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مهني��ًا: اأحوال��ك املالية تتح�سن كم��ا تتمنى ب�سبب 
قل��ة الإنف��اق غ��ر املج��دي، واملطلوب اإلي��ك عدم 
تفا�سيله��ا  يف  التدقي��ق  قب��ل  وثيق��ة  اأي  توقي��ع 
وبنوده��ا عاطفيًا: اإذا رغبت يف الزواج اأو الرتباط 
جدي��ًا فهنيئ��ًا ل��ك ���رط اختي��ار يوم يل��ي تاريخ 

ميالدك ول ي�سبقه

مهني��ًا: ل تدع الأف��كار امل�سو�سة توؤثر يف ت�رفاتك 
اليومية، ل يجوز حتميل نف�سك اأكرث من ا�ستطاعتها، 
فاأن��ت ح�سا�س جداً عاطفيًا: تختف��ي الآراء املختلفة 
اأو املتناق�س��ة من قبل اأحد الطرف��ن، وتزول البلبلة 

وينتابك �سعور بالفرح يغمرك مدة طويلة

مهنيًا: متلك اأفكاراً قوية وقدرة جيدة على الإقناع، وحتلق 
بجاذبي��ة ل ت�ساه��ى وتعي���س جناح��ًا ايجابي��ًا ومطمئنًا 
يرتك �سورتك م�سع��ة لدى اجلميع عاطفيًا: تتحّم�س للقيام 
بن�ساطات م�سرتكة م��ع احلبيب وتتمّتع بتعاطفه وجتاوبه 

معك، فتحاول اأن تبادره باملثل وتنجح يف ذلك

مهني��ًا: ت�ستعي��د حما�ست��ك، وتتمت��ع ب�رع��ة بديهة 
وبقدرة عل��ى ال�ستيعاب وحتليل الأم��ور بذكاء حاد 

وتفرح بنتائج مفاو�سات اأو ت�سويات
 عاطفي��ًا: الظ��روف منا�سبة ج��داً للتق��ارب ولإحياء 
الذكري��ات اجلميل��ة، ل��ذا ك��ن ذكي��ًا وح�ّس��ن عالقتك 

بال�ريك حتى تك�سب عطفه با�ستمرار

مهني��ًا: يحمل هذا اليوم اآفاق��ًا وا�سعة من احلب والزدهار 
والتطلع��ات امل�ستقبلي��ة وتتاح ل��ك فر�سة كب��رة لتوطيد 
ال�سلة مع بع���س الزمال عاطفيًا: ملاذا ت�سّيع عليك فر�سة 
ثمين��ة للتقّرب من احلبيب؟ اإن اليوم منا�سب لتعزيز احلياة 

العاطفية وتقوية الروابط بينكما كما ترغبان

مهني��ًا: علي��ك اأن تتجن��ب الأناني��ة يف التعام��ل مع 
الآخري��ن، وه��ذا تك��ون ل��ه انعكا�س��ات اإيجابية على 
م�ستقبل��ك املهن��ي وحت�س��ل عل��ى ترقي��ات عاطفيًا: 
علي��ك اأن تو�سح اأمراً للحبيب ب�س��اأن ما حدث اأخراً، 
واأن تك�سف اأوراق��ًا اأردتها م�ستورة اإمنا ملدة حمّددة، 

لكي يكون على بينة مما يجري حوله

مهنيًا: حتق��ق اأهدافًا متعّددة متنح��ك دفعًا اإ�سافيًا 
وحما�س��ة كب��رة، وت�ساع��دك على تخط��ي العقبات 
التي واجهت��ك �سابقًا يف العمل  عاطفيًا: ت�ستاق اإىل 
اأن تلقي راأ�سك على كتف احلبيب، رّبا تفتقد حنانه 
ب�سب��ب ظروف طارئ��ة اأبعدتك عنه ووت��رت العالقة 

بينكما اإىل حدود الت�سعيد
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تخلي عن مساحيق التجميل.. النجمات العالميات يستخدمن المواد الطبيعية

 ا�ستخدم��ت مارل��ن مونرو "ملح البح��ر" للحفاظ على 
ب�رته��ا، وذل��ك لأن��ه يعمل عل��ى تق�سر اجلل��د التالف 
لت�سب��ح الب�رة، م��ع قليل من التدلي��ك، متوهجًة واأكرث 

ن�سارة.
كم��ا عمل��ت على تبيي���س اأ�سنانه��ا با�ستخ��دام خمرة 
اخلب��ز الت��ي ي�ساف اإليه��ا الليم��ون والنعن��اع لتكوين 
عجين��ة مفي��دة لتبيي�س الأ�سن��ان، وكان��ت ت�ستخدمها 

مرتن يف الأ�سبوع.
اأم��ا الب���رة، فكان��ت ت�ستخ��دم له��ا "قن��اع الفراولة"، 
و�ساعده��ا ذلك عل��ى اإ�سافة الل��ون ال��وردي لب�رتها، 
ولإخف��اء ه��الت الوج��ه ف��كان "�سح��ق النعن��اع" هو 

الطريقة املثالية بالن�سبة لها.
اأم��ا الآن، فالعديد من املمثالت اأي�سًا ُع��ْدَن اإىل اللجوء 
للم��واد الطبيعي��ة؛ حي��ث اإنها ب��ال اآثار جانبي��ة �ساّرة 
وت�سفي لهن ن�سارة دومًا، يف الأمثلة التالية �سنتعرف 

عليها.
م��ادري ديكي�س��ت، تلج��اأ اإىل خزان��ة مطبخه��ا وتوؤمن 
بالق�س�س القدمية حول مدى فائدة الزيت لل�سعر، بزج 
زي��ت الزيت��ون وزيت اخل��روع بن�سب مت�ساوي��ة وتدليك 
ف��روة راأ�سه��ا، وتف�س��ل اأي�س��ًا البل�س��م من��زيل ال�سن��ع 

باملايونيز واملوز.
 اأم��ا ع��ن "�سندريال الدرام��ا الرتكية كم��ا ُيطلق عليها" 
�سيب��ل ج��ان، فاأكدت، يف ات�س��ال هاتفي م��ع �سحيفة 
"خ��رب تورك" ي��وم 20 دي�سمرب/كانون الأول 2010، 

اأنه��ا فق��دت خالل �سهري��ن 15 كغم، وتعت��زم التخل�س 
من 10 كغ��م اأخرى يف الأيام املقبلة، وذلك كله بف�سل 

"�سوربة الكو�سا".
 هيا عبد ال�سالم ممثلة كويتية حتمل لقب "فاتن حمامة 
اخللي��ج"، تق��ول اإن �ر ن�سارة ب�رته��ا هو اأنها ت�رب 
م�س��اء كل ي��وم، ك��وب حليب، مم��ا ي�ساعده��ا كثراً يف 

ال�ستمرار ب�سكلها الن�ر.
اأم��ا عن فت��اة بولي��وود "هي��ا مالين��ي"، فتحافظ على 
�سع��ر �سحي وناعم امللم���س بعالجات الزي��ت ال�ساخن 
لل�سع��ر، وتدليك فروة الراأ�س با�ستخدام "زيت جوز الهند 

"للمعان، وللتخل�س من ق�رة الراأ�س".
وت��روي اأي�سًا �سلم��ى حايك، اأن "�سورب��ة الكوارع" هي 
�ر ن�سارة ب�رتها، واأنها بديل عن "حقنة البوتوك�س"، 

واأن مكون��ات ال�سورب��ة ه��ي مكون��ات احلقن��ة نف�سه��ا 
ولكنها طبيعية

 املمثل��ة الربيطانية الهندية تتب��ع نهجًا خمتلفًا بع�س 
ال�سيء يف احلفاظ على ن�سارة ب�رتها، فت�ستخدم توت 
الأكاي وتعم��د اإىل ���رب ع�سب��ة القمح يومي��ًا وال�ساي 

الأخ�ر املخالف لك�ر عادة �رب القهوة.
 توبا بويوك�ستون

 النجم��ة الرتكية توبا بويوك�ستون، ال�سهرة ب� "ملي�س"، 
اأك��دت اأن ���رب الكثر م��ن امل��اء وال�سوائ��ل الطبيعية 

با�ستمرار هو �ر ر�ساقتها.
 كم��ا اأنها حتر�س على تن��اول ال�سلطة يوميًا، اأما وجبة 
اللح��وم فال ت�سمح به��ا �سوى مرة واح��دة يف الأ�سبوع، 

بح�سب جملة لها.

بغداد - متابعة 

خاص

ن تقفي بعد �ليوم �أمام 
�ملر�آة وقتًا طوياًل لت�ضعي 

م�ضاحيق �لتجميل؛ لكي 
ُتخفي �آثار �لإرهاق �أو 
�لهالت �ل�ضود�ء؛ لأن 

معظم هذه �لأدو�ت لها 
على ب�ضرتك �لعديد من 
�لآثار �ل�ضلبية، هيا بنا 

نتعرف على مناذج لن�ضاء 
�ضهري�ت ��ضتبدلن مبو�د 
�لتجميل �ل�ضناعية مو�د 

طبيعية.

طريقة عمل لقيمات مربى الجزر

نصائح لمكياج مثالي للعمل

دليلك الختيار أكسسوارات الزفاف.. ومتى يمكنك االستغناء عنها؟

املقادير :
750 غ جزر مب�سور

450 غ �سكر
ر�سة ملح

ع�سر برتقالة
ب�ر برتقالة

ن�سف كوب ب�سكويت مطحون
كمية من ال�سكر للقيمات

طريقة العمل :
�سعي ال�سكر، اجلزر وامللح 

يف ق��در على نار متو�سطة وقّلبي 
ثم اتركيهم على النار حتى يغلظ 

قوامهم.
ا�سيف��ي ع�س��ر وب���ر الربتقال 

واتركيه��ا حت��ى يب��داأ املزيج يف 
اإخراج ال�سوائل.

املطح��ون  الب�سكوي��ت  ا�سيف��ي 
وارفعيها من على النار.

15 دقيق��ة حت��ى  دعيه��ا مل��دة 
تربد، �سّكلي لقيمات متو�سطة من 
املزي��ج و دحرجيها يف ال�سكر ثم 

�سعيها يف �سينية.
اتركيها ملدة يوم حتى جتف، مع 

تقليبها من وقت اإىل اآخر.

حن ت�ستيقظن يف ال�سباح، غالبًا ما تكونن يف مزاج 
بعي��د عن املكياج خا�سًة حن ل متلكن الوقت الكايف 
لتطبيقه، ولي���س لئقًا اأن تخرجي من منزلك اإىل مكان 
عمل��ِك ب��دون و�س��ع اأي �سيء عل��ى وجه��ِك. بالإ�سافة 
اإىل ذل��ك، �ست�سعرين بالندم خالل النه��ار خا�سًة حن 

تقابلن اأ�سخا�سًا مهنين.
ولك��ن ما ه��و املكي��اج املثايل والالئ��ق بالعم��ل؟ اإنه 
حتمًا املكياج الناعم. لذا، جمعنا لِك 5 ن�سائح اأ�سا�سّية 

ت�ساعدِك يف حتديد امل�ستح�رات التي حتتاجينها.
الن�سيحة الأوىل: ل تكرثي من املا�سكارا

جميعنا نع�سق اأن نربز رمو�سنا وعينينا ول باأ�س بذلك، 
ولك��ّن اإّي��اِك اأن تبالغي، ف��ال جتعلي رمو�س��ِك وا�سحة 

بطريق��ة وقحة فاأن��ِت يف مكان عمل ولي���س يف �سهرة. 
مّرري املا�سكارا مّرة واحدة فقط على رمو�سِك.

الن�سيحة الثانية: جتّنبي املكياج ال�سموكي
مكي��اج  في��ه  تربزي��ن  م��كان  اآخ��ر  ه��و  املكت��ب 
الدراماتيكيتن. �سيبدو الأمر يف نهاية املطاف وكاأّنِك 
ع��دِت للت��و من ال�سه��رة اأو مل تغ�سلي وجه��ِك منذ الليلة 

املا�سية.
الن�سيح��ة الثالث��ة: اخت��اري اأحمر خدود بل��ون زهرّي 
طبيع��ّي قد ل حتّبن الل��ون الزهرّي الق��وّي واملنتع�س 
ذلك الذي حت�سلن عليه حن متار�سن الريا�سة، ولكن 
عليِك اختيار لون قريب جداً. ل تلجئي اأبداً اإىل الربونزر 
القوّي وتطبيقه على كامل وجهِك. امنحي خّديِك حمرة 

وردّية ناعمة ول تكرثي من اللون اأبداً.
الن�سيحة الرابعة: ابتعدي عن ال�سفتن الرّباقتن

�سيح��ة ال�سف��اه الرّباقة وال�frosty جميل��ة جداً ولكن 
مكان عملِك لي�س حتمًا املكان املنا�سب لهذه ال�سيحة. 
ح��اويل قدر امل�ستط��اع اأن تبق��ي �سفتي��ِك نا�سفتن اأو 
مات��ي. واأي�س��ًا، الأل��وان القوي��ة املغري��ة ل تنتمي اإىل 
ه��ذا امل��كان. جتّنبي الل��ون الأحم��ر الن��اري والتوتي، 
بالإ�ساف��ة اإىل كونها ترتك بقعًا عل��ى فنجان قهوتِك، 

قد ت�ستت من تقابلن اأي�سًا.
الن�سيحة اخلام�سة: اأتقني لوك اأظافرِك

الأظاف��ر الطويلة واملدّبب��ة والر�سوم��ات الفنية جميلة 
ولك��ن اأثن��اء ال�سه��رة؛ ه��ي غ��ر منا�سبة حتم��ًا ملكان 
العم��ل. اأبق��ي اأظاف��رِك بطوٍل مقب��ول وا�سع��ي جاهدة 
اإىل املحافظ��ة عليها مّرتبة ونظيف��ة من خالل تطبيق 
الناعم��ة  الأل��وان  اأو  بالفران���س  نن�سح��ِك  املناك��ر. 

والهادئة مثل البا�ستيل.

الآن وقد وج��دت ف�ستان اأحالم��ك، و�سلت اإىل خطوتك 
التالي��ة وه��ي اأن ت�سع��ي اللم�سات النهائي��ة عليه واأن 
تخت��اري الأك�س�س��وارات املنا�سبة ل��ه. مل�ساعدتك على 

هذا الأمر، اإليك الن�سائح التالية:
طابقي الأحجار

ق��د ل تالحظ��ن الأم��ر، ولك��ن بع���س 
املعادن تبدو اأف�سل من غرها مع 
بع���س األ��وان الف�سات��ن. كقاعدة 

عام��ة، غالبًا ما ُيدمج العاجي مع 
الذهب��ي لأنه يربز جم��ال البيا�س 
الكرمي��ي للف�ست��ان. اأم��ا بالن�سبة 

فتخت��ار  النا�س��ع،  لالأبي���س 
��ي اأو البالتين��ي  العرو���س  الف�سّ

اأو بع���س التفا�سيل اللوؤلوؤية. 
بالن�سبة لألوان الوف-

وايت، تبدو جميلة مع 
الذهب��ي، والذهب��ي-
والف�س��ي،  الزه��ري، 

وحتى اللوؤلوؤي.
  تذكري اأن الب�ساطة تزيد اجلمال

ل حتتاج��ن دائم��ًا اإىل ت��اج اأو طرحة اأو حل��ّي لالأذن 
اأو حت��ى عق��د... �سحيح اأن الأك�س�س��وارات ت�سفي مل�سة 
م��ن التمّيز  عل��ى طلتك، اإل اأن املغ��الة يف ارتدائها اأو 
يف اأحجامه��ا وخا�سة اإن كان ف�ستانك يت�سّمن بع�س 
مل�سات الزينة لن تكون جميلًة لطّلتك. اإن كان خط 
عن��ق ف�ستانك مزينًا مث��اًل، ا�ستعي�سي عن العقد 
بحل��ّي متدلي��ة ل��الأذن... كم��ا يج��ب اأن تراعي 
ت�ريح��ة ال�سع��ر الت��ي اخرتته��ا اأي�س��ًا خ��الل 

اختيارك لالأك�س�سوارات. 
  الطرحة

الطرح��ة ه��ي اأك�س�س��وار تقلي��دي ول ب��ّد منه 
للعرو���س؛ م��ن الطرح��ة الق�س��رة الت��ي ت�سّمى 
"القف���س" اإىل الطرحة الطويلة  ولكن هناك 
بع�س الأمور التي يجب اأن تاأخذيها يف 

العتبار عند اختيارك للطرحة:
- يج��ب على طرحت��ك اأن تطابق لون 

ف�ستانك نف�سه.
- كوين حذرة ومتنبهة عند اختيارك للت�سميم.

- اإن كان ف�ستان��ك مفتوحًا عند الظه��ر، ويتميز بن�سق 
من ال�سك والزينة، يجب اأن تكون طرحتك من التول. 

  اختاري راحتك عند اختيار احلذاء
ل ب��د م��ن اأن��ك ترغب��ن يف ح��ذاء ي��وازي ف�ستانك 

جم��اًل واأناق��ة، ولك��ن ه��ذا ل يعن��ي اأن تتخلي 
ع��ن راحت��ك... ل داعي لأن  تبتاع��ي حذاًء يتعب 

قدمي��ك ويحرمك اأجمل حلظات حفلك كالتحادث مع 
املدعّوين والرق�س وقطع قالب احللوى والت�سوير. لهذا 
ال�سبب، عندما ت�سرتين احلذاء، فكري جيداً بطول الكعب 
ون��وع الأربط��ة اإن كان ل��ه، ونوعية امل��ادة امل�سنوع 

منها. 
اإن كان ف�ستان��ك ديكولتي��ه، راع��ي �س��كل خ��ط العن��ق 

والأك�س�سوار الذي تختارينه له
لف�ستان �سرتابل���س او "�سويتهارت": ل ترتدي عقداً، بل 
ا�ستعي�سي عنه بحلي متدلية وطويلة لالأذن. ميكنك ان 

تختاري الأحجار البي�ساء اأو حتى امللونة.

مهني��ًا: يِعد هذا اليوم ب�ساحل��ة وبعودة الأمور اإىل 
ن�سابها �رط تقدمي اعتذار اأو تنازل لبع�س الزمالء 
الذي��ن تطاولت عليهم اأخ��راً عاطفيًا: ل تقف حائراً 
ول ُتخاط��ر بعالقتك، بل �سّغل عقلك وا�سِغ اإىل قلبك 
وحد�س��ك قب��ل اأن تتفوه ب��اأي كلمة ميك��ن اأن جترح 

م�ساعر احلبيب

وانتب��ه  واملواجه��ات  النزاع��ات  مهني��ًا: ح��ذار 
ات�سالت��ك  م��ن  بّين��ة  عل��ى  وك��ن  للتفا�سي��ل، 
توقيع��ك العقود اأو قيامك ب�ساع من اأجل ت�سوية  
عاطفي��ًا: حتقق جناحًا وت�س��ّوي م�سكلة اأو خالفًا 
هذا الي��وم وت�سفو العالقات ويكون القلب �سعيداً 

والأع�ساب مرتاحة والبال مطمئنًا

مهني��ًا: انتب��ه مل�ساحل��ك املهني��ة جي��داً، ول ت�سم��ح 
للعامل��ن لديك بارتكاب الأخطاء، لكن من ال�روري 
اأن تتحّل��ى باله��دوء والوع��ي الكام��ل عاطفي��ًا: تب��داأ 
الأم��ور بالتح�س��ن ب�سكل كبر لدى اجلمي��ع، واأ�ستطيع 
الق��ول اإن��ك تتعل��ق باحلبي��ب، واأ�سج��ع انفتاحك عليه 

لتفهم طريقة تفكره 

مهني��ًا: تثق بنف�سك وت���رق بجاذبية �سديدة، ومتار�س 
�سح��راً وت�ستقط��ب التاأييد، وت�س��ّع ب�سخ�سية لفتة، يوم 
جميل ومميز يحفّزك على الجتهاد واملواظبة عاطفيًا: 
مهّمتك ه��ذا اليوم تبديد خماوف احلبيب و�سكوكه، فقد 
ح��ان الوق��ت لتحديد الأخط��اء والعرتاف به��ا ثم بدء 

العمل على ت�سحيحها والعودة عنها

مهني��ًا: ل رغب��ة ل��ك يف م�سايقة الآخري��ن، اإمنا لكل 
�سيء حدود اإذا م�ست��ك الأمور مبا�رة واأزعجتك، واإذا 
ح��اول اأحد الزم��الء التطاول عل��ى كرامت��ك عاطفيًا: 
اأجواء ممتازة حتيط بك وبال�ريك من جميع اجلوانب، 
م��ا يفتح الطري��ق اأمامكما نحو م�ستقب��ل اأف�سل مكلل 

بالورود والفر�س الكبرة


