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هنيًا: فكر ملي��ًا واعرتف باأخطائك فاالعرتاف 
باخلط��اأ ف�صيل��ة، حاول ان تف�ص��ل بني اأمورك 
املهني��ة والعائلي��ة عاطفيًا: ُكن عاق��ًا وتفاَد 
اجلدال والدخ��ول يف نزاعات مع ال�رشيك مهما 

تكن درجتها من االأهمّية اأو ال�صخافة

مهني��ًا: تنطلق الي��وم اىل عملك بالكثري من احلما�صة 
بع��د فرتة من الركود عاطفي��ًا: ال تخِف م�صاعرك عن 
احلبي��ب و�صارح��ه به��ا. الثق��ة �رشوري��ة ال�صتمرار 

جناح العاقة 

مهني��ًا: حاول تنظيم اأولوياتك يف العمل، فهذا يفيدك 
كثرياً وي�صّهل مهمتك اأك��ر مما كنت تت�صور عاطفيًا: 
اإخ��ف جانب��ك ال�صلب��ي اأم��ام ال�رشي��ك كلم��ا واجهت 
�صغوط��ًا يف حياتك العملية. فهو لن يتحمل منك ذلك 

طويًا

مهني��ًا: ال تعتق��د اأن من االأف�ص��ل تاأجيل خططك، 
ب��ل نّف��ذ عندم��ا تدع��و احلاج��ة، وخ�صو�ص��ًا اأّن 
الديناميكي��ة ال تنق�صك واملخّيل��ة تريك باأفكار 
جي��دة عاطفي��ًا: ت�صحر القل��وب بجاذبيت��ك التي 

تتغّذى من اإعجاب االآخرين وحّبهم وبوحهم

مهنيًا: تتحرر من قيود العمل وتدخل يف جمال جديد
 عاطفي��ًا: ال �صيء يقلق عاقت��ك باحلبيب ولن تتوانى 
ع��ن الوقوف اىل جانب��ه. بع�ص االأ�صخا���ص يحاولون 

االإيقاع بينكما، فكونا حذرين

مهني��ًا: ق��د ي�صعك ه��ذا اليوم يف موق��ف ُمربك فا 
تنجرف وراء االنفعاالت. ال تف�صح عن كل ما يجول 
يف راأ�ص��ك وال �صّيما اذا كان االمر �صلبّيًا عاطفيًا: ال 
ت��رتك الف��راغ العاطف��ي ي�صيط��ر عليك وح��اول ان 
تخ��رج من��ه. عليك ان تعم��ل بجهد اك��ر كي تنجح 

عاقتك مبن حتب

اأردت حتقي��ق �ص��يء رائ��ع فه��و  اإذا  مهين��ًا: 
يح�ص��ل الي��وم. احل��ظ ين��ري طريق��ك التخاذ 
ق��رارات مهنية على جان��ب كبري من االأهمية 
عاطفي��ًا: مينحك ال�رشيك الكثري من االأمل يف 

نقلة مهمة على �صعيد حياتك العاطفية
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لوني بشرتك لتصبح مثالية بفضل مصححات األلوان

تع��ّريف اإىل كيفّية  اختي��ار اللون املنا�صب لك من 
بني اأف�ص��ل امل�صتح�رشات املتوّف��رة لدى متاجر 

�صيفورا، الإطالة متوازنة ومثالّية!
راأي اخلراء

تقول اإيفون ماكيني�ص - اخلبرية العاملّية لتعليم 
 Marc Jacobs beauty املكياج لدى عامة
"يعتمد ت�صحيح االألوان  على علم نظرّية االألوان 
الإخف��اء بع���ص م�صاكل الب���رشة الت��ي ال تريدين 
اإظهاره��ا، م��ن دون االإف��راط يف ا�صتعم��ال كرمي 
لون��ني  اأّن  االأل��وان  نظرّي��ة  تفرت���ص  االأ�صا���ص. 
متناق�ص��ني يف عجل��ة االأل��وان ميك��ن الأحدهم��ا 
حتييد اأو اإخفاء االآخر. ال تن�صي، كّلما قّل املكياج 
كان ذل��ك اأف�ص��ل! ميكن��ك ا�صتعم��ال اأك��ر م��ن 
م�صّح��ح األ��وان يف الوق��ت نف�صه ولك��ن احر�صي 
على معرفة اأّي ل��ون ي�صّحح كّل م�صكلة.  اإن كنِت 
مّم��ن يرغ��ن يف احل�صول عل��ى اإطال��ة طبيعّية 
ا�صتعم��ال م�صّحح��ات  ف��اإّن  ي��وم،  ون���رشة كّل 
االألوان اأّواًل �صيحّقق مرادك بن�صبة كبرية من دون 
االإف��راط يف و�صع املكياج عليها. كما ميكنها اأن 
متنح��ك نتيجة مكي��اج الوجه الكام��ل يف ن�صف 
الوق��ت. ُيع��ّد ا�صتعم��ال م�صّحح الل��ون واملرّطب 
املل��ّون طريق��ة رائع��ة لتب��دي جميل��ة يف االأّيام 

ال�صديدة االن�صغال!".
 اإخفاء الهاالت ال�صوداء

وّدع��ي الهاالت ال�ص��وداء حتت العين��ني والظال 
غ��ري املرغ��وب فيها لتوحي��د الب���رشة يف منطقة 
العني. يخفي اللون الزهرّي الهاالت ال�صوداء على 
الب�رشة البي�ص��اء. يخفي اللون امل�صم�صّي الهاالت 
ال�صوداء على الب�رشة الفاحتة اإىل املتو�ّصطة اللون. 
يخف��ي الل��ون الرتق��ايل اله��االت ال�ص��وداء على 
الب�رشة ال�صم��راء اإىل الداكنة. يخفي اللون االأحمر 

الهاالت ال�صوداء على الب�رشة الداكنة.
امل�صتح�رشات

 Marc Jacobs Beauty Cover(t)     
 Getting بلون Stick Color Corrector
Warmer: قلم ت�صحيح �صهل اال�صتعمال يتمّيز 
بل��ون رخام��ّي ي�صفي االإ�رشاق عل��ى الب�رشة كما 
يبطل فرط الت�صّبغ ويخفيه لب�رشة موّحدة اللون. 
BECCA BACKLIGHT TA -       
GETED COLOUR CORRE -
ك��رمي   :Papayaو  Peach بل��وين   TOR
م�صّح��ح لل��ون غن��ّي بال�صب��اغ، يخف��ي تف��اوت 
االأل��وان كما ي�صف��ي الريق على الب���رشة بف�صل 

خا�صة الاآلئ العاك�صة لل�صوء. 
 URBAN DECAY NAKED       
 SKIN COLOR CORRECTING
 .Yellowو Peach، Pink باألوان FLUID
تركيب��ة مبتك��رة خفيفة الق��وام ت�صّح��ح االألوان 
ف��وراً وتخّف��ف مظه��ر العي��وب فت�صب��ح الب���رشة 

م�رشقة ت�صّع نوراً. 

SMASHBOX COLOR CO -       
 Look Less بلوين RECTING STICK
كرميّي��ة  تركيب��ة   :Tired Light- Dark
عل��ى �صكل قل��م �صه��ل اال�صتعم��ال ت�صّح��ح فوراً 
جمموع��ة من م�ص��اكل الب�رشة. ميك��ن ا�صتعمالها 
 DIOR FIX فوق��ه.        اأو  املكي��اج  حت��ت 
 IT 2-IN-1 PRIME & COLOUR
CORRECT بلوين Apricot 200 و300 
Yellow: ا�صتوح��ت عامة Dior من تقنّيات 
اأّول م�صّح��ح  املكي��اج املعتم��دة يف الكوالي���ص 
األ��وان متعّدد امله��ام: قلم واح��د، قوامني، ي�صلح 
ل���3 مناطق م��ن الوجه، 4 األ��وان لتحييد واإخفاء 
خمتل��ف عيوب الب�رشة ومنطقَت��ي حميط العينني 

وال�صفاه.
 تخفيف �صحوب الب�رشة

ت�صف��ي االألوان البنف�صجّية االإ���رشاق على الب�رشة 
الباهتة اأو ال�صاحبة لت�صّع نوراً.

امل�صتح�رشات
 Marc Jacobs Beauty Cover(t)     
 Bright بل��ون Stick Color Corrector

.Now
BECCA BACKLIGHT TA -     
GETED COLOUR CORRE -

.Violet TOR بلون 
 URBAN DECAY NAKED     
 SKIN COLOR CORRECTING

.Lavender FLUID بلون 
SMASHBOX COLOR CO -  
 Don’t be بل��ون   RECTING STICK

.Dull
 DIOR FIX IT 2-IN-1 PRIME     
COLOUR CORRECT & بل��ون 400 

.Blue
 تخفيف االحمرار

ته��ّدئ االألوان ال�صف��راء االحم��رار املعتدل فيما 
تهّدئ االألوان اخل�رشاء االحمرار احلاّد لكّل اأنواع 

الب�رشة.
امل�صتح�رشات

 Marc Jacobs Beauty Cover(t)     
بل��ون   Stick Color Corrector

.Co(Vert) Affairs
BECCA BACKLIGHT TA -     
GETED COLOUR CORRE -

.Pistachio TOR بلون 
 URBAN DECAY NAKED     
 SKIN COLOR CORRECTING

.GreenوYellow FLUID بلوين 
SMASHBOX COLOR CO -     
 Get Less بل��ون   RECTING STICK
 Red.     DIOR FIX IT 2-IN-1
 PRIME & COLOUR CORRECT

.Green 400و Yellow 300 بلوين

بغداد - متابعة 

خاص

�ملظهر �جلميل �أ�سا�سه 
�لب�سرة �ملثالّية. متّتعي 

مبظهر مثايّل بف�سل 
م�سّححات �للون 

�لتي تغطي ما ي�سوب 
�لب�سرة من هاالت 
�سود�ء و�حمر�ر 

وبهتان و�لذي يعجز 
كرمي �الأ�سا�س وخايف 

�لعيوب وحدهما عن 
فعله. 

طريقة عمل المكدوس الحريف

ال تهملي بشرتك مع اقتراب فصل الصيف! "نواعم" تنصحك

عينا المرأة السوداوان، شغف" كريستيان لوبوتان "يتجسد في مجموعة مترفة

املقادير :
كيلو ون�صف باذجنان �صغري احلجم

كيلو فليفل حريف جمفف مفروم
100 غ جوز مفروم

3 ملعقة �صغرية ثوم مفروم
6 ملعقة �صغرية ملح

كمية من زيت الزيتون
طريقة العمل :

اغ�صلي الباذجنان واقطعي ال�صاق، ا�صلقيه يف كمية 

كبرية من املاء.
�صعي غطاء قدر مقا�ص اأ�صغر من القدر نف�صه فوق 

الباذجنان حتى ال يطفو.
اتركيه ملدة 15 دقيقة حتى يذبل.

اخرجي��ه م��ن امل��اء و�صعي��ه يف امل��اء املثلج، ثم 
�صفيه متامًا من املاء.

تّبلي الباذجنان بامللح وا�صنعي يف كل وحدة �صق 
طويل بال�صكني، �صعي فيها ملح اأي�صًا.

 3 ودعي��ه مل��دة  الباذجن��ان يف م�صف��اة  �صع��ي 

�صاعات.
امزج��ي الفليفل احلريف املفروم م��ع الثوم، اجلوز 

وملعقة �صغرية من امللح، وقّلبيهم جيداً.
اح�ص��ي الباذجن��ان باحل�ص��و مبقدار ح��وايل ملعقة 

كبرية.
�صع��ي الباذجن��ان املح�ص��ي يف برطمان��ات (علب 
اأو عب��وات)، ث��م املئ��ي الرطم��ان بزي��ت الزيتون 

واتركيه ملدة يومني اأو ثاث.
قدميه مع خمتلف االأكات.

�صحي��ح اأّن ف�صل الربيع مل يبداأ بع��د، لكننا نعي�ص يف 
منطقة تتميز بحرارتها املرتفعة و�صم�صها القوّية. ومع 
اق��رتاب ف�صل ال�صيف، متيل ب�رشتن��ا اىل املعاناة من 
اجلف��اف اأو التعّر�ص الكثيف الأ�صع��ة ال�صم�ص. املفتاح 
هن��ا ه��و اإبقاوؤه��ا رطب��ة واالأهّم م��ن ذل��ك، منتع�صة. 
م�صتح�رشات وم�صتلزمات �صغ��رية ت�صنع فرقًا كبرياً. 

ال تفّوتي ن�صائحنا:
اأبقي ب�رشتِك رطبة

يف ه��ذا الف�ص��ل، متيل ب�رشتن��ا اىل اجلف��اف وت�صبح 
اأن تط��ّور البث��ور واحلب��وب.  خ�صن��ة وم��ن املحتم��ل 

نن�صح��ِك هنا بحمل زجاجة من امل��اء لديِك دائمًا 
وتاأكدي من ال�رشب با�صتمرار.

اأّم��ا من ناحي��ة امل�صتح���رشات، فاخرتنا لِك 
االأحدث يف عامل العناية بالب�رشة:

 Revitalizing Hydrating     
Serum اجلدي��د م��ن La Mer. ه��ذا 
ال�ص��ريوم م�صتوح��ى م��ن ت��وازن رطوبة 

االأر���ص، وقد ُطّور للح�صول على غ��اف جّوي م�صغر 
م��ن الرتطي��ب الدائ��م امل�صتم��ّر ال��ذي يغم��ر الب���رشة 
بالرتطيب لتعزيز عملية ال�صفاء الطبيعي فيها، فتن�صط 

الب�رشة وتزداد حيويتها مع كل قطرة.
 Life من جمموعة Sorbet Water Essence      
من ديور: ُتقّدم ديور الأول مرة تركيبة واحدة ا�صتثنائية 
بث��اث خ�صائ���ص مفي��دة للب���رشة، حيث جتم��ع هذه 
الرتكيب��ة بني ال�صريوم املرّك��ز املرطب وتاأثري اللو�صن 
يف تنظي��ف وتنعيم الب�رشة والتق�صري الذي ُي�صاعد على 

ق  ا ���رش الوج��ه. اإ وتفتي��ح 
وبو�ص��ع 
هذه 

الرتكيب��ة الفري��دة �صتجدي��ن ب�رشت��ك ت�ص��ّع بالن�صارة 
واجلمال.

  حمي نف�صِك من ال�صم�ص
اجعل��ي م��ن الواقي ال�صم�ص��ي  املنت��ج املقّد�ص يف هذا 
الف�ص��ل و نح��ن نعني ما نقول! ال تخرج��ي من منزلِك 
م��ن دون اأن يرافقِك يف حقيبتِك. اختاري الواقي الذي 
يحتوي عل��ى SPF عاٍل مبا يكفي حلماية ب�رشتِك من 
االأ�صّع��ة ما ف��وق البنف�صجّية و طّبقي��ه كّل �صاعتني اإن 

كنِت تتعّر�صني لل�صم�ص مبا�رشًة.
  االأقنعة

اأن��واع عدي��دة من االأقنع��ة متوف��رة اليوم ب��ني يديِك. 
ميكنِك اأن تختاري الرتكيبات التي تنا�صبِك اأو �صنعها 
يف املن��زل. اأقنع��ة الطني مث��ًا تعّد كم��ّردات طبيعّية 
و رائع��ة كم��ا ت�صاعدِك اأي�ص��ًا على اإزال��ة اأّي ت�صّبغات 
يف ب�رشت��ِك ال �صّيم��ا تلك الت��ي �صببها اأ�صّع��ة ال�صم�ص. 
اح�صل��ي عل��ى قناع ط��نٍي جّيد و ميكن��ِك مزجه مع 
الليم��ون و قلي��ل من امل��اء و طّبقيه عل��ى وجهِك. 
اتركيه ملدة 15 دقيقة ث��م اغ�صلي وجهِك باملاء 

البارد.

"لطاملا �صحرتني العيون. العيون تتكلم.. العيون لها حياة 
خا�ص��ة بها. م�صتح�رشات جتمي��ل العيون ت�صاعد فقط على 
م��ا تري��د العي��ون اأن جته��ر ب��ه.. العي��ون جتذب��ك، العيون 
كا�صفة، العي��ون فا�صحة".بهذه العبارات، ع��ّر كري�صتيان 
لوبوت��ان ع��ن �صغفه بالعيون. فمن خاله��ا ميكنك اأن تري 
ال�صع��ادة، احل��زن واخل��وف كما  ميكن��ك ان ت��ري العزمية. 
كل �ص��يء ميك��ن ان نراه من خال نظ��رة العيون. و من تلك 
القناع��ة ابتكر لوبوتان جمموعته املتكاملة جلمال العيون 
باأدوات��ه و خرته يف ع��امل اجلمال.االهتم��ام بالتفا�صيل 
ال��ذي اعتدناه م��ن امل�صمم امل�صهور، ن��راه وا�صحًا يف تلك 
املجموع��ة. كل منتج يف تل��ك املجموعة يتمي��ز بالفخامة 
و الدق��ة يف الت�صمي��م، ت�صبه يف اإتقانها ف��ن ر�صم احلروف 
االأبجدي��ة Calligraphy. جمموع��ة لوبوت��ان لتجمي��ل 
ّممت خللق ل��وك فريد من نوعه جلم��ال العيون. العي��ون �صُ

م��ن خ��ال جمموعت��ه Les Yeux Noirs، ظهرت روؤية 
لوبوت��ان للنظ��رة النافذة التي ت�ص��ّع من العي��ون. هو يرى 
اأن اأدوات جتمي��ل العي��ون لي�ص��ت فق��ط للتجمي��ل، ب��ل هي 
و�صيل��ة الإظه��ار او حجب جوان��ب من �صخ�صيته��ا... املراأة، 
يف نظ��ره، ال حتتاج ال�صتخدام الكلمات للتعبري عّما يجي�ص 
يف �صدره��ا، فعيناه��ا تتكلم��ان بالنيابة عنه��ا. "العيون 
املفتوح��ة تق��ول ل��ك: اأن��ا اأ�صتم��ع، اأن��ا اأرى... اأم��ا العيون 
املغم�صة فتقول لك: ا�صمعني.. انظر اإيّل، فمن خال العيون 
ميكن��ك اأن ت��ري ال�صخ�صي��ة وراءه��ا". الكث��ري م��ن اخليال 
و االبت��كار ن��راه يف تقني��ات و�ص��ع مكي��اج العي��ون لدى 
كري�صتي��ان لوبوتان. ا�صتلهم امل�صّمم امل�صهور  جمال ملكة 
ل مبكياج للعيون   م���رش الفرعونية "نفرتيتي" و ه��ي تتجَمّ
يع��ّر ع��ن ق��وة �صخ�صيته��ا وروحه��ا. اجلم��ال امل���رشي 
الفرع��وين كان دائمًا م�ص��دراً لاإلهام نتيج��ة ثقافته التي 

تله��ب اخليال. وق��د ظهرت اأيقون��ات فرعونية كثرية 
مث��ل زه��رة اللوت���ص على م��دار الزم��ن يف مدار�ص 

 Art���ال كمرحل��ة  املختلف��ة  الهند�ص��ي  الت�صمي��م 
Deco. كري�صتي��ان لوبوت��ان تاأثر كثرياً مبا �صاهده يف 

رحاته حول العامل. و كانت الهند م�صدر اإلهام له يف اإعداد 
تركيبات��ه املختلفة. فتحّولت ثقاف��ة الهند الغنية برتاثها و 
األوانها لديه اإىل منتج��ات و جزيئات للتجميل لتعطي اكر 
االأث��ر. اأراد كري�صتي��ان اأن يحاكي جمال االلوان التي نراها 
تزّي��ن الراق�ص��ات الاتي يرق�ص��ن ال���Kathakali وهي 
رق�صة هندي��ة كا�صيكية م�صه��ورة. الراق�ص��ات م�صهورات 
باملكي��اج الثقيل وعلى وج��ه اخل�صو�ص ر�صم العيون بدقة 
حيث ت�صتخ��دم الراق�صات عيونهن للتعب��ري عن م�صاعرهن 
اثن��اء الرق���ص. ما نتج ع��ن ذلك هو ابت��كاره م�صتح�رشات 

لتجميل العيون كثيفة اجلزيئات عميقة االأثر. 

مهني��ًا: ال تنظ��ر اإىل الوراء، ح��اول اأن تكون اأكر 
اإيجابي��ة اذا اأردت تعزي��ز موقعك يف العمل �صمن 
�صف��وف النخبة عاطفيًا: خ��داع احلبيب يكون يف 
غ��ري م�صلحت��ك يف التعامل مع��ه، وخ�صو�صًا اأن 

اأ�صلوبك يف هذا املجال لن يفيدك

مهنيًا: حتظى اليوم ب�صعبية ال مثيل لها يف العمل 
ب�صب��ب اأفكارك النرّية التى تطرحها عاطفيًا: لقاء 
عاطف��ي يجمع��ك ب�صخ�ص ممي��ز الي��وم. ت�صتعيد 

االأجواء اجلميلة قرب احلبيب

مهنيًا: هذا اليوم يبعث يف نف�صك االأمل، تراهن على 
�صيء وتربح، وقد ت�صتقطب املحّبني واملعجبني، اإاّل 
اأنك تخ�صع من حتب لامتحان والتجربة  عاطفيًا: 
م�صاعدة ال�رشيك يف اأوانها تكون مهمة جداً، وتخلق 

ارتياحًا بني املحيطني بكما

مهني��ًا: الع��ودة اإىل ملف��ات املا�ص��ي، ق��د تفتح 
اأمام��ك اأفق��ًا جدي��دة وت�صاع��دك عل��ى مواجه��ة 
بع�ص ال�صعوبات يف العمل عاطفيًا: حت�ّصن كبري 
يف العاق��ة مع ال�رشيك، بع��د االأزمة التي ن�صبت 

بينكما ب�صبب تدخات بع�ص املقّربني

مهنيًا: تزداد ثقتك بنف�صك بعد النجاح الذي حققته يف 
الف��رتة ال�صابقة، لكن ي�صتح�ص��ن اأن تتعلم من املا�صي 
تتج��اوز  اأن  ح��اول  عاطفي��ًا:  امل�صتقب��ل  يف  لتنج��ح 
اخلاف��ات الب�صيط��ة مع ال�رشيك، الأّن م��ا يجمعكما قد 

ال جتده عند اأي �صخ�ص اآخر


