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مهني��ًا: تناق���ش الي��وم م��ع رب العم��ل اأوراق��ًا مهم��ة قد 
ت�ص��اعدك يف دع��م و�ص��عك امل��ادي واملهني واحل�ص��ول 
عل��ى ترقية عاطفي��ًا: يوفر لك ه��ذا اليوم طاق��ة اإيجابية 
جداً وتن�ص��م وال�رشيك اإىل جمموعة من الع�ص��اق فتجدان 

نف�صيكما اأكرث قوة وعزمًا

مهنيًا: حتقق تطوراً مهمًا يوفر لك نتائج جيدة وي�ص��اعدك 
يف اجناز م�رشوع قد تكون له امتدادات اإىل اخلارج

عاطفيًا: يك�صبك الفلك جاذبية كبرية، ويدفعك اإىل مواجهة 
احلقائق بثقة، ما يثري اإعجاب ال�رشيك بك

مهني��ًا: تنّظ��م �ص��وؤونًا عام��ة وخا�ص��ة، دع عواطفك 
وميولك وانتماءاتك جانبًا وحتّرك بتجّرد

عاطفيًا: حاول تفادي امل�ص��اكل حتى لو اأجربك الأمر 
على التنازل عن نقطة معّينة

مهني��ًا: حتق��ق اإجن��ازاً مهّم��ًا يك��ون ل��ه اأث��ر كب��ري يف 
م�ص��تقبلك ويدفع��ك خط��وات اإىل الأمام عاطفيًا: ت�ص��عل 
غرية احلبيب ب�صبب ت�رشفاتك املريبة مع اأ�صخا�ش من 

اجلن�ش الآخر اأمامه

مهنيًا: ق��د ل جتري اأمورك يف العمل كما تريد اليوم 
وعليك اأن تقدم بع�ش التنازلت لكي ت�صتقيم الأمور

عاطفي��ًا: يب�رشك هذا اليوم بو�ص��ع عاطفي م�ص��تقّر، 
ويج��ب اأن تب��ادر اإىل الع��راف للحبي��ب بحقيق��ة 

م�صاعرك من دون قلق

مهنيًا: ت�ص��تقطب اهتمام اجلمي��ع يف حميطك ويف 
العمل، وتبدو جنم الأماكن وال�صاحات واحلفالت

عاطفي��ًا: املطل��وب اإلي��ك البن��اء على اأ�ص���ش ثابتة 
واإ�ص��اعة التفاوؤل لدى ال�رشيك واإ�ص��فاء الفرح على 

املحيط الذي يتاأثر بك جداً
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أهم الخلطات والوصفات ومستلزمات العناية بالشعر لكل عروسة 

م�صتلزمات العناية بال�صعر لكل عرو�صة
اليك عزيزتي بع�ش الن�صائح للح�صول على �صعر �صحي ولمع 

ومظهر كثيف وجذاب
يجب غ�ص��يل ال�صعر ب�ص��فة منتظمة وبريقة �صحيحة للتخل�ش 
من الدهون والق�رشة التي قد ت�ص��بب رائحة غري حمببة لل�ص��عر 
خا�ص��ة يف ال�ص��عر الطويل لذلك يجب اختيار �ص��امبو منا�ص��ب 
ل�ص��عرك وا�ص��تخدامه مرتني فقط اأ�ص��بوعيا حتى ل يوؤثر �ص��لبًا 

على ال�صعر ويجعله نا�صف ومتق�صف.
اختيار نوع ال�ص��امبو يتوقف على نوع �ص��عرك احر�ص��ي دائمًا 
على اختيار النوع املنا�ص��ب له خا�ص��ة يف حالة ال�صعر املجد 
اأو اخل�ص��ن اأو امل�صبوغ حتتاج ل�صامبوهات ملينة حتتوي على 

الزيوت لتطرية ال�صعر.
وكذل��ك جتنبي ال�ص��امبوهات التي حتتوي عل��ى الكربيتات اأو 
الباراب��ني والت��ي جتعله اأكرث رغوة ابحث��ي دائمًا عن منتجات 
تدخل فيها املواد الطبيعية ب�صورة اأكرب عن املواد الكيميائية.
ترطي��ب ال�ص��عر م�ص��األة اأ�صا�ص��ية ل غن��ى عنها علي��ك بها مرة 
واحدة على الأقل اأ�ص��بوعيا من خالل توزيعه على فروة الراأ�ش 

ب�صكل كامل وتدليكه به وتركه ملدة دقيقتني ثم غ�صله.
ا�ص��تخدمي الزيوت الطبيعية على ال�ص��عر قبل غ�ص��له من خالل 
تدلي��ك ف��روة الراأ���ش بالزي��ت وتركه مل��دة دقيقتني ثم غ�ص��له 

بال�صامبو.
اإ�ص��افة اخلل ملاء الغ�ص��يل لل�ص��عر يجعله لمع ونظيف وخايل 

م��ن الق�رشة عليك باإ�ص��افة غطاء واحد من اخل��ل على لر من 
املاء وغ�صيل ال�ص��عر به بعد النتهاء من غ�صله بال�صامبو ميكن 
ا�صتخدام هذه الطريقة مرة واحدة �صهريًا لتجنب الق�رشة و�صعر 

لمع وجذاب.
�رشب املاء بوفرة يجعلك حت�ص��لني على �ص��عر �ص��حي وجميل 
فال�ص��عر ي�ص��به ال��زرع وامل��اء ه��و ���رش احلي��اة له لذل��ك يجب 
النتب��اه على �رشب 8 اأكواب يوميًا من املاء على الأقل ل�ص��عر 

�صحي اكرث.
ال�ص��عر ال�ص��حي يعود للغ��ذاء املت��وازن يجب علي��ك الهتمام 
بالغ��ذاء باأن يكون �ص��حيا يعتم��د على مكون��ات متوازنة من 
الدهون والن�ص��ويات والربوتينات والفاكهة ل�ص��عر �ص��حي ذو 

مظهر كثيف وناعم.
 ما�صكات طبيعية لل�صعر :

وذلك من اأجل احل�صول على مظهر لمع وطري بدون ا�صتخدام 
اأية مواد كيميائية قد ت�رش بخ�ص��الت ال�ص��عر وجتعلها ياب�ص��ة 

واإليك عزيزتي العرو�ش بع�ش هذه املا�صكات مثل:
 ما�صك للتنعيم والتكثيف

عدد 4 �صفار بي�ش عدد 2 معلقة زيت خروع
يت��م و�ص��ع ه��ذه املكون��ات وخلطه��ا جيداً ث��م و�ص��عها على 
�ص��عرك ودعكه من كل اجتاه باخلليط واتركيه على �صعرك ملدة 
�ص��اعتني وكرري املا�ص��ك مرتان اأ�ص��بوعيًا و�ص��وف تالحظني 

ظهور �صعرك مبظهر كثيف وناعم.
زي��ت �صم�ص��م زيت اخلروع زيت جوز الهند �ص��فار بي�ص��تني 3 
مالع��ق م��ن املايوني��ز 1/4 ك��وب من ع�ص��ري اجلرج��ري يتم 

خل��ط جمي��ع هذه املكونات وو�ص��عهم على ال�ص��عر ولفه بورق 
من البال�ص��تيك م��ع عمل حمام بخار لل�ص��عر م��ن خالل فوطة 
�ص��اخنة يتم و�ص��عها على ال�ص��عر وملدة �ص��اعتني ثم مي �صطف 
اخلليط جيداً وتكرر هذه العملية مرتان اأ�صبوعيا للح�صول على 

النتيجة املطلوبة يف اأ�رشع وقت ممكن.
ا�صتخدام احلليب ل�صعر ناعم وطري

الفيتامين��ات  م��ن  لال�ص��تفادة  احللي��ب  ا�ص��تخدام  ميكن��ك 
والربوتين��ات التي يحتوي عليها يف تعوي�ش ال�ص��عر وتغذيته 
من خالل غ�ص��ل ال�ص��عر جيدا بال�ص��امبو ثم ر�ش احلليب البارد 
مبا�رشة عليك ومت�ص��يط جيدا وتركه على ال�صعر دون غ�صله مما 

يعمل على ترطيب ال�صعر ونعومته.
ما�صك الع�صل لنعومة اأكرث تدوم اأطول

ا�ص��نعي خليط من عدد 2 معلقة من الع�صل الطبيعي مع ملعقة 
واح��دة من الق�ص��دة وقليل من زي��ت الزيت��ون واخلطيهم جيداً 
ث��م قوم��ي بتوزيع اخللي��ط على جميع ال�ص��عر وفرده ب�ص��ورة 
مت�ص��اوية عن طريق مت�صيط ال�ص��عر به وتركه ملده خم�صة ع�رش 
دقيق��ة ثم �ص��طفه بامل��اء الدافئ اإن تك��رار مثل هذه الو�ص��فة 
يجعل��ك ت�ص��عرين بنعومة اأك��رث ومالحظة الفرق م��ن اأول مرة 
ا�ص��تخدام لذل��ك نن�ص��حك با�ص��تخدامه ب�ص��ورة منتظم��ة مرة 

ا�صبوعيًا.
اأف�صل املنتجات للعناية الفائقة بال�صعر:

زيت ال�صعر
يج��ب اختي��ار ن��وع منا�ص��ب من زي��وت ال�ص��عر وع��دم اللجوء 
لالأنواع الرخي�ص��ة حيث اأنها ل تفيد ال�ص��عر بل اأنها قد ت�رشه 

زي��وت كذل��ك اختي��ار نوع زيت غ��ري دهني امللم���ش حتى يتم 
ا�ص��تخدامه ب�ص��ورة يوميا على ال�ص��عر  من خ��الل تدليك فروة 
الراأ�ش به فهو ل يرك ملم�ش دهني وميت�ص��ه ال�ص��عر ب�ص��هولة 

مما يعمل على �رشعة ترطيبه وامت�صا�صه للزيت.
ما�صك لل�صعر

يجب اختيار نوع ما�صك ال�صعر الذي يحتوي على مواد طبيعية 
ح�ص��ب نوع ال�ص��عر نف�ص��ه حتى يعم��ل على تغذيته وتعوي�ص��ه 
باملواد الطبيعية ووقف الت�صاقط والهي�صان يف حالة تواجدهم 
اأو ف��رد التجاعيد اأو تنعيمه ويتم ا�ص��تخدامه من خالل توزيعه 

على ال�صعر وتركه ملدة خم�صة دقائق ثم ي�صطف باملاء
حمام الزيت

يع��د حمام الزيت هو احلل املثايل لل�ص��عر اجلاف واملتق�ص��ف 
واملت�رشر من اآثار ال�ص��بغة وذلك لتعوي�ص��ه باملواد الغذائية 
الت��ي يحتاجها وي�ص��تخدم عادة بعد غ�ص��ل ال�ص��عر بال�ص��امبو 
وتن�ص��يفه ثم توزيع حم��ام الزيت على ال�ص��عر بالكامل وتركه 
ملدة خم�ص��ة ع�رش دقيقة ثم يتم �ص��طفه باملاء مما يعطي ملعة 

لل�صعر وعناية بالأطراف املتق�صفة.
كرمي ال�صعر

تتع��دد اأن��واع كرمي��ات ال�ص��عر واأغلبه��ا حتت��وي عل��ى م��واد 
كيميائي��ة غ��ري مفيدة لل�ص��عر لذلك يج��ب الهتم��ام  والعناية 
بقراءة مكونات كرمي ال�ص��عر قب��ل �رشاوؤه واختيار الأنواع التي 
تعتمد على املواد الطبيعية وذلك لال�ص��تفادة منه قدر الإمكان 
والعمل على تنعيم ال�صعر وفك الت�صابك واإعطاوؤه ملعان وبريق 

مميز.

متابعة  ــ الجورنال 

مقادير كبة السراي العراقية

نصائح الختبار صالحية استخدام أدوات المكياج 

تعرفي إلى العطور الفواحة بمرح الصيف

1 كوب حلمة ناعمة
1 كوب برغل ناعم

1 كوب جري�ش
1 ب�صلة متو�صطة احلجم

1 ملعقة �صغرية ملح
 ملعقة�صغرية فلفل ابي�ش

مقادير ح�صوة الكبة:
2 كوب حلمة ناعمة

1 ب�صلة متو�صطة احلجم
2 مالعق كبرية دهنة

1 ملعقة �صغرية فلفل ا�صود
1 ملعقة �صغرية بهارات م�صكلة

1 ملعقة �صغرية ملح

3 مالعق كبرية زبيب
1 مالعق كبرية �صنوبر

طريقة حت�صري كبة ال�رشاي العراقية:
1 - يف وع��اء كب��ري ن�ص��ع الربغ��ل واجلري���ش ونغم��ره 

باملاء الفاتر اىل اليوم التايل
2 - ن�صفي الربغل واجلري�ش جيدا ون�صيف اليه اللحمة 

الناعمة والب�صل املقطع قطع �صغرية
3 - ن�ص��ع املكون��ات يف ماكين��ة الكبة اىل ان تت�ص��كل 
لدينا عجينة متما�ص��كة ون�ص��يف املل��ح والفلفل البي�ش 
ونعجن املكونات جيدا وبهذا ت�صبح عجينة الكبة جاهزة
4 - نح���رش احل�ص��وة ففي مق��الة غري قابلة لاللت�ص��اق 
ن�ص��ع القليل من الزيت والب�ص��ل املقطع اىل قطع �صغرية 

ونركهم على نار متو�صطة اىل ان يذبل الب�صل

5 - ن�ص��يف اللحمة والدهنة والفلفل ال�صود والبهارات 
امل�ص��كلة اىل الب�ص��ل ونرك املكونات جيدا اىل ان تن�ص��ج 

اللحمة
الزبي��ب وال�ص��نوبر املحم���ش اىل خلي��ط  6 - ن�ص��يف 

احل�صوة ونركهم ب�صع دقائق
7 - نق�صم عجينة الكبة اىل كرات

8 - ن�صع براحت يدنا كرة العجني ونقوم بان�صاء حفرة 
بو�ص��ط العجني ون�صع القليل من احل�صوة ونقوم باغالقها 

جيدا نكررالعملية اىل ان تنتهي كمية العجن
9 - يف قدر مغمور بالزيت النباتي نقلي الكبة على نار 

متو�صطة اىل ان ت�صبح ذهبية اللون
10 - ن�ص��ف حب��ات الكب��ة يف طب��ق وت�ص��بح جاه��زة 

للتقدمي

حيث اأن املكياج منتهي ال�ص��الحيه ي�ص��بب العديد من 
ال�رشار مثل حت�ص���ش الب���رشة اأوالتهابها و ظهور حب 
ال�صباب اأو الروؤو�ش ال�صوداء، ف�صال عن التهاب العيون، 
ه��ذا على الرغم م��ن اأن معظ��م اأدوات املكي��اج تنتهي 

�صالحيتها بعد بداأ
ال�صتخدام لفرة حمددة لكل نوع من اأنواع املكياج، 

اإل اأن هناك ن�صائح لختبار �صالحية ا�صتخدام ادوات 
املكياج يجب اللتزام بها.

ن�صائح لختبار �صالحية ا�صتخدام ادوات املكياج
ن�صائح لختبار �صالحية كرمي الأ�صا�ش و الكون�صيلر

عادة ما تكون مدة �ص��الحية ا�ص��تخدام كرمي الأ�ص��ا�ش 
و الكون�ص��يلر اأو اأي م�صتح�رش جتميلي �صائل، من 6 اإىل 

12 �صهر، حيث يدخل املاء يف تركيبها، مما
يجعله��ا عر�ص��ة للبكتريي��ا، اأم��ا يف ح��ال مالحظ��ة 
انف�ص��ال م�ص��ل ال�ص��ائل عنها اأو عندما ي�ص��بح اللون 
خفيف��ا ع��ن ذي قب��ل، اأو يف ح��ال مالحظ��ة تغ��ري يف 

الب�رشة
�ص��واء جف��اف اأو حت�ص���ش، فيج��ب التخل���ش منه��ا و 

ا�صتبدالها.
ن�صائح لختبار �صالحية بودرة الوجه و اخلدود

املكي��اج الذي يكون على �ص��كل بودرة هو الأطول عمرا 
بالن�صبة لدوات املكياج، حيث مدة �صالحيته عامني، 

و لكن من اأهم ن�صائح اختبار �صالحيتها و معرفة
اأنها اأ�ص��بحت غري �ص��احلة لال�ص��تخدام عندما ت�صبح 

جافة و متك�رشة.
ن�صائح لختبار �صالحية ظالل العيون
مدة �صالحية املا�صكارا 3 اأ�صهر فقط.

عل��ى الرغم م��ن اأن ظالل العي��ون ب��ودرة اإل اأن قاعدة 
م��دة �ص��الحية م�ص��تح�رشات الب��ودرة ل تنطب��ق على 
ظالل العيون، حيث مدة �صالحية ا�صتخدامها من 3 اإىل
6 �ص��هورفقط، فالعني هي الأكرث ح�صا�ص��ية يف الوجه 
و نظ��را لرطوبة اجلفن فاإن ن�ص��بة تراكم البكترييا على 

بودرة ظالل العيون تكون اأكرب، و احدى ن�صائح
اختب��ار �ص��الحيتها اأن��ه يج��ب التخل�ش منه��ا حاملا 
ت�صببت بح�صا�صية اأو احمرار يف العني. ن�صائح لختبار 

�صالحية اأحمر ال�صفاه و ملمع ال�صفاه

ع��ادة ميك��ن الحتفاظ باأحمر ال�ص��فاه و ملمع ال�ص��فاه 
مل��دة ع��ام كام��ل، و لك��ن تت�ص��من ن�ص��ائح اختب��ار 
�ص��الحيتهما يف ح��ال مالحظة تغ��ري الرائح��ة، اأو اأن 

ي�صبح
امللم�ش لزجا ب�صكل زائد، ب�رشورة التخل�ش منهما.

ن�صائح لختبار �صالحية املا�صكارا
املا�ص��كارا هي الأكرث ح�صا�ص��ية من بني م�صتح�رشات 
التجمي��ل، و تق��در م��دة �ص��الحيتها ب��� 3 اأ�ص��هر فقط، 
للبكتريي��ا  عر�ص��ة  الأك��رث  ه��ي  املا�ص��كارا  ففر�ص��اة 

لت�صالها
املبا���رش مع الرمو�ش التي تك��ون رطبة اأو فيها زيوت، 
و يف�صل ا�صتبدالها مبجرد اأن يبداأ ال�صائل يف التكتل اأو 

ي�صبح لها رائحة غريبة.
ن�صائح لختبار �صالحية قلم الكحل و قلم احلواجب

اأق��الم الكح��ل و احلواج��ب ه��ي امل�ص��تح�رش الوحي��د 
ملكي��اج العي��ون ال��ذي يدوم ملدة �ص��نة، و ذلك ب�ص��بب 
ب��ري القلم ب�ص��كل دوري مما مينع ت�ص��كل البكترييا، و 

لينطبق ذلك 

كما حتر�ص��ني على احل�صول على اإطاللة �صيفية جديدة 
تليق بروح املو�ص��م، يجب كذلك البحث عن عطر خمتلف 
ك��ي تكتم��ل اأناقت��ك امل�صم�ص��ة. متت��از عط��ور ال�ص��يف 
بنفحاتها املنع�ص��ة واخلفيفة مثل الفواكه واحلم�ص��يات 
والفانيليا والأع�ص��اب اخل�رشاء. تعريف معنا على اأجمل 

عطور �صيف ٢٠١٧.
Estée Lauder Bronze Goddess

مزيج غني من العنرب وحليب جوز الهند وخ�صب ال�صندل 
والفانيليا مع مل�صات من املندرين والربغموت والليمون 

والربتقال وزهور اليا�صمني واخلزامى.
Creed Virgin Island Water

عطر اإ�ص��توائي م�ص��توحى من اجلزر الكريبية، يجمع بني 
الربغموت الأبي�ش واليا�ص��مني الهندي والإيالنغ اإيالنغ 

والزجنبيل احلار.
Tom Ford Sole di Positano

ملحبي العطور املنع�ص��ة، تتميز هذه الركيبة باإحتوائها 
عل��ى الربغم��وت الإيط��ايل والربتقال املر مع ر�ص��ة من 
املندري��ن والليمون التي تك�ص��ف عن قلب من اليا�ص��مني 
والإيالن��غ اإيالن��غ وزنب��ق ال��وادي وزه��ر الربتق��ال مع 

جرعة من الطحالب اخل�رشاء.
Atelier Cologne Clémentine Califo -

nia

عطر حم�ص��ي باإمتياز، ي�ص��مل نغمات من املندرين 
والربتقال والريحان الأخ�رش والفلفل والين�صون 

على قاعدة من خ�صب ال�صندل والفيتيفري.
Miu Miu L’Eau Bleue

تركيبة تفوح مبرح املو�صم مع نفحات من زنبق الوادي 
والأزه��ار البي�ص��اء م��ع خ�ص��ب الأكيغ��ال والبات�ص��ويل 

والفلفل الدافء.
Guerlain Mon Guerlain

يع��د هذا العطر اخليار الأمثل مل��ن حتب العطور الوردية 
الأنثوية. يجمع بني اخلزامى واليا�صمني الهندي وخ�صب 

ال�صندل الأ�صرايل والفانيليا احللوة.

مهني��ًا: م���رشوع ناجح يك��ون ثمرة جهدك املتوا�ص��ل 
و�ص��هرك وحر�ص��ك عل��ى كل خط��وة كن��ت تق��وم بها، 
فتح�ص��د اإعج��اب الزم��الء وتهنئتهم عاطفي��ًا: يحاول 
اأحد الغر�ص��ني اليوم الت�ص��وي�ش عل��ة اأجوائك العاطفية 

ويحاول اأن يجعلك غري قادر على اتخاذ القرار

مهني��ًا: يدعم��ك ا�ص��دقاء اأو فئ��ات اأو جماع��ات 
تنتمي اإليها، وقد تتلقى مفاجاآت �ص��اّرة او تتلقى 
زيارة مفاجئة،  عاطفيًا: ل توفر اأي جهد يف �صبيل 
اإ�صعاد احلبيب وتاأمني الراحة له فهو ي�صتحق ذلك

مهنيًا: ت�ص��طلح اأم��ور كثرية ويحمل هذا اليوم فر�ص��ًا 
جيدة وت�ص��حيحًا مل�ص��ار اأو تقّدمًا يف بع�ش امل�صاريع 
ومعنوي��ات عالي��ة رغ��م كل العوائق عاطفي��ًا: حت�رّش 
لل�رشي��ك الكثري من اللقاءات التي حتمل اإليه املفاجاآت 

ال�صاّرة غري املاألوفة

مهني��ًا: تزعجك بع�ش امل�ص��تجدات فح��اول األ تتوقف 
عن��د حلظات كهذه م��دة طويل��ة ول توؤّزم الو�ص��ع، بل 
عاجل��ه به��دوء عاطفيًا: ق��د تالحظ ب��اأن ال�رشيك الذي 
ارتبط��ت ب��ه منذ مدة طويل��ة يزداد تعلق��ًا وهيامًا بك، 

فتبادله باملثل

حاول اأن ته��ّدئ من روعك واأن متتنع عن الكالم حتت 
وطاأة الغ�ص��ب والنفعال، ابتعد قلياًل ولو على م�ص�ش 
ريثم��ا ته��داأ ثورتك عاطفي��ًا: يكون هذا الي��وم مبثابة 
امتحان لقدرتك على التحّمل وال�ص��رب، اأظهر حما�صتك 

ول ُتهمل الواجبات واملتطّلبات

ال�شعر هو تاج املراأة الذي يظهر 
جاذبيتها وجمالها ويجعله 

النا�س مقيا�شًا جلمال املراأة لذلك 
احلفاظ عليه واختيار املنتجات 

املنا�شبة له يعد من اأهم الن�شائح 
التي نقدمها لكل عرو�س ت�شتعد 

ليوم زفافها من خالل تقدمي 
بع�س الن�شائح لأهم م�شتلزمات 

العناية بال�شعر لكل عرو�شة 
ونعرفها مبا هو الأف�شل لها 

ول�شعرها وكذلك بع�س الن�شائح 
من خالل عمل بع�س املا�شكات 
الطبيعية واملفيدة جدًا لل�شعر 

والب�شرة.

مهنيًا: قد تقلق ب�ص��اأن و�ص��ع ط��ارىء، ل توّقع عقداً ول 
ت�ص��افر م��ن دون تاأكي��د حج��زك، ح��اذر الفكار ال�ص��ود 
عاطفي��ًا: يحم��ل اإلي��ك ه��ذا الي��وم اأخب��اراً طيب��ة تتعلق 
بحيات��ك ال�صخ�ص��ية اأو العاطفية، وتب��دو مرتاحًا ولي�ش 

هناك ما ي�صتحق القلق


