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يف  يك��ون  ال  ق��د  الوق��ت  عام��ل  مهني��ًا: 
م�س��لحتك، لذا ي�ستح�س��ن اأن تب��ادر فوراً اإىل 

اإنهاء كل االأمور العالقة
الت��ي  املواق��ف  ك��ن حا�س��مًا يف  عاطفي��ًا: 
تواجهه��ا، لئال تتعر�ض الحقًا للم�س��ايقات 

من ال�رشيك، الأنه يراقبك بدقة

مهنيًا: اأجواء العمل املريحة ت�ساعد يف اإجناز 
االأعمال املطلوبة منك على اأكمل وجه

عاطفي��ًا: ال تت���رشف م��ع ال�رشي��ك بجف��اء، 
التط��ورات كث��رة يف العالق��ة بينكم��ا بع��د 

االأجواء االإيجابية ال�سائدة حاليًا

مهني��ًا: ي�س��كل مرك��ور كم��ا ال�س��م�ض طالع��ًا 
دقيق��ًا مع نبتون واأورانو�ض، ما قد يعر�س��ك 
لبع�ض املواجهة مع زميل ال ي�ساطرك وجهة 

النظر ذاتها، فال تكن مت�سلبًا 
عاطفي��ًا: اإمن��ح ال�رشي��ك املزي��د م��ن الوق��ت 
لي�رشح موقفه من االأمور العالقة، وهذا ي�سهل 

مهنيًا: ال ت�ست�س��لم اأمام ال�س��غوط مهما تكن 
كب��رة، واله��دف ال��ذي حددته لنف�س��ك لي�ض 

�سهاًل، لكن حتقيقه غر م�ستحيل
عاطفي��ًا: مرك��ور وفينو���ض مع��ًا يف برج��ك 
الفت��ًا  ويجعالن��ك  االأح��الم  اإلي��ك  يحم��الن 
واأخ��اذاً وبراقًا، فحاول اأن متنح نف�س��ك وقتًا 

اإىل  ت��وؤدي  العم��ل  يف  مزاجيت��ك  مهني��ًا: 
�سدامات وم�ساحنات مع الزمالء، فحاول اأن 

تكون اإيجابيًا لرتتاح
عاطفيًا: تطورات مهمة حتدد م�س��ر العالقة 

امل�ستقبلية مع ال�رشيك، مهما يكن اإطارها

العم��ل متوت��رة م��ع بع���ض  اأج��واء  مهني��ًا: 
الزمالء، وكي ت�س��تطيع اإجن��از املطلوب منك 

على اأكمل وجه جتنبهم قدر االإمكان
عاطفيًا: تط��ورات كث��رة يف العالقة مل تكن 
تتوقعه��ا تك��ون مل�س��لحتك م��ع 

ال�رشيك وتبعث على الطماأنينة

مهني��ًا: عليك اأن جتد حل��واًل �رشيعة وناجعة 
للم�س��كالت التي قد تواجهها اليوم، وقد جترب 

على اتخاذ مواقف حا�سمة
عاطفي��ًا: ال ت�س��تغل نقط��ة �س��عف ال�رشي��ك 
للو�سول اإىل غاياتك، فيجد نف�سه جمرباً على 

تنفيذ طلباتك
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خلطات لسحب اللون من الشعر المصبوغ 

طريقة التح�سر: امزجي بيا�ض البي�ستني اأواًل مع 
زيت الزيتون. اأ�س��يفي املكون��ات االأخرى تدريجيًا 
حتى ي�س��بح اخلليط متجان���ض. انتبهي اإىل املقدار 
وتنا�س��به مع طول �س��عرك فاإذا كان �س��عرك طوياًل 
ميكن��ك زي��ادة املقادي��ر. ق�س��مي �س��عرك اإىل ع��دة 
اأق�س��ام كما يف ال�س��الونات وابدئي بو�سع املزيج 
على ف��روة الراأ�ض واجلذور جي��داً ثم االأطراف حتى 
ميتلىء �س��عرك باملزيج. اتركيه �ساعتني اإىل ثالث 
�س��اعات واغ�س��ليه جيداً، وكرري العملية ال�س��ابقة 

ثالث مرات كل اأ�سبوع حتى اختفاء اللون.
 خلطة الفيتامينات

ملعقت��ان  �س��ي)ج(.  فيتام��ني  علب��ة  املكون��ات:   
كبرتان من اأي نوع �سامبو لل�سعر. حمام زيت.

 طريق��ة التح�س��ر: اطحن��ي م��ن خم�س��ة اإىل �س��تة 
اأقرا���ض م��ن الفيتام��ني حتى ت�س��بح كالب��ودرة. 
اأ�س��يفي ال�س��امبو اإىل البودرة وحركيها جيدا حتى 
ت�سبح كالرغوة ناعمة. بللي �سعرك بقليل من املاء 
ثم �س��عي الكمية على �س��عرك كال�س��امبو، ويف�سل 
تق�سيم ال�سعر اإىل عدة اأق�سام لت�سهيل توزيعه. غطي 
�س��عرك بكي�ض وانتظري مدة �س��اعة. اغ�سلي �سعرك 

بامل��اء فقط و�س��عي عليه حم��ام الزيت م��دة ربع 
�س��اعة. اغ�س��لي �س��عرك باملاء وجففيه جيداً. تكرر 

العملية ال�سابقة بعد اأ�سبوعني مرة واحدة فقط.
 خلطة الع�سائر حتتاج هذه اخللطة اإىل وقت طويل 

كي تظهر النتائج.
 املكونات: كوب من ع�س��ر برتقال وع�س��ر تفاح 

وع�سر كيوي.
 طريق��ة التح�س��ر: اخلط��ي الع�س��ائر مع بع�س��ها 
البع���ض. ا�س��كبيها على �س��عرك وغطيه مدة �س��اعة 
واحدة. اغ�س��لي �س��عرك بال�س��امبو ثم اأعيدي الكرة 
مرة ثانية وثالثة. كرري العملية مرتني باالأ�س��بوع 
حت��ى تالحظ��ي اختف��اء اللون م��ن �س��عرك متامًا. 
ت�س��تخدم هذه اخللطات ل�س��حب جمي��ع االألوان من 
ال�سعر وخا�س��ة اللون االأ�س��ود، ولكن عليِك �سيدتي 
باالأخ���ض  امل�س��بوغ  بال�س��عر  العناي��ة  تكثي��ف 
املخ�س��ل باملي�ض، واحر�س��ي على غ�س��له بالبل�سم 
االأ�س��بوع،  يف  مرت��ني  الزي��ت  حمام��ات  وعم��ل 
للح�س��ول على �سعر رطب حيوي كله رونق وملعان 
بعيداً عن اأي تلف اأو جفاف نتيجة ا�س��تخدام املواد 

الكيميائية امل�رشة به.
اإذا �س��بغ ال�س��عر بل��ون اأفتح م��ن الل��ون الطبيعي؛ 
وهو يتواجد اأمامك خياران فاإما يتم �س��بغ ال�س��عر 
بدرجة لون اأغمق من اللون امل�س��تخدم اأو ت�ستخدم 

ال�س��بغة االأ�سا�سية لل�سعر؛ وهي عملية اإعادة ال�سعر 
للون��ه الطبيع��ي ع��ن طريق ا�س��تخدام لون �س��بغة 
مع��ني فلالأ�س��قر ت�س��تخدم �س��بغة �س��فراء وللبني 
الف��احت ي�س��تخدم ل��ون برتق��ايل وللبن��ي الغام��ق 
ت�س��تخدم �س��بغة حم��راء، اإم��ا اإذا مل حت�س��لي على 
الل��ون املرغ��وب فيلج��اأ اخلب��ر لعملي��ة ت�س��حيح 
اللون اإما بتفتيح اللون اأو تغميقه. اإذا �س��بغ ال�سعر 
بلون اأغمق من اللون الطبيعي؛ وهنا �س��يكون عليك 
الت���رشف ب�رشع��ة الأن ذل��ك ي�س��هل التخل���ض من 
ال�س��بغة، اإما اأن تتم عملية ت�س��حيح لون ال�سعر، اأو 
ميكنك ا�س��تخدام ما يباع يف االأ�سواق من منتجات 
�س��حب لون ال�س��بغة وا�س��تعمليها يف املنزل بحذر 
واتبع��ي التعليمات بدق��ة، وقد تفيد ال�س��امبوهات 
اإزال��ة  و�س��امبوهات  الق���رشة  الإزال��ة  املخ�س�س��ة 
ال�س��بغة كم��ا اأن عملي��ة غ�س��ل ال�س��عر ت���رشع من 
التخل���ض من لون ال�س��عر اجلدي��د. اإن عملي��ة اإزالة 
ال�س��بغة عملية ح�سا�س��ة ل��ذا ال جتريها لوحدك يف 
املن��زل، كم��ا يجب التنويه اأن عملية �س��بغ ال�س��عر 
ه��ي عملية متعبة لل�س��عر ومرهقة، ف��اإذ كان ال بد 
من �س��بغ ال�سعر فا�س��تخدمي البل�س��م ملنع جفاف 
وتل��ف �س��عرك، كما علي��ك التاأك��د من الل��ون الذي 
�ست�س��تخدمينه على �س��عرك وجتربته ك�س��بغة غر 

دائمة قبل تثبيت ال�سبغة.'

"اأ���رشار �س��حب اللون م��ن ال�س��عر" تعري�ض فروة 
الراأ�ض للمواد الكيميائية من ال�س��بغة واالأك�س��جني 
اإىل  ي��وؤدي  متقارب��ٍة  ف��رتاٍت  ويف  والربوك�س��يد، 
م�س��اكل يف الف��روة مث��ل احل�سا�س��ية وتهي��ج فروة 
الراأ�ض وظهور الق�رشة واالإحمرار. اإ�سعاف ب�سيالت 
ال�َس��عر نظراً لالأثر ال�س��ار للكيمياوي��ات على جذور 
ال�َسعر والذي يزيد من خ�سونة ال�َسعر و�رشعة تق�سفه 
وتلفه، كما اأنه من اأهم االأ�سباب لزيادة ظهور ال�َسعر 
االأبي�ض، واأي�سًا ُت�سبح ال�َسعرة �سعيفًة وال ت�ستطيع 
مقاوم��ة العوام��ل الكيميائي��ة وامُلناخي��ة فت�س��قط 
ب�رشع��ٍة وبالت��ايل ت��زداد ح��االت ال�س��لع وال�َس��عر 
اخلفيف خا�س��ًة يف مقدمة الراأ�ض، �س��حب اللون قد 
يكون �سببًا يف حرق ال�َسعر ب�سبب �سدة تركيز املادة 
الكيميائية اأو ب�س��بب �س��وء اال�س��تخدام له��ا. ت�رشر 
العين��ان م��ن ا�س��تخدام امل��واد الكيميائية ل�س��حب 
الل��ون، كم��ا اأنه يوؤثر عل��ى الوجه وي�س��بب انتفاخه 
لتجن��ب  التنف���ض.  م��ن �س��يق  وتورم��ه، وح��االت 
االأ�رشار الناجمة عن �س��حب اللون ال ُبد من مراعاة 
ما يلي: اللجوء اإىل �ساحب االخت�سا�ض ليقوم بتلك 
املهمة، جتربة اللون املراد �س��بغ ال�سعر به ب�سبغة 
موؤقتة من نف�ض اللون كي ال ت�سطري ل�سحب اللون، 
واحلر�ض على و�سع البل�سم وترطيب ال�سعر ب�سورة 

م�ستمرة.

بغداد – هيفاء القره غولي 

خلطة البي�ض
 املكونات: بيا�ض 
بي�ضتني. ملعقتان 
كبريتان من زيت 

الزيتون. ملعقة كبرية 
من خل التفاح. ملعقتان 

كبريتان من زيت جوز 
الهند اأو حليب جوز 

الهند. 

املقادير: 500 غرام �س��مك فيليه. 2/1 كوب زيت 
زيت��ون. 1 باق��ة �س��بت. 1 باقة بقدون���ض. 1 باقة 
كزبرة. 5 ف�ض ثوم. 1 ملعقة كبرة ع�سر ليمون.

 1 ملعقة كبرة خل. 250 غرام دقيق. زيت للقلي. 
فلفل اأ�سود و ملح )ح�سب الذوق(.

 طريق��ة التح�س��ر: تنظيف ال�س��مك؛ يغ�س��ل جيداً، 
ث��م يرتك يف القليل من املاء، مع ع�س��ر الليمون، 

واخل��ل واملل��ح. يرفع ال�س��مك م��ن مزي��ج الليمون 
واخل��ل، ث��م تو�س��ع كل م��ن الكزب��رة، وال�س��بت، و 
البقدون���ض، والث��وم وزي��ت الزيت��ون يف اخل��الط 
الكهربائي ثم ي�س��اف اإليه��م املزيج الذي نقع فيه 
ال�س��مك مع اإ�سافة الفلفل وامللح، ثم يهر�سوا جيداً، 

وي�سكبوا يف وعاء.
يو�س��ع ال�س��مك يف الوعاء ويرتك ملدة 10 دقائق. 

ترفع قطع ال�س��مك من املزيج، وم��ن ثم تغم�ض يف 
الدقيق جيداً. 

تكمل عملية التغمي�ض اإىل اأن تنتهي الكمية. ي�سخن 
الزيت لقلي ال�سمك، وتو�س��ع قطع ال�سمك املغم�سة 
يف الدقيق ون�س��عها يف الزيت وتقلى حتى ت�سبح 
ذهبي��ة اللون، ترف��ع من الزيت، ُت�س��فى على ورٍق 

المت�سا�ض الزيت ويقدم.

لطامل��ا اعتم��دت الن�س��اء عل��ى االأل��وان ال�س��ارخة 
والقامت��ة م��ن اأجل تكب��ر مظه��ر ال�س��فاه واإبرازها، 
لك��ن تقنيات الع�رش احلديث تن�س��د االألوان املحايدة 
ال�س��فايف  لتكب��ر  معتم��دة  فاأ�س��بحت  واملطف��اأة 
ومنهج��ًا متبع��ًا 
اأكرث  ملظهر 

امت��الًء واكتن��ازاً. اإلي��ِك بع���ض احلي��ل احلديث��ة من 
اخلرباء:

امل�س��األة ب�س��يطة جداً وتعتمد فقط على اختيار األوان 
حماي��دة، حلمي��ة اأو وردي��ة مطف��اأة لتحديد ال�س��فاه 

باإتقان وملئها ب�سورة جميلة.
تفق��دي ب�رشت��ِك الختي��ار درجة الل��ون االأن�س��ب. اإذا 
K y  كانت ب�رشتِك متيل اإىل اللون االأ�سمر كالنجمة
lie Jenner  اختاري حمدد واأحمر ال�سفاه بقاعدة 
اأ�سا�سها مييل اإىل البني الفاحت، اأما اإذا كنِت من ذوات 
الب�رشة الفاحتة مثل Taylor Swiftاختاري حمدد 

واأحمر �سفاه مييالن اإىل الزهري الباهت.
ابدئ��ي بر�س��م احل��دود اخلارجي��ة لل�س��فتني العلي��ا 
وال�سفلى ب�س��كل متقن ودقيق وبخط متوا�سل. ابدئي 
م��ن حدود ال�س��فاه العلوية عند املنت�س��ف وار�س��مي 

اخلط اخلارجي لتعزيز مظهر ال�س��فاه ومنحها حجمًا 
اأكرب. احذري املبالغة يف التخطيط خارج ال�س��فة كي 

ال يبدو مكياجِك مبالغًا فيه.
ا�س��تخدمي فر�س��اة ال��� Gloss املطفاأ مللء ال�س��فاه 
كله��ا وامنحيه الوقت ليجف متام��ًا، ثم وزعي طبقة 
ثاني��ة لتكثيف اللون. ال ت��رتددي يف ذلك، الأن اللون 
حمايد غر �س��ارخ كما اأنه يثبت جيداً وال يرتك اأثراً 
اأو بقع��ًا على كاأ�ض م�رشوبِك اأو عند تقبيل ال�س��يوف 
وال�س��ديقات. رائع ملقاومة الع��رق واملاء ما يجعله 
منا�س��بًا عند ممار�سة التمارين الريا�سية وال�سباحة. 
ال حتتاجني اإىل اإعادة ت�س��ويبه بع��د تناولِك الطعام 
كم��ا هو احل��ال مع اأحمر ال�س��فاه الكال�س��يكي، يدوم 
ل�س��اعات متوا�س��لة وي�س��به متامًا اأحمر ال�سفاه لكن 

الفرق اأنه ال يتلطخ وال يلت�سق.

مهنيًا: اإذا وجدت نف�س��ك قلقًا عليك اأن تبحث 
ع��ن الراح��ة، وي�ستح�س��ن ع��دم تنفي��ذ العمل 

املطلوب كونه واجبًا عليك
عاطفي��ًا: مهم��ا حاول��ت اإرج��اء م�س��ارحة 
ال�رشي��ك، ف��اإن الو�س��ع ق��د يتفاق��م وي��زداد 
العالق��ة  ترمي��م  ي�س��بح  وعنده��ا  تعقي��داً، 

مهني��ًا: ت�س��عر ب���رشورة مواجه��ة احلقائق، 
وه��ذا يك��ون يف م�س��لحتك اإذا كن��ت واثق��ًا 

بقدراتك املهنية والفكرية
عاطفي��ًا: املحافظ��ة عل��ى وت��رة واحدة يف 
العالق��ة بال�رشي��ك، قد تدخلكم��ا يف الروتني 

اململ، وهذا لي�ض يف م�سلحتكما

مهنيًا: امل�ساركة يف العمل ت�ساعد على تاأمني 
فر�ض النجاح وزيادتها، كما تخلق نوعًا من 

االن�سجام التام بني الزمالء
عاطفي��ًا: اأي جناح للعالق��ة بال�رشيك يلزمك 
اأن تق��دم بع�ض التنازالت، وه��ذا لي�ض معيبًا 

اأو مهينًا

مهني��ًا: اخلالفات ال�س��غرة غالب��ًا ما تكون 
نتيجة بع�ض الت���رشع، فحاول معاجلة االأمر 

اليوم قبل تفاقمه
عاطفيًا: حر�ض ال�رشيك عليك مربر وم�س��وغ 
وال �س��يما اأن��ك تبال��غ اأحيان��ًا يف ت�رشف��ك 

املتهور مع االآخرين

مهني��ًا: حاول اأن تك��ون دقيقًا جداً يف عملك، 
وي�ستح�سن اأن تهتم مبا اأوكل اليك فقط لتكون 

مطماأن البال
اأن تك��ون عدائي��ًا م��ع  عاطفي��ًا: ال حت��اول 
ال�رشيك، فقد تفاجاأ بت�رشف غر متوقع منه 

يثر امل�ساكل

لب���رشة جمي�ل���ة ومتاألق���ة علي��ك اأن حتافظي 
عل��ى ترطي��ب ب�رشتك ،فب��دون الرتطي��ب تظل 
الب�رشة جافة وغر ناعم�ة امللم�ض، و للح�س��ول 
على ب�رشة رطبة نن�سحك باالإقبال على املنتجات 
الطبيعية. و رغم اأن هذه املنتجات الطبيعية لي�س��ت 
كافية مبفردها ،لكنها ت�س��كل مكماًل فعااًل للكرميات 
التجميلية. بع�ض الو�س��فات املنزلية والتي من �س��اأنها 
اأن ت�س��اعدك يف احلفاظ على نظافة و�س��حة وحيوية 

الب�رشة واهم املنتجات الطبيعية:
ال�س��بار  ورق��ة  ط��رف  ن��زع  اإن  ال�س��بار:   
وو�س��ع امل�ستحلب امل�ستخرج 
منه��ا عل��ى الب���رشة امللتهبة 
ء  ا حلم��ر ا و
الب�رشة  ينع�ض 
ويبع��ث فيها 
كما  الراح��ة، 
يعط��ى  و
اًل  مفع��و

�س��بيهًا 
مبرهم يرطب 
ة  لب���رش ا

ويهدئها.

 ماء الورد ون�س��اأ: ت�س��ع على �سكل قناع للوجه نرتكها حتى 
تن�س��ف ثم نق�رشها ثم ن�س��ع ا�سفنجتني يف ماء فاتر ومن�سح 

الوجه بهما.
 بيا���ض البي���ض و زي��ت اللوز: ن�س��ع بيا���ض البي�ض وزيت 
اللوز وقليل من ماء الورد على الوجه ثم نرتكه حتى ين�س��ف 

و نكرر عملية امل�س��ح مباء دافئ اليقطني: رائع كملطف و 
مرط��ب للب�رشة، فهو يحتوي على خ�س��ائ�ض طبيعية 
جت��دد الب���رشة ومتح��و عنه��ا عالم��ات ال�س��نني مما 

يجعلها متوهجة وجميلة 
االأفوكادو اأو الع�س��ل اأو اللنب الزبادي: حيث تعد هذه جميعًا 

من مرطبات الب�رشة
 ما�سك ع�سر اخليار

 املكون��ات: مالعق طعام من ع�س��ر اخليار ع��دد 2 مالعق 
طعام من ماء الورد عدد 2 قليل من زيت الزيتون ودقيق

 طريق��ة التح�س��ر: امزج��ي ع�س��ر اخليار مع امل��اء و زيت 
الزيتون ثم ا�س��يفي اليهما الدقيق ليتما�سك اخلليط و اتركي 
املا�سك على وجهك ملدة 10 دقائق و الزالته اغ�سليه باملاء 
البارد ملعقة �س��غرة زبادي ربع ع�سر برتقالة يرتك على 

الوجه ملدة 5 دقائق وي�سطف مباء بارد 
ما�س��ك البقدون���ض: ي�س��تخدم نقي��ع اوراق البقدون�ض والذي 
ميك��ن حت�س��ره بنق��ع اوراق البقدون�ض يف م��اء مغلي ملدة 

15دقيقة وت�سفيته وتركه يربد ثم غ�سل الوجه

حيل خبراء المكياج لتكبير الشفايف       

طريقة عمل سمك الفيليه

رطبي بشرتك بمنتجات منزلية 


