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مهني��ًا: حالت��ك النف�سي��ة م�سّ��سة وهي ت�ؤث��ر �سلبًا يف عملك، 
فت�سع��ر باملل��ل والف�سل، ف�س��ارع اإىل معاجلة الأم��ر قد ف�ات 
الأوان عاطفي��ًا: قد ي�سغط ال�رشي��ك يف �سبيل ت��سيح الأم�ر 
امل�ستقبلي��ة، فكن م�ستعداً لذلك و�سارحه بكل ما ت�د ق�له له 

لتك�ن الأم�ر وا�سحة

مهني��ًا: ق��د جت��د اأحيان��ًا اأّن الآخري��ن يعتم��دون علي��ك 
كث��راً، لذا، ي�ستح�سن اأن تك�ن عل��ى م�ست�ى طم�حاتهم 
وخ�س��س��ًا اأن��ك متلك الإمكان��ات عاطفي��ًا: ت�ا�سل مع 
ال�رشي��ك لأّن جنم��ك �سيلم��ع و�سي�سط��ع و�سي�ساه��م يف 
تلطي��ف الأج�اء التي كان��ت حمتدمة اأخراً وكادت تدمر 

كل ما بينته

مهني��ًا: يخ��ف ال�ه��ج كم��ا املناكف��ات، وت��دور 
اأحاديث �رشّية ب��ن الزمالء ابتداًء من الي�م بغية 

م�ساعدتك للتخل�ص من ال�رطة التي اأنت فيها
عاطفي��ًا: متيل اجل� اإىل ال��رّدد والتحّفظ وتختلط 
علي��ك الأم�ر ال�سخ�سية كم��ا العائلية وحتتار يف 

اأمرك

مهني��ًا: قد تقلق اأو ت�ستاء ب�سب��ب عطل اأو غره اأو رمبا 
ب�س��ان م�ساأل��ة مهم��ة، ابتع��د ع��ن الأج���اء املت�سنجة 
وال�سلبي��ة وينا�سب��ك العم��ل الإف��رادي عاطفي��ًا: تتاح 
يف  �ساع��دك  كم��ا  اإيجابية،�سان��ده  فر�س��ة  لل�رشي��ط 
املا�سي وبهذا تبادله املعروف وت�سعره 

باأنك مهتم بكل ما يعر�ص عليه

مهني��ًا: تتمّت��ع بطاق��ة كب��رة عل��ى املثاب��رة 
واملتابع��ة من دون كلل او مل��ل، ولن ترّدد يف 
الإبكار اىل عملك اإذا وجدت اأّن المر يتطّلب ذلك
عاطفيًا: ت�ستد ح��دة النقا�ص بينك وبن ال�رشيك 

لتجد خمرجًا من الأو�ساع املادية ال�سيئة

مهني��ًا: تك�سف الأ�رشار فما عليك �س���ى التحقق من �سحة 
املعل�مات التي متلكها قبل بدء التنفيذ، وا�ست�سارة من هم 
اأك��ر منك لل�ق�ف على اآرائه��م عاطفيًا: ح�ّسن �س�رتك ول 
تعّر���ص �سمعت��ك للراجع، بل ك��ن ن�سيطًا واأظه��ر اهتمامًا 
اك��ر بال�رشيك فه� ال�حي��د الذي يقف قرب��ك حن تلم بك 
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اليِك أسس اختيار تسريحة الشعر يوم الزفاف

اأ�س�ص اختيار ت�رشيحة ال�سعر ي�م الزفاف
تعت��ر ه��ذه الت�رشيحة هي التي �ستطل��ن بها يف اهم ي�م 

يف حياتك و �ستبقى خالدة يف األب�م زفافك اإىل الأبد:
1. اختي��ار ت�رشيح��ة ح�سب �سكل ال�جه : يجب ان تق�مي 
باختيار ت�رشيحة �سع��ر العرو�ص التي تنا�سب �سكل وجهك 
وجبين��ك و حج��م كل منهم��ا فعندما تق�م��ن بعمل ق�سة 
من�سدل��ة على جانبي ال�جه و تك���ن ملت�سقة على جبينك 
فيجب ان يك�ن �سكل وجهك ممتلئ و لي�ص نحيفًا ، كما انك 
اذا قمتي بعمل ت�رشيحة اإىل الأعلى )�سني�ن مرتفع( فانها 
ل تنا�سب ال�جه الط�يل و اي�سا اذا قمتي بعمل ت�رشيحات 
ال�سعر املنك��ص اأو “الكريل” فيجب ان يك�ن وجهك كبراً 
و لي�ص �سغر احلجم و اي�سا اذا كان جبينك رفيعًا جداً فال 

ت�سعي ق�سة �سعر ق�سرة.
2. ت�رشيح��ة ال�سع��ر ح�س��ب مالمح ال�ج��ه : احيانًا يك�ن 
يف وج��ه اي احد منا بع�ص املالم��ح التي ل يحب البع�ص 

ان يظهره��ا لذا عن��د اختيار ت�رشيحة ال�سع��ر يجب مراعاة 
ه��ذه املالم��ح مثل قد تك���ن لديك اذن��ن كبرتن فيجب 
ان تق�م��ي باإ�س��دال ال�سعر م��ن على اجلانب��ن و ان كنتي 
�ساحب��ة انف كبر فيجب ان ل تق�م��ي باختيار ت�رشيحة 
به��ا ف��رق  لل�سعر م��ن املنت�س��ف و لكن اخت��اري غرة من 
طبق��ات و اذا كانت عين��اِك قريبتان م��ن بع�سهما فيجب 
ان ل تق�م��ي بعمل غ��رة م�ست�ية لنها �س���ف تظهر قرب 

عينيك و هكذا.
3. ت�رشيح��ة ال�سع��ر ح�س��ب طبيع��ة و ن�ع ال�سع��ر: هناك 
بع���ص الت�رشيح��ات الت��ي تظنينه��ا منا�سب��ة ج��داً و لكن 
عندم��ا يتم تنفيذه��ا فانها ل تك�ن كم��ا نتمنى مع اأن�اع 
معين��ة م��ن ال�سعر ف��اي من ت�رشيح��ات ال�سع��ر اخلفيف ل 
تنا�س��ب �ساحب��ة ال�سعر الكثي��ف و العك�ص ، و م��ا ينا�سب 

ال�سعر اخل�سن ل يليق مع ال�سعر الناعم .
4. ت�رشيحة ال�سعر ح�سب ف�ستان الزفاف: اذا كان ف�ستان 
الزف��اف ع�رشي و ملئ باحلي�ية فيج��ب اختيار ت�رشيحة 
ع�رشي��ة منا�سبة و البتعاد عن الت�رشيحات الكال�سيكية و 

اذا كان الف�ست��ان كال�سيكي فت�رشيحات ال�سعر الكال�سيكية 
اف�سل ، كما يجب مراع��اة اذا كان الف�ستان ملئ بالتطريز 
م��ن منطق��ة ال�س��در ف��ال يف�س��ل عم��ل اي ت�رشيح��ة �سعر 
من�سدل��ة و يف�س��ل ان تخت��اري ت�رشيحة �سع��ر مرتفعة اأو 

خلفية )�سني�ن مرتفع اأو منخف�ص(.
5. ت�رشيح��ة ال�سعر ح�سب طابع و �ستايل الزفاف: احيانا 
يك���ن ج��� حف��ل الزف��اف و �ستاي��ل احلف��ل ل��ه دور عن��د 
اختي��ار ت�رشيح��ة �سع��ر العرو�ص ف��اذا كان حف��ل الزفاف 
عل��ى �ساطئ البح��ر فين�سح بان تتجنب��ي ت�رشيحة معقدة 
و يف�س��ل ت�رشيحة ال�سعر ب�سيطًا و منا�سبًا لأج�اء ال�ساطئ 
و العك�ص عندم��ا يك�ن الزفاف  كال�سيكي مل�كي �سخم و 

يف�سل اختيار الت�رشيحات الكال�سيكية الأنيقة.
6. ت�رشيح��ة ال�سعر ح�سب ال�سخ�سية: هذه الطريقة يف�سل 
فيه��ا ا�سفاء طاب��ع �سخ�سيتك على ت�رشيح��ة �سعرك  فان 
كان من طبع��ك الهدوء فاختيار الت�رشيح��ات الكال�سيكية 
ه��� الن�سب لِك اما ان كنتي ذات �سخ�سية حي�ية و جريئة 
فانن��ا نن�سح��ك بالت�رشيح��ات املرحة و الغريب��ة لكن اإن 

كن��ت �سخ�سية ع�رشي��ة و حتبن النطالق لك��ن باعتدال 
فان الت�رشيحات الع�رشية الجنبية هي الن�سب لِك .

7. اك�س�س���ارات ال�سع��ر:  اك�س�س�ارات ال�سع��ر مثل الطرحة 
اأو الت��اج اأو القبع��ة اأو ال���ردة اأو اأي اك�س�س���ارات اأخ��رى 
ترغب��ن يف اإ�سافته��ا اإىل ت�رشيحة �سع��رك ين�سح اول ان 
تق�م��ي بعر�سها عل��ى خبرة التجمي��ل اخلا�سة بِك حتى 
ميكنه��ا حتدي��د اذا ماكانت تالئم ت�رشيح��ة �سعرك ام ل و 
ين�س��ح باختيار الك�س�س���ارات بعد ت�رشي��ح ال�سعر و لي�ص 
قب��ل ذلك . يف النهاية نقدم اليِك عزيزتي العرو�ص ن�سيحة 
هام��ة وه��ي ان تق�م��ي قبل كل �سي��ئ بال�ستعان��ة براأي 
خب��رة �سعر حمرف��ة مبا ينا�سب �س��كل وجهك و مالحمك 
و ن���ع �سعرك و ف�ستان زفافك و اك�س�س�ارات ال�سعر االكرث 
مالئم��ة لت�رشيح��ة �سع��رك و ف�ستانك لنه��ا ال�حيدة التي 
لديه��ا اخلرة الكافية كي ت�ساعدك على الختيار ال�سحيح 
لزف��اف اأحالم��ك وك��ي لتك���ين يف حي��رة و�س��ك من ان 
الت�رشيح��ة الت��ي �ستق�م��ن باختياره��ا لتنا�سب��ك لذلك 

التزمي بهذه الن�سيحة لتبدين جميلة يف ي�مك املميز .

بغداد ــ متابعة

خاص

طريقة عمل شوربة الخضار 

فوائد الفازلين والكركم للحصول على نظارة ونقاء البشرة

كيف تجعلين عطرك يدوم طوال اليوم؟

املقادير
3 حبات بطاطا
قرنبيطة �سغرة

كي�ص بزاليا  باجلزر
كي�ص فا�س�ليا
3 حبات ك��سا

ب�سلتن كبار
ماء + مرقة او �س�ربة

ملح و فلفل و هيل

زيت
طريقة حت�سر �س�ربة اخل�سار

تقط��ع كل اخل���رشوات ال�سابقة  وت�س�ح 
كل  ت�س��اف  ث��م  الزي��ت  يف  الب�سل��ة 
او  امل��اء  ت�س��اف  وبع��دا  اخل���رشوات 

ال�س�ربة حتي تغطي اخل�رشوات كلها
وثم ت�ساف الت�ابل و يغطي و ترك 20 
دقيق��ة اىل ان تن�س��ج وتقدم �ساخنة مع 

ليم�ن

اأن العدي��د م��ن ال��سف��ات الطبيعي��ة ه��ي يف الأ�سا�ص 
جمم�ع��ة م��ن ال��سف��ات املنزلي��ة والت��ي تك���ن يف 
الغال��ب منه��ا مك�ناته��ا مت�ف��رة لدى اجلمي��ع عالوة 
على تكلفتها املادية الب�سيطة هذا عالوة على جمم�عة 
النتائج ال�سحية التي تعمل على حتقيقها ، و من �سمن 
تل��ك ال��سفات الطبيعية الهام��ة للغاية ل�سحة الب�رشة 
، و ن�سارته��ا هي و�سفة الفازل��ن ، و الكركم من اأجل 
العناي��ة بالب���رشة ، و العم��ل على �سحته��ا والتي ثبت 
له��ا العديد م��ن الف�ائ��د ال�سحية ، و اجلمالي��ة للب�رشة 
الب�رشي��ة . الف�ائ��د اخلا�س��ة بالفازل��ن م��ع الكرك��م 
للب���رشة :- ي�جد العديد من الف�ائد اخلا�سة با�ستعمال 
الفازلن عالوة على الكركم للب�رشة ، حيث اأن الفازلن 
، و الكركم يعدان من اأف�سل ال��سفات الطبيعية ، و التي 

تعم��ل على اإعطاء النتائ��ج املمتازة للغاي��ة لل�جه ، و 
للب���رشة ب�سفة عامة ، و من �سمن تلك الف�ائد ال�سحية 

، و اجلمالية للفازلن و الكركم و منها :-
اأوًل :- يعم��ل الفازل��ن مع الكركم عل��ى اإعطاء الب�رشة 

الب�رشية ل�نًا متجان�سًا و م�حداً .
 ثاني��ًا :- الفازل��ن ، و الكرك��م مفي��دان اإىل ح��داً غ��ر 
حم��دود يف التخل�ص من الآث��ار اخلا�سة بحب ال�سباب 

، و ذلك يف مناطق اجل�سم الب�رشي املختلفة .
ثالث��ًا :- يعم��ل الفازل��ن و الكرك��م عل��ى ت�ف��ر تلك 

الب�رشة الالمعة ، و الناعمة املالم�ص .
كيفي��ة القي��ام بتح�س��ر و�سف��ة الفازلن م��ع الكركم 
للب�رشة :- من اأجل حت�سر و�سفة الفازلن مع الكركم 
يج��ب القي��ام اأوًل بتح�سر عددا م��ن املقادير الأتية و 
ه��ي :- اأوًل :- عدد)2( ملعقة م��ن الكركم مع �رشورة 
النتب��اه اإىل ع��دم ا�ستعمال الكرك��م املخ�س�ص لعملية 

الطه��ي ، و ال��ذي يك���ن حمت�يًا على كمي��ة مركزة من 
ال�سبغ��ة ال�سف��راء الل���ن ، و الت��ي تت��م عملي��ة اإزالتها 
ب�سع�ب��ة م��ن على الب���رشة ، و لذلك فاإنه م��ن الأف�سل 
القي��ام ب�رشاء كمية من الكرك��م املخ�س�ص لال�ستعمال 
عل��ى اجل�سم ، و ذلك من بائعي العطارة حيث اأنه يك�ن 
مت�ف��راً ، و بك��رثة لديهم . ثانيًا :- ع��دد)2( ملعقة من 
الفازلن ، حيث تتم عملية اإ�سافته مع ب�درة الكركم .

ثالث��ًا :- نق���م بعملي��ة التخفيف للمزي��ج ، و ذلك عن 
طري��ق القي��ام باإ�ساف��ة ع��دد )3( مالع��ق م��ن زي��ت 

الزيت�ن اإىل هذا اخلليط ، و خلطه معًا ، و ب�سكل جيد 
رابع��ًا :- وم��ن ثم نق�م بعملية و�س��ع هذا اخلليط على 
الب���رشة ، حيث من املف�سل القيام برك هذا املزيج من 
الفازل��ن ، و الكركم على الب�رشة ملدة زمنية ل تقل عن 
ع��دد )4( �ساعات ثم نب��داأ يف عملية ال�سطف له ، و ذلك 

من خالل ا�ستعمال املاء الفاتر يف ذلك .

كثرا م��ا نق�م بن��رث العطر املف�س��ل لدينا فى 
بداية الي���م، ثم ل يلبث �س�ى �ساعات قليلة 
وتختف��ي رائحته متاما م��ن على املالب�ص. 
فكيف ن�ستطيع اأن جنعل رائحة العطر تدوم 
ط�ال الي���م دون احلاج��ة اإىل نرث قطرات 
من��ه من حن لأخر؟ اإليك هنا بع�ص احليل 
واخلدع ال�سهل��ة لتحقيق ذلك.  تعريف على 
اأهم اخلط���ات جلعل رائحة العطر 

تدوم ط�يال
١- احر�سي على نرث العطر 
عل��ى م�ا�سع النب�سات فى 
اجل�س��م مث��ل جانب��ي الرقبة 
الأذن  وخل��ف  الي��د  ومع�س��م 
والركب��ة، فحرارة اجل�سم تزداد فى 
ه��ذه املناط��ق مم��ا يجلعه��ا قادرة 
على الإحتف��اظ بالعطر لفرة اأط�ل 

من اأى مناطق اأخرى من اجل�سم.

٢- يف�س��ل ترطيب الب�رشة قبل و�سع العطر، فالب�رشة الرطبة متت�ص رائحة العطر 
بدرجة اأكر من الب�رشة اجلافة اأو املليئة بالق�س�ر.

٣- اإذا كن��ت تعتادين على اأخذ حمام �ساخن قب��ل الذهاب للخارج، فمن الأف�سل 
ن��رث العطر على اجل�س��م بع�ص احلمام مبا���رشة، فامل�سام تك���ن مفت�حة فى 

اللحظ��ات الت��ى تلي الإ�ستحم��ام وهنا تك�ن قادرة عل��ى امت�سا�ص العطر 
ب�سكل اأف�سل مما ي�ساعد على دوام رائحته.

- اإذا كان لدي��ك عطرا مف�س��ال، احر�سي على ا�ستخ��دام جمم�عة ام�ستح�رشات 
الت��ى تاأتي بنف�ص رائحت��ه على اجل�سم مثل املي�ست و�ساب���ن الإ�ستحمام والكرمي 
املرط��ب، وابدئي فى و�سع كل منها تل��� الأخر. بهذه الطريقة �س�ف يت�سبع اجل�سم 

بالرائحة باأ�كرث درجة ممكنة.
٥- و�سع العطر على ال�سعر قد يك�ن م�رشا له لكنه مفيد يف تعزيز رائحة ج�سمك. 
وب��دل و�سع��ه مبا�رشة عل��ى ال�سعر، انري  العط��ر فى اله�اء ثم ادخل��ي راأ�سك فى 
الهالة التى ي�سكلها العطر وبهذه الطريقة �سيكت�سب �سعرك الرائحة دون اأن يت�رشر 

منه.
٦- بنف���ص الطريق��ة ال�سابقة ق�م��ي بتعطر مالب�سك قبل ارتدائه��ا بدل من و�سع 
العط��ر مبا�رشة عليها. فبع�ص اأن�اع العط�ر قد ت�سبب البقع على املالب�ص وي�سعب 

اإزالتها.  

مهني��ًا: ت�اجه��ك خيبة اأمل من �سخ���ص كنت ت�سع كامل 
ثقت��ك ب��ه، قد يزعج��ك هذا الأمر ف��رة، لكن��ك ل تلبث اأن 
تقع يف م�سكلة م��ع حميطك عاطفيًا: تخّطط على م�ست�ى 
تط�ي��ر عالقت��ك العاطفي��ة وحت�س��ن اأو�ساع��ك باجت��اه 

املزيد من التعبر عن امل�ساعر والبحث عن ال�ستقرار

مهني��ًا: اأخبار �س��اّرة تعيد اإليك الأم��ل يف ا�ستعادة 
م�قع��ك الطبيع��ي يف العم��ل، لكن علي��ك اأن تتخذ 
قرارات م�سرية حا�سمة عاطفيًا: املجال العاطفي 
ي�سغ��ل كل تفكرك هذا الي�م وحت��اول اأن تبذل كل 
جه��د لإجن��اح العالقة اجلدي��دة النا�سئ��ة على اأمل 

ال��س�ل اإىل خامتة �سعيدة

مهني��ًا: تدفعك النفعالت نح��� الهاوية، فتمال��ك نف�سك ول 
تعّر�ص ا�ستقرارك ال�سخ�سي واملهني للخطر واطلب الن�سيحة 
عاطفي��ًا: يج��ب اتب��اع خط���ات خمتلف��ة ع��ن ال�ساب��ق جتاه 
ال�رشي��ك، والق��رار بن يدي��ك لتحديد طم�حات��ك وم�ساريعك 

امل�ستقبلية معه

ال�سعي��د  عل��ى  بالت�س�ي��ق  حاف��ل  ي���م  مهني��ًا: 
ال�سخ�س��ي، ويك�ن الأمر رائع��ًا، لكن اتخذ احليطة 

واحلذر وكن واعيًا لكل امل�ستجدات
عاطفي��ًا: تلتق��ي م�سادف��ة ال�سخ�ص ال��ذي يحّرك 
م�ساع��رك وباإمكانه حتقيق اأحالم��ك ورغبتك يف 

الرتباط وال�ستقرار نهائيًا

مهني��ًا: يتح��ّدث هذا الي�م عن �رشاك��ة جديدة ت�لد اأو 
ُتف�س��خ اأخ��رى ب�سبب خالف ق�ي زع��زع اأركان الثقة 
يف املج��ال املهن��ي عاطفي��ًا: قد جتد احل��ب اإذا كنت 
وحي��داً وتنع��م باأوق��ات ممتعة م��ع احلبي��ب اإذا كنت 

مرتبطًا، لكن حذار اأ�سحاب النيات املبيتة

اأ�صبحت االن املواقع 
االإلكرتونية واملجالت هي 

املر�صد الذي تقوم كل عرو�س 
بت�صفحه بحثًا عن ت�صريحة 
ال�صعر التي جتعل اإطاللتها 

بال�صكل الذي حلمت به يف يوم 
زفافها و عندما تقع عيناها على 

الت�صريحة التي كانت تتخيلها 
و حتلم بها فتقوم باختيارها 

و تنفيذها و غالبًا ماتكون 
اختيار خاطئ من العرو�س بكل 

ا�صف , الن لي�س كل ما نريد 
هو �صحيح و يجب و�صع هذه 

العبارة كاأ�صا�س يف كل �صيئ 
يخ�س املو�صة و االزياء و 

ال�صعر .

مهنيًا: حاذر لأنك متيل اإىل امل�ساك�سة وامل�اجهة 
وط��رح التحدي��ات يف كل املج��الت حت��ى م��ع 

الزمالء والعاملن معك
عاطفي��ًا: الو�س��اع العاطفي��ة تبقى جي��دة ل بل 
ممت��ازة، لقاء عذب جّداً مع �سخ�ص ينال اإعجابك 

ويخطف تفكرك وي�ستت اأفكارك


