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مهين��ًا: مت��ر بي��وم دقيق م��ن االختب��ارات، لك��ن النجاح 
يكون حليفك مهما ا�ص��تدت ال�صعاب عاطفيًا: تفرح كثرياً 
فاحلظ��وظ ترافقك على على ال�ص��عيد العاطفي، ومت�ص��ي 

اأجمل االأيام واأمتعها مع ال�رشيك

مهني��ًا: تواج��ه الكث��ري م��ن املعرت�ص��ن عل��ى اأفكارك 
االإ�ص��احية، فتح��لَّ بال�ص��ر لتتو�ص��ح االأم��ور قريب��ًا 
عاطفيًا: ابتعد عن فر�ض قراراتك بالقوة، ولل�رشيك دور 

يف اتخاذها وال �صيما اإذا كانت تتعلق بعاقتكما

مهنيًا: م�ص��اريع مهمة قد حتمل الكثري من املتغريات 
االأ�صا�ص��ية، ل��ذا عليك عدم اال�ص��تخفاف باأي �ص��يء اأو 
اإهمال��ه عاطفي��ًا: تخّل�ض من الرتاكم��ات القدمية من 
خ��ال معاجلته��ا م��ع ال�رشي��ك واالنط��اق بخطوات 

جديدة ومدرو�صة

مهني��ًا: يوم رائع جّداً ومفاجاآته ثمينة وحظوظه مهمة، 
بعزمي��ة  امل�ص��اريع  يف  للم�ص��اركة  وتتح�ّص��ن  تنتع���ض 
وتفاوؤل عاطفيًا: ت�ص��عر ب�ص��عادة وقناع��ة بالتقّدم الذي 

حققته مع ال�رشيك فيتقرب منك اأكرث فاأكرث

مهنيًا: تعي�ض توتراً وتاأ�ّص��فًا وقد حتول ظروف خارجة 
عن اإرادت��ك دون لقاء بع�ض االأ�ص��خا�ض اأو اجلماعات 
الت��ي ت�ص��عى اإليها عاطفي��ًا: ال تقّلل م��ن قيمة ال�رشيك 
فذل��ك ي��دّل على قّلة احرتام��ك له وتقدي��رك الإمكاناته 

الكبرية ولقدرته اخلاقة على االبتكار

مهنيًا: القمر املكتمل يف برجك ي�صعك اأمام خيار مهم 
ويبث فيك احلما�ص��ة واالندفاع، وكن حذراً يف تعاملك 
مع اأ�ص��خا�ض قد ال يكونون اأه��ًا للثقة عاطفيًا: تكون 
مو�صع ثناء يف االأيام املقبلة، وال�صبب يعود اإىل الثقة 

املفرطة التي مينحك اإياها ال�رشيك
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طريقة استعمال زيت الحشيش للشعر و فوائده

 و ذلك راجعًا اإىل ما يحتويه من مواد غذائية هامة لب�ص��يات 
ال�ص��عر ، حيث تعمل تلك املواد على تقوية ال�ص��عر ، و تكثيفه ، و 

زيادة طوله ، و احلد العايل من تق�صفه ، و تلفه .
اأهم الفوائد ال�ص��حية اخلا�ص��ة بزيت احل�ص��ي�ض :- يوجد لزيت 
احل�ص��ي�ض العديد من الفوائد ال�صحية العالية لل�صعر ، و من بن 

تلك الفوائد :-
اأواًل :- يق��وم زي��ت احل�ص��ي�ض بعملي��ة الفرد لل�ص��عر ، و ب�ص��كًا 

طبيعيًا ، و جيداً .
ثانيًا :– يعمل زيت احل�ص��ي�ض على زيادة طول ال�صعر ، و زيادة 

الكثافة اخلا�صة به ، و ذلك بن�صبة ) 10 �صم(  بال�صهر .
ثالث��ًا :- يق��وم زيت احل�ص��ي�ض بتن�ص��يط ب�ص��يات ال�ص��عر غري 

الفعالة .
رابع��ًا :- يعم��ل زيت احل�ص��ي�ض عل��ى اإذابة االإف��رازات الدهنية 

الناجتة من الغدد الدهنية .
خام�ص��ًا :- ميتلك زيت احل�ص��ي�ض القدرة العالية على التخل�ض 

من ال�صيب املبكر يف ال�صعر .
�صاد�صًا :– زيت احل�صي�ض يعمل كم�صاعد جيد للدورة الدموية .

�صابعًا :– يعد زيت احل�صي�ض مغذيًا جيدا لفروة الراأ�ض .

ثامنًا :- يعمل زيت احل�ص��ي�ض على منع ت�ص��اقط ال�صعر ، و الذي 
يك��ون ناجت��ًا لعدة اأ�ص��باب مثل الع�ص��بية الزائدة اأو امل�ص��اكل 
اخلا�ص��ة بالغدد اأو الناجتة عن التاأثر من بع�ض اأنواع االأدوية 
اخلا�صة بعاج بع�ض االأمرا�ض مثل مر�ض ل�رشطان ، و مر�ض 

احل�صا�صية . 
تا�ص��عًا :- يتمي��ز زي��ت احل�ص��ي�ض باأنه م��ن املمكن ا�ص��تعماله 

لكافة اأنواع ال�صعر �صواء ال�صعر اجلاف اأو الدهني اأو العادي .
اأه��م املوا�ص��فات اخلا�ص��ة بزيت احل�ص��ي�ض االأ�ص��لي :- يوجد 
بع�صًا من املوا�صفات اخلا�صة بزيت احل�صي�ض االأ�صلي و منها 

-:
اأواًل :- زيت احل�صي�ض هو ذلك الزيت ذو القوام الثقيل ، و اللون 

االأخ�رش الغامق املائل اإىل ال�صواد .
ثاني��ًا :- يتميز زيت احل�ص��ي�ض بظهور نتائج��ه اجليدة ، و ذلك 

منذ اأول ا�صتخدام له اإىل ثاثة اأ�صابيع من اال�صتمرار عليه .
ثالث��ًا :- ال يح��دث زي��ت احل�ص��ي�ض االأ�ص��لي اأي اأث��ار جانبية 
ال�ص��تعماله مث��ال ع��دم ت�ص��ببه يف ح��دوث �ص��داعا للراأ�ض اأو 
ال�صعور باأي حرارة عالية ناجتة عن ا�صتعماله يف فروة الراأ�ض .
املراح��ل اخلا�ص��ة بكيفي��ة ا�ص��تعمال زيت احل�ص��ي�ض :- يوجد 

ثاثة مراحل اأ�صا�صية ال�صتعمال زيت احل�صي�ض و هي :-
املرحل��ة االأوىل :- و ه��ي الت��ي يك��ون بدايته��ا من��ذ بداي��ة 

اال�ص��تخدام لزي��ت احل�ص��ي�ض ، و ذل��ك بحي��ث يت��م ا�ص��تعماله 
يوميًا يف خال ال�ص��هر االأول ، و من اأبرز نتائج ا�ص��تخدام زيت 

احل�صي�ض يف تلك املرحلة هي :-
اأواًل :- التوقف التام ل�صقوط ال�صعر.

ثاني��ًا :– التخل���ض من وجود الق�رشة ، و م��ا يتبعها من وجود 
الإفرازات دهنية كثيفة .

ثالثًا :- حدوث زيادة يف الطول اخلا�ض بال�صعر ، و ذلك بن�صبة 
من ) 6-5 �صم ( تقريبا .

رابعًا :- حدوث زيادة كبرية يف كثافة ال�ص��عر ، و ذلك بن�ص��بة 
من ) 15-20%( .

املرحل��ة الثاني��ة :– و هي تل��ك املرحلة التي تب��داأ منذ اإنبات 
الب�صيات اخلا�صة بال�صعر ، و التي كانت خاملة اأو غري ن�صطة 
قبل ذلك هذا ، و يتم ا�ص��تعمال زيت احل�ص��ي�ض يف تلك املرحلة 
يوم��ا بع��د ي��وم ، و ذل��ك يف خال ال�ص��هر الث��اين ، و م��ن اأبرز 

النتائج اجليدة لتلك املرحلة هي :
اأواًل :- ح��دوث االإنب��ات الع��ايل لب�ص��يات ال�ص��عر اخلاملة ، و 

اإعادتها من جديد اإىل االإنبات .
ثانيًا :- عودة ال�صعر لينبت ويكون نتاج ذلك تغطية الفراغات 

التي كانت موجودة به ب�صكل تدريجي .
ثالثًا :- يبداأ ال�ص��عر االأبي�ض بالتحول اإىل اللون االأ�صود ب�صكًا 

تدريجيًا .
املرحل��ة الثالث��ة :- و هي تل��ك املرحلة التي يكون ا�ص��تعمال 
زيت احل�ص��ي�ض فيه��ا يف ال�ص��هر الثالث من اال�ص��تخدام ، و من 
اأبرز النتائج اجليدة ال�ص��تعمال زيت احل�ص��ي�ض يف تلك املرحلة 

هي :-
اأواًل :– ال��زوال الكام��ل لتل��ك الفراغ��ات يف ال�ص��عر ، و اإع��ادة 

اكت�صائها بال�صعر ، و ب�صكًا تامًا .
ثانيًا :- التخل�ض من م�صكلة ال�صعر االأبي�ض ، و ذلك بعد ظهور 

اللون االأ�صود لل�صعر من البو�صيلة االأ�صلية .
اأهم املحاذير الواجب اإتباعها قبل ا�ص��تعمال زيت احل�ص��ي�ض و 

هي :-
اأواًل :- مينع ا�صتعمال زيت احل�صي�ض منعا باتا لرمو�ض العن .
ثانيًا :- يجب مراعاة حفظ زيت احل�ص��ي�ض يف اأماكن باردة ، و 

بعيدة عن احلرارة .
ثالثًا :- يكون ا�صتعمال زيت احل�صي�ض خا�صا فقط باال�صتعمال 

اخلارجي .
رابع��ًا :- مين��ع يف خ��ال الف��رتة اخلا�ص��ة با�ص��تعمال زي��ت 
احل�صي�ض عدم القيام با�ص��تخدام اأي مواد كيميائية على ال�صعر 
مث��ال تلك امل��واد الكيميائية املوج��ودة يف العديد م��ن اأنواع 

ال�صبغات .

متابعة -الجورنال

طريقة عمل الزالبيا 

كيف تختارين كريم الليل المناسب لبشرتك؟

كيف تختارين ساعة اليد األنسب واألجمل؟   

املقادير..
1 وربع كوب ماء 1كوب ن�صاء  1 كوب طحن 

1 ملعقة كوب خمرية وزيت للقلي
القطر " ال�صرية" . تكون ال�صرية ثقيلة

3 كوب �صكر
1كوب ماء

ون�صيف ماء ورد و زعفران وهيل مطحون.
طريقة العمل .

نخل��ط املواد م��ا عدا ال�ص��رية طبعا ونرتكه��ا ترتاح 

وتاخذ اخلم��رية مفعولها حوايل �ص��اعة مع التحريك 
امل�صتمر كل ربع �صاعة الخماد اخلليط ولكي ال يكون 

داخله فقاعات 
وبعدها ن�ص��ب اخللي��ط او اجلزء منه يف كي�ض حلواين 
االف�صل ا�صتخدام علبة كت�صب او علبة مايونيز فارغة 
ذات را���ض مدبب بعد غ�ص��لها جيدا طبعا ون�ص��ب من 

اخلليط يف زيت حار غزير على �صكل زالبية.
بعد ان نخرج كل قطعة من الزيت ن�صعها مبا�رشة يف 

ال�صرية وبعدها نخرجها من ال�صرية. 

ك��رمي الليل ال ي�ص��اعد فقط على الوقاية م��ن ظهور التجاعيد 
��ا مينحك  واخلط��وط الدقيق��ة عل��ى ب���رشة الوجه، لكن��ه اأي�صً
اإطالة اأ�ص��غر �ص��ًنا واأكرث �ص��باًبا مع ب�رشة ن���رشة وم�رشقة. 
اإن كنت ال تزالن يف حرية عند اختيار كرمي الليل املنا�ص��ب، 
من خال هذا املقال �ص��نقدم اإليِك اأهم املعايري ايل ت�ص��اعدك 
عل��ى ذلك.  ال �ص��ك اأن كرمي الليل يلع��ب دور حيوي يف حياة 
اأي امراأة، خا�ص��ًة خال فرتة الثاثينات. قد يكون ا�ص��تخدام 
ك��رمي الليل اأمر غري �ص��ائع بالن�ص��بة للكثري من الن�ص��اء، لكن 
م��ع اتباع روت��ن منتظم للعناية بالب���رشة، هناك الكثري من 

الفوائد واملنافع اجلمالية وراء ا�صتخدامه. 
كيف تختارين كرمي الليل املنا�صب بح�صبعمرك؟

الن�صاء بدًءا من مرحلة الثاثينات هن االأكرث حاجة ال�صتخدام 
كرمي الليل، فتبدو الب�رشة مرهقة، �ص��احبة وجافة مع التقدم 
يف العم��ر.  حتت��اج الن�ص��اء يف نهاي��ة مرحل��ة الع�رشين��ات 
ال�ص��تخدام ك��رمي ليل��ي غن��ي باملكون��ات الطبيعي��ة كاالألو 
فريا، الع�ص��ل والزيوت الطبيعية. وخ��ال مرحلة الثاثينات، 

البد من ا�ص��تخدام املكونات احليوي��ة كاالأحما�ض االأمينية، 
ال�صرياميدات، الرتينول وم�صادات االأك�صدة. 

خال مرحلة االأربعينات، ال بد من ا�صتخداما كرميا الليل التي 
حتتوي على الببتيدات، خا�ص��ة ال�ص��ويا والفيتامينات. اأما 
خال مرحلة اخلم�ص��ينات، فمن ال�رشوري اختيار الكرميات 
ذات اجل��ودة العالية مع املكونات الفّعالة والطبيعية.  ال�ص��ئ 
االأكرث اأهمية هو اأن كرمي الليل امل�صتخدم على الوجه ال بد اأن 
ينا�صب نوع ب�رشتك، واأال يت�صبب يف حت�ص�ض الب�رشة. اختاري 
الكرمي��ات التي ت�ص��اعد عل��ى اإبقاء اجللد ناع��م، مرن ورطب.  
فوائد ا�ص��تخدام كرميات الليل نظًرا لك��رثة العنا�رش الغذائية 
والفيتامين��ات املتواف��رة يف ك��رمي الليل، فيق��دم العديد من 
املناف��ع لب�رشت��ك بع��دة اأ�ص��كال. من اأه��م فوائد ك��رمي الليل 

للعناية بالب�رشة:
- ي�صاعد على ترطيب الب�رشة. 

- مينع ظهور اآثار ال�صيخوخة املبكرة.
- يعمل على اإزالة التجاعيد واخلطوط الدقيقة. 

- يعمل على حتفيز اإنتاج الكوالجن. 
- ي�ص��اعد عل��ى اإزالة اأث��ار النم�ض والبقع الداكن��ة على ب�رشة 

الوجه. 
- يعمل على جتديد خايا الب�رشة. 

- ي�صاعد على عاج ت�صبغات الب�رشة. 
- يزيل الرتهات. 

اأف�صل الطرق ال�صتخدام كرمي الليل:
��ا لا�ص��تخدام  ال ب��د اأن نذك��ر اأن كرمي الليل م�ص��مم خ�صي�صً
الليل��ي، فا يجوز ا�ص��تخدامه اأثناء النهار. قومي اأواًل بغ�ص��ل 
ب���رشة الوج��ه جيًدا با�ص��تخدام منظف منا�ص��ب، وزعي كمية 
منا�ص��بة من كرمي الليل على ب�رشة الوجه با�ص��تخدام اأطراف 
االأ�ص��ابع. بعده��ا، قوم��ي بتدلي��ك ب�رشة الوج��ه يف حركات 

دائرية، وال تن�صي تدليك منطقة الرقبة. 
ك��رمي اللي��ل ه��و امل�ص��تح�رش اجلم��ايل االأكرث حاج��ة خال 
روتينك اليومي، كما اأنه العاج املثايل للتخل�ض من جفاف، 

ت�صققات وجتاعيد الب�رشة.

 متي��ل امل��راأة االأنيقة اإىل الرتكيز على التفا�ص��يل ال�ص��غرية 
التي جتعل اإطالتها ممّيزة وفريدة. ومن اأبرز تلك التفا�صيل 
�ص��اعة اليد، وهي واحدة من اأهم االأك�ص�ص��وارات التي حتظى 
باهتمامه��ا وتع��ّر عن �صخ�ص��يتها، لذا يعمل اأهم م�ص��ّنعي 
ال�ص��اعات يف الع��امل على ت�ص��اميم خمتلفة، لي�ص��منوا اأنها 
تنا�ص��ب جميع االأذواق واملتطلبات. واأمام تعدد الت�ص��اميم 
وتنوعه��ا، ت�ص��عر املراأة باحل��رية قبل اأن تغ��ادر املتجر مع 
�ص��اعة الي��د الت��ي تنا�ص��بها وتر�ص��م ابت�ص��امة الر�ص��ا على 
وجهها.  اإذا كنت يا �ص��يدتي تريدين �رشاء �ص��اعة يد جديدة، 
فاتبعي الن�صائح التالية لت�صاعدك يف االختيار االأن�صب لك:

1 - اخت��اري �ص��اعة اليد ح�ص��ب احلركة: معظم ال�ص��اعات 
m -  الن�ص��ائية تعم��ل بنوع��ن م��ن احلرك��ة: ميكانيكي��ة
chanic وكوارتز Quartz، وهذه االأخرية اأكرث عمانية 
ويعتم��د عليها، وه��ي يف الغالب اأقل ثمنًا، ولي�ص��ت بحاجة 
اإىل �ص��يانة دائم��ة. اأم��ا ذات احلرك��ة امليكانيكي��ة فاأغل��ى 
ثمنًا، و�ص��يانتها اأ�ص��عب، الأنها م�ص��نوعة بهند�ص��ٍة دقيقة، 
وممكن، مع الوقت، اأن ت�ص��بح قطعة ثمين��ة يجري توارثها. 

2 - حّددي نوع ومنط ال�ص��اعة: اإذا كان ذوقك كا�ص��يكيًا، 
ف�ص��تختارين يف الغال��ب ال�ص��اعة الدائري��ة، لكننا نن�ص��حك 
اأي�ص��ًا بالتنوي��ع بينها وبن ال�ص��اعة املرّبع��ة الرجالية، اأو 
امل�ص��تطيلة االأنيق��ة، اأو ذات املين��ا املتم��ّوج ال�ص��كل وغ��ري 
 Sporty التقليدي. اأمناط ال�ص��اعات ترتاوح بن الريا�صية
وال�ص��اعات امل�صنوعة من معدن ثمن واملر�صعة باالأحجار 
املواكب��ة  ال�ص��اعات  اأخ��رياً   ،jewelry watches اأو 
 dress املعروفة اأي�صًا م fashion watches للمو�ص��ة
العاملي��ة  املو�ص��ة  تي��ارات  تتب��ع  الت��ي  وه��ي   ،watch

بالت�صميم واالألوان.
3 - اختيار املادة امل�ص��نوعة منها ال�ص��اعة: كانت �صاعة 
املجوه��رات اأو ال��� jewelry watch وال ت��زال م��ن اأك��رث 
ال�ص��اعات طلب��ًا. واليوم، مل يع��د اللون الذهبي الكا�ص��يكي 
وح��ده احلا���رش، اإذ ان�ص��م اإلي��ه الذه��ب ال��وردي والزهري 
والباتن.. اأما مادة الفوالذ stainless steel فهي اأي�ص��ًا 
مطلوبة بكرثة، وت�صفي مظهراً �صلبًا ورجاليًا على ال�صاعات 
الن�ص��ائية الع�رشي��ة. كذل��ك تلقى م��ادة ال�ص��رياميك رواجًا، 

وتدخ��ل يف ت�ص��ميم �ص��اعات الي��د احلديث��ة، وه��ي عملّية، 
مقاومة للخد�ض، وتعطي �صاعة اليد مظهراً منّمقًا المعًا.

4 - ه��ل تريدين �ص��اعة ب�ص��وار مع��دين اأم بح��زام جلدي: 
تتع��دد ال�ص��اعات بال�ص��وار، وه��ي حتم��ل مظه��راً راقيًا 

ور�ص��ميًا. اأم��ا ال�ص��اعة باحلزام اجللدي فه��ي اأنيقة 
وجتاري الع�رش باألوانها املتعددة والتي غالبًا ما 

تكون بلون داخل املينا نف�صه، وميكن اأن تكون غريبة 
وغري تقليدية. اأما احلزام املطاطي فهو على املو�صة، �صهل 

التنظي��ف، وال يت�رشر بفعل العط��ور. -5 عامل االإبهار يف 
�ص��اعة ي��دك: مل يفقد حجر املا���ض الثمن قيمت��ه يومًا، وال 
تخّل��ى ع��ن فخامت��ه. اإذا كن��ت ترغب��ن يف �رشاء �ص��اعة يد 
مر�ص��عة باملا�ض، فا ترتددي، واأحيطيها ببع�ض االأ�ص��اور 
من معادن ثمينة ومر�ص��عة باالأحجار الكرمية. كما ي�صيف 
ت�ص��ميم املين��ا تاألق��ًا واإبه��اراً عل��ى ال�ص��اعات املر�ص��عة 
باملا���ض اأو غريه من االأحجار الكرمية. اأما اإذا اأردت �ص��اعًة 
مده�صة بحق، فاختاري �صاعة بحركة ميكانيكية مع وظيفة 

.Chronograph function كرونوغراف

مهني��ًا: تفقد ال�ص��يطرة عل��ى بع�ض االأو�ص��اع، اأو تتبلبل 
االأجواء اإذا كنت تعمل على م�رشوع ثقايف اأو فكري على 
االخ���ض عاطفيًا: تتخلى عن م�ص��ايقة احلبيب بهوايات 
�صخ�ص��ّية متار�ص��ها مبف��ردك اأو م��ع االأ�ص��دقاء وتبدي 

اهتمامًا �صادقًا برغباته وت�صغي اإليه با�صتمرار

مهني��ًا: قد ت�ص��عر ببع���ض االرتباك وتنتابك اأفكار �ص��لبية 
فتت���رشف بطريق��ة منّف��رة، اإح��ذر خمالف��ة االآراء واإثارة 
الع��داوات عاطفيًا: قد ت�ص��هد انفراج��ات عاطفية مفاجئة 
تدفع��ك اإىل التعل��ق بال�رشيك اأكرث فاأك��رث وتوطيد العاقة 

بينكما

مهني��ًا: تتط��ّور االأم��ور اإيجابي��ًا مل�ص��لحتك يف زم��ن 
قيا�ص��ي، وه��ذا م��ا يرف��ع م��ن معنويات��ك لُتقب��ل على 
االأعم��ال بحما�ص��ة كبرية عاطفيًا: ح��ان الوقت للبحث 
ع��ن عاق��ة جدية مع �ص��خ�ض ت�ص��عر جتاهه مب�ص��اعر 

حقيقية وجادة

مهني��ًا: داف��ع عن م�ص��اريعك هذا الي��وم وال ترتاجع 
قيد اأمنلة، فاجلميع ي�صعى ليدفعك اإىل اتخاذ قرارات 
�ص��عبة عاطفي��ًا: الق�ص��اوة م��ع ال�رشي��ك ال تنفع��ك 
ب�صيء، الأنك �صت�ص��عر بوحدة وبفراغ كبريين اإذا قرر 

االنف�صال عنك

زيت �حل�شي�ش �أو كما 
يطلق عليه زيت �لقنب 
�لهندي هو ذلك �لزيت 
�لذي يتم ��شتخال�شه 

من نبات �لقنب ، و ذلك 
عن طريق �إتباع طريقة 

كيماوية يف ذلك ، و تعد 
�لهند من �أكرث �ملناطق 
�لتي تقوم باإنتاج زيت 

�حل�شي�ش ، و هو يتميز 
بفائدته �لعالية لل�شعر ،

مهنيًا: تتعاون مع الزماء باإيجابية كبرية، فيكون ذلك 
وال �صك حمل تقدير واحرتام كل من حولك عاطفيًا: عليك 
اأن تكون اأكرث و�ص��وحًا مع ال�رشيك، فتعّر له عن حقيقة 
م�صاعرك الرومان�صية جتاهه، وهذا يتطلب بع�ض اجلراأة

مهني��ًا: ت�ص��عر بتناغ��م �ص��اتورن وجوبيتري من��ذ االأيام 
االأوىل، ويزيد القمر بهاء يف برجك، وتتو�ص��ح ال�ص��ورة 
الت��ي اأظهرتها لاآخرين عاطفيًا: ال�رشيك غري جمر على 
حتّم��ل ردود اأفعالك، فه��و قّدم الكثري وعلي��ك اأن تبادله 

باملثل


