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 ال تن�س��اق خلف الطاقة ال�سلبية التى تاأخذها من بع�ض 
�زضمالئ��ك بالعمل وام�ِض فى طري��ق حتقيقك الأهدافك 

املهنية. قد حتظى باإعجاب روؤ�سائك فى العمل اليوم

قد تعود اإىل حبيبك ال�سابق، ومع ذلك تاأخذ وقتًا للتفكري 
ح��ول الرجوع مرة اأخ��رى اأم ال، و�سيكون لديك ما يكفى 
من الوقت للعمل على التفكري فى هذا املو�سوع اأكرث من 

اأى وقت م�سى.

تغريات��ك املزاجية يجب اأال ت�سيط��ر على قراراتك 
ف��ى العم��ل، وعلي��ك اأن تتعام��ل م��ع االأ�سخا�ض 
مبعيار الكفاءة ولي���ض العالقات ال�سخ�سية حتى 

ال تفقد حب زمالئك لك.

ي��وم جي��د عل��ى ال�سعي��د املهن��ى قد حت�س��ل على 
مكاف��اة مالية جله��ودك امللحوظة ف��ى العمل. من 
املرج��ح ان ير�سح��ك مديرك بالعم��ل اإىل ال�سفر فى 

مهمة عملية خارج البالد فكن على ا�ستعداد.

ميكن��ك اأن ت�سح��ذ مهارات��ك املهني��ة وتدخ��ل ال�سب��اق 
املهنى بروح قتالي��ة قوية وقد حت�سل على فر�سة الأن 
ا فى الوقت  حت�سن و�سعك فى العمل وحت�سن دخلك اأي�سً
نف�سه، وكنت تتلقى دخل �سئيل مقارنة باملجهود الذى 

تبذله.

اأن��ت بحاج��ة اإىل كثري م��ن الرتكيز ف��ى الناحية 
املالية ف��ى الفرتة القادمة، وعليك اأن تتخلى عن 
كث��ري من االأ�سياء الرتفيهية التى تنفق عليها قدر 

كبري من نقودك.
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إليِك نصائح إلبراز جمال العينين 

وم��ن املع��روف اأنن��ا ال ن�ستطي��ع اأن نغري من �س��كل اأعيننا 
لتك��ون اأجم��ل مم��ا هى علي��ه ، لكن م��ن املمكن للم��راأة اأن 
ت�سي��ف مل�سات من اجلمال لعينيها فتربز جماله حمتويات 
١ املكي��اج لالإبراز جمال العي��ون ٢ األوان الظالل املنا�سبة 
لعي��ون جذاب��ة ٣ �ساحبي الطبيع��ة لعيوٍن اأجم��ل ٤ عالج 
التجاعي��د حول العين��ني ٥ لتبيي�ض جل��د العينني ٦ لعالج 
الت��ورم حت��ت العينني املكي��اج لالإبراز جم��ال العيون اإليك 
بع���ض الن�سائ��ح لعي��ون اأجم��ل وجذاب��ة اك��رث وذات ملعة 
�ساح��رة با�ستخدام املكي��اج الظالل امللون��ة واملا�سكارا و 
االآي الي��ر ، ركائ��ز ا�سا�سي��ة يف ماكياج العي��ون ،اختاري 
منه��ا ماينا�سب �سخ�سيت��ك ونفذيها باال�سل��وب الذي يربز 
معامل��ك اجلمالي��ة ب�س��كل اف�س��ل ين�س��ح با�ستخ��دام القلم 
املخ�س���ض لر�سم احلاجبني الذي ي�سف��ي التناغم املطلوب 
عل��ى �سكل الع��ني والوج��ه ار�سم��ي االآي الير م��ن الزاوية 
الداخلي��ة ب�سكل م�ستقيم على خط ن�سقي االألوان مبا يتناغم 

م��ع ل��ون ب�رشتك و�سع��رك وعيني��ك واي�س��ا مالب�سك قومي 
بت�سحي��ح كل �سوائ��ب احلاجب��ني واإع��ادة تن�سيقهما حتى 
تب��دو عين��ك اأك��رث جاذبي��ة للح�س��ول عل��ى رمو���ض رائعة 
ونظ��رة ال تق��اوم ا�ستخدمي املا�س��كارا على ال�س��كل التايل 
قوم��ي بو�س��ع املا�س��كارا انطالقا م��ن ج��ذور الرمو�ض اأي 
مبحاذاة اجلف��ن حركي فر�ساة املا�س��كارا بطريقة متعرجة 
باجتاه اطراف الرمو�ض انتظري قليال حتى جتف املا�سكارا 
ث��م ك��رري املحاولة مرتي��م بعده��ا م�سطي الرمو���ض جيدا 
مب�س��ط خا�ض له��ا حت��ى ال تب��دو متال�سقة األ��وان الظالل 
املنا�سب��ة لعي��ون جذابة لكل ل��ون من ال��وان الظالل هدف 
مع��ني، اخت��اري ماينا�سب ذوق��ك وازياءك لنظ��رة حمددة 
وعميق��ة ا�ستخدم��ي اللون اال�س��ود لنظ��رة كال�سيكية دافئة 
ا�ستخدم��ي اللون البني لنظ��رة جريئة ومنع�سة جربي اللون 
االخ���رش او االبي���ض لنظ��رة ناعم��ة ومتاألق��ة ا�ستخدم��ي 
الل��ون اخلوخ��ي الداكن او الليل��ك لنظ��رة فولكلورية مميزة 
ا�ستخدم��ي الل��ون الذهب��ي او الف�سي ولك��ن ب�سفافية تامة 
ال�سف��اء مل�س��ة خا�س��ة �ساحب��ي الطبيع��ة لعي��وٍن اأجم��ل 

ميك��ن حل م�سكالت العي��ون اجلمالية الت��ى تواجهها حيث 
يق��دم لها خرباء التجمي��ل بع�ض الو�سف��ات الطبيعية التى 
ت�ساعده��ا فى ذلك ع��الج التجاعيد ح��ول العينني تتعر�ض 
زاوي��ة العني اخلارجية لظه��ور التجاعيد ب�س��ورة اأكرث من 
غريه��ا م��ن مناط��ق الوجه وذل��ك ب�سبب تعر���ض اجللد يف 
ه��ذه املنطق��ة لل�سد املتكرر اأثناء تعب��ريات الوجه املختلفة ً 
ي�ساعد ا�ستعمال الو�سف��ة التالية ب�سفة منتظمة على تليني 
اجللد بهذه املنطقة مما يجعله اأ�سد مقاومة لظهور التجاعيد 
واالنكما�س��ات املكون��ات ملعقتان كبريتان م��ن الالنولني 
ملعق��ة �سغرية من زيت اللوز التح�س��ري واال�ستعمال ي�سخن 
الالنول��ني على نار هادئ��ة حتى يذوب، ثم ي�ساف اإليه زيت 
الل��وز، ويقلب كالهم��ا جيداً حتى تتك��ون عجينه متما�سكة. 
تده��ن منطقة التجاعيد بهذه العجينة يوميًا ، مع مراعاة اأن 
ال ي�س��ل امل�ستح�رش اإىل فتحة الع��ني لتبيي�ض جلد العينني 
كث��ريا ما ت�سكو الفتيات من ال�سواد باجلل��د اأ�سفل العينني اأو 
م��ا ي�سمى باله��االت ال�سوداء، وع��الج هذه امل�سكل��ة �سهل،. 
وذل��ك باملداوم��ة عل��ى عم��ل كم��ادات م��ن �رشائ��ح اخليار 

الطازج للعينني عن طريق القيام بتغمي�ض العينني ، وو�سع 
�رشيح��ة اخليار فوق كل ع��ني بحيث تالم���ض اجللد املحيط 
بالع��ني. م��ع اال�سرتخاء ملدة 15 دقيق��ة و ميكن عالج هذه 
امل�سكل��ة بو�سائل اأخرى، مثل دهان الهاالت الغامقة بخليط 
مكون من ملعقة �سغرية من زيت اللوز وربع ملعقة �سغرية 
م��ن ع�س��ري النعناع كم��ادات �س��اى دافئ مل��دة 10 دقائق 
تليه��ا كم��ادات �ساى باردة مل��دة 5 دقائق اأخ��ذ ق�سط كاف 
من النوم االهتمام بتناول غذاء �سحى متوازن فى عنا�رشه 
الغذائية وغنى باحلديد على وجه اخل�سو�ض كمادات ع�سري 
النعناع كم��ادات �رشائح البطاط�ض )كبدي��ل ل�رشائح اخليار 
لعالج التورم حت��ت العينني تعانى بع�ض الن�ساء من التورم 
الذى يظهر حتت العينني ، ويرى املخت�سون اأن هذا قد يرجع 
الأ�سب��اب ب�سيط��ة منها قلة النوم كرثة الب��كاء احتجاز كمية 
م��ن املاء باجل�سم الأى �سبب قد يتعلق بوجود مر�ض بالكلية 
وميك��ن العمل عل��ى زوال هذا الت��ورم باملداوم��ة على عمل 
كم��ادات للجل��د املتورم به��ذه العجينة املكون��ة من �رشائح 
خيار طازجة اأوراق كزبرة اأوراق نعناع طازجة اأوراق�ساي.

متابعة  ــ الجورنال 

خاص

طريقة عمل التبولة 

تخلصي من مشكالت بشرتك.. حلول طبيعية باستخدام الدقيق اعرفيها

تعرفي معنا إلى طريقة زيادة الوزن 

٣ باقات بقدون�ض كبرية
خم���ض حب��ات طماط��م اربع اأع��واد ب�س��ل اخ�رش ربع 
كا���ض نعن��اع اخ�رش زيت زيت��ون الرغب��ة ٢/١ كا�سة 

برغل ملح / فلفل ح�سب الرغبة
ع�سري ليمونة

طريقة حت�سري التبولة 
-يغ�س��ل الربغل جيدا وي�سفى وي�ساف ع�سري الليمون 
اىل الربغ��ل وي��رتك عل��ى ح��دة ويف��رم البقدون�ض فرم 
ناع��م ويغ�سل ويف��رم النعن��اع فرم ناع��م ويغ�سل-ثم 
يو�س��ع البقدون�ض والنعناع يف م�سفى كبرية وي�سفى 

ملدة �ساعة وترثم الطماطم ثرم ناعم ويرثم الب�سل ثرم 
ناع��م يف وعاء يو�سع البقدون���ض والنعناع والطماطم 
والب�سل معا.ثم ي�ساف الليمون والربغل وتقلب ويتبل 
باملل��ح والفلفل وتقلب وي�ساف زي��ت الزيتون ويقلب.

تقدم فورا مزينة مع اأوراق اخل�ض.

ق��د تلج��اأ الفتي��ات ال�ستخ��دام العدي��د م��ن الو�سف��ات 
الطبيعية م��ن اأجل العناية بالب���رشة، ولكن هل �سمعِت 
م��ن قبل ع��ن ا�ستخ��دام الدقيق ف��ى العناي��ة بالب�رشة؟ 
يعت��رب الدقي��ق م��ن اأه��م املكون��ات الطبيعي��ة للعناية 
بالب���رشة فه��و مبثاب��ة مق�رش طبيع��ى للب���رشة وينقى 
م�س��ام اجللد ب�سكل عميق ومينع التهاب اجللد مما يقلل 
م��ن ظهور ح��ب ال�سب��اب والبث��ور ال�سوداء، ل��ذا ين�سح 
الكث��ري م��ن متخ�س�سني العناي��ة بالب���رشة با�ستخدام 

الدقيق فى تق�سري اجل�سم والعناية بالب�رشة وتنظيفها.
الدقي��ق فبح�سب ما ن�رشه موق��ع "بولد �سكاى" الهندى 
بب�رشت��ك  العناي��ة  ف��ى  بالدقي��ق  اال�ستعان��ة  ميكن��ك 

وجتنيبها العديد من امل�سكالت اجللدية:
ع�سري الطماطم

1 -لتجنب جفاف الب�رشة:
ميكنك ا�ستخدام الدقيق من اأجل ترطيب ب�رشتك وجتنب 

تعر�سها للجفاف، كل ما حتتاجني اإليه هو:
املكونات:

ملعقتان من الدقيق.
ملعقتان من م�سحوق ال�سندل.

ملعقتان من ع�سري اخليار.
ملعقتان من ع�سري الطماطم.

ملعقتان من ع�سري الليمون.
ملعقة من الزبادى وملعقة من ماء الورد.

الطريقة: اخلطى املكونات فى وعاء �سغري جيداً.
اغ�سل��ى وجه��ك بامل��اء البارد ث��م اف��ردى اخلليط على 

وجهك واتركيه ملدة 20 دقيقة.
اغ�سلى وجهك باملاء البارد.

الليمون واخليار
2 -لتفتي��ح الب���رشة: ميكن��ك ا�ستخدام بع���ض الدقيق 
باالإ�ساف��ة اإىل بع���ض العنا���رش الطبيعي��ة م��ن اأج��ل 

تفتيح الب�رشة.
املكونات:

ملعقتان من الدقيق.
ملعقتان من احلليب.

ملعقتان من الزبادى.
ملعقتان من م�سحوق ال�سندل.

ملعقتان من ع�سري اخليار.
ملعقتان من ع�سري الطماطم.
ملعقتان من ع�سري الليمون.

ملعقة ون�سف من الكركم.
الطريقة:

اخلطي املكونات فى وعاء �سغري واخلطيهم جيداً.
اف��ردي اخللي��ط على الوج��ه والرقبة واليدي��ن واتركيه 

ملدة 20 دقيقة.

افرك��ى اخللي��ط بعد اأن يج��ف ب�سكل دائرى ث��م اغ�سلى 
وجهك باملاء الفاتر.

احلليب والزبادي
احلليب والزبادي

3 -للتخل�ض من جتاعيد الوجه:
ميكن��ك التخل���ض م��ن ظه��ور جتاعي��د الوجه ف��ى �سن 
مبكرة و�سد الوجه والرقبة ب�سكل جيد عن طريق ما�سك 

الدقيق وزيت اللوز
املكونات:

ملعقتان من الدقيق.
ملعقتان من الزبادي

بيا�ض بي�سة
ملعقتان من ع�سري اخليار
E كب�سولتان من فيتامني

ملعقتان من زيت اللوز مع ملعقتان من احلليب
الطريقة:

اخلطى املكونات فى وعاء �سغري واخلطيهم جيداً حتى 
حت�سلني على قوام متجان�ض من املا�سك

افردي اخلليط على الوج��ه والرقبة وعلى اأماكن وجود 
التجاعيد ملدة 20 دقيقة.

بع��د اأن يج��ف متامًا بلل��ى قطنه طبي��ة ببع�ض احلليب 
ومرريها على وجهك الإزالة املا�سك.

اغ�سلى وجهك باملاء البارد. 

 العدي��د مم��ن يعانون من نق���ض حاد يف اأوزانه��م ي�سعون 
دوم��ًا الإيج��اد احلل��ول له��ذه النحاف��ة املفرط��ة ، والقيام 
بعالجه��ا، النحف��اء يعان��ون م��ن نق���ض ح��اد يف الطاقة 
املكت�سبة من الطعام املتن��اول ، وذلك ب�سبب عدم تناولهم 
كمي��ات كافي��ة الأج�سامهم . وهناك العدي��د من االأ�سخا�ض 
الذي��ن ينهمون الكثري من الطع��ام ولكنهم ال يزالوا يعانون 
من نق�ض الوزن ال�سديد ؛ وهذا يعود اإىل اإ�سابتهم باأمرا�ض 
معين��ة حترمهم م��ن االإ�ستفادة م��ن الطاق��ة املكت�سبة من 
الطع��ام . طرق زي��ادة ال��وزن : اإن من اأهم الط��رق ال�سليمة 
للو�سول اإىل زيادة يف الوزن والو�سول اإىل الوزن الطبيعي 
، ه��و القيام مبعرفة قيم ال�سع��رات الغذائية جلميع االأطعمة 
والعم��ل عل��ى ح�س��اب ك��م الف��رد بحاج��ة اإىل �سع��رات يف 
خمتل��ف الوجب��ات والعمل عل��ى االإلتزام بها ، عن��د القيام 
بزي��ادة الوزن ين�سح بتناول االأغذي��ة الغنية بالربوتينات 

؛ فه��ي تزي��د ن�سب��ة الده��ون ب�سكل كب��ري وتفي��د يف اإعادة 
بن��اء اأن�سج��ة اجل�س��م وتقوي��ة الع�س��الت والعظ��ام والدم. 
الده��ون تزي��د من ال��وزن وغنية ج��داً بالطاقة ل��ذا ين�سح 
مب��ن هم بحاج��ة لزيادة اأوزانه��م بتناول االأطعم��ة الغنية 
به��ا ، ولكن يجب احلذر من ع��دم تناولها بكرثة فهي ت�رش 
ب�سحة االإن�سان وت�سبب اجللطات واأمرا�ض ال�رشايني . ومن 
ط��رق زيادة ال��وزن ، تناول الل��ن كامل الد�س��م واالأطعمة 
الغني��ة بالتوابل واخلبز امل�سنوع م��ن الطحني والن�سويات 
واحللوي��ات . ين�س��ح اأخ�سائي��وا التغذية مل��ن يعانون من 
نق���ض يف اأوزانه��م بتناول احلب��وب التي تعم��ل على فتح 
ال�سهي��ة وه��ي متواج��دة بك��رثة يف االأ�سواق لك��ن يجب اأن 
تك��ون م��ن م�س��ادر م�سمون��ة ، اأو بتناول االأغذي��ة الغنية 
بفيتام��ني اأ و ب فهي تعمل على فت��ح ال�سهية ب�سكل كبري . 
ين�س��ح اأي�سًا بتناول الع�سل واحلليب الكامل الد�سم واجلن 

والفواك��ه الطازجة واللحوم باعت��دال الحتوائها على ن�سب 
عالي��ة م��ن الده��ون ، والبطاط��ا واالبي�ض والكث��ري الكثري 
م��ن االأغذية املعروف��ة بن�سبة �سعراتها العالي��ة . اإن تناول 
الوجب��ات ال�رشيعة تعم��ل على زيادة كب��رية يف الوزن ملا 
حتوي��ه من �سع��رات عالية . اإن من يعان��ون من نق�ض حاد 
يف اأوزانه��م نتيج��ة بع�ض االأمرا�ض ت�سي��ب الغدة الدرقية 
اأو اأمرا���ض فق��ر الدم وغريه��ا ، تكون عملية زي��ادة الوزن 
�سعب��ة جداً لديه مقارنة باالأ�سخا���ض االأ�سحاء ، لكن عند 
ع��الج هذه االأمرا�ض ي�سه��ل جداً عملية زيادة الوزن . يجب 
على من ي�سعى اإىل زيادة وزنه ، تناول العديد من الوجبات 
خ��الل الي��وم ت�س��ل اإىل 4 اأ 5 وجب��ات  يج��ب جتنب �رشب 
امل��اء اأثناء تن��اول الطعام الأنه يعمل عل��ى ال�سعور بال�سبع 
ممار�سة الريا�سة مهمة جداً يف اأنها جتعل الزيادة يف بناء 

الع�سالت بداًل من تراكم الدهون 

الي��وم �س��وف تكون ق��ادرا على التو�س��ل اإىل حل ناجح 
للم�س��اكل املالي��ة اخلا�س��ة بك و�سوف تتخ��ذ اخلطوات 
ال�رشورية االأوىل نح��و تنفيذ هذا احلل، ولكن كن قادراً 
لل�سيط��رة على اأموالك وتاأك��د اأن امل�سار الذى اخرتت قد 

يكون �سعب ولكنه هو القرار ال�سحيح. 

لديك اليوم رغبة �سديدة فى االجتهاد فى العمل واإجناز 
ما لديك من اأعم��ال ب�رشعة. قد حتظى باإعجاب مديرك 
بالعم��ل الي��وم فا�سامت��ر على ه��ذا املنوال. اأن��ت اليوم 

واقفًا على حافة اخلطر فى عالقتك العاطفية

ال تقل��ق م��ن االأو�س��اع املادية فق��د متر ببع���ض اخل�سائر 
ال�سغ��رية وتاأت��ى عائلت��ك الإنق��اذك وقد تكون ق��ادر على 
تغطي��ة اخل�سائر فى وقت قريب ج��داً، وفى العمل حاول اأن 

تكافئ موظفيك كلما �سنحت الفر�سة لذلك. 

لدي��ك قدرة عل��ى حتقيق م��ا حتلم به، لك��ن م�ساكلك 
ال�سخ�سية توؤثر على تركيزك ب�سكل كبري هذه الفرتة، 
ورمبا تواجه بع�ض ال�سعوبات فى ا�ستعادة مكانتك 

املهنية ب�سهولة لكنك ت�ستطيع.

الوق��ت منا�سب الأولئ��ك الذين يعملون ف��ى املهن التى 
تنط��وى على ال�سفر والرحالت حيث ميكنك ك�سب املال 
اجلي��د هذا اليوم. ميكن��ك ال�سعى الإج��راء ات�ساالت مع 

�سلطات عليا وحت�سل على مكافاأت قريبة.

لي�س غريبًا �أن يكون 
للعيون مكانة بارزة عند 

و�سف جمال �لن�ساء ، 
فالعيون لي�ست ع�سو� 

للروؤية فقط، �إمنا تعترب 
�لعني و ما يحيطها 

من رمو�س و حو�جب 
�أي�سًا ع�سوً� جماليًا له 
جاذبيته �خلا�سة �لتي 

متييز �ل�سخ�سية عن 
غريها ، 

ال يهم كم من العقبات تو�سع االآن فى م�سار حياتك 
املهنية اإال اأنك �ستكون قادًرا على االإبحار من خالل 
ه��ذه العقبات وحتقيق النجاح ولكن من ال�رشورى 
اأن تتجنب ال�سعور بالثقة املفرطة حتتاج الأن تدرك 

اأن احلظ له دور كبري فى جناحك.


