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مهنيًا: يتحدث هذا اليوم عن م�سائل مالية تخ�ض بع�ض 
ال���راكات م��ن ر�سوم وعائ��دات اأو م��ا �ساب��ه، وت�سعى 
لتغطية العجز عاطفي��ًا: تعود الأمور بينك وبني ال�ريك 
اإىل جماريه��ا الطبيعي��ة بفعل حكمت��ك ون�سجك، ووعي 

ال�ريك الذي اأثبت اأنه خمل�ض وويف

مهني��ًا: ج��و اإيجاب��ي لط��رح اأف��كار جديدة بغي��ة تطوير 
العالقة، ا�ستفد قدر الإمكان ول ت�سّيع الفر�سة

عاطفيًا: ق��د يطلب ال�ريك م�ساعدت��ك يف بع�ض الأمور، 
فال ترتّدد وكن اإىل جانبه ليتمّكن من مقاومة ال�سغوط

مهني��ًا: يحمل هذا اليوم حال��ة طارئة وتوتراً واإرباكًا 
�رع��ان م��ا ي��زولن، وي��راودك ال�سع��ور ب���رورة 
النتب��اه اإىل املخاطر عاطفيًا: حتتاج اإىل وقت جتل�ض 
في��ه م��ع ال�ري��ك، وقد يك��ون ال�سف��ر احل��ّل املنا�سب 
لرتطي��ب الأج��واء والتخفي��ف من حدة 

الت�سنج والإرباك يف العالقة

مهني��ًا: ُك��ن دقيق��ًا ج��ّداً وراق��ب م��ا يجري ه��ذا اليوم 
بهدوء وم��ن دون تدّخل من قبل��ك يف بع�ض ال�سفقات 
عاطفي��ًا: ت�سرتيح من بع�ض ال�سغوط وحتقق ابتداء من 
الي��وم حلمًا ما، ميكنك اأن تبا�ر عالقة جديدة وتالقي 

التجاوب

مهني��ًا: جاهد وثابر يف �سبيل حتقيق خططك واأهدافك، 
ول ت��رتك ال�سغ��وط والعراقيل تعي��ق عملك وجتّنب كل 
عم��ل مه��م ومعّق��د عاطفي��ًا: ما يرغ��ب ب��ه ال�ريك لن 
يكون م�ستحياًل، وهذه اأب�سط �روط العالقة التي جتمع 

بينكما والتي مل تعرف يومًا اإل التفاهم والن�سجام

مهني��ًا: تتّلق��ى خ��راً جي��داً يتعّل��ق مب�سع��ى �سابق اأو 
مب���روع ق��دمي ط��واه الن�سيان، لكن��ك تفاج��اأ باأمور 
جتعل حياتك املهنية قبل��ة الأنظار عاطفيًا: ل تدخل 
م��ع ال�ري��ك يف نقا�ض عمي��ق لأنه لن ي��وؤدي اإىل اأي 
نتيجة طاملا اأن كل طرف متم�سك مبواقفه ول يتنازل 
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الفاشنستا "ماسة" : هدفي أن أعكس جمال المرأة المحجبة بشكل محتشم وأنيق 
 

-من هي مي�ض ؟حدثيني عن نف�سك وعن درا�ستك ؟؟
مي�ض ثائر معروفة باأ�سم "ما�سة " بيوتي بلوكر وم�سممة 
ازي��اء  در�ست  يف كلية الرتبي��ة الريا�سية تخرجت منها 
مبعدل عايل جعلني الوىل على الكلية وحاليًا انا معيده 

بجامعة بغداد .
-متى دخلتي عامل الزياء ؟وماهو اول ت�سميم لك ؟؟

دخل��ت ع��امل الزي��اء يف  ٢٠١٣ ع��ن طري��ق ت�سجي��ع 
م��ن والدت��ي كونها فنان��ة ت�سكيلي��ة وتهوى ام��ور الفن 

والت�ساميم مما حببني اكرث باملو�سوع . 
ب��داأت العم��ل م��ع والدت��ي بالر�س��م ع مالب���ض دزاي��ن 
العباي��ات ولن اخرتت خ��ط  الت�ساميم ايل تخ�سو تهتم 

املراأة  املحجبة . 
-من بداأتي كفا�سن�ستا ؟؟

ب��دات كفا�سون�ست��ا من خ��الل ت�ساميمي الت��ي ا�سممها 
واعر�سه��ا عل��ى من�س��ات  ال�سو�س��ل ميدي��ا والتي لقت 

اعجاب الكثري من املتابعني .
-من �سجعك على دخول عامل الفا�سن ؟

اللذين �سعجعوين ع دخول هذا العامل اجلميل هم عائلتي 
وكذل��ك يف الون��ه الخ��رية زوج��ي يق��ف اىل جانب��ي 

وي�سجع طموحي وجناحي 
-ه��ل واجهتي م�ساعب وانتقادات وكيف اثرت عليك ان 

وجدت ؟؟
واجه��ت الكثري م��ن امل�ساع��ب والنتقادات م��ن النا�ض 
ب�سب��ب ع��دم تقبله��م مو�س��وع الفا�س��ن وخ�سو�س��ا يف 
جمتمعن��ا ولك��ن واجهت جمي��ع امل�ساعب ول��ن اجعلها 
توؤث��ر على نف�سيتي وعملي بل ازددت ا�رارا على العمل 
والنج��اح وكذل��ك الثقة بالنف���ض التي امتلكه��ا والهدف 
الذي احمله يف ان او�سل الناقة واجلمال  ب�سكل حمت�سم 
واعك�ض جم��ال املراأه املحجبة بطريق��ة ع�رية وانيقة 

وتواكب املو�سة والفا�سن .
-كي��ف ت�ستوح��ني اف��كار ت�ساميم��ك ؟ه��ل م��ن خ��الل 

امل�ساهدة ام اخليال ؟؟
ا�ستوح��ي افكار ت�ساميمي بح�سب الوان املوا�سم وبنف�ض 
الوقت دمج بني املا�س��ي واحلا�ر بالت�ساميم وبع�ض 
الت�ساميم  ا�ستوحيها من اخليال واج�سدها على القما�ض 

يف الواقع .
 -هل �ساركتي بعرو�ض ازياء ؟وماهي ؟

�سارك��ت باكرث من عرو�ض ازياءوب��ازارات داخل العراق 
وخارجه

ف�سارك��ت بعر���ض ازي��اء م��ع امل�سممة خول��ة العظمي 

بال�سوي��د وكذل��ك بعمان  �ساركت يف ب��ازارات و�ساركت 
اي�سا بعر���ض ازياء مهم بالن�سب��ة يل كان ريعه ل�سالح 

اطفال مر�سى ال�رطان.
-حدثيني عن م�ساركتك يف بغداد فا�سن ويك ؟؟

�سارك��ت يف حدث بغداد فا�سن �سو كانت م�ساركة جميلة 
وا�ستفدت جدا منها  وعر�ست بها اعمايل وت�ساميمي .

-من يعجبك من امل�سممني وحتبي التاأثر بعملهم ؟؟
اك��رث الت�ساميم التي اتاأثر به��ا هي اخلليجية والفرن�سية 
القدمي��ة وكذلك بع���ض الراندات العاملي��ة مثل دولت�سي 

غبانا لنها تتميز بكرثة اللوان والتجديد والتمييز .
 -ماهو هدف مي�ض ؟؟

ه��ديف الذي ا�سعى جاهدة اليه هو ان اكون مدونة فا�سن 
ت�سل للعاملية. 

ام��ا من ناحيه الت�ساميم فه��ديف ان تكون على م�ستوى 
عاملي اي�سا .

-ماه��ي ن�سيحت��ك للفتي��ات ك��ي ميا�سي��ني املو�س��ة 
؟؟وماهي اللوان الدارجة هذا ال�سيف ؟

ن�سيحت��ي للفتيات هي ان جتعل الناق��ة عنوانها الول 
وتهتم مبواكبة املو�سة  اما اللوان الدارجة لهذا املو�سم 

فهي الخ�ر والوردي الفو�سي .
ه��ل ال�سه��رة عل��ى ال�سو�س��ل ميدي��ا توؤث��ر عل��ى حيات��ك 

ال�سخ�سية بال�سلب او اليجاب ؟؟
اكيد ال�سهرة تاث��ر بحياتي ال�سخ�سية لنها تفقدين �سيء 
من  اخل�سو�سية بحياتي واغلب الحيان يردين اح�سا�ض 
اين لامتل��ك  اخل�سو�سي��ة بحيات��ي ال�سخ�سي��ة ودائم��ا 
حم��ط انظ��ار الكث��ري من الفتي��ات  وهذا يعن��ي ان  اكون 
دائم��ًا اعمل لتقدمي  �سيء ه��ادف ومفيد جلميع الفتيات 

. -ماهي امنية مي�ض التي تتمنى لو تتحقق ؟؟
امنيت��ي مبجال عملي الدرا�سي اك��ون يف يوم من اليام 

رئي�سة جامعة بغداد 
ام��ا يف جم��ال الفا�س��ن امتنى ان اك��َون �رك��ة ت�سميم 

وانتج ت�ساميم الزياء على م�ستوى عاملي .
 -كلمة الخريه ملتابعيك ؟

 ا�سك��ر كل متابعين��ي الذين يتابعوين واحب ان اقول لهم 
ل��ول دعمك��م يل ومتابعتك��م مل��ا و�سلت له��ذه املرحلة 
وا�سك��ر ثقته��م ب��ي واك��ن له��م كل  الفخ��ر والعت��زاز 

والمتنان .
واهم كلمات ال�سكر التي احب ان اقولها هي ملن �ساندين 
واكمل مع��ي م�سواري والذي له تاأث��ري كبريجدا بحياتي 
ه��و زوج��ي احمد اقدم ال��ه كل احلب لن��ه �سبب جناحي 
م��ن بع��د اهلي ومتابعين��ي واي�سا اح��ب ان ا�سكر وكالة 

و�سحيفة اجلورنال على هذا احلوار اجلميل .

حوار – هيفاء القره غولي 

خاص

طريقة عمل ورق العنب 

عالج تقصف الشعر وجفافه 

استخدمي قناع األفوكادو والشوفان لبشرة صحية فى الصيام

كيلو ورق عنب
للح�سوة 

3 كا�سات ارز )منقوع ملدة ربع �ساعة(
كيلو حلم مفروم خ�سن

ب�سلة مرو�سة
حبة طماطم مرو�سة

ع�سري 5 ليمونات
7 مالعق دب�ض الرمان

ملعقة كبرية ملح
ملعقة �سغرية فلفل ا�سود
ملعقة كبرية بهار م�سكل

ملعقة �سغرية قرفة مطحونة
كا�سة كبرية زيت نباتي

طريقة التح�سري 

نخلط جميع مقادير )ال��رز. واللحمة.والب�سل.والطماطم.
وامللح. والفلفل ال�سود. والبهارات. والقرفة. والزيت(

ثم ن�سلق الورق 5 دقائق ثم نفرد ورقة العنب ونح�سوها 

من احل�سوة ونثني الطراف ونلفها ب�سكل ا�سطواين
ن�س��ع يف الق��در �رائح م��ن البن��دورة والليم��ون ب�سكل 

دائري ثم ن�سع الورق امللفوف فوقهم يف قدر الطبخ
ن�س��ع الق��در عل��ى الن��ار ن�س��ع يف وع��اء 5 مالعق رب 
البن��دورة وملعق��ة ملح م��ع ع�سري الليم��ون و 7 مالعق 
دب�ض الرمان نخلطهم باملاء ون�سكبهم فوق القدر ونغمر 
الق��در باملاء ونرتكه��ا حتى تغلي وبع��د الغليان نخفف 

درجة احلرارة ونرتكها مدة �ساعتني
املحا�س��ي ؛ نح�سوه��م قلي��ال ونقي���ض با�سب��ع اخلن�ر 
)ندخ��ل ا�سب��ع اخلن�ر داخل احلبة لعن��د و�سوله لعقلة 
ال�سب��ع( ول تزي��دي عل��ى ذالك ث��م اوقف��ي احلبات يف 
الق��در ث��م ن�س��ع 3 مالع��ق دب�ض الرم��ان وملعق��ة ملح 
ونغم��ر املح�س��ي بامل��اء او اق��ل ونرتكه حت��ى يغلي ثم 

نخفف احلرارة ونرتكها ملدة �ساعة.

ف��رك خ�سل وج��ذور ال�سعر بزي��ت ال�سبار م��رة واحدة 
يومي��ًا بعد ذلك يتم غ�سل ال�سع��ر باملاء وال�سامبو. فرك 
ال�سعر بزيت جوز الهند وزيت اللوز. يخلط زيت الزيتون 
م��ع زي��ت عب��اد ال�سم�ض وزي��ت اللوز وع�س��ري الليمون 
وخ��ل التف��اح املخف��ف ويدهن الراأ���ض بها بع��د غ�سله 
بال�سامبو العادي ويرتك ليلة كاملة. يتم غلي 3 مالعق 
م��ن اأع�ساب القرا�ض يف لرت من املاء ملدة 155 دقيقة 
وي�س��اف اإلي��ه ملعقت��ني من زي��ت جوز الهن��د وملعقة 
م��ن اجللي�رين ومت��زج املقادي��ر جيداً ويغ�س��ل ال�سعر 
باملزي��ج. غلي ملعقتني م��ن اأوراق البقدون�ض يف املاء 
مل��دة 5 دقائ��ق وبعد تري��ده ي�ساف زيت ج��وز الهند 
واجللي�ري��ن وم��ن ثم يت��م غ�سل ال�سعر ب��ه. غلي ق�سور 
ال�سفرجل يف املاء ملدة ربع �ساعة وبعد تريده ي�ساف 
زيت ج��وز الهند واجللي�رين ومن ث��م يغ�سل ال�سعر به. 
غلي حبوب زيت القاطونة، ومن ثم يتم تدليك ال�سعر به 

فهو مفيد لعالج تق�سف ال�سعر وجفافه. 
العناي��ة بال�سع��ر الطوي��ل فال�سع��ر الطوي��ل يحتاج اإىل 

عناي��ة ورعاي��ة اأك��رث م��ن ال�سع��ر الق�س��ري للمحافظة 
على قوته وجماله، ل��ذا التزمي بالآتي للعناية بال�سعر 
الطوي��ل: كي حتمي �سعرك م��ن التق�سف، ق�سي اأطرافه 
كل ثماني��ة اأ�سابي��ع، ول تعر�سي��ه لله��واء بع��د غ�سله. 
ي�سلت��زم �سع��رك حمام��ًا زيتي��ًا كل اأ�سب��وع، واإن كان 
�سع��رك متعب��ًا وباهتًا فاإّن��ه ي�سلتزم حمام��ًا زيتيًا يف 
الأ�سب��وع مرت��ني. ا�ستخدم��ي اخللط��ات الطبيعية التي 
تعمل على تقوية �سعرك واأ�سهرها قناع العناية بال�سعر 
الطويل، ويتكّون من ملعقة خل، وملعقتني زيت زيتون، 
و�سفار بي�سة، تخل��ط املكّونات وت�سعيها على �سعرك 
قب��ل غ�سله بن�سف �ساع��ة و�ستالحظني قوت��ه وجماله 

وملعانه. 
العناي��ة بال�سع��ر املت�ساق��ط ينت��ج ت�ساق��ط ال�سع��ر عن 
اأ�سب��اب عدي��دة، توؤث��ر يف ال�سعر وت�سعف��ه وتعمل على 
ت�ساقط��ه م��ن منابت��ه ،ومنها اهم��ال العناي��ة بال�سعر 
املت�ساق��ط او القابل للت�ساقط، لذا عليك معرفة الأ�سباب 
املوؤث��رة والعمل على عالجها، فت�ساق��ط ال�سعر بحاجة 
اإىل الرعاي��ة والعناي��ة الكبريي��ن، وم��ن اأه��م اأ�سب��اب 
ت�ساق��ط ال�سعر. ت�ريح ال�سعر مب�س��ط ذو اأ�سنان �سغرية 

يعم��ل عل��ى متزيق��ه وت�ساقط��ه، اأو �سد ال�سع��ر بامل�سط 
بطريقة غري �سحيحة عند ت�سابك خ�سالته. عدم الراحة 
النف�سية، فالقلق والتفكري ال�سديدين يوؤثرا على نف�سيتك 
ويعمالن على ت�ساقط ال�سعر، لذلك ين�سح بتجنب القلق 
وال�سرتخاء. املداومة عل��ى ال�سبغات وامل�ستح�رات 
الغنية بامل��واد الكيماوية التي ت�سع��ف ال�سعر وتبهته 
وتعمل على ت�ساقطه، لذا يجب الإبتعاد عن هذه املواد، 
والجت��اه نح��و اخللط��ات الطبيعية التي تق��وي ال�سعر. 
فق��ر الدم عند املراأة يوؤثر يف ب�سيالت ال�سعر، لأنه غني 
بعن���ر احلدي��د امل�سوؤول ع��ن تغذية الب�سي��الت. �سوء 
اختي��ار املواد الغذائية من حي��ث نوعيتها ومكوناتها. 
نن�سح��ك با�ستعم��ال هذه الو�سف��ة الطبيعي��ة للعناية 
بال�سع��ر املت�ساق��ط والت��ي تغني �سع��رك. ادهني جذور 
�سع��رك وف��روة راأ�س��ك بزيت اخل��روع وبع��د ذلك قومي 
بتغطي��ة �سعرك مبنديل اأو فوطة مبلل��ة باملاء ال�ساخن 
مل��دة �ساعة كاملة قب��ل غ�سله، فهو يعم��ل على تكثيف 
ال�سعر و اإيقاف ت�ساقطه. العناية بال�سعر الدهني نن�سح 
ال�سيدات ذوات ال�سعر الدهني با�ستعمال �سامبو طبيعي 

خايل من املواد الكيماوية التي توؤثر على ب�سيالته.

تزي��د م�سكالت الب�رة ف��ى ف�سل ال�سي��ف وحتديًدا فى 
ف��رتات ال�سيام نظ��ًرا لأن الب���رة ت�سبح اأك��رث عر�سة 
للجف��اف واللتهاب��ات وظه��ور البق��ع الداكن��ة، الأم��ر 
ال��ذى يوؤثر عل��ى ال�سكل الع��ام للوجه ويجع��ل الفتيات 
منزعج��ات ب�سبب ب�رته��ن ويحاول��ن اأن يجدن حلول 

�ريعة وفعالة حتى يتخل�سن من هذه امل�ساكل.
واحلقيق��ة اأن احلل��ول الت��ى تلج��اأ اإليها الفتي��ات دائًما 
م��ا تكم��ن ف��ى ا�ستخ��دام م�ستح���رات التجمي��ل التي 
حتتوي عل��ى ن�سبة من املواد الكيمياوية مثل امل�سحح 
والكونت��ور ذل��ك عل��ى الرغم م��ن كونهما جم��رد حلول 

وقتية فقط، تعمل على اإخفاء العيوب ول تعاجلها.
واإلي��ِك واح��دة م��ن الو�سف��ات الطبيعي��ة الت��ى قدمها 
موقع "thebeautybean" لعالج م�سكالت الب�رة، 

واأبرزها ما�سك الأفوكادو وال�سوفان.
طريقة عمل ما�سك الأفوكادو وال�سوفان:

اأوًل املكونات:
- ثمرة من الأفوكادو الطازج املهرو�ض.
- ملعقتان كبريتان من الع�سل الأبي�ض.

- ربع كوب من ال�سوفان.
طريقة حت�سري املا�سك:

قوم��ى بخلط املكونات ال�سابق��ة خلطا جيًدا حتى 
حت�سل��ني عل��ى ق��وام خفي��ف ومتجان���ض، ثم 
قومي بو�سع اخلليط على وجهك واتركيه ملدة 

ت��رتواح من 10 ل� 15 دقيق��ة، بعدها قومي بعمل 
م�س��اج لب�رت��ك با�ستخ��دام اأ�سابع يدك ف��ى حركات 

دائرية لطيف��ة اىل ان يتغلغل املا�سك داخل الب�رة ، ثم 
ا�ستخدم��ى ال�سوفان مرة اأخرى لتق�س��ري الوجه،بالقيام 
بفرك��ه ولكن جتنب��ي ان تفركيه ب�سدة ك��ي ل تتح�س�ض 
ب�رت��ك وتتع��ب  وبع��د النته��اء م��ن التق�س��ري اغ�سلي 

وجهك باملاء لإزالة املا�سك.

مهني��ًا: ت�سعر بالتغيري وتقّدم اأفكاراً ناجحة وبّناءة، 
اأو تتح��رر من قيود، فتذهب اإىل مفاو�سات ولقاءات 
واأ�سفا عاطفيًا: ل تف��ّوت الفر�سة لال�ستفادة من كل 
دقيقة هدوء وراحة لتعي�سها مع ال�ريك، هو يحتاج 

اإىل عطفك وحنانك، فال تخّيبه 

مهني��ًا: يعني هذا الي��وم املميز جناح��ًا ماليًا غري 
متوقع، ما يذه��ل اأرباب العم��ل والزمالء فيلتفون 
حول��ك داعم��ني عاطفي��ًا: ت�سع��ر بال�سع��ادة اليوم 
ب�سب��ب احلب الكبري الذي تكّن��ه للحبيب، فال تخ�ض 

اأن ت�سارحه مب�ساعرك

مهني��ًا: ل��ن تكون وحي��داً ولن تتعرق��ل حماولتك يف 
زي��ادة ر�سيدك ال�سعبي اأو حت�سني النطباع عنك لدى 
اأرب��اب العم��ل عاطفي��ًا: تتمّت��ع بقّوة ممّي��زة وتنطلق 
واثق��ًا بنف�س��ك لر�سم طريق��ك بحّرية وحتدي��د اأهدافك 

العاطفية، مدعومًا بظروف حتلم بها

مهني��ًا: تت�سّجع على اتخاذ مب��ادرة واإعادة النظر 
يف بع���ض القرارات امل�سريية، تتلّقى خراً مفرحًا 
يك��ون بداية عم��ل اأو م���روع جديد عاطفي��ًا: قد 
يفاجئ��ك الي��وم احلبي��ب بق��رار الرتب��اط وحتزن 
لفراقه وان�سغال��ه عنك باأمور تافهة، لكن اإذا بينك 

وبني نف�سك ترى اأنك ال�سبب يف ذلك 

مهني��ًا: علي��ك اأن تك��ون اأك��رث ح��ذراً يف خياراتك 
املقبلة، وقد تكون هنالك مطّبات يف عر�ض جديد 

يقدم اإليك يف غ�سون اأيام
عاطفي��ًا: ت�ست��اء من اأم��ر يتعل��ق بال�ريك، حافظ 
عل��ى �رية م�ساع��رك واقب��ل ما يح��دث من دون 

اعرتا�ض اإذا ا�ستطعت

فتاة عراقية �صابة ،م�صممة ازياء 
وفا�صن�صتا معروفة على ال�صو�صل 

ميديا ولديها الكثري من املتابعني ، 
حبها لت�صميم االزياء والفا�صن لن 
مينعها عن موا�صلة درا�صتها وان 
تكون من االوائل يف كلية الرتبية 

الريا�صية ،جمدة ومثابرة وهي 
االن معيدة يف اجلامعة �صاندتها 
والدتها و�صجعتها على الدخول 
يف عامل ت�صميم االزياء وكذلك 

زوجها ،ت�صاميمها تعنى باملراأة 
املحجبة وت�صعى اىل تقدمي ت�صاميم 
حمت�صمة للمراة تظهر فيها جماليتها 
ومواكبتها للمو�صة انها الفا�صن�صتا 

وامل�صممة مي�س املعروفة باأ�صم 
احلوار  هذا  لنا  كان  "ما�صة" التي 

املميز معها ..

مهني��ًا: تك��رث امل�سوؤولي��ات امللق��اة عل��ى عاتق��ك 
وتتداخ��ل بع�سه��ا م��ع بع�ض، ل��ذا ان�س��ح لك عدم 
ال�ست�س��الم ب��ل املواجه��ة عاطفي��ًا: ل تراهن على 
احل��ظ ول عل��ى امل�سادف��ة لئ��ال تخ���ر �ري��كًا اأو 
حبيبًا، حاذر التحديات لئال تعّر�ض نف�سك للحوادث


