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مهني��ًا: ي�صاهم �حل��ظ يف �إعطائ��ك فر�صة ثمينة 
لتح�ص��ن مو�هبك وتطويرها، تب��د�أ �تخاذ بع�ض 
�لق��ر�ر�ت �حلا�صم��ة ورمب��ا تقرر �صق��ل مو�هبك 
�أم��ًا من��ك الحق��ًا يف تغي��ر مرك��زك عاطفي��ًا: 
طريق��ة �لتعب��ر �لت��ي تعتمده��ا �أخ��ر�ً، تدف��ع 

�ل�رشيك �إىل �لتقرب منك �أكرث فاأكرث

مهني��ًا: �لقم��ر �ملكتم��ل يف �جل��وز�ء يتح��دث عن 
نقا�ص��ات حامية و �رش�عات وخاف��ات، عليك �أن 
ت�صغ��ي �إىل وجهات نظ��ر �الآخرين عاطفيًا: تو�جه 
�صعوب��ة يف �لتعاط��ي مع حبيبك وت�صك��و برودته 
وقل��ة تفهم��ه، لكن �الأم��ر لن ي�صل ب��ك �إىل �تهامه 

بالامباالة و�الإهمال

مهني��ًا: �لقم��ر �ملكتمل يه��دد ببع���ض �لرت�جع يف 
�الأعمال �أو بف�صح �الأمور �لتي حتر�ض على �رشيتها، 
وت�صع��د بلقاء�ت ودع��و�ت عذب��ة و�جتماعات غر 
تقليدية عاطفيًا: �لو�ص��ع �لعاطفي ي�صكو بهتانًا �أو 
جم��ود�ً �أو جفاء، بانتظ��ارك �نقبا�ض عاطفي لكنه 

�رشعان ما يزول

ت�صم��ح  وال  لل�صغ��وط  ت�صت�صل��م  ال  مهني��ًا: 
للمعنوي��ات بالرت�جع حتى لو و�جهت �لكثر 

من �مل�صاكل
عاطفي��ًا: ال تقح��م نف�ص��ك يف م�ص��اكل م��ع 
�ل�رشي��ك، وهو يلجاأ �إلي��ك طالبًا منك �لوقوف 

�إىل جانبه

مهني��ًا: يتح��دث ه��ذ� �ليوم ع��ن �ص��وؤون مالية 
ومهنية طارئة، و�أخبار تخ�ض �أحد �الأ�صخا�ض 
�ل��ذي ي�صغ��ل مرك��ز�ً مهم��ًا، فيوؤث��ر �الأم��ر فيك 
عاطفيًا: �لقمر �ملكتمل يف برج �جلوز�ء يحذرك 
م��ن م�صادة م��ع �ل�رشيك �أو من غ��رة ميار�صها 

وتكون �أنت �صببها.

يف  و��صح��ًا  �الرتب��اك  يب��دو  مهني��ًا: 
ت�رشفات��ك، فح��اول �أن تك��ون �أك��رث هدوء�ً 

لتحقق �أهد�فك
عاطفي��ًا: قد جت��د نف�صك يف م��اأزق مفاجئ 
ب�صب��ب عد�ئتيك جت��اه �ل�رشيك، 
وهذ� قد يدفعه �إىل �حل�صم �رشيعًا

مهني��ًا: �إح��ذر �مل�ص��كات �ملهني��ة، �أن��ت ت�صعر 
ب�صغ��وط، لكنك قد ال تنج��ح يف حتديد �صببها، 
حافظ على م�صاعرك لنف�صك، وال تعر�ض نف�صك 
حلك��م �الآخري��ن علي��ك عاطفي��ًا: ق��د جت��د عند 
�ل�رشي��ك مزيد�ً من �لدفء و�حلن��ان، ��صتفد من 

طيبته لئا تدفع �لثمن الحقًا

االسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الثور

الحمل

الجوزاء

السرطان

الجدي

الدلو

الحوت

 حظك 
           اليوم

طريقة اختيار الكحل المناسب للون العينين

قل��م �لكح��ل �جم��ل ما في��ه �نه يتنا�ص��ب مع كل 
�ألو�ن �لعيون وخا�صة �لدرجات �لد�كنة )�لع�صلي 
و�لبني( و�لدر�جات �لفاحتة ) �الزر�ق- �الخ�رش 
( كم��ا يتنا�صب قلم �لكحل مع كل �الزياء وميكن 
للم��ر�أة �لتزي��ن بالكح��ل يف �لنهار م��ع �ل�صم�ض 

�ل�صاطعة �و �ل�صهر�ت و�ملنا�صبات �لليلية. 
طريقة ��صتخد�م قلم �لكحل يف �لنهار

الن��ك �مر�أة عملية، وترغبن باإ�صافة �لربيق �ىل 
عينيك، �ليك ما يجب �ن تقومي به:

- �ختاري قلم كحل بني �للون.
- ب�ص��يء من �لرقة، ح��اويل �ن تعبئي �لفر�غات 
�ل�صغ��رة بن رم�ض و�آخر )�جلفن �الأعلى( بر�صم 

نقاط �صغرة متا�صقة.
- �ر�صم��ي �الآن خ��ط �لرمو���ض �لعلي��ا برفق، من 
دون �ن ت�صغط��ي على قلم �لكحل، لكي حت�صلي 

على ماكياج طبيعي.
- جتنب��ي �ن تكحل��ي �جلف��ن �لد�خل��ي بالكحل 
�لغام��ق، خ�صو�صا �ن كان��ت عيناك �صغرتان، 

ب��ل ��صتبدليه بالقلم �البي�ض �لذي �صيزيد عينيك 
��رش�قا.

طريقة ��صتخد�م قلم �لكحل يف �لليل
الأنك �مرة �لليل د�ئما، على عيونك �ن ت�صحر كل 

ناظريِك، �ليك ما يجب �ن تقومي به:
- �ختاري قلم كحل ��صود.

- حاويل قدر �مل�صتطاع �ن تر�صمي خطا خفيفا 
ما�صقا لرمو�صك �لعليا.

- لتو�صي��ع نظ��رة �لع��ن �ر�صم��ي خ��ط �لرمو�ض 
�لعلي��ا وم��دي طرف �خلط خ��ارج ح��دود ز�وية 

�لعن �خلارجية بقليل.
- ح��ن تنتهن من ه��ذه �خلطوة، �عي��دي ر�صم 
�خلط ولكن ��صغطي عل��ى �لقلم لكي يظهر �صو�د 

�لكحل.
كيفية �ختيار قلم �لكحل �ملنا�صب؟

م��ع ماكي��اج �ل�صي��ف و�لب���رشة �لربونزية �لتي 
تزي��دك جم��اال وجاذبي��ة ياأت��ي �لكح��ل �مللون 
ليحت��ل �لقمة. جرب��ي درجات من �أل��و�ن �لكحل 
–و�الأزرق  –�لباذجن��اين  )�لذهب��ي   : مث��ل 
�لفروزي(�ملهم �أن تعريف كيف تختارين �للون 

�ملنا�صب للون عينك.

قلم �لكحل �لذهبي
يعت��رب جن��م �لنج��وم ه��ذ� �ل�صي��ف خا�ص��ة مع 
ينا�ص��ب  وه��و  و�لربونزي��ة  �ل�صم��ر�ء  �لب���رشة 
كل �أل��و�ن �لعي��ون وخا�ص��ة �لدرج��ات �لد�كن��ة 
)�لع�صل��ي و�لبن��ي( الأجم��ل لوك بالل��ون �لذهبي 
�صعي ما�صكار� بنية و�أحمر �صفاه بيج مع ب�رشة 

برونزية.
قلم �لكحل �الخ�رش

كح��ل باللون �الأخ�رش يجع��ل نظرتك رومان�صية 
خا�صة مع ب�رشة �صافية وماكياج هادئ باللون 
�لوردي �لدرجات �لبا�صتيل �أو �لهادئة من �للون 
�الأخ���رش تتما�ص��ى مع �أغلب �أل��و�ن �لعيون فهي 
ت�صيف للعيون �لبنية جماال ر�ئعا وتتناغما مع 

�لعيون �لزرقاء و�خل�رش�ء ومتنحها جاذبية.
قلم �لكحل �لبنف�صجي

�للون �لبنف�صجي بدرجات��ه �ملختلفة )�لربقوقي 
و�لباذجن��اين ( ل��ون �صت��وي لكن��ه حت��ول ه��ذ� 
�ل�صي��ف بديا للكح��ل �الأ�صود فه��و يزيد عينيك 
جاذبي��ة يف �صه��ر�ت �ل�صي��ف �لل��ون �لربقوقي 
ينا�ص��ب �لعي��ون �لزرقاء و�خل���رش�ء �أما �لعيون 
�ل�صود�ء فت�صتخدم �لبنف�صجي �لقريب من �الأ�صود.

قلم �لكحل �الأزرق �لرتكو�زي
درج��ات �الأزرق بلون �لبح��ر ومياهه �لفروزية 
ت��ربز جمال �للون �لربونزي �ل��ذي ح�صلت عليه 
ه��ذ� �ل�صيف، �بتعدي عن �لدرجات �لباهتة �لتي 
مل تع��د مو�ص��ة و�أي�ص��ا �الأزرق �لغام��ق و�للون 
�لف��روزي ينا�ص��ب كل �أل��و�ن �لعي��ون وخا�صة 
�لبني��ة �لتي حتت��اج لدرجات المع��ة من �الأزرق 

تزيدها جماال.
ن�صائح �ال�صتخد�م �المثل لقلم �لكحل

- �إذ� كان��ت عين��اك �صغرت��ان، كحل��ي �جلف��ن 
�لد�خل��ي بالقل��م �الأبي���ض و�بتعدي ع��ن �لكحل 

�الأ�صود.
- �إذ� كن��ت تف�صل��ن �ملاكي��اج �لعرب��ي �كتفي 
بتكحيل �جلف��ن �لد�خل��ي، و��صتعمل��ي �مل�صكار� 

�ل�صود�ء لرمو�صك �لعليا.
- �إذ� كان��ت عيونك جاحظ��ة، ��صتخدمي �لكحل 

�الأ�صود د�خل �لعن و�إياك وحتديد �جلفن.
- �حفظ��ي �أقام �لكحل بعي��د� عن ��صعة �ل�صم�ض 

وعن �حلر�رة.
- ال حتتفظي بقلم �لكحل الأكرث من �صنة.
- ال ت�صمحي الأحد با�صتعمال قلم �لكحل

بغداد – هيفاء القره غولي 

قلم الكحل هو جنم 
النجوم والبطل االوحد 

التي ال ت�ستطيع اية 
امراأة اال�ستغناء عنه 

يف ال�سيف وال�ستاء، 
قلم الكحل يتنا�سب 

مع الب�سرة البي�ساء 
و الب�سرة ال�سمراء 

والربونزية

�ملكون��ات �صمكة كبرة. خم���ض ف�صو�ض من �لثوم. 
ملعقت��ان كبرت��ان من زيت �لزيت��ون. ملعقة كبرة 
م��ن به��ار�ت �ل�صم��ك. ملعقة �صغ��رة م��ن �لكزبرة. 
ملعق��ة �صغ��رة م��ن �لكم��ون. ملعق��ة �صغ��رة من 
�لبابري��كا. ملعق��ة كب��رة م��ن �الأوريجان��و. ملعقة 
كبرة م��ن �مللح وميك��ن �لتقليل �أو �لزي��ادة مبقد�ر 
�مللح ح�ص��ب �لرغبة. ربع ملعق��ة �صغرة من �لفلفل 
�الأ�ص��ود. ربع كوب من ع�ص��ر �لليمون. �رش�ئح حبة 

كبرة من �لليمون.
 طريق��ة �لتح�ص��ر �غ�صل��ي �ل�صمك جي��د�ً بالليمون، 
و�خل��ل، و�لقليل من �مللح، ث��م جففيه بورق �ملطبخ. 
�صعي يف وع��اء �صغر �ملكونات �لتالية: �لبهار�ت، 
و�لبابري��كا،  و�الأوريجان��و،  و�لكم��ون،  و�لكزب��رة، 
و�ملل��ح، و�لفلف��ل، وقلب��ي �خللي��ط جيد�ً ث��م وزعيه 
يف د�خ��ل وخ��ارج �ل�صمك��ة. �عمل��ي �صقوق��ًا عل��ى 
ظه��ر �ل�صمكة م��ن �خلارج، ثم وزع��ي قليًا من زيت 

�لزيت��ون يف كل فتحة من �لفتح��ات �ملوجودة على 
ظه��ر �ل�صمك��ة، بحي��ث يدخ��ل ما ب��ن �لفتح��ات ثم 
�ح�صيها ب�رش�ئح �لثوم و�لليمون. �صعي ما تبقى من 
�رش�ئح �لث��وم و�لليمون د�خَل �ل�صمك. �صعي �ل�صمكة 
يف ورق �ملنيوم، ثم غلفيها جيد�ً. �صخني �لفرن علي 
درجة ح��ر�رة 180مئوية، ثم �صع��ي �ل�صمكة د�خل 
�لفرن ل�صويها ملدة من ثاثن �إىل �أربعَن دقيقة، ثم 

�أزيلي ورق �الأملنيوم ثم حمريها مدة ع�رش دقائق.

منذ قدمي �لزمان و حتى �للحظة ال ز�ل معدن �لذهب هو 
�ملعدن �الأغل��ى على مر �لع�صور، حقيقة لي�ض من �صبب 
علم��ي لذلك، و لكن �لكثرون يرجح��ون �أنه ب�صبب لون 
ذلك �ملعدن ذ� �لربيق �لقريب للون �الأ�صفر ) لي�ض كامل 
�ل�صف��رة بدليل �إخرت�ع ل��ون جديد ي�صمى �للون �لذهبي 
و ه��و غر �لل��ون �الأ�صف��ر �ملعروف بجمي��ع درجاته(. 
يق��رتب م��ن لون �لذه��ب مع��ادن �أخرى مث��ل �لنحا�ض 
مث��ًا، و ق��د يت�صائ��ل �لبع���ض كي��ف ميك��ن يل �أن �أميز 
�لذهب �الأ�صلي من غره من �لذهب �ملقلد، �أو �لنحا�ض. 
حقيق��ًة ال ميك��ن �لتاأكد ب�ص��كل كامل و دقي��ق و مطلق 
م��ن �ملعدن �لنفي���ض ) �لذه��ب ( �إال يف معامل �لفح�ض 
�خلا�صة، على �لرغم من وجود بع�ض �لطرق و �خلرب�ت 
لفح���ض �لذه��ب �إال �أن �لتاأكد من �أن ما بن يديك ذهب 
يج��ب �أخ��ذه للمعام��ل �خلا�ص��ة. ال تقلقي عن��د �رش�ئك 
م�صوغ��ات ذهبي��ة من حم��ال م�صه��ورة، فاأن��ت تاأخذ 
فات��ورة توؤكد لك �أن م��ا ��صرتيته ذه��ب حقيقي، هناك 

دمغة يدمغ بها �لذهب متييز�ً له عن غره 
م��ن �ملعادن، و لك��ن د�ئما �حر�صي 

على �رش�ء �مل�صوغ��ات �لذهبية 
من �ملحال �مل�صهورة مع �أخذ 

فاتورة بامل�صاغ �مل�صرتى. 
�لط��رق  بع���ض  هن��اك 
لفح�ض �لذهب و لكن كما 
قلن��ا ال تغني عن �لفح�ض 
�ملعام��ل  يف  �لدقي��ق 

�لط��رق  م��ن  �خلا�ص��ة، 
�لليون��ة،  �إختب��ار  �لب�صيط��ة 

فالذهب مع��دن لن لدرجة �أن 
�صغط��ة قوية باإ�صب��ع �ليد ترتك 

�أث��ر�ً على �صطح �لذه��ب، كذلك �لذهب 
يتفاع��ل م��ع �لزئبق و يتغر لون��ه، لذلك كن 

حري�ص��ًا على �إبعاد �لذه��ب عن مو�زين �حل��ر�رة مثًا 

فه��ي حتت��وي عل��ى �لزئب��ق. �لذه��ب له 
كثاف��ة معين��ة ال ي�صابهه��ا مع��دن 
�آخ��ر، لو كن��ت ف�صولي��ًا ميكنك 
�أخ��ذ رق��م كثاف��ة �لزئبق من 
�جلدول �لدوري للعنا�رش و 
عمل جتارب وزن مبو�زين 
ح�صا�ص��ة للتاأك��د من نقاء 
�لذهب، و لك��ن ي�صرتط �أن 
يكون �لذهب �خلا�صع لتلك 
�لتجرب��ة غ��ر حمت��و على 
�أحج��ار الأنه��ا �ص��وف توؤث��ر 
على �لكثاف��ة. معي��ار �لكثافة 
�ل�صاب��ق ذك��ره ر�ئ��ع فالذه��ب ذ� 
كثاف��ة عالية، و معظ��م �ملعادن �لتي 
م��ن �ملمك��ن غ���ض �لذهب به��ا هي �أق��ل منه 

كثافة، فبالتايل ميكن ك�صف �لتزييف فور�ً.

مهني��ًا: �أع��ِط �أف�ص��ل م��ا لدي��ك الأن �لظ��روف 
تخترب قدر�تك وه��ي ال تريد �إ�صعافك! ال ت�صمح 
للمعنوي��ات بالرت�جع حتى ل��و �صعرت بتعب �أو 
باإعي��اء عاطفيًا: حماوالت �ل�رشيك لفر�ض ر�أيه 
علي��ك، ل��ن ت�صاعد يف ح��ل �الأمور، ب��ل تزيدها 

تعقيد�ً وتعميق �لهوة بينكما.

مهني��ًا: خف��ف م��ن ع�صبيت��ك ق��در �الإم��كان 
و�بتعد عن كل ما يوحي بروح �ملغامرة

عاطفي��ًا: ي��وم منا�ص��ب للقيام بعم��ل يتطلب 
تعاونًا مع �ل�رشيك، ويكون على �أمت �ال�صتعد�د 

للتعاون �إىل �أق�صى حد

مهني��ًا: حت�ص��ل عل��ى معلومات مفي��دة، تدقق 
يف بع���ض �لتفا�صيل، وقد تعود لتق�صي بع�ض 
�حلقائ��ق، وتق��ود م�ص��رة ناجح��ة وترف��ع �إىل 
�الأعل��ى عاطفي��ًا: �إتبع قلبك وحد�ص��ك ووحيك، 
�لقل��ب مل��يء بجدي��د ه��ذ� �ليوم ومينح��ك قوة 

و�صعور�ً بالنفوذ

مهني��ًا: �ص��وء تفاهم مع بع�ض �ملحي��ط �و بلبلة 
ب�صبب و�صع مهني ورمبا يجعلك تكت�صف بع�ض 
�الع��د�ء �ملتخف��ن ور�ء �صت��ار �حل��ب و�لت��ودد 
عاطفي��ًا: تعال��ج �لق�صاي��ا �لعاطفي��ة با خوف 
�أو ت��ردد وت�صاه��م يف �إح��ال �ل�ص��ام وتقري��ب 

وجهات �لنظر بعد �لتباين

مهنيًا: ي��وم جيد ملبا���رشة مفاو�صات مهمة 
�أو لعق��د لق��اء و�لتو�ص��ل �إىل �تف��اق، تدعمك 
�الأق��د�ر ول��و �أن��ك ما زل��ت تعي���ض �صخبا يف 
حيات��ك �ملهنية عاطفي��ًا: �ذ� مل تكن مرتاحًا 
لت�رشفات �ل�رشيك، �صارع �إىل م�صارحته قبل 

فو�ت �الأو�ن

 �ن م�صكل��ة تق�ص��ف �ل�صعر م�صكلة 
�ل�صي��د�ت  عن��د جمي��ع  �صائع��ة 

و�ل�صب��ب يرج��ع الإ�صتخد�مهم 
و�ل�ص�ص��و�ر  �ل�صبغ��ات 

ب�ص��كل غ��ر �صلي��م لذلك 
يج��ب �لعناي��ة بال�صعر 
عناي��ة �صدي��دة وهن��ا 
�ص��وف نعر�ض عليكم 
لع��اج  و�صف��ات 

تق�صف �ل�صعر.
�حللي��ب  -1و�صف��ة   
كام��ل �لد�ص��م و�جلزر 

يعي��د  �حللي��ب  �ن 
لل�صع��ر رطوبته 

وحيويت��ه 
، و�جلزر 
ي  يغ��ذ
ل�صعر  �

مب�صاد�ت �الك�صدة وفيتامن A. �لطريقة :- 
يوؤخذ ن�صف كوب من �حلليب كامل �لد�صم 
بحي��ث يكون د�فئاآ قلي��اآ ومن ثم تب�رش 
جزرة وتخلط جيد�آ باخلاط حتى 
ت�صب��ح معجون��اآ وم��ن ث��م 
ت�صاف �ىل �حلليب وبعد 
ذلك �صع��ي �ملزيج على 
�ل�صع��ر . ت��رتك �خللط��ة 
مل��دة  �ل�صع��ر  عل��ى 
 30-40 ماب��ن 
دقيقة . يف�صل تكر�ر 
�أ�صبوعي��اآ  �لو�صف��ة 
للتخل�ض نهائياآ من 

تق�صف �ل�صعر .
ثم��ار  -2و�صف��ة   
وزي��ت  �الأم��ا 

�ل�صم�صم
 �لطريق��ة:- يت��م 
���ض  �صتخا �
ب�صع��ة  ع�ص��ر 

ثم��ار من �الأما ثم مت��زج مع زيت �ل�صم�ص��م ويدهن به 
�لر�أ�ض يوميا من �جلذور وحتى �الطر�ف .

 -3 و�صف��ة �حللبة وزيت �خل��ردل ت�صاعد هذه �لو�صفة 
على حت�ص��ن ملم�ض �ل�صعر وتنعيم��ه ويف �لوقت نف�صه 

 . �لوقاي��ة من��ه  �لتق�ص��ف وحت��ى  �لتخل���ض م��ن 
�لطريق��ة:- يوؤخذ كوب من زيت �خلردل ي�صاف 

�إلي��ه ملعقة كب��رة من بذر �حللب��ة ويو�صع على 
ن��ار هادئة جد� مل��دة 25-20 دقيق��ة �تركي �لزيت 

لي��ربد ثم ي�صفى من ب��ذور �حللبة ي�صتخ��دم كل يومن 
عن طريق تدليك �ل�صعر به جيد�آ .

 -4و�صف��ة �لزع��رت لع��اج تق�ص��ف �ل�صع��ر �ل�صدي��د �ن 
�لزع��رت مه��م جد� لعاج تق�ص��ف �ل�صعر ول��ه فو�ئد عدة 

لل�صعر 
�لطريقة:- ي�صحق نبات �لزعرت �صحقا ناعما جد� وناأخذ 
من��ه ملء ملعقة كبرة ويو�صع يف ملء كوب ماء بارد 
ويغط��ى ويرتك لينقع مدة 24 �صاعة كاملة ثم بعد ذلك 
ي�صفى �مل��اء من �لزعرت ثم قومي بتدلي��ك فروة �لر�أ�ض 
بلط��ف وذلك قبل �لنوم مبا���رشة . للح�صول على نتائج 
�ف�ص��ل وحلل م�صكلة تق�ص��ف �ل�صعر يجب تكر�ر �لعملية 

كل 24 �صاعة .

كيف يمكن أن تميزي الذهب األصلي 

طريقة عمل السمك المشوي 

إليِك هذه الوصفات لعالج تقصف الشعر


