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مهني��ًا: جناحك باهر، فاأن��ت تبني �أ�ص�صًا �صلبة 
كال�صخر ولن يقوى �أحد على تدمريها عاطفيًا: 
دع قلبك يقرر و�عط عقلك �إجازة طويلة و�منح 

�ل�رشيك فر�صة �لتعبري عن م�صاعره 

مهني��ًا: حتدث بع�ض �لتغ��ري�ت يف جمال عملك على 
�أم��ل �أن تك��ون نح��و �لأف�ص��ل  عاطفي��ًا: تتق��رب من 
�حلبي��ب وتن��ال �إعجاب��ه، فيبادل��ك �أجم��ل �مل�صاعر 

ويبثك حنانه

مهني��ًا: ل تخ�ص��ع لل�صغوط و�لتزم تنفي��ذ �لتعليمات 
�ملوجه��ة �لي��ك فق��ط، ول تبتك��ر م��ا ق��د ي�ص��يء �ىل 
جهودك يف �لعمل عاطفيًا: �حلو�ر �لهادئ هو �ل�صبيل 
�لأف�ص��ل لتنعم مع �ل�رشي��ك بحياة هادئ��ة، فتجد �أن 

�لأمور �أكرث �صهولة مما كنت تتوقع

مهني��ًا: ينتابك �صعور بالرتي��اح �لكبري، ولن تعجز 
عن ح��ل كل �مل�ص��كالت �لعالقة و�إيج��اد �لت�صويات 
�ملنا�صب��ة له��ا عاطفي��ًا: �لو�صع �لعاطف��ي ل ي�صكو 
�أي جفاء، وبانتظارك �رتياح عاطفي ومناخ جميل 

يفر�ض نف�صه

مهني��ًا: ل تتح��ّد �لأق��د�ر لئ��ال تنقلب عليك. ك��ن حذر�ً 
وذكي��ًا وجابه �مل�صتج��د�ت بحكمة. ت�ص��ري �لأمور كما 
ت�صتهي عاطفيًا: حافظ على �صربك وهدوئك، ول ترتك 
�نفعالتك تتخذ �لق��ر�ر عنك. حاول �أن ل تتاأرجح بني 

�حلما�صة �ل�صديدة و�لرتّدد و�ل�صكوك

مهني��ًا: ل تك��ن مت�صلطًا يف قر�ر�ت��ك جتاه �لزمالء، 
ول �صيم��ا �أن بع�صهم ب��د�أ يتذمر من ت�رشفاتك غري 
�مل��ربرة عاطفيًا: عليك �ن متن��ح �ل�رشيك �ملزيد من 
�لوق��ت ل�رشح موقف��ه من كل �لأم��ور �لعالقة، وهذ� 

ي�صهل كثري�ً تخطي �أي �صوء تفاهم م�صتقبلي

مهني��ًا: يقرتب مركور من �أور�نو�ض ما قد يحمل 
بع���ض �لأخب��ار �ملالية �جليدة وغ��ري �ملتوقعة، 
ويجعل��ك مقباًل عل��ى �حلياة �أف�صل م��ن �ل�صابق 
عاطفيًا: �أنت ُت�رشُق من دون توّقف، هناك مكان 
ل��ُكّل �ص��يء وُكّل �ص��يء يف مكانه؛ �إن��ه �إح�صا�ض 

جميل هذ� �ليوم
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سيدتي.. 6 منتجات تجميلية ال يجب أن تخلو منها حقيبتك

وفيم��ا يل��ي �أب��رز �ملنتج��ات �ل�رشوري��ة �لت��ي ميك��ن �أن 
ت�صتعمليها ب�صفة يومية.

 بر�مير بجودة عالية
 يف �لغال��ب، تتغا�ص��ى معظ��م �لفتي��ات ع��ن و�ص��ع كرمي 
متهي��دي �أو ما يعرف بالرب�مير؛ �إذ يعترْبنه �أمر�ً �ختياريًا. 
ولك��ن، يف �حلقيق��ة ��صتخد�م �لرب�مير �ملنا�ص��ب يعني �أنك 
ل��ن حتتاج��ي لو�ص��ع �لكثري م��ن �ملكياج فوق��ه. ويف هذ� 
�ل�ص��دد، �رشح��ت خب��رية �لتجمي��ل ناتالي��ا �ص��رب�م، باأن 
"��صتخ��د�م �لرب�مي��ر كان مقت�رش�ً عل��ى جنمات �ل�صجادة 
�حلمر�ء �أو بع���ض �ملنا�صبات �خلا�صة. يف �ملقابل، �أ�صبح 
له��ذ� �مل�صتح���رش �لعديد من �لفو�ئد، ولذل��ك �أ�صبح منتجًا 
متع��دد �ل�صتخد�م��ات". و�أ�صاف��ت خب��رية �لتجمي��ل، �أنه 
"م��ن �ل�رشوري �أن تبحث��ي عن بر�مير يحتوي على مو�د 
و�قية من �أ�صع��ة �ل�صم�ض، وبهذ� حت�صلني على �حلماية، ثم 
�خت��اري م�صتح�رش�ً ينا�صب طبيعة ب�رشتك ونوعها. وعلى 
ه��ذ� �لأ�صا���ض، ميكن��ك �ختي��ار بر�مير م��ن �صاأن��ه �أن ميالأ 
�مل�ص��ام �أو مينحك �إ�صعاع��ًا، �أو يحافظ عل��ى تاألق ب�رشتك. 
ف�ص��اًل على ذل��ك، ي�صاع��د �لرب�مير يف �حلف��اظ على كرمي 

�لأ�صا�ض �أطول فرتة ممكنة".
 كرمي �أ�صا�ض

ويف ه��ذ� �لإط��ار، �أوردت �ص��رب�م �أن "��صتخد�م��ات ك��رمي 

�لأ�صا���ض تختل��ف ب�صف��ة جذري��ة م��ن �صي��دة �إىل �أخ��رى. 
و�ملق�صود هن��ا بكرمي �لأ�صا�ض �مل�صتح�رش �لأ�صا�صي �لذي 
يوفر تغطي��ة مالئمة ولونًا جمياًل للب�رشة، على غر�ر كرمي 
ب��ي بي �أو ك��رمي مرطب ملون". يف معظ��م �لأحيان، تالئم 
كرمي��ات �لأ�صا�ض �ل�صائلة خمتل��ف �أنو�ع �لب�رشة، يف حني 
�أن �لب���رشة �حل�صا�ص��ة حتت��اج �إىل كرمي �أ�صا���ض مغذٍّ وغنيٍّ 
بامل��و�د �لطبيعي��ة. ويف ه��ذ� �ل�صي��اق، تق��ول �ص��رب�م �إن��ه 
"عل��ى �لن�صاء ��صتخد�م كرمي �أ�صا�ض يتالءم مع خا�صيات 
ب�رشته��ن. فعل��ى �صبيل �ملثال، م��ن �لأف�ص��ل �أن ت�صتعملي 
ك��رمي �أ�صا���ض م��ن �صاأن��ه �أن ي�صاع��دك عل��ى �لتخل�ض من 
ملع��ان �لب�رشة يف حال كان��ت ب�رشتك دهنية. يف �ملقابل، 
�إذ� كان��ت ب�رشت��ك جاف��ة �أو �أردت �أن تظه��ري �أ�صغر �صنًا، 
فعلي��ك �عتم��اد ك��رمي �أ�صا���ض م��ن �صاأن��ه �أن ي�صف��ي على 
ب�رشت��ك رونق��ًا و�صياًء. و�جلدير بالذك��ر �أن كرمي �لأ�صا�ض 
ذ� �جل��ودة �لعالية يدوم طو�ل �لي��وم دون �أن ت�صطري �إىل 

تغيريه، و�صيبدو د�ئمًا طبيعيًا".
 خايف �لعيوب "�لكون�صيلر"

 يف �لو�ق��ع، يت��اح لع�ص��اق �ملكي��اج ت�صكيل��ة متنوعة من 
خمفي��ات �لعيوب على غر�ر؛ �لأقالم �لتي تعمل على �إخفاء 
�له��الت �ل�ص��ود�ء �ملوج��ودة حت��ت �لعين��ني، و�لكرميات 
�لغني��ة لتغطي��ة �لبق��ع �لد�كن��ة يف �لوج��ه، بالإ�صافة �إىل 
�لكون�صيل��ر �ل��ذي يوجد من��ه باللون �لأخ���رش و�لربتقايل 

و�لبنف�صجي.
 ويف هذ� �ل�صدد، قالت �صرب�م: "�إذ� �أردت �رش�ء خايف عيوب 

و�حد فقط، فعليك �أن تتاأكدي من �أنه متعدد �ل�صتخد�مات. 
عموم��ًا، يف�صل �أن تقتني خايف �لعيوب يحتوي على كمية 
كافي��ة من )�ملادة �ل�صبغي��ة(؛ لتغطية �لبقع، و�لتقليل من 
�حم��ر�ر �لب���رشة �أو �ل�صع��ري�ت �لدموي��ة )�ل��دو�يل(. ولكن، 
علي��ك جتنُّب خايف �لعيوب �لثقيل؛ لتتمكني من ��صتخد�مه 

حتت �لعينني، وحتى ل يرتك �آثار�ً و��صحة عند تطبيقه".
ما�صكار�

يف �حلقيقة، هناك �لعديد من �خليار�ت عندما يتعلق �لأمر 
مبكياج �لعينني: قل��م �لكحل �أو �ملحدد �ل�صائل، كرمي �لظل 
�أو �لباودر، بيد �أن كل ما حتتاجه �ملر�أة فعاًل هو ما�صكار� 

ر�ئعة.
ويف هذ� �ل�صياق، �أكدت �صرب�م: "قبل �أن ت�صعي �ملا�صكار�، 
قومي �أوًل بقلب رمو�صك، وذلك �صُيحدث فارقًا كبري�ً. ومن 
ثم طّبقي �ملا�صكار� من �لأ�صفل حتى �لأطر�ف، كما لو �أنك 
تر�صمينها من �لد�خل حت��ى �لأعلى، ولكن يجب �أن ُتبقيها 
بعي��دة عن �جل��ذور. قومي بهذ� �لعملي��ة ب�صع مر�ت؛ حتى 
ت�صع��ري بالر�صا عن طريق��ة توّزع �صائ��ل �ملا�صكار� على 
�لرمو���ض كاف��ة". �إن كنت تريدي��ن �حل�صول عل��ى رمو�ض 
�أط��ول و�أك��رث �صمكًا، فابحث��ي عن ما�ص��كار� حتمل كلمات 
volumising"، "3D"، "fan-" ت�صويقي��ة م��ن قبي��ل

"effect" or "full
 �أحمر �صفاه

 وبخ�صو���ض ه��ذ� �ملو�ص��وع، �رشحت �صرب�م: "ع��ادًة ما 
�أنبه��ر بالعدد �لهائل من �أحمر �ل�صف��اه �لذي متتلكه بع�ض 

�لن�ص��اء، وعل��ى �لرغم من ذل��ك ي�صتخدم �أغلبه��ن مرطبات 
�ل�صف��اه ب�صكل مف��رط". كم��ا �أ�صافت �ص��رب�م �أن "على كل 
�م��ر�أة �أن تبح��ث ع��ن بل�صم �صف��اه مرطب ومغ��ذٍّ يف �لوقت 
ق وجف��اف �ل�صفاه. وبذلك  نف�ص��ه؛ �إذ يعم��ل على عالج ت�صقُّ
�صتحظ��ى �مل��ر�أة ب�صف��اه وردي��ة ل ت�صوبها �صائب��ة. ولكن 
علي��ك �لتاأك��د م��ن �أن بل�ص��م �ل�صفاه �ل��ذي تعتمدين��ه لي�ض 
�صديد �للزوج��ة، وباإمكانه �إ�صفاء ل��ون وردي طفيف على 

�ل�صفاه".
 عموم��ًا، �أغلب مر�هم �ل�صفاه م�صنوع��ة من �جِلّل �لهالمي 
�لنفط��ي. بيد �أن �صم��ع �لنحل، �لالنول��ني �أو دهن �ل�صوف، 
و�لزي��وت �لطبيعي��ة قد تكون �أك��رث تغذي��ة مقارنة باجلل 

�لبرتويل.
�حلقيبة يف حد ذ�تها

فيم��ا يتعلق باختي��ار حقيبة �لي��د، قالت �ص��رب�م: "�أقرتح 
د�ئم��ًا ��صتخد�م حقيبة مكي��اج متين��ة ذ�ت بطانة ملونة، 
غ��ري �لأ�ص��ود؛ نظ��ر�ً لأن��ه به��ذه �لطريق��ة ميكنه��ا روؤي��ة 
م�صتح�رش �لتجميل �لذي �صُتم�صكه بكل ي�رش. و�إياك و�إنفاق 
�أم��و�ل كثرية يف �رش�ء �حلقيب��ة؛ لأن �لبطانة -وبال �صك- 

رين يف رميها و�رش�ء حقيبة جديدة". �صتت�صخ و�صتفكِّ
 ووفق��ًا مل��ا ذك��ر �آنفًا، م��ن �ل���رشوري �أن تغ��ريي بع�ض 
م�صتح���رش�ت �لتجميل �لت��ي ل طائل منها و�إ�صافة بع�ض 
�مل�صتح���رش�ت �لأ�صا�صي��ة، وذل��ك بناًء عل��ى �ملظهر �لذي 
ترغب��ني في��ه. وقد يك��ون ذلك م��ن خالل ��صتخ��د�م حمدد 

�صائل �أ�صود كال�صيكي �أو �أحمر �صفاه يدوم طوياًل.

بغداد - متابعة 

خاص

من �لطبيعي للغاية �أن متلك 
�لفتيات يف هذ� �لوقت خز�نة 

مليئة بكرميات �لأ�سا�س 
و�ملا�سكار�، ف�ساًل عن ت�سكيلة 
�سخمة من م�ستح�سر�ت ظل 

�لعيون. قد يكون �لأمر ممتعًا 
ومثريً� للغاية للكثري من 

�لفتيات، ولكن قد ي�سبح هذ� 
�لت�سرف مبالغًا فيه يف بع�س 

�لأحيان.

طريقة عمل أصابع الجبن المشوي

للعروس: انتبهي إلى هذه األمور عند شرائك فستان الزفاف!

قدماِك حاضرتان الستقبال الصيف مع هذه النصائح!

�ملقادير :
3 كوب دقيق

كوب زبادي
كوب �صمن �صايح

2 ملعقة كبرية بيكنج باودر
ملعقة كبرية ملح

100 غ �صيدر مب�صورة
ر�صة حبة �لربكة

طريق��ة �لعم��ل : 1. فى وع��اء عميق 
�نخل��ى �لدقيق م��ع �لبيكن��ج باودر 
و �ململ��ح 2. قوم��ى بعمل حفرة فى 

�ملنت�صف 3. فى �حلفرة �صبى �لزبادى �ل�صمن
4. قوم��ى بالعجن جي��د� حتى �حل�ص��ول على قو�م 

�لعجني �ملنا�صب
5. �صيفى حبة �لربكة و �جلنب و �خلطيهم

6. �تركى �لعجينة جانبا ملدة �صاعة
�أ�صابع �صميكة 7. �صكلى �لعجني على �صكل 

8. حمى �لفرن
9. ف��ى �صيني��ة مدهونة ر�صى ��صاب��ع �جلنب على 

م�صافات من بع�صها
10. �دخلى �ل�صينية �لفرن حتى متام �لن�صج

11. قدميها �صاخنة

ه��ل تبحث��ني عن ف�صت��ان �لزفاف �لأجم��ل؟ ل بد من �أن 
�لن�صائ��ح �لت��ي �صتح�صل��ني عليه��ا من عر�ئ���ض خ�صن 
�لتجرب��ة نف�صها قبلك �صتكون ه��ي �لأف�صل. يف ما يلي، 
�إلي��ك بع���ض �لن�صائ��ح �لت��ي جمعناها لك م��ن عر�ئ�ض 

�صابقات.
كيف تتح�رشين؟

�بدئ��ي �لبح��ث، وفت�صي عّم��ا ينا�صب رغبات��ك و�أحالمك 
ع��رب �لإنرتنت قب��ل �أن تتوّجهي �إىل �ملتاج��ر، لتح�صلي 
على فكرة عن �لأ�صعار وتتمكني من �للتز�م مبيز�نيتك. 
ل تذهب��ي �إىل �أّي موع��د قب��ل �أن ت�صعي بع���ض �لأفكار 
يف جعبت��ك. خ��الل �ملوع��د، �رت��دي �ملالب���ض �لد�خلية 

�ملنا�صب��ة و�عتن��ي مبكياج��ك.�إذ� و�جه��ت �لكث��ري 
م��ن �حل��رية، ل ت��رتّددي يف تف�صي��ل ت�صميم 

�أعجب��ك، خا�ص��ة �أن �خلياطة �صتوفر عليك 
�لكثري من �لتعديالت.

من ت�صطحبني معك

�أح���رشي مع��ك ع��دد�ً قلي��اًل من 
حمبيك �ملحيطني بك، �لقادرين 
عل��ى �ح��رت�م �مليز�ني��ة �لت��ي 
و�صعِتها، و�لأه��م �أن يحرتمو� 

ذوق��ك �أن��ت. ل تك��رّبي �ملجموع��ة �لت��ي تر�فق��ك و�إل 
ف�صتزدح��م �ملتاجر و�صتقعني يف حرية �أكرب ب�صبب كرثة 
��ل �أي�ص��ًا �أن تق�ص��دي �ملتج��ر يف منت�ص��ف  �لآر�ء. ُيف�صَّ
�لأ�صب��وع ويف �ل�صب��اح �لباك��ر لتح�صل��ي عل��ى جتربة 

هادئة وو��صحة. 
خالل �ملوعد

ح��ددي م�صبق��ًا �لت�صامي��م �لت��ي تلي��ق ب�ص��كل ج�صم��ك 
و�بدئ��ي منه��ا، ول ت���رّشي عل��ى ت�صمي��م ر�أيِت��ه عل��ى 
�إح��دى �لعار�صات لأنه قد ل يبدو علي��ك كما بد� عليها. 
��صتمع��ي �إىل ن�صائح �مل�صاعدين �ملوجودين يف �ملتجر 

�ختيار لأنهم �أكرث خربة منك  عل��ى  و�صي�صاعدونك 
لت�صمي��م  �

�لأف�ص��ل ل�صكل ج�صمك. ل ت��رتددي يف �إخبار �مل�صمم �أو 
�صاحب �ملتجر �ل��ذي تق�صدينه بالأف��كار �لتي حتلمني 
به��ا لأن هذ� �لأمر �صي�صهل مهمتهم كثري�ً.حني تخرجني 
من غرفة �لقيا�ض، �نظري �إىل �ملر�آة و�أخربي �حلا�رشين 

مبا ت�صعرين به فعاًل.
توّقعي بع�ض �ملفاجاآت

جّرب��ي كل م��ا يق��ع حت��ت ناظري��ك ويعجب��ك، لأنك قد 
ُتفاجئني ب��اأن �لف�صتان �لذي �خرتته �أخري�ً خمتلف كليًا 
عما كنت تفكرين به. ل تت�رّشعي �أبد�ً، لأن �لف�صاتني تبدو 

خمتلفة جد�ً بعد جتربتها عما هي عليه وهي معلقة. 
و�إن �صع��رت باأنك وجدت ف�صتان �أحالمك يف �ليوم �لأول 

من �لبحث، فال ترتّددي �أبد�ً يف �رش�ئه.
�إح�صا�صك هو �لأهم

ل حت��اويل �أن تخت��اري ف�صتان��ًا يروق و�لدت��ك �أو �أختك 
�أو �صديقت��ك، فالزف��اف زفاف��ك و�صعورك ه��و �لأهم.
ل ت�صتمع��ي �إىل �أّي �أحد يقول ل��ك عليك �أن ترتدي 
�لل��ون �لأبي���ض، فقط ��صتمع��ي �إىل ما ترغبني 

فيه �أنت.
ل تخجلي من �أن تعرّبي عن عدم ر�صاِك �أو 

�إعجابك باقرت�ح ما.
�إن جّربت ف�صات��ني �أخرى بعد �أن جتدي 
�ل��ذي كنت تبحث��ني عن��ه، ف�صت�صعرين 

بحرية و�رتباك كبريين.

�ملر�أة �لنظيفة و�ملرتب��ة و�لتي تعتني بجمالها 
بانتظ��ام ل تهم��ل �أب��د�ً مظه��ر قدميه��ا. ولك��ن 
لف�صل �ل�صيف حكاية �أخ��رى. حني تظهرينهما 
بانتظ��ام، علي��ِك تكثي��ف �لعناية بهم��ا. �تبعي 

ن�صائحنا:
عاجلي �لت�صققات

جتّنبي ت�صقق��ات قدميِك من خالل ترطيبهما يوميًا 

– يف �ل�صباح و�مل�صاء. قومي بذلك بعد �ل�صتحمام 
حني يكون كعبا قدميِك ل يز�لن طرّيني.

�لتق�صري �أو �ل�صكر�ب
كم��ا يحت��اج وجه��ِك �ىل �لتق�ص��ري، كذل��ك قدم��اِك. 
��صتخدم��ي حج��ر �خلف��اف �ل��ذي �صيمنح��ِك �أف�صل 

�لنتائج ويقلل من خ�صونة قدميِك. 
تخّل�صي من �صعر �لأ�صابع

�إن كنت من �للو�تي ميلكن بع�ض �ل�صعر على �أ�صابع 
قدميِك، فال ترتكيها بحجة �أنها غري مرئية.

عاجلي �أّي م�صكلة
تفّقدي �أ�صابعِك و�أظاف��رِك �ليوم. �إذ� لحظِت وجود 
�أّي م�صكلة مثل تغرّي �للون، فال بّد من �أن تعاجليها. 
ل تن�ص��ي يف �لأخ��ري �أّن لون��ًا جمي��اًل م��ن �ملناكري 

ي�صنع �لفرق!

مهني��ًا: �لعم��ل �مل�صن��ي �لذي تقوم ب��ه غري �صهل 
على �لإط��الق، لكن تكون له �نعكا�ص��ات �إيجابية 
�أبرزه��ا �لنجاح �لذي يلوح يف �لأف��ق عاطفيًا: �أن 
يك��ون �ل�رشي��ك م��ن �أقرب �لنا���ض �إلي��ك، فهذ� من 

�أب�صط قو�عد �لعالقة �لناجحة بينكما 

مهني��ًا: علي��ك �أن تتجن��ب �لأمور غ��ري �لقانونية 
يف �لعم��ل و�أل تبتز مبا هو م�صم��وح لك عاطفيًا: 
ت�رشف��ات �حلبي��ب �جلميلة ت�صتف��زك وقد تدفعك 
�صب��ط  وحت��اول  باملث��ل،  مع��ه  �لت���رشف  �ىل 

�أع�صابك 

مهني��ًا: ي�صبح باإمكانك �لتحّرك بثقة وبو�صوح يف 
�لروؤي��ة، ل بّد م��ن �أن تثمر جه��ودك نتائج ُمر�صية 
ومقبول��ة، لتثب��ت جد�رت��ك مبركز �أف�ص��ل وتكاتف 
�أقوى عاطفي��ا: ن�صيحتك لل�رشيك و��صحة وو�صلت 
يف �أو�نه��ا، وه��ذ� م��ا �صيدفع��ه ول �ص��ك �إىل �إعادة 

ح�صاباته جمدد�ً

مهني��ًا: ل تكن متذمر�ً مهم��ا �صعى بع�صهم لل�صغط 
علي��ك، فقدرتك فائق��ة ملعاجلة �أي ع��رثة تعرت�ض 
طريق��ك عاطفيًا: تعامل مع �ل�رشيك بحكمة وهدوء، 
فهو ح�ّصا�ض �أك��رث من �للزوم، لكّنه يف �لوقت نف�صه 

لي�ض �صهاًل كما تت�صّور

مهني��ًا: �إر�دت��ك �لقوّي��ة و�إ�رش�رك عل��ى �لنجاح 
ي�صهم��ان يف متّكنك م��ن رفع م�صت��وى �لتحدي، 
فحافظ عل��ى �لوترية نف�صها عاطفي��ًا: �للقاء مع 
�ل�رشيك ق��د يكون مثمر�ً، ول �صّيم��ا بعد �لقطيعة 

�لتي ن�صاأت بينكما ب�صبب قلة �لثقة


