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مهنيًا: حافظ عل��ى �صربك وهدوئك، وال ترتك 
انفعاالت��ك تتخ��ذ الق��رار عن��ك، تتاأرج��ح بني 

احلما�صة ال�صديدة والرتدد وال�صكوك
عاطفي��ًا: التعاب��ر الت��ي ي�صتخدمه��ا ال�رشيك 
تث��ر ال�صك��وك، وهذا ي��رتك جمااًل اأك��رب لل�صك 

حول حقيقة نياته جتاهك

مهني��ًا: يجعل��ك ه��ذا الي��وم ق��ادراً عل��ى �صب��ط 
االيق��اع، واملطلوب منك التهدئ��ة وعدم ا�صتفزاز 
الزمالء بل الت�رشف بليونة عاطفيًا: قد تفكر يف 
مغازل��ة اأو تتفق مع ال�رشي��ك على مت�صية نهاية 

اأ�صبوع بعيداً عن روتني احلياة العملية

مهنيًا: ال ت�صتخف ببع�ض الت�رشفات وال توؤجل 
امل�صتحقات اأو تتحدى القوانني وتدفع الثمن

عاطفي��ًا: ق��د تراه��ن على لق��اء م��ا، اأو ت�صعى 
جاه��داً الإمتام��ه مهم��ا كل��ف الثم��ن، وتف��رح 

بجديد يولد ويغر االآفاق

مهني��ًا: موؤ���رشات اإيجابية كب��رة يف عدد من 
املج��االت، وهذا يك��ون يف م�صلحت��ك لتح�صن 

اأو�صاعك املالية واملهنية
عاطفيًا: حب جديد وحماوالت لتعزيز موقعك، 
لك��ن هنالك مطب��ات يجب جتاوزه��ا للو�صول 

اإىل االأهداف املطلوبة

مهنيًا: ترتكز االأنظار على قدراتك االإبداعية يف 
جمالك املهني، وتفوز بجوائز تقديراً جلهودك

عاطفيًا: يوم مالئم الإعادة النظر يف ا�صتمرارية 
عزوبيتك، وبانتظارك مرحلة مهمة وديناميكة 

من حياتك العاطفية

مهني��ًا: ق��د حت�ص��ل عل��ى ارباح غ��ر متوقعة، 
مع��ني  م���رشوع  ملناق�ص��ة  دع��وة  وتتلق��ى 
وتكت�صف العديد من القوا�صم امل�صرتكة مع اأحد 

اال�صخا�ض
عاطفي��ًا: متي��ل اإىل �صخ�ض تعرفه 
يوقظ م�صاعرك وتعود اإىل املا�صي 

وتبحث عن حب قدمي

مهني��ًا: جت��د حل��واًل ل��كل �ص��يء وتق��دم عل��ى 
االأم��ور  وت�صتوع��ب  م�صك��ورة  مب��ادرات 

وت�صححها وجتد احللول
عاطفي��ًا: ال�ص��دق وال�صفافي��ة هما عن��وان هذا 
اليوم وكل يوم مع ال�رشيك، وهذا يخلق بينكما 

اأجواء من الراحة وال�صعادة
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اليِك خطوات تساعدك في تنظيم حياتِك 

 فه��ن يحاول��ن دائم��ا املوازن��ة ب��ني امل�صتقبل او 
احلياة االأ�رشية ومع كل م�صوؤولية جديدة تطراأ على 
احلي��اة تاأتي مهمات جديدة ومع كل مهمة جديدة، 
يق��ل الوق��ت املتاح لالأعم��ال اخلا�ص��ة. ال�رشعة اأو 
العجل��ة اأ�صبح��ت حت��دي يواجهن��ا يومي��ا ويوؤث��ر 
عل��ى �صف��اء عقولنا ويف اأحيان كث��رة مينعنا من 
اال�صرتخ��اء والتمت��ع ب��كل النعم الت��ي عملنا بجهد 

للح�صول عليها.
حيات��ك يج��ب اأن تك��ون �صل�صل��ة م��ن امله��ام التي 
عندما تنتهي جتعلك ت�صعرين بالراحة واال�صرتخاء 
ومتع��ة االإجن��از، ولي�ض م��ن املفرو���ض اأن جتعلك 
تعي�ص��ة اأو مرتبك��ة عل��ى االإط��الق.  كي��ف يتحق��ق 
ذل��ك، واأن��ت جتري��ن لتحقيق ه��ذه امله��ام كل يوم 
بال راحة؟ كيف ال ينته��ي يومك باالإرهاق والتعب 
من الطلبات والتغرات امل�صتمرة؟ تذكري دائما اأن 
تتنف�صي بعمق، واأن تك��وين منظمة! �صي�صاعدك ذلك 
كث��راً عل��ى ال�صعور بهدوء امل��كان وتقليل ال�صغط. 

اإليك هذة الن�صائح:

خططي ليومك و حلياتك
ك��م من��ا يقل��ق كث��را ب�ص��اأن املادي��ات؟ ويتوت��ر 
عند �صم��اع كلمة: اإدف��ع، الأننا غ��ر م�صتعدين لهذا 
االآن! ل��و اأن كل من��ا يفن�ض واردات��ه على الورق ثم 
احتياجاته ويخطط مل�صاريفه تبعا لذلك �صيجد اأن 
االأمور ميكن اأن مت�ص��ي اأف�صل مما هي عليه حاليًا. 
ب�ص��كل ع��ام، اإذا اأخذنا اأي من االأم��ور التي نخافها 
اأو تقلقنا وتبعد عن��ا الراحة، وجل�صنا للتفكر فيها 
والتخطي��ط لها بع��د التنف���ض بعمق، �صنج��د حلواًل 
وخم��ارج ق��د تكون اأقرب مم��ا ت�صورن��ا. اإذا اأخذنا 
م�صاكلن��ا اأو حت��ى اأمورن��ا اليومي��ة الت��ى حتت��اج 
متابعة بقلي��ل من الهدوء والتفك��ر العملي �صنوفر 
عل��ى اأنف�صن��ا الكثر من القلق ب��دون داعي والوقت 
الذي كان من املمكن اأن ن�صتمتع به الأنف�صنا اأو مع 
عائلتن��ا. عندما نف�صح بع�ض املكان يف عقولنا من 
امل�صاكل واملهاترات، �صنك�صب بنف�ض القدر م�صاحة 

لكل هذه االأفكار الرائعة املخزنة حلياة اأف�صل!
اأزيلي االإح�صا�ض بال�صغط

قد تكون م�صكلة مع االأطفال اأو اأحد االأمور املنزلية 
العادية كمحاولة ترتيب غرفة اأو حتى اأحد االأدراج 
املليئ��ة باالأ�صي��اء املتناثرة واملختلف��ة كفيلة باأن 

ت�صعرن��ا بال�صي��ق. اأغلق��ي عيني��ك عنه��ا لدقيق��ة 
وفك��ري اإذا كان��ت ه��ذه الغرفة مرتب��ة ونظيفة وال 
اأرى به��ا �ص��يء غر احتياج��ات نف���ض الغرفة، كم 
من الهدوء النف�ص��ي �صاأح�صل عليه؟ وكيف �صاأكون 
�صعي��دة به��ذا االإجن��از؟ ميكن��ك االآن و�ص��ع خط��ة 

الرتتيب وحل امل�صكلة!
ق�صمي امل�صكلة الكبرة

نظرتن��ا للم�صكل��ة ككل  – اأو الغرف��ة الغ��ر مرتب��ة  
– ق��د تثنين��ا ع��ن حماولة احل��ل اأو ق��د يزيد من 
اإح�صا�صن��ا بال�صغ��ط. ولك��ن عن��د التخطي��ط اجلي��د 
بتق�صي��م خطوات احل��ل اإىل مراحل ب�صيطة لن يكون 

من ال�صعب مواجهة االأمر.
ابداأي باالأ�صهل

فف��ي مثال الغرف��ة الغر مرتبة، ميكن��ك اأوال اإفراغ 
�صفيح��ة القمام��ة اخلا�ص��ة بالغرف��ة والتخل���ض 
م��ن اأي ا�صي��اء ال حتتاجيه��ا كاجلرائ��د واملجالت 
القدمي��ة، وتتاأك��دي اأن الغرف��ة ال حتت��وي اإال على 
م��ا يخ�صه��ا م��ن االأ�صياء ولي���ض ما يخ���ض غرفة 
اأخرى. واالآن ميكنك البداأ بالتنظيم الداخلي للغرفة. 
عندما تكون الغرف��ة �صبه خاليه اإال من متعلقاتها، 

�صت�صعرين بامل�صاحة ويقل اإح�صا�صك بال�صغط.

جتنبي االإح�صا�ض بالغرق يف امل�صاكل
عن��د اتب��اع ه��ذه اخلط��وات ال�صغ��رة يف تق�صي��م 
امل�صكل��ة، �صتك�صب��ني بع���ض امل�صاح��ة يف عقل��ك، 
الت��ي  وباالإيجابي��ة  االإجن��از  و�صت�صعري��ن مبتع��ة 
�صت�صجع��ك عل��ى مواجه��ة املزي��د م��ن ال�صعوبات 
اليومي��ة. كثر م��ن النا�ض تتوق��ف يف و�صط العمل 
اإذا م��ا �صعرت بالتعب اأو ع��دم االإح�صا�ض باأن �صيئا 
ما يتحقق، وكقاعدة اأ�صا�صية: ال تبداأي يف �صيء اإذا 

كنت لن تقدري على ا�صتكماله.
م��اذا �صناأكل اليوم؟ …اأح��د االأ�صئلة التي قد تاأخذ 
م��ن عقلن��ا وراحتن��ا الكث��ر، ولكن ق��د ي�صبح من 
البديهي��ات اإذا مت التخطي��ط اجلي��د للوجب��ات على 
مدار االأ�صبوع وبالت��ايل معرفة احتياجات ال�رشاء. 
تفقدي ما بداخ��ل ثالجتك والفريزر اأي�صا، وحددى 
م��اذا ميكن عمل��ه خ��الل االأ�صبوع وميكن��ك بعدها 
كتاب��ة قائمة ال�رشاء للمكم��الت التي �صتحتاجينها 
ال�صتكم��ال الطب��خ مب��ا ه��و لدي��ك اأ�ص��ال. عندم��ا 
يكون لدي��ك خريطة للوجب��ات االأ�صبوعية مدعومة 
بتواف��ر االحتياجات لديك �صتتمكن��ي من احل�صول 
عل��ى بع���ض ال�صكين��ة االإ�صافي��ة لعقل��ك واأفكارك 

و�صت�صتمتعني اأكرث بحياتك.

بغداد – هيفاء القره غولي 

هل ت�شعري يف 
معظم الأوقات 

بالعجلة واإل 
�شتن�شي اأحد مهامك 

اأو اأحد الأماكن التي 
عليِك املرور بها قبل 

العودة للبيت؟ مع 
كل يوم مي�شي يف 

هذا الع�شر، ت�شبح 
ال�شيدات اأكرث 

اإن�شغال

املقادير: - كوب طحني
 - كوب �صميد ناعم

 - ملعقة اأكل �صكر مطحون
 -ملعقة �صغرة بيكينج باود

- ربع كوب زيت
- جنب كري او متر

طريق��ة االعداد: تخلط كل املكون��ات مع بع�ض وتعجن 
بقلي��ل من املاء. ي��رتك اخلليط ملدة ن�ص��ف �صاعة. يتم 
تق�صي��م العج��ني اىل قطع �صغرة ويت��م ح�صوها بجبنة 
ك��ري اأومت��ر اأو خلي��ط مك���رشات مطح��ون ث��م تغل��ق 
باإح��كام ويت��م قليه��ا. وعندم��ا ت��ربد قليال يت��م �صب 
)ال�ص��رة( الب��اردة علي��ه وميك��ن اأي�ص��ا ر���ض م�صحوق 

الف�صتق االأخ�رش فوقها.
مكونات القطر

- كوبان من ال�صكر
- كوب وربع من املاء

 - ن�ص��ف ملعقة �صغرة ليمون دوزيو يو�صع الكل يف 
قدر على النار حتى ي�صر خليطا متجان�صا

االأظافر من اأه��م العنا�رش التي تظهر اأناقتك وتدل 
عل��ى اإهتمامك بنف�صك. كما اأنه��ا تك�صف الكثر عن 
�صحت��ك الداخلي��ة، اإذ اأن النق���ض لبع���ض املعادن 
والفيتامين��ات يف اجل�صم توؤدي اإىل �صعف االأظافر 
وتق�رشه��ا وتك�رشها ب�صهولة. ف��اإىل جانب احلفاظ 
على نظام غذائي متوازن، ميكنك االإعتناء باأظافرك 
برفق حتى تلمع وتتميز بلون وردي طبيعي وبدون 

اللجوء الإ�صتعمال طالء االأظافر.
 تاأك��دي م��ن تن��اول كمي��ات كافي��ة م��ن 

الربوت��ني ب�ص��كل يوم��ي، فالربوتينات 
البي���ض  مث��ل  حتدي��داً  احليواني��ة 

والدج��اج وال�صم��ك ت�صاع��د عل��ى 
طبق��ات  ب��ني  االأربط��ة  تقوي��ة 

الكراتني التي ت�ص��كل االأظافر 
وجتعلها اأكرث �صماكة وقوة.

الق�ص��ر  ال�ص��كل  اإخت��اري   
بجوان��ب م�صتديرة الأظافرك 
ب�صهول��ة  تتك���رش  ال  حت��ى 

وتنم��و ب�صكل اأ�رشع. ق�صيه��ا بق�صا�صة االأظافر ثم 
اأبرديه��ا من اجلنب باإجت��اه و�صط الظفر فقط ولي�ض 
م��ع حتري��ك امل��ربد ميين��ا وي�ص��ارا، فه��ذه احلركة 

ت�صعف الظفر وجتعله يتق�رش ب�صهولة.
م��ي  �صتخد املربد الرباعي ا

االأظاف��ر  �صط��ح  لتنعي��م   four sided buffer
وتلميعه��ا مرتني يف االأ�صبوع فق��ط حتى ال ت�صبح 

رقيقة و�صعيفة.
جتنب��ي تعر���ض اأظاف��رك اإىل امل��اء ال��ذي ي�صب��ب 
اجلف��اف واالإ�صف��رار. اإرت��دي القفازات عن��د غ�صل 
ال�صح��ون والقي��ام باالأعم��ال املنزلي��ة وتاأك��دي 
م��ن و�صع الك��رمي املرطب بع��د غ�صل يدي��ك. وقبل 
اخللود اإىل النوم �صع��ي الكرميات غنية املعززة 
مبكون��ات حمارب��ة لل�صيخوخ��ة عل��ى ب�رشة 
يديك. اإنقعي اأ�صابعك يف زيت الزيتون اأو 
الل��وز ملدة 10 دقائق مرتني اإىل ثالث 
م��رات يف االأ�صب��وع. فه��ذه الزي��وت 
غني��ة بالفيتام��ني E وم�ص��ادات 
الدهني��ة  واالأحما���ض  االأك�ص��دة 
االأ�صا�صي��ة التي تغ��ذي االأظافر 
تب��دو  لك��ي  اليدي��ن  وب���رشة 
�صبابية وتنم��و اأظافرك ب�صكل 

�صحي.

مهني��ًا: موؤ���رشات اإيجابية كب��رة يف عدد من 
املج��االت، وه��ذا يك��ون مل�صلحت��ك لتح�ص��ن 
اأو�صاع��ك املالي��ة واملهني��ة عاطفي��ًا: غي��وم 
ب�صيط��ة ته��دد العالق��ة بال�رشيك، لك��ن بع�ض 
ال�صرب يوؤدي حتمًا اإىل ت�صويب البو�صلة جمدداً

مهنيًا: تتمتع بالن�صاط وبالثقة الكافية الإكمال 
مهامك بامتياز واالنطالق يف م�صاريع جديدة
عاطفي��ًا: تواج��ه االأم��ور بعق��ل كب��ر ومتفهم 
وت�ص��ع النق��اط عل��ى احل��روف م��ع ال�رشي��ك 

ال�صتمرار العالقة �صليمة

مهنيًا: التفرد بالراأي غالبًا ما يوؤدي اإىل �صدامات 
م��ع حميطك، وهذا ق��د ي�صبب عواق��ب وخيمة مع 
الزم��الء، لكن االأمور حتل ب�رشعة عاطفيًا: تطالب 
ال�رشي��ك باالإيف��اء بوع��وده اأو ه��و يطالبك بذلك، 

وجتد نف�صك حمرجًا اأمام بع�ض اأ�صئلته

مهنيًا: تالحق بع���ض االفكار واالهداف ورمبا 
تتعدد االجتاهات، انتبه لوارداتك واموالك

عاطفيًا: حلم جديد يرافق ال�صعادة مع ال�رشيك، 
فح��اول اأن ت�صتفيد من الفر�ض املتاحة للتقدم 

يف العالقة خطوات اإ�صافية

مهني��ًا: علي��ك ا�صتغالل االأج��واء االإيجابية يف 
العمل اإىل اأق�صى احلدود، وخ�صو�صًا اأن الفرتة 

املقبلة قد ت�صهد ركوداً وعدم ا�صتقرار
عاطفي��ًا: حذار االزدواجي��ة يف العالقات وكن 

خمل�صًا وا�صمد اأمام �صحر اجلن�ض االآخر

ملكي��اج  اأ�صا�صي��ة  الرباق��ة  امل�صتح���رشات  تعت��رب 
ا�صتخدامه��ا  لك��ن طريق��ة  ال�صه��رات، 

ن�صائ��ح  اإىل  وحتت��اج  دقيق��ة 
النق��اط  تابع��ي  وا�صح��ة. 

التالية التي ت�صاعدك على 
امل�صتح���رشات  تطبي��ق 

الرباقة:
1. بريق احلاجبني:

-�صعي ك��رمي االأ�صا�ض 
لتوحيد ل��ون وجهك، ثم 

ارفعي وجنتيك بالبودرة.
- ح��ددي حاجبي��ك ب�ص��كل 

طبيع��ي يقت���رش عل��ى م��لء 
الفراغات.

- ا�صتخدمي الفر�صاة امل�صطوبة 
واغم�صيها بال�صائل ال�صفاف 

الال�ص��ق ال��ذي يرتك��ز 
امل��اء وطبقيه  على 

حت��ت  مبا���رشة 

احلاجب متبعة �صكله الطبيعي.
-طبق��ي الربي��ق بنف���ض الفر�ص��اة املدببة على 
ط��ول م��كان تطبي��ق ال�صائ��ل يف اخلطوة 

االأوىل.
ال�صابق��ة عل��ى  ك��رري اخلط��وات   -

احلاجب االآخر.
- �صعي طبقة من املا�صكرا.

-طبق��ي اأحمر �صفاه باللون الوردي 
الفاحت.

قو���ض  ف��وق  الهايالي��رت  -�صع��ي 
احلاجب.

2. مكياج عيون القطة الالمعة:
- اأ�ص�ص��ي ب�رشتك بك��رمي اأ�صا�ض يخفي 
كل العيوب، ث��م ا�صتخدمي بودرة الوجه 

على منطقة T ملنعها من اللمعان.
- طبق��ي على اجلف��ن الثابت ظ��الل عيون 

بلون طبيعي قريب للون ب�رشتك لكن المع.
- اأم��ا بالن�صب��ة للجفن املتح��رك فنن�صحك 
باإ�رشاقه بظالل العي��ون الالمع باألوان 

جريئ��ة، مث��ل الذهب��ي، الكحل��ي، االأ�ص��ود، الزيت��ي 
اأوالرمادي.

- ا�صتخدم��ي فر�صاة مكي��اج مدببة، وحددي 
بعناية العيون باأياليرن اأ�صود كرميي. بدًء من 

و�صط العني، ث��م ا�صحبي ط��رف الفر�صاة للخارج 
باجت��اه الزاوي��ة اخلارجية م��ن الع��ني، لتاأثر عني 
القطة.كما ميكنك �صحب اخلط الداخلي للح�صول على 

ر�صمة فريدة.
- طبق��ي خط��ًا �صائ��اًل المع��ًا ف��وق خ��ط االأياليرن. 
حددي��ه خارج خط الرمو���ض ال�صفلى ومديه ليحاكي 

�صكل عني القطة .
- انتقل��ي اإىل اجلف��ن ال�صفل��ي وح��ددي ط��ول خ��ط 

الرمو�ض باالأياليرن الالمع.
- ا�صتخدم��ي اأحم��ر ال�صف��اه بالل��ون التوت��ي فه��و 

االأف�صل لهذا ال�صكل من املكياج.
مالحظ��ة: اإذا دمع��ت عين��اك اأو اأ�صبحت��ا حمراوين 
عن��د تطبيق الغلي��رت دعيهما قلي��اًل لته��داأ، ولكن اإذا 
اأ�صبح��ت الب�رشة حت��ت العني حم��راء و�صعرت بحكة 

فعليك تنظيف الربيق على الفور.

إحصلي على أظافر المعة وجميلة دون استعمال الطالء 

طريقة عمل.. حلى السميدي

الطرق الصحيحة لتطبيق مكياج الغليتر قبل العام الجديد


