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بتحدي��د  اجلدي��د  مرك��زك  ل��ك  ي�س��مح  مهني��ًا: 
اجتاهات��ك واإع��ادة النظر يف بع�ض امل�س��اريع، 

وتتو�سل اإىل حل م�ساكل عالقة
عاطفي��ًا: التقارب يف وجه��ات النظر بينك وبني 
ال�رشيك يخفف من حدة الت�سنج، وتكون اأ�سداوؤه 

جيدة على العالقة

مهنيًا: يوم حا�سم لتحديد م�ستقبلك املهني، ويف 
ح��ال تخطيت املو�س��وع فاإن املقبل م��ن الأيام 
�سيكون اأكرث اإ�رشاقًا عاطفيًا: مهمة �سعبة لإقناع 
ال�رشيك بال�سري معك حتى النهاية، وخ�سو�سًا اأن 

جتاربك ال�سابقة معه غري م�سجعة

اآراء  اإل متفوق��ًا عل��ى  ل��ن جت��د نف�س��ك  مهني��ًا: 
الآخرين وتكون الأمور مل�س��لحتك، وحترز تقدمًا 

يف مفاو�سات �ساقة جتريها منذ مدة
عاطفيًا: العتاب هو غ�سيل القلوب، وي�ستح�سن اأن 
ت�سع كل اأوراقك على الطاولة لإيجاد احللول مع 

ال�رشيك

مهني��ًا: طاق��ة قوي��ة وق��درات هائلة متار�س��ها يف 
التوا�سل والنفتاح على النا�ض وتبني ق�سية عامة، 
وت�سارك بع�ض ق�س��اياهم ومتار�ض كاريزما كبرية 
عاطفي��ًا: اإذا حظي��ت بالدع��م املطل��وب فاإنك حتقق 
انطالقة ثابتة وناجح��ة، وتبقى اخلطوة الأوىل هي 

الأهم والأ�سعب

قدرات��ك  ع��ن  للتعب��ري  مهم��ة  منا�س��بة  مهني��ًا: 
ومواهب��ك املمي��زة، فيتفاجاأ بع�س��هم على نحو 

غري م�سبوق ويده�ض
عاطفيًا: اإذا كن��ت اإىل جانب ال�رشيك يف الأوقات 
ال�س��عبة، فاإنك جتده اإىل جانبك عند اأول اختبار 

�سعب تواجهه

مهني��ًا: يفت��ح لك ه��ذا الي��وم اأبواب��ًا مالئمة 
ت�س��تمر م��دة طويل��ة وتو�س��ع الآف��اق، فتعقد 

�سفقات جديدة
عاطفي��ًا: بع���ض الأح��داث املربك��ة جتعل��ك 
تعي�ض جتربة دقيق��ة مرتبطة بظروف العمل، 

فكن جاهزاً لذلك

مهنيًا: م�س��كلة اإدارية مل تكن يف احل�س��بان لكنك 
تتمك��ن م��ن التخل���ض منه��ا �رشيع��ًا بحكمت��ك 

وذكائك وح�سن تعاطيك مع الأمور احل�سا�سة
عاطفي��ًا: امتن��ع عن ال��كالم حتت وطاأة الغ�س��ب 
والنفع��ال وابتع��د قلي��اًل ع��ن ال�رشي��ك ولو على 

م�س�ض ريثما تهداأ ثورتك
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10 طرق مبتكرة في استعمال الليمون استخدميها 

الليمون لي�ض جمرد حم�س��يات اأو مقبالت ذات 
ل��ون وم��ذاق رائع، هذه احلم�س��يات ال�س��فراء 
لديه��ا مئ��ات الإ�س��تعمالت يف جمي��ع اأنحاء 
املن��زل، م��ن تلمي��ع ال�س��داأ لبيا���ض وتفتي��ح 
الغ�س��يل وغريها الكث��ري. ولدى الليمون اأي�س��ا 
قدرات طبيعية مفيدة للجمال وال�س��حة، وهنا 
�س��نتعرف على بع�ض ا�س��تخدامات الليمون يف 
املن��زل لتوف��ري نفق��ات املنظف��ات الكيماوية، 

ولتعطي منزلك نظافة ورائحة منع�سة.
 10 طرق مبتكرة يف ا�ستعمال الليمون

 اإزال��ة الروائ��ح الكريه��ة م��ن املن��زل: قوم��ي 
بنقع ا�سفنجة يف ع�س��ري الليمون و�سعيها يف 
الثالج��ة لإمت�س��ا�ض جميع الروائ��ح الكريهة 
منه��ا، اغل��ي قلي��ال من ق���رش الليم��ون ليعطي 
رائح��ة زكي��ة للمن��زل، �س��عي ق�س��ور وبقاي��ا 
الليم��ون يف ق��اع �س��لة املهم��الت لك��ي متنع 
تراكم الأو�س��اخ اللزجة ولرائحة زكية وميكنك 

اأن ت�س��عي قطع��ا م��ن الليم��ون بجانب ال�س��لة 
اأي�سا.

 اإزال��ة ال�س��داأ اأو الت�س��وهات: لإزالة ال�س��داأ عن 
النحا���ض اأو الف��ولذ قوم��ي بعم��ل عجينة من 
ع�س��ري الليم��ون وامللح و�س��عيها على القطعة 
ث��م اتركيها مل��دة خم�ض دقائ��ق، بعدها قومي 
ب�س��طفها باملاء ال��دافء واتركيها حتى جتف. 
لتنظي��ف ال�س��طوح املعدني��ة: ل داع��ي ل���رشاء 
املنظفات اخلا�س��ة باإزالة ال�س��داأ، فقط اقطعي 
ن�س��ف ليمون��ة وقوم��ي بف��رك امل��كان ال��ذي 
تريدين��ه اأن يلمع، ولتح�س��لي على ملعان اأكرث 
للقطع��ة اخلط��ي مزي��ج م��ن ع�س��ري الليم��ون 

وامللح وبع�ض من ال�سودا.
 للق�س��اء على البقع: ميكنك اإزالتها بالأع�ساب 
اأو الطماط��م م��ع قلي��ل م��ن ع�س��ري الليم��ون، 
قوم��ي بتلطي��خ البقع��ة الت��ي تريدي��ن اإزالتها 
من هذا املزيج مع اإ�س��باعها بع�س��ري الليمون، 
ث��م �س��عي املل��ح واإفركيه��ا جي��دا، ثم �س��عي 
القطعة يف الغ�س��يل. لغ�س��يل لم��ع ونظيف: اإن 
املالب���ض البي�س��اء ل حتت��اج للتبيي���ض فقط 

بل حتتاج اإىل ملعان �س��اطع، ميكنك احل�س��ول 
عل��ى ه��ذا اللمعان عند اإ�س��افة رب��ع كوب من 
ع�س��ري الليم��ون عند غ�س��ل الأبي���ض اإىل دورة 
�سطف الغ�س��يل، وبعد ن�رشها يف ال�سم�ض �سوف 
تالحظني ذلك اللمعان من خالل اأ�سعة ال�سم�ض 

مع الأبي�ض.
 احلف��اظ على ل��ون اخل���رشاوات والفواكه من 
التحول اإىل اللون البني: بع�ض من اخل�رشاوات 
والفواك��ه متي��ل اإىل اللون البني بع��د تقطيعها 
مثل التف��اح والبطاط��ا والأف��وكادو، ولتجنب 
حدوث ذلك اأ�س��يفي عليها ملعقة �س��غرية من 

ع�سري الليمون.
 تخفي��ف اإلته��اب احلل��ق: بغ���ض النظ��ر ع��ن 
النكه��ات ولك��ن معظ��م اأدوي��ة ال�س��عال غ��ري 
م�ست�س��اغة، باإمكانك الإ�ستغناء عنها يف املرة 
القادمة عندما ت�س��عر باإلتهاب احللق اأو بالكاد 
ت�س��تطيع التنف�ض، ق��م مبزج ملعق��ة كبرية من 
ع�س��ري الليم��ون وملعقة كبرية من الع�س��ل يف 
كوب من املاء، واتركيه على النار حتى ي�سبح 
دافئ، فبذلك يعمل الليمون على اإزالة الإحتقان 

والع�سل يعمل كالبل�سم لالأن�سجة امللتهبة.
 تنظي��ف الده��ون ع��ن الأطباق: يعترب ع�س��ري 
الليم��ون فعال جدا وقوي على ال�س��حوم، افرك 
املنطق��ة الت��ي تريد اإزال��ة ال�س��حوم عنها جيدا 
بالليم��ون واتركها لب�س��عة دقائق، ثم ا�س��نع 
عجين��ة من ع�س��ري الليم��ون وال�س��ودا وافرك 
فيه��ا املنطق��ة الدهني��ة، �س��تجد اأنها تال�س��ت 
متام��ا  حمارب��ة احل���رشات ب��دون املبي��دات: 
معظ��م احل���رشات كالنمل وال�رشا�س��ري والعث 
والرباغي��ث تبتع��د ع��ن رائحة ونكه��ة الليمون 
القوي��ة. قم بتعليق كي�ض م��ن الليمون املجفف 
يف خزانتك بدل من النفتالني، ا�سف قليال من 
ع�سري الليمون على مداخل الأبواب وال�سبابيك 
ملن��ع دخ��ول اأي م��ن احل���رشات اإليها، واأي�س��ا 
ميكن��ك ر�ض ع�س��ري الليم��ون يف املناطق التي 
ي�س��عب الو�س��ول اإليها مثل الزوايا وت�سققات 

اجلدران.
 لتبيي�ض الأظافر ال�س��فراء: لأظافر اأكرث �سبابا 
و�س��حة، قوم��ي بنقعه��ا يف ع�س��ري الليم��ون، 
قوم��ي به��ذه العملية بع��د اإزالة ط��الء الأظافر 

ودعيه��ا منقوعة ملدة دقيقت��ني اأو اأكرث، وذلك 
لرتطيبه��ا ومنعه��ا م��ن اجلفاف. وم��ن الطرق 
ا�س��تخدامه  الليم��ون  ا�س��تخدام  يف  املبتك��رة 
كمبي���ض للب���رشة وقاب���ض للم�س��امات حي��ث 
يعم��ل الليمون اي�س��ا كن��وع من ان��واع وطرق 
فه��و  املفع��ول  و�رشيع��ة  الفعال��ة  التجمي��ل 
يعت��رب م��ن امل��واد الفعالة يف قب�ض وت�س��غري 
الوج��ه واي منطق��ة  الوا�س��عة يف  امل�س��امات 
يف اجل�س��م تعانني معها بامل�س��امات الوا�سعة 
وذل��ك باإ�س��افة الليمون ق�رشه او ع�س��ريه اىل 
م�س��كات حت�رشينها يف املنزل، واي�س��ا يعمل 
كمق�رش طبيعي للج�سم با�سافة الليمون لل�سكر 
او امللح لت�س��كل به عجينة تدلك به اجل�س��م مما 
يجدد خاليا الب�رشة ويعمل على تن�سيط الدورة 
الدموية باجل�س��م، واي�س��ا كمفتح طبيعي للون 
الب���رشة ولالماك��ن الداكن��ة باجل�س��م كالركب 
والك��واع، ولكن يجب النتب��اه اىل ان الليمون 
ب���رشة  ان  اىل  النتب��اه  ويج��ب  قوي��ة  م��ادة 
ال�سخ�ض الذي ي�س��تخدمها تتحمل الليمون ول 

ت�سبب له احل�سا�سية.

بغداد – هيفاء القره غولي 

سلطة الباذنجان المشوي
املكون��ات: حب��ة باذجنان مقطع��ة اإىل �رشائح ب�ُس��مك 
�سنتيمرتين ون�سف تقريبًا. ب�سلة حمراء كبرية مقطعة 
اإىل حلق��ات. زي��ت كان��ول. ملعق��ة كب��رية خ��ل. ملعقة 
�س��غرية م�سرتدة. ملعقة كبرية من الأوريجانو املفروم 
خ�سنًا. ع�سل. زيت زيتون. ملح. فلفل اأ�سود. ب�رش ليمونة. 

بقدون���ض للتزيني.  طريقة التح�س��ري ندهن الباذجنان 
والب�س��ل بزيت الكانول ون�س��عهم على امل�سواة. ن�سوي 
الباذجن��ان حتى يلني قلياًل، والب�س��ل حتى يتغري لونه 
قلي��اًل. ن�س��ع الباذجن��ان والب�س��ل جانبًا حت��ى يربدا 
قلي��اًل ونقط��ع الباذجن��ان تقطيع��ًا خ�س��نًا وندع��ه يف 

وع��اء. نخلط اخلل واملا�س��رتد والأوريجانو، ون�س��يف 
الع�س��ل، وزيت الزيتون ح�س��ب الرغبة، وامللح، والفلفل، 
ونخلطهم جيداً. ن�سيف ال�سو�ض اإىل ال�سلطة ونخلطهم 
جي��داً ون�س��عها يف طب��ق التقدمي، ون�س��ع فوقها بر�ض 

الليمون، والبقدون�ض

اخلطوة الأوىل: املطهر
تقت���رش املرحلة الأوىل من التطهري على اإزالة ال�س��وائب 
ال�س��طحية واملكياج بلطف. نن�س��حك با�ستخدام املطهر 
اإذ اأن��ه يحت��وي على قاعدة من الغلي�س��ريين، وهي مادة 
مهدئ��ة للب�رشة ول ت�س��بب احل�سا�س��ية. لك��ن انتبهي من 
ال�س��ابون الع��ادي الذي قد يكون قا�س��يًا عل��ى ب�رشتك، 
وميك��ن اأن يخ��ل بالتوازن احلم�س��ي، وي��وؤدي اىل تلف 

الطبقة الدهنية الطبيعية.
كيفية التطبيق

اأثن��اء ا�س��تخدام املطهر قد يبدو وكاأنه ل ي�س��تحق عناء 
التفكري، لكن يف الواقع الطريقة ال�سحيحة لغ�سل وجهك 
تختل��ف باختالف نوع املطهر الذي تف�س��لينه. اإذا كنت 
ت�س��تخدمني جل التطهري اأو غ�سول الرغوة، فمن الأف�سل 
تطبي��ق املنت��ج با�س��تخدام اأط��راف اأ�س��ابعك مبا���رشة 
لرتطي��ب اجللد.اأما اإذا كنت ت�س��تخدمني حملول التطهري، 

عليك تطبيقه على الب�رشة اجلافة.
Mousse Te n نيتوايان��ت"  تان��در  مو���ض   ".1

Dior "ديور " dreNettoyante من 
اخلطوة الثانية: التونر ل�ستعادة التوازن

ي�س��اعة التون��ر على اإع��ادة توازن درجة احلمو�س��ة يف 
اجلل��د، مما يعزز مناعته ومينع الع��دوى البكتريية، كما 

ي�س��من الخرتاق الأمثل للمنتج��ات، وهذه هي اخلطوة 
للعناي��ة  روتين��ك  يف  اأهمي��ة  الأك��رث 

بالب�رشة.
كيفية التطبيق

عندم��ا يتعل��ق الأم��ر بالتونر، 
العتقاد اخلاطئ هو اأنه يجب 
ر�س��ه على اجللد، اإذ اأن عبوته 
م�سممة ب�سكل رذاذ. يف حني 

اأن الطريق��ة الأمثل والأكرث 
التون��ر  لتطبي��ق  فعالي��ة 
امل�س��ح  خ��الل  م��ن  ه��ي 

م��ن  قطع��ة  با�س��تخدام 
القطن.

2. " ك��رمي برمي��ري اأنتي 
Crème Pr n " ض�س��رتا�

miere Anti stress م��ن 
Clarins "كالرن�ض "

اخلط��وة الثالث��ة: تطبي��ق امل�س��ل 
مفع��ول  مل�س��اعفة 

املرطب
تق��دم الأم�س��ال فوائ��د عدي��دة وخمتلف��ة تبع��ًا 
لل�س��يغة وم��ا حتتاج��ه ب�رشتك، م��ن اأهمها 
اإزالة ان�سداد امل�س��ام، تال�سى البقع البنية 
اللون، وتليني اخلطوط والتجاعيد، لذلك 
انت بحاجة حق��ا اإىل اأن تويل اهتمامًا 

خا�سًا يف كيفية تطبيقها.
طريقة التطبيق:

بعد التطهري، يجب عل��ى الفور تطبيق 
املنتج��ات الأخ��رى عل��ى اجلل��د يف 
غ�س��ون 60 ثاني��ة كحد اأق�س��ى. اإذا 
ترك��ت اجلل��د عاري��ًا لف��رتة اأطول، 
ق��د ي�س��حب اله��واء الرطوب��ة م��ن 
اجللد. يف حني اأن تطبيق املنتجات 
ب�رشع��ة �س��يرتك الب���رشة حممي��ة م��ن 

اجلفاف.
3." �س��مارت كا�س��تم ريبري �سريوم" 
 Smart CustomnRepair
Cl n "كلينيك " Serum من 

nique

مهنيًا: عليك ان حتافظ على م�س��اريعك �رّشية ابتداء 
م��ن الي��وم، حت��ى تتجّن��ب العرتا���ض والحتجاج 
عاطفي��ًا: ل ت�س��غط عل��ى ال�رشي��ك ول تطالبه باأي 
�س��يء، بل اأُترك الأمور على �س��جيتها فقد ياأتي اليك 

تلقائّيًا

مهنيًا: اإذا واجهتك م�سكالت م�ستجدة مع الزمالء 
يف العمل، فاإن ذلك يفر�ض عليك مزيداً من اجلهد 
ال�رشي��ك  العقب��ات عاطفي��ًا: يخ�س��عك  لتج��اوز 
لختبار قا�ض، وخ�سو�س��ًا بع��د تلقيه اأخباراً عن 

نيتك يف هجره

مهني��ًا: يتحدث هذا اليوم عن رومن�س��ية تولد يف 
جم��ال عملك، اأو ع��ن اإرباك وحتف��ظ والعودة اىل 

الذات والعالقات غري املتكافئة
عاطفي��ًا: الإمكانات التي متتلكها ت�س��اعدك على 
مواجه��ة اأي عائ��ق، وهي يف الوقت نف�س��ه تكون 

حتذيراً للم�سطادين يف املاء العكر

مهني��ًا: ت�س��مع كلم��ات الإط��راء وياأتي��ك الدع��م 
املطل��وب، ويغمرك هذا اليوم باجلاذبية ويجعلك 

حمط الأنظار طوال ال�سهر
عاطفيًا: حماولت ال�رشيك لإر�س��ائك متوا�سلة، 

لكنك لن تكون مقتنعًا مبا يقدمه من حلول

مهنيًا: تتطلع اىل تغيري منا�سب وترتاح لالأجواء، 
وتتبدل بع�ض املعطيات والظروف ال�سخ�سية

عاطفي��ًا: تط��ورات كب��رية وب��ارزة يف حيات��ك 
العاطفي��ة، وحمطات مهم��ة ت�س��اعدك على خلق 

فر�ض جديدة للعالقة

ل��كل من��ا �س��فتان خمتلفت��ان ع��ن اأي ام��راأة 
اأخرى، ولونهم��ا املميز الذي يزيد من 

�س��حرهما وجاذبيتهما، لذا يجب 
علي��ك اختي��ار اأحم��ر ال�س��فاه 

بطريقة دقيقة ل ع�س��وائية، 
وباأ�س��لوب خا���ض، فل��كل 
نوع �سحره اخلا�ض الذي 
ي��زداد با�س��تخدام اأحم��ر 
ال�سفاه املنا�سب والعك�ض

�س��حيح. وفيما يلي نقدم 
لك ن�سائحنا حول اختيار 

املنا�س��ب  ال�س��فاه  اأحم��ر 
ل�سفتيِك.

ق��د يعجبك: م�س��تح�رشات جتميل 
زهرية لدعم مر�سى ال�رشطان

1nال�سفتان املمتلئتان
ل حتتاجان اإىل اإ�س��اءة اأك��رث لإبرازهما، فهما ممتلئتان 

بالفع��ل، لك��ن اإذا كن��ت تريدي��ن مزي��داً م��ن ال��ربوز 
وال�سماكة لهما، فيمكنك و�سع ملمع ال�سفاه، 
اأو ا�س��تخدام الأل��وان الفاحت��ة ومنه��ا: 
الأحمر، والوردي، والتوتي اخلفيف، 

والبنف�سجي.
واإذا كن��ت تريدي��ن العك���ض باأن 
تب��دو اأ�س��غر حجم��ًا، ف��كل ما 
علي��ك فعل��ه ه��و و�س��ع اأحمر 
بخف��ة  ل��ك  املنا�س��ب  ال�س��فاه 
عليهما، ثم �سعي مل�سة ب�سيطة 
م��ن اأحم��ر ال�س��فاه الداك��ن على 
و�سط �سفتيك لت�س��ليط ال�سوء على 
تلك املنطق��ة، حتى تبدو اأ�س��غر، ثم 
ا�س��تخدمي فر�ساة ال�س��فاه لتوزيع اأحمر 

ال�سفاه على �سفتيك ب�سكل مرتب.
2nال�سفتان الرفيعتان

اإذا كن��ت متتلكني �س��فتني رفيعتني فعلي��ك جتنب الألوان 

الداكنة ومنه��ا: الأحمر الداك��ن، والأرجواين، والبني 
الداكن، لأنها �س��تزيد من دقة �س��فتيك، واحر�س��ي على 

ا�ستخدام الألوان الطبيعية الفاحتة ومنها: اللون اخلوخي، 
والوردي، اخلفيف.

علي��ك البدء بر�س��م �س��فتيِك وحتديدهما اأوًل بقلم ال�س��فاه 
القريب من لون اأحمر ال�س��فاه الذي �ست�س��عينه، ثم قومي 

بو�سع اأحمر ال�سفاه اخلا�ض بك.
3nال�سفتان الرقيقتان

اإذا كن��ت تريدين التغلب على رقة �س��فتيِك، وجعلهما اأكرث 
امت��الًء، وجذابت��ني، فعلي��ك العتماد على بل�س��م ال�س��فاه 
القريب من لون ب�رشتك، فهو بارع يف زيادة حجم �سفتيك 
م��ع الحتف��اظ ب�س��كلهما الرقي��ق واجلذاب، كم��ا ميكنك 
ا�س��تخدام الأل��وان الزهرية ومنه��ا: ال��وردي، والربتقايل 

ل�سفتني جذابتني.
كل م��ا علي��ك فعله هو و�س��ع بل�س��م ال�س��فاه اأوًل لتعزيز 
ن�س��ارة �س��فتيِك، ث��م �س��عي اأحمر ال�س��فاه املنا�س��ب لك 

بوا�سطة اأ�سابعك للح�سول على نتائج اأف�سل.

أحمر الشفاه المناسب لشكل شفتيِك

تغيير الوجه المريض ببشرة صحية


