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انت��ِق الأمور التى تتحدث فيها م��ع روؤ�سائك، وحاول 
اأن تكون فى �سياق العمل حتى ل تواجه ردة فعل غري 
متوقعة منهم، خا�سة فى اأجواء العمل غري امل�ستقرة.

  ل تتخل��ى عن حبيبك من اأجل املال، وعليك اأن تفكر 
جي��ًدا ف��ى م�ساعرك بقلب��ك ولي�س بعقل��ك، فامل�ساكل 

اليوم ميكن اأن يكون مربكا جدا بالن�سبة لك ب�سبب الآراء 
املت�سارب��ة والفر�س املختلف��ة التى تظهر لك من جميع 
اجلوانب. فى ح��ن اأن كثري من القوات جتذبك اإليها لكن 

عليك األ تنحاز اإليها جميعا. 

م��ن ال�رضورى اأن تتوخى احل��ذر فى مكان عملك 
الي��وم. اأن��ت متي��ل اإىل ن�سي��ان اأن اأماك��ن العم��ل 
احلديث��ة تفتقد اخل�سو�سية فحاول اأن تكون اأكرث 
��ا على اأفكارك ول تتح��دث عن م�رضوعاتك  حر�سً

امل�ستقبلية قبل اأن تبداأ خطواتك لتنفيذها.

تب��داأ بداي��ة جي��دة فى امل���رضوع ال��ذى مت تاأجيله منذ 
فرتة طويلة، واإنها خطوة واحدة فى و�سع اأ�سا�س جيد 
مل�ستقب��ل ناجح، فتاأخ��ذ الأمور �سهل��ة ول تتعجل فى 
اأى �س��ىء دون التفكري مرتن، ول تعتمد على الآخرين 

للقيام بعملك.

�سغ��وط العم��ل توؤث��ر علي��ك وعل��ى تعامالت��ك 
م��ع الآخري��ن، وتت�سب��ب ف��ى قط��ع ات�سالك مع 
اأ�سدقائك، فحاول الف�سل بن الأمور وا�ستعادة 
عالقات��ك مع م��ن حولك. تخ�س��ى خو�س عالقة 

عاطفية جديدة ب�سبب ف�سلك عدة مرات �سابقًا

لدي��ك طاق��ة ح��ب مث��رية ج��داً وغ��ري متوقع��ة، ق��د 
حتت��اج اإىل بع���س التغيريات، ولكن ذل��ك قد ل يكون 
بال���رضورة اأم��راً �سيئ��ًا بالن�سب��ة لك، فاحلي��اة مليئة 
بالتغي��ريات، واحل��ب احلقيق��ى �سوف يغري ل��ك اأ�سياء 

كثرية اأكرث من اأى وقت م�سى.
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كيف تختارين المكياج المناسب لوجهك وكيف تضعينه

بالن�سب��ة لنوع الب�رضة عادي��ة ، دهنية اأو جافة ل حتتاري 
الآن اغل��ب امل��اركات لديه��ا م��ا يتنا�س��ب جلمي��ع اأن��واع 
الب���رضة  فق��ط ا�ساأيل امل�سئول��ة اأو مندوب��ة املاركة املراد 

ال�رضاء منها .. 
ا�ستخدم��ي املاركة امل�سه��ورة املعرتف بها مل��اذا ؟؟ لأن 
اأق��رب م�ستح�رض يالم�س ب�رضت��ك مبا�رضة بعد احلماية هو 
كرمي الأ�سا�س ،، فخذي وقتك يف انتقاء الأف�سل خ�سو�سا 

اإذا كانت ب�رضتك ح�سا�سة ..
 كيف اختار الدرجة اأو اللون املنا�سب للون لب�رضتي ؟؟؟

لذوات الب�رضة الفاحتة : 
• اإذا كان��ت الب���رضة م�سف��رة اخت��اري الأل��وان املائل��ة 

للوردي ...
• اإذا كان��ت الب���رضة مائل��ة لالحم��رار اخت��اري الأل��وان 

املائلة للبيج ....
• اأم��ا اإذا كنت حمظوظة تتمتع��ن بب�رضة متوازنة اللون 

اختاري درجات البيج الطبيعي ...
لذوات الب�رضة اخلمرية اأو درجات الأ�سمر :

• اإذا �سم��راء م�سفرة ل��ك خيارين اللون املائل للربتقايل 
امل�سم�س��ي اأو ال��وردي ، جربي الثنن و اخت��اري الأن�سب 

للون ب�رضتك.
• اإذا �سم��راء مائل��ة لالحم��رار اخت��اري درج��ات البي��ج 

طبيعي الغامقة غالبا تبدا من رقم 3 وما فوق.
اأغل��ب امل��اركات تالحظينها متلك اأن��واع عديدة من كرمي 
الأ�سا�س ) ال�سميك ، املعتدل ، اخلفيف ( اختاري ما ينا�سب 

نوع ب�رضتك باتباع التعليمات املذكورة اأعالة 
بع��د النته��اء م��ن الختي��ار تاأك��دي م��ن الدرج��ة الت��ي 

اخرتتيها هل هي فعال منا�سبة ؟ كيف ؟؟
للتاأك��د م��ن اأن كرمي الأ�سا�س هو املنا�س��ب للون ب�رضتك ،، 
با�ستخ��دام اأعواد الأذن قوم��ي بو�سع خط من اخلد لأ�سفل 
الف��ك ولحظ��ي الل��ون اإذا ج��ف امت��زج واختفي م��ع لون 
ب�رضتك ذلك هو اللون املنا�سب ل ترتددي و ا�سرتيه ،،، اأما 
اإذا حتب��ن اأن يك��ون اأفتح ، اختاري من نف���س اللون الذي 
امتزج م��ع ب�رضتك لكن درجة اأفت��ح وجربيها حتى تكوين 

مقتنعة بها 
كيف ت�سعن  كرمي الأ�سا�س ؟

قب��ل كل �سيء الرتطيب مهم جدا ج��دا قبل الأ�سا�س وكذلك 
احلماي��ة هن��اك كرمي��ات ترطي��ب حتتوي عل��ى حماية ل 
حتت��اج بعدها ك��رمي حماي��ة و هناك كرمي��ات ترطيب ل 
حت��وي حماية ف�رضوري و�سع حماي��ة بعدها ،،،، ابتعدي 
عن الكرميات ذات الأ�سا�س الزيتي وانتقي دائما الكرميات 
الت��ي متت�سه��ا الب���رضة ول ترتك اأث��ر زيتيا عليه��ا ،، و اإذا 
اأح�س�ست��ي اأن ب�رضتك بع��د و�سع املرط��ب بدقائق مازالت 
زيتي��ة خ��ذي ورقة حم��ارم و ربتي على امل��كان املطلوب 
لتقلي��ل املظهر الزيتي ،، اأما لو�سع كرمي الأ�سا�س بالن�سبة 

يل ، اأن��ا اأف�س��ل و�سع��ه بالي��د م��ع اأن الكث��ري م��ن الن�ساء 
يف�سل��ن ال�سفنج��ه ه��ي اأي�س��ا ممت��ازة الثن��ان يفي��ان 
بالغر���س ، قومي بو�س��ع 5 نقاط كبرية من الأ�سا�س على 

كامل وجهك باملناطق التالية :
• اجلبهة. • الأنف . • اخلد اأمين. • اخلد الأي�رض. • الذقن 
. ث��م ابدئ��ي بالتوزيع عل��ى كام��ل الوجه ، تذك��ري دائما 
ابدئ��ي بالقلي��ل لأنه ميكن��ك زيادته بعدها ، لك��ن العك�س 

غري �سحيح..... 
• الكون�سيلر:

يو�س��ع بعد كرمي الأ�سا�س ،،، نعم بعده ولي�س قبله هذا �رض 
املكي��اج الناجح .. وزعيه باليد اأ�سهل بالن�سبة لفوق العن 
، اأم��ا بالن�سبة لتحت العن وزعي��ه بالأ�سفنجه املخ�س�سة 
لالأ�سا���س اأو بالي��د مثل ما اأن��ا اأف�سل ، ابدئ��ي من الداخل 
اإىل اخلارج ،، لكن انتبه��ي توزيع الكون�سيلر لهذه املنطقة 
بالرتبيت اللطيف ) و لي�س امل�سح ( اىل ان  ميتزج اللون مع 
ب�رضتك و حت�سلن على التغطية املطلوبة  تذكري دائما اأن 
و�س��ع طبقة �سميكة منه �سوف ي��ربز خطوط التجاعيد يف 
منطق��ة العن ، فتبدين كبرية بال�س��ن احر�سي على و�سع 

طبقة رقيقة دائمًا  حتى لو مل حت�سلن على التغطية 
• بودرة الأ�سا�س :

توجد بثالث اأنواع :
loose powder علبتها كبرية. • البودرة احلرة 

• البودرة امل�سغوطة compact . • البودرة املخلوطة 

 all in one face*بكرمي اأ�سا�س ت�سمى ب��ودرة الأ�سا�س
foundation ع��ادة تعطي تغطية ممتازة وتغنيك عن 
ك��رمي الأ�سا�س :مايف م�سكلة ،، فق��ط ي�ستح�سن النوع الذي 
عن��د و�سعه يذوب وميتزج م��ع الأ�سا�س ما يتكتل مو مهم 
اأي مارك��ة ،، و دائم��ا اختاري درجة الل��ون ال�سفافة التي 
tran s  تنا�س��ب كل درجات األوان ك��رمي الأ�سا�س ت�سمى
parent.. دائم��ا �سعي البودرة احلرة بالفر�ساة الكبرية 
بع��د نف�سه��ا من الزائ��د لكي م��ا ت�سعن طبق��ة �سميكة و 
حت�س��ن ب�رضتك كاأنها جاف��ة و تت�سقق ،،، لكن اأي�سا ميكن 
ا�ستخ��دام ال�سفنجة ممتازة و تفي بالغر�س .  وزعيه على 
كام��ل الوجه ما عدا اجلفن العلوي ف��وق احلاجب انتظري 
قوم��ي بالآت��ي ث��م �سعي الب��ودرة احل��رة علي��ه واحفظي 

الطريقة لنها ا�سا�س مكياجي :
اأول : بالفر�س��اة اأو ا�سفنج��ة ظ��الل العي��ون �سعي الظالل 
 shimmer الفاحتة جدا الن��وع امل�سيئه اللماعة ت�سمى

حتت احلاجب ليعطي �سكل احلاجب مرفوع ،، 
ثانيا : �سعي الظل الفاحت الذهبي ، البيج الالمع اأو الف�سي 
اله��ادئ يف زاوية العن الداخليه بع��د ذلك انرثي البودرة 
احل��رة على الأماك��ن الباقية من اجلف��ن العلوي وذلك كي 
ل حت�سل��ي على اخلط الدهني يف ثنية اجلفن العلوي الذي 
ي�سب��ب ازعاج لكثري من الن�س��اء ، اأي�سا للحفاظ على ثبات 
الظل و ل�سهولة مزج و توزيع الألوان على اجلفن العلوي ،، 

هذه اخلطوتن بالن�سبة يل �رضورية لكل اأنواع املكياج .

بغداد ــ متابعة

خاص

طريقة عمل مندي الدجاج 

طرق ناجحة لتفهم شخصية شريك حياتك بشكل أفضل

وسائل لتقوية الرموش والحفاظ على صحتها

املكّون��ات كيل��و اأرز ب�سمتي. دجاجت��ان مقطعتان 
اإىل ن�سف��ن ب�سكل طويّل. ملعق��ة �سغرية زعفران.. 
ثالث��ة روؤو���س م��ن الب�س��ل املفرومة. ع��ود قرفة. 
ع�رض حبات من كل م��ن )الهيل، والقرنفل، والفلفل 
الأ�س��ود(. ملعقة كبرية مل��ح. ملعقة كبرية بهارات. 
ق��رن فلفل اأخ�رض. قطع��ة فحم �سغرية. كوب زبيب 
خا���سّ بالطهي. ل��وز، و�سنوبر، طريق��ة التح�سري 
نق��وم بغ�س��ل الأرز جيداً ثم ننقعه مب��اء دافئ ملدة 
ع�رضي��ن دقيق��ة. يف �سحن عميق ن�سك��ب ماء الود 
ون�سيف اإليه الزعف��ران. يف قدر كبري نقوم بو�سع 
الب�س��ل م��ع القليل من الزي��ت ، ونق��وم بتقليبهم ، 
ث��م ن�سع قطع الدج��اج على الب�س��ل ونقلب القطع 
جي��داً اإىل اأن يتغ��رّي ل��ون قط��ع الدج��اج. ن�سي��ف 

التتبي��الت عل��ى قط��ع الدج��اج. ن�سكب امل��اء على 
الدج��اج ونرتك��ه عل��ى الن��ار املتو�سط��ة وُنخ��رج 
قط��ع الدج��اج م��ن امل��رق ونق��وم بتحمرياجله��ة 
العلوي��ة من قطع الدجاج يف الف��رن وبعدها تقلب 
القط��ع للجهة الأخرى لتحمر جي��داً. يف وعاء طبخ 
الأرز نقوم بو�سع �سبع��ة اأكواب من املرق وبعدها 
ن�سي��ف الأرز املنقوع ونرتكه عل��ى نار عالية اإىل 
اأن يغل��ي، ونرتكه ملدة خم�س ع���رضة دقيقة اإىل اأن 
ين�س��ج الأرز. نبقي الأرز يف وع��اء الطبخ ون�سف 
فوق��ه قطع الدجاج ون�سع ب��ن قطع الدجاج وفيه 
القلي��ل من قط��رات الزيت بتجمري قطع��ة الفحم ثم 
ن�سعه��ا يف بن قطع الدجاج، ونغطي الوعاء ملدة 

ع�رض دقائق لياأخذ نكهة ال�سواء.

 
تعتم��د العالق��ة الزوجي��ة الناجح��ة عل��ى العدي��د 
م��ن الأ�س���س والقواع��د الت��ي ت�سم��ن ا�ستمراريتها 
ليعي���س  املنا�سب��ة  البيئ��ة  وتوف��ر  ودميومته��ا، 
الزوج��ان حياة زوجية م�ستق��رة و�سحية تخلو من 

امل�ساكل. 
منهم��ا  كل  يتفه��م  اأن  م��ن  للزوج��ن  ب��د  ول 
متطلب��ات واحتياجات الآخ��ر يف �سبيل تلبية هذه 
الحتياج��ات، وه��ذا يتطل��ب فهمًا عميق��ة من قبل 
الطرفن ل�سخ�سي��ة الآخر. لذا فقد اأورد موقع "�سي 
ن��وز" الإلك��رتوين 5 ط��رق ناجح��ة ليتفه��م امل��رء 

�سخ�سية �رضيك حياته ب�سكل اأف�سل: 
s 1 احلواريعت��رب احل��وار م��ن اأك��رث الأم��ور التي 
�رضي��ك  تفك��ري  تفه��م طريق��ة  اأن  ميكن��ك عربه��ا 
حيات��ك. لذا ل ترتدد يف التح��اور معه لكي حت�سل 

على فهم اأعمق ل�سخ�سيته. 
 s 2 ق�ساء وقت اأطول مع ال�رضيك

اإن ق�ساء وقت اأط��ول مع ال�رضيك يتيح لك الفر�سة 
ملراقب��ة �سلوك��ه وطريق��ة كالم��ه وه��ذان اأم��ران 

يعك�سان الكثري عن �سخ�سيته وطريقة تفكريه. 
s 3 ممار�سة الن�ساطات مع ال�رضيك

ح��اول اأن متار���س ن�ساط��ات م�سرتك��ة م��ع �رضيك 
حيات��ك، فه��ذا �سيمكنك م��ن التعرف عل��ى طريقته 

يف التعام��ل مع الأمور وبالت��ايل يتيح لك املجال 
لتفهم �سخ�سيته ب�سكل اأف�سل. 

s 4 ال�سفر
يع��د ال�سفر فر�سة كبرية لك�س��ف العديد من خ�سال 
�رضي��ك احلياة التي مل تكن تعرفه��ا، فالبقاء �سوية 
لفرتة طويلة دون الن�سغ��ال مبتاعب احلياة، يتيح 

لك الفر�سة ملعرفة تفا�سيل كثرية عنه. 
s 5 مناق�سة امل�ساكل

يف الكث��ري من الأحيان، ق��د تك�سف امل�ساكل خبايا 
�سخ�سي��ة الط��رف الآخ��ر، ل��ذا ح��اول اأن تناق���س 
امل�ساكل العالقة مع �رضيك حياتك لكي تفهم وجهة 

نظره بها، وتتعمق يف فهم اأ�سلوب تفكريه.

حتيط الرمو�س باأعيننا وحتميها من الغبار والعوامل 
اجلوي��ة الأخرى، ولكننا ن��ادراً ما نوليها اأي اهتمام 
رغم حاجتها للعناي��ة الدائمة للحفاظ على �سحتها 

وجمالها. 
الآون��ة  يف  الن�س��اء  وب��داأت 

اخل��رية الهتمام بقوة وطول 
و�سماك��ة رمو�سه��ن، وفيما 

يلي جمموعة من الن�سائح 
ال�سحة  تقدمه��ا خب��رية 

الدكت��ورة كريان لوهيا 
احلائ��زة عل��ى دكتوراة 

يف الط��ب، ع��ن كيفي��ة 
العناية بالرمو�س، بح�سب 

�سحيف��ة تامي��ز اأوف 
اإنديا:

 s  1

تنظيف مكياج العيون ب�سكل دائم : 
حتب بع���س الن�ساء ت��رك املاكياج عل��ى اأعينهن اأو 
ي�سعرن بالك�سل بعد يوم عمل طويل اأو �سهرة متعبة، 
اإل اأن ه��ذه الع��ادة ميك��ن اأن ت��وؤذي الرمو���س لأنها 
ت�سب��ح ه�سة واأكرث عر�س��ة للتك���رض، بالإ�سافة اإىل 
اإحل��اق الأذى باملنطق��ة املحيط��ة بهم��ا، لذا يجب 
اإزال��ة املكي��اج ع��ن الرمو���س قبل الذه��اب اإىل 

النوم.
اإ�سرتاحة: اإعطاء الرمو�س   s 2

اإن الإف��راط يف ا�ستخ��دام اأدوات جتعيد و اإطالة 
الرمو���س له اآث��ار �سلبية كب��رية عليها، وت�سبب 
�سغطًا ينتج عنه ت�ساقط ال�سعر، لذا ين�سح مبنح 
الرمو���س ا�سرتاحة عرب جتنب ه��ذه املمار�سات 
ال�س��ارة ق��در الإم��كان، كم��ا ي�ساع��د ذلك على 

راحة العينن اأي�سًا.
s 3 تناول الطعام ال�سحي:

يلع��ب النظ��ام الغذائي دوراً يف احلف��اظ على �سحة 
الرمو���س، وتعّد الفيتامين��ات ذات اأهمية بالغة لنمو 
ال�سع��ر، وكذلك الأحما���س الأميني��ة الأ�سا�سية التي 
تعد ج��زءاً ل يتجزاأ من ج�سم ال�سع��رة، ويوؤدي نق�س 
الربوت��ن اإىل فق��دان ال�سع��ر، ل��ذكل ين�س��ح بتناول 

الأطعمة احلاوية عليه ب�سكل منتظم. 
 s 4 عدم فرك العينن:

يف��رك معظ��م النا���س عيونه��م خا�س��ة عندما 
ي�سعرون بحكة اأو بالنعا�س، ورمبا ي�سبب هذا 

�سعوراً بالراحة، و لكن هذه العادة من املمكن 
اأن ت�سبب م�ساكل عدة اأب�سطها هو فقدان الرمو�س. 

s 5 الربو�ستاجالندين:
  اأثبتت الأبحاث موؤخراً اأن الربو�ستاجالندين ي�ساعد 
على زيادة طول الرمو�س، وعلى الرغم من اأن تاأثريه 
يحتاج بع�س الوقت اإل اأنه فعال للغاية، وهو معتمد 

من منظمة الغذاء والدواء الأمريكية.

ا�ستثمر اأف��كارك الإبداعية فى تطوير �س��ري العمل، وعليك 
اأن تتج��ه للعم��ل ب�س��كل م�ستق��ل بعي��ًدا ع��ن ال���رضكاء و 
امل�س��اكل الت��ى تواجهها معهم. عالقت��ك باحلبيب كافية 
وقوي��ة بالدرج��ة الت��ى جتعلكما ق��ادران عل��ى مواجهة 

م�ساكل املرحلة مًعا،  

قد حت�سل على ر�سالة م��ن احد زمالئك بالعمل اليوم 
يدع��وك فيه��ا للعم��ل مع��ه باخل��ارج ،ل تت���رضع فى 

اتخاذ القرار وا�ست�رض من حولك. 
حاول البتعاد ع��ن العالقات العاطفية املرهقة التى 

ت�سبب احلزن والتوتر لك 

اأو�ساعك جميعها جيد اإىل حد كبري، عليك فقط بذل مزيد من 
اجله��د خالل الفرتة املقبلة، كما اأنه من املفرت�س اأن حت�سل 
عل��ى مكافاأة من العم��ل، اليوم جيد ب�سكل كب��ري. قد تتح�سن 
عالقتك العاطفية مع ال�رضيك كثرياً اليوم قد تبوح مبا داخلك 

من م�ساعر لل�رضيك 

اإذا كنت تقدمت بطلب للح�سول على وظيفة حتقق 
من ال�رضكة فقد تتلقى بع�س الأخبار اجليدة ب�ساأن 
عملك، وم��ن املتوقع اأن تاأتيك ترقية اأو زيادة فى 
الراتب اليوم. اليوم مالئم لال�ستثمارات ب�سكل عام 
ف��اإذا كنت تخط��ط ل�رضاء عق��ار اليوم ف��اإن الوقت 

منا�سب لعمل هذا قد حت�سل على �سفقة جيدة.

ل ت�سع��ر بالراح��ة والأم��ان ف��ى عالقت��ك العاطفي��ة 
احلالي��ة وتفكر كث��رياً فى انهاء العالق��ة ب�سكل ودى، 
فاحر���س عل��ى ع��دم الت�سب��ب ف��ى ج��رح ل�رضي��كك 

وتو�سال حلاًل ير�سى الطرفن.

الأ�سا�س  • كرمي 
كيف تختارين الأن�سب لب�سرتك ؟ ,, 

مراكز التجميل مملوءة باأنواع عديدة 
من كرميات الأ�سا�س , ل�سراء النوع 

املنا�سب لك , اذهبي ملركز التجميل بدون 
و�سع مكياج على ب�سرتك فقط �سعي 

كرمي الرتطيب و احلماية .
يجب �سراء الكرمي الذي يتنا�سب مع 

لون ب�سرتك ,, كيف ؟؟
اإذا كنت حمظوظة ذات ب�سرة �سافية 

و خالية من العيوب توجهي و اأنت 
مغم�سة للأ�سا�س ذو التغطية اخلفيفه 

غالبا ما يكون ال�سائل اأو بودرة الأ�سا�س 
اأما اإذا ب�سرتك غري �سافية فيها اآثار 

حبوب اأو تبقع اأو غري موحدة اللون 
توجهي للتغطية العالية التي ت�ساعد على 

توحيد لون الب�سرة 

ت�سع��ر بالثق��ة بنف�س��ك ولكن��ك حتت��اج اإىل تاأكيد 
هويت��ك اخلا�سة من حدود العالقات الرومان�سية 
ف��ى  ال�سحي��ة  احل��دود  اأن  اإدراك  ف��ى  و�ستب��داأ 
العالق��ات عالم��ة عل��ى ازده��ار العالق��ة واأنه��ا 
�سليم��ة و�ست�سع��ر بالكتفاء الذاتى للم��رة الأوىل 

لو�سع هذه احلدود.


