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مهني��ًا: �لقمر �ملكتم��ل يف برج �جلدي قد يول��د �أزمة ما �أو 
ي�ضعك يف موقف حرج �أو يعر�ض بع�ض عالقاتك لالهتز�ز
عاطفي��ًا: ت�رّصفاتك ��ضتفز�زية، وه��ذ� قد يوؤدي �إىل خالف 
م��ع �ل�رصيك، لك��ن �لعو�قب �ضتك��ون ب�ضيطة ول��ن توؤثر يف 

�لعالقة

مهني��ًا: �لقمر �ملكتمل يف ب��رج �جلدي يتحدث عن بع�ض 
كلم��ات �لثناء و�لتقدير لأفكار جي��دة قدمتها �أو ملوهبة 
متار�ضه��ا يف �لعم��ل عاطفي��ًا: مهما بلغت ح��ّدة �لنقا�ض 
مع �ل�رصي��ك، فاإّن �لتفاهم يكون �ضيد �ملوقف وي�ضهم يف 

تبديد �خلالف بينكما

مهني��ًا: �لقم��ر �ملكتمل يجمع��ك ببع���ض �لأ�ضدقاء �أو 
يجعلك تتاأكد من وفاء �أحدهم لك، وقد تتلقى �إ�ضار�ت 
�هتمام تقدرها عاطفيًا: �جلر�أة يف �لقر�ر�ت �حلا�ضمة 
مطلوبة، لكّن �لت�رّصع مرفو�ض، ول �ضيما �أّن م�ضتقبلك 

مع �ل�رصيك على �ملحك

مهني��ًا: �لقمر �ملكتمل يف برج �جل��دي يتحدث عن عملية 
���رص�ء ت�ضب��ب ل��ك بع�ض �لقل��ق، ولك��ن باإمكان��ك خو�ض 
�ملناف�ض��ه بنجاح، فاأنت تتمّتع بدعم �مل�ضوؤولني و�لزمالء  
عاطفي��ًا: تتجاوز بع���ض �لعقبات يف عالقت��ك باحلبيب، 

وتخطط معه لعالقة جديدة مبنية على �ل�رص�حة

مهني��ًا: �لقم��ر �ملكتم��ل يف برج �جل��دي منا�ضب ج��د�ً لك، 
وخ�ضو�ض��ًا �إذ� كنت مولود�ً حو�ىل ه��ذ� �لتاريخ، وتزدهر 
�لعالق��ات �ل�ضخ�ضية و�لجتماعية عاطفيًا: �حلظوظ تدعم 
�أف��كارك وتطّلعاتك وطموحاتك م��ع �ل�رصيك، ل تر�وغ ول 

ت�ضت�ضلم للخمول، بل كن على ��ضتعد�د للمو�جهة

مهني��ًا: �حل��ذر مطل��وب �لي��وم �أك��ر م��ن �أي وق��ت م�ضى، 
فهن��اك تب��دلت حا�ضم��ة ومهم��ة يف �ملج��ال �ملهن��ي قد 
تطال��ك وتهم�ضك عاطفيًا: ترغب يف فتح �ضفحة جديدة مع 
�ل�رصيك، لكن �ملو�ضوع يحتاج �إىل �ملزيد من �لوقت لبلورة 

�لأفكار كما يجب 
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طرق العناية بأنواع البشرة

 فكل نوع ب�رصة يعتمد على نظام عناية خا�ض بها وحدها 
كما ندلك على معرفة �لطريقة �ل�ضحيحة جلعل ب�رصتك �أكر 
توهجًا و�إ�رص�قًا �ضو�ء كنتي متتلكني ب�رصة جافة، �أو دهنية، 
�أو  حت��ي خمتلط��ة؛ فمطابق��ة طريق��ة �لعناي��ة ح�ض��ب نوع 
�لب�رصة هو �أمر هام للغاية كما يقول �أطباء �جللدية وخرب�ء 
�ملاكياج. �إليكي بع�ض �لن�ضائح عن كيفية �لعناية بب�رصتك 
لتنع��م بب�رصة م�رصق��ة و�ضحية، و�إذ� كنت غ��ر متاأكدة من 
ن��وع ب�رصت��ك فاطلع��ي على �ضف��ات �لب���رصة �ملرفقة حتى 

تتعريف على نوعها
1 -�لب���رصة �جلافة : تت�ضم �لب�رصة �جلافة باحتو�ئها على 
ق�ض��ور كما تتغ��ر بالتغر�ت �لبيئية �ملحيط��ة بها ب�ضهولة 
لأنه��ا �أكر ح�ضا�ضية م��ن �أنو�ع �لب�رصة �لأخ��رى، فاإذ� كنت 
متتلك��ني ب�رصة جاف��ة فاأنت��ي متتلكني ب���رصة ح�ضا�ضة جد�ً 
وحتت��اج �إىل �لرعاية و�لتغذية ل�ضتع��ادة نعومتها، وهناك 
�لكث��ر من �ملرطبات و�لعالج��ات �خلا�ضة بالب�رصة �جلافة 
يف جمي��ع �ل�ضيدلي��ات وكذلك تتو�جد �لعالج��ات �ملنزلية 

�لفعالة يف مطبخك �خلا�ضة لتهدئة وتنعيم �لب�رصة �جلافة.
طرق �لعناية بالب�رصة �جلافة

حتت��اج �لب���رصة �جلاف��ة �إىل �لتدلي��ل و�لرعاي��ة �ملتكامل��ة 
وفيما يلي �ملكونات �لرئي�ضية للعناية بها

1 -�لتنظيف: لبد من ��ضتخد�م منظف لطيف يكون قادر�ً 
عل��ى تنظي��ف �لب�رصة م��رة و�حدة لي��اًل ول يجعل��ك ت�ضطر 
لتنظيفه��ا �ضباح��ًا وهن��اك �لعديد من �ملنتج��ات �خلا�ضة 
بتنظي��ف �لب���رصة و�لت��ي تعمل �أي�ض��ًا على �إز�ل��ة �ملاكياج 

و�لأو�ضاخ �لعالقة بالوجه.
2 -��ضتخ��دم �ملنتجات �ملكافحة للظهور جتاعيد �لب�رصة: 
تعترب تلك �ملنتجات جيدة جد�ً للب�رصة �جلافة ولكن ين�ضح 

بالبتعاد عنها �إذ� �ضببت تهيج �أو �حمر�ر يف �لب�رصة.
يعم��ل  �لهيالوروني��ك:  حم���ض  منتج��ات  -��ضتخ��د�م   3
ه��ذ� �حلم���ض على جتمي��ع �ملاء يف جمي��ع �أنح��اء �لب�رصة 

فيجعلها رطبة جد� وهذ� ما حتتاجه �لب�رصة �جلافة.
2 -�لب���رصة �لدهني��ة : �لختب��ار �لأ�ضا�ض��ي ملعرف��ة �أنكي 
متتلك��ني ب���رصة دهنية هو ع��ن طريق �مل�ض��ح بيديكي على 
وجه��ك ف��اإذ� وجدت��ي بع�ض �أث��ار �لزيت على يدي��ك فاأنتي 

�ضاحب��ة ب���رصة دهني��ة. ي�ضع��ر بع���ض �لنا���ض بزي��ت على 
وجهه��م �أثن��اء ف��رة �لظه��ر ولك��ن �إذ� �ضعرت به��ذ� �ل�ضعور 
عن��د منت�ضف �لنهار فاأن��ت متتلك ب�رصة دهنية، وهي ب�رصة 
ح�ضا�ض��ة مث��ل �لب���رصة �جلاف��ة و�أ�ضحابه��ا يكون��ون �أكر 

عر�ضة لالإ�ضابة بحب �ل�ضباب و�لبثور.
 طرق �لعناية بالب�رصة �لدهنية

1 -�لتنظي��ف: يجب على �أ�ضحاب �لب�رصة �لدهنية تنظيف 
�لوج��ه بغ�ضول لطيف �ضباحًا وم�ض��اء�ً و��ضتخد�م �لأ�ضابع 

يف فرك �لب�رصة ملدة 30 ثانية قبل �ل�ضطف.
2 -��ضتخ��د�م منتج��ات حم�ض �ل�ضالي�ضيلي��ك: ي�ضاعد هذ� 
�حلم���ض �خل��ايل م��ن �لكح��ول عل��ى �لتخل���ض م��ن زيوت 
�لب���رصة وتنظيفه��ا، ويج��ب ��ضتخد�مه مرت��ني �أو ثالثة يف 

�لأ�ضبوع.
3 -��ضتخ��د�م منتج��ات حتت��وي عل��ى �لريتين��ول: يعم��ل 
�لريتين��ول عل��ى ت�ضيي��ق �مل�ض��ام �لو��ضع��ة وتقلي��ل زيوت 
�لب���رصة ومكافح��ة ظه��ور جتاعي��د �لب���رصة عن��د �أ�ضحاب 

�لب�رصة �لدهنية.
4 -�لرطيب: يجب ��ضتخد�م مرطب خال من �لزيوت مزود 

بحماية �ضد �ل�ضم�ض.
 -3�لب�رصة �ملختلطة

�إذ� كان و�ضف �لب�رصة �جلافة ينطبق على وجنتيك وو�ضف 
�لب���رصة �لدهنية ينطبق على منطق��ة �لأنف و�جلبهة فاأنتي 

بالتاأكيد متتلكني ب�رصة خمتلطة.
 طرق �لعناية بالب�رصة �ملختلطة

يج��ب �أن يتب��ع �أ�ضح��اب �لب���رصة �ملختلطة نف���ض �لروتني 
�لأ�ضا�ضي يف �لعناي��ة بالب�رصة �لدهنية و�جلافة على ح�ضب 

كل منطقة بالوجه.
1 -�لتنظي��ف: يج��ب ��ضتخ��د�م �ملنظف��ات �للطيف��ة م��رة 
و�ح��دة يف �ليوم ولكن �إذ� كان��ت �ملناطق �لدهنية �أكر من 
�جلاف��ة فيمكن ��ضتخد�مه �أكر من مرة ويجب �لمتناع عن 

��ضتخد�م �ملنظفات �لطبية.
-2��ضتخ��د�م منتجات حم���ض �ل�ضف�ض��اف وو�ضعه على 

�ملناطق �لدهنية بالوجه كل يوم.
-3�لرطي��ب: قوم��ي با�ضتخ��د�م �ملرطب��ات �خلالي��ة من 
�لزي��ت عل��ى �ملناط��ق �لدهني��ة و�ملرطب��ات �لعادي��ة على 

�ملناطق �جلافة يف وجهك

متابعة ــ الجورنال 

خاص

طريقة عمل مقبالت الفتوش

اتيكيت المائدة في العزومات

فوائد صادمة للطين األبيض على البشرة

�ملكّونات
طماطم - 4 حبات

خيار مقطع �إىل دو�ئر - كوبان ون�ضف
ب�ضل - ربع كوب

فليفلة خ�رص�ء - ربع كوب
ملح - ر�ضة

زيت زيتون - ربع كوب
فلفل حّريف - ربع ملعقة �ضغرة

نعناع جمفف - ربع ملعقة �ضغرة

خبز عربي حمّم�ض - بح�ضب �لرغبة
طريقة �لعمل

�إغ�ضلي �لطماطم جّيد�ً ثّم قّطعيها �إىل قطع متو�ضطة 
ث��م �إفرم��ي �لفلفل �خل���رص�ء و�لب�ض��ل �إىل مكعبات 
�ضغرةوبعده��ا �ضع��ي �لطماط��م، �خلي��ار، �لب�ضل 
و�لفلفل �خل�رص�ء يف وع��اء كبر ثم نّكهي بالزيت، 
�لفلف��ل �حل��ار و�لنعن��اع �لياب�ض وقّلب��ي �ملكونات 
جّيد�ً. ث��م قّدمي �ضلطة �لفتو���ض �لعر�قية باردة مع 

�خلبز �ملحّم�ض.

�إذ� كنت��ي حت�رصي لعزومة �أو ع�ضاء ر�ضمي ، لي�ضت 
هناك حاج��ة �إىل �ل�ضعور باخلوف من عدم معرفة 
ط��رق �لتقدمي �ل�ضحيحة عن��د �إ�ضت�ضافة عزومة �أو 
�إقام��ة حفل ع�ضاء ر�ضم��ي ، فقو�عد و �آد�ب �لتقدمي 
ب�ضيط��ة و و��ضحة جد� ، و �إذ� كانت هذه هي �ملرة 
�لأوىل ، فم��ع ع��دد قليل م��ن �لقو�ع��د و �لن�ضائح 
ل��ن ي�ضع��ر �ضيوفك �أن ه��ذه هي �أول م��رة لكي ، و 
ل تقلق��ي فكث��ر من �لنا���ض لي�ض لديه��م �أي فكرة 

كيفية  حت�ض��ر مائ��دة �لعزوم��ات ، و ع��ن 
�ضنق��دم لك��ي هن��ا طرق 
�لتق��دمي يف �لعزومات 
كل  �إفع��ل  فق��ط   ،
ت�ضتطيعي  م��ا 
، و ل��ن يكون 
خجل  هن��اك 
بع��د ذلك من 
م  ع��د

معرف��ة م��ا يج��ب �لقي��ام ب��ه . مفر�ض �ملائ��دة : و 
مفر���ض �ملائدة �لكتان �لأبي�ض لي�ض �رصوري لكل 
حف��ل ع�ضاء ر�ضمي �أو عزوم��ة ، فمثال �للون �لأوف 
و�يته��و خي��ار �أخر ر�ئ��ع و جديد ، م��ع و�ضع فوط 
طعام باألو�ن متنا�ضقة معه ، و حتى �أب�ضط �لأطعمة 
�ض��وف تبدو لطيفة م��ع خلفية بي�ضاء . �لأطباق : و 
ه��ي �أول �ضئ يت��م و�ضعه على مفر���ض �ملائدة ، و 
قومي بو�ضعه��ا يف منت�ضف كل �لأدو�ت ، وتكون 
متباع��دة بالت�ض��اوي و م��ع م�ضاحة كافي��ة لبقية 
�لإع��د�د�ت ، و ميكن��ك �إ�ضتخ��د�م حلق��ات �لفوط �أو 
ط��ي �لفوط باأناق��ة ، و و�ضعها يف منت�ضف �لطبق 
. �أدو�ت تن��اول �لطعام : و يجب و�ضعها يف ترتيب 
يجعله��ا مع��دة لإ�ضتخد�مها ، بدء� م��ن �خلارج ، و 
قومي بو�ض��ع �ل�ضوك على �لي�ض��ار ، و �ل�ضكاكني و 
�ملالع��ق على �ليمني ، و �أن يك��ون �ل�ضكني �لأقرب 
�إىل �لطب��ق ، و و�ض��ع �ل�ضك��ني د�ئم��ا ، حيث ت�ضر 
�ضفرة �لقطع نحو �لطبق ، و �إذ� كنت �ضوف حتتاجي 
�إىل ملعق��ة حلوى �أو �ضوكة ، قوم��ي بو�ضعها على 
�لطب��ق ، و ل ت�ضع��ي �أي �أد�ة ز�ئ��دة ل يحتاجه��ا 

�لطع��ام  �أطب��اق �أخ��رى : �ض��وف حتتاج��ي �لتاأكد 
م��ن �أن لدي��ك مت�ضع من �لأطب��اق �لإ�ضافية للخبز 
و لالأطعم��ة �لإ�ضافي��ة ، و يج��ب �أن ترك��ز �أطباق 
�حل�ضاء و �أطباق �ل�ضلطة على �لطبق ، و �إز�لتها قبل 

تقدمي �لطبق �لرئي�ضي .
�لأك��و�ب : قومي بو�ضعها �إىل ميني �لطبق ، و نحو 

و�ضط مكان و�ضع زجاجات �ملياه .
�حلل��وى : بع��د �إنتهاء �جل��زء �لرئي�ضي م��ن �لوجبة 
، قوم��ي بو�ض��ع لوحة �حلل��وى مبا���رصة �أمام كل 
�ضي��ف ، و �لزج��اج �لوحي��د �ل��ذي ينبغ��ي �أن يظل 
ه��و زجاج��ات �ملياه ، و ميك��ن تق��دمي �لقهوة مع 
�حلل��وى ، لذل��ك هذ� ه��و �لوقت �ملنا�ض��ب لإ�ضافة 
فناج��ني �لقه��وة �لت��ي ينبغي �أن تو�ض��ع على بعد 
�ض��رب و�حد ور�ء طبق �حللوى . �ل�ضنربي�ض : حتتاج 
�لعزوم��ات �إىل وج��ود �ضئ مركزي �أني��ق ، و ميكن 
�إ�ضتخ��د�م �ل�ضموع و �لزه��ور ، �أو �أي من �لديكور�ت 
�لأخرى �لتي تعزز �ل�ضكل دون ت�ضتيت من �لوجبة ، 
و تاأكدي من �أنها لي�ض طويلة للغاية ، بحيث ميكن 

للزو�ر م�ضاهدة جميع ما على �لطاولة .

هن��اك �أل��و�ن و�أنو�ع عّدة للط��ني، وجميعها تدخل 
يف جمال �لعناية بالب�رصة، و�ل�ضعر و�جل�ضم . �ليوم 

�ضنت�ضارك فو�ئد �لطني �لأبي�ض ومميز�ته:
ي�ضاع��د �لطني �لأبي���ض �أو �ل�ضل�ض��ال، يف تبيي�ض 
�لب���رصة وتنظيفه��ا م��ن �لأعم��اق، بف�ض��ل �حتو�ئه 
على �لأمالح �ملعدنّية �لتي حتارب ت�ضّبغات �لب�رصة 
و�لبق��ع �لد�كن��ة. كذل��ك يح��ارب �لكث��ر م��ن م�ضاكل 
�لب���رصة �ملزعج��ة ومنه��ا: -كب��ح �مل�ض��اّم �لو��ضع��ة 

ومكافحة �لتجاعيد
-يخّفف من حّب �ل�ضباب

- يقّوي �ل�ضعر ومينحه �لربيق و�للمعان
- يبّي�ض �لأ�ضنان

- يج��ّدد �لب���رصة ويخّل�ضها من 
�خلاليا �مليتة

- يعالج �لتهابات �لب�رصة
خلطة تبيي�ض �لب�رصة

�لأبي���ض،  �لط��ني  م��ن  ملعقت��ني  �إىل  حتتاج��ني 
وملعقتني من �حللي��ب �ل�ضائل، وملعقة من ماء �لورد 

. طريق��ة �لتح�ض��ر :�أخلط��ي �ملكون��ات حت��ى حت�ضلي 
عل��ى عجينة لّينة . وّزعيها عل��ى وجهك بطريقة د�ئرّية 

، �أتركيها ملدة �ضاعة ثم �غ�ضلي وجهِك باملاء �لد�فئ.
خلطة �ضد وتفتيح �لب�رصة :

�لط��ني  �إىل ن�ض��ف م��وزة، وملعقت��ني م��ن  حتتاج��ني 
�لأبي���ض. طريق��ة �لتح�ض��ر : �أهر�ض��ي �ملوزة جّي��ًد� ثّم 
�ضع��ي �لط��ني �لأبي�ض عليه��ا، لتح�ضلي عل��ى عجينة، 
وّزع��ي �لقناع على �لب�رصة، �أتركيها مدة 10 دقائق، ثم 
�غ�ضلي باملاء �لفاتر ، نن�ضح با�ضتعمال هذ� �لقناع بعد 

�ل�ضتحمام .

مهني��ًا: �لقمر �ملكتم��ل يف برج �جلدي يدع��وك �إىل عدم 
�ملو�جه��ة �أو �لتح��دي ب��ل �إىل �لن�ضح��اب �إذ� �ضعرت �أن 
�لو�ض��ع خط��ر عاطفي��ًا: �لعالقة متر ببع���ض �مل�ضاكل، 
لك��ن �رصع��ان م��ا تنق�ض��ع �لروؤي��ة وتب��ان �لأم��ور على 

حقيقتها وتعود �لأمور �إىل جماريها �لطبيعية

مهني��ًا: ل ت��دع �أي ق��ر�ر�ت يت��م �تخاذه��ا �لي��وم توؤث��ر يف 
قناعات��ك يف �لعمل �أو تغر ر�أي��ك يف جملة من �لق�ضايا �ضبق 
لك �أن �أبديت ر�أيك فيها عاطفيًا: �لكثر من �لتغر�ت �لعاطفية 
حت��دث يف حياتك ول تع��رف �ىل �أين �ضوف توؤدي، لكنك تقرر 

يف �لنهاية �أن �لوقت قد حان للثبات

مهني��ًا: يدعوك ه��ذ� �ليوم �ىل �لبتعاد ع��ن �ل�ضوء و�لعمل 
خل��ف �ل�ضت��ار، وت�ضوية �أم��ورك بدون �ضجي��ج مهما كانت 
�لعتب��ار�ت عاطفيًا: ل تعتق��د �أّن طيبة قلب �ل�رصيك تف�ضح 
يف �ملج��ال �أمامك للم�ضّي يف �خلط��اأ، فهو قادر على قلب 

�لطاولة عليك

مهن��ًا: �لقم��ر �ملكتم��ل يف ب��رج �جل��دي يرك��ز عل��ى 
قدرتك �لنف�ضية و�لفكرية، وعلى �ضيطرتك على بع�ض 
�لأو�ض��اع فتكون �مللهم للكثري��ن و�ملر�ضد عاطفيًا: 
حاول �لتنويع يف �أ�ضل��وب تعاطيك مع �ل�رصيك، فهذ� 

من �ضاأنه �أن يقربه منك ويبعد �خللل يف �لعالقة

مهني��ًا: �لقم��ر �ملكتم��ل يف برج��ك ي�ضلط �ل�ض��وء على 
ق�ضاياك، كما على توقك �إىل �ل�ضتقر�ر �ملهني، وتقدم 
على خيار ما لإقناع روؤ�ضاءك يف �لعمل بوجهة نظرك
عاطفيًا: تعاين �لعالقة �ملتاأرجحة �ضغوطًا و�تهامات، 
حذ�ر �ملتاع��ب �ل�ضحية و�حر�ض عل��ى �ضالمة �ملنزل 

و�لعائلة

تبحث حواء دائمًا عن 
اجلمال تخ�ص�ص جزءًا 
كبريًا من وقتها للعناية 

بجمالها، اإذا كنتي عزيزي 
حواء حمتارة يف التعرف 

على نوع ب�صرتك وكيفية 
اأخذ خطوات العناية بها 
يوميًا جئنا اإليكي باأهم 
ال�صفات الأ�صا�صية لكل 

نوع ب�صرة وطرق العناية 
اليومية بها،

مهني��ًا: �لقمر �ملكتمل يف ب��رج �جلدي منا�ضب جد�ً، 
ويجعل��ك تطل على فر���ض ��ضتثنائي��ة وتتمكن من 
فر�ض �إر�دت��ك وت�ضهل �لت�ض��الت �أمامك عاطفيًا: 
تطالك بع�ض �لنتق��اد�ت، لكنها يف �لو�قع موجهة 
لتح�ض��ني �لأد�ء و�لتعاط��ي م��ع �ل�رصي��ك بال�ض��كل 

�لالئق


