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مهني��ًا: تعقد ه��ذا اليوم �صفق��ات كبرية وتعقد 
اتفاقات جديدة حت�صل من خاللها على اأرباح 

جيدة
عاطفي��ًا: ال تبق��ى �ص��امتًا وح��اول اأن تناق�ش 
احلبي��ب يف اأم��ور متع��ددة لتتعرف اإلي��ه اأكرث 

فاأكرث

مهني��ًا: تكون ه��ذا اليوم اأكرث مثابره وتوا�ص��ل 
الطريق الذي ر�ص��مته لنف�صك يف جمالك املهني 

اجلديد
عاطفي��ًا: كن اأك��رث قناعة باأف��كارك وال تتنازل 
عنها، وانطلق بعالقة عاطفية جديدة قبل فوات 

االأوان واخترب طعم احلب مرة اأخرى

مهني��ًا: قد تب��دو متوّتراً الي��وم بع�ش ال�صيء، 
لكّنك �رسعان م��ا متيل اإىل الت�صاهل والليونة 

لكي تتجّنب القطيعة
عاطفي��ًا: حتا�ص��ى الغ��رية وال�صك��وك، وكذلك 
العن��اد والتمّلكي��ة، وح��اول تفّه��م حاج��ات 

احلبيب

مهني��ًا: تت��اح ل��ك فر�ش كث��رية الإثب��ات الذات 
ولتطوير اأعمالك، فحاول اأن ت�صتغلها يف الوقت 

املنا�صب
عاطفي��ًا: لن تتاأخ��ر يف ا�صتعمال كل ما قدر لك 
من جاذبية وجمال بهدف التاأثري يف من تريد، 

لكنك لن تتمكن من ال�صيطرة على املواقف

مهني��ًا: ت�ص��ري هذا الي��وم يف االجت��اه ال�صحيح 
نح��و هدفك م��ن دون اأن تواج��ه اأي م�صاعب اأو 

م�صاكل اأو اعرتا�ش من اأرباب العمل
عاطفيًا: زي��ارة مفاجئة من �صخ�ش مل تره منذ 
م��دة تفرحك كثرياً وحتم�ص��ك لالرتباط به نظراً 

اإىل مميزاته التي تعجبك

مهنيًا: تخ��رج اليوم من عزلت��ك الطويلة، وتبداأ 
بتو�صيع دائرة حتّركاتك ون�صاطك وتت�صارك مع 

االآخرين يف االأهداف
عاطفي��ًا: ُك��ن ح��ذراً يف تعامل��ك م��ع احلبي��ب 

واحر�ش على �صالمة العالقة وا�صتقرارها

مهني��ًا: جتد نف�صك يف موقف قوي، لكن يزعجك 
خ��رب يتعل��ق باأح��د االأ�صدق��اء اأو ت���رسف اأحد 

الزمالء، ارجئ املفاو�صات واملواعيد
عاطفي��ًا: ال تث��ري امل�ص��اكل مع ال�رسي��ك ب�صبب 
تدخالتك الكثرية، بل كن هادئًا يف نقا�صك معه 

وال داعي اإىل االنفعال
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إجعلي أسنانك ناصعة البياض 

 فاالأ�صن��ان البي�ص��اء تظه��ر اإ�رساقًا للوج��ه و كاأن نورا 
يه��ل من الف��م، و االأ�صن��ان ال�صفراء عك���ش ذلك، فكيف 
ميكننا التخل�ش من اال�صفرار و تبي�ش االأ�صنان، ميكن 
تبيي���ش االأ�صنان عن طريق الليزر و كما ميكن تبيي�ش 
االأ�صن��ان با�صتخدام امل��واد الكيميائية و مواد التجميل 
و غريه��ا من الط��رق، و لكن ال ان�صح بتل��ك الطرق الن 
كل ه��ذه الطرق تقوم بتبيي�ش االأ�صنان عن طريق قحط 
الق���رسة اخلارجي��ة و اإزال��ة طبقة منه��ا، و لذلك ميكننا 

التوج��ه لالأم��ور الطبيعي��ة لتبيي���ش االأ�صن��ان دون اأن 
نق��وم باإزال��ة تل��ك الطبق��ة و املحافظة عليه��ا، و منها 
عم��ل ع�صري ليم��ون و و�ص��ع امللح علي��ه و امل�صم�صة 
به��ا و ن�صتم��ر عل��ى ه��ذه الطريق��ة حتى نح�ص��ل على 
الل��ون املطلوب، و ممكن ا�صتخدام ملعقتني من املرمية 
الطازج��ة و ت��دق مع ملعقت��ني من امللح حت��ى ت�صبح 
عجين��ة و من ثم نقوم بو�صعه��ا يف الفرن حتى ت�صبح 
�صلب��ة، و نق��وم بدقه��ا الإرجاعه��ا كالب��ودرة، و نقوم 
بحفظه��ا بعلب��ة و ن�صتخدمه��ا ب�صكل يوم��ي، و كما انه 
ممكن اأن نبي�ش االأ�صنان ب�صحق الفحم كالبودرة و فرك 
االأ�صن��ان به و هذا �صي�صاعد على التخل�ش من اال�صفرار 

ب�صهول��ة، و ميك��ن اأن نق��وم بو�صع زي��ت الزيتون على 
فر�ص��اة االأ�صن��ان و تنظيفه��م به��ا وه��ذا �صي�صاعد على 
لث��ة قوي��ة و اأ�صنان بي�ص��اء، و كما انه ميك��ن ا�صتخدام 
م��اء البح��ر و دعك االأ�صن��ان به الإحتوائ��ه على امللح و 
ال��ذي ي�صاع��د عل��ى تنظي��ف االأ�صن��ان و تبيي�صه��ا، و 
ميك��ن ا�صتخ��دام امللح اخل�صن العادي لدع��ك االأ�صنان و 
تبيي�صه��ا من اال�صفرار، و ميك��ن اأن نقوم بحرق ثالث 
حب��ات من العد�ش حتى ت�صبح �صمراء ثم نقوم بخلطها 
مع امللح و نق��وم بتنظيف االأ�صنان، و مما ينبغي ذكره 
ان كل ه��ذه اخلطوات ال تنجح من املرة االأوىل بل يجب 
املتابع��ة عليها حتى نح�صل عل��ى نتائج جيدة، و كما 

ان��ه يجب التفريق ما بني تنظي��ف االأ�صنان و تبيي�صها 
فتنظي��ف االأ�صنان يتم بالطرق التقليدية و هي الفر�صاة 
و املعج��ون و هذه الطريق��ة حلماية االأ�صنان و تقويتها 
و لكنه��ا ال تبي���ش االأ�صن��ان و ال تزي��ل اأي من اجلري و 
اال�صف��رار، لذا نحتاج لتلك اخللط��ات لتبيي�ش االأ�صنان 
بجان��ب معج��ون االأ�صنان العادي، و ميك��ن اأي�صا �رساء 
معج��ون اأ�صن��ان لتبيي���ش االأ�صن��ان، او هن��اك ده��ان 
لالأ�صن��ان يب��اع يف ال�صيدلي��ات و ي�صتخ��دم لتبي���ش 
االأ�صن��ان، و بذلك نكون قد ح�صلن��ا على ا�صنان بي�صاء 
جميلة و نا�صعة و ن�صتطيع حينها االبت�صامة بكل جراأة 

دون خوف او قلق مثل ال�صابق.

بغداد –هيفاء القره غولي

جاذبية الفتاة تكون بخفة 
دمها و الن�سف الآخر ل�سحر 

ابت�سامتها، و العديد منا 
يخجل من تلك البت�سامة و 
التي يكون �سببها ا�سفرار 

الأ�سنان اأو ظهور بقع �سوداء 
على الأ�سنان، بل و جتعلنا 

بحرج كبري عند احلديث عن 
الأ�سنان اأو تظهر ابت�سامتنا 

على الرغم منا

لكي ال تؤذي الماسكارا رموشك.. تعلمي طريقة إزالتها

طريقة تنظيف مصوغاتك الذهبية 

املكّونات:
 4 كوب اأرز منقوع 2
 حبة بندورة مب�صورة 

 حبة فلفل اأخ�رس مفروم ناعم 
 حبة جزر مب�صور 
كيلو حلم بالعظم

 1/2 كوب لب البندورة
 حبة ب�صل مب�صور

 2 ف�ش ثوم مهرو�ش 
مقادير �صل��ق اللحم: 1 ملعقة كبرية 
الكب�ص��ة:  به��ارات  غ��ار  هي��ل ورق 
ملعق��ة كبرية به��ارات حل��م ملعقة 
كبرية بهارات الكاري ملعقة كبرية 

بهارات الكب�صة 
طريق��ة التح�صري: لعم��ل اللحم: يف 
قدرعل��ى الن��ار ن�ص��ع بع�ص��ًا م��ن 

الزي��ت، ن�ص��ع قط��ع اللح��م ونقل��ب 
حتى تتحمر ثم نغمرها باملاء.

الهي��ل  الغ��ار، ح��ب   ن�صي��ف ورق 
حت��ى  دقيق��ة   45 مل��دة  ونرتكه��ا 
طنج��رة  يف  اللح��م.  قط��ع  تن�ص��ج 
اخ��رى ن�ص��ع زي��ت نبات��ي، الثوم، 
الب�ص��ل، البن��دورة، ونقل��ب. ن�صيف 
الفليفل��ة واجل��زر ونقل��ب، ن�صي��ف 

املل��ح ول��ب البن��دورة. ث��م ن�صي��ف 
قطع اللح��م امل�صلوقة، ن�صيف االأرز 

ون�قل��ب. 
ن�صي��ف به��ارات ال��كاري وبهارات 
اللحم ونقل��ب. ن�صيف مرق��ة اللحم 
عل��ى  ونرتكه��ا  �صلقناه��ا،  الت��ي 
الن��ار حتى تن�صج مل��دة 45 دقيقة 

تقري��بًا.

م��ن اأكرث اأنواع املكي��اج التي ي�صعب التخّل�ش منها بعد 
تطبيقه��ا هي املا�صك��را امل�صادة للماء، ف��اإذا مل تقومي 
با�صتخ��دام املزي��ل املنا�ص��ب له��ا، فق��د ي��وؤدي ذلك اإىل 
تك�صري رمو�صك وتهّي��ج واحمرار الب�رسة حول عينيك، ثم 
ظهور التجاعي��د املبكرة حول العني، يف الوقت الذي لن 
ُي�ص��ّكل املاء خياراً فّع��ااًل الإزالة هذا النوع من املا�صكرا، 
الأنه��ا ال تتاأث��ر بامل��اء وحتت��اج اإىل غ�ص��ول منا�ص��ب 

الإزالتها.

اإليك اأف�صل مزيالت املا�صكرا امل�صادة للماء:
BIODERMA :.1 ه��و م��ن اأق��دم واأب��رع مزيالت 
املكي��اج الت��ي اأثبت��ت اجل��دارة عل��ى م��دار ع��دة اأعوام 
متتالي��ة. كّل ما عليك فعله هو و�صع الغ�صول على قطنة 
نظيف��ة ومتريره على رمو�صك بلط��ف وعدم الفرك بعنف 

حتى تتخّل�صي من جميع روا�صب املا�صكرا من عينيك.
م��ن  جمموع��ة  ه��ي  منادي��ل:   blephaclean.2
املنادي��ل امل�صّممة لال�صتخدام ح��ول العينني، كما اأّنها 

ت�صتخ��دم يف عالج التهاب الع��ني. فاإذا كنت تعانني من 
ح�صا�صي��ة العني وت�صع��ني املا�صكرا، فعلي��ك با�صتخدام 
ه��ذه املنادي��ل للتخّل�ش م��ن املا�صكرا، الأنه��ا ت�صاعدك 
عل��ى التخّل�ش من مكياج العني بلط��ف الحتوائها على 

منّظف��ات لطيف��ة وخلوها م��ن العط��ور، واحر�صي 
عل��ى و�صعه��ا دائم��ًا بجانب��ك الإزال��ة املكياج 

كّل��ه، وباالأخ���شّ مكياج العني قب��ل النوم، فهي 
لطيفة واآمنة متام��ًا. Clarins.3: اإنه من املزيالت 

املعروف��ة منذ زمن بعي��د، والتي ما ت��زال م�صتمرة على 
م��ّر الع�ص��ور، والتي حت�ّصنت م��ع الوقت حت��ى اأ�صبحت 
غنية باملواّد الطبيعية كالبابوجن. اإنه يزيل جميع بقايا 
مكياج العني فال يرتك له اأّي اأثر؛ وكّل ما عليك فعله هو 
و�صع املزي��ل على قطنة نظيف��ة ومتريرها على عينيك، 
ث��م تركها لب�ص��ع ثواٍن حتى تتاأّكدي م��ن زوال املكياج 
باأكمل��ه ع��ن عيني��ك. 4.زي��ت جون�ص��ون لالأطف��ال: من 
الزي��وت التي ت�صاعد على التخل���ش من مكياج العينني، 
ولكن��ه قد ي�صّب��ب بع�ش االنتفاخ ح��ول العينني. فاإذا مل 
يكن لديك غريه، فيمكن��ك ا�صتخدامه، الأنه ي�صاعدك على 
ترطي��ب منطق��ة العينني واإزال��ة املكي��اج، ولكن جتّنبي 

ا�صتخدامه كثرياً، وا�صتخدميه عند ال�رسورة.

 ترغ��ُب امل��راأة دائم��ًا باإمِت��الك اأجم��ل املجوهرات 
واحُلل��ّي، للتباه��ي ِبه��ا وبجماِله��ا اأم��ام اجلمي��ع، 
جمي��ع  ويف  الِق��َدم،  ُمن��ُذ  الّن�ص��اء  ح��ال  وكذِل��َك 
غ��ار، جمي��ع الّن�صاء تهوى  اأنح��اء الع��امل، ِكبار َو�صِ
املجوه��رات وبال��ذات الذه��ب، فالّذه��ب جمالُه يف 
بريق��ِه االأ�صفر الاّلِمع، َولكَنّ مع الوقت َيبهُت الّذهب 
اأو تذَه��ب ملعُته، ويّت�صخ، فَيحت��اُج ِمن َوقٍت اإىل اخر 
اإىل الّتلمي��ع والّتنظي��ف ِلرَيِج��َع اإىل بريق��ِه اخلاّلب، 
ائغني، وَلِك��ن اأحيانًا ترغُب  ويت��م تنظيفُه ِعن��َد ال�صّ
ال�صّي��دة بتنظيفِه يف البيت اإّما تكا�ُص��اًل اأو اخت�صاراً 
للوقت وتوفرياً للمال. اأ�صباب اّت�صاخ َوَبهتان الّذهب 
ل بدون الّتنظيف. تراُكم االأتربة  اال�صتخ��دام امُلتوا�صِ
واالأو�ص��اخ علي��ِه. تالقيِه م��ع املاء ُمبا���رَسًة، َوعدم 
بات املاء ُت�صِبب  جتفيف ُحلّي الّذهب من املاء، فرت�ُصّ
بهتاِنِه. التعّرق قد ُي�صاِهم يف َبهتان الّذهب، فالعرق 

ُي�صب��ب باإّت�صاِخ��ه. واالحتف��اظ ِبِه يف 
َم��كاٍن َرط��ب، فالرطوب��ة تعم��ل 

عل��ى بهتان الذه��ب، َوذهاب 
بجان��ب  ِحفظ��ِه  بريق��ه. 

جُموه��رات اأُخ��رى غري 
الّذهب.

تنظي��ف  طريق��ة   
��ع  و�صَ الّذه��ب 
الّذهب الباِهت يف 

ِوع��اء ممل��وء بامل��اء 
ِب�ص��ع  واإ�صاِف��ة  الفاِت��ر، 
قطرات م��ن �صاِئل اجللي، 

10 دقاِئ��ق، َوبعَد  ّدة  مِلُ
ذلك َفرك��ِه ِبُلط��ٍف مَع 
ُفر�صاِة اأ�صن��اٍن ناِعمة، 

َوبع��َد َذِلك نق��وُم ِبَغ�صل��ِه مباٍء فاِت��ر، َوِمن ُثَمّ 
ُنن�ّصفُه جّيداً ِبفوط��ٍة نظيفة. تنظيف الّذهب 
عج��ون االأ�صن��ان. القي��ام ِبَف��رك ِقطعة  مِبَ
الّذهب ِبُفر�صاِة اأ�صن��اٍن نظيفة مع اإ�صافة 
املعج��ون اإليه��ا، َوِم��ن ُث��َمّ غ�ص��ل ِقطعة 
الّذه��ب مب��اٍء فاِت��ر وتن�صيفه��ا جّي��داً. 
ا�صتخدام االأمونيا لتنظيف الّذهب، 
َولكن يج��ب احلذر ِعن��َد ا�صتخدامه 
الأّنه��ا  بك��رثة  ا�صتخدام��ِه  وع��دم 
م��اّدة قوّية. اإذا كانت ِقطعة الذهب 
ُمّت�ِصخة كثرياً وال مُيِكن تنظيُفها يف 
البيت، فقومي باأخذها اإىل ال�صاِئغ 
ليق��وَم ُهَو ِبتنظيفِه��ا. حفظ الّذهب 
يف علب��ِة ُم�ص�صة َل��ُه واالحتفاظ ِبِه 

بعيداً عن اأماِكن الرطوبة.

مهني��ًا: جت��ذب م�صداقيت��ك وكفاءت��ك العالي��ة 
وذكاوؤك الكب��ري رج��ال االأعم��ال ويقّدم��ون لك 

العرو�ش الكبرية
عاطفي��ًا: ت�صعر باأّن ال�رسي��ك ال يفهمك وال يقّدر 
ال�صغ��وط الت��ي تتعّر���ش له��ا، وحت��اول لف��ت 

االأنظار باأي طريقة

مهني��ًا: تكون هذا اليوم اأكرث ت�صاحمًا مع زمالء 
العم��ل وال تطالبه��م بالكثري، ب��ل ت�صاعدهم يف 

حل يف بع�ش امل�صاكل امل�صتع�صية
عاطفي��ًا: ال ت�صتم��ر يف اأخطائ��ك جت��اه ال�رسيك 
وك��ن ح��ذراً م��ن التدخ��الت واأ�صح��اب النيات 

ال�صيئة

مهني��ًا: حل�صن احل��ظ تعود املي��اه اإىل جماريها 
تعي���ش  لك��ي  االأم��ور  تتط��ور  ث��م  العم��ل،  يف 
تت�صاع��ف  كث��رية  مل��ذات  وتع��رف  مرتاح��ًا 
وجتعل��ك مطمئنا و�صعي��داً عاطفي��ًا: تفتح قلبك 
لل�رسي��ك وت�صارحه باأفكارك وم�صاعرك مبحبة 

وتناق�صان املو�صوعات املهمة

مهني��ًا: تبا���رس الي��وم باأعمال كث��رية مرتاكمة 
وت�ص��ع ن�ص��ب عيني��ك اهداف��ًا �صخم��ة ت�صع��ى 

لتحقيقها
عاطفيًا: ح��اول ال�صيطرة على انفعاالتك وابتعد 
عن معاتب��ة احلبيب وانتقاده عند كل خالف اأو 

خطاأ �صغري

مهني��ًا: يعرت�ش اأحدهم على م�صاريعك ويعرقل 
خطواتك، ما يوؤثر �صلبًا يف ثقتك بالنف�ش فتعيد 

احل�صابات
عاطفي��ًا: اأح��ذرك من ت�رسع اأو ته��ور يوؤدي اإىل 
بع���ش التوت��ر يف العالقة بال�رسي��ك ورمبا اإىل 

قطعها نهائيًا
كبسة اللحم بالبهارات و األرز


