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واف��كارك  مواقع��ك  ع��ن  تداف��ع  مهني��ًا: 
وم�صاحل��ك بطالق��ة ولباق��ة، قب��ل اأن تنهي 
دورة فلكية معينة وتبداأ جديداً وت�صع بربيق 
وت�صتقطب التاأييد عاطفيًا: الدعم الذي يوفره 
لك ال�رشيك، ي�ص��اعدك على جتاوز امل�صاعب 

التي اأقلقتك ويخرجك من املاأزق

والفر���ص  العرو���ص  علي��ك  تنه��ال  مهني��ًا: 
املهم��ة، فا�صتغلها لتمت��ن موقعك ومكانتك 

يف العمل وخ�صو�صًا لدى اأرباب العمل
عاطفي��ًا: يحت��اج احلبي��ب اإىل م�صان��دة منك 
فك��ن اإىل جانبه لتخطي ال�صع��اب والأزمات 

التي قد جتتاحكما

مهني��ًا: عالج امل�ص��اكل التي تواجه��ك ابتداء 
م��ن ه��ذا الي��وم بحكم��ة وتعق��ل لت�ص��ل اإىل 

الطريق ال�صليم
عاطفي��ًا: ل تكن ح��اد الطباع يف عالقتك مع 

احلبيب، بل تفهم احتياجاته وخماوفه

مهنيًا: ي�صهل لك هذا اليوم الت�صالت ويجعل 
مقاربتك للنا�ص واملفاو�صات اأكرث اإيجابية، 

ومت�صي الوقت بعيداً عن �صجيج الزمالء
عاطفيًا: تن�ص��ط عاطفيًا وتلتقي اأ�صخا�صًا يف 

حفل اأو منا�صبة �صعيدة ترتاح اإىل �صحبتهم

مهني��ًا: ترتكز اهتماماتك على ال�ص��وؤون املالية، 
وجتن��ي النج��اح ب�صبب قيامك مبا يل��زم منك، ل 

كمن ي�صارع خياله
عاطفي��ًا: ال�صعادة هي عنوان ه��ذا اليوم والأيام 
كث��راً،  وال�رشي��ك  يريح��ك  م��ا  وه��ذا  املقبل��ة، 

ومت�صيان اأجمل الأوقات الرومان�صية

مهني��ًا: يرطب الزمالء الأج��واء املهنية اليوم 
وي�ص��ود بينك��م جو ودود افتقدمت��وه منذ مدة 

ب�صبب غرة بع�صهم
م��ن  مقبل��ة  مرحل��ة  بانتظ��ارك  عاطفي��ًا: 
واملتط��ورة  الالفت��ة  املحط��ات 
�صتك��ون  بال�رشي��ك  العالق��ة  يف 

مل�صلحتك اإذا وظفتها كما يجب

فك��ر مليًا قب��ل القيام ب��اأي م���رشوع مهني، 
غام��ر بع���ص ال�صيء احل��ظ قد يك��ون حليفك 

نوعًا ما
عاطفي��ًا: م�صارح��ة احلبي��ب ل��ك تعي��د اإليك 
الطماأنين��ة وراح��ة الب��ال وتتع��زز العالق��ة 

بينكما وترتاحان نف�صيًا
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تعرفي على أدوات التجميل الضرورية التي تجعل مكياجك ناجحًا

من هذه الأدوات 
١ التونيك ،كرمي ال�صا�ص، الفاوندي�صن ال�صائل، البودرة ،البودرة 
احل��رة الكون�صيلر،ظل العيون، الكحل ال�صائ��ل، قلم العيون، قلم 
احلواج��ب ، املا�ص��كارا ، البال���رش ، فر���ص املكي��اج ، ال��روج اأو 
ل��ب جلو�ص التونيك ي�صاع��د على اإغالق امل�صام��ات و ي�صتخدم 
بع��د تنظيف الب�رشة كمعقم وقاب���ص لها ، كما ي�صاعد يف اإزالة 
اخلالي��ا امليت��ة من الوج��ه والرقب��ة و عند و�صع��ه تبلل قطنة 
بالقلي��ل منه ومترر عل��ى الب�رشه وبع��د اأن ين�صف يو�صع كرمي 
مرط��ب يو�صع ك��رمي الأ�صا�ص على الب�رشة قب��ل و�صع املكياج 
ي��وزع على الوجه و العنق بطريقة مت�صاوية و من اأنواعه كرمي 
ال�صا���ص الفاوندي�صن -ال�صائل ا�صا���ص كومباكت وهو البودره 
امل�صغوطة وتكون اأ�صا�ص م�صغوط مع بودرة تركيبته حتد من 
اللمعان،وه��ذا الن��وع يليق اأكرث بالب���رشة الدهنية او املختلطة 
ال�صا�ص امل�صغوط الكرميي وهي ا�صا�صات تكون مابن الكرمي 
والب��اودر، و ينزل��ق ه��ذا الن��وع ب�صهول��ه على الب���رشة ومتنح 

الب�رشة ملم�صا ناعما ويقوم بتغطية الب�رشة ب�صكل جيد

 البودرة ت�صف��ي البودرة جمال على الب�رشة وتو�صع بعد كرمي 
ال�صا�ص جتعل الب�رشة خمملية وتالئم الب�رشة الدهنية والب�رشة 
ذات امل�ص��ام الوا�صع وت�صاع��د على الحتف��اظ باملكياج لفرتة 
طويل��ة ومتت���ص الده��ون وتبع��د اللمعة ع��ن الب���رشة الدهنية 
وتخف��ي ال�صوائ��ب واحلب��وب وال��زون ، كم��ا تثبت ل��ون الروج 
وال�ص��دو ، و منه��ا الب��ودره احل��رة وت�صم��ى ل��وز ب��ودر ب��ودرة 
الإ�ص��اءة ت�صتخ��دم لإ�ص��اءة الوج��ه وحت��ت الع��ن و لإ�رشاق 
املنطق��ة وتو�ص��ع بوا�صط��ة الفر�ص��اة الهوائي��ة الكون�صيلر من 
اأه��م الأ�صي��اء امل�صتخدم��ة للوج��ه مبكي��اج ال�صه��رات لخف��اء 
البث��ور والبق��ع والهالت ال�ص��وداء وهو متنوع ال��وان و ملم�صه 
كرمي��ي ثقي��ل التغطي��ة ويحت��وى عل��ى خم�ص ال��وان الخ�رش 
لتغطي��ة احلب��وب احلمراء البن��ي لتظليل الماك��ن التي ل نريد 
ابرازه��ا ال�صيدينق مث��ل جوانب النف لت�صغ��ره واأ�صفل العن 
لخف��اء اله��الت البيج الغام��ق املائل اإىل ل��ون اورجن يو�صع 
اي�ص��ا كطبق��ة رقيق��ة عل��ى اله��الت لتغطيته��ا ف��وق الطب��ق 
الويل با�صتعم��ال ال�صب��ع ال�صغ��ر بالي��د وبطريق��ة الرتبيت 
اخلفي��ف او ممك��ن ا�صتعماله عل��ى �ص��كل ارواج كون�صيلر فاحت 
الل��ون ،البيج الفاحت ي�صع على البق��ع بالب�رشة وكطبقة خفيفة 
ثالثة على الهالت ال�ص��وداء اللون الفاحت مييل لال�صفر يو�صع 

عل��ى الماك��ن التي نري��د ابرازه��ا كعظمة الن��ف والوجنتن 
وم��ن املمك��ن ا�صتعم��ال بقايا ك��رمي ال�صا�ص املوج��ودة على 
فوه��ة علبة ال�صا���ص ككون�صيلر ظل العي��ون علبة حتتوي على 
جمموع��ة م��ن الوان ميكن��ك ا�صتعم��ال كل ل��ون او املزج بن 
لون��ن متان�صق��ن ح�ص��ب ف�صتانك و ب�رشتك يوج��د علب تتوفر 
عل��ى ل��ون واح��د فقط و ه��ي م�صغوط��ة امللمعة منه��ا ت�صتعل 
يف الف��راح الليلي��ة و ال�صهرات اآي �صادو �صائ��ل ي�صتعمل عادة 
لالوق��ات العادي��ة التي ل حتتاج اىل ثق��ل يف املكياج و بدون 
ملع��ة و الي �صادو عل��ى �صكل اقالم ممت��ازة و�صهلة خ�صو�صا 
اكرثاملبتدئ��ات  تنا�ص��ب  و  اخلفيف��ة  و اخلرج��ات  النه��ار  يف 
ل�صهول��ة ا�صتعماله��ا اف�ص��ل م��اركات الي �ص��ادو ه��ي ماك و 
لنك��وم و برجوا و �صانيل الكحل ال�صائ��ل هذا النوع من الكحل 
يت��م و�صعه ح��ول العن ولي���ص داخلها. يوجد من��ه العديد من 
الأن��واع اإما على �صكل قل��م اأو بعلب ومعه فر�صة دقيقة. يحتاج 
اإىل ممار�ص��ة حت��ى يتَقن ر�صم��ه ، ومن املهم جتن��ب �صد اجلفن 
عن��د و�ص��ع الكحل لأن اخل��ط �صيكون �صمي��كا ومتعرجًا عندما 
ترتك��ن اجلفن. اف�ص��ل ماركاته لنك��وم قلم العي��ون لتكحيل 
العي��ون قلم احلواج��ب ي�صتعم��ل لر�صمها و ترتيبه��ا لعطائها 
مظه��را جمي��ال و مرتبا املا�ص��كارا لتطويل و تكثي��ف الرمو�ص 

البال���رش هو اأحمر اخلدود ويكون على اأ�صكال اأما بودرة يو�صع 
بعد كرمي ال�صا�ص والبودرة لي�صيف على الوجه اللون ال�صفاف 
يو�ص��ع عل��ى الوج��ه بالفر�ص��اة ويج��ب التخل���ص م��ن الكمية 
الزائدة العالقة عليها ويف�صل عدم املبالغة بو�صعها على �صكل 
حبيب��ات تعطي لونا خممليا للخ��دود و ت�صتعمل بنف�ص طريقة 
البودرة العادية بعد مزجه��ا بالفر�صاة على �صكل كرمي يحتاج 
اإىل دق��ة عن��د و�صعه وه��و خم�ص�ص للمنا�صب��ات ويو�صع بعد 
كرمي ال�صا�ص فر�ص املكي��اج فر�صاة الفاوندي�صن هذه الفر�صاة 
اخلا�ص��ة بتوزيع ك��رمي ال�صا�ص على الوج��ه و يعد دورها غر 
�رشوي لأننا ممكن ان ن�صتغني عنها فر�صاة البودرة ن�صع بها 
البودرة يف حالة عدم تواجد ال�صفنجة اخلا�صة بها فر�صاة نرث 
البودرة و ت�صتعمل لنرث البودرة من على الوجه و الرقبة و ازالة 
بقاياها فر�صاة الكون�صيلر و ت�صتعمل لتوزيعه على اماكن الظل 
و ال�ص��اءة و ه��ي �رشورية خا�صة يف مكي��اج ال�صهرات فر�ص 
الظ��الل ت�صتعمل لتوزيع الظل على اجلف��ن ب�صكل دقيق خا�صة 
للظ��ل ال�صموك��ي و منه��ا نوع��ن �صغ��رة و كب��رة ،ت�صتخ��دم 
الكبرة لتوزيع الظل عل��ى كامل عينيك وال�صغرة لتوزيع ظل 
على كامل اجلفن املتح��رك ا�صفنجة و�صع الظالل تعترب كاآخر 

مل�صة جمالية ننهي بها مكياجنا .

بغداد – هيفاء القره غولي 

املكون��ات: ثالث حبات من الطاطا الكبرة احلجم. 
بي�ص��ة كب��رة احلجم . كاأ���ص من احللي��ب ال�صائل . 
ملح. ر�صة م��ن الفلفل الأبي�ص . ثالثة ف�صو�ص من 

الثوم . فلفل اأخ�رش . زيت زيتون .
 طريق��ة التح�صر تقطيع البطاطا و و�صعها باملاء 
على النار مل��دة ع�رشين دقيقة حت��ى ت�صبح طرية 
و ت�صل��ق جيداً . ون�صفيها من امل��اء من ثم ت�صعها 
بوع��اء م��ن ثم نق��وم بو�ص��ع البي�ص��ة و احلليب و 

املل��ح و الفلف��ل الأبي�ص. نخف��ق البطاطا مع باقي 
املكونات حت��ى ميتزج . ن�صع اخللي��ط ملدة خم�ص 
دقائق على النار مع التحريك امل�صتمر من ثم ن�صع 
الث��وم املهرو�ص مع البطاطا . ن�صع البطاطا بوعاء 
لي��ربد اخللي��ط من ثم نق��وم بو�صع متب��ل البطاطا 
بوع��اء التق��دمي و نق��وم بتزيينه��ا بالفلف��ل احلار 
املفروم ناعمًا . اإذا كان خليط البطاطا مائاًل للقوام 
الكثي��ف جداً ميكن اإ�صاف��ة كمية اأخرى من احلليب 

ال�صائ��ل اأو امل��اء و يت��م حتريك��ه حت��ى يتجان���ص 
اخلليط و ي�صبح قوامه منا�صبًا كما نرغب فيه و ما 
تف�صل��ه العائلة . من ثم نق��وم بو�صع زيت الزيتون 
عل��ى الوجه . يقدم املتبل ب��ارداً و ميكن الإحتفاظ 
باملتب��ل بالثالجة لعدة اأيام دون اأن يف�صد اأو تتاثر 
ب��اأي من طعمها و خوا�صها . يتم تناول املتبل مع 
امل�صاوي امل�صكل��ة من دجاج و حلمة و �صمك و يتم 

تناوله مع اخلبز الطازج ال�صاخن .

الأدوات: وع��اء يحت��وي على امل��اء وال�صاب��ون. كرمي 
مرط��ب )فازلن( مق���ص لالأظافر زيت ل��وز اأو اأي نوٍع 
م��ن الزي��وت الأخرى املنا�صب��ة حجر اخلف��اف الأ�صود 

مربد خ�صبي )كولونيا( عطر ومن�صفة وقطن
 طريق��ة ال�صتخ��دام: قومي بده��ن قدمي��ك بالفازلن، 
والب�ص��ي جوارب��ًا اأو ح��ذاًء مقف��وًل من جمي��ع اجلهات 
مل��دة �صاعة قب��ل ال�صتحم��ام. قومي بنق��ع قدميك يف 
وع��اٍء يحت��وي عل��ى مي��اٍه دافئ��ة اأ�صيف��ي اإىل الوعاء 
ملحًا خ�صن��ًا؛ فهو ي�صاعد على تق�ص��ر القدم، و�رشائحًا 
من الليمون لتطهر قدميك وتك�صبها لونًا فاحتًا، وقلياًل 
من زيت اللوز. قومي بتجفيف قدميك بعد نقعها. ق�صي 

اأظافرك بطريقة م�صتقيمة ابردي الأظافر مبربد خ�صبي 
باجتاٍه واح��د انقعي قدميك مرًة اأخ��رى افركي قدميك 
جي��داً للتخل�ص م��ن اجللد املي��ت ركزي عل��ى الكعبن 
كثراً وذلك من خالل فركهما با�صتخدام حجر اخلفاف 
اأخرج��ي قدميك من الوع��اء، ودلكيهما بك��رمٍي مرطب، 
واحر�صي عل��ى اجللد املحيط بالأظاف��ر قومي بتدليك 
الق��دم وخا�ص��ًة الأ�صاب��ع بع��د م�صحه��ا )بالكولونيا( 
لتعطيها نعوم��ًة فائقة. حلول مل�ص��اكل القدمن هناك 
ع��دة م�ص��اكل ت�صي��ب القدم��ن، وحتت��اج اإىل حل��ول، 
ومنها: خ�صون��ة القدمن للتخل�ص من خ�صونة القدمن 
ما علي��ك اإل اإح�صار خيارة مب�ص��ورة، و�صفار البي�ص، 

وقومي مبزجهما مع بع�صهما وافركي بهما قدميك، ثم 
ا�صطفيهما باملاء الدافئ.

 وهناك طريقة اأخرى وهي اإح�صار ملعقتن من ع�صر 
الليم��ون، م��ع ملعقت��ن م��ن الفازل��ن، وملعقتن من 

اخلمرة، واخلطيهم جيداً و�صعيهم على قدميِك.
 رائحة القدم��ن لإزالة رائحة القدم��ن الكريهة قومي 
با�صتخدام ع�صبة النعناع والزعرت وافركي بهما قدميك.
 اغمق��اق ل��ون القدم��ن لتفتي��ح ل��ون قدمي��ك علي��ك 
باإح�صار جل�رشين �صائل، وزيت خروع، وع�صر ليمون؛ 
حيث عليك مب��زج هذه املكونات ودهنه��ا على قدميك 

ليلًة كاملة، وبعد ذلك قومي بغ�صلهما يف ال�صباح 

مهني��ًا: قد متر بيوم جي��د ل خيبات اأمل فيه، 
ويجعل��ك تتغل��ب عل��ى كل م��ا تواجه��ه م��ن 
م�صاعب وعراقيل مل تكن يف احل�صبان اإطالقًا
عاطفي��ًا: تك��رث املنا�صب��ات والدع��وات اليوم 
وجاذبيت��ك يف ت�صاع��د م�صتمر ما يزيد تعلق 

ال�رشيك بك

مهني��ًا: تلم���ص ابتداء م��ن اليوم اأك��رث من اأي 
وق��ت م�صى التح�صن والتطور على نحو كبر، 
لذل��ك اأ�صجع��ك عل��ى التحرك بج��راأة من دون 
ت��ردد عاطفي��ًا: ل بد م��ن اأن تقف عل��ى راأي 
ال�رشيك يف اأم��ور ح�صا�صة، فالتفرد لن يوؤدي 

اإىل ح�صم الأمور كما تتمنى

مهني��ًا: احرت���ص م��ن بع���ص الزم��الء الذين 
يحاولون اإقناعك با�صتثمار مالك يف م�رشوع 

غر م�صمون لكي يبعدوك عن مناف�صتهم
عاطفي��ًا: ركز على عالقتك باحلبيب ول تفكر 
يف اأي �ص��يء اآخ��ر ق��د يوؤثر فيه��ا اأو ميكن اأن 

يوترها ويدفعها باجتاه ال�صلبية

مهنيًا: ي�صهل عليك هذا اليوم التوا�صل مع الآخرين 
فتتح�ص��ن  امل�ص��دودة،  الطرق��ات  بع���ص  ويفت��ح 
الأو�ص��اع وترتف��ع قدراتك للتكيف م��ع كل الأمور 
عاطفي��ًا: كن �صب��وراً وعاقاًل لأن الأج��واء تتح�صن 
الي��وم وتع��ود الي��ك احلما�ص��ة وت�صتعي��د تفاوؤل��ك 

با�صتمرارية العالقة

مهنيًا: يكون احلذر مطلوبًا اليوم اأكرث من اأي 
وقت م�صى، وتعرف تب��دلت حا�صمة ومهمة 
يف عالقات��ك املهني��ة عاطفي��ًا: ق��د ترغ��ب 
يف فت��ح �صفح��ة جدي��دة م��ع ال�رشي��ك، لكن 

املو�صوع يحتاج اإىل املزيد من اجلراأة

يعت��رب و�ص��ع  املا�ص��كارا ج��زًء ل يتج��زاأ م��ن مكي��اج 
العي��ون. فمهم��ا جملت الع��ن تعترب املا�ص��كارا مهمة 

جمال جداً لإ�صفاء اللم�صة الأخرة على 
اإنها متن��ح الرمو�ص  عيني��ك. 

حجم��ًا اإ�صافي��ًا، وو�صعها 
�صوف  اخلاط��ىء  بال�صكل 

يعطي للع��ن �صكاًل غر 
مالئم.

طرق تطبيق املا�صكارا 
بال�صكل ال�صحيح:

تنظيف  يجب  اأوًل: 
لع��ن  ا

�ص��ع  و و

الكون�صيلر بلون اأفتح بدرجة من لون ب�رشتك.ثم يو�صع 
كرمي الأ�صا�ص حتى يتم تثبيت املا�صكرا ب�صكل جيد.

ثانيًا: يتم و�صع ظالل العيون باللون املطلوب وبعدها 
يطبق الأياليرن.

ثالث��ًا: تكب���ص الرمو�ص مبكب�ص منا�ص��ب لإعطائها 
املدى املطلوب.

رابع��ًا: يت��م تبلي��ل فر�ص��اة املا�ص��كارا اأربع 
مرات ب�صائل املا�صكارا قبل التطبيق.

خام�ص��ًا: تو�صع املا�ص��كارا اأوًل من اجلهة 
حت��ى  اجل��ذور  م��ن  للرمو���ص،  ال�صفل��ى 

الأطراف، على اأن تكون العن مغلقة.
�صاد�صًا: بعد فت��ح العن، تو�صع املا�صكارا 
م��رة ثاني��ة، م��ن اجله��ة العلي��ا، وبنف���ص 

الطريقة الأوىل.
�صابع��ًا: يتم و�صع املا�ص��كارا على الرمو�ص 

وتك��ون  لع��ن ال�صفل��ى،  ا
عل��ى  نب��داأ مفتوح��ة،  اأن 

اجل��ذور  حت��ى م��ن 
الأطراف.

 : من��ًا ثا
يت��م 

مت�صي��ط 
���ص  مو لر ا
لعلي��ا  ا

وال�صفل��ى بوا�صط��ة الفر�ص��اة املخ�ص�ص��ة لذل��ك. ويعاد 
تطبيق اخلطوطتن املذكورتن خام�صًا و�صاد�صًا.

واإن كنت م��ن �صاحبات العيون ال�صغرة، فال ترتددي 
يف و�ص��ع املا�ص��كارا عل��ى الرمو���ص ال�صفل��ى لتمنحي 

عينيك مزيداً من اجلمال.

اختيار املا�صكارا بح�صب �صكل الفر�صاة
م��ن املهم جداً معرفة اختيار املا�صكارا بح�صب ت�صميم 

فر�صاته��ا لت�صمن��ي احل�ص��ول عل��ى رمو���ص لفت��ة 
وطويلة.

الفر�صاة امل�صتقيمة
ه��ذا الن��وع من املا�ص��كارا ي�صيف حجم��ًا وطوًل 

اإىل خمتل��ف اأن��واع الرمو���ص. وه��ذا الن��وع جيٌد ملن 
ت�ص��ع املا�صكارا يوميًا، ول�صاحب��ة الرمو�ص اخلفيفة و 

الق�صرة.
الفر�صاة الكثيفة وال�صخمة

ل اختيار هذا النوع ل�صاحبات الرمو�ص املتو�صطة  يف�صَ
الط��ول، لأنها ت�صي��ف كثافة ل باأ�ص به��ا اإىل الرمو�ص 

الق�صرة.
الفر�صاة املنحنية

متنح العن �صكاًل وا�صع��ًا، كما اأنها ت�صفي انحناءة يف 
نهاية الرمو���ص. وهي منا�صبة للعيون والرمو�ص كافة. 
واأه��م ن�صيحة نقدمه��ا لك بعد كل ما تق��دم هي تغير 

املا�صكارا كل 3 اأ�صهر من تاريخ ا�صتخدامها.

طريقة العناية بالقدمين 

طريقة عمل متبل البطاطا 

كيف تختارين الماسكارا بحسب شكل الفرشاة؟


