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مهني��ًا: تكون الأجواء يف العم��ل هادئة وتقوم بواجباتك 
عل��ى اأكم��ل وج��ه م��ا يده���ش الزم��اء عاطفي��ًا: تع��اود 
الت�س��ال ب�سخ���ش كن��ت عل��ى عاقة ب��ه �سابق��ًا بعدما 

�سعرت باحلنني جتاهه

مهني��ًا: يخف ال�سغط وتبداأ احلواج��ز بال�سقوط الواحد تلو 
الآخ��ر، وت�س��ارك يف م�ساريع مهمة تتطل��ب خميلة وا�سعة 
عاطفي��ًا: التخطيط للم�ساريع امل�ستقبلية قد ل يجدي نفعًا 

اإذا مل يكن مقرتنًا بالنيات ال�سافية

مهنيًا: مهنيًا: ُتط��رح اأمامك اليوم ق�سية مهنية تدور 
حوله��ا نقا�س��ات كث��رة وقد تتخ��ذ ق��رارات �سادمة 
عاطفي��ًا: �سغوط روتينية يف العاقة العاطفية، لكنك 
متلك القدرة على ت�سير الأمور يف الوجهة ال�سحيحة

مهنيًا: تثر هذا الي��وم مو�سوعًا مهنيًا ح�سا�سًا جداً مع 
اأحد الزم��اء، ي�ستحوذ على تفكرك، فكن حذراً عاطفيًا: 
اإذا رغبت يف احلفاظ على موقعك يف قلب ال�رشيك، عليك 

اأن تكون اأكرث جدّية من ال�سابق، فهذا اأف�سل

مهني��ًا: اأنت متفائل ول حدود لطاقتك ولن يردعك اأحد 
من الو�سول اإىل النجاح

عاطفي��ًا: لديك الكثر من املعجبني ه��ذا اليوم، لذا كن 
مرح��ًا لتنع��م بهذا الو�س��ع، لكن علي��ك اختيار �سخ�ش 

لتكمل حياتك معه

مهني��ًا: قد يخ��ف الوهج عل��ى ال�سعيد املهن��ي قليًا، 
وت��راوح الأح��ام مكانه��ا، لكن ه��ذه الأم��ور موقتة، 
فا�ستع��د ملفاجاآت جديدة عاطفي��ًا: حماولت ال�رشيك 
للتاأث��ر يف قراراتك لن جتدي نفع��ًا، يجب اأن تتعامل 
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أي نوع ماسكارا تختارين لشكل عينيك؟

النماذج كثرة وتت�ساعف يوميًا ب�سكل هائل ويبقى 
اله��دف م��ن ا�ستعماله��ا احل�سول على نظ��رات اآ�رشة 
وحتقيق النتيج��ة املرجوة متامًا منه��ا. ومل�ساعدتك 
يف من��ح نظراتك بعداً جدي��داً با�ستعم��ال املا�سكارا، 

اإليك هذا الدليل.
العيون ال�سغرة

اإذا كان �سكل عينيك �سغراً وتريدين تعزيز حجمهما، 
نن�سح��ك باختي��ار املا�س��كارا بالرتكيب��ة املتع��ددة 
الوظائ��ف الت��ي ت�ساه��م يف زي��ادة ط��ول الرمو���ش 
والتفافه��ا من خال تغليفها عن��د الزاوية اخلارجية 
للعني مّرتني ثم تغليفها يف الو�سط لتحديدها وتعزيز 

كثافتها.
العيون املتقاربة 

�ساعفي جاذبية عينيك املتقاربتني وباعدي بينهما 
من خ��ال مترير فر�س��اة املا�س��كارا املطّول��ة ب�سكل 
مائل نحو الزاوية اخلارجي��ة لتغليف الرمو�ش متامًا 

م��ع تك��رار العملية م��رات ع��ّدة. ويف امل��ّرة الأخرة 
رّكزي تغليف رمو�سك عن��د الزاوية اخلارجية لتعزيز 

حجم نظراتك.
العيون املائلة 

اأعي��دي الت��وازن اإىل عيني��ك املائلت��ني با�ستخدام��ك 
املا�سكارا املتعددة الوظائف والتي ت�ساعد يف تعزيز 
ط��ول الرمو���ش وحجمه��ا والتفافه��ا وكثافتها رغم 
تركيبته��ا اخلفيف��ة. غّلفي رمو�س��ك العلي��ا وال�سفلية 
به��ذه املا�س��كارا اأول م��ّرة، ثم ا�ستعيني ب��اأداة عقف 
الرمو���ش ملن��ح رمو�س��ك التفاف��ًا اإ�سافي��ًا، وم��ن ثم 
مرري الفر�س��اة مّرة اأخرى. ك��ّرري العملية مراراً اإىل 

اأن حت�سلي على النتيجة املرجوة.
العيون الدائرية 

للتخفي��ف من حّدة ا�ستدارة عينيك، يلزمك اأن متنحي 
رمو�سك طوًل م�ساعف��ًا باملا�سكارا املطّولة، على اأن 
ترّكزي عند تغليفها وجذبها نحو اخلارج بلطف تام. 
مّرري الفر�س��اة مّرة اأخرى عل��ى رمو�سك مع الرتكيز 
على الرمو�ش العلي��ا وال�سفلية عند الزاوية اخلارجية 

مع اعتماد ماكياج خفيف للعينني.
العيون الغارقة 

ع��ززي ات�س��اع عيني��ك وابرزيهم��ا اأك��رث با�ستعمالك 
املا�س��كارا املعززة للطول التي جت��ذب الرمو�ش نحو 
الأ�سفل. مّدي اأط��راف رمو�سك العليا باملا�سكارا نحو 
اخل��ارج، ثم غّلف��ي رمو�سك ال�سفلية م��ّرة اإ�سافية مع 
جذبها نح��و الأ�سفل لإبراز عينيك م��ن خال �سّدهما 

اىل اخلارج.
النّظارات

اإىل  النّظ��ارات فاأن��ت يف حاج��ة  اإذا كن��ت ترتدي��ن 
املا�سكارا املعززة للحج��م واملقاومة للماء واعتماد 
ماكي��اج ق��وي ينا�س��ب �س��كل عيني��ك ويتناغ��م م��ع 
نّظارات��ك ولونه��ا مب��ا اأن النظ��ارات تخف��ي جزئي��ًا 
جم��ال عينيك. غّلفي رمو�سك العلي��ا مع الرتكيز على 
اأطرافه��ا، ومّديها نحو الأعلى لتعزي��ز طولها. اأما اإذا 
لحظت اأن النّظارات جتعل عينيك تبدوان �سغرتني، 
فُي�ستح�س��ن يف هذه احل��ال اأن تغّلف��ي رمو�سك مّرات 

عّدة باملا�سكارا لتعزيز حجمها وكثافتها.

العيون اللوزية 
تعت��ر العي��ون اللوزي��ة م��ن اأجم��ل العي��ون لأنه��ا 
تتمت��ع بحجم مث��ايل، كبر ووا�سح. ل��ذا، ل ترتددي 
يف اإب��راز عيني��ك باملا�س��كارا املع��ززة للحج��م التي 
متنح��ك نظرات اآ���رشة. مّرري فر�س��اة املا�سكارا على 
اأط��راف رمو�س��ك العلي��ا وال�سفلي��ة ثم غّلفيه��ا ب�سكل 
ت��ام. واأخراً، ا�ستعيني بطرف الفر�ساة ب�سكل عمودي 
لتلوين الرمو�ش عن��د الزاوية اخلارجية من اأجل منح 

عينيك ات�ساعًا اإ�سافيًا وتعزيز كثافتها.
العيون الناع�سة 

والناع���ش  احلزي��ن  عيني��ك  مظه��ر  م��ن  تخّل�س��ي 
با�ستخدام��ك املا�س��كارا املطّول��ة الت��ي ت�ساع��د على 
تطوي��ل الرمو���ش ومّدها نح��و الأعل��ى للتخفيف من 
احل��زن البادي عل��ى عيني��ك. ل تفرط��ي يف تغليفها 
باملا�س��كارا، ول تعتمدي ماكياجًا قوي��ًا لئا ُتثقلي 
عينيك، فقط قومي بتغليف رمو�سك العليا باملا�سكارا 
مّرة واحدة، ثم ا�ستعيني باأداة عقف الرمو�ش ملنحها 

التفافًا جذابًا غر مبالغ فيه.

متابعة –الجورنال 

طريقة عمل كيك النسكافيه

تعرفي إلى طريقة عمل حنة األظافر

إليك أبرز فوائد ماسك الذهب

املقادير 
3 كوب دقيق

4 بي�ش
1 كوب زيت نباتي

1/2 كوب حليب �سائل
1/2 كوب �سكر  1

1 ملعقة �سغره فانيا
1 ملعقة �سغره بايكنغ باودر

بر�ش ق�رش ليمون
2 ملعق��ة �سغ��ره ن�سكافيه، مذاب��ة يف1 ملعقة ماء 

مغلي
طريقة التح�سر 

45 دقيقة
ت�س��اف كل املقادي��ر وتخل��ط جيدا مل��دة 10 دقائق، 
ماع��دا الن�سكافي��ة امل��ذاب يف امل��اء، يق�س��م اخللي��ط 
الن�سكافي��ة  ون�سي��ف  منه��م  ن�س��ف  ن�سفني.وناخ��ذ 
امل��ذاب باملاء ث��م ي�سب اخلليط بالتب��ادل يف �سينية 

مدهونة ومر�سو�سة دقيق.
تخب��ز ال�سيني��ة يف الفرن على ح��رارة 180 ملدة 45 

دقيقة.

حّن��ة الأظاف��ر ا�ستخدمت احلّنة اأو احلن��اء منذ الع�سور 
القدمي��ة، وحتديداً يف منطقة ال���رشق الأو�سط واإ�سبانيا 
والهن��د، حي��ث كانت ج��زءاً وطق�س��ًا مهم��ًا يف حفات 
الزف��اف الهندو�سّي��ة واملهرجان��ات الأخ��رى، ومتن��ح 
احلن��ة الأظاف��ر مظه��راً جمي��ًا، وتع��د ح��ًا للفتي��ات 
الات��ي يج��دّن �سعوب��ًة بتثبيت ط��اء الأظاف��ر لفرتٍة 
الأخ��رى  ال�سحّي��ة  فوائده��ا  اإىل  بالإ�ساف��ة  طويل��ة، 
كاحلّد م��ن العدوى الفطري��ة بالأظافر، وتتن��وع األوان 
احلن��ة عل��ى الأظاف��ر؛ فهن��اك البّن��ي الغام��ق وهناك 
الرتق��ايل الزاه��ي، ويف هذا املقال �سيت��م احلديث عن 
طريق��ة عمل حنة الأظافر. فوائد احلن��ة لاأظافر متتاز 
احلن��اء بخ�سائ���شٍ م�س��ادة للجراثي��م، واللتهابات، 
والفرو�س��ات، حي��ث متنع ح��دوث الع��دوى البكترّية 
يف منطق��ة غم��د الظفر وحتت��ه على وج��ه اخل�سو�ش، 
بالإ�سافة اإىل اأّن و�سعها على فرا�ش الإظفر ي�ساعد يف 

التخّل�ش م��ن التهّيج والأمل والع��دوى، وجتدر الإ�سارة 
اإىل اأن ���رشب م��اء اأوراق احلّن��ة متن��ع تك���رّش الأظاف��ر 
وتقل��ل م��ن اللتهاب��ات. فوائ��د احلّن��ة للج�س��م تتعدد 
فوائ��د احلّنة التي تعود على اجل�سم، ومن اأبرزها: تعتر 
احلّن��ة �سبغة طبيعية اآمن��ة لل�سعر ل توؤّث��ر على �سحة 
ب�سي��ات ال�سع��ر ب�س��كٍل دائ��ٍم. حت�س��ني �سّح��ة ال�سعر، 
واحل��د من ق���رشة الراأ�ش وتك�رّش ال�سع��ر، ومنحه مظهراً 
لمع��ًا وجميًا. حماي��ة ال�سعر من الت�ساق��ط اأو ال�سلع. 
مكافحة ال�سيخوخة وعام��ات تقّدم ال�سن، كالتجاعيد 
بالإ�ساف��ة اإىل تخفي��ف عيوب الب���رشة والندوب، ويتم 
ذل��ك عن طريق ده��ن الب�رشة بزيت احلن��اء الذي ميتاز 
بخ�سائ�سه القاب�سة. �سفاء اجلروح، اأو حروق ال�سم�ش، 
اأو اخلدو���ش، والق�ساء على اللتهاب��ات، فاحلنة ت�سّكل 
طبقًة واقي��ًة �سد م�سببات الأمرا���ش واملواد املحيطة 
باجللد. التخفيف من احلّمى وال�سداع، عن طريق و�سع 

م��اء احلناء على اجلل��د مبا�رشًة، حي��ث اإّن خ�سائ�سها 
امل�س��ادة لالتهابات ت�ساعد على تقليل التوتر وتعزيز 
تدّفق ال��دم ال�سح��ّي يف ال�سعرات الدموّي��ة. التخفيف 
م��ن اآلم املفا�س��ل والروماتي��زم، وذل��ك م��ن خ��ال 
تطبيق زيت احلنة على املناطق امللتهبة اأو املت�رشرة. 
التخل�ش من الأرق وانعدام الراحة وامل�ساعدة على نوٍم 
مري��ٍح، وذلك من خال اإ�سافة زيت احلنة اإىل جمموعة 
حال��ة  يف  اجل�س��م  فيجع��ل  و�رشبه��ا،  الأع�س��اب  م��ن 
ا�سرتخ��اٍء ت��اٍم. التخل�ش من �سموم اجل�س��م، عن طريق 
نق��ع اأوراق احلن��ة يف امل��اء و�رشبه��ا، مما ي��وؤدي اإىل 
حت�سني عمل الطحال والكبد، حيث اإّن الكبد ي�ساعد على 
الق�س��اء على ال�سم��وم التي ترتاك��م يف اجل�سم. حماية 
اجل�س��م من خط��ر الإ�سابة بعدة اأمرا���شٍ مثل النوبات 
القلبية، وال�سكتات الدماغية، وتراكم ال�سفائح الدموّية 

يف القلب وال�رشايني، واأمرا�ش �سغط الدم، 

 م��ن اأبرز فوائ��د ما�سك الّذهب التي تع��ود على الب�رشة، 
الفوائ��د الآتي��ة: تعزي��ز وتن�سي��ط اخلاي��ا والأع�س��اب 
والأوردة باجل�س��م، وذلك لوجود الأيونات بالّذهب التي 
تعم��ل عل��ى حت�سني ال��دورة الدموّي��ة وعملّي��ة التمثيل 
الغذائ��ّي للخايا وطرد املواد الفا�س��دة منها. التخفيف 
م��ن التجاعيد واخلطوط والبق��ع بالوجه وجعل الب�رشة 
اأك��رث �سبابًا، ولذلك لأّن��ه يعمل على تن�سيط خايا اجللد 
ويزي��د من مرونتها. تفتيح الب�رشة وجعلها اأكرث توّهجًا 
و�سباب��ًا. التخّل���ش م��ن جف��اف اجلل��د وزي��ادة معدل 
الأي���ش به، فجفاف اجللد قد ي��وؤدي اإىل ظهور عامات 
ال�سيخوخ��ة املبّك��رة. حماية الب�رشة من اأ�سع��ة ال�ّسم�ش 
ال�س��اّرة، فالّذهب يعمل عل��ى تخفي�ش ن�سبة امليانني 
باجلل��د امل�س��وؤول عن �سبغ اجلل��د عند تعّر�س��ه لأ�سعة 
ال�ّسم���ش. احلف��اظ عل��ى م�ستوي��ات الكولج��ني باجللد 
لأط��ول ف��رتٍة ممكن��ة، فكم��ا ه��و مع��روف اأّن م�ست��وى 
الكولجني باجللد يب��داأ بالنخفا�ش عند �سن اخلام�سة 
والع�رشين، فهو م��ن اأهم العنا�رش امل�سوؤولة عن مرونة 

اجلل��د ونعومته. ع��اج اللتهاب��ات اجللدّي��ة كالقرحة 
وغره��ا، وذل��ك لأّن الذه��ب يحت��وي عل��ى خ�سائ�ش 
م�س��اّدة لالتهاب��ات والبكتري��ا ال�رشورّي��ة لإدخال 
الأك�سج��ني اإىل اجلل��د وجتديد خاياه. ع��اج ح�سا�سية 
اجلل��د والتخفي��ف م��ن ح��ب ال�سب��اب، فالذه��ب ميتاز 
بخ�سائ���ش �سفائي��ة لحتوائه على م�س��ادات الأك�سدة 
الت��ي حتّفز الدورة الدموّية مما ي�ساعد على عاج بع�ش 
ال�سطراب��ات اجللدّي��ة. احلف��اظ عل��ى م�ست��وى رطوبة 
الب���رشة، فه��و يح�ّسن من ال��دورة الدموّي��ة باجللد، كما 
اأّن امت�سا���ش اجلل��د جلزيئات الّذه��ب ال�سغرة يعطي 
الب�رشة توّهجًا واإ�رشاقًا ويجعلها اأكرث �سّحًة وانتعا�سًا. 
من��ع ترّه��ل اجلل��د وزي��ادة مرونت��ه، فالّذه��ب يحم��ي 
الإيا�ست��ني م��ن النهي��ار وي�ستعيد مرون��ة اجللد. منح 
املنطق��ة املحيط��ة بالع��ني احليوّية والن�س��ارة، واإزالة 
الل��ون الّداك��ن منها الناجت ع��ن التعب والإره��اق وقّلة 
الن��وم. طريقة ا�ستخ��دام ما�سك الذهب ميك��ن احل�سول 
عل��ى قناع الذهب م��ن الأ�سواق، حيث ياأت��ي على �سكل 

طق��ٍم يحت��وي عل��ى قن��اع الّذه��ب، ومطّه��ر، ومق���رّش، 
وك��رمي، ومرّطب، وهذا يجعل تطبيق ما�سك الذهب على 
الوج��ه باملنزل ممكنًا وذلك عن طريق اخلطوات الآتية: 

التطه��ر: وتعتر من اأهم اخلطوات قبل و�سع ما�سك 
الّذهب عل��ى الوجه، فبعد تنظيف الوجه والّرقبة 

باملطّهر يتم غ�سلهما باملاء الفاتر وتن�سيفهما 
جي��داً. الّتق�س��ر: وذل��ك ع��ن طري��ق ف��رك الوجه 

والرقب��ة باملق���رّش بح��ركاٍت دائرّيٍة مل��دة 30 ثانية 
عل��ى الأقل، ث��م ُتغ�سل املنطق��ة باملاء الفات��ر وتن�ّسف 
جيداً، فالتق�سر يعمل على التخّل�ش من اخلايا املّيتة. 
كرمي الذهب: يو�سع ك��رمي الذهب بطريقة امل�ّساج على 
الوج��ه والرقب��ة من الأ�سف��ل اإىل الأعلى، وُي��رتك لفرتٍة 
زمنّي��ٍة حّت��ى ميت�س��ه اجلل��د، بع��د ذل��ك مُي�س��ح الوجه 
والرقب��ة بقطع��ة قما���شٍ مبلل��ة بلط��ٍف. قن��اع الذهب: 
ُيو�س��ع قن��اع الذهب عل��ى الوجه والرقب��ة بالت�ساوي، 
وُي��رتك ملدة 10 دقائق وعندم��ا يتم التاأّكد من جفافه 

متامًا تتم اإزالته<.

مهني��ًا: تلتقي ال�سم�ش جوبيت��ر، كما اأن القمر يف بجر 
القو���ش ي�سم��ح لك ب��كل اأن��واع الأحام وتت��اح فر�ش 
كب��رة اأمامك عاطفي��ًا: اأبذل جه��وداً اإ�سافية لت�سفية 

الأمور العالقة مع ال�رشيك وعد اإىل �سابق عهدك معه

مهني��ًا: جتن��ب اجل��دال والنزاع واحل��روب هذا الي��وم قدر 
امل�ستط��اع، تن��ازل وك��ن متفهم��ًا ول تذهب بعي��داً، قد ل 

تتحقق اأحامك بال�رشعة التي تتوخاها 
عاطفي��ًا: قد تك��ون تغا�سيت ع��ن بع�ش املوا�سي��ع، لكّن 

املجال ما زال متاحًا لتايف الأ�سواأ

مهني��ًا: يوم �سعي��ف ل يعد باأي تط��ور اأو نتيجة، على 
ال�سعي��د املهني، وق��د يعرت�ش بع�سهم عل��ى مواقفك، 

فا توؤّزم الو�سع
عاطفي��ًا: ت�رّشفات��ك ال�ستفزازية قد ت��وؤّدي اىل خاف 

مع ال�رشيك وتكون العواقب وخيمة جداً

مهني��ًا: يتحّدث هذا اليوم عن ربح حمتمل حترزه اأو جناح 
تكافاأ عليه، وتنقذك �رشعة البديهة من املواقف املحرجة

عاطفي��ًا: املواجه��ة باحلقيق��ة �سعبة، لكنه��ا يف النهاية 
حتدد طبيعة العاقة بال�رشيك وت�سع النقاط على احلروف

مع توافر املا�سكارا اليوم يف 
الأ�سواق باأ�سكال متعددة، 

حتارين يف اأي منها الأن�سب 
لتعزيز جاذبيتك، فمنها ما ياأتي 

بالرتكيبة املطولة للرمو�ش اأو 
املعززة للحجم اأو للكثافة اأو 
اللتفاف اأو املقاومة للماء اأو 

امللونة... 

مهنيًا: جتنب اجلديد واملغامرة، اإحذر الرتاجع والفو�سى 
والغ���ش، ل تو�ّس��ع دائ��رة التح��ّرك قبل در���ش املعطيات 
بّدقة، فقد تواجه معاك�سات �سعبة عاطفيًا: الت�رّشع غر 
امل��ّرر يودي بك اإىل مواقف بعيدة عن قناعاتك، ويجعل 

ال�رشيك حذراً منك با�ستمرار

مهنيًا: تدخل مرحلة اأكرث دقة، ويحذرك الفلك من �سجار 
عقي��م يط��راأ وجت��د نف�س��ك يف موق��ف �سعي��ف وترتب��ك 
عاطفي��ًا : اإذا رغب��ت يف املحافظة عل��ى موقعك يف قلب 

ال�رشيك، عليك اأن تكون اأكرث جدّية من ال�سابق


