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مهنيًا: يحاول بع�ش الزمالء اأن ي�شّو�ش عليك العالقات 
اأو يبلب��ل لك االأجواء فت�شتد االأزم��ات، لكن الفرج اآت ال 
حمال��ة عاطفي��ًا: ي��وم عاطف��ي ممي��ز ق��د يحم��ل اإليك 

التغيريات واحل�شم اإيجابًا بح�شب مبتغاك

مهنيًا: انتبه من االزدواجية يف عالقتك املهنية واإاّل فاإّنك 
مقدم على اأو�شاع درامية عاطفيًا: يكون النقا�ش اإيجابيًا 
م��ع ال�رشي��ك وت�شع��ان مع��ًا برناجم��ًا لرحل��ة اأو لعطل��ة 

وتبدوان مرتاحني ملا تقّررانه

مهني��ًا: ابتع��د ع��ن االنفعاالت لئ��ال تخ���رش �شفقة اأو 
ت�شوي��ة اأو فر�شة ثمينة عاطفي��ًا: تقّدم لل�رشيك اأف�شل 
م��ا عن��دك وحتاف��ظ عل��ى تفاوؤل��ك وتك��ون متحم�شًا 

للعالقة

مهني��ًا: يوم �شاغ��ط ي�شع��رك بالتعب، ورمب��ا ي�شري اإىل 
خ��الف اأو بعاد، ثق مب�شاعدة تاأتيك من اأ�شدقاء يوؤدون 
دوراً يف حتقي��ق بع���ش االإجن��ازات عاطفي��ًا: الت�شّب��ث 
باملواق��ف املت�شلب��ة ال يكون يف م�شلح��ة العالقة، بل 

يوؤّدي اىل مواجهة �رش�شة بينك وبني ال�رشيك

مهنيًا: تتخل�ش م��ن الكثري من ال�شغوط وامل�شوؤوليات 
امللق��اة عل��ى عاتقك الي��وم وعلي��ك اأن تت��ويل العائلة 
املزي��د من االهتم��ام عاطفيًا: تخ�ش��ى بع�ش التغريات 
الت��ي حت��دث يف م�شاع��ر احلبي��ب وال تع��رف موقف��ك 

احلايل جتاه ما يح�شل

مهنيًا: حاول درا�شة جماالت جديدة وم�شاريع جديدة 
ت�شتطي��ع اأن تناف���ش م��ن خالله��ا عاطفيًا: يع��ّزز هذا 
الي��وم الرومان�شية ويجعلك اأك��ر جاذبية وبهاًء، لكن 

ال متزج بني احلب والعمل يف هذه االثناء
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إليِك أسرار جمال شعر الهنديات باستخدام هذه الوصفات 

ون��رى اأن ال�شع��ر الهن��دي ميت��از ب�شح��ر وجاذبي��ة خا�شة 
، جميعن��ا يع��رف اأن الهن��ود ه��م اأك��ر ف�شيل��ة  يف  العامل 
اإمت��الكًا لل�شعور الناعم��ة القوية اجلذاب��ة، وذلك الأن هناك 
بع���ش االأ�شياء التي يفعلها الهن��ود ، يجب اأن تعرفيها لكي 
متتلك��ي �شع��راً  مثله��ن ، الن�ش��اء يف الهند �شعره��ن متالألئ 
،مق��اوم للتحول ايل اللون الرم��ادي ، وهذا ال يحدث نتيجة 

للجينات الوراثية والتغذية املختلفة فقط 
اأ�رشار جمال ال�شعر الهندي :

اأواًل : الن�ش��اء الهندي��ات ال يغ�شل��ن �شعره��ن كل يوم. لكنهن 
ي��رون اأن مرت��ني اإىل ث��الث م��رات يف االأ�شب��وع كافي��ة. 
وبالت��ايل ف��اإن ال�شعر وف��روة الراأ���ش لديها الوق��ت الإعادة 
ال�شح��وم . وتعت��ر ال�شح��وم الطبيعي��ة ه��ي اأك��ر حماي��ة 
لل�شع��ر �ش��د جمي��ع االآث��ار البيئية ال�شيئ��ة مث��ل: التعر�ش 
كث��رياً لل�شم���ش، واله��واء اجلاف ج��دا، وال�شب��اب الدخاين، 
واالأو�ش��اخ والغب��ار . ثانيًا : التوقف ع��ن اإ�شتخدام املجفف 

، فاإن فروة الراأ�ش �شت�شبح اأقوى و�شوف ي�شبح ال�شعر قويُا 
، الأن ال�شماح للهواء بتجفيف فروة الراأ�ش ب�شكل طبيعي يف 
اله��واء يجعله اأقوى ، ميكن اإرتداء من�شفة معلقة حول ال�شعر 

لفرتة من الوقت لكي ال ت�شاب راأ�شك بالرد .
ثالثًا : الن�شاء الهنديات ال ي�شتخدمن اأبداً الفر�ش اأو االأم�شاط 
امل�شنوعة من �شوكات معدنية اأو مواد مطاطية اأو بال�شتيك 
.  ب��ل ي�شتخدمن االأم�شاط والفر�ش اخل�شبية ، اأي�شا يف الهند 
الن�ش��اء ال جتعل ل�شعورهن منط من اأمن��اط ال�شعر ال�شارمة 
اأو الكعك��ة. بل يربط��ن �شعرهن بطريق��ة عار�شة مع �رشيط 
ف�شفا���ش من اأي م��ادة طبيعية ،  وع��ادة ال ي�شتخدمن اأي 
رابط��ات �شعر من مواد �شلبة . وكم��ا تعرفن اأن املنا�شبات 
اخلا�ش��ة بطبيع��ة احلال تتطل��ب ت�شفيف ال�شع��ر لكن حتى 
ذلك احلني يج��ب اأن تف�شلي العمل مع املواد الطبيعية بدال 

من املعادن والبال�شتيك اأو املنتجات املطاطية .
و�شفات وزيوت هندية :

1 - زيت جوز الهند : هو الزيت االأكر اإ�شتعمااًل يف الهند ، 
مل��ا فيه من فوؤائ��د فهو يغذي ال�شعر ويجعله قويًا ، وهو من 

الزي��وت التي ال ت�شب��ب اأي �رشر لفروة الراأ���ش ، وللح�شول 
عل��ي اأف�شل نتيج��ة يجب غ�ش��ل ال�شعر جيداً ث��م و�شع زيت 
جوز الهند ، والقيام بتم�شيط ال�شعر جيداً حتي يتغلغل الزيت 
داخل فروة الراأ�ش ، ثم و�شع من�شفة مبللة باملاء ال�شاخن ، 

ويرتك ملدة �شاعة ثم يتم غ�شل ال�شعر .
2 - زي��ت الزيت��ون : اإن مت م��زج بع�ش م��ن زيت الزيتون  
م��ع  زي��ت ج��وز الهن��د وع�ش��ري الليم��ون ، وو�شعه��م علي 
ال�شع��ر مل��دة خم���ش ع�رشة دقيق��ة ، وو�ش��ع من�شف��ة دافئة 
عل��ي الراأ�ش �شوف ي�شب��ح ال�شعر ناعم ، و �شوف يعالج تلف 

ال�شعر .
3 - م��زج زي��ت جوز الهند مع زيت اخلردل و اأوراق نبات 
ال��كاري ، وت�شخ��ني اخللي��ط عل��ي ن��ار هادئة  ، ث��م اإ�شافة 
بع���ش م��ن نب��ات الكاف��ور اإىل اخللي��ط  ويرتك لي��رد ، ثم 

يدهن به فروة الراأ�ش جيداً .
 4 - احللب��ة واحلن��اء : يت��م خل��ط معلقتان م��ن احلناء مع 
معلقة من احلليب ومعلقة من م�شحوق احلنة و ثالث معالق 
من القهوة مع ربع كوب ع�شري نعناع  ، يو�شع اخلليط على 

ال�شع��ر ويغطى ال�شع��ر ملدة ثالث �شاعات ، ث��م يغ�شل ال�شعر 
باملاء الدافئ ، ويتم تكرار العملية مرتني اإ�شبوعيًا .

5 - زي��ت داب��ر اأمال الهندي : من اأهم الزيوت الهندية ، له 
تاأثري كب��ري علي ال�شعر فهو يعالج التلف والتق�شف ، ويعيد 
احليوي��ة واللمعان لل�شعر ، وعلي الرغ��م من فائدته الكبرية 

اإال اأنه غري متوفر يف االأ�شواق العربية  .
ن�شائح عامة للعناية بال�شعر :

1 - غ�شل��ه مرت��ني اإ�شبوعي��ًا حت��ي ال يفقد ال�شع��ر زيوته 
الطبيعية التي حتميه من اجلفاف .

2 - اإ�شتخ��دام زي��وت طبيعي��ة و البعد ع��ن ال�شامبو الذي 
يحتوي علي مواد كيماوية .

3 - اإ�شتخدام فر�شاة خ�شبية بداًل من البال�شتيك اأو املعدن 
و تغ�شل جيداُ باملاء الدافئ .

4 - تن��اول الفيتامين��ات و اأكل االأ�شم��اك مل��ا فيه��ا من 
زيوت طبيعية .

5 - ميكن ق�ش اأطراف ال�شعر امليتة والتخل�ش منها حتى 
ي�شبح ال�شعر حيويًا مرة اأخرى 

متابعة –الجورنال 

طريقة عمل الفسنجون 

ما هو التونر؟ وما هي فوائده للبشرة؟

سبع فوائد مذهلة للشيكوالته الداكنة تعرفي إليها..

 دجاج��ة مقطع��ة  ملعق��ة م��ن البه��ار امل�ش��كل  ب�شل��ة 
مفروم��ة ناع��م  كاأ�ش من اجلوز املف��روم اخل�شن ن�شف 
كاأ���ش م��ن دب���ش الرم��ان م�ش��اف اإليه كوب م��ن املاء 
ع�ش��ري ليمون ح�ش��ب الرغبة  ثالث مالع��ق كبرية �شكر 
خ�شن �شمن نباتي اأو زبد ملح - فلفل اأ�شود ملعقة كبرية 
هي��ل مطح��ون ن�ش��ف ملعقة �شغ��ريه قرنف��ل مطحون 
ملعقت��ني كب��رية زي��ت زيت��ون  زعف��ران طريق��ة العمل 

تنظ��ف الدجاجة جي��داً وت�شلق حتى تن�ش��ج ويعزل ماء 
الدج��اج عل��ى جنب ث��م تقط��ع اإىل اأربعة اأج��زاء وتر�ش 
باملل��ح واخلل والطحني ثم تقلى قط��ع الدجاج بال�شمن 
اأو الزب��د وي�شاف املل��ح والفلفل والبه��ار ح�شب الرغبة 
وبع��د اأن حتمر ترفع وت�شفى من ال�شمن ثم يقلى الب�شل 
حت��ى ي�شقر وي�شاف اإليه م��اء �شلق الدجاج تدريجيا ثم 
ي�شاف ال�شكر ودب���ش الرمان واجلوز ويرتك حتى يغلي 

ويتجان�ش وينقع الزعف��ران قبل ربع �شاعة وي�شاف له 
م��ع الهيل والقرنفل وت�ش��اف اإىل ال�شائل وت�شاف قطع 
الدج��اج اإىل ال�شائل ال�شابق وترتك على نار هادئة ملدة 
�شاع��ة اإىل �شاع��ة ون�شف ث��م ي�شكب الرا�ش��ي وقليل من 
املل��ح وت��رتك على ن��ار هادئة م��ع التحري��ك بني فرتة 
واأخرى م��ن ثم يغرف الدجاج يف �شح��ن وي�شاف اإليه 

املرق املوجود يف الوعاء ويقدم .

توج��د الكثري من م�ش�شتح�رشات العناية بالب�رشة ولكل 
واح��دة منه��ا عمله��ا اخلا���ش عل��ى الب���رشة واجلميع 
يرغب يف احل�ش��ول على ب�رشة جميل��ة م�رشقة ومليئة 

بالن�شارة 
اخرتن��ا ل��ك الي��وم م��ن �شم��ن م�شتح���رشات الب���رشة 

"التونر" فتعريف عليه : 
التون��ر ه��و عبارة ع��ن �شائل خفيف يعم��ل على قب�ش 
امل�ش��ام الوا�شع��ة واإنعا�ش ملم�ش الب���رشة والتقليل من 
االإف��رازات الدهنية املوجودة به��ا. وال ي�شتخدم التونر 
كبدي��ل ملنظ��ف الوج��ه، ب��ل يو�شع عل��ى الب���رشة بعد 
غ�شلها حت��ى ت�شتعيد توازنها الطبيع��ي ونعومتها بعد 
ا�شتخ��دام الغ�ش��ول. تعريف فيم��ا يل��ي بالتف�شيل على 
اأه��م فوائد التونر للب�رشة وكيفية اختيار النوع االأن�شب 

لب�رشتك.
١- يعم��ل التون��ر على تنظي��ف الب�رشة وغل��ق امل�شام 
الوا�شع��ة مما ي�شاعد عل��ى تقليل الزي��وت التي تفرزها 
في�شب��ح ملم�شه��ا جاف��ا و�شحيا ويخف���ش من معدل 

االإ�شابة بالبثور وااللتهابات.
٢- اأغلب اأنواع التونر حتتوي على فيتامينات طبيعية 
مثل فيتامني اأ وب وه� والتي ت�شاعد على جتديد خاليا 

الب���رشة وتن�شي��ط ال��دورة الدموية به��ا والتخفيف من 
اأعرا�ش تلف الب�رشة ب�شبب اجلذور احلرة.

٣- م��ن فوائ��د التون��ر اأي�ش��ا اأن��ه يعم��ل عل��ى تعديل 
الرق��م  ت��وازن  عل��ى  احلف��اظ  اأو  الب���رشة  حمو�ش��ة 
الهيدروجيني )PH( لها والذي من املفرت�ش اأن يكون 
ما بني ٥ - ٦ درجة. فمن املعروف اأنه قد يحدث خلل 
يف عم��ل خالي��ا الب���رشة وحمو�شتها ب�شب��ب ا�شتخدام 
ال�شابون العادي عليها اأو اإهمال العناية ال�شليمة بها.

٤- ي�شتخ��دم التون��ر يف اإزال��ة زي��وت الب���رشة الزائدة 
وبقاي��ا املكي��اج والت��ي م��ن املمك��ن اأن ت�ش��د امل�شام 
ومتنع و�شول مكون��ات م�شتح�رشات العناية بالب�رشة 

اإىل طبقات اجللد.
٥- م�ش��ح اجللد بالتونر ي�شاهم اأي�شا يف اإنعا�ش مظهر 

الب�رشة بعد يوم حار طويل.
٦- بع���ش اأن��واع التون��ر حتت��وي عل��ى م��واد ت�شاعد 
عل��ى اإزال��ة خالي��ا اجلل��د املي��ت والق�ش��ور املرتاكم��ة 
عل��ى الب���رشة، مثل م��ادة االألف��ا هيدروك�شني وحم�ش 
اجلليكولي��ك وه��ذه االأن��واع مفيدة ل�شاحب��ات الب�رشة 

الدهنية.
٧- يعم��ل التون��ر عل��ى تعديل ت��وازن ترطي��ب الب�رشة 

الطبيعي خا�شة بعد ا�شتخدام ال�شابون العادي عليها.
كيف تختارين التونر املنا�شب لب�رشتك:

- للب�رشة اجلاف��ة واحل�شا�شة، ابتعدي عن اأنواع التونر 
الت��ي حتت��وي عل��ى الكح��ول حيث اأن��ه ي�شب��ب جفاف 
الب���رشة. وبدال من ذل��ك ميكنك اللجوء لالأن��واع الغنية 
Witch hazel e - )بخال�شة نبت��ة الهمامالي���ش 
tract(. ف��اإن هذه امل��ادة قاب�شة للب���رشة ومنا�شبة 
للب�رشة الرقيق��ة. كما يف�شل ا�شتخ��دام املنتجات التي 

حتتوي على مواد ترطيبية.
- للب���رشة الدهني��ة: اخت��اري تون��ر مبكون��ات منع�شة 
وت�شاع��د عل��ى تعدي��ل حمو�ش��ة الب���رشة مث��ل االألف��ا 
sal AHAs وحم���ش ال�شالي�شيليك -  هيدروك�ش��ني
cylic acid. - للب���رشة املختلط��ة والعادية، انتقي 
التون��ر وفق��ا للمناخ احلايل، ف��اإذا كان ح��ارا فيف�شل 
ا�شتعمال تونر منع�ش اأما اإذا كان الطق�ش باردا فالتونر 
املرط��ب ه��و االأمث��ل ل��ِك للتقليل م��ن فر�ش��ة تعر�ش 
الب�رشة للجفاف. طريقة ا�شتخدام التونر: يو�شع التونر 
على الب���رشة، بعد غ�شلها وتنظيفه��ا بالغ�شول العادي، 
بوا�شط��ة قطع��ة قطني��ة حيث يت��م ال�شغط عل��ى اأجزاء 

الوجه املختلفة بها ويرتك حتى متت�شه الب�رشة.

ُت�شن��ع ال�شيكوالتة من بذور الكاكاو التي يتم ح�شدها 
م��ن اأ�شجار الكاكاو، وه��ذا يعني اأن اأ�ش��ل ال�شيكوالتة 
نبات وميكن اعتباره��ا اأكلة �شحية مثل طبق ال�شلطة، 
فهي مت��د اجل�شم بالعديد من الفوائ��د ال�شحية املذهلة 
واجلمي��ع يرغ��ب فيتناوله��ا . ونق�ش��د هن��ا على وجه 
اخل�شو���ش ال�شيكوالت��ة الداكنة اأو اخل��ام والتي تخلو 
م��ن اأية اإ�شافات مث��ل احلليب اأو ال�شكر. اإليك هنا اأ�شهر 

فوائد ال�شيكوالتة الداكنة جل�شم االإن�شان.
١- م��ن فوائ��د ال�شيكوالت��ة الداكن��ة اأنه��ا ت�شاعد على 
تن�شي��ط الدورة الدموية باجل�شم ومن��ع ت�شلب وان�شداد 
ال�رشاي��ني مما ي�شاعد على وقاي��ة القلب من الكثري من 
االأمرا���ش خا�ش��ة اجللط��ات املفاجاأة وهن��اك بع�ش 
االطباء يين�شحون بتن��اول ال�شكوالته الداكنة للوقاية 

من بع�ش االمرا�ش .
٢- تعم��ل ال�شيكوالت��ة عل��ى حت�شني احلال��ة املزاجية 

والتقلي��ل م��ن التوت��ر واالإجه��اد وح��االت الع�شبي��ة 
الناجت��ة عن �شغوط البيت او العمل ، وجتعلك ت�شعرين 
بق��در اأك��ر م��ن ال�شع��ادة والف��رح واالنتعا���ش . ه��ذه 
املعلوم��ة لي�ش��ت وهمي��ة كما يعتق��د البع���ش ولكنها 
حقيقية حيث اأثبتت الدرا�شات اأن من فوائد ال�شيكوالتة 
اأنه��ا غنية مبركب��ات كميائية حتفز اجل�ش��م على اإفراز 
هرم��ون االإندروفني امل�شاد لالكتئ��اب، وهو الهرمون 

الذي ي�شمى هرمون ال�شعادة.
٣- وم��ن فوائد ال�شيكوالتة الداكن��ة، اأنها حتتوي على 
االألي��اف واملعادن املغذية الت��ي يحتاجها اجل�شم كما 
اأنه��ا تعطي��ك اإح�شا�شا بال�شبع لف��رتة طويلة وهذا يفيد 
ج��دا اللذين يبداأون بكور�ش��ات الريجيم النها ت�شعرهم 
بال�شب��ع . لذا تعتر وجبة خفيفة ومثالية لتناولها بني 

الوجبات الرئي�شية.
٤- تتمت��ع ال�شيكوالت��ة الداكنة باحتوائه��ا على مادة 

الكافي��ني املنبه��ة، فيمكن��ك تناوله��ا خ��الل 
املذاك��رة اأو العم��ل لت�شاع��د عقلك عل��ى البقاء 

ن�شيطة وم�شتيقظة. وتبعدك عن النعا�ش واخلمول .
٥- اأي�ش��ا من فوائ��د ال�شيكوالتة الداكن��ة، التقليل من 
فر���ش االإ�شابة بتجاويف االأ�شن��ان ولكن يجب فر�ش 

اال�شنان بعد تناول ال�شكوالته .
٦- حتت��وى ال�شيكوالت��ة الداكن��ة عل��ى مع��ادن مث��ل 
البوتا�شي��وم واحلديد واملاغني�ش��وم. وعندما ت�شعرين 
تت��وىل  �ش��وف  ال�شيكوالت��ة  م��ن  فقطع��ة  بال��دوار 

االأمروتخل�شك من الدوار .
٧- تعم��ل ال�شيكوالت��ة الداكنة كمه��دئ طبيعي، فهي 
غنية مب��ادة ال�شريوتون��ني التي تلع��ب دورا بارزا فى 
تهدئ��ة االأع�ش��اب وتقلي��ل التوتروالع�شبي��ة  وك��رة 
التفك��ري وحت�ش��ني املزاج وع��ادة الن�شاء تك��ون ميالة 

اكر من الرجال يف تناول ال�شكوالته الداكنة .

مهنيًا: يزّودك هذا اليوم �شحراً خا�شًا وجاذبية، وت�شّع 
بري��ق يلف��ت اجلمي��ع، ويفتت��ح دورة م��ن االت�شاالت 
املمّي��زة عاطفي��ًا: يب��داأ الي��وم م�شطرب��ًا عاطفي��ًا، ما 
ق��د يوّل��د بع���ش الرتاب��ة يف العالق��ة اأو االإهم��ال اأو 

الالمباالة، لكنه ينتهي كما ت�شتهي

مهني��ًا: حمطة جديدة ومهم��ة يف حياتك املهنية تاأمل 
اأن حتقق م��ن خاللها الكثري عاطفيًا: يوم عاطفي اكر 

وعداً من �شابقه يحمل اآفاًقا جديدة وعالقات حلوة

مهنيًا: بع�ش امل�شاعب املتعلقة باملا�شي ترز اليوم 
لكن��ك تتخطاه��ا ب�رشعة قيا�شي��ة وكاأن �شيئ��ًا مل يكن 
عاطفي��ًا: قد تنفعل ب�شبب ما يط��راأ على م�شاألة تخ�شك 
وال�رشيك، تتبّدل رمبا املواعيد وينتابكما بع�ش القلق

مهني��ًا: تعي���ش يوم��ًا مهمًا عل��ى ال�شعي��د املهني، فال 
ت�شم��ح للم�شكالت اأو ال�شغوط بالتاأث��ري �شلبًا يف ثقتك 
بالنف�ش عاطفيًا: عليك اأن حت�شم اأمرك االآن، وحاول اأن 
تتو�ش��ل اإىل اتفاق اأو ت�شوية مع ال�رشيك الأّن هذا ي�شّب 

يف م�شلحتك

 كل �مر�أة حتلم ب�أن يكون 
�سعره� طويال و�سل�سال وجذ�ب 

وت�ستخدم �لكثري من �لو�س�ئل 
للح�سول علالى نت�ئج مر�سية 

و�سر جم�ل �ملر�أة هو �سعره� 
كل م�ز�د طوله وكث�فته �زد�دت 
جمال وت�ألق� ال�سيم� �ذ� �هتمت 

به بطرق �سحيحة و�سعر �ملر�أة 
هو �أول �هتم�مه� منذ �سغره� 
، فكل �لن�س�ء يحلمن بجم�له  

ف�س�حبة �ل�سعر �لطويل له� 
ج�ذبية و�أنوثة خ��سة تفوق 

جميع �ل�سيد�ت ، �أكرث �لن�س�ء 
يق�سني وقت كبري يف حت�سري 

و�سف�ت �ل�سعر �ملختلفة ، �أو 
�لذه�ب �إىل �س�لون�ت �لتجميل .

مهني��ًا: احلظ حليفك، يوم منا�ش��ب للقيام باال�شتثمارات 
و���رشاء االأ�شه��م والعق��ارات عاطفي��ًا: يح��اول ال�رشي��ك 
اإقناعك باأن ما تفعله غري �شحيح ولكنك ال توافقه الراأي

مهني��ًا: يحمل اإليك هذا اليوم تاأييداً عامًا ودعمًا من قبل 
االأ�شدقاء ومغامرات حتى اآخر ال�شهر

عاطفي��ًا: مت�شي يوم��ًا ممتعًا مع ال�رشي��ك، فهو ي�شاندك 
ويقف اإىل جانبك على الدوام وي�شاعدك  


