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مهنيًا: تن�ضط الت�ض��الت املثمرة وتنفرج الأو�ضاع على 
نحو ملحوظ، ا�ضتثمر طاقاتك الإدارية ومواهبك يف �ضبيل 
ا�ضتغالل الفر�ص عاطفيًا: يتبدل مزاجك العاطفي وت�ضبح 
اأ�ض��د تطلبًا من اآخر، ورمبا تعي�ص بع�ص اجلفاف واجلمود 

يف �ضوؤونك ال�ضخ�ضية

مهني��ًا: تك��ّون روؤي��ة وا�ضح��ة للم�ضتقب��ل، وتاأتي ردات 
فعلك مميزة وجتعلك تخو�ص جتربة م�ضّوقة جداً

عاطفيًا: يزداد حبك لل�رشيك مع الأيام، حافظ عليه قدر 
ا�ضتطاعتك وامنحه كل ما متلك من عاطفة �ضادقة

مهني��ًا: القمر اجلديد يف برج املي��زان يتحدث عن نهاية 
مرحل��ة وبداية اأخ��رى، وعن اإقف��ال ب��اب اأو احلداد على 
عالق��ة اأو اأح��د الأ�ضدق��اء  عاطفي��ًا: علي��ك اأن تفّك��ر مع 
ال�رشيك بقلبك ل بعقلك، وهذا وحده ي�ضمن لكما النتائج 

املرجّوة

مهني��ًا: القم��ر ومار���ص يف الع��ذراء ي�ضو�ض��ان فك��رك 
ويخفف��ان من اندفاعك فيتقلب امل��زاج قلياًل، لذا عليك 
يف ه��ذه احلالة اأن تكون اأك��ر ليونة عاطفيًا: ابتعد عن 
اخليان��ة قدر امل�ضتط��اع، لأن ال�رشي��ك ل يحتملها ولن 

ي�ضاحمك

مهني��ًا: تثار الي��وم اأزمة لها عالق��ة باملا�ضي، حافظ 
على م�ضاعرك واآرائك �رشّية، واعمل بعيًدا عن العيون

عاطفي��ًا: ل تنتظ��ر مب��ادرة ال�رشي��ك لتع��ّ� ل��ه ع��ن 
م�ضاعرك، فهذا مينحكما مزيداً من ال�ضتقرار العاطفي

مهني��ًا: يثري هذا اليوم موا�ضي��ع مهنية مهمة ويجعلك 
�ضدي��د النفع��ال جتاه اأي اق��راح اأو فك��رة عاطفيًا: اإذا 
كن��ت ُمقدمًا على جديد عاطفي فقد تتحّم�ص له جّداً يف 

هذا الوقت، وينعك�ص اإيجابًا على و�ضعك
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طريقة سهلة لعمل هاياليت للشعر في المنزل
-عليكي البداأ بالإهتمام ب�ضعرك قبل تعر�ضه لل�ضبغة وخا�ضة 
خالل  من  برطيبه  وذلك  مق�ضف  اأو  �ضغيف  �ضعرك  كان  اإذا 

حمام الزيت والكرمي .
من  غ�ضله  فيكفي  يوميًا  غ�ضله  بكرة  ال�ضعر  ارهاق  عدم   –

مرتني اإىل ثالثة اأ�ضبوعيًا.
ال�ضعر يعالج عدم  ال�ضعر فق�ص  اأطراف  -واحر�ضي على ق�ص 

انت�ضار الق�ضافة يف ال�ضعر وليبقى �ضعرك مت�ضاويًا .
ال�ضعر وتغري  لنوع  �ضامبو وبل�ضم منا�ضبني  ا�ضتخدام  -يف�ضل 
النوع كل �ضهرين كي ل يعتاد ال�ضعر عليهم ، فيفقد تاأثريهما 

يف عالج ال�ضعر .
ملدة  ال�ضبغة  اإ�ضتخدام  قبل  غ�ضل  ب��دون  ال�ضعر  ترك  -يجب 

ا�ضبوع حتي ل يجهد من كرة الغ�ضل.
التخطيط وجتهيز الأدوات قبل عملية ال�ضبغ

: – اأول جتهيز الأدوات امل�ضتخدمة يف عمل الهاي ليت 
. -1 الفر�ضة اخلا�ضة بال�ضبغة 

األ يكون من املعدن . اإناء خم�ض�ص لل�ضبغة ويف�ضل   - 2
مع  مرفقا  يكونا  العادة  ويف  اليدين  حلماية  -قفازين   3
لتحيكي من  رقبتك  بها  لتدهني  فازلني  علبة   - 4  . ال�ضبغة 

اأي اأثر تركه ال�ضبغة على اجللد 
. 5 - م�ضط باأ�ضنان �ضيقة 

. اأملونيوم لعمل الهاي ليت  اأو  6 -ورق ق�ضدير 
ثانيًا اأختيار لون ال�ضبغة : قومي باإختيار اللون الذي تودين 
و�ضعه من خالل اتلوج خم�ضو�ص لألوان ال�ضبغة ولكن عليكي 

اأن تراعي التايل :
: : اختاري لون يليق مع لون ب�رشتك فمثال  1 -لون الب�رشة 

-لو كانت ب�رشتك فاحتة ولديك عينني خ�رشاء اأو زرقاء ،فاإن 
درجات الأ�ضقر الرادي �ضتكون منا�ضبة جدا عليكي .

-اأما اإذا كانت ب�رشتك خمريا ولون عينيك ع�ضلي فاإن درجات 
الك�ضتنائي الفاحت �ضتكون اختيار جيد لكي.

�ضعرك  لون  مع  منا�ضب  لون  اختيار  :يجب  ال�ضعر  لون   2-
بع�ص  �ضبع  فيمكنك  اأ���ض��ود  �ضعرك  ل��ون  ك��ان  اإذا  فمثال   ،
يليق  قد  بني  �ضعرك  كان  واذا   ، رم��ادي  اأو  اأحمر  اخل�ضالت 

�ضبغ اخل�ضالت بالأ�ضفر اأو الأ�ضقر .
تلوين  فيه  يليق  الطويل  ال�ضعر   : ال�ضعر  طول  مراعاة   -  3
كله  �ضبغه  فيف�ضل  ق�ضرياً  كان  اإذا  اأم��ا   ، اخل�ضالت  بع�ص 

بلون واحد .
خطوات عمل هاي ليت يف البيت  قومي بدهل الفازلني على 

رقبتك وعلي جبهه الوجه وكل الأماكن التي حتيط بال�ضعر .
الداخلية  التعليمات  خالل  من  ال�ضبغة  بتح�ضري  قومي   –
ال�ضبغة  على  امل�ضقر  بخلط  قومي  امل�ضتخدمة،ثم  لل�ضبغة 
-قومي   . اللون  درج��ة  يحدد  ال��ذي  هو  امل�ضقر  اأن  وتذكري 
اأي  لتجنب   ، جيداً  بتمثيطه  وقومي  جزئني  اإىل  ال�ضعر  بتق�ضم 
عقد، وقومي بتثبيت كل جزء مب�ضاكة �ضعر ، ولتحديد خ�ضالت 
الهاي ليت يف ال�ضعر ، قومي بو�ضع ثالثة اأ�ضابع علي ال�ضعر 

والإ�ضبع الرابع هو خ�ضلة الهاي ليت.
لها  لي��ت  ه��اي  عمل  امل��راد  اخل�ضالت  كل  بتحديد  قومي   
بنف�ص احلجم  اأن تكون كل اخل�ضل  ، واحر�ضي  وثبتيها جيداً 
، وابداأي باخل�ضالت القريبة من وجهك ، ول تن�ضي و�ضع ورق 

الق�ضدير حتت كل خ�ضلة.

توزيع  على  واحر�ضي  ال�ضبغة  يف  الفر�ضاه  بغم�ص  قومي   
ال�ضبغة على خ�ضلة ال�ضعر من اجلذور اإىل الأطراف ، واهتمي 
ت�ضبغينها  خ�ضلة  كل  على  ال�ضبغة  من  كافية  كمية  بو�ضع 
كل  حتمل  ل  حتى  بالت�ضاوي  التوزيع  يكون  اأن  واحر�ضي 
خ�ضلة درجة خمتلفة عن الأخرى.  قومي بلف القدير بطريقة 
مرتبة حتى ل يتاأذى ال�ضعر ، واتركيه من ربع �ضاعة اإىل ن�ص 
اأو حتى احل�ضول على اللون الطلوب .  فكي الق�ضدير  �ضاعة ، 
والبل�ضم  بال�ضامبو  جيداً  ال�ضعر  واغ�ضلي  اخل�ضل  حول  من 

اخلا�ص بال�ضعر امل�ضبوغ ، ثم متتعي مبنظره اجلميل .
ن�ضائح عند عمل الهاي ليت يف البيت:

بو�ضع  قومي  ليت،  الهاي  عمل  اأثناء  الوجه  ب�رشة  حلماية   
الفازلني على خط ال�ضعر املحيط بالوجه.

معجون  ا�ضتعملي  الب�رشة،  على  من  ال�ضعر  �ضبغة  لإزال��ة   
ثم  دقائق  لعدة  الب�رشة  اأو  الوجه  على  بركه  وذلك  الأ�ضنان؛ 

ي�ضطف باملاء.
من  من�ضفة  و�ضع  مع  احلمام  يف  ليت  الهاي  بعمل  قومي    

البال�ضتيك حول اأكتافك حتى ل تتلفي املنزل .

متابعة – الجورنال  

طريقة عمل البان كيك 

كيفية تطويل األظافر طبيعيًا 

كيف أعرف درجة لون بشرتي؟

املكون��ات بي�ضة واح��دة. كوب من احللي��ب ال�ضائل. كوب 
من الطح��ني. ملعقة كبرية من ال�ضكر. ملعقتان �ضغريتان 
م��ن الباكنغ ب��اودر. ن�ض��ف ملعقة �ضغرية م��ن الفانيال. 
زي��ت للقل��ي. مالحظة: ميكن��ك ا�ضتخدام الع�ض��ل اأو �رشاب 
ال�ضوكولت��ة اأو املرب��ى اأو �رشاب البانكي��ك املخ�ض�ص اأو 
حتى ال�ضكر الناعم وو�ضع��ه عليها بح�ضب الرغبة. طريقة 
حت�ض��ري الب��ان كيك اخفق��ي البي�ض��ة، واحللي��ب ال�ضائل، 
والطح��ني، وال�ضك��ر، والباكنغ ب��اودر، والفاني��ال معًا اإىل 
اأن ميتزج��وا ول تبالغي باخلف��ق. اأح�رشي مقالة و�ضعي 

فيه��ا كمية قليلة جداً من الزيت. اأح�رشي مغرفة الطعام 
وخذي كمي��ة قليلة من املزيج ال�ضاب��ق وا�ضكبيها بحيث 
ينتج لديك قر�ص. بعد اأن ي�ضبح لونها من الأ�ضفل مائاًل 
لل��ون الذهب��ي وي�ضتق��ر اأي يج��ف قلي��اًل الوج��ه العلوي 
اقلبيه��ا اإىل الوج��ه الآخ��ر. عندم��ا ي�ضبح الوج��ه الآخر 
مائاًل للون الذهبي ارفعيه��ا من املقالة وكرري العملية 
اإىل اأن تنف��ذ الكمي��ة. اأ�ضيفي ما حتبين��ه عليه �ضواًء كان 
مرب��ى اأو ع�ض��اًل اأو ���رشاب ال�ضوكولت��ة وغريه��ا وميكن 

تناولها مع الفواكه.

زيت الزيتون وع�ضري البندورة خلط ملعقتني من زيت الزيتون 
مع ن�ضف كوب من ع�ضري البدورة. نقع الأظافر باخلليط مدة 
ع���رش دقائق، مع تكرار العملية يوميًا اإىل حني احل�ضول على 
النتائ��ج املرغوبة، كم��ا ميكن تدليك الأظاف��ر بزيت الزيتون 
م��ّدة خم���ص دقائق، ثّم لب���ص قفازات قطنية قب��ل اخللود اإىل 
النوم، ليتم غ�ضل اليدين يف �ضباح اليوم التايل. مالحظة: من 
اجلدير بالذك��ر اأّن ع�ضري البندورة يحت��وي على ن�ضبة عالية 
من البيوتني الذي يجع��ل الأظافر �ضميكة ولمعة، بالإ�ضافة 
اإىل احتوائه على فيتامني اأ وج، واأّما زيت الزيتون فهو ماّدة 
طبيعّي��ة توؤّمن الرطيب اليومّي ال��الزم لنمو الأظافر، بف�ضل 
احتوائ��ه على فيتامني ه� الذي ين�ّضط الدورة الدموّية ويقّوي 
الأظافر. الأف��وكادو خلط مهرو�ص الأف��وكادو مع ماء الورد، 

وم��ن املمك��ن اإ�ضاف��ة الكمي��ة املنا�ضب��ة م��ن كال املكّونني 
للح�ض��ول على عجين��ة متما�ضكة. تدليك الأظاف��ر بالعجينة، 
وتركه��ا مّدة ت��راوح ما بني ربع �ضاع��ة اإىل خم�ص وع�رشين 
دقيق��ة، وين�ض��ح باملداومة اليومّي��ة على ا�ضتعم��ال اخللطة 
م��ّدة اأ�ضبوعني كاملني. احلليب نق��ع الأظافر يف ن�ضف كوب 
من احلليب الدافئ مدة خم���ص دقائق. ا�ضتخدام كرمي ترطيب 
يوم��ّي م��ّدة اأ�ضبوعني، كم��ا ميك��ن ا�ضتبدال احللي��ب بع�ضري 
الليم��ون، اأو ع�ضري الليمون م��ع اخلل املخّفف باملاء الدافئ، 
علم��ًا ب�رشورة تكرار هذه اخللطة مّرة اأو مّرتني يف الأ�ضبوع. 
اأ�ضب��اب عدم منّو الأظاف��ر نق�ص التغذية الناجت��ة عن تناول 
الوجب��ات ال�رشيع��ة غري املتوازن��ة. كرة ا�ضتخ��دام منتجات 
التنظي��ف كالكلور. عادة ق�ضم الأظاف��ر. كرة ا�ضتخدام طالء 

الأظاف��ر، بالإ�ضاف��ة اإىل ا�ضتخ��دام مزيل ط��الء يحتوي على 
ن�ضبة عالية من املواّد الكيماوّية ومزيل الطالء. جفاف اجللد 
ح��ول الظفر. �ض��وء ا�ضتخدام م�د الأظاف��ر، اأو ا�ضتخدام م�د 
خ�ضن. ال�ضيخوخة والتقّدم يف العمر. ال�ضطرابات الهرمونّية. 
العالج الكيماوّي. ن�ضائ��ح للعناية بالأظافر تناول الأطعمة 
الغنية بعنا�رش احلديد، والكال�ضيوم، والبوتا�ضيوم، وفيتامني 
د، وميكن احل�ضول على ه��ذه العنا�رش يف منتجات ال�ضويا، 
والألب��ان، والبي���ص، والل��وز، والث��وم، وال�ضبان��خ، والقرف��ة، 
ة عند  و�ضم��ك التون��ة، وفواكه البح��ر. ارت��داء قف��ازات خا�ضّ
ا�ضتخ��دام منتجات التنظيف. ا�ضتخدام ك��رمي ترطيب لليدين. 
تقلي��م الأظافر م��ّرة اأ�ضبوعيًا. جتّنب ا�ضتخ��دام الأظافر كاأداة 

لفتح الأ�ضياء اأو ك�ضطها.

هناك اأكر من طريقة ملعرفة درجة لون الب�رشة، ومعرفة 
ذل��ك من الأمور املهمة للحفاظ على مظهٍر جميٍل واأنيق 
��ًة عن��د اختيار األوان املالب���ص واملكياج وغريها،  خا�ضّ
حي��ث اإّن ع��دم معرفة درجة ل��ون الب�رشة قد ُي��وؤّدي اإىل 
ظهوره��ا ب�ضكٍل باه��ٍت اأو �ضاحٍب عن��د الوقوع يف خطاأ 
اختيار املالب�ص واملكياج واملجوهرات، وقد حتّدثنا عن 
درج��ات لون الب���رشة فمنها ما هو ف��احت، ومنها ما هو 
ا الب���رشة ال�ضمراء، وهذه الدرجات  متو�ض��ط، وهناك اأي�ضً
حُت��دد ل��ون اجللد م��ن اخل��ارج اأي لون الب���رشة وتعرف 
با�ض��م "tone"، ولكن هناك لون للطبقة الداخلية للجلد 
وُتع��رف با�ض��م "undertone"، وتنق�ض��م الب�رشة من 
ه��ذه الناحي��ة اإىل ق�ضمني رئي�ضيني وهم��ا دافٌئ وبارد، 
ومن ال�ضهل اأن تكت�ضب الب���رشة الدافئة اللون ال�ونزي، 
كما مييل لونه��ا اإىل اللون الأ�ضفر اأو ال�تقايل، وميتاز 
به��ذا النوع من الب���رشة اأ�ضح��اب الب�رشة ال�ضم��راء، اأما 
اأو  الأزرق  الل��ون  اإىل  لونه��ا  فيمي��ل  الب��اردة  الب���رشة 
ال��وردي. ولت�ضهي��ل حتديد ل��ون الب���رشة احلقيقي مُيكن 
ال�ضتعان��ة بالُط��رق التالي��ة: النظ��ر اإىل الر�ض��غ: فم��ن 
خ��الل النظ��ر اإىل الر�ض��غ "عروق الي��د" مُيك��ن م�ضاهدة 

الأوعي��ة الدموية حتت اأ�ضعة ال�ضم���ص، فاإن كانت زرقاء 
اأو اأرجوانّي��ة الل��ون ف��اإّن الب�رشة تك��ون ب��اردة، اأّما اإن 
كان لون الأوعّي��ة الدموّية اأخ�رش فهذا يعني اأن الب�رشة 
دافئ��ة. مالحظة م��دى ح�ضا�ضية الب�رشة اجت��اه ال�ضم�ص: 
عن��د تعُرّ�ص الب�رشة لأ�ضع��ة ال�ضم�ص يجب مالحظة مدى 
ح�ضا�ضيتها اجت��اه ال�ضم�ص، فاإن كانت ح�ضا�ضة وحترق 
ب�ضهول��ة ف��اإّن الب�رشة من النوع الب��ارد، اأّما اإن كان من 
ال�ضعوب��ة اأن تتاأثر باأ�ضعة ال�ضم�ص فتكون الب�رشة دافئة. 
ا ال�ضتعانة بورقة  ال�ضتعانة بورقة بي�ض��اء: مُيكن اأي�ضً
بي�ض��اء وو�ضعها بجان��ب الوجه اأمام امل��راآة، ومقارنة 
لون الوجه مع الورقة، ف��اإذا ظهر الوجه باللون الأ�ضفر 
اأو ب��دا ُمظلم��ًا بع�ص ال�ض��يء مقارنة بالورق��ة البي�ضاء 
فاإنها ُت�ضنف على اأّنها ب�رشة دافئة، ويكون لون الب�رشة 
م��ن الدرجة الب��اردة اإن بدا الوجه لون��ه وردي اأو اأزرق 
اأو حتى اأحمر بجانب الورق��ة البي�ضاء. ا�ضتخدام الذهب 
والف�ض��ة: يف هذه الطريق��ة يتم ا�ضتخدام ورقة فويل من 
الذه��ب واأخرى م��ن الف�ضة، ثم يتم و�ض��ع ورقة الفويل 
الذهبّي��ة اأمام الوجه ف��اإذا بدا الوجه م�رشق��ًا هذا يعني 
اأّن الب���رشة دافئة، ثم ُتو�ضع ورق��ة الفويل الف�ضّية اأمام 

الوج��ه فاإذا ب��د الوج��ه م�ضيئ��ًا اأمامها فه��ذا يعني اأّن 
الب���رشة باردة، اأّما اإذا مل يكن هناك اأي فرق يف اإ�رشاقة 
الوج��ه عن��د النظر يف الورقت��ني فهذا يعن��ي اأّن الب�رشة 
حماي��دة، ويف ح��ال ع��دم وج��ود اأوراق الفوي��ل ميك��ن 

ال�ضتعا�ض��ة عنه��ا باملجوه��رات الذهبي��ة اأو الف�ضية 
وجتربته��ا على املع�ض��م ومالحظ��ة اأّيهما يجعل 

الب���رشة اأكر اإ�رشاق��ًا. لون العين��ني وال�ضعر: اإن 
ل��ون العينني وال�ضع��ر لهما دور يف حتديد درجة 

الب���رشة، وغالًب��ا ما يتمتع اأ�ضح��اب الب�رشة الباردة 
بل��ون العين��ني الأزرق اأو الرم��ادي اأو الأخ�رش، ويكون 
ال�ضعر اأ�ضقراً اأو بني��ًا اأو اأ�ضوداً مائاًل للون الأزرق، بينما 
يتمتع اأ�ضحاب الب�رشة الدافئة يف الغالب بلون العينني 
البن��ي اأو الع�ضلي مع �ضع��ٍر اأ�ضود اأو بني اأو اأحمر. معرفة 
لون املالب���ص املنا�ض��ب والأف�ضل للب���رشة: فمن خالل 
لب�ص األوان معين��ة من املالب�ص مُيكن حتديد درجة لون 
الب���رشة، اإذ ُتنا�ض��ب األ��وان املالب���ص النارّي��ة كالأحمر 
والأ�ضف��ر والأخ���رش اأ�ضح��اب الب���رشة الدافئ��ة، بينما 
ُتنا�ضب الأل��وان كالأخ�رش والأزرق وال��وردي اأ�ضحاب 

الب�رشة الباردة. 

مهني��ًا: ق��د يث��ري ه��ذا الي��وم رّد فع��ل عل��ى ح��دث يطراأ 
يف م��كان عمل��ك، ويتحدث ع��ن تغيري يف اج��واء العمل 
عاطفيًا: ل ترك فقدان الثقة يوؤثر يف عالقتك بال�رشيك، 
فهو قد يو�ضلكما اإىل اأماكن ل ترغبان يف الو�ضول اإليها

مهنيًا: حاول اأن تتجّن��ب الإرهاق وكرة املجهود غري 
امل��ّ�ر، لأنك قد تواجه بع�ص التعب يف الأيام املقبلة، 
وي�ضتح�ضن اأن ترتاح عاطفيًا: ت�رّشفات غري مّ�رة من 

ال�رشيك ب�ضبب ردود الفعل التي ظهرت اأخرياً منك

مهني��ًا: يوم منا�ض��ب لك وُيك�ضب��ك نقاطًا كب��رية واأهمية، 
وتوؤدي دوراً كبرياً يف العمل تهّناأ به من قبل اأرباب العمل
عاطفيًا: قد ي�ضعب عليك التفاهم مع ال�رشيك، ورمبا تظهر 
ع��ن تاأفف وتذمر وتوجه النتق��اد واملالحظات اجلارحة 

من دون حدود

مهنيًا: تفّوقك يف العمل يزعج بع�ص الزمالء لكنه يفرح 
بع�ضهم الآخر، وهذا طبيعي حني تكون يف دائرة ال�ضوء
عاطفي��ًا: حم��اولت م�ضاعدة ال�رشيك يج��ب اأن تتوا�ضل 

حتى النهاية، ول ت�ضت�ضلم للعراقيل مهما تكن �ضعبة

�ل�شعر هو تاج �ملر�أة، 
حتتاج �لن�شاء �إىل �لتغري 

يف �شكلها وعمل �ملظهر 
�خلا�ص بها ، و�أول ما 

تبد�أ يف تغريه هو �ل�شعر 
، قد تق�شه ، وقد ت�شبغه ، 
قد تفكر يف عمل هاياليت 

خل�شالت �ل�شعر، بالتاأكيد 
فكرتي يف عمل هاي 

اليت ل�شعرك يف منزل 
بنف�شك �أو مب�شاعدة �إحدى 
�شديقاتك من قبل �الإهتمام 

بال�شعر قبل �ل�شبغة

مهني��ًا: حل�ض��ن احل��ظ يكون ه��ذا الي��وم منا�ضب��ًا جداً 
مل�ضاريع��ك ويوّل��د طاق��ة اإيجابي��ة عاطفي��ًا: ت�ضع��ر 
بالرتباك ب�ضبب عدم �رشاحتك مع احلبيب وتفاجئك 

رّدة فعله غري املتوقعة وت�ضعك يف موقف حمرج

مهني��ًا: ل تذهب يف تفك��ريك نحو اأعم��ال غري اآمنة، 
فواقع و�ضعك املهني غري مريح

عاطفي��ا: يحم��ل اإلي��ك ه��ذا الي��وم و�ضع��ًا عاطفي��ًا 
مر�ضّيًا، وت�ضيطر على انفعالتك وتبدو واثقًا بنف�ضك


