك  ت�سل��م  عاطفي��ًا: 

فتعجب ب�سخ�ض ت�سادفه على غري موعد

مهني��ًا: تخو���ض بع���ض املج��الت الفكري��ة 
وتهته��م بتفا�سي��ل تلف��ت نظ��رك، وق��د تبدو 

حمرجًا جداً يف بع�ض املواقف
عاطفي��ًا: ينبغ��ي اأن تك��ون اأك��ر �س��راً م��ع 
ال�رشيك، واأن تتحمل جتاوزاته وخ�سو�سًا اإذا 

كانت غري متعمدة

مهني��ًا: ل ت�ستل��م لل�سغوط ونف��ذ التعليمات 
املطلوب��ة من��ك فق��ط، ول حت��اول القيام مبا 

ي�سيء اىل جهودك يف العمل
عاطفيًا: النقا�ض البن��اء هو الطريقة الف�سلى 
للتو�سل اإىل احللول الناجعة، فتجد اأن الأمور 

اأكر �سهولة مما كنت تتوقع
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للمحافظة على جمالك ..إليِك هذه النصائح العامة 
 اجلم��ال هو اكر �سيء  ي��وؤرق كل اأنثى ، فكل 
فت��اة تري��د دوم��ًا اأن تكون الأجم��ل يف اأعن 
النا���ض جميع��ًا يف كل �س��يء ، يف ب�رشته��ا ، 
وج�سدها ، و�سعرها ، ومالب�سها ، و�سخ�سيتها 
 فاإلي��ك �سيدت��ي بع���ض الن�سائ��ح الت��ي ق��د 
ت�ساع��دك للمحافظ��ة عل��ى اأناقت��ك وجمالك. 
ن��وع  معرف��ة  اول  علي��ك  ب�رشت��ك  جلم��ال 
ب�رشت��ك  فاإذا كان��ت ب�رشتك دهني��ة اأو جافة 
قوم��ي باتب��اع جمي��ع الو�سائ��ل للمحافظ��ة 
عليها وتغذيته��ا واملحافظة عل��ى ن�سارتها 
والبتع��اد  ع��ن كل م��ا يوؤذيه��ا اأو يتعبه��ا  
ف��اإذا كان��ت ب�رشت��ك دهني��ة علي��ك ا�ستخدام 
امل�ستح���رشات اخلالية من الزيوت واحر�سي 
دومًا على تنظي��ف ب�رشتك باملاء وال�سابون 
خالل اليوم اأكر من مرة ، وذلك كي تتخل�سي 

والزي��وت  ب�رشت��ك  يف  امليت��ة  امل��واد  م��ن 
املرتاكم��ة فيه��ا ، احر�سي اأي�س��ًا على جمال 
ب�رشت��ك من خالل ترطيبه��ا دومًا بالكرميات 
وم�ستح���رشات اجلم��ال يومي��ًا وخا�سة قبل 
الن��وم .  اأم��ا اذا كان��ت ب�رشتك جاف��ة فعليك 
ا�ستخ��دام امل�ستح���رشات التجميلي��ة الغني��ة 
بامل��واد املرطب��ة للب���رشة ، فب�رشت��ك دوم��ًا 
بحاج��ة اإىل امل��واد املرطبة  قوم��ي بتنظيف 
ب�رشت��ك بع��د و�سع املكياج جي��داً وذلك ملنع 
ال�س��ارة  امل��واد  وتخزي��ن  امل�س��ام  ان�س��داد 
وال�سامة لب�رشتك قومي اأي�سًا بتدليك ب�رشتك 
من وق��ت لآخر فه��ذا يقوم بتحفي��ز و تن�سيط 
الدورة الدموية للوجه واحلفاظ على ن�سارته 

وجماله. 
 اإن التدخ��ن ب�ستى اأنواعه �سار جداً بالب�رشة 
، فهو يقوم باإتع��اب ب�رشتك ويجعلها �ساحبة 
منهك��ة ، ويعمل على منع تدف��ق الأوك�سجن 

اإىل الدم ، ويعمل عل��ى اإظهار عالمات التقدم 
يف ال�س��ن وال�سيخوخ��ة يف وق��ت مبك��ر م��ن 
العم��ر ، لذا نن�سحك ك��ي حتافظي على ب�رشة 
جميلة ون�رشة ومفعمة باحليوية اأن تتوقفي 
عن التدخ��ن وللمحافظة على جمالك ميكنك 
اي�س��ا ا�ستخ��دام بع���ض الو�سف��ات الطبيعية 
م��ن الأع�س��اب الغني��ة بالفوائد مث��ل الليمون 
فه��و ي�ساع��د عل��ى غل��ق امل�سام��ات وي�سفي 
عل��ى  وجهك ن�سارة وجم��ال ونعومة ويعمل 
عل��ى تخلي�سك من الروؤو���ض ال�سوداء والنم�ض  
وجلم��ال ونعومة يديك قوم��ي بتدليكهما من 
وقت لآخر بق�رشة الرتق��ال لأنها تعتر غذاء 
طبيعي��ًا للجلد ، اأو قومي بتدليكهما بالليمون 

، فهو ي�سفي عليهما نعومة وجماًل .
جلم��ال �سعرك ومنع ت�ساقط��ه قومي بتدليكه 
م��ن  مبجموع��ة  لال�ستحم��ام  الدخ��ول  قب��ل 
الزي��وت الطبيعي��ة الغني��ة بامل��واد الالزم��ة 

لتقوي��ة وزي��ادة ط��ول �سع��رك ، كزي��ت اللوز 
وج��وز الهن��د وزي��ت ال�سب��ار وزي��ت الث��وم 
قب��ل  �سع��رك  عل��ى  واتركيه��م   ، واجلرج��ري 

ال�ستحمام ب�ساعتن .
 جلم��ال اأ�سنان��ك وتقويته��م واملحافظة على 
بيا�سه��م قومي بتنظيفه��م باملاء وامللح من 
خ��الل امل�سم�س��ة اأك��ر م��ن م��رة يف اليوم، 
ومعج��ون  والليم��ون  باملل��ح  وبتدليكهم��ا 
الأ�سن��ان. وجلمال ب�رشت��ك واإزال��ة التجاعيد 
اأع���رشي بع�ض حب��ات من الفراول��ة وقومي 
بدهن وجه��ك منه �سباح��ًا وم�س��اءاً.  اعملي 
اي�س��ا عل��ى غ�س��ل وجه��ك مرت��ن يف الي��وم 
بع�س��ري البقدون���ض وبو�س��ع �رشائ��ح اخليار 
عليه . جلمال �سعرك ومعاجلة الق�رشة وتقوية 
ف��روة راأ�سك قومي بو�سع احلن��ة فهي مفيدة 
ج��داً . جلمال ج�سدك واملحافظة على ر�ساقته 
علي��ك ممار�س��ة الريا�س��ة واملداوم��ة عليه��ا 

بانتظ��ام ، فالريا�س��ة تعمل عل��ى عملية �سد 
ج�س��دك وعدم ترهل��ه ، وتعمل عل��ى حمايتك 
م��ن الإ�سابة بالعدي��د من الأمرا���ض  اأما اإن 
كن��ت تريدين زيادة وزن��ك اعملي على تناول 
عالي��ة  حراري��ة  ب�سع��رات  الغني��ة  الأطعم��ة 
، واأك��ري م��ن تن��اول الده��ون والن�سوي��ات 
.ولك��ن باعت��دال  واإىل من تري��د التخل�ض من 
وزنها الزائ��د ابتعدي عن الن��وم مبا�رشة بعد 
تناول الطع��ام ، وقومي مب�سغ الطعام ببطئ 
، وتن��اول الوجبات يف اأوقات حمددة كل يوم 
ويج��ب اأن تلتزم��ي به��ا .وجلم��ال �سخ�سيتك 
علي��ك التحلي بالأخ��الق وان تك��وين مثابرة 
و�سب��ورة وان تواجه��ي امل�ساع��ب بعقالنية 
وتبتع��دي ع��ن الته��ور وال�س��وت الع��ال وان 
وحمبوب��ة  و�سادق��ة  كاريزم��ا  ذات  تك��وين 
ل��دى اجلمي��ع فه��ذه الم��ور تزيد م��ن جمال 

�سخ�سيتك بالأ�سافة اىل جمال ال�سكل .

بغداد – هيفاء القره غولي

املكونات: ربع كيلوغرام من الفطر امُلقَطع، وميكن 
اأن ن�ستخ��دم الفطر امُلعلب. حبة من الب�سل �سغرية 
احلج��م. ب�س��ع ع��روق م��ن البقدون�ض. كوب��ان من 
احلليب ال�سائل. كوب من امل��اء. ملعقتان كبريتان 
من الطحن. ملعقت��ان كبريتان من الكرمية. ثالث 
مالعق كب��رية من الزبدة. ث��الث مالعق كبرية من 
ع�س��ري الليم��ون. مل��ح ح�سب الرغب��ة. فلف��ل اأ�سود 

ح�سب الرغبة. بهارات م�سكلة ح�سب الرغبة.
 طريق��ة التح�سري: نفرم كاًل من البقدون�ض والب�سل 
فرم��ًا ناعم��ًا. ُنح���رش ِق��دراً ون�س��ع في��ه الزب��دة، 
وبع��د اأن ت��ذوب ُن�سي��ف اإليه��ا الفط��ر امُلقَطع اإىل 

قطع �سغ��رية وُن�سيف الب�س��ل والبقدون�ض وامللح 
والفلف��ل الأ�س��ود والبه��ارات امل�سكل��ة، ُث��َم ُنح��رك 
املكون��ات جي��داً، وبعده��ا ُنغط��ي الِق��در ونرتك��ه 
عل��ى ن��ار خفيفة حلوايل رب��ع �ساعة حت��ى تن�سج 
املكون��ات. ُن�سي��ف الطح��ن ب�س��كل تدريج��ي مع 
التحري��ك ُث��َم امل��اء واحللي��ب وُنح��رك م��رة اأخرى 
ون��رتك الِقدر على نار خفيفة مع التحريك من حن 
لآخ��ر. نزيل غط��اء الِقدر بع��د اأن تغل��ي املكونات، 
ونقل��ل النار اأك��ر ونرتك الِقدر لرب��ع �ساعة اأخرى. 
نرفع الِقدر من عل��ى النار وُن�سيف ع�سري الليمون 

والكرمية وُنحركهم، وبعدها ُنقدم ال�سوربة.

اأن تتلف مكياج العرو�ض ليلة زفافها اأخطاء ميكن   5
تتوجه جمي��ع الأنظار يف حفل الزفاف نحو العرو�ض، ول 
يكتم��ل حف��ل الزفاف يف عي��ون العرو�س��ن واحلا�رشين 
اإل اإن كان��ت اإطالل��ة العرو���ض ه��ي الأكر جاذبي��ة ولفتًا 
لالأنظ��ار، فهذا كله م��ن �ساأنه اأن يبع��ث الر�سا يف نف�سها 

وينعك�ض عليها �سعادًة. 
اإختيار ماكياج غري منا�سب للوجه 

قد ت�ساهد العرو�ض مكياجًا معينًا لإحدى املوديالت اأو يف 
اإحدى حفالت الزفاف وترغب يف اأن تكون هذه هي الطلة 
الت��ي تظهر به��ا يف حفل زفافها، ولك��ن لي�ض بال�رشورة 

اأن يك��ون كل ماكي��اج منا�سبًا ملالحم��ِك و"�ستايلِك"، بل 
ب��ادري با�ست�س��ارة خب��رية التجمي��ل قبل حف��ل الزفاف، 
ول ت��رتددي يف اأخ��ذ راأيها، للح�سول عل��ى امل�ساعدة يف 
اختي��ار املكياج الذي يزيد تاألق��ِك وينا�سب وجهِك، ولون 

عينيِك، طبيعة �سعرِك، كرمي الأ�سا�ض )الفاوندي�سن (
العدي��د م��ن منتج��ات الفاوندي�س��ن ت�سم��ن احلماية من 
اأ�سع��ة ال�سم���ض، وهو اأم��ر جيد لال�ستعم��ال اليومي، ولكن 
يف ي��وم زفاف��ِك، اإحر�س��ي عل��ى ا�ستخ��دام الفاوندي�سن 
الأ�سا���ض  ك��رمي  مكون��ات  بع���ض  اأن  حي��ث  التقلي��دي، 
)الفاوندي�س��ن( ال��ذي يحت��وي عل��ى عام��ل الوقاي��ة من 

ال�سم���ض قد جتعل وجه��ك يبدو اأبي�ض ب�س��ورة مبالغ بها 
يف �سور حفل الزفاف

اإ�ستعمال قلم تلوين �سفاه �سفاف
ترغ��ب الكث��ريات م��ن العرائ���ض اأن يظهرن ب�س��كل اأنثوي 
وناع��م وطبيع��ي ولكن اإ�ستعم��ال اأقالم �سف��اه خالية من 
الل��ون اأو لمعة بدون لون هو اأك��ر خطاأ ميكن اأن ترتكبه 
العرو���ض، بل عليه��ا اإختيار اأحمر �سف��اه اأدكن بدرجة من 
ل��ون ال�سف��اه، ويف�س��ل اختي��ار درج��ات اللون ال��وردي، 
وميك��ن اإ�ستعم��ال قلم حتديد بل��ون اأدكن قلي��اًل مع ملمع 

ال�سفاه، 

مهني��ًا: خ�سم��ك ق��وي وق��د ين��وي ال�سيط��رة عليك 
اأو عل��ى مكان��ك، ا�س��رتح بعي��داً ع��ن املناو�س��ات 

والنقا�سات
عاطفي��ًا: خ�س�ض وقتًا كافي��ًا للحبيب، وتكيف مع 
و�سع يفر���ض نف�سه ول تعرت�ض، ل تق��اوم اأحداثًا 

طارئة وجتاوب مع الظروف

مهني��ًا: الفر�س��ة منا�سب��ة الي��وم للتخل���ض 
م��ن ال�سغ��وط وجتد اأن جمي��ع املحيطن بك 

ي�ساعدونك يف ذلك
عاطفي��ًا: تتمتع باأ�سلوب اإقناع ي�ساعدك على 
اإي�س��ال الر�سال��ة التي تري��د اإىل ال�رشيك، من 

دون اأي تعقيدات وتريرات

مهنيًا: يوم غني بالتعارف واللقاءات وباملزيد من 
النفت��اح يف حقل اخت�سا�س��ك، توؤدي دور الو�سيط 
واملفاو���ض واملحاور، وتنج��ح يف تقريب وجهات 

النظر مبهارة
عاطفيًا: نقا�سات حادة مع ال�رشيك، وهذا من �ساأنه 

اأن ي�ساعدك على تو�سيح كل الأمور العالقة

امل��زاج  ويه��داأ  املعنوي��ات  ترتف��ع  مهني��ًا: 
فتعو�ض عن الوق��ت ال�سائع وتنجز م�رشوعا 
لتبداأ اآخر، اأو تذهب يف اجتاهات جديدة اأكر 
وع��داً عاطفيًا: حتقق حلم��ًا وتذهب اىل موعد 
�سي��ق وتقوم بن�ساطات مثم��رة، وت�سمع خراً 

جيداً يخ�سك �سخ�سيًا

مهني��ًا: متتل��ك عدداً من املواه��ب، لكنك حتتاج اإىل 
الأ�سل��وب الأن�س��ب لإطالقها وتوظيفه��ا يف الزمان 

واملكان املنا�سبن
عاطفيًا: مهما حاولت اإقناع ال�رشيك بوجهة نظرك، 
ف��اإن ذلك لن يلق��ى اأ�سداء اإيجابي��ة وخ�سو�سًا اأنه 

مقتنع مبا يراه منا�سبًا

لب�رشة جمي�ل�ة ومتاألق�ة عليك اأن حتافظي 
على ترطيب ب�رشتك، فبدون الرتطيب تظل 
الب���رشة جاف��ة وغ��ري ناعم���ة امللم���ض، 
وللح�س��ول على ب���رشة رطب��ة نن�سحك 
بالإقب��ال عل��ى املنتج��ات الطبيعية. و 
رغ��م اأن هذه املنتج��ات الطبيعية لي�ست 
كافي��ة مبفردها ،لكنها ت�سكل مكماًل فعاًل 
للكرمي��ات التجميلي��ة. بع���ض الو�سف��ات 
املنزلي��ة والتي من �ساأنها اأن ت�ساعدك 
يف احلف��اظ عل��ى نظاف��ة و�سح��ة 

وحيوية الب�رشة
 ال�سب��ار: اإن ن��زع طرف ورقة 
ال�سب��ار وو�س��ع امل�ستحلب 
عل��ى  منه��ا  امل�ستخ��رج 
الب�رشة امللتهبة واحلمراء 
ينع���ض الب���رشة ويبع��ث 
كم��ا  الراح��ة،  فيه��ا 
ويعطى مفع��وًل �سبيهًا 
مبره��م يرط��ب الب�رشة 

ويهدئها.
والن�س��اأ:  ال��ورد  م��اء   

ت�س��ع عل��ى �س��كل قن��اع للوج��ه نرتكه��ا حت��ى تن�سف 
ث��م نق�رشه��ا ثم ن�س��ع ا�سفنجت��ن يف ماء فات��ر بيا�ض 
البي���ض و زي��ت اللوز ن�س��ع بيا�ض البي���ض وزيت اللوز 
وقليل م��ن ماء الورد على الوج��ه مت نرتكه حتى ين�سف 
و نك��رر عملي��ة امل�سح مباء دافئ اليقط��ن رائع كملطف 
و مرط��ب للب���رشة، فهو يحتوي عل��ى خ�سائ�ض طبيعية 
جت��دد الب�رشة ومتحو عنها عالم��ات ال�سنن مما يجعلها 

متوهجة وجميلة 
الأف��وكادو اأو الع�س��ل اأو الل��ن الزب��ادي حي��ث تعد هذه 

جميع��ًا م��ن مرطبات الب���رشة ما�سك ع�س��ري اخليار 
املكون��ات مالع��ق طعام من ع�س��ري اخليار عدد 

2 مالع��ق طعام من م��اء الورد عدد 2 قليل من 
زي��ت الزيت��ون دقيق طريقة التح�س��ري امزجي ع�سري 

اخليار مع املاء و زيت الزيتون ثم ا�سيفي اليهما الدقيق 
ليتما�س��ك اخلليط و اترك��ي املا�سك على وجهك ملدة 10 
دقائ��ق و لزالت��ه اغ�سليه بامل��اء الب��ارد ملعقة �سغرية 
زب��ادى رب��ع ع�س��ري برتقالة ي��رتك على الوج��ه ملدة 5 
دقائ��ق وي�سط��ف مباء ب��ارد ما�سك البقدون���ض ي�ستخدم 
نقيع اوراق البقدون�ض والذي ميكن حت�سريه بنقع اوراق 
البقدون�ض يف ماء مغلي ملدة 15دقيقة وت�سفيته وتركه 

يرد ثم غ�سل الوجه

رطبي بشرتك بمنتجات منزلية 

أنواع األمالح واستخداماتها للجسم

طريقة عمل .. شوربة فطر بالكريمة 


