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مهنيثثًا: تتخل�ثثض مثثن بع�ثثض الإربثثاك ب�سثثبب كثثرة 
ال�سثثغوط يف العمثثل، وتتمتثثع بقثثدرات لفتثثة لتجاوز 
ال�سثثعاب م�سثثتفيداً مثثن عامل الوقثثت عاطفيثثًا: اأجواء 
مريحثثة جداً تخّيم عليك وعلى ال�رشيك ما يفتح الطريق 

اأمامكا نحو م�ستقبل اأف�سل

مهنيًا: تنتءظثثرك املكافاآت واملفاجاآت ال�سثثاّرة، وتزداد 
�سثثوى  عليثثك  فمثثا  والنفراجثثات،  والت�سثثويات  الأربثثاح 
اقتنا�ثثض الفر�ض حلظة و�سثثولها  عاطفيًا: تبثثادل الراأي 
مثثع ال�رشيثثك قد ي�سثثاهم يف تغيثثر الوقائع، وذلثثك يكون 

مل�سلحتكما من دون اأدنى �سك

 مهنيثثًا: يدّق النجاح بابك جمدداً وبانتظارك م�رشوع 
عمل كبر يعر�ض عليك �سيغّر جمرى حياتك عاطفيًا: 
ثثل اأن تبقي  تعي�ثثض عالقة عاطفيثثة جديدة ولكن تف�سّ

الأمر �رشاً عن العائلة والأ�سدقاء

مهنيثثًا: جتتمع اليثثوم ببع�ض زمثثالء املهنثثة وتتناق�ض 
واإياهثثم يف �سثثبل تطثثور العمثثل عاطفيًا: عليثثك التفكر 
باإيجابيثثة نحثثو ال�رشيك، وتاليثثًا اإبعاد نظريثثة اخليانة 

التي اأطّلت براأ�سها اأخراً

مهنيًا: جناح كبر وغر متوقع يف العمل، بعد القرارات 
احلا�سثثمة التي اتخذتهثثا لدعم امل�سثثاريع التي طرحها 
بع�ثثض الزمالء عاطفيًا: ال�سثثفافية هي عنثثوان العالقة 
اجلديدة بال�رشيك، وهذا يخلق بينكما اأجواء من الراحة 

وال�سعادة والتفاهم على كل �سيء

مهنيثثًا: ت�سثثتعيد احلريثثة يف الت�ثثرّشف والقثثدرة على 
املناورة، وحتل ق�سثثايا مالية اأو تخو�ض مفاو�سثثات 
مثثع موؤ�س�سثثة اأو مرجثثع كبر عاطفيثثًا: باتثثت مطالب 
ال�رشيثثك ت�سثثّكل عبئثثًا عليك، وو�سثثع حّد لذلك اف�سثثل 
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عالمات دالة على الجمال لدى الفتيات

فقثثد مت التفثثاق علثثى جمموعة مثثن العالمثثات امل�سثثهورة اأو 
املعروفة عند الكثرين لتحديد مدى اجلمال ، و يف الوقت ذاته 
اأختار امل�سثثاهر اإ�سثثافة اإو اإزالة بع�سثثًا مثثن العالمات الدالة 

على اجلمال الأكر متيزاً لدى الفتيات يف ع�رشنا احلايل .
عالمثثات دالة علثثى اجلمال لثثدى الفتيات :- يوجثثد عدداً من 
العالمات التي تدل على اجلمال لدى الفتيات ، و من اأهمها :-
1 - ال�سعر الداكن و العيون الزرقاء :- اإذا كان لديكي ال�سعر 
الأ�سثثود الداكن مع العيون الزرقثثاء اأو اخل�رشاء فاإنكي تعدين 
مثثن اجلميثثالت ، و ذلثثك راجعثثًا اإىل اأنثثه عندمثثا جتتمثثع تلثثك 
ال�سثثفات يف نف�ض ال�سثثخ�ض فهي من عالمات اجلمال ، و ذلك 
نظراً لكونها �سفات غر ماألوفة لدى الكثرين فهذه العالمات 
تعطثثي للفتثثاة مظهثثراً فريداً مثثن نوعثثه ، و باإمكانك مالحظة 
هذه العالمة عند بع�ض امل�سثثاهر مثال كورتني كوك�ض ، هيو 
جرانت ، كاتي هوملز ، و الذين يجمعوا بني ال�سعر الداكن اللون 

، و العيون الزرقاء .

   2 - الرمو�ض الطويلة ، و املتعرجة :- عند امتالكك لرمو�ض 
طويلثثة ، و جمعثثدة فثثاإن عيناكثثي تبدو ب�سثثكل رائثثع ، و عادًة 
ما ت�سثثعى اأغلبية الن�سثثاء للح�سثثول على هذا املظهر اجلميل ، 
ووفقًا لوجود ن�سبة �سثثغرة من الن�ساء متتلك رمو�ض طويلة ، 

و جمعدة فاإن هذه ال�سفة تنتمي اإىل عالمات اجلمال .
3 النق�سثثام بثثني الأ�سثثنان :- علثثى الرغثثم من عدم �سثثعادة 
معظثثم الن�سثثاء عنثثد امتالكهم لهثثذه ال�سثثفة اإل اأنهثثا تعد من 
ال�سثثفات اأو العالمثثات الدالة على اجلمال ، و ذلثثك راجعًا اإىل 
مثثا تقوم باإظهاره من جمال لل�سثثحكة ، و ب�سثثكل خا�ض عند 
امتالكك لأ�سثثنان بي�سثثاء ، و من اإحدى اأ�سثثهر الن�ساء امتالكًا 

لهذه ال�سفة النجمة الأمريكية مادونا .
4 - غمثثازات اخلديثثن :- باإمكانثثك مالحظثثة الغمازات عند 
ال�سثثحك يف اخلديثثن ، و هي مثثن اإحدى العالمثثات الدالة على 
اجلمثثال ، و توجثثد الغمثثازات منثثذ الثثولة ، و لكنهثثا تبثثداأ يف 

الظهور ب�سكل وا�سح عند الكرب .
 5 - النم�ثثض – يعثثد النم�ض مثثن اإحدى البقثثع احلميدة ، و من 
اأكرالأماكثثن التثثي ينت�ثثرش بهثثا هثثي الوجثثه ، و الكتفثثني ، و 

الذراعثثني ، و قد يظهر اأحيانًا مبجرد اجللو�ض لفرتة طويلة يف 
ال�سثثم�ض ، و باإمكانثثك الإقثثالل منه مبجرد الإقثثالل من الفرتة 
الزمنيثثة التي تق�سثثينها معر�سثثة لل�سثثم�ض ، و هو مثثن اإحدى 
العالمثثات الدالثثة على اجلمال ، و من �سثثمن امل�سثثاهر الذين 
ميتلكثثون النم�ض كاأحد عالمات اجلمثثال )نيكول كيدمان( ، و 

)ليند�ض لوهان( .
6 - ال�سثثامة يف اأعلى ال�سثثفاه :- يف وقت �سثثابق كان ينظر 
لل�سثثامة ، و التثثي توجثثد يف اأعلثثى ال�سثثفاه باعتبارهثثا اأحثثد 
عالمثثات اجلمال الرائعة ، و لكثثن بعد اأن قامت مارلني مونرو 
بو�سع ال�سامة على اجلانب الأمين اأو الأي�رش من ال�سفاه لإبراز 
جمثثال الوجه بطريقة ب�سثثيطة انت�رشت هثثذه العالمة كاإحدى 

العالمات الدالة على اجلمال .
 7 - العيون اللوزية ال�سثثكل :- و التي يق�سثثد بها تلك العيون 
التي تتخذ �سثثكل حبة اللوز ، و يعرفها الكثرين باأنها العيون 
الكبرة ، و الوا�سعة ، و حل�سن احلظ يف تلك الأيام اأنه اأ�سبحت 
هنثثاك العديد من احليل اأو الطرق التي تتمكن بها الن�سثثاء من 
جعثثل عيونهم تبدو اأو�سثثع ، و ينظر للعيثثون باأنها هي مفتاح 

الوجثثه ، و ذلثثك يرجثثع اإىل كونها غالبثثًا اأول �سثثيء ينظر اإليه 
النا�ض يف الوجه .

8 - ال�سفاه اجلذابة :- يعترب �سكل ال�سفاه اجلذابة من اإحدى 
اأكثثر عالمات اجلمثثال املتفق عليهثثا يف جميع اأنحثثاء العامل 
، و لذلثثك فاإننثثا جنثثد يف ع�رشنا احلايل الكثرين من الن�سثثاء 
يحاولون القيثثام باإجراء عمليات جتميلية من اأجل احل�سثثول 

على ال�سفاه اجلذابة ال�سكل كدليل على اجلمال .
9 - رقة ال�سثثوت :- يدل رقة �سثثوت الفتاة عند احلديث مع 
الآخريثثن علثثى جمالهثثا اإذ يعتثثب  الكثريثثن اأن رقة ال�سثثوت 
، و  ، و عذوبتهثثا  الفتثثاة  مبثابثثة دليثثاًل قويثثًا علثثى جمثثال 
جاذبيتهثثا ، و بالتثثايل فاإنثثه من اإحدى العالمثثات الدالة على 

اجلمال .
10 - تنا�سق اجل�سم :- يعد تنا�سف ج�سم الفتاة ، و نحافتها 
مثثن اإحدى العالمثثات الدالة على جمالهثثا اإذ ل مييل الكثرين 
اإىل الفتيثثات ال�سثثمينات اأو ذوات الثثوزن الثقيثثل ، و لهثثذا فاإن 
تنا�سق اجل�سم من اأهم العالمات املعرتف بها يف جميع اأنحاء 

العامل كدلياًل على اجلمال .

متابعة –الجورنال 

طريقة عمل كرات جوز الهند )الرفايلو(

تعرفي إلى طرق العناية الصحيحة بأظافر يديك 

كيف تختارين أحمر الشفاه المناسب للون بشرتك؟

املكّونثثات ثالثثثة اأرباع الكوب من الطحثثني. ثالثة اأكواب 
مثثن جوز الهند. كوب من ال�سثثكر الناعم. ن�سثثف كوب من 
الزيت النباتي. ثالث بي�سثثات من احلجم املتو�ّسط. ملعقة 
�سثثغرة من الفانيال ال�سائلة اأو البودرة. ملعقة كبرة من 
البيكنج باودر. طريقة التح�سثثر اأح�رشي وعاًء و�سثثعي 
فيثثه الثثثالث بي�سثثات، واخفيقيهثثم ثثثم �سثثعي الفانيثثال 
واخفقيها اإىل اأن يتجان�ض البي�ض مع الفانيليا، واأ�سثثيفي 
ال�سثثكر بالتدريج مع التحريك امل�ستمر للخليط، ثم اأ�سيفي 
ن�سثثف كثثوب مثثن الزيثثت النباتثثي بالتدريج، وا�سثثتمري 
بالتحريثثك للخليثثط اإىل اأن تتجان�ض جميثثع املكّونات مع 
ثثًا،  بع�سثثها البع�ثثض. اأح�ثثرشي ورق الزبدة اأو وعاًء خا�سّ

ثثثم انخلي الطحثثني والبيكنج بثثاودر، ثثثم اخلطيهم جيداً 
ثم اأ�سثثيفي الأكثثواب الثالثة من جوز الهنثثد اإىل الطحني 
والبكينثثج بثثاودر وابدئثثي بتحريكهثثم. اأ�سثثيفي خليثثط 
البي�ض ب�سكل تدريجي مع التحريك امل�ستمر بامللعقة اإىل 
اأن ي�سثثبح اخلليط لّينثثًا نوعًا ما. اأح�ثثرشي الأكواب التي 
تريديثثن اأن ت�سثثعي فيهثثا اخلليط ،و�سثثعي بداخلها ورق 
الزبثثدة و�سثثعي اخلليثثط بداخل هثثذه الأكواب، ثم �سثثعي 
الأكثثواب علثثى �سثثينية الفثثرن. �سثثّغلي الفرن عنثثد درجة 
حثثرارة 180 ثثثم اأدخلثثي ال�سثثينية اإىل الفثثرن ملدة ع�رش 
دقائثثق، اإىل اأن تتحمر ثم اأخرجيها واتركيها اإىل اأن تربد 

ثم �سعيها يف طبق التقدمي وقّدميها.

مثثدى  عثثن  بالثثذات  للمثثراأة  بالن�سثثبة  اليديثثن  تّعثثرب 
عنايتهثثا بنف�سثثها ، كمثثا ت�سثثعى كل مثثراأة اأنيقثثة اإىل 
العنايثثة باأظافرهثثا لتجعثثل اإطاللتهثثا كاملثثة، حيثثث 
تتمّيثثز املثثراأة باأظافرهثثا وبعنايتها بتقليثثم اأظافرها 
وطثثالء الأظافثثر، وتعتثثرب الأظافر بالن�سثثبة للمراأة من 
رمثثوز اأنوثتها،وذلك ملا ت�سثثفيه على املراأة من �سثثحر 
وجمال واأناقة وتنا�سق يف مظهر اليدين . تقوم الكثر 
مثثن ال�سثثيدات اللواتثثي يعتنثثني باأظافرهثثن بالذهاب 
ب�سثثكل دوري اإىل �سثثالونات التجميل للعناية باأظافر 
اليدين، ويقمن بدفع املبالغ الباهظة مقابل احل�سثثول 
علثثى العنايثثة الكاملثثة لالأظافر، ولكن ميكنك �سثثيدتي 
مثثن خثثالل هثثذا املو�سثثوع اأن ت�سثثتغني عثثن خدمات 
ال�سثثالونات التجميليثثة واأن تتوقفثثي عثثن دفثثع تلثثك 
املبالغ من املال ب�سكل دوري وذلك من خالل تطبيقط 
للطثثرق التالية التي �سثثتمكنك من اأن ت�سثثبحي خبرة 

بالأظافثثر والعناية ب�سثثحتها، لتكوين ال�سثثيدة الأجمل 
�سثثاحبة الأظافثثر الرائعة : عليك بنقثثع يديك يف املاء 
ال�سثثاخن:تعترب عمليثثة نقثثع اليدين يف املاء ال�سثثاخن 
مثثن اأوىل خطوات العناية باأظافثثر اليدين، حيث عليك 
اأن تبقثثي يديثثك يف املاء ال�سثثاخن اأو الدافئ ملدة ع�رش 
دقائثثق اإىل ربثثع �سثثاعة لتح�سثثلي علثثى اأظافثثر طرية 
ونظيفثثة، حيثثث ميكنثثك ذلك مثثن العمثثل ب�سثثهولة مع 
الأظافر ومتكنك هذه اخلطوة من تقليم اأظافرك بطريقة 
اأ�سثثهل، حيثثث اأن الأظافر بدون نقع يف املاء ال�سثثاخن 
تكون �سلبة جداً . ت�سكيل الأظافر:عليك بعد اأن تقومي 
بنقع اأظافرك باختيار �سثثكل الأظافثثر التي تريدين اأن 
حت�سلي عليها، فيمكنك جعلها مربعة ال�سكل اأو دائرية 
ال�سثثكل اأو حادة ال�سثثكل كاملخالب، وهثثذا اخليار يعود 
لذوقثثك، ولكثثن اإذا كنثثت تعملثثني يف �رشكثثة اأو قطثثاع 
ر�سثثمي فعليثثك اأن تلتزمثثي بالأظافر الدائرية ال�سثثكل 

اأو مربعة ال�سثثكل، ومن ثم عليك اأن تقومي با�سثثتخدام 
ثثي اأظافرك بال�سثثكل املنا�سثثب.  مق�ثثض الأظافثثر لتق�سّ
تنظيف الأظافر وبردها. عليك بعد اأن تق�سثثي اأظافرك 
اأن تقومثثي بتنظيفعثثا با�سثثتخدام اأداة تق�سثثر الأظافر 
وق�ض اجللد امليت، حيث عليك اأن تكوين حذرة يف هذه 
العمليثثة، وبعثثد تنظيف الأظافر جيثثداً عليك اأن تقومي 
بثثربد الأظافثثر بالطريقة ال�سثثحيحة وهثثي اأن تقومي 
بثثربد الأظافر باجتاه واحثثد ولي�ض باجتاهني . اختيار 
طالء الأظافر املنا�سب:عليك بعد كل اخلطوات ال�سابقة 
اأن تقومي باختيار طالء الأظافر املنا�سثثب للون ب�رشة 
يديثثك، ومثثن اجلميل اختيار لثثون طالء اأظافر م�سثثابه 
للثثون اأحمثثر ال�سثثفاه الذي ت�سثثعينه، وميكنثثك اختيار 
لون طالء اأظافر يتنا�سثثب مع لون ب�رشتك �سواء �سمراء 
اأو بي�سثثاء حيث ينا�سثثب الّلون القرمثثزي واألوان البيج 

والأبي�ض جميع اأنواع الب�رشة .

حرة يف بع�ثثض الأحيثثان قثثد تقعثثني يف 
�سثثديدة ب�سثثاأن اختيار اأحمر ال�سثثفاه 

املنا�سثثب للثثون ب�رشتثثك، فالأمثثر يبدو 
معقدا وغر ب�سثثيطا. يف ال�سثثطور التالية 

�ساأحاول اأو اأب�سط لك الأمر قدر امل�ستطاع. 
فبثثدل مثثن اأن تنتقثثي اأحمثثر ال�سثثفاه ب�سثثكل 

ع�سثثوائي وتكت�سثثفني فيما بعد اأنه غر منا�سبا 
للثثون ب�رشتثثك، اإليثثك فيما يلثثي بع�ض الن�سثثائح 
الب�سيطة حول طريقة اختيار درجة اأحمر ال�سفاه 

الأمثل للون كل ب�رشة.
 يف البدايثثة عليك حتديثثد املجموعة اللونية 

التي تنتمي اإليها درجة ب�رشتك. وملعرفة 
ذلك، كل مثثا عليك فعله هو مراقبة لون 

ال�رشايني املوجودة مبع�سثثمك اأ�سثثفل 

اإ�سثثاءة قويثثة. اإذا كان لونهثثا مييل اإىل درجثثات الأزرق فهذا 
يعنثثي اأنثثك متتلكني ب�ثثرشة باردة مما يعنثثي اأنك من 
اأ�سثثحاب الب�ثثرشات الفاحتثثة اللثثون. اأمثثا اإذا 
كان لون ال�رشايني مييل اإىل الأخ�رش، فهذا 
يعني اأنك من اأ�سثثحاب الب�ثثرشة الدافئة اأو 

الدكنة.
 ١- الب�رشة الفاحتة

 األثثوان اأحمثثر ال�سثثفاه التثثي تقثثوم يف قاعدتهثثا 
علثثى اللثثون الأزرق، تتنا�سثثب مع الب�ثثرشة الفاحتة 
ومثثن بينها اللون الربقوقثثي والنبيتي اأو الأحمر 
الداكثثن. ومثثن الألون املثالية لك اأي�سثثا، البيج 
املحايثثد الثثذي ياأتي بلم�سثثة ورديثثة حيث اأنه 
يعثثزز جمال ولون �سثثفتيك. مثثن ناحية اأخرى، 
يف�سثثل البتعثثاد عن الألثثوان الزاهية مثثثل الأحمر 

ال�رشيح والدرجات الباهتة جدا من البيج.
 ٢- الب�رشة القمحية

 مثثن اأن�سثثب الألثثوان املالئمثثة للب�ثثرشة القمحية هثثي الأحمر 
الثثوردي الغنثثي والدافثثئ، والبنثثي. ابتعثثدي عثثن  الدافثثئ، 

الدرجثثات الزاهيثثة اأو الفاحتثثة مثثن الثثوردي ودرجات 
الربتقايل والبيج املحايد حيث اأنها �ستنق�ض كثرا 

من جمال ب�رشتك.
 ٣- الب�رشة الداكنة

 اإذا كنثثت مثثن ذوات الب�ثثرشة الداكنثثة، فاإنثثت حمظوظة حيث 
�سينا�سثثبك اأغلب درجات اأحمر ال�سثثفاه الغنيثثة والداكنة مثل 
الفو�سثثيا الداكثثن والأحمر. اأما بالن�سثثبة لالألوان التي يف�سثثل 
جتنبهثثا، فهثثي درجثثات البا�سثثتيل الهادئثثة والباهتثثة مثثثل 
الثثوردي والبيثثج الباهت واملحايثثد الذي ياأتثثي بدرجة اأفتح 

كثرا من لون ب�رشتك.

مهنيًا: تنطلق يف م�ساريع تدّر عليك ا�ستثمارات جديدة 
وتك�سثثبك اأرباحًا كبرة عاطفيًا: م�سكالتك مع ال�رشيك 
يف طريقهثثا اإىل الزوال فكن �سثثبوراً ومتفائاًل وح�رّش 

له مفاجاأة �ساّرة

مهنيثثًا: تقثثوم باأعمالك باندفاع وحما�سثثة ما ي�سثثجع 
املحيطثثني بك على العمل بجهد اأكثثرب عاطفيًا: تقع يف 
�سباك اأحد الأ�سخا�ض من الطرف الآخر وت�سعر باأنك ل 

ت�ستطيع الفرتاق عنه اأبداً

مهنيثثًا: حت�سثثل علثثى معلومثثات اأو يهم�ض لثثك ببع�ض 
الأ�ثثرشار، حثثاول اأن ت�سثثغي اىل ما ُيقال لثثك من دون 
ردود فعثثل عاطفيثثًا: تعامثثل مثثع ال�رشيك بهثثدوء، فهو 

ح�ّسا�ض لكّنه يف الوقت نف�سه �سعب املرا�ض وعنيد

مهنيثثًا: قد يولثثد هذا اليوم م�سثثكلة يف العمثثل تعانيها 
وتعيثثدك اإىل اأجثثواء كنثثت تعتقثثد اأنثثك تخل�سثثت منها 
عاطفيثثًا: قد تكثثون البت�سثثامة هي مفتثثاح كل الأمور 
امل�ستع�سية مع ال�رشيك، وهذا يكون مل�سلحتكما حتمًا

يوجد بع�ضًا من العالمات 
دالة على اجلمال لدى الفتيات 

مثال ال�ضامات اأو عالمات 
الوالدة اأو الغمازات عالوة 

على طول ال�ضعر ، و مدى 
تنا�ضق اجل�ضم ، و ما اإىل غري 
ذلك من اأمور مت االتفاق عليها 

على اعتبارها من عالمات 
اجلمال عند الفتيات فقد 

ظهرت العديد من العالمات 
ال�ضعبية لدى القدماء التي 

حتدد جمال الفتاة ، و �ضواء 
كانت هذه العالمات يف 

املا�ضي اأو احلا�ضر

مهنيثثًا: رّتثثب اأو�سثثاعك وانتبه مل�سثثاريفك وكثثن واعيًا 
مل�سثثوؤولياتك وواجباتك عاطفيًا: اإبِن على قواعد �سثثلبة 
وابتعد عن املواجهات وحب ال�سيطرة، ول تعمل من دون 

اإبالغ ال�رشيك

مهنيثثًا: تعالثثج م�سثثاألة م�سثثتحقات ديثثون اأو �رشائثثب 
متاأخثثرة، وجترب علثثى مواجهة واقع ل يروقثثك عاطفيًا: 
الثثكالم اللطيف وحثثده ل يو�سثثلك اإىل اأي مكان، فحاول 
اأن تنظثثر اإىل الأمثثور بجدية لتتمّكن مثثن فر�ض وجودك 

على ال�رشيك


