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مهني��ً�: مت��ر بي��وم مره��ق مهني��ً� ويت�أث��ر 
طبع��ك ببع�ض الأنب���ء التي تعي��ق خطواتك 

امل�ستقبلية
ع�طفي��ً�: الإحل�ح املتوا�سل من قبل ال�رشيك 
قد يوؤث��ر �سلبً� يف العالقة، فح���ول اأن ت�أخذ 

املب�درة اإذا كنت مهتمً�

مهنيً�: الثقة مطلوب��ة اليوم اأكرث من اأي وقت 
م�س��ى، وق��د تفت��ح اأم�مك جم���لت متعددة 
واآف�ق��ً� مل تك��ن تتوقعه� ع�طفي��ً�: ا�ستعدادك 
للدف���ع ع��ن ال�رشي��ك حت��ى النه�ي��ة، ي�سكل 
عالمة ف�رقة يف حي�تك ويعزز موقعك عنده

مهني��ً�: تبدو ن�سيطً� ومفعم��ً� حيوية وتف�وؤًل 
مب�حث���ت  يف  وخي�رات��ك  راأي��ك  وتفر���ض 
جتريه� مع ن�فذين بغية تنفيذ م�رشوع �سخم
ع�طفيً�: اإنطالقة جديدة ت�س�عدك على حتقيق 
ا�ستق��رار ع�طفي، ول �سيم��� بعد الركود الذي 

عرفته العالقة اأخرياً

مهني��ً�: علي��ك ب���رشورة البتع�د ع��ن الروتني 
وامل�س��كالت اليومي��ة، م��ن املن��س��ب اأن تلتقي 
الأ�سدق�ء وترت�ح اإىل جمموعة �سغرية ُت�سعرك 
ب�لأم�ن ع�طفيً�: حب جديد وحم�ولت لتعزيز 
العالق��ة، لك��ن هن�ل��ك عوائ��ق يج��ب تخطيه��� 

للو�سول اإىل م� ت�سعى اإليه

مهنيً�: يدخل مركور برجك وي�سكل ط�لعً� جيداً 
م��ع القمر يف ب��رج احلم��ل، م� يعن��ي توا�ساًل 
ممت���زاً ومتري��راً لر�س�لت��ك ب�س��ورة اإيج�بي��ة 
ع�طفي��ً�: ل تق��دم على ق��رارات ع�سوائية للفت 
نظر ال�رشيك، فهو را�ٍض عم� قدمته حتى اليوم 

ول�ست جمرباً على بذل املزيد

مهنيً�: ح�ول اأن تنظر اإىل الأمور بجدية اأكرب 
لتتمكن من فر�ض وجودك بني الآخرين

ع�طفيً�: يدخ��ل فينو�ض برج اجلدي كي يعزز 
عالق�ت��ك ال�سخ�سي��ة ويفتح �سفح��ة جديدة 
يف حي�ت��ك الع�طفي��ة، ويغم��رك ه��ذا الي��وم 

ب�لأ�سواق واحلب والروم�ن�سية

مهنيً�: قد تتو�سل اإىل ت�سوي�ت كنت تعتقد اأن 
من ال�سع��ب التو�سل اإليه�، وتلتقي اأ�سخ��سً� 

متعددين وتطلع على معلوم�ت قد تذهلك
ع�طفي��ً�: ل تك��ن هجومي��ً� م��ع ال�رشي��ك يف 
طريق��ة تع�طيك مع��ه، فقد يك�رش ع��ن اأني�به 

ويفجر غ�سبه يف وجهك
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ماهي الحيل الذكية التي تجعل عيناك أوسع؟

كلن��� نبح��ث ع��ن حي��ل مكي���ج جتع��ل العينني 
تب��دوان اأو�سع واأكرب ، مكي���ج العينني الذي تبدو 
به الع�ر�س�ت على اأغلفة املجالت والذي اأحي�ن� 
ل ن�ستطي��ع روؤيت��ه ونظن اأنه��ن يتمتعن  به�تني 
العين��ني املث�ليتني من النوم ه��ذه لي�ست حقيقة 
، هن�ك حق� حيل ب�سيط��ة يتبعونه� ميكنك اأي�س� 

معرفته� للو�سول لنتيجة �ستالحظينه� فعال.
ابدئي واأ�س�سي �سح:

قب��ل الب��دء يف و�س��ع املكي���ج ت�أك��دي اأول من 
ت�أهيل عيني��ك بعالج النتف�خ واله�لت ال�سوداء 
واأ�سب�ب الإره�ق قوم��ي ب�ختي�ر طريقة ب�سيطة 
لتهدئ��ة عينيك من و�سف�ت ع��الج النتف�خ لأن 

عينيك منتفختني بال �سك �ستبدوان اأ�سغر .
2 الكون�سيلر املن��سب:

حتى اأكرث الع�ر�س�ت اهتم�م� ب�أعينهن يحتجن 
اإىل مل�سة الكون�سيلر ال�سحرية ، وط�مل� اأنن� نبحث 
عن احلي��ل لعينني تبدوان اأكرب واأكرث ات�س�ع� فال 

غنى عن قطرة من الكون�سيلر بلون من��سب يخفي 
مت�م��� م� بقي من اإره���ق اأو �سواد حتت العينني 
وحولهم� وعلى اجلفون ، قومي ب�رشاء الكون�سيلر 

املن��سب لهذه اخلطوة  .
 3 -لفي رمو�سك:

جميعن��� منتل��ك ه��ذه الأداة لل��ف الرمو�ض ولكن 
ا�ستعم�له��� �سيده�س��ك م���  معظمن��� يك�س��ل يف 
�ست�سيف��ه ع�رش ث��وان اإ�س�في��ة ت�ستخدمني فيه� 
لف�ف��ة الرمو���ض على ات�س�ع عيني��ك م� �سيجعلك 
تندمني عل��ى عدم الهتم�م ب��ستعم�له� من قبل 

، خ�سو�س� ل�س�حب�ت الرمو�ض امل�ستقيمة .
4- امل��سك�را 

ب��ال �س��ك ان خمرتع امل��س��ك�را �سخ���ض ي�ستحق 
اأن ن�سك��ره كل �سب�ح عل��ى م�س�عدتن� يف منحن� 
رمو�ض �سوداء كثيفة وطويلة و تبدو دائم� طريقة 
اأو�س��ع  لعين��ني  اجلمي��ع  ي�ستخدمه���  م�سمون��ة 
واأكرب، اخت�ري نوع� ذا قوام خفيف �سديد ال�سواد 

بفر�س�ة �سل�سة.
5 -خط رفيع فوق عينيك:

ح��ددي عيني��ك دائم��� بر�سم خط رفي��ع من الأي 

لي��ر ال�س�ئل بغ�ض النظر عن املن��سبة ، ل اأتكلم 
هن� ع��ن ر�سم دقيق و عيون جمنحة رمب� تتطلب 
وقت��� ، ولك��ن فقط مري بخط م��واز خلط رمو�سك 
مت�م��� ب�لي لير الأ�سود الرفيع لنظرة ب�رزة و 

لتبدو عين�ك اأو�سع بب�س�طة .
6 - ركزي يف الألوان:

اق��الم الكح��ل امللونة ت�سي��ف اأثرا كب��ريا حلجم 
عيني��ك ح�ويل جتن��ب الأق��الم البني��ة وال�سوداء 
الغ�م��ق  الكم��وف  األوان���  وجرب��ي  التقليدي��ة 
والرم���دي الدخ�ين والكحلي لأنه��� جتعل داخل 
العين��ني يب��دو اأك��رث بي��س��� مم��� يجعله��� تبدو 
اأو�س��ع، وكذلك ب�لن�سبة لأل��وان الآي �س�دو األوان 
الدرج���ت امل�ئي��ة والف�سي��ة  و  الالفن��در  مث��ل 
ت�سيف دائم��� حجم� جلفن الع��ني وات�س�ع� اأكرب 
ولك��ن اإن ا�ستخدمت ه��ذه الألوان جتنبي املطفي 

منه� لأنه �سيجعل عين�ك اأ�سغر واأكرث �سحوب� 
7� خط الرمو�ض ال�سفلي:

حت��دث بع�ض الأخط���ء الك�رثية عل��ى هذا اخلط 
، ابدئ��ي بقل��م لوؤل��وؤي ف���حت بر�س��م خ��ط حم���ذ 
للرمو���ض ال�سفلية مت�م� من مركز الدموع وحتى 

الثل��ث الأول م��ن خ��ط الرمو���ض ثم اأكمل��ي بلون 
غ�م��ق اأف�سل اأن ل يكون اأ�سودا اأو بني� ب�رشط اأن 
يكون اخلط رفيع� لأن اخلط ال�سميك يجعل عينيك 
تب��دوان دائريتني ولي�ض هذا م��� نق�سدة بتو�سيع 
العينني على الإطالق و يكون اخلط على الرمو�ض 
ف��ورا دون ت��رك اأي م�س�ف��ة ومموهً� بع��د ر�سمه 

بفر�س�ة دقيقة ل�سكل اأكرث عمق� وج�ذبية.
اأ�سيئي خط العني الداخلي:  �8

م��ن اأب�س��ط احليل واأكرثه��� ت�أثريا يعط��ي نتيجة 
ملحوظ��ة يف الإيه�م ب���أن بي����ض العينني اأكرب 
مم� هو عليه اأ�س��ال واأ�سد بي��س�، قلم حتديد خط 
الع��ني الداخلي الأبي���ض اأو البي��ج الف�حت ميكنك 
ث��وان لتجدي��ده كلم���   5 ا�ستخدام��ه دائم��� يف 

احتجت.
اأطراف عينيك وعظمة اجلفن: 9 - حددي 

م��ن اأ�رشار مكي�ج خ��رباء التجمي��ل التي ل تقدم 
ول يج�دل فيه� اأحد ا�ستخدمي لون ك�فيه مطفي 
م�ئل للبني قليال على عظمة اجلفن حول العينني 
واخرجي قليال اإىل الأطراف وادجمي اللون جيدا 
بفر�س���ة ن�عمة بحيث ل يكون ظ�ه��را بو�سوح، 

ه��ذه احليل��ة اأول تعط��ي امت��دادا لعيني��ك ب�سكل 
اأفقي يجعله� تبدو مر�سومة واأكرب وت�سيف اأي�س� 

للم�س�حة احلقيقة للجفن بخلق ف��سل لوين.
10� نوري منت�سف اجلفن:

َ تب��دو معظ��م ع�ر�س���ت الأزي�ء  ه��ل تعرف��ني ملمِ
اأخ��د �س��ور �سيئ��ة ول��و حت��ى  حم�سن���ت م��ن 
ب�ل�سيلف��ي؟، جميعهن يعرفن ���رش ال�سوء وكيف 
تخلقن��ه ولو مل يكن موج��ودا، علبة ظالل العيون 
بل��ون ف�حت م�سيء لوؤلوؤي ل ميكن��ك اأن ت�ستغني 
عنه��� �سع��ي قلي��ال منه��� حت��ت احل�جبني ويف 
منت�س��ف اجلف��ن مت�م� عن��د النقط��ة الب�رزة يف 
ا�ستدارة اجلفن، اخت�ري اللوؤلوؤي امل�ئل للروز اإذا 
ك�نت ب�رشتك ب�أ�س����ض م�ئل للروز وبلون ذهبي 

قليال للب�رشة ذات الأ�س��ض الأ�سفر.
11� �سبطي حواجبك:

حتت�ج��ني بال �سك لكل مل��م يف امل�س�فة بني خط 
رمو�سك وح�جبيك لتبدو عين�ك اأو�سع لذلك يجب 
الت�أكد من حتدي��د ر�سم ح�جبيك بدقة والتخل�ض 
م��ن ال�سعر الزائد عن ر�سمتهم��� �سي�سيف ات�س�ع� 

لعينيك.

بغداد – هيفاء القره غولي

طريقة عمل الكباب بالفرن
 املق�دير 

1 كيلوغرام حلم مفروم
1 ب�قة بقدون�ض ط�زج

1 ب�سلة و�سط
3 ف�ض ثوم

1 بندورة
به�رات

4 ملعقة كبرية زيت زيتون
طريقة التح�سري 

30 دقيقة
يطح��ن البقدون���ض، الب�سل والث��وم فرمً� ن�عم يف 

مطحنة الكبة.
يتب��ل اللح��م ب�لفلف��ل الأ�س��ود والبه���رات وامللح 
ح�س��ب الرغبة ومن ث��م تعجن املكون���ت ال�س�بقة 

مع بع�ض.
تقطع اللحمة على �سكل ا�س�بع مفلطحة �سميكة و 
يف �سيني��ة يو�سع القليل من زيت الزيتون وترتب 

فيه�.
تو�سع ال�سينية على ن���ر متو�سطة ملدة 5 دق�ئق 
فق��ط ومن ث��م تدخل اىل الفرن عل��ى ال�سواي حتى 

تبداأ ب�لحمرار ومن ثم تخرج.

هن�ك الكث��ري من اأولي�ء الأم��ور، يت�س�ءلون 
ع��ن الطريق��ة ال�سحيحة جلع��ل اأبن�ئهم 

يحب��ون الدرا�س��ة، وي�ستخدمون العديد 
م��ن الأ�س�لي��ب م��ن اأج��ل ذل��ك ومنه�، 

اأ�سلوب ال�رشب والق�سوة وتخويف الطفل، 
وهن���ك من ي�ستخدم اأ�سلوب تقدمي الهداي� 

الدرا�س��ة،  عل��ى  لت�سجيعه��م  لالأطف���ل 
اأ�سل��وب  والبع���ض م��ن ي�ستخ��دم 

احلرم���ن والتهديد عن 
طري��ق حرم���ن الطفل 

م��ن الألع���ب الت��ي 
يحبه��� يف ح�ل��ة 
جن�ح��ه،  ع��دم 
ل  و �سنح��� و

لبع�ض  اإر�س�دك��م 
الت��ي  الأ�س�لي��ب 

ت�س�عدك��م يف حتبيب 
الأطف�ل ب�لدرا�سة.

 ار�س�دات
 فيم� يلي جمموعة من الإر�س�دات 

التي يجب اتب�عه� جلعل طفلك يحب 
الدرا�س��ة ومنه���: ا�ستخدمي ا�سلوب 
و�س�عدي��ه  طفل��ك،  م��ع  الق��راءة 
واملع���ين  الكلم���ت  فه��م  عل��ى 
التي مت��ر اأثن���ء الق��راءة. اتبعي 

ا�سل��وب املن�ق�سة يف الأم��ور التي تريدين اأن 
تعلمي��ه اإي�ه���، من خ��الل ق��راءة الق�س�ض 
له. خ�س�س��ي مكتبة يف البي��ت لغر�ض حب 
والق��راءة لطفل��ك. احر�س��ي عل��ى  التعل��م 
اتب���ع اأ�سل��وب املت�بع��ة اليومي��ة لطفل��ك 
لك��ي ي�سع��ر ب�هتم�م��ك ب�لدرا�س��ة، وح��ل 
امل�س�كل املدر�سية التي تواجهه. ا�رشحي 
للتعل��م  مك�ن��ً�  املدر�س��ة  اأن  لطفل��ك 
وتطوير امله���رات واخلربات لديه، 
واأنه��� امل��ك�ن ال��ذي �سيو�سل��ه 
لتحقيق حلمه؛ ك�أْن ي�سبح 
طبيب��ً�.  اأو  مهند�س��ً� 
قدمي له الهداي� عند 
جن�حه يف اختب�ر 
م���. احر�سي على 
اأدوات��ه  اأن تك��ون 
املدر�سي��ة جذاب��ة 
لالنتب���ه.  وملفت��ة 
ي�س��ع  اجعلي��ه 
خ��س��ً�  برن�جم��ً� 
للدرا�س��ة، واأن ي�س��ع 
الربن�مج  من �سم��ن 
مل�س�ه��دة  �س�ع���ت 
التلف���ز ك��ي ل مي��ل 
الدرا�س��ة. قومي  م��ن 

بتهيئ��ة اجل��و املن��سب يف البي��ت للدرا�سة. احر�سي 
عل��ى اإح�س���ر الأغذية ال�سحي��ة للمنزل م��ن فواكه 
وخ���رشوات. احر�س��ي عل��ى جعل��ه ي�أخ��ذ �س�ع�ت 
ك�في��ة من النوم. �س�همي يف تنمية مه�رات القراءة 
والكت�ب��ة لدى طفل��ك. كوين قدوة ح�سن��ة لطفلك من 
خ��الل زي�رة املكتب�ت الع�م��ة واملت�حف، لت�سجيع 
طفلك على حب التعلي��م. ل ت�سمحي لطفلك ب�لغي�ب 
ع��ن املدر�س��ة دون ع��ذر مقب��ول. اأح�سن��ي ا�ستغالل 
جمي��ع حوا�ض طفلك يف عملية التعليم. ت�بعي طفلك 
من خ��الل زي���رة املدر�س��ة وال�س��وؤال عن��ه. اأ�سب�ب 
هروب الطفل من املدر�سة تزعزع العالق�ت الزوجية 
وا�سطرابه���. ت�سع�سع العالق��ة بني الطفل ووالديه. 
كرثة الدلل الزائد لالأطف�ل يجعلهم غري ق�درين على 
ت��رك والديهم. عدم وجود املن���خ الرتبوي املن��سب 
لالأطف���ل يف املدر�سة. تعر�ض الأطف���ل للق�سوة من 
قبل املعلمني. �سعوبة الواجب�ت املدر�سية وكرثته�. 
مع�ن�ة الطفل من �سعف اإمك�ن�ته الذهنية. خطوات 
ع��الج م�سكالت هروب الأطف�ل من املدار�ض التعليم 
املبكر للطف��ل من خالل ت�سجيل��ه بري��ض الأطف�ل. 
احر�سي على مراقب��ة الطفل والت�س�ل مع املدر�سة 
لالطمئن�ن على �سالمة طفلك. معرفة اأ�سب�ب هروب 
طفل��ك م��ن املدر�س��ة. �س�ع��دي طفلك يف اأثن���ء حله 
للواجب�ت املدر�سي��ة و�سجعيه. ع�ملي طفلك مبحبة 
وحن���ن. ا�ست�س��ريي بع���ض اخل��رباء الرتبوي��ني عن 

ح�لة طفلك.

مهني��ً�: الرت�ب��ة يف العم��ل م��ن الأم��ور التي 
ت�سب��ب ل��ك انزع�ج��ً� كب��رياً، م��ن الأف�سل اأن 
جت��د احلل��ول �رشيعً� له��ذه امل�س�أل��ة ع�طفيً�: 
انتق�دات ال�رشيك تزعجك وتدفعك اإىل البحث 
ع��ن الوقت املن��س��ب ملف�حتت��ه ب�لأمر، قبل 

الو�سول اإىل طريق م�سدود

مهني��ً�: ت�سب��و اىل الأف�س��ل، ويفت��ح اأم�م��ك 
هذا الي��وم اأبوابً� وا�سع��ة واأحالمً� عرب بع�ض 

الأ�سدق�ء
ع�طفيً�: خط��وات اإيج�بية تدفعك اإىل التقرب 

اأكرث من ال�رشيك، وتبحث معه
 اخلطوات امل�ستقبلية احل��سمة

مهني��ً�: قد يرتتب عليك دف��ع مبلغ من امل�ل، 
او ت�سط��ر اإىل �رشاء اأمن��ك و�سالمتك بنفق�ت 

مل تكن حم�سوبة
ع�طفي��ً�: علي��ك اتخ���ذ خط��وات خمتلفة عن 
ال�س�ب��ق جت���ه ال�رشي��ك، والقرار ل��ك لتحديد 

طموح�تك وم�س�ريعك امل�ستقبلية معه

مهني��ً�: الت�رشف���ت غري امل�سوؤول��ة لي�ست يف 
م�سلحت��ك، ف�ملطل��وب الي��وم ه��و اللت��زام 
اجل��دي ع�طفيً�: التحرر م��ن الرتب�ط يلزمك 
تقدمي تن���زلت لل�رشيك، وخ�سو�سً� اأن الأمر 

قد تكون له تبع�ت �سلبية لي�ست
 يف م�سلحتك

مهني��ً�: تنجذب اإىل زميل ن��سج تعده مرجعً� 
ل��ك، وتث��ري عالقت��ك ب��ه بع���ض احل�س��سي�ت 
وت�سط��ر اإىل احل�س��م ع�طفيً�: ينتق��ل فينو�ض 
اإىل برج اجل��دي، ويخفف من الوهج ويجعلك 
ت�س�ع��ف اجله��ود للح�سول عل��ى ا�ستح�س�ن 

من حتب

ه��ذا  و�سن���دل  لأحذي��ة  الت�س��وق  يف  تبدئ��ي  اأن  قب��ل 
ال�سي��ف ل تبحث��ي ع��ن الكع��ب املدب��ب ول ع��ن الكعب 
امل��درج العري�ض wedge فله��ذا املو�سم �سيحة جديدة 
، الكع��ب املربع ع�ئد بق��وة من الت�سعيني���ت ، �ستجدينه 
يف ال�سن���دل النه�ري��ة التي ميكن��ك ارتداوؤه� يف العمل 
و للت�س��وق و حت��ى اأحذي��ة ال�سهرة امل�س�ئي��ة للمن��سب�ت 
واحلفالت �ستكون بكع��ب مربع . ا�ستف�د م�سممو الأزي�ء 
من ت�ريخ هذه املو�سة الب���دئ من ال�سبعيني�ت وق�موا 
ب�إ�س�ف��ة مل�س���ت ع�رشي��ة جتع��ل الكع��ب املرب��ع يبدوا 
خي���را ملفت� لل�رشاء ومت�سح عن��ه ال�سورة التقليدية التي 
ع��رف به� كون��ه مو�سة قدمي��ة ، ومتثل الع��ودة لرتداء 
الكع��ب املرب��ع خط��وة كب��رية يف الجت�ه لراح��ة اجل�سم 

والظه��ر  والقدم��ني دون اإهم�ل ع�م��ل الأن�قة فمعروف 
اأن الكع��ب املربع من اأك��رث اأنواع الكعوب راحة مم� جعل 
بع���ض الفتي���ت وال�سيدات يتم�سك��ن به كزب�ئ��ن اأوفي�ء 
رغ��م اندث�ر مو�سته وع��دم انت�س�ر تواج��ده يف الأ�سواق 
وعرو���ض الأزي�ء و هذه الفئة �ستكون الأ�سعد مبعرفة اأن 

كعبهن املف�سل قد ع�د من جديد .
تتن��وع اأ�س��ك�ل وت�سميم���ت الأحذية 
وال�سن���دل ذات الكعب املربع واإليك 

بهذا م��ن الأفك�ر التي �سرتينه� يف 
ت�س�ميم هذا ال�سيف نعرفك 

عليه�..
اخل�سب��ي  الكع��ب 

خ�سو�س��� يف ال�سن���دل ب�رتف�ع متو�س��ط بني �سنتيمرت 
واحد اإىل ثالثة �سنتيمرتات .

الإ�سورة حول القدم مع كعب مربع و حذاء مبقدمة مبوزة 
قلي��ال يف الأحذية وه��ي رائجة اأي�س� كث��ريا يف �سن�دل 

ال�سيف املفتوحة  .
كع��ب مرب��ع مت��درج يف الرتف���ع ، يكون كل احل��ذاء اأو 
ال�سندل  على كع��ب ع�يل ك�مل وبنه�يته 
كع��ب مرب��ع وجتدي��ن ه��ذا املودي��ل يف 
الك�جوال خ�سي�س� واأحذية النه�ر . مو�سة 
ال�س�ب��وه )�سب�سب بكعب مفتوح من املقدمة 
بوج��ه جل��دي طوي��ل يغطي معظ��م القدم ( 

ع�دت الآن بقوة للظهور مرة اأخرى.

أحذية الكعب المربع.. موضة عادت من جديد

هذه هي الطرق التي تحبب الدراسة لطفلك


