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مهني��ًا: القمر املكتم��ل يتنافر مع بلوت��ون ويلتقي 
اأورانو���س، ما يجعلك اأمام حرية م��ا وو�ضع مربك 

اأو يف ماأزق ي�ضعب اخلروج منه
 عاطفي��ًا: تنتابك م�ضاعر حب جديدة و�ضديدة تزيل 
الت�ضّنجات وت�ضعر ببع���س التحّديات التي تواجهك 

مع ال�رشيك لكّنك تتغلب عليها

مهني��ًا: ل تهت��م بت�رشف��ات الآخري��ن، فكث��ريون منه��م 
ق��رارات  اتخ��اذ  اإىل  لدفع��ك  اأ�ضلوب��ًا خا�ض��ًا  يعتم��دون 
ع�ضوائية    عاطفيًا: عليك اأن ترتك املجال لل�رشيك للتعبري 
عن راأيه، فقد تكون ن�ضيحته مهمة ويف مكانها ال�ضحيح 

وت�ضاعدك يف بع�س الأمور

مهني��ًا: القم��ر املكتمل يف ب��رج امليزان يغم��رك بجاذبية 
ق�ض��وى ويجعل��ك مرتاحًا ملجري��ات الأم��ور وللمبادلت 
الفكري��ة وال�ضيا�ضية والت�ضالت م��ع جمموعة كبرية من 
النا���س  عاطفيًا: اأدع��وك اىل تخ�ضي�س هذا اليوم للحبيب 
حت��ى ل��و اأج��رك الأم��ر عل��ى اإلغ��اء بع���س الرتباطات 

الجتماعية اأو غريها

مهني��ًا: القم��ر املكتمل يف برج املي��زان يتحدث عن �ضداقة 
وفي��ة، ك��ن م�ضتقيم��ًا يف كالم��ك وتعهداتك، مطل��وب منك 
ال�ضفافي��ة لئال تدفع الثم��ن غاليًا   عاطفي��ًا: يجب اأن تقلب 
ال�ضلبي��ات اإىل اإيجابي��ات اإذا كن��ت ترغ��ب يف امل�ضاحلة اأو 

الوقوع يف الغرام مرة جديدة وبناء حياة �ضعيدة

مهني��ًا: القمر املكتم��ل يف برج امليزان يتح��دث عن �ضاأن 
م��ايل اأو ع��ن ملكية خا�ض��ة تبحث بها، ويحم��ل اليك هذا 
اليوم ب���رشى �ضاّرة وهدي��ة، وتتلقى خراً مهم��ًا عاطفيًا: 
تفرح ببع���س املنا�ضبات مع ال�رشيك، وتخو�س مغامرات 
م��ن نوع خمتل��ف اإذا كنت اأعزب، وحت��اول التعوي�س عما 

فاتك يف املا�ضي

مهني��ًا: يفت��ح اأمام��ك ه��ذا الي��وم الأب��واب وياأتيك 
مب�ضاع��دات يقّدمه��ا بع���س الزم��الء فتك��ون له من 
ا جدي��دة وجناًحا  ال�ضاكري��ن  عاطفي��ًا: توّق��ع فر�ضً
وتط��ّورات ممت��ازة واحالًم��ا رومان�ضي��ة وعالقات 

ا ممّيزة جدًّ
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أخطاء تقترفينها في المكياج تجعلك تبدين أكبر سنًا! تجنبيها

ويف الوق��ت ال��ذي تظّنني في��ه اأّن هذه اخل��دع �ضتجعلِك 
�ضابة، هي يف احلقيقة جتعلِك تبدين اأكر �ضّنًا. جمعنا لِك 

بع�س الأخطاء املعززة ل�ضيخوخة ب�رشتِك.. �ضّححيها!
البداية اخلاطئة مع كرمي الأ�ضا�س

ا�ضم��ه يدّل عليه.. ك��رمي الأ�ضا�س اأي اإن��ه اأ�ضا�س وقاعدة 
ه��ذا  اأّن  اإىل  جي��داً  النتب��اه  علي��ِك  ولك��ن  املكي��اج. 
امل�ضتح���رش يج��ب اأن يتغ��رّي م��ع تقّدم��ِك يف العم��ر. ل 
تتخّطي اأب��داً فكرة عدم تطبيق الأ�ضا���س اإذ �ضيوؤدي ذلك 
اإىل ب���رشة غري موّحدة اللون. اأّما عن الرتكيبة، فابتعدي 
دائمًا عن ال�ضميكة منها لأنها �ضتظهر اأدّق التفا�ضيل من 
جتاعي��د وخطوط دقيقة. اختاري الرتكيبة اخلفيفة على 

وجهِك التي تقوم يف الوقت نف�ضه بتغطية فّعالة.
بال�س املراهقات

اأحمر اخلدود م�ضتح�رش جميل جداً وي�ضيف مل�ضة اأنثوية 

اإىل اخلّدين.. هذا �ضيء نّتفق عليه جميعنا. ولكن تطبيقه 
بطريق��ة غري مدرو�ضة وقوية ميكن اأن يكون مرحًا لفتاة 
مراهق��ة ل ل�ضي��دة بالغ��ة. اأتذك��ر هن��ا ن�ضيح��ة خبرية 
 the blush where you" عج��م  هال��ة  املكي��اج 
blushh" يف اإ�ض��ارة منها اىل اأّن البال�س ل يطّبق اإّل 
يف الأماك��ن التي حتم��ّر خجاًل يف  الوج��ه. ابتعدي عن 
الأل��وان القوية وال�ضارخة مثل البنّي اجلارح اأو الأحمر. 
اإذا اأردِت مكياج��ًا برونزيًا، فال باأ���س بالقليل من البنّي 
ولك��ن طّبقيه على طول اخل��ّط من اأذنِك و�ضوًل اىل فمِك. 
اأّم��ا عل��ى تفاحت��ي خّدي��ِك، فالتزم��ي بالل��ون الزهرّي 
الطبيعّي. تريدين اإطالل��ة ليلية جّذابة؟ اختاري البال�س 

.shimmery�ال
كارثة الكون�ضيلر

من اأك��ر الأمور اإزعاجًا التي تق��ع عيناي عليها، اخلطاأ 
يف تطبي��ق الكون�ضيل��ر اأو خايف العي��وب. ل تدرك بع�س 
الن�ض��اء اأّن م�ضتح���رشاً واح��داً ل ينا�ضب جمي��ع الن�ضاء. 

ه��ذا امل�ضتح�رش يكون مثاليًا على ب�رشتِك حني ي�ضتطيع 
تغطي��ة الحمراروالبق��ع الداكنة واله��الت ال�ضوداء واأّي 
�ضائب��ة اأخرى. اإن كان �ضميكًا ج��داً اأو بلون غري متناغم 
م��ع لون ب�رشتِك، فاأنِت  يف احلقيقة ترزين ال�ضوائب ول 
تغّطينه��ا. ا�ضتخدم��ي تركيب��ة خفيفة ملنطق��ة ما حتت 

العني.
ظالل العيون امليتاليك

ق��د تع�ضقني ه��ذه ال�ضيحة ولكن علي��ِك اأن تكوين دقيقة 
ج��داً يف كيفية تطبيقه��ا اإذ اإنها �ضتجعل��ِك تكرين. هذه 
الظ��الل املعدنية قد تلفت النظر اىل جتاعيدِك واخلطوط 
الدقيق��ة يف منطق��ة الع��ني. اإذا اأردِت تطبيقه��ا، ل يق��ع 
اختي��ارِك على الأل��وان القوية ب��ل اختاري مث��اًل اللون 
اللوؤل��وؤي الناعم واحر�ضي عل��ى اإ�ضافتها كلم�ضة اأخرية 
م��ع الظالل املاتي. ن�ضيحة اأخرية؟ ل تطّبقيها اأبداً على 

زوايا جفنيِك. 
احلمرة الداكنة جداً ل تنا�ضبِك مطلقًا!

ل يختل��ف اثنان على اأّن ال�ضفاه ت�ضبح اأرّق واأقّل امتالًء 
م��ع تقّدم العمر. احلمرة بلونها الداكن القوّي ل تتما�ضى 
م��ع �ضفتني رفيعت��ني ورقيقتني. ابدئي دائم��ًا بر�ضمهما 
بوا�ضط��ة قل��م التحدي��د ثّم اخت��اري لون��ًا ناعم��ًا يدوم 
طوي��اًل. ميكنِك طبعًا تطبي��ق التدرجات الغامقة ل �ضّيما 
يف ف�ضل ال�ضت��اء ولكن ل تبالغي بها واحر�ضي على اأن 

تكون تركيبتها خفيفة.
تثبيت املكياج بالبودرة

جمي��ع  ف��وق  تطّب��ق  الب��ودرة  اأّن  �ضمعن��ا  لطامل��ا 
امل�ضتح���رشات الكرميي��ة م��ن ك��رمي اأ�ضا���س وكون�ضيلر 
لتثبي��ت املكياج ل �ضّيم��ا يف املناطق الرطب��ة. هذا اأمر 
�ضحي��ح للغاي��ة. ولك��ن مع التق��ّدم يف العم��ر، احر�ضي 
عل��ى التخفيف قلياًل من البودرة على وجهِك لأنها متيل 
اىل اإظه��ار عالم��ات ال�ضيخوخ��ة. ملكياج ي��دوم طوياًل، 
��ة لذلك وميكن��ِك دائمًا  اخت��اري امل�ضتح���رشات اخلا�ضّ

ا�ضتخدام الرذاذ املثبت.

بغداد ــ متابعة

خاص

طريقة عمل كرات البطاطس المحشوة باللحم المفروم 

متى يدمر المزاح حياتكما الزوجية؟!

ال مزيد من تساقط الشعر بعد اليوم!

املقادي��ر : 6 بطاط���س 2 كوب مك�رشات 
جمرو�ض��ة 500 غ حلم مف��روم 1 ب�ضلة 

مفرومة 1 ملعقة ملح 2 ملعقة دقيق
زيت للقلي

1 كوب دقيق
1 كوب بق�ضماط

2 بي�ضة خمفوقة

 طريقة العمل :
ا�ضلقي البطاط�س يف املاء املغلي ثم �ضّفيها 

واهر�ضيها.
اخلط��ي البطاط���س املهرو�ض��ة م��ع الدقي��ق 

وامللح.
قل��ي الب�ض��ل يف الزيت حتى ي�ضف��ر لونه ثم 

اأ�ضيفي اللحم املفروم وقلبي جيداً.
تبلي بامللح والفلفل ثم اأ�ضيفي املك�رشات و 

ارفعيه من على النار عند الن�ضج.
اح���رشي البطاط���س و�ضكليه��ا عل��ى هيئ��ة 
ك��رات ث��م اح�ضيه��ا بخلي��ط اللح��م املفروم 

و�ضكليها مرة اأخرى على هئة كرات.
اغم�ضيها يف الدقيق ثم البي�س ثم البق�ضماط 

ثم ادخليها الثالجة حتى تتما�ضك.
قّل��ي الك��رات يف الزيت حت��ى ت�ضبح ذهبية 

اللون ثم قدميها.

اإّن امل��زاح اأم��ر مه��ّم ج��داً يف احلياة عاّم��ًة لإ�ضفاء 
روح الفكاه��ة وحمارب��ة النكد واملل��ل وال�ضغوطات 
الجتماعي��ة، وم��ن ال�رشوري اأن يتم��ازح الزوجان 
للتخّل���س م��ن الرتاب��ة الزوجي��ة، لكن بع���س اأنواع 
امل��زاح ق��د توؤث��ر �ضلبًا عل��ى العالقة ب��ني الزوجني، 
لأّنه��ا قد ل توّظف بطريقتها ال�ضحيحة بل ميكن اأن 

تدّمر احلياة الزوجية، فكيف يكون ذلك؟
اأنواع املزاح:

اإّن للم��زاح اأنواع��ًا خمتلفة، فهناك م��ا تكون وطاأته 
مزعج��ة لدى بع���س الأ�ضخا�س ملا في��ه من جتريح 
و�ضخري��ة، وهناك نوع اآخر من املزاح الذي ُي�ضتخدم 
لتمري��ر ر�ضال��ة م��ا بغاي��ة انتق��اد ال�رشي��ك وهذان 
النوع��ان يوؤذي��ان العالقة الزوجية ب��دًل من اإ�ضفاء 

ال�ضعادة.
ال�رشيك احل�ّضا�س:

حينم��ا يك��ون ال�رشي��ك ذا طب��ع ح�ّضا���س يجب على 
الطرف الآخر اإدراك اأنواع املزاح التي تزعج ال�رشيك 

وجتّن��ب املزاح بالأم��ور التي حتزن��ه وتغ�ضبه لكي 
ل ينف��ر منه ويتذّم��ر ما ي�ضتتبعه م��ن تدمري للحياة 

الزوجية. 
املزاح باخليانة:

اأحيان��ًا مي��ازح الرجل زوجت��ه باأّنه �ضيت��زّوج امراأة 
ثاني��ة وما �ضاب��ه، وهنا يوؤدي هذا امل��زاح اإىل اإثارة 
غ��رية الزوج��ة وال�ضّك لديها ب��اأّن زوجها قد يخونها 
وم��ن هنا تبداأ العديد من امل�ضكالت فكلما يرّد الزوج 
عل��ى هاتف��ه اأو �ضيخرج م��ن املنزل مبف��رده �ضتقوم 
الزوج��ة بالتحقي��ق مع��ه وفر���س اأ�ضئلته��ا عليه ما 
�ضيزعجه ويجعله اأ�ض��رياً ومقّيداً فيزول احلب بينهما 

تدريجًا ويغيب جّو الهدوء الأ�رشي.
املزاح بالطالق: 

اإّن بع�س الأزواج ميازحون بع�ضهم باأنهم م�ضتعدون 
لالإق��دام عل��ى خطوة الطالق على �ضبي��ل املزاح فقط 
وه��ذا الأم��ر  كفي��ل بتدم��ري ال�ضع��ور بالأم��ان عن��د 
ة الزوجة، ل �ضيما اأّن الأمان من اأبرز  الزوجني خا�ضّ
الحتياج��ات النف�ضي��ة للطرفني لبن��اء حياة زوجية 

م�ضتقرة.

املزاح باإخفاء احلقيقة:
هن��اك اأزواج ميازحون زوجاتهم اأنهم يخفون عنهّن 
بع���س احلقائق ما يثري قل��ق الزوجة ملعرفة حقيقة 

هذا الأمر.
مترير ر�ضالة:

اأحيان��ًا ي�ضط��ر ال�رشي��ك لتوجي��ه مالم��ة اأو عت��ب 
على الط��رف الآخر، لكن يف بع���س الأوقات يعاتبه 
باأ�ضل��وب امل��زاح مبعن��ى اأن يق��وم ال�رشي��ك بتمرير 

ر�ضالة �ضد الطرف الآخر عر املزاح.
بع�س العبارات املزعجة:

ق��د يتفّوه ال�رشي��ك ببع�س الكلم��ات والعبارات التي 
يق�ض��د به��ا امل��زاح لكنه��ا يف احلقيقة تث��ري غ�ضب 
الطرف الآخر فت�ضبب خالفات زوجية كاأن يقول "يا 

ليت يعود بي الزمان اإىل الوراء قبل زواجنا".
املزاح بالغزل:

ق��د يتغ��ّزل الرج��ل بام��راأة غ��ري زوجته عل��ى �ضبيل 
امل��زاح فقط وهذا مزاح خطاأ لأّنه يوؤدي اإىل خالفات 
��ل  الزوج��ة وكذلك ال��زوج اأن ي�ضعر  زوجي��ة اإذ تف�ضّ

باأنه مرغوب فيه ول ينظر اإىل اأحد �ضواه.

 يق��ال اإّن جمال امل��راأة يف �ضعرها وهذا اأمٌر �ضحيح. 
اإح��دى اأ�ضعب اللحظات هي حني تب��داأ بروؤية ال�ضعر 
املت�ضاق��ط عل��ى اأر���س احلم��ام اأو عل��ى الفر�ض��اة. 
لت�ضاق��ط ال�ضعر اأ�ضباب عديدة؛ اأثر الهرمونات، احلمل 
وال��ولدة، �ض��ن الياأ�س، الإجهاد  و�ض��وء التغذية. هذا 
ل يتوّق��ف عن��د الأ�ضب��اب الطبيعي��ة ب��ل ي�ض��ل اإىل 
م��ا تقوم��ني اأنِت ب��ه ب��دءاً م��ن التجعي��د والتلمي�س 
وال�ضبغات. هذه جميعها ل باأ�س بها اإذا اأيقنِت حجم 

م�ضكلتِك و�ضارعِت يف معاجلتها.
 �ضبل العالج 

   ا�رشب��ي املزي��د من املاء: اإن كان ج�ضمك ل يح�ضل 
على املاء الكايف، فكل من ب�رشتك و�ضعرك �ضيفتقدان 
امل��اء اأي�ض��ًا وي�ضبح��ان غ��ري قادري��ن عل��ى اإنتاج 
ال�ضعر، ويجب اأن حتافظي على �ضعرك بتناول املزيد 
م��ن املاء ومتنعي ج�ضمك م��ن التجفاف. تناويل كل 
يوم على الأقل 8 اأكواب من املاء، وزيدي من الكمية 

يف الأي��ام احلارة اأو عند اأدائ��ك التمارين الريا�ضية. 
ابتع��دي عن تن��اول امل�رشوب��ات التي حتت��وي على 
الكافيني مثل القهوة وال�ض��اي وامل�رشوبات الغازية 
فه��ي تقلل من ترطي��ب ج�ضمك، وت�ضب��ب عدم توازن 
كمي��ة امل��اء يف اجل�ضم، وبدًل من ذل��ك تناويل املاء 

والع�ضائر الطازجة غري املحالة.
قللي من التوتر يف حياتك: من اأ�ضباب ت�ضاقط ال�ضعر 
التوت��ر الزائد، لذل��ك حافظي على �ضع��رك بالبتعاد 
ع��ن التوتر، وهناك ثالث حالت تفقدين فيها ال�ضعر 
ب�ضب��ب التوت��ر. اأوًل، ت�ضاق��ط ال�ضع��ر بكّمي��ات كبرية 
نتيج��ة التوت��ر. ثانيًا، ح��الت التوت��ر ال�ضديدة التي 
ت��وؤدي اإىل جذبك ال�ضعر دون اأن ت�ضعري بذلك وثالثًا 
ح��الت التوتر التي ت�ضعف جه��ازك املناعي، ويبداأ 

اجل�ضم مبهاجمة ب�ضيالت ال�ضعر ذاتها.
 خلطات طبيعّية

 ع�ض��ري الب�ضل:  يعمل ع�ضري الب�ضل على زيادة منّو 

ال�ضعر ومنع ت�ضاقطه وتطبيق ع�ضري الب�ضل على 
فروة الراأ�س مّرتني يوميًا يزيد من منّو ال�ضعر 

خالل �ضتة اأ�ضابيع.
ا�ضتخرجي ع�ضري الب�ضل من الثمرة.

طبق��ي ع�ضري الب�ضل مرتني على ف��روة راأ�ضك يوميًا 
واتركي��ه كل م��رة مل��دة ن�ض��ف �ضاع��ة، ث��م اغ�ضليه 

باملاء، وكرري ذلك ملدة �ضتة اأ�ضابيع.
 خلطة احللبة

 حب��وب احللب��ة حتت��وي على م��واد تعم��ل على منع 
ت�ضاقط ال�ضعر وجتعله ينمو من جديد من اجلذور.

اخلط��ي كوب��ًا م��ن احللبة مع امل��اء واتركي��ه طوال 
الليل.

اطحن��ي احللب��ة حت��ى ت�ضب��ح مزيج��ًا متجان�ضًا ثم 
طّبقيه على �ضعرك.

غط��ي �ضعرك بقّبع��ة بال�ضتيكية مل��ّدة 40 دقيقة ثم 
اغ�ضليه، وكّرري هذا العالج يوميًا ملدة �ضهر.

مهني��ًا: يتنافر بلوتون م��ع اأورانو�س، ما قد يعني اأزمة 
�ضخ�ضي��ة اأو مهنية متر بها ونزاع��ًا مع اأحد امل�ضوؤولني 
واختالف��ًا يف وجهات النظ��ر عاطفي��ًا: اإذا بداأت عالقة 
عاطفي��ة جديدة، فقد تعرف تغيريات مهمة وجذرية يف 
حياتك تنقل اإىل واقع جديد تغمره ال�ضعادة والرفاهية

مهنيًا: ي�ضي القم��ر املكتمل اإىل �ضداقة جديدة تنمو 
يف ه��ذه الأثن��اء وتتعام��ل م��ع الزم��الء باإيجابية 

كبرية ويبت�ضم لك القدر، وتدخل مرحلة واعدة 
 عاطفي��ًا: راِع �ضع��ور احلبي��ب فه��و يبادل��ك احل��ب 
والهتمام، وا�ضتمع اىل حد�ضك وقلبك ول تكن بارداً 

كما اجلليد

مهنيًا: يحالفك احلظ مع القمر املكتمل يف برج احلمل، 
وحت�ضل على ما تريد ،�ضواء اأكان حقًا لك تطالب به اأو 
موافق��ة اأو من�ضبًا اأو مقامًا  عاطفيًا: اإ�ضارات اإيجابية 
من ال�رشيك تعطيك اأماًل اأكر يف امل�ضتقبل، لكن الرتيث 

واجب ل�ضتي�ضاح كل الأمور واتخاذ القرار املنا�ضب

مهني��ًا: كرة التدخالت توؤثر �ضلب��ًا يف بع�س الأحيان، 
وهنا يفرت�س ح�ضم املو�ضوع �رشيعًا قبل تفاقم الأمور 
وو�ض��ع النق��اط عل��ى احل��روف  عاطفي��ًا: جت��د نف�ضك 
وا�ضح��ًا يف قرارات��ك وحا�ضمًا جتاه املواق��ف وتتمّتع 
باجل��راأة التي ت�ضمح لك بنقا�س مو�ض��وع �ضائك بهدوء 

ومو�ضوعية 

مهني��ًا: القم��ر املكتمل يف برج املي��زان يعاك�س اأورانو�س 
وبلوت��ون، ويخل��ق ج��واً م��ن الت�ضوي���س الذي يط��اول اإما 
حيات��ك املهني��ة اأو غريه��ا فتحتار بني بع���س اخليارات  
عاطفي��ًا: يخّي��م الن�ضج��ام وتتح�ّضن اللق��اءات واملواعيد 
ويحل��و لك ال�ضهر والدرد�ضة، وا�ضطحاب ال�رشيك يف رحلة 

اأو �ضفر لتجديد �ضهر الع�ضل

هدفنا �لوحيد هو �أن نبدو 
�سغري�ت يف �ل�سّن مع 
ب�سرة منتع�سة و�سابة، 

و�ملكياج هو �أد�تنا �ملثالية 
لتحقيق هذ� �لهدف. ولكن 

ما نتجاهله �أحيانًا هو 
�أّن علينا تغيري وتكييف 

مكياجنا ليتما�سى مع 
عمرنا. ما كّنا نطّبقه من 
�سيحات وم�ستح�سر�ت 

حني كّنا مر�هقات ال 
يتنا�سب �ليوم مع �سيدة 

ثالثينية. 

مهنيًا: القمر املكتمل يثري اأزمة مهنية اإما عامة اأو خا�ضة، 
ويتحدث عن بع�س الرتاجع املهني، احلياة فيها الكثري من 
املطّب��ات والبقاء فيه��ا ل�ضاحب الإرادة الأق��وى  عاطفيًا: 
حاول األ تف�ضح يف املجال لالإ�ضاعات اأو لأ�ضحاب النّيات 
ال�ضيئ��ة اإ�ضع��اف العالق��ة، فاأنت اأق��وى اإىل جانب احلبيب 

وت�ضكالن معًا �ضداً منيعًا


