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مهني��ًا: ح�سورك الالفت و�سخ�سيت��ك القوية ي�سهمان يف 
تعزي��ز موقعك بني زم��الء العمل، فح��اول اال�ستفادة من 
ذلك قدر امل�ستط��اع عاطفيًا: اإعمل براأي ال�رشيك يف اأمور 

ح�سا�سة، التفّرد لن يوؤدي اإىل ح�سم االأمور كما تتمّنى

مهني��ًا: تزعجك طريقة معاملة اأح��د الزمال لك، لذا 
ح��اول جتاهل��ه واح��ذر الع�سبية عاطفي��ًا: تطوي 
�سفح��ة املا�سي وت�ستعيد ثقت��ك بنف�سك فتبدو مع 

ال�رشيك على اأح�سن حال

مهنيًا: جتّنب االأمور التي توقعك حتت ال�سغط النف�سي 
ورّكز على م�ساريعك املهنية واعطها االأولوية

عاطفي��ًا: ينتظ��ر من��ك احلبي��ب االإق��دام عل��ى خطوة 
جديدة فال ترتّدد الأنها طريقكما اإىل االرتباط

مهني��ًا: ك��ن منتبه��ًا ل��كل �س��يء ودق��ق يف كل عق��د اأو 
م�رشوع يعر�ض عليك هذا اليوم عاطفيًا: ينتقدك احلبيب 
ب�سبب عاداتك ال�سيئة واملثرية لالإزعاج، حاول تغيريها 

الأنه مل يعد يحتمل

مهنيًا: علي��ك التاأقلم مع كثافة ال�سغوط، ا�سرتح بعيداً 
ع��ن االأ�س��واء فاأن��ت تفتق��د احل�سانة واأرج��ئ اخلطط 
الكب��رية عاطفيًا: ت�سامح مع ال�رشيك الأّنه عفوي وطّيب 

القلب، وال ترتكه يدفع الثمن اإذا ت�سلبت يف موقفك

مهني��ًا: تتلقى عر�سًا مغري��ًا قد يو�سلك اإىل حتقيق ما 
كنت تطمح اإليه دائمًا، وحتقق مكا�سب كبرية عاطفيًا: 
اإرتب��اط عاطفي بداأت تلوح ب��وادره يف االأفق فا�ستعد 

ال�ستقباله بكل رحابة �سدر
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أفضل الطرق للعناية بالحاجبين

اأف�سل الطرق للعناية ب�سحة احلاجبني :- يوجد عدداً من 
الط��رق اأو الو�سائ��ل ال�سهل��ة ، و الب�سيطة الت��ي متكننا من 

العناية اجليدة باحلاجبني ، و منها :-
-1 ترطيب احلواجب :- يف اأثناء قيامك بتطبيق مرطب 
الوج��ه ال تتجاهل��ي تطبيق املرطب عل��ى احلواجب اأي�سًا 
، و ذل��ك راجع��ًا اإىل اأن ترطيب �سع��ر احلواجب �سوف يعزز 
اجلبه��ة ع��الوة اإىل تعزيزه للنم��و ال�سح��ي للحواجب بل 
يك��ون من املف�سل عن��د قيامك بتطبي��ق حملول الرتطيب 
عل��ى احلواج��ب اأن ت�سغط��ي قلي��اًل عليها ، و ذل��ك يكون 
م��ن اأجل و�س��ول املرطب اإىل ال�سع��ر الداخلي للحاجبني . 
-2 زيت اخلروع :- زيت اخلروع من اإحدى اأنواع الزيوت 
امل�سادة للبكترييا ، و الفطريات يف االأ�سا�ض ، و لهذا فهو 
مفي��د بدرجة كبرية يف العناية باحلاجبني اإذ �سيوفر لكي 
احلماي��ة من ت�ساقط �سعر احلواجب عالوة على تعزيز لون 

ال�سعر ، و منع فقدان رطوبة احلواجب .
-4 زي��ت ج��وز الهن��د :- يعم��ل زي��ت ج��وز الهن��د على 

االإق��الل م��ن فق��دان الربوت��ني ه��ذا باالإ�ساف��ة اإىل اأن��ه 
ق��ادراً على اخ��رتاف ج��ذور ال�سعر ع��الوة عل��ى احتوائه 
عل��ى حم�ض اللوريك ، و ال��ذي يعمل كم�ساد للميكروبات 
، و له��ذا فاإن��ه مين��ع اإ�ساب��ة ب�سي��الت �سع��ر احلاجب��ني 
بامليكروب��ات املختلفة مما ي��وؤدي يف النهاية اإىل حت�سن 

�سعر احلاجبني .
-5 زي��ت الزيت��ون :- يحت��وي زيت الزيت��ون يف االأ�سل 
عل��ى جمموعة متنوع��ة م��ن الفيتامينات املفي��دة لل�سعر 
مث��ال فيتام��ني اأ ، و فيتامني ه� ، و الل��ذان ي�ساعدان على 
منو ال�سعر ، و لهذا فهو مفيد يف العناية ب�سعر احلاجبني .

 -: متخ�س���ض  ل�سال��ون  الذه��اب  عل��ى  اأحر�س��ي   6-
باإمكان��ك البحث ع��ن خبري متخ�س���ض يف العناية ب�سكل 
احلاجب��ني ، و ذلك من اأجل ح�سولك على ال�سكل املنا�سب 
لهم��ا ، و م��ن ثم لوجه��ك اإذ �سيق��وم اخلبري باإزال��ة ال�سعر 

الزائد حول احلاجب بكل حرفية حتى يبدو �سكله اأف�سل .
-7 نظف��ي احلواج��ب كل اأ�سب��وع :- ع��ادًة ال ي�ستغ��رق 
القي��ام بتنظي��ف احلاجب��ني اأكرث من عدة دقائ��ق ، و لهذا 
ف��ال تتجاهلي القيام ب��ه ، و ذلك يرجع اإىل م�ساعدته لكي 

يف احل�س��ول على حواجب �سحية ، و منع ت�سلل البكترييا 
اأو الفطريات اإىل احلواجب ، و من املف�سل القيام بتنظيف 
احلاجب��ني يف اأ�سع��ة ال�سم���ض ، و ذل��ك يك��ون م��ن اأج��ل 

تعري�سهما ل�سوء ال�سم�ض الطبيعي 
-8 تن��اويل فيتام��ني د ، و فيتامني ب :- احلر�ض على 
تن��اول الفيتامين��ات املغذية م��ن اإحدى االأم��ور ال�سديدة 
االأهمي��ة للج�سم ب�سكل عام ، و له��ذا فاإنه عادًة ما ين�سح 
اخل��رباء ب���رشورة احلر���ض على تن��اول االأطعم��ة الغنية 
بالع��الوة غلى فائدتهما يف من��ع االآثار اجلانبية ال�سارة 
، و الناجت��ة عن ا�ستعمال املواد الكيميائية القا�سية مثال 

املا�سكارا اأو الكحل .
-9 اأبقي بعيداً عن اأ�سعة ال�سم�ض بقدر االإمكان :- ين�سح 
بع��دم التواجد لفرتة زمنية طويلة حت��ت اأ�سعة ال�سم�ض ، و 
ذل��ك يرج��ع اإىل اأن اأ�سعة ال�سم���ض الف��وق بنفج�سية تعمل 
عل��ى قت��ل اخلاليا مما ي��وؤدي اإىل ح��دوث تل��ف للحم�ض 
الن��ووي هذا عالوة على ت�سببه��ا يف تفتيح لون ال�سعر ، و 
م��ن ثم ظه��ور �سعر احلاجبني ب�سكل ج��اف مما يوؤثر على 

مظهر الوجه .

-10 امل�س��اج :- يعد القيام بتدليك احلواجب من اإحدى 
الط��رق اأو الو�سائ��ل الرائع��ة للعناية ب�سحته��ا ، و ميكنك 
تدلي��ك املنطق��ة املحيط��ة باحلواج��ب با�ستعم��ال زي��ت 
الزيت��ون ، و ذلك ملدة زمنية قدرها 5 دقائق ب�سكل يومي 
اإذ تعم��ل ه��ذه الطريقة عل��ى تن�سي��ط ال��دورة الدموية ، و 

بالتايل حت�سلني على مظهر جيد للحاجبني .
-11 الزي��وت العطري��ة :- متتل��ك الزي��وت العطري��ة يف 
االأ�س��ل العدي��د م��ن الفوائ��د ال�سحي��ة ، و منه��ا الق��درة 
عل��ى اإحداث تاأثري اإيجاب��ي قوي للحواج��ب ، و لهذا فاإنه 
باإمكان��ك ا�ستعمال الزيوت العطري��ة يف تدليك احلاجبني 
م��ن اأجل ت�رشيع وترية منوه��ا ، و ت�ستمل خيارات الزيوت 
العطري��ة كمثال زي��ت الليمون العط��ري ، و زيت الالفندر 

العطري .
-12 تطبي��ق منتج��ات تعطي ملعة ب�سيط��ة :- للحفاظ 
متمي��ز  و   ، طبيع��ي  ب�س��كل  مر�سوم��ان  حاجب��ني  عل��ى 
باإمكان��ك اإ�ساف��ة الب��رت خفي��ف عل��ى احلواج��ب ، و ذلك 
يك��ون م��ن اأج��ل اأن يخلق ظل وهم��ي للحواج��ب الكاملة 

ب�سكاًل طبيعيًا .

متابعة –الجورنال 

طريقة عمل كبة حامض شلغم 

كيفية تحضير ماسك الفحم

إليِك هذه الوصفات السهلة لتطويل الشعر 

  املكّون��ات اأربع حب��ات من ال�سلغم. باق��ة من ال�سلق. 
ليمونت��ان. كوب من االأرز. حبتان من الطماطم. ب�سلة 
كب��رية. كبة جري���ض حم�سية باللح��م. �سل�سة طماطم. 
ملعقت��ان كبريت��ان م��ن الزيت النبات��ي. فلف��ل اأ�سود، 
ومل��ح. ملعقة م��ن ع�سري الليم��ون. طريق��ة التح�سري 
ُيف��رم ال�سل��ق، وُيق���رش ال�سلغ��م، وُيقط��ع اإىل مكعباٍت. 
ُيو�س��ع الزي��ت يف ق��دٍر، وُي�ساف ل��ه ال�سلغ��م، وُيحمر 
قلياًل. ُت�ساف الب�سلة، وال�سلق، وُتقلب املكّونات حّتى 
تذب��ل. ُتطح��ن ثالث مالع��ق كبرية م��ن االأرز. ُت�ساف 
ثالث مالعق كب��رية من �سل�سة الطماط��م اإىل ال�سلغم 

وال�سل��ق. ُت�ساف كمي��ٌة كافية من امل��اء املغلي ت�سل 
اإىل اأك��رث م��ن ن�سف القدر. ُتقطع الطماط��م اإىل اأرباع، 
وُتفرم باخل��الط الكهربائي. ُت�س��اف الطماطم واالأرز 

املطح��ون اإىل اخللي��ط، وُتخل��ط املكّونات جي��داً حّتى 
ال تتكتل. ُتقلب املكّون��ات حّتى تتجان�ض، وُترتك على 
الن��ار حّت��ى ت�سل اإىل درج��ة الغليان. ُت�س��اف الكمية 
املتبقية من االأرز، مع ع�سري الليمون، وامللح، والفلفل 
االأ�س��ود، وُترتك ال�سوربة حّتى تغلي متامًا، مع مراعاة 
التقلي��ب م��ن حني اإىل اآخ��ر. ُت�ساف كب��ة اجلري�ض اإىل 
اخللي��ط. ُت��رتك ال�سوربة عل��ى النار م��ّدة ن�سف �ساعة 
التحري��ك كل دقيقت��ني، وذل��ك ملن��ع  اإ�سافي��ة، م��ع 
الت�ساق املكونات يف قعر القدر. ميكن تقدمي ال�سوربة 

مع اخلبز.

تلج��ئ بع���ض الن�س��اء لو�س��ع املا�سكات عل��ى وجهها 
الإع��ادة احليوي��ة لب�رشته��ا ، و من بني تل��ك املا�سكات 
جن��د ما�سك الفحم ، و ل��ه العديد من الفوائد فهو ي�ساعد 
عل��ى تهدئ��ة اجللد ، يعال��ج م�ساكل الب���رشة احل�سا�سة ، 
يعم��ل على تق�س��ري الب�رشة دون ت�سب��ب هيجان للب�رشة 
، يعال��ج الروؤو���ض ال�س��وداء للب���رشة ، ميت���ض الزي��وت 
الزائدة يف الب�رشة ، كما مينح الب�رشة التاألق و الن�سارة 
الالزم��ة له��ا ، يعمل على �س��د اجللد و منح��ه ال�سباب ، 
يعم��ل على غلق امل�س��ام الوا�سعة يف الب�رشة ، و يف هذا 
املقال �س��وف نقوم بعر�ض كيفية �سن��ع ما�سك الفحم 

با�ستخدام مواد منزلية ب�سيطة .
اأواًل ما�سك الفحم و الع�سل :

املقادير : يتم اإح�سار ثالث قطرات من ع�سري الليمون 
الط��ازج ، و ملعقتان كبريتان من ع�سل النحل الطبيعي 

، و ملعقتان كبريتان من الفحم .
طريق��ة التح�سري  : يتم حت�سري ما�س��ك الفحم و الع�سل 
كاالأت��ي ؛ يتم حت�س��ري اإناء نظيف و �سغري و يتم و�سع 
قط��رات ع�سري الليم��ون و الفحم باالإ�ساف��ة اإىل و�سع 

الع�س��ل بداخل��ه ، و بعد ذلك يتم م��زج جميع املكونات 
م��ع بع�سه��ا ب�سكل جيد ، و بع��د اأن يتجان�س��وا �سوًيا و 
يتح��ول اخلليط ملا�سك ي�سل��ح لال�ستخدام ، يتم و�سعه 
عل��ى الب�رشة و يت��م تركه على الب�رشة مل��دة ال تقل عن 

خم�ض دقائق ثم يتم غ�سيل الوجه باملاء جيًدا .
ثانيًا ما�سك الفحم و زيت ال�ساي :

املقادي��ر : يت��م اإح�سار ن�سف ملعق��ة �سغرية من ملح 
الطع��ام ، و ث��الث قط��رات من زي��ت ال�س��اي ، و ملعقة 
كبرية من ماء الزهر ، و ملعقة كبرية من هالم ال�سبار 

، ملعقتان �سغريتان من م�سحوق الفحم النباتي .
طريقة التح�سري :

يتم جلب وعاء �سغري احلجم و يتم و�سع زيت ال�ساي و 
ملح الطعام مع م�سح��وق الفحم النباتي و ماء الزهر و 
ه��الم ال�سبار مع بع�سهم البع�ض ، يتم خلط املكونات 
م��ع بع�سها ب�سكل جيد حتى يتم احل�سول على املا�سك 
ب�س��ورة منا�سب��ة ، و بع��د ذلك يتم و�س��ع املا�سك على 
الب���رشة و يرتك حتى يجف و ق��د ت�سل مدته نحو �سبع 
دقائ��ق ، ثم يت��م غ�سله جي��ًدا باملاء و ين�س��ح البع�ض 

بدهن الب�رشة بكرمي الرتطيب املنا�سب لها بعد االإنتهاء 
من و�سع املا�سك .

ثالثًا ما�سك الفحم مع الطني :
املقادير : يتم اإح�سار خم�ض مالعق كبرية من املاء ، و 
ن�سف ملعقة كبرية من طني البنتونيت ميكن احل�سول 
علي��ه من اأحد ال�سيدليات ، و اأربع كب�سوالت من الفحم 

الن�سط .
طريقة التح�سري :

ع��ن طري��ق  الفح��م  ا�ستخ��راج  يت��م  االأم��ر  بداي��ة  يف 
فت��ح كب�س��والت الفح��م الن�س��ط ، و بعد ذل��ك يتم و�سع 
امل�سح��وق يف اإن��اء �سغري ، ث��م يتم اإ�ساف��ة ملعقة من 
ط��ني البنتوني��ت اإىل الفح��م باالإ�ساف��ة اإىل امل��اء ، ثم 
يت��م خل��ط املكونات م��ع بع�سها حتى ي�سب��ح اخلليط 
متما�س��ك و ناع��م الق��وام و ي�سبح كاملا�س��ك املعتاد ، 
و بع��د هذا يتم و�س��ع املا�سك على الب���رشة مع مراعاة 
جتن��ب منطقة الفم و العين��ني ، و يتم تركه ملدو خم�ض 
دقائق حتى يجف متاًما و يتم فركة بلطف على الب�رشة 

، ثم يتم غ�سل الوجه باملاء جيًدا .

املريمي��ة واإكلي��ل اجلب��ل يعترب مزي��ج املريمي��ة واإكليل 
اجلب��ل من اأه��ّم اخللط��ات الطبيعية امل�ستخدم��ة لتطويل 
ال�سع��ر، وذل��ك الأن��ه يحتوي عل��ى ن�سبٍة عاليٍة م��ن املواد 
املطهرة، والتي من �ساأنه��ا عالج م�ساكل ال�سعر املختلفة 
كالق���رشة، والع��دوى الفطرية، وغريها، ويك��ون ا�ستخدام 
ه��ذه الو�سف��ة كاالآت��ي: املكّون��ات: ملعق��ة �سغ��رية م��ن 
املكّونات االآتية: خال�سة املريمية. خال�سة اإكليل اجلبل. 
ث��الث مالعق كبرية م��ن زيت الزيتون. ملعق��ة كبرية من 
زي��ت جوز الهند. طريق��ة التح�سري: م��زج كاّفة املكّونات 
ال�سابقة يف زجاجٍة نظيف��ٍة ومعّقمة، ورّجها جيداً. تدليك 
فروة الراأ�ض بهذه اخللطة ب�سكٍل يومي لب�سع دقائق، وذلك 
من خالل حركاٍت دائرية ورقيقة. املداومة على ا�ستخدام 
ه��ذه الو�سف��ة، و�ستظهر النتيج��ة خالل ف��رتة اأ�سبوعني. 
البي���ض والليم��ون يحتوي البي�ض عل��ى الربوتينات التي 

ت�ساه��م يف تغذي��ة ال�سع��ر وتكثيفه وحتفيزه عل��ى النمو، 
اأّم��ا الليمون فيحتوي على فيتام��ني ج، واملواد امل�سادة 
لالأك�س��دة، والت��ي تلع��ب دوراً كبرياً يف حماي��ة ال�سعر من 
االإ�ساب��ة باالأمرا���ض اأو الع��دوى، والإعداد ه��ذه الو�سفة 
اتب��ع االآت��ي: املكون��ات: بي�س��ة خمفوق��ة. ملعق��ة كبرية 
م��ن ع�س��ري احلام�ض. طريق��ة التح�سري: م��زج املكّونات 
م��ع بع�سها البع���ض، ومن ثم تطبيق اخللي��ط على ال�سعر. 
ت��رك املزيج ملدة ن�س��ف �ساعة قبل غ�سل��ه باملاء الفاتر. 
زيت اجلوجوب��ا يعترب زيت اجلوجوبا من اأف�سل اخللطات 
الطبيعي��ة للعناي��ة بال�سعر وتقويت��ه، كم��ا اأن ا�ستخدامه 
اآم��ن للحوام��ل، ويك��ون ا�ستخدام��ه كاالآت��ي: املكّون��ات: 
كمية من امل��اء الفاتر. ب�سع قطرات م��ن زيت اجلوجوبا. 
طريق��ة التح�س��ري: و�س��ع قط��رات اجلوجوب��ا يف امل��اء، 
وم��زج املكّونات جي��داً. تغطي�ض قطن��ٍة نظيفة يف املزيج 

ال�ساب��ق، وم�س��ح ف��روة الراأ���ض به��ا. تدليك ف��روة الراأ�ض 
ملدة خم���ض دقائق. تكرار اخلط��وات ال�سابقة مرتني 

خ��الل االأ�سبوع الواحد. خلطة الفلفل االأحمر هي 
من اأهّم اخللطات الهندي��ة لعالج م�ساكل ال�سعر، 

اإذ اإّنه��ا تلع��ب دوراً كبرياً يف تكثي��ف ال�سعر، وزيادة 
طول��ه، ويكون ذلك باتب��اع اخلطوات االآتي��ة: املكّونات: 
حبة من الفلفل االأحمر. كمية من الكحول املخّفف، ح�سب 
احلاج��ة. ملعقة كبرية من زيت اخلروع. طريقة التح�سري: 
ف��رم الفلف��ل االأحم��ر ب�س��كٍل ناع��م، وو�سع��ه يف زجاجٍة 
معقم��ة. �سك��ب الكحول على الفلفل حت��ى يغمر كليًا. ترك 
الزجاجة جانبًا ملدة ليلٍة تاّمة. ت�سفية ال�سائل الناجت يف 
اليوم التايل، ومزجه م��ع زيت اخلروع جيداً. تدليك فروة 
الراأ���ض باملزي��ج، وتركه مل��دة ن�سف �ساع��ة. غ�سل ال�سعر 

باملاء الفاتر، وال�سامبو، ومالحظة النتيجة.

مهني��ًا: يعر���ض اأم��ر م�ستج��د عالق��ة �سخ�سية ل��ك اأو 
مهني��ة للم�ساءلة ولبع�ض ال���رشوط اجلديدة، وقد تطراأ 
م�سائل ممتلكات م�سرتكة اأو عقارات اأو اأعمال اأو تغيري 
عاطفي��ًا: اإذا كن��ت ال حتتمل االرتب��اط، ي�ستح�سن اأن ال 

تطلق الوعود الأنك لن تكون قادراً على الوفاء بها

مهني��ًا: ابتع��د عن الزم��الء الذين يثريون ال�سك��وك واحذر 
ح�سد اأحدهم فقد ين�سب لك كمينًا لن تنجو منه ب�سهولة

عاطفي��ًا: تتعرف اإىل �سخ�ض تتفق مع��ه وتكون اأفكاركما 
مت�سابهة ويبادلك م�ساعر احلب 

مهني��ًا: تك��ون فر���ض امل�ساحلة قوّي��ة ج��ّداً وال تقبل 
ال�ّس��ك، وخ�سو�س��ًا اإذا كنت �سب��وراً ولطيف��ًا ومتفّهمًا 
عاطفي��ًا: عليك مواجهة الوقائع كم��ا هي مع ال�رشيك، 

فاحلقيقة غالبًا ما تكون ممراً اإلزاميًا

مهنيًا: تتمّك��ن من اإجناز االأعمال العالقة ب�رشعة و�سهولة 
م��ا يث��ري اإعج��اب بع�ض الزم��الء وح�س��د بع�سه��م االآخر، 
فانتبه  عاطفيًا: متلك خربة طويلة يف العالقات العاطفية 

تخّولك عدم الوقوع يف احلب ب�رشعة

�حلو�جب تعد من �إحدى �سمات 
�لوجه �لهامة ، و ذلك يرجع 

�إىل ما يلعبه من دور هام يف 
�حل�سول على وجه جذ�ب 
، و مثري فاإذ� كنتي لديكي 

حو�جب رقيقة جدً� فاإنها تلقى 
بظاللها على جمال وجهك كما 

�أن �حلو�جب �لأكثف متكنك 
من �حل�سول على �سكل �أكرث 

روعة للوجه ، و لهذ� فاإن �أغلب 
�لن�ساء تهتم مبظهر �حلاجبني 
، و �سوف نقدم يف هذ� �ملقال 
�أف�سل �لطرق للعناية �جليدة 

باحلاجبني .

مهنيًا: يعر�ض اأم��ر م�ستجد عالقة �سخ�سية لك اأو مهنية 
للم�ساءل��ة ولبع�ض ال���رشوط اجلديدة، وقد تط��راأ م�سائل 
ممتل��كات م�سرتكة اأو عقارات اأو اأعمال اأو تغيري عاطفيًا: 
اإذا كنت ال حتتمل االرتباط، ي�ستح�سن اأن ال تطلق الوعود 

الأنك لن تكون قادراً على الوفاء بها

مهني��ًا: معاك���ض مار���ض للقمر يف برجك كم��ا ل�ساتورن 
يعك��ر عليك �سف��و هنائك ويطراأ ما يخف��ف من اندفاعك 
الإجن��از امل�ساري��ع املنتظ��رة عاطفي��ًا: ال ت��دع ال�رشي��ك 
ي�ستف��ّزك بت�رشفات��ه ويث��ري ع�سبيتك ك��ي يح�سل منك 

على ما يريد


