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مهني��ًا: تفاني��ك يف العمل ي���ؤدي دوراً كبرياً 
يف طرح ا�سمك لرتقية جديدة، وهذا ما يرتك 

انطباعات اإيجابية
عاطفي��ًا: الغ��رية غري املربرة جت��اه ال�رشيك 
ت�ؤج��ج النف���ر بينكم��ا، وت��رتك انعكا�س��ات 

�سلبية غري مت�قعة

مهنيًا: ال ت��رتدد يف التعبري عن وجهة نظرك 
مهم��ا كلف��ك ذل��ك، ويف النهاية ال ب��د من اأن 
تت��سح ال�س�رة فتنال حقك عاطفيًا: يحذرك 
ه��ذا الي���م م��ن بع���ض الرتاج��ع يف حياتك 
العاطفي��ة، وي�سري اإىل ال���رشورة االنتباه اإىل 

كل كلمة تق�لها

مهني��ًا: يدخ��ل مار�ض ب��رج الدل� ما ق��د يت�سبب 
ببع�ض امل�ساكل العابرة، لذا ال تتدخل يف �س�ؤون 
االآخرين، واح��ِم عالقاتك من التحديات واجلدال 
عاطفي��ًا: ح��اول اأن ت�ستعي��د بع�سًا م��ن حنانك 
املعه�د، فه��ذا مطل�ب ب�سدة يف املرحلة املقبلة 

الإبقاء العالقة كما ترغب

مهنيًا: كن اأكرث ثقة بقدراتك، على الرغم من اأن مهنيًا: 
جتد امل�ساعدة املطل�بة من �سخ�ض يفاجئك بقدراته، 
فحاول اال�ستفادة من الدر�ض من اأجل م�ستقبل اأف�سل 
عاطفي��ًا: يح��اول اأحده��م تف�سيل عالقت��ك بال�رشيك، 
لكن��ه ل��ن ينج��ح يف مبتغ��اه وال �سيم��ا اأن��ك تع��رف 

مكانتك لدى ال�رشيك

مهني��ًا: علي��ك ا�ستغ��الل االأج���اء االيجابي��ة 
يف العم��ل اىل اأق�سى احل��دود، وخ�س��سًا اأن 

الفرتة املقبلة قد ت�سهد رك�داً وعدم ا�ستقرار
عاطفي��ًا: يب���رشك هذا الي�م بف��رتة جيدة من 
احلي��اة العاطفي��ة، وتع��د ال�رشي��ك مب�ساريع 

كبرية تنفذها

مهنيًا: تتخطى بع�ض امل�ساريع املطروحة اأو 
تعدله��ا، ورمبا ت�ستاء من م�سكل��ة لها عالقة 

مبمتلكات اأو اأو�ساع عائلية
عاطفي��ًا: تب��ادل االأف��كار مع ال�رشي��ك يك�ن 
مفيداً، وهذا مين��ع اأي تاأويالت م�ستقبلية يف 

العالقة بينكما

مهني��ًا: ت�اجه��ك �سع�ب��ات جم��ة يف العمل 
لكن��ك تتخطاه��ا قريبًا وتتغل��ب على كل من 

يحاول عرقلة م�ساريعك
عاطفي��ًا: اإذا واجهت��ك بع���ض امل�س��كالت مع 
ال�رشي��ك، عليك اللج���ء اإىل املقرب��ن ك�نهم 

مروا بتجارب مماثلة

االسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الثور

الحمل

الجوزاء

السرطان

الجدي

الدلو

الحوت

 حظك 
           اليوم

أحمر الخدود أنواعه وألوانه.. كيف تضعينه كالمحترفين؟

احم��ر اخلدود عن���رش اأ�سا�س��ي يف خط�ات 
لل�س��كل  كث��ريا  وي�سي��ف  ال�ج��ه  مكي��اج 
النهائ��ي لل�ج��ه خ�س��س��ا يف ال�س�ر وقد 
يدم��ر اختيار خاطئ يف طريقة و�سع احمر 
اخلدود اأو ل�ن خاطئ �س�ر منا�سبات هامة 
يبدو فيها ال�جه �ساحبا مري�سا اأو مت�هجا 

�ساخبا 
اأن�اع اأحمر اخلدود:

واأو�سعه��ا  االأن���اع  اأ�سه��ر  وه���  الب��اودر: 
انت�سارا واأ�سهلها يف التطبيق ينا�سب جميع 
اأن���اع الب���رشة خ�س��س��ا الب���رشة الزيتية 
الدهني��ة ويف�س��ل و�سعه بع��د طبقة ب�درة 

ال�جه حتى ال تت�رشبه الب�رشة.
الكرميي: مينح ل�نا اأكرث حدة وتركيزا لذلك 
يتطلب حذرا يف و�سعه على ال�جه و دجما 
جي��دا حت��ى ال يك���ن مرتك��زا يف مناط��ق 
معينة، مثايل للب�رشة اجلافة مينحها بع�ض 

الرتطيب ومنا�سب لل�سهرات ومكياج امل�ساء 
ي��س��ع بع��د ك��رمي االأ�سا���ض وقب��ل و�س��ع 

ب�درة ال�جه.
ال�سائل اأو اجلل: مث��ايل للب�رشة العادية اإىل 
الدهني��ة حيث يدوم مدة اأط���ل وخايل من 
الده�ن متاما وبنف���ض ال�قت فه� ال ي�سبب 
جفاف الب�رشة يعطي بع�ض الربيق واللمعة 
لل�جه لذا فه� اأي�سا منا�سب للم�ساء، بع�ض 
االأن���اع منه تق��اوم املاء اأي�س��ا و بع�سها 
يك���ن �سائال كامل��اء يف علب��ة ت�سبه طالء 
االأظاف��ر و ه��� ن���ع �سه��ل التطبي��ق ج��دا 
الي�م��ي وال�رشي��ع،  ومنا�س��ب لال�ستخ��دام 
يج��ف ب�رشع��ة ل��ذا ال ميكن دجم��ه ب�سه�لة 
على ب�رشة جافة وي��سع على ب�رشة ال�جه 

بعد كرمي االأ�سا�ض اأو على ال�جه.
البال���رش �ستيك: ممت��از للمبتدئ��ن ل�سه�لة 
و�سع��ه ودجم��ه والتحك��م في��ه ولكن��ه ال 

يتنا�سب مع الب�رشة الدهنية.
امل�سيء: م�سيف ملعان ال�جه يعترب �سمن 
فئة احمر اخلدود يك���ن عادة المعا وبل�ن 

ل�ؤل�ي او فاحت يعطي اإ�ساءة خا�سة لل�جه 
خ�س��س��ا يف امل�ساء وي��س��ع اأعلى عظمة 

اخلدين والذقن و ف�ق ال�سفاة العليا.
الربون��ز: اأي�س��ا يعت��رب �سم��ن فئ��ة احم��ر 
اخلدود ياأتي باأل�ان ترابية مع ملعة ب�سيطة 
اأحيانا اأو مطفي الإعط��اء الطابع الربونزي 
للب�رشة، يجب على اأ�سحاب الب�رشة الفاحتة 
اأن يك�ن�ا حذرين يف اختيار ل�نه املنا�سب 
له��ن الأن��ه ينا�سب اأك��رث �ساحب��ات الب�رشة 

الغامقة ومينحها اإ�ساءة طبيعية.
اأبرز األ�ان ودرجات اأحمر اخلدود:

يف  وا�سع��ة  خي��ارات  اخل��دود  الأحم��ر 
درج��ات ال��روز والبيج واالأحم��ر واخل�خي 
واملائ��ل للبنف�سجي اأحيان��ا وميكنك تن�يع 
اختيارات��ك من احمر اخل��دود وجتربة دمج 
بع�سه��ا ببع���ض لل��س���ل الأف�س��ل درجة 
تف�سلينه��ا ولك��ن لال�ستخدام��ات الي�مي��ة 
ال�رشيع��ة فاإن اأف�سل االأل�ان لكل ل�ن ب�رشة 

هي كالتايل:
الب�رشة الفاحتة: 

الف��احت  ال��روز  اأو   baby pink blush
ه��� اخلي��ار االأن�س��ب لطلة ن���رشة ونهارية 
ي�مي��ة ، مل�ساعدت��ك على ال��س���ل الأف�سل 
درج��ة اخت��اري ل�نا مطابقا لل���ن �سفتيك 

من الداخل .
اخل�خي لكل األ�ان الب�رشة ميكنها اأن تختار 
الل���ن اخل�خ��ي ويبدو رائع��ا عليها ، خيار 
اآم��ن مل��ن ال ي�ستطيع���ن التاأكد م��ن درجة 
ال��روز املنا�سب��ة له��م ، خ�س��س��ا لب���رشة 
فاحت��ة متي��ل اإىل ال�سف��ار ف��اإن اخل�خ��ي 
�سيعادل ل���ن الب�رشة ويظهر ل�نها مت�ازنا 

ون�رشا.
 الب�رشة املت��سطة:

اخت��اري لب�رشت��ك املت��سط��ة ذات املظه��ر 
الداف��ئ ل�نا بن البي��ج والربتقايل �سيك�ن 
االأف�سل الإبراز دفء ل�ن ب�رشتك ون�سارتها 

ب�سكل طبيعي
خلي��ار م�سائي ول�ن تريدين��ه اأن يبدو اأكرث 
و�س�ح��ا وح��دة اخت��اري الط�ب��ي املائ��ل 
للبنف�سج��ي قليال اخت��اري ن�عا مطفي غري 

المع 
خلي��ار �سبابي الل�ن ال��روز بدرجات مائلة 
لالأحم��ر الت�تي قليال �ستك���ن مثالية لك و 
خ�س��س��ا للفتي��ات يف �س��ن اجلامعة مثال 
الأن��ه يعط��ي رونق��ا لل���ن ال�ج��ه ب�س���رة 

طف�لية وطبيعية مع ل�ن وا�سح .
الب�رشة ال�سمراء:

البنف�سج��ي خ�س��س��ا بالدرج��ات املائل��ة 
للروز والبن��ي قليال ل�ن العن��ب البنف�سجي 

يك�ن مثاليا دوما لب�رشة �سمراء
النبيت��ي اأو كم��ا ن�سميه امل��اروين العنابي 
اأي�س��ا خيار ممتاز لطل��ة ليلية ك�ين جريئة 
يف اختي��ار الل���ن وال تقلق��ي م��ن درجت��ه 
يف العلب��ة فب�رشت��ك ال�سم��راء متنحك ميزة 
معادل��ة االأل�ان لتب��دو منا�سب��ة دوما واإن 

كانت تبدو حادة جدا يف علبتها.
الربتق��ايل الفاقع ال يبدو ه��ذا الل�ن ممكنا 
لال�ستخ��دام عل��ى اأي ب�رشة اأخ��رى لكنه مع 
الب���رشة ال�سم��راء خيار لن تندم��ي عليه ملا 

ي�سيء به ب�رشتك .

بغداد – هيفاء القره غولي

اكلة اليوم.. بسبوسة الفستق 
املقادير :

ك�ب ف�ستق مطح�ن
ك�ب ون�سف �سميد

2 ملعقة بيكنج باودر
ك�ب �سكر

بي�ستان + ر�سة من الفانيال
علبة ق�سطة

ربع ك�ب زيت
للتزين /

ن�سف علبة حليب مكثف حملى + ف�ستق مطح�ن للتزين 
..

الطريقة :
نخف��ق البي���ض جيداً، ثم ن�سي��ف ال�سكر والزي��ت ون�ستمر 

باخللط .. ون�سيف علبة الق�سطة ون�ا�سل اخللط ..

ن�سي��ف ال�سمي��د بالتدري��ج .. ونخلط ، ون�سي��ف البيكنج 
باودر كذلك ..

ثم ن�سيف ك�ب الف�ستق و نخلط كخط�ة اأخرية ..
ي�س��ب املزي��ج يف قال��ب بايرك���ض مت��س��ط ، ومده���ن 

بالطحينة ال�سائلة
بعد خروجه��ا .. ت�سقى مبا�رشة باحلليب املحلى .. وتر�ض 

بالف�ستق

 ت�سك��� معظم ال�سي��دات من تك���رش اأظافره��ن با�ستمرار 
ب�سب��ب نق���ض الفيتامين��ات يف اجل�س��م والكال�سي�م من 
اأثر احلم��ل وال�الدة وب�سب��ب القيام باالأعم��ال املنزلية 
و ا�ستعم��ال املنظف��ات الكيميائي��ة واأحيانا م��ن الت�تر 
وق�س��م االأظاف��ر با�ستمرار ومب��ا اأن االأظاف��ر ت�سكل اأحد  
املظاه��ر االأ�سا�سية الإبراز اأن�ثة املراأة يف �سكلها االأنيق 
و امل�سفف. فاالأظافر الق�ية وال�سحية املت�ساوية الط�ل 
تعت��رب من اأهم املظاهر التي ت�حي بجمال اليدين ولهذا 
جمعنا لك اأف�سل خلطات تط�يل االظافر يف املنزل لكي 

تتمتعي بيدين جميلتن تربز اأناقتك.
خلطة الطماطم و الث�م:

�سع��ي ثم��رة طماط��م مت��سط��ة ونا�سج��ة يف اخل��الط 
الكهربائ��ي و اأ�سيف��ي اإليه��ا اأرب��ع ف�س��ض م��ن الث�م 
وا�رشبيهم��ا �س�يا بعدها ق�مي بخلط املك�نات جيداً و 

اغم�س��ي اأظافرك يف اخلليط ل��� 20 دقيقة، و�ستالحظن 
اال�ستم��رار  م��ن  واح��د  اأ�سب���ع  بع��د  ب��س���ح  الف��رق 

وامل�اظبة ي�ميا.
خلطة الليم�ن وزيت الزيت�ن:

�سع��ي يف ك���ب وا�سع ع�س��ري ليم�نة كامل��ة ، وبعدها 
ق�م��ي بف��رك الع�سري عل��ى اأظاف��رك ل�م��دة 10 دقائق 
مب�ساع��دة فر�س��اة اأ�سن��ان قدمية ،بع��د االنته��اء اغ�سلي 
يديك جي��داً وجففيهما ثم ادهني اأظافرك بزيت الزيت�ن 

كاأنك ت�سعن طالء اأظافر .
اأن�سح��ك بتك��رار ه��ذه الطريق��ة 3 م��رات يف االأ�سب���ع 

لتح�سلي على نتيجة �رشيعة يف وقت قليل .
خلطة خل التفاح والزيت :

 للح�س���ل على اأظافر قا�سية متن��ح يديك مظهرا �سحيا 
و اأنيق��ًا ، جرب��ي و�سع  مالعق كبرية م��ن زيت الزيت�ن 

م��ع اإ�ساف��ة ملعقتن من خ��ل التفاح . �سع��ي يديك يف 
ه��ذا اخللي��ط اأو ا�ستعملي اخلليط كط��الء اأظافر ت�سعينه 

كل ي�م .
ه��ذه اخللطة �ست�سمن لك التمت��ع باأظافر ط�يلة و ق�ية 

تتحدى كل املخاطر الي�مية.
خلطة الفازلن مع الليم�ن:

لتتميزي باأظافر المعة ، ا�ستعملي هذه اخللطة من خالل 
تدليك يديك بالليم�ن جيداً ثم و�سع القليل من الفازلن 
عل��ى االأظافر ل� 10 دقائق . متتع��ي باأظافر �سحية من 
خ��الل هذه اخللطات الطبيعية البعي��دة عن اأي اأ�رشار و 
اآثار جانبي��ة و اأعدك اأنك لن حتتاجي لزيارة �سال�نات 
التجمي��ل وعمل جل�سة بدي كري مكلفة اأمال يف احل�س�ل 
على اأظافر ق�ية والمعة ل�قت ط�يل ولي�ض ملدة اأ�سب�ع 

واحد فقط .

مهنيًا: اإذا اأردت االإعالن عن م�رشوع اأو ال�سري 
ب��ه اأو عقد امل�اعيد، فافعل ذلك اإذ اإنك ت�رشق 

بجاذبية
عاطفي��ًا: يع��دك هذا الي���م باأجم��ل االأوقات 
املتع��ة  م��ن  وبف��رتات  اجلميل��ة،  العاطفي��ة 

والت�سلية مع ال�رشيك

مهنيًا: قد يفتح ك�كب مار�ض اأمامك االأب�اب، 
اإمن��ا عليك التحفظ اإزاء اأي جديد، وترغب جداً 
يف حت�سن و�سعك املهني عاطفيًا: املعاجلة 
الهادئ��ة خلالفك م��ع ال�رشيك اأف�س��ل طريقة، 

ونتيجتها ع�دة املياه اإىل جماريها

مهني��ًا: ال تت���رط يف ق�سي��ة �سائك��ة، راِجع 
ردود  بع���ض  وانتظ��ر  اأوراق��ك وم�ستندات��ك، 
الفعل املتعلقة بق�سي��ة مالية عاطفيًا: عامل 
الثق��ة مهم جداً لتحقي��ق التقدم لك ولل�رشيك، 
م��ا عدا ذلك يبقى م��ن دون جدوى ولن ت�سل 

اإىل النتائج املرج�ة

مهني��ًا: ت�ستعي��د ق�ت��ك ومرك��زك يف عمل��ك 
وتثب��ت وج���دك وتتخط��ى معظ��م احل�اج��ز 

والقي�د
عاطفيًا: ت�سمح لك الظروف بتحديد خياراتك 
العاطفية واإعادة النظر يف بع�ض االجتاهات، 

ويطمئن قلبك جلهة ال�رشيك

مهنيًا: حاول اأن تبحث عن االأ�سباب احلقيقية 
يف  نف�س��ك  ت���رط  وال  الت�س�ي��ات،  لتاأجي��ل 
م�ساري��ع ق��د تك�ن خميب��ة لالآم��ال عاطفيًا: 
ق��د تث��ري احل�سا�سيات م��ع ال�رشي��ك اأو تتهمه 
بال��ربودة وع��دم التعاط��ف والتعا�س��د م��ع 

ق�سيتك

من اأهم طرق العناية بالب�رشة هي كيفية اإزالة 
املكياج من على الب�رشة ، حيث ان الب�رشة 

بحاج��ة اإىل عناية عن��د اإزالة املكياج 
وخا�سة عند ا�ستخ��دام املادة التي 

تزي��ل املكي��اج وخا�س��ة مكي��اج 
العن...

تع��ريف على ط��رق اإزالة املكياج 
وهي: 

1� احلليب :
 احللي��ب يعم��ل كمق���رش طبيع��ي 
واحلف��اظ  وحلمايته��ا  للب���رشة 

عليه��ا نظ��راً الحت�ائ��ه على 
حم�ض الالكتيك كما انه 

يحاف��ظ على ترطيب 
ويحاف��ظ  ب�رشت��ك 

خالي��ا  عل��ى 
الب�رشة  وم�س��ام 
فه���  لذل��ك 
مفي��د  منظ��ف 
لي���ض  لب�رشت��ك 

للمكي��اج  مزي��ل 

فقط .
ق�م��ي بغم�ض قطعة من 
القط��ن يف احللي��ب 
ق�م��ي  ث��م 

مب�س��ح 
تك  ب�رش

بحرك��ة دائري��ة بها ولكن برف��ق وخا�سة ح���ل عينيك 
واأحر�س��ي عل��ى غل��ق عيني��ك اأثن��اء اإزال��ة املكي��اج ثم 
اغ�سل��ى وجهك باملاء والغ�س�ل اخلا�ض بك جيداً و�س�ف 

حت�سلن على ب�رشة ن�رشة ونظيفة وم�رشقة.
2� زيت اخلروع :

زيت اخلروع ه� اأف�سل مادة الإزالة مكياج العن 
حيث انه��ا يعالج جفاف ما ح�ل العن وي�ساعد 

عل��ى من� الرم����ض واحلف��اظ عليها كم��ا انها مادة 
طبيعي��ة ال يدخل بها م�اد كمياوية ت�رش ب�سحة عي�نك 

اأو رم��سك لذلك هي اأف�سل مزيل ملكياج العن .
فق��ط ق�مي بغم�ض قطعة من القط��ن بزيت اخلروع ثم 
�سعيه��ا عل��ى عي�ن��ك وه��ي مغم�سة مل��دة دقيقة ثم 
ق�م��ي بتدليك ب�رشتك بها بحرك��ة دائرية حتى تزيل 

املكياج ثم ق�مي بغ�سل وجهك باملاء والغ�س�ل جيداً
3� الفازلن :

الفازل��ن مرط��ب للب���رشة فه��� يحاف��ظ عل��ى ن�س��ارة 
وترطي��ب ب�رشتك ، كما انها تعمل عل��ى اإذابة الكحل من 
العن والتخل�ض م��ن امل�سكارا بكل �سه�لة ودون عناء ، 
ق�مى بتدلي��ك ب�رشتك بقطعة من القطن بحركة دائرية 
حت��ى تتخل�سن من املكياج ثم اغ�سلي وجهك باملاء 

الفاتر والغ�س�لة جيداً .

اليِك.. 3 طرق إلزالة المكياج

هذه هي الخلطات الطبيعية لتطويل األظافر 


