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يج��ب اأن ت�ش��تثمر اأموالك ب�ش��كل جيد الي��وم، اإذا كنت 
تفك��ر فى �رشاء منزل اأو �ش��قة، ميكنك اأن جتد �ش��فقة 
جيدة اليوم، فاإن بع�ض اال�ش��راتيجيات املالية التى 
اعتمدته��ا من��ذ وقت طويل ف��ى هذا املجال �ش��تجنى 

ثمارها االآن.

�ش��غوط العمل تتزايد يومًا بعد ي��وم لكنك حتاول حتمل 
االأمر وتنفيذ املهام املطلوبة منك فى اأ�رشع وقت.ج�شدك 

يحتاج املزيد من الع�شائر وال�شوائل وخا�شة املاء

ت�شعر �شخ�ض ت�شعر بالطموح اليوم، وقد تاأتيك فر�ض 
جدي��دة فى مكان عملك، و�ش��وف تك��ون حري�ض جداً 
عل��ى اال�ش��تفادة منها، كن حذرا ج��داً اأن ال تولد غرية 

بني زمالئك.

كن��ت فى مزاج غري حا�ش��م فيما يتعل��ق مبدخراتك كما 
متيل للخروج فى نوبة من الت�ش��وق باهظة الثمن ولكن 
قد جتد �شعوبة فى اتخاذ القرار النهائى فى اآخر حلظة، 

كما من املمكن اأن تثري غ�شب املقربني منك.

ميكنك اأن تتنف�ض فى هواء ملىء بالتفاوؤل. باأى 
خطة ت�شعها اليوم �شوف تاأتى بثمار جيدة غداً.
�ش��وف ُتفهم غلط من �شخ�ش��ية اأن��ت تعجب بها. 
فق��ط ال تبداأ باحلديث الي��وم، وانتظره حتى يبداأ 

هو بالكالم.

ق��د يح��دث تغي��ري كبري ف��ى الت��درج الوظيف��ى داخل 
�رشكت��ك الي��وم ال تقل��ق اإذا مل يتم ترقيت��ك هذه املرة 
ف�ش��وف تن��ال ترقية كب��رية فى وق��ت قريب. ا�ش��تمر 
ف��ى طريقك واب��ذل املزيد من اجلهد م��ن اأجل حتقيق 

اأحالمك.
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كيف تختارين الحجاب المناسب لشكل وجهك 

اأ�شكال الوجوه:
اأوال: الوجه البي�شاوى

وه��و الوج��ه املث��ايل واالأك��ر �ش��يوعًا ب��ني الن�ش��اء العربّي��ات 
فيعترباالأف�ش��ل من حيث ال�ش��كل، ف�ش��احبات الوجه البي�شاوّي 
متل��ك فر�ش��ة الّتغيري بني ربط��ة واأخرى دون قل��ق الأّن الربطات 

على اختالفها وا�شكالها تليق بها.
نق��رح لهذا الوجه ا�ش��تخدام لفة حجاٍب من�ش��دلٍة لالأ�ش��فل اإن مل 
يك��ن �ش��ديد النحول  ف��اإن كان �ش��ديد النحول فاإنن��ا نقرح لفة 
حج��اب مرفوعة لالأعل��ى مع قبة عالية.الوجه البي�ش��اوي يجب 
اأن تكون فيه لفة احلجاب تغطي الذقن متامًا الأنه ممتلئ من تلك 
الناحية. ال ت�شتخدمي اأكر من حجاب يف وقٍت واحٍد الأن وجهك 
يحمل تفا�ش��يل قوية وقليل من االمت��الء لذلك نود احلفاظ على 

حجمه االأ�شا�شي.
ن�ش��ائح للوجه البي�ش��اوّي:    تالئمك جمي��ع الربطات مبا فيها 
اخلليجّية والركّي��ة . ميكنك ارتداء الغطاء القطنّي حتت احلجاب 
)البندانا( بحيث يغّطي جبينك. ال م�ش��كلة لديك يف ربط احلجاب 
ربطة تك�ش��ف عظام وجنتيك.  ميكنك ارتداء حجاب االأمرية، فهو 
منا�ش��ب، وال م�ش��كلة يف اختياره.ميكنك تغطي��ة جبهتك وعظام 
خدي��ك، فذل��ك منا�ش��ب ل��ك.  اح��ذري فق��ط م��ن اختي��ار الربطة 
االإ�ش��بانّية، يف حال كنت من ذوات القوام املمتلئ،الأّنها �ش��تربز 

عيوب ج�شمك.
ثاني��ًا: الوج��ه امل�ش��تدير:قدميا كان النا���ض يعتربون��ه الوج��ه 
املث��ايل عندما كان يق��ال وجهها كالقمر يعني م��دوراآ، فالوجه 
امل�شتدير نحاول اإعطاءه نوعًا من التوازن. عندما تلفني الطرحة 
اأو احلج��اب ال ت�ش��دينها كث��رياً بدبابي���ض اأو ما �ش��ابه و اتركيها 
مرتخي��ًة قلياًل من اأج��ل اإعطاء خطوط م�ش��تقيمة توحي لوجهك 
مزي��داً من الطول، ارجح ب�ش��ٍدة ا�ش��تخدام احلجاب��ات التي حتمل 
اأكر من لوٍن واحٍد يف نف�ض الطرحة.ن�ش��ائح للوجه امل�ش��تدير:-  
نن�ش��حك ب��اأال ترتدي الغط��اء القطنّي حتت احلج��اب )البندانا(، 
بحي��ث ُيغّطي جبينك.-    ليبداأ حجابك عند خط ال�ش��عر.   �ش��عي 
حجابك بالقرب من عظام اخلّدين. اعطي وجهك �شكاًل بي�شوّيًا.ال 
��ة اإن كنت من ذوات الذقن املزدوج.   ربطة  تظهري ذقنك، خا�شّ
احلجاب امل�رشّية امل�ش��ّماة بالربطة االإ�شبانّية ال تنا�شبك، واإّنا 

تنا�شب �شاحبات الرقبة الطويلة والنحيفة.
ثالثًا: الوجه امل�ش��تطيل والطويل:الوجه امل�ش��تطيل االأغلب يوجد 
عن��د الرج��ال، و يكون الراأ�ض كبرياآ ن�ش��بياآ ون�ش��بة �ش��غرية جدا 
م��ن ال�ش��يدات متتل��ك ه��ذا الوجه.اأما الوج��ه الطوي��ل يوجد لدى 
الكث��ري م��ن البن��ات وال�ش��يدات  ويك��ون �ش��يق ال�ش��دغ وطويل 
الذق��ن واجلبهة.وي��زداد فيه طول الوجه عن عر�ش��ه ويغلب على 
�ش��كل الوجه امل�ش��تطيل طاب��ع اال�ش��تطالة بجبهٍة كب��ريٍة وذقٍن 
طوي��ل، ونح��اول باحلج��اب اأن نعطي��ه عر�ش��ًا اإ�ش��افيًا.الوجه 
امل�ش��تطيل النحيل وكذلك املربع النحيل يبدو مثاليًا الإ�ش��تخدام 

اأك��ر من لفة حجاب يف نف�ض الوقت، اأي�ش��ًا ميكن ا�ش��تخدام لفة 
احلج��اب املفتوح��ة وهي عب��ارة عن حجاب داخل��ي كامل ومن 
ث��م لف حجاب اآخر ب�ش��كل متويهي عليه، هذه الطريقة �ش��تعطي 
خطوط مائلة دائرية ت�ش��يف للوجه امل�شتطيل مزيداً من العر�ض 
اجلانبي.ميك��ن ا�ش��تخدام لف��ة احلج��اب املن�ش��دلة اأو املرفوع��ة 
الأعلى بح�شب امتالء وجهك، لكن القاعدة االأ�شا�شية هي ا�شتخدام 
اأكر من و�شاح وربطها بطريقٍة متويهيٍة تعطي لوجهك مزيداً من 
احلجم وال تن�شي اأن جتعلي احلجاب يغطي ن�شف اجلبني ومعظم 

الدقن الأنها نقاط ال�شعف يف �شكل وجهك.
ن�شائح ملن ميلكن الوجه الطويل:

-  جتنب��ي اإح��كام الربط��ة حول وجه��ك .ارتدي الغط��اء القطني 
)البندان��ا( حت��ت حجابك لك��ي  تخففي من ط��ول الوجه وتعطيه 
مظه��را دائريا.-  اك�ش��في عظ��ام وجنتيك قدر االإم��كان لتجعلي 
وجه��ك يب��دو ممتلئ��ا بع���ض ال�ش��يء .-  ا�ش��تخدمي احلجاب ذا 
الك�شك�ش��ة والزخرف��ة عل��ى اجلانبني ليبدو وجهك عري�ش��ا .- ال 

تك�شفي عنقك الأن ذلك يزيد من طول الوجه .
-ال تعتم��دي الربط��ة ال�ش��ينيون الت��ي ت�ش��تخدم فيها اإ�ش��افات  
حتت احلجاب لرفعه لالأعلى ،الأنها ت�ش��في مزيداً من الطول على 

الوجه.
-ارت��داء حج��اب االم��رية ال ينا�ش��بك اأب��دا ، ل��ذا ال جترب��ي اأبدا 

اختياره .رابعًا: الوجه املربع
وهو الوجه الذى تت�شاوى فيه م�شاحة الفك و اجلبني واخلد.

ن�ش��ائح للوج��ه املرّبع :-جتّنب��ي احلجاب ال�ش��ّيق، املقّيد حتت 
الذقن، فهو ُيظهر الفّك اأعر�ض، ويجّرده من مالمح االأنوثة.

 قوم��ي بلف غطاء الراأ�ض )اإي�ش��ارب( حول الذق��ن لتخفي عر�ض 
الوجه. جتّنبي تغطية جبهتك وعظام خديك.

احر�ش��ي عل��ى تغطية جانبي الف��ّك، الأّن ذل��ك ُيخّفف من عر�ض 
الوج��ه. �ش��عي اللفة بطريق��ة ُتعطي وجهك �ش��كاًل م�ش��تديراً، ما 
مين��ح وجهك اإطالل��ة جميلة. ربط��ة احلجاب الركّي��ة التي تلّف 

حول الرقبة ال ُتنا�شبك .خام�شًا: الوجه القلب واملثلث املقلوب
يكون ذا الوجه عري�ض اجلبني و �شيق الفك كالقلب ويكون �شكل 

الوجه من اجلبني كالقلب ونحيف الفك و الذقن .
ميتاز بكونه عري�ش��ًا عند اجلبهة وي�ش��يق تدريجيًا باجتاه خط 
الف��ك والهدف هوجعل الذق��ن النحيف يبدو اأعر���ض، وحتى عند 

امتالء هذا الوجه يبقى منطقة الذقن �شغرية.
تب��دو لفة احلج��اب املرفوعة الأعل��ى هي االأمثل له��ذا الوجه يف 
ح��ال كان ن�ش��ف ممتل��ئ اأو نحي��ل، وحينه��ا ميكنك ارت��داء لفة 
حج��اٍب م�ش��دودٍة الأعل��ى مع قبٍة عالي��ٍة اأو و�ش��اح يغطي الرقبة 

وترك بداية الذقن ظاهرة مع اأٌقراط �شغرية متدلية.
ح��اويل كذل��ك تغطية بداية اجلب��ني وال باأ���ض اأن يكون احلجاب 

موازيًا خلط وجهك متامًا.ن�شائح للوجه املثلث على �شكل قلب:
-اخت��اري الربط��ة الف�شفا�ش��ة.-ال ترت��دي احلج��اب املثّب��ث 
باإح��كام، الأّن��ه ُي�ش��ّلط ال�ش��وء عل��ى جبين��ك العري���ض. -  غّطي 

جبينك ليبدو ذقنك الرفيع اأعر�ض.
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طريقة عمل البان كيك 

طرق تبييض االسنان في المنزل 

3 أكالت تساعدك على  التخلص من زيادة الوزن 

املقادير 
1 كا�ض دقيق

ملعقة كبرية باكينج باودر
بي�شة

ر�شة ملح
3 مالعق كبرية �شكر

فانيال
قرفة او اأي نكهة حتبينها  

كاأ�ض حليب 

3 ملعقة زيت او زبدة مذوبه
طريقة التح�شري 

باخل��الط  اجلمي��ع  اخلط��ي 
دقائ��ق   10 مل��دة  الكهربائ��ي 
اح�رشي مق��الة وابدائي العمل 
بها �ش��عي مق��دار ملعقة كبرية 
يف املق��الة اىل ان حتم��ر م��ن 
زينيه��ا  ث��م  واقلبيه��ا  حت��ت 
بالنوتيال والفراوله او بالع�شل .

 ���رش جاذبي��ة الفت��اة يك��ون بخف��ة دمه��ا و 
و   ، ابت�ش��امتها  ل�ش��حر  االآخ��ر  الن�ش��ف 

العديد منا يخجل من تلك االبت�ش��امة 
ا�ش��فرار  �ش��ببها  يك��ون  الت��ي  و 

االأ�شنان اأو ظهور بقع �شوداء على 
االأ�ش��نان ، ب��ل و جتعلن��ا بح��رج 
كب��ري عند احلديث عن االأ�ش��نان 
اأو تظهر ابت�ش��امتنا على الرغم 
منا ، فاالأ�شنان البي�شاء تظهر 
اإ�رشاقًا للوجه و كان نورا يهل 

من الفم ، و االأ�شنان ال�شفراء 
عك���ض ذل��ك ، فكي��ف ميكننا 
التخل���ض م��ن اال�ش��فرار و 
ميك��ن   ، االأ�ش��نان  تبي���ض 
تبي�ض االأ�ش��نان عن طريق 
الليزر و كم��ا ميكن تبي�ض 
االأ�ش��نان با�ش��تخدام املواد 
الكيميائية و مواد التجميل 

و غ��ريه من الطرق ، و لكن ال ان�ش��ح بتلك الطرق الن 
كل ه��ذه الط��رق تقوم بتبيي���ض االأ�ش��نان عن طريق 
قح��ط الق���رشة اخلارجي��ة و اإزالة طبق��ة منها ، 
و لذاك ميكنن��ا التوجه لالأمور الطبيعية 
نق��وم  اأن  دون  االأ�ش��نان  لتبي���ض 
باإزال��ة تلك الطبق��ة و املحافظة 
عليه��ا ، و منه��ا عمل ع�ش��ري 
ليم��ون و و�ش��ع عليه امللح 
و امل�شم�ش��ة بها و ن�شتمر 
عل��ى ه��ذه الطريقة حتى 
الل��ون  عل��ى  نح�ش��ل 
ممك��ن  و   ، املطل��وب 
ا�شتخدام ملعقتني من 
و  الطازج��ة  املرمي��ة 
تدق م��ع ملعقتني من 
امللح و  حتى ت�شبح 
للعجين��ة و م��ن ث��م 
بو�ش��عها  نق��وم 
الف��رن حتى  يف 

ت�ش��بح 

�ش��لبة ، و نق��وم بدقها الإرجاعها كالب��ودرة ، و نقوم 
بحفظ��ه بعلبة و ن�ش��تخدمه ب�ش��كل يوم��ي ، و كما انه 
ممكن اأن نبي�ض االأ�ش��نان ب�ش��حق الفح��م كالبودرة و 
ف��رك االأ�ش��نان به و هذا �شي�ش��اعد عل��ى التخل�ض من 
اال�ش��فرار ب�ش��هولة ، و ميك��ن اأن نق��وم بو�ش��ع زيت 
الزيت��ون على فر�ش��اة االأ�ش��نان و تنظيفه��م بها وهذا 
�شي�ش��اعد على لثة قوية و اأ�ش��نان بي�ش��اء ، و كما انه 
ميكن ا�ش��تخدام ماء البحر و دعك االأ�شنان به احتوائه 
عل��ى املل��ح و الذي ي�ش��اعد عل��ى تنظيف االأ�ش��نان و 
تبي�شها ، و ميكن ا�شتخدام امللح اخل�شن العادي لدعك 
االأ�ش��نان و تبي�ش��ها من اال�ش��فرار ، و ميكن اأن نقوم 
بح��رق ثالث حبات من العد�ض حتى ت�ش��بح   �ش��مراء 
ث��م نقوم بخلطها مع امللح و نقوم بتنظيف االأ�ش��نان 
، و مم��ا ينبغ��ي ذكره بان كل ه��ذه اخلطوات ال تنجح 
من املرة االأوىل بل يجب املتابعة عليها حتى نح�شل 
عل��ى نتائ��ج جي��دة ، و كما انه يج��ب التفريق ما بني 
تنظي��ف االأ�ش��نان و تبي�ش��ها فتنظيف االأ�ش��نان يتم 
بالط��رق التقليدي��ة و هي الفر�ش��اة و املعجون و هذه 
الطريقة حلماية االأ�شنان و تقويتها و لكنها ال تبي�ض 

االأ�شنان و ال تزيل اأي من اجلري و اال�شفرار 

ال يعن��ي اتباع��ك لنظ��ام غذائ��ي �ش��حي اأن تقوم��ي 
باالبتع��اد عن جميع االأطعم��ة واالأكالت، ولكنه يعني 
تن��اول االأطعمة املختلف��ة مع احلر�ض عل��ى اأن تكون 

بكميات حمددة ويف اأوقات معينة.
كما ميكن��ك احلر�ض على تناول االأطعم��ة التى تفيدك 
ف��ى الرجي��م كث��رياً وت�ش��اعدك ف��ى ح��رق ال�ش��عرات 
احلرارية التى تكت�شبيها من الوجبات على مدار اليوم. 
فم��ع بع�ض التمارين الريا�ش��ية و�رشب كميات كبرية 
من املياة بجانب اال�شتعانة بتلك االأكالت ميكن اتباع 
نظ��ام غذائي �ش��حي ميكنك من الو�ش��ول للوزن الذى 

حتلمني به، ومن اأهم االأطعمة التى يجب تناولها:

1  - االأنانا�ض:
تن��اول االأنانا���ض الطازج ي�ش��اعدك عل��ى التخل�ض 

م��ن الدهون وح��رق كميات كب��رية من ال�ش��عرات 
احلرارية، كما ميكنك اإ�شافة الزبادى اإىل �رشائح 

االأنانا�ض كوجبة فى اأيام الرجيم.
2 - بيا�ض البي�ض:

يحتوى بيا���ض البي�ض عل��ى كربوهيدرات 
وم�ش��ادات لالأك�ش��دة متكن��ك م��ن ح��رق 
ال�ش��عرات احلراري��ة ف��ى اجل�ش��م كم��ا اإنه 
خفيف فى اله�شم وملىء بالربوتني الذى 

يجنب��ك تن��اول كمي��ات كبرية م��ن الطعام 

خالل اليوم.
3 - االأفوكادو:

يحتوى االأفوكادو على كمية 
كبرية من الدهون ال�ش��حية 
ج�ش��مك،  يختزله��ا  الت��ى 
 e كم��ا اإنه غن��ى بفيتامني
ال��ذى مي��دك بالطاقة التى 
ت�ش��اعدك عل��ى ا�ش��تكمال 
دون  اليوم��ى  ن�ش��اطك 
الكثري  االحتياج لتناول 

من الطعام.

اأمامك قرارين اإما اأن تكمل م�شوارك املهنى الذى 
بداأته برغبتك اخلا�شة، اأو تعيد طريقة من البداية 
حتى تتفادى كثري من االأخطاء التى ترتب عليها 

خ�شائرك احلالية.

�شوف جتد ترقية فى انتظارك اليوم وذلك ب�شبب جدك 
واجتهادك فى عملك. فعليك اأن ت�ش��تمر بهذا املجهود 
حتى ت�ش��تطيع اإثبات نف�شك.رف�ش��ك املتك��رر ملقابلة 
�رشي��ك حيات��ك ي�ش��بب ف��ى كثري م��ن امل�ش��اكل معه. 
فعليك اأن تتقبل تلك امل�ش��اكل ب�ش��در رحب الأنك اأنت 

�شببها.

انت غري را�ش��ى عن وظيفت��ك احلالية، وتفكر فى 
البح��ث عن وظيفة جديدة تتنا�ش��ب مع مهاراتك، 
االأمر ب�شيط لكن عليك البحث فى املكان املنا�شب 

وعدم اإهدار وقتك.

قد ت�ش��تمع لبع�ض ن�ش��ائح مدي��رك بالعمل اليوم 
تقب��ل االأم��ر وابتعد ع��ن اخلالفات ف��ى عملك. من 
املرج��ح اأن ير�ش��حك مديرك فى العمل اإىل ال�ش��فر 

فكن على ا�شتعداد.

ت�ش��عر �ش��خ�ض ت�ش��عر بالطموح اليوم، وق��د تاأتيك فر�ض 
جدي��دة فى مكان عملك، و�ش��وف تك��ون حري�ض جداً على 
اال�ش��تفادة منه��ا، ك��ن ح��ذرا ج��داً اأن ال تول��د غ��رية بني 
زمالئك.اأن��ت على عالق��ة ب�ش��خ�ض الرومان�ش��ية مفقودة 

بينكما

اأغلب البنات وال�سيدات 
املحجبات يخطئن يف اختيار 

�سكل احلجاب املنا�سب لوجههن 
فاأحيانًا تهتم البنات اأو ال�سيدات 

بالرتكيزعلى خامة احلجاب 
نف�سه ومدى تنا�سقه مع 

املالب�س التي تلب�سينها ويهملن 
اأهمية الربطة نف�سها ومدى 

تنا�سبها مع �سكل الوجه بحيث 
تظهر حما�سنه بطريقة راقية 
وحمت�سمة فكثري من البنات 

وال�سيدات يعتقدن اأن احلجاب 
اليربز وجههن ب�سكٍل جيد، ولكن 

احلقيقة هي عك�س ذلك متامًا.

ال تتخل��ى عن طموحك من اأجل اإر�ش��اء االآخرين، 
وحتت��اج اإىل الركي��ز ف��ى كيفي��ة تنفي��ذ اأفكارك 
ب�ش��كل �رشيع وبخطوات حم�ش��وبة حتى ال تخ�رش 
جمدًدا.انتظ��ر حتى تتاأكد من م�ش��اعر احلبيب وال 
متنح��ه ثقة كبرية قب��ل اأن تتاأكد اأن��ك فى عالقة 

حقيقية 


