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مهنيًا: يجعلك هذا اليوم ترّكز على حياتك املهنية، وت�ض��ع 
خمّططات جديدة وتنفتح اأمامك بع�ض االبواب، وتعّب عن 
رغبات��ك عاطفيًا: قد ُتتاح لك فر�ض ا�ض��تثنائية هذا اليوم، 
وعالقت��ك مميزة مع اجلن�ض االآخر، وحت�ض��ن الت�رصف معه 

يف خمتلف الظروف

مهني��ًا: قرارات مهم��ة قد تغري جمرى حيات��ك على نحو 
مفاج��ئ، ل��ذا عليك اأن تكون م�ض��تعداً ل��كل جديد يف هذا 
االإط��ار عاطفيًا: كرثة ان�ض��غاالتك تبعدك عن ال�رصيك اإىل 
حد كبري، وهذا قد اأ�ضبح مزعجًا له ب�ضبب غيابك املتكرر 

وعليك اإيجاد حّل �رصيع

مهني��ًا: مزاج��ك املتقلب لن ي�ض��اعدك كث��رياً، لذا 
عليك تبديل اأولوياتك لبلوغ اأهدافك التي حددتها 
لنف�ض��ك عاطفي��ًا: علي��ك اأن تك��ون �رصيح��ًا م��ع 
ال�رصي��ك، الأّن احلقيق��ة �ض��تظهر عاج��اًل اأم اآجاًل، 
وبناء على ذلك تتخذ القرار املنا�ضب 

ب�ضاأن عالقتك به

مهنيًا: يجعلك هذا اليوم تفكر يف ق�ض��ية مالية تتعلق 
باأ�ض��هم اأو م�ضتندات اأو �ض��مانات اأو عائدات م�ضرتكة 
مع بع�ض االأطراف عاطفيًا: ال تدع املخاوف ت�ض��يطر 
علي��ك وب��ادر للتق��رب اإىل احلبي��ب قب��ل اأن تخ���رصه 

بلحظة، وعندها قال ت�ضتطيع تعو�ضه

جديد يلقي ال�ض��وء على عمل جماع��ي تقوم به وتنجح 
يف تنفي��ذ كل م�ض��اريعك الت��ي خطط��ت له��ا على مدى 
�ض��نوات عاطفي��ًا: تع��ّب عن اآرائ��ك لل�رصي��ك، وتتاح لك 
فر�ض جّيدة للتوا�ض��ل معه، ورمبا تبحث ق�ض��ية زواج 

الأحد اأفراد العائلة 

مهني��ًا: القمر املكتمل يف برج اجلدي قد يجعلك اأمام خيار 
�ضعب وم�ضاعب �ضتى وظروف طارئة تر�ضخ حتت ثقلها 

عاطفي��ًا: تب��دو حتّركات��ك وحما�ض��تك يف اأوجه��ا، وتبدي 
ا�ض��تعداداً للقي��ام باأمور م�ض��تحيلة الإر�ض��اء ال�رصيك الذي 

تكن له حبًا عميقًا جداً
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التخلص من التجاعيد بالطعام

اخ�ض��ائيَّة التغذي��ة "ميث��اق ب��ن �ض��حبل"، تق��ّدم ل��ِك اأه��م 
االأطعمة التي تقاوم جتاعيد الب�رصة.

اأطعمة تقاوم التجاعيد:
البطي��خ: االألياف يف البطيخ ون�ض��بة امل��اء املرتفعة، جتعل 
ا للب���رصة، من حيث ترطيبه��ا ومنع اأمرا�ض  من��ه غذاًء مهمًّ
اجلف��اف عنها. ال�ض��بانخ: يحتوي ال�ض��بانخ على م�ض��ادات 
االأك�ض��دة املهم��ة ملحاربة التجاعيد، وه��ي فيتامني "اإي"، 
وفيتام��ني "�ض��ي"، و"البيتاكاروتني". وكلها ت�ض��اعد على 
حماية ب�رصتِك من اأ�ض��عة ال�ض��م�ض فوق البنف�ضجية ال�ضارة، 

وحتافظ على حيوية الب�رصة ونقاوتها.
ال�ض��اي االأخ�رص: غني بالبوليفينول، وهو يكافح اجلزيئات 
احل��رة، التي متنع اآثار االإجهاد، وي�ض��اعد على تاأخري ظهور 
التجاعيد. الكافيار: غني بالفيتامينات واملعادن وبخا�ضة 
معدن ال�ضيلينيوم، الذي يحفِّز اجل�ضم على اإفراز هورمونات، 

ت�ضاعد على اإ�ضالح اأن�ضجة اجللد التالفة، وجتديد بروتينات 
الكوالج��ني، وحت�ض��ني مرون��ة طبق��ة االأدم��ة حت��ت اجلل��د، 
وبالت��ايل التخفيف من ظه��ور التجاعي��د. البي�ض: العن�رص 
امله��م يف البي�ض، املفي��د للوقاية من جتاعي��د الب�رصة، هو 
فيتام��ني "اأ". ال�ض��مندر: ي�ض��اهم ال�ض��مندر يف تدف��ق ال��دم 
اإىل الدماغ، ما ي�ض��اهم يف و�ض��ول االأك�ض��جني ب�ض��كل اأكب 
اإىل جمي��ع اأع�ض��اء اجل�ض��م، واأهمه��ا الب�رصة، حيث ي�ض��اهم 
م ال�ض��ن. االأ�ض��ماك:  ال�ض��مندر يف حمايته��ا من عالمات تقدُّ
فه��ي غنية بعن�رص مهم للب���رصة وهو اأوميغا 3، حيث يعمل 
على احلفاظ على ن�ضارة الب�رصة، ومينع الت�ضبغات، ويقّلل 
التجاعي��د. الت��وت: الت��وت غني مب�ض��ادات االأك�ض��دة، التي 
ا يف مقاوم��ة اجل��ذور احلرة يف اجل�ض��م،  ُتعت��ب مهم��ة ج��دًّ

امل�ضّبب الرئي�ض لعالمات تقدُّم ال�ضن والتجاعيد.
ال�ض��وكوالتة: م�ض��ادات االأك�ض��دة اأو الفالفونات، قد ي�ضاعد 
عل��ى منع ت�ض��كل التجاعيد، ويجعل اجللد اأك��رث اإ�رصاًقا، من 
خ��الل دع��م مرونته وحت�ض��ني ترطيب��ه. زيت الزيت��ون: من 

اأف�ض��ل الزيوت الطبيعي��ة، التي تعمل عل��ى رطوبة الب�رصة، 
وحمايته��ا م��ن التجاعي��د وعالم��ات تق��دُّم ال�ض��ن. الفلفل 
االأحم��ر: يع��د واح��ًدا من اأف�ض��ل م�ض��ادر فيتامني "�ض��ي" 
ال���رصوري الإنت��اج الكوالج��ني، والكوالج��ني اأه��م عن�رص 
للمحافظ��ة عل��ى �ض��باب الب���رصة. العن��ب: يحت��وي العن��ب 
االأ�ض��ود واالأحم��ر عل��ى اأنثو�ض��يانني، وهو من امل��واد التي 
تقوي االأوعية ال�ض��عريية، التي تو�ضل االأك�ضجني والعنا�رص 
املغذية للجلد، وتخّل�ضه من الروا�ضب، كما يعزز العنب بناء 

الكوالجني، وبالتايل الوقاية من التجاعيد.
الفراولة: غنية بفيتامني "�ض��ي" املهم للب�رصة، كما حتتوي 

على حام�ض االإيالجيك، الذي يخفف من ظهور التجاعيد.
واالأحما���ض  "اإي"،  لفيتام��ني  جّي��د  م�ض��در  االأف��وكادو: 

االأمينية االأ�ضا�ضية، امل�ضوؤولة عن حماربة التجاعيد.
الب�ضل: يحتوي على كمية كبرية من الفالفونويد، امل�ضادة 
لالأك�ضدة، وبالتايل التقليل من ظهور التجاعيد وتاأثري ال�ضن 
عل��ى الب���رصة. البوكلي: املمي��ز يف البوكل��ي، اأنه يحتوي 

على مادتي الكوير�ض��تينو، واالأبروثيو�ضيانني، املعروفتني 
مبفعولهم��ا امل�ض��اد لالأك�ض��دة، ال��ذي يعمل عل��ى تخلي�ض 
الب�رصة من ال�ض��موم. التفاح: يحتوي على عنا�رص مهمة يف 
اإع��ادة احليوية وال�ض��باب خلاليا اجلل��د، ومتكينها من بناء 
اأن�ض��جة جدي��دة عند تعرُّ�ض بع�ض��ها للتلف، بفع��ل العوامل 
البيئي��ة. الرم��ان: يحت��وي عل��ى حم���ض االإيالجي��ك، الذي 
يحمي كوالج��ني اجللد من التلف، وبالت��ايل من احتماالت 
ظه��ور جتاعيد الوجه. بذور الكتان: حتتوي على االأحما�ض 
الدهني��ة "اأوميغ��ا 3" املهم��ة ل�ض��حة الب���رصة وحمايتها. 
اجل��وز: ُيعتب اجل��وز من االأطعم��ة الغنية بفيتام��ني "اإي"، 
وهي من املواد التي ت�ضفي حيوية ل�ضحة اجللد، من خالل 
ت�ض��كيل حاجز وقائي يف اأغ�ض��ية خاليا الب�رصة، ما يحافظ 
على �ض��كل اجللد ومرونته. اجل��زر: يحتوي على كمية كبرية 
م��ن البيتاكاروتني، التي تعمل على جتدي��د خاليا الب�رصة، 
وكذلك تعمل كم�ضادات لالأك�ض��دة التي ت�ضاعد على التقليل 

من مظاهر �ضيخوخة اجللد.

متابعة  ــ الجورنال 

خاص

طريقة عمل حساء البصل

أخصائية تجميل تحذر من مخاطر هذه العادات

تبييض األسنان المنزلي بـ 3 خلطات طبيعية مجربة

مقادير �ضوربة الب�ضل 
املكّونات حّبتان من الب�ض��ل مقّطعتان على �ض��كل 
جوانح. ملعقتان كبريتان من الّزبدة. ن�ضف ملعقة 
كبرية م��ن الّدقي��ق. قطع من خب��ز الّتو�ض��ت. جبنة 
موزاري��اّل. كوبان من مرق الّدج��اج اأو مرق اّللحم. 
ر�ّض��ة فلفل اأ�ض��ود. ن�ض��ف ملعقة من املل��ح. طريقة 
الّتح�ض��ري اأذيب��ي الّزب��دة يف ق��در عل��ى الّن��ار، ثّم 
اأ�ض��يفي الب�ض��ل وقّلبيه اإىل اأن يذبل وي�ض��بح لونه 

ذهبّيًا. اأ�ض��يفي الّدقي��ق اإىل الب�ض��ل وقّلبي املزيج 
جّيًدا، ثّم اأ�ض��يفي م��رق الّدج��اج اأو اّللحم، وميكنِك 
ا�ض��تخدام مكّع��ب من م��رق الّدجاج. اأ�ض��يفي امللح 
والفلف��ل االأ�ض��ود وحّرك��ي املزيج ث��ّم اتركيه يغلي 
مّدة ربع �ض��اعة. وّزعي جبن��ة املوزارياّل على قطع 
الّتو�ض��ت و�ض��عيها يف الف��رن حّت��ى ت��ذوب اجلبنة 
التي ال حتت��اج اإىل اأكرث من دقيقَتني. اأخرجي قطع 

الّتو�ضت و�ضعيها على وجه ال�ّضوربة.

نتب��ع الكث��ري م��ن الن�ض��ائح واالإر�ض��ادات الت��ي ُتعن��ى 
باجلمال، بل ونحر�ض على املواظبة عليها للحفاظ على 
ن�ض��ارة وحيوية ب�رصتنا، فلي�ض هناك اأجمل من ال�ضباب 
الدائ��م، ولك��ن لالأ�ض��ف ق��د ي�ض��دمِك اأّن الكث��ري من تلك 
الو�ض��ايا ال�ض��بابية، ما هي اإال خدعة اأو خرافة �ض��ّيعت 
وقت��ِك يف اتباعه��ا، ورمب��ا تع��ود عليِك بنتائج عك�ض��ية 

ا، ولي�ض جمرد اأنها اإن مل تنفع لن ت�رص. اأي�ضً
اأخ�ض��ائية التجميل "هبة فرحات" تقّدم ل�"�ضيدتي نت" 
يف م��ا يل��ي، بع�ض تل��ك اخل��دع واخلرافات الت��ي عليِك 
احلذر منها: -اخلدعة االأوىل: لتفادي تهّدل الوجه قومي 
بعمل "م�ض��اج"، وتدلي��ك باملرطب عل��ى الرقبة باجتاه 
االأعل��ى ولي�ض االأ�ض��فل، وهذه الن�ض��يحة خاطئة متاًما، 
حي��ث اأن��ه يف اللحظ��ة الت��ي تتوقف��ني فيها ع��ن تدليك 
اجللد اإىل االأعلى، يتهدل اجللد بفعل �ض��حب اجلاذبية اإىل 

االأ�ضفل.
-اأم��ا اخلرافة الثانية يف ن�ض��ائح التجميل، فهي: يكفي 

غ�ض��ل الوج��ه باملاء، وال داعي ال�ض��تعمال ال�ض��ابون اأو 
منظ��ف الوجه، وه��ذه معلومة غري �ض��حيحة، فاملاء ال 
يكفي وحده الإزالة الده��ون، ومعظم العوالق واالإفرازات 
الت��ي ترتاك��م عل��ى ب���رصة الوج��ه، ه��ي م��ن الده��ون، 
فال�ض��حيح ا�ض��تعمال ال�ض��ابون الإذابتها، اأو ا�ض��تخدام 
منظفات الوجه املتوافرة يف ال�ض��يدليات، واإذا اأدى ذلك 
اإىل ح��دوث جف��اف يف الب���رصة، ميكن ا�ض��تعمال مرطب 

خفيف، بعد غ�ضل الوجه بال�ضابون اأو املنظف.
-اأ�ض��هر اخلدع يف عامل التجميل هي: اأّن تدليك ع�ضالت 
الوج��ه ومتارين ع�ض��الت الوجه امل�ض��تمر، مينع حدوث 
التجاعيد، وذلك غري �ض��حيح، فع�ضالت الوجه القوية ال 
متنع حدوث التجاعيد، بل رمبا توؤدي اإىل ظهورها ب�ضكل 
اأو�ض��ح، وال�ضببان الرئي�ضان حلدوث التجاعيد هما: تلف 
الكوالجني ب�ض��بب التعر�ض لل�ض��م�ض، والتقدم يف العمر، 
اأما تكرار انقبا�ض ع�ض��الت الوجه ومترينها، فقد يوؤدي 
اإىل نتيجة عك�ضية، الأّن حركة الع�ضالت امل�ضتمرة، توؤدي 

اإىل اإظهار خطوط التجاعيد، وبروزها ب�ضكل اأو�ضح.
-اإحذري اخلرافة التي تن�ض��حِك باأن ال ت�ض��تعملي كرمي 

"األفاهايدروك�ض��ي اأ�ض��يد" حم�ض التق�ض��ري، الأنه يجعل 
ا، فه��ي غ��ري �ض��حيحة، الأّن حم���ض  اجلل��د رقيًق��ا ج��دًّ
اأ�ض��يد" يق���رص الطبق��ات العلي��ا من  "األفاهايدروك�ض��ي 
اخلالي��ا امليت��ة م��ن اجللد، ولك��ن خالل ي��وم اأو يومني، 
يق��وم اجلل��د بتعوي�ض ما مت��ت اإزالته م��ن خاليا، وهذه 
الطبق��ة العلي��ا من الب���رصة، والتي حتت��وي على اخلاليا 
امليت��ة، تتك��ون م��ن اأربع طبقات بع�ض��ها ف��وق بع�ض، 

تتجدد با�ضتمرار.
-اأما اآخر خرافة ت�ض��معينها من خرافات التجميل فهي: 
بع��د تنظي��ف الوج��ه "الفي�ض��يال"، تظه��ر ال�ض��موم على 
�ض��طح الب�رصة، وت�ض��بب ح��دوث بقع زهري��ة اأو طفح يف 
الي��وم الت��ايل، وه��ي فعاًل خراف��ة، الأّن الب���رصة التخّزن 
ال�ضموم وال حتتفظ بها، ولكن كل ما يف االأمر، اأنه خالل 
"الفي�ضيال" يوؤدي ال�ضغط والتدليك، اإىل حدوث احمرار 
بالب�رصة ي�ض��تمر ملدة ت��رتاوح بني 24 و48 �ض��اعة، ثم 
ا، والطفح نادر احلدوث اأثناء "الفي�ضيال"،  يختفي تلقائيًّ
واإذا ظهر فيكون ب�ض��بب تهيج اجللد، نتيجة ح�ضا�ضية من 

املواد الكيميائية امل�ضتخدمة اأثناء "الفي�ضيال".

كيفي��ة تبيي���ض اال�ض��نان بالبي��ت، �ض��وؤال تطرح��ه كل 
ام��راأة حت��ب احلف��اظ على جمالها. �ض��نقّدم ل��ِك يف هذا 
املو�ض��وع، خلطات طبيعية جديدة و�ضهلة من مكونات 
املطبخ، ل� تبيي�ض اال�ض��نان واحل�ض��ول على ابت�ض��امة 

م�رصقة يف ف�ضل ال�ضيف.
ا�ض��تخدام  اأّن  يف  �ض��ك  ال 

الفر�ض��اة ومعجون االأ�ض��نان 
ومنتظ��م،  يوم��ي  ب�ض��كل 
امر اأ�ضا�ض��ي للحف��اظ على 
�ضحة اال�ضنان. ولكّن �رصب 
القهوة، وال�ض��اي وال�ضودا، 

ا�ض��فرار  اىل  ي��وؤدي 
م��ا ال  اال�ض��نان وه��ذا 
معج��ون  اأي  يعاجل��ه 
اأّن بع�ض  اأ�ض��نان. اال 

املكونات االأ�ضا�ض��ية املتواف��رة يف كل مطبخ، ميكن اأن 
ت�ضاعد على تبيي�ض االأ�ضنان:

-االألومنيوم لتبيي�ض اال�ضنان
�ض��عي ملعقتني كبريتني من �ض��ودا اخلب��ز، مع ملعقة 
كبرية من امللح اخل�ض��ن، واخلطيها جيًدا باملاء الفاتر. 
وبعد اأن تت�ض��كل العجينة، طّبقيها على اأ�ض��نانِك ولّفيها 
ب��ورق االألوميني��وم. اتركي اخللطة على االأ�ض��نان ملدة 
�ض��اعة تقريًب��ا، ث��م اأزيليه��ا ونظف��ي فم��ِك مبعج��ون 

االأ�ضنان.
-تبيي�ض اال�ضنان، بق�رصة املوز

ال ترم��ي ق���رصة املوز قب��ل اال�ض��تفادة منه��ا، اإذ ميكن 
حتويله��ا اإىل ع��الج رهي��ب لتبيي���ض االأ�ض��نان. 
كل م��ا عليِك القيام به، ه��و اأن تاأخذي قطعة 
داخلية م��ن ق�رصة املوز، اأفرك��ي بها بلطف 
حول اأ�ض��نانك ملدة دقيقت��ني، قبل تنظيفها 

بالفر�ض��اة م��ع معجون االأ�ض��نان. ت�ض��بح اال�ض��نان 
بي�ض��اء بف�ض��ل عم��ل بع���ض املع��ادن املذهلة 

املوجودة يف الق�رصة، مبا يف ذلك البوتا�ضيوم 
واملغني�ض��يوم واملنغنيز، التي متت�ضها االأ�ضنان 

ا، و�ضتح�ض��لني  ب�ض��هولة. كرري العملية مرتني يوميًّ
على اأ�ضنان بي�ضاء رائعة على املدى الطويل.

-الفراولة لتبيي�ض اال�ضنان
ميك��ن اعتم��اد الفراول��ة الإزالة تلون االأ�ض��نان، بف�ض��ل 

احتوائها على حم�ض املاليك.
اأمزجي بع�ض الفراولة املهرو�ض��ة مع القليل من �ض��ودا 
اخلبز يف وعاء، وطبقي اخلليط على االأ�ضنان با�ضتخدام 
فر�ض��اة اأ�ض��نان. اترك��ي اخللي��ط مل��دة 5 دقائ��ق، قب��ل 

تنظيف االأ�ضنان باملعجون.
تتميز هذه اخللطة بانها ال توؤّثر �ض��لًبا على اأ�ضنانِك كما 

اأنها لذيذة.

مهنيًا: التخطيط ال�ضليم والروؤية امل�ضتقبلية اجليدة، ال بد 
من اأن يوؤديا دوراً مهمًا واأكرث تطوراً يف حياتك

عاطفي��ًا: الرومان�ض��ية ه��ي الطري��ق االأ�ض��هل اإىل قل��ب 
ال�رصيك، فتذلل امل�ضاعب مهما بلغ حجمها وتقربك منه

مهنيًا: القمر املكتمل يف برج اجلدي ي�ض��عك اأمام خيار مايل 
مه��م، قد تناق�ض االأمر مع جهة تبدي بع�ض الرتدد وابتعد عن 
املغامرات وحاف��ظ على املمتلكات عاطفيًا: تتلقى الكثري من 
الدعوات وقد تلتقي خاللها ال�ض��خ�ض املنا�ض��ب للبدء بعالقة 

جديدة وجدية والتفكري يف االرتباط واال�ضتقرار

مهنيًا: يب�رصك هذا اليوم باأخبار مفرحة ومفيدة جداً
عاطفيًا: مزيد من احلب والتطورات مع ال�رصيك

�ض��حيًا: االلتحاق باأحد االأندية الريا�ض��ية والقيام بحّمام 
بخار و�ضونا يريحك كثري%  

مهني��ًا: يفتح اأمامك ه��ذا اليوم اأبواب��ًا مغلقة ويتيح 
بع���ض الفر�ض التي يجب اأن ت�ض��تغّلها، وخ�ضو�ض��ًا 
اأنك يف و�ضع مريح عاطف يًا: الت�رصف مبزاجية مع 
ال�رصي��ك يدفعه اإىل االبتعاد عن��ك وجتنبك تدريجيًا، 

حاول حت�ضني تعاطيك معه

مهني��ًا: يح��ذرك ه��ذا الي��وم من ف�ض��خ عقد او ت�ض��ارع 
االأح��داث ب�ض��اأن بع�ض ال�رصاكات التي ي�ض��وبها بع�ض 
الغمو���ض عاطفي��ًا: تع��رّث بع���ض العالق��ات العاطفية 
وتراج��ع عن ارتباط �ض��ببه عل��ى االأرجح �ض��وء تفاهم 

ب�ضيط ا�ضتجد وكبح فراملك

حماربة التجاعيد باملواد 
الطبيعية اأ�سا�سي يف روتني 

العناية بالب�سرة. اإذ تتاأثر 
الب�سرة ب�سكل مبا�سر، 

بنوعيات الغذاء الذي نتناوله، 
من حيث حماية الب�سرة من 

تاأثريات العوامل البيئية، 
وم�ستح�سرات التجميل، 

وعالمات التقدم يف ال�سن، 
وغري ذلك من العادات التي 

توؤّثر يف �سحة الب�سرة 
ومرونتها ورونقها.

مهنيًا: فر�ض ا�ضتثنائية لل�ضفر والتوا�ضل مع بع�ض 
االأط��راف اخلارجي��ة، اأو للق��اء �ض��خ�ض غريب عنك 
يحمل اإلي��ك م�رصوعًا عاطفي��ًا: التهدئة مع ال�رصيك 
مطلوب��ة بقّوة اليوم قبل الغ��د، واملرحلة املقبلة قد 

تكون اأف�ضل اإذا اأح�ضنت الت�رصف


