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مهنيًا: تتو�س��ح ال�سورة اأمامك، بف�س��ل م�ساعدة الزمالء 
الذي��ن يكرتث��ون لأم��رك بعي��داً ع��ن اأي غاي��ات عاطفيًا: 
م��زاج ال�رشيك يف اأف�س��ل حالته، فح��اول اأن تطرح معه 
كل املو�سوعات التي ت�سغل بالك، فتجد الردود املنا�سبة

مهني��ًا: ل ت��رتك ال�س��غوط تثني��ك ع��ن عزم��ك وحتقيق 
امل�س��اريع الت��ي تخط��ط لها، ول ت�س��ّيع جهودك �س��دى 
عاطفي��ًا: التعاط��ي بانفت��اح م��ع ال�رشي��ك هو ال�س��بيل 
الأف�سل ل�سالمة العالقة، فتجد اأن الأمور �ست�سبح �سهلة 

اأكرث مما كنت تتوقع

مهنيًا: تتلقى منحة خا�س��ة لتعزيز و�سعك املهني، لكن 
بع���ض املت�رّشري��ن يزعجه��م الأمر ويحاول��ون عرقلتك 
عاطفي��ًا: ينتقل كوكب فينو�ض اإىل ب��رج امليزان ليخفف 
من �س��غوط �سابقة، وي�ستح�سن اأن تظهر نوعًا من الوعي 

اأكرث

مهنيًا: تتو�س��ل �س��يئًا ف�س��يئًا اإىل حتقيق امل�رشوع 
ال��ذي انتظرته طوياًل، لكن ي�ستح�س��ن اأن ترتيث لئال 
تفقد ال�س��يطرة على الو�س��ع عاطفي��ًا: تعاطف كبري 
من ال�رشيك جتاهك، لكن جتارب غري م�سجعة تعّوق 

تقّدم الأمور

مهني��ًا: يلتق��ي مرك��ور بجوبيتري يف ب��رج العقرب، ما 
ي�س��ري اإىل وعد يتحق��ق اأو اإىل م�س��احلة اأو تفاهم على 
م���رشوع اأو اإىل اختب��ار جدي��د عاطفي��ًا: الأمور ت�س��ري 
على خري ما يرام ب�س��اأن قرار م�سريي تتخذه وال�رشيك 

قريبًا، وتكون نتائجه اإيجابية اأكرث من املتوقع

مهني��ًا: تق��دم عل��ى خطوات كب��رية ه��ذا اليوم، لك��ن بع�ض 
الرتّيث من �ساأنه اأن يعّزز قدراتك وثقة الآخرين بك عاطفيًا: 
حاول اأن ت�س��عر احلبيب ببع�ض الطماأنينة، فهو اأقرب النا�ض 

اإليك، ول ت�ستخّف بقدراته على م�ساعدتك
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إليِك طرق اختيار ألوان المالبس التي تناسبك
النطباع  تكوين  يف  كبريومهم   دور  يلعب  اأن��ه  كما 
الأول عنه، لذا يعمل كل �سخ�ض على اأن يكون له اإطالله 
يلفت  الوقت  نف�ض  ويف  خمتلف  يبدو  جتعله  مميزة، 
فقط  الن�ساء  على  مقت�رش  الأمر  يعد  ومل  اجلميع،  انتباه 
يهتمون  اأ�سبحوا  اأي�سا  فالرجال  قبل،  من  كان  كما 
يختار  اأ�سبح  فالرجل  كبري،  ب�سكل  اخلارجي  مبظهرهم 
�سواء  كبرية،  بعناية  واأحذيته  ومالب�سه  �سعره  ق�سة 
وغري  الر�سمية  احلفالت  يف  اأو  العمل  اإىل  ذهابه  اأثناء 
الر�سمية، الأمر الذي �ساعد على انت�سار الأزياء اجلديدة، 
املختلفة  ال�سعر  بق�سات  مهتمة  مازالت  املراأة  اأن  كما 
وال�سبغات التي حتمل األوان جديدة. ولكن تبقى الأزياء 
الأمر  وامل��راأة،  الرجل  بها  يهتم  التي  الأ�سياء  اأكرث  هي 
الذي يجعلهم ي�سابون باحلرية كل يوم عند اختيارهم 
املنا�سبة  واملالب�ض  للعمل،  للذهاب  املنا�سبة  املالب�ض 
للخروج مع الأ�سدقاء اأو الذهاب اإىل النادي، واملالب�ض 

اخلا�سة باحلفالت وال�سهرات �سواء العائلية اأو الر�سمية، 
على  يجب  لذا  خا�سة،  اأزي��اء  اإىل  حتتاج  منا�سبة  فكل 
ولكل  وقت  لكل  املنا�سبة  املالب�ض  يعرف  اأن  ال�سخ�ض 
منا�سبة ، خا�سة لون املالب�ض فال ميكن ارتداء املالب�ض 
ذات الألوان ال�ساخبة اأثناء الذهاب اإىل العمل، اأو ارتداء 
اخلاطئة  الألوان  اختيار  ان  حيث  ليال،  الهادئة  الألوان 
مرهق،  اأو  متعب  وكاأنك  باهت  مبظهر  تبدو  �سيجعلك 
الوقت  وتنا�سب  تنا�سبك  التي  الأل��وان  اختيار  يجب  لذا 
تبدو  التي جتعلك  العوامل  اأهم  من  فيه  �سرتتديها  الذي 
مبظهر خمتلف جذاب. كيف تختار الوان املالب�ض هناك 
اختيار  ميكن  اأ�سا�سها  على  التي  العوامل  من  جمموعة 
بدرجة  ال�سخ�ض  ت�ساعد  العوامل  تلك   ، املالب�ض  الوان 
اأنيق  األوان مالب�سه، حتى يبدو مبظهر  كبرية يف حتديد 
وخمتلف، ومن اأهم تلك العوامل :- - - 1 لون الب�رشة 
:يعد لون الب�رشة من اأهم العوامل التي على اأ�سا�سها يتم 
اختيار ال�سخ�ض الوان املالب�ض التي تتما�سى معه ومع 
ذوقه ، لذا يجب على ال�سخ�ض حتديد اول لون  ب�رشته، 

اجللو�ض  خالل  من  معتدلة،  اأو  باردة  اأو  دافئة  هي  هل 
وهنا  الطبيعية،  بالإ�ساءة  مليئة  غرفة  يف  املراآة  اأمام 
لل�سخ�ض معرفة  بو�سوح، كما ميكن  الب�رشة  لون  يظهر 
جتعل  ال��ت��ي  الأل����وان  معرفة  خ��الل  م��ن  ب�رشته  ل��ون 
يتما�سى  الف�سي  اللون  كان  ف��اإذا  اأف�سل،  تبدو  ب�رشته 
اللون  كان  واإذا  دافئة،  تكون  ب�رشتك  فاإن  ب�رشتك  مع 
باردة،  تكون  ب�رشتك  فاإن  ب�رشتك  مع  يتما�سى  الذهبي 
اإىل  الب�رشة ذهبي، يجب الجتاه  اإذا كان لون  وبالتايل 
اأما  والربتقايل،  والأ�سفر  الأحمر  مثل  الدافئة  الأل��وان 
اإذا كان لون الب�رشة يتما�سى مع الف�سي، يجب الجتاه 
والبنف�سجي،  والأزرق  الأخ�رش  مثل  الباردة  الألوان  اإىل 
على  قادر  ال�سخ�ض  يجعل  املعتدل  الب�رشة  لون  بينما 
الدافئة  الأل��وان  مع  يتما�سى  لأنه  الأل��وان،  كافة  ارتداء 
يلعب  املنا�سبة  نوع   : املنا�سبة  طبيعة   2  - والباردة. 
دور كبري يف اختيار املالب�ض واألوانها، فعند الذهاب اإىل 
العمل يجب اختيار املالب�ض الب�سيطة واللوان الهادئة ، 
مثل البلوزة واجلينز والتي�سريت والقمي�ض ، يجب اختيار 

الألوان الهادئة الغري ملفتة للنظر مثل البني اأو الأخ�رش 
اأنها  كما  للعني،  جدا  مريحة  الأل��وان  تلك  ال�سماوي،  اأو 
من الألوان التي جتعل ال�سخ�ض ي�سعر بالراحة والهدوء، 
لأنها من�سقة من الطبيعة. اأما اإذا كانت املنا�سبة ر�سمية، 
هنا يجب ارتداء البدل الكال�سيكية ذات الألوان الغامقة 
اأنيق  يبدو  ال�سخ�ض  جتعل  لأنها  والبني،  الأ�سود  من 
بينما  املنا�سبة،  طبيعية  مع  تتما�سى  الوقت  نف�ض  ويف 
ال�سهرات واحلفالت العائلية فهي حتتاج اإىل األوان خالبة 
مثل الأحمر والربتقايل والذهبي وال�سود وال�سلفر ، فتلك 
الألوان ت�سيف البهجة والنب�ساط. 3 حجم اجل�سم يجب 
على ال�سخ�ض عند اختياره للون مالب�سه اأن ي�سع حجم 
ج�سمه يف العتبار، حيث اإن الوان املالب�ض ت�ساعد ب�سكل 
الظهور ب�سكل متنا�سق، فاإذا كنت كبري احلجم  كبري يف 
لأنها  والبني  الأ�سود  الغامقة مثل  الألوان  اختيار  يجب 
نحيف،  كنت  اإذا  اأما  اجل�سم،  حجم  ت�سغري  على  ت�ساعد 
الظهور  على  ت�ساعد  التي  الفاحتة  الألوان  اختيار  يجب 

بوزن اأكرب.

متابعة – الجورنال  

طريقة عمل عجينة السمبوسك

تعرفي إلى طرق التخلص من التجاعيد

تخلصي من مشكالت بشرتك.. حلول طبيعية باستخدام الدقيق اعرفيها

املقادي��ر:  2 ك��وب دقي��ق بي�س��ة ملعقة زب��د ذرة ملح كوب �س��غري 
زبادي اأو لنب رائب اأو ماء )ي�ستخدم تدريجًيا اأثناء العجن( الطريقة: 

1 - اغ�سلي يديك جيًدا
2 - افرك��ي بيدي��ك البي�ض م��ع الزبد والدقيق حتى ي�س��بح 

ذرات متناثرة
-3 اأ�سيفي املاء اأو اللنب اأو الزبادي تدريجًيا واعجني حتى 

ت�سبح العجني متما�سكة
لين��ة  لت�س��بح  ذرة  اأو  زيت��ون  زي��ت  ملعق��ة  اأ�س��يفي   -  4
ومتما�س��كة يف الوقت نف�س��ه 5 - اتركيها ترتاح ملدة ن�س��ف 

�ساعة، ثم �سكليها على �سكل كرات متو�سطة احلجم
6 - اف��ردي كل كرة على �س��كل دائرة و�س��عي احل�س��و الذي 
تف�س��لينه، ثم اأغلقيها لت�سبح على �سكل ن�سف دائرة و�سفري 

اأطرافها باأ�سابعك
7 - اقليها يف زيت غزير اأو ر�س��يها يف �سينية فرن مفرود 
عليه��ا ورق خبز وادهني وجهها ببي�س��ة خمفوق��ة واأدخليها 
الف��رن * ميكنك ح�س��وها باأن��واع خمتلفة مث��ل اللحم املفروم 
اأو الدج��اج اأو ال�سو�س��ي�ض اأو اخل�رشاوات مث��ل البازلء واجلزر 

وغري ذلك.

التجاعيد ي�س��تكي العدي��د من النا�ض مع تق��ّدم العمر من 
ظهور جتاعي��د وانحناءاٍت وخطوٍط رفيع��ة على الب�رشة؛ 
بحيث تعطي ال�سخ�ض مظهراً هرمًا ومالمح غري م�ستحّبة 
لالآخرين حتى لو كان �سابًا، ويرتّكز وجود هذه التجاعيد 
يف منطق��ة الوجه والكفني؛ اإذ �رشعان ما تظهر حول الفم 
والعين��ني ويف اأعل��ى اجلب��ني يرافقه��ا ع��ادًة تره��ل يف 
اخل��دود وذوبان يف ده��ون الوجه. وتنت��ج التجاعيد عن 
الكث��ري م��ن الأ�س��باب اأهمه��ا: التدخ��ني ال��ذي يعّجل يف 
ظهوره��ا، كذلك النظ��ام الغذائي اخلاطئ ال��ذي يخلو من 
الألياف املوجودة يف اخل�س��ار والفواكه، وجتاهل �رشب 
كمي��ات كافية م��ن ال�س��وائل وخ�سو�س��ًا امل��اء، ونق�ض 
املع��ادن والفيتامينات يف اجل�س��م " فقر ال��دم "، كما اأّن 
لل�س��غوط النف�س��ية اأثر كبري على تعجيل ظهور التجاعيد 
وتغي��ري مالم��ح الوج��ه، اإ�س��افًة اإىل عوامل اأخ��رى مثل: 
الإره��اق امل�س��تمر، وال�س��هر املتوا�س��ل، والأرق املزمن، 

وبع���ض ال�س��طرابات الهرمونّية وتغ��ريات الوزن. طرق 
طبيعية للتخل�ض من جتاعيد الوجه ما�س��ك زيت الزيتون 
والليم��ون: اخلطي مق��دار ملعقتني من زي��ت الزيتون مع 
ملعق��ة واح��دة من ع�س��ري الليمون احلام�ض ثّم �س��عيها 
كقن��اع عل��ى الوجه مل��ّدة ربع �س��اعة تقريبًا، ثّم اغ�س��لي 
الوجه جيداً ون�س��فيه، فهذه الو�س��فة ت�ساعد على ترطيب 
الب���رشة وحمايته��ا م��ن اجلف��اف اّل��ذي يت�س��ّبب بظهور 
التجاعيد؛ لحتوائه على م�س��ادات الأك�سدة وفيتامينات 
مغذية . ما�س��ك احلليب والع�س��ل: اخلطي مق��دار ملعقتني 
�س��غريتني من الع�س��ل وكمّية م�س��اوية من املاء الدافئ، 
ث��ّم اأ�س��يفي عليها اأرب��ع مالعق م��ن حليب الب��ودرة، ثّم 
اف��ردي اخلليط عل��ى كّل مناط��ق التجاعي��د يف الوجه اأو 
الكف��ني، وبعدها غّط��ي وجهِك بقطعٍة قطنّي��ة مبللة ملّدة 
ربع �س��اعة تقريبًا، ثم اأزيلي اخلليط مبن�سفة ناعمة طرّية 
عن الوجه، وا�سطفي ب�رشتِك باملاء الفاتر ثّم جففيه جيداً 

. ما�س��ك الع�س��ل: اغ�س��لي وجهِك باملاء الدافئ، ثّم وّزعي 
ملعقًة اإىل ملعقتني من ع�سل النحل على وجهِك مع حركة 
دائري��ة، وافركي��ه جي��داً ليتغلغ��ل داخل طبق��ة اجللد، ثم 
اتركي��ه على الوجه ملدة ن�س��ف �س��اعة تقريبًا، وبعد ذلك 
كّرري غ�س��ل الوجه باملاء الدافئ، ثم �سعي عليه مرّطبًا. 
ما�سك اخليار: نّظفي وجهِك جيداً باملاء ون�سفيه لتفتحي 
امل�س��امات، ثّم �س��عي عدداً من �رشائح اخلي��ار ووزعيها 
عل��ى كل مناطق الوجه وخا�س��ًة فوق مناط��ق التجاعيد 
وحتت العيون لن�س��ف �ساعة تقريبًا؛ فهذه الطريقة كفيلة 
باإنعا���ض الب���رشة وتقلي��ل التجاعي��د . ما�س��ك الأنانا�ض: 
قّطع��ي جمموعًة من �رشائح لب الأنانا�ض، و�س��عيها على 
ًة حول الفم وحتت العينني وعلى  مناطق التجاعيد وخا�سّ
اخلدود، ث��م اتركيها لفرتٍة حتى جتف عل��ى الوجه متامًا 
قراب��ة 20 دقيقة، وبعد ذلك ا�س��طفي الوجه باملاء البارد 

اأو الفاتر و�سوف تالحظني الفرق مع التكرار.

قد تلجاأ الفتيات ل�ستخدام العديد من الو�سفات الطبيعية من 
اأجل العناية بالب�رشة، ولكن هل �س��معِت من قبل عن ا�ستخدام 
الدقي��ق فى العناية بالب�رشة؟ يعترب الدقيق من اأهم املكونات 
الطبيعية للعناية بالب�رشة فه��و مبثابة مق�رش طبيعى للب�رشة 
وينقى م�سام اجللد ب�سكل عميق ومينع التهاب اجللد مما يقلل 
من ظهور حب ال�س��باب والبثور ال�سوداء، لذا ين�سح الكثري من 
متخ�س�س��ني العناية بالب�رشة با�س��تخدام الدقيق فى تق�س��ري 

اجل�سم والعناية بالب�رشة وتنظيفها.
الدقيق

فبح�س��ب م��ا ن���رشه موق��ع "بول��د �س��كاى" الهن��دى ميكن��ك 
ال�س��تعانة بالدقيق فى العناية بب�رشتك وجتنيبها العديد من 

امل�سكالت اجللدية:
ع�سري الطماطم

-1لتجنب جفاف الب�رشة:
ميكن��ك ا�س��تخدام الدقي��ق م��ن اأج��ل ترطيب ب�رشت��ك وجتنب 
تعر�س��ها للجف��اف، كل م��ا حتتاج��ني اإلي��ه ه��و: املكونات: 
ملعقتان من الدقيق. ملعقتان من م�سحوق ال�سندل. ملعقتان 

من ع�سري اخليار. ملعقتان من ع�سري الطماطم.

ملعقتان من ع�س��ري الليم��ون. ملعقة من الزبادى وملعقة من 
ماء الورد.

الطريقة: اخلطى املكونات فى وعاء �سغري جيداً.
اغ�س��لى وجهك بامل��اء البارد ث��م افردى اخللي��ط على وجهك 

واتركيه ملدة 20 دقيقة. اغ�سلى وجهك باملاء البارد.
الليمون واخليار

2 -لتفتيح الب�رشة: ميكنك ا�ستخدام بع�ض الدقيق بالإ�سافة 
اإىل بع�ض العنا�رش الطبيعية من اأجل تفتيح الب�رشة.

املكونات: ملعقتان من الدقيق. ملعقتان من احلليب. ملعقتان 
م��ن الزب��ادى. ملعقتان من م�س��حوق ال�س��ندل. ملعقتان من 

ع�سري اخليار.
ملعقت��ان من ع�س��ري الطماطم. ملعقتان من ع�س��ري الليمون. 

ملعقة ون�سف من الكركم.
الطريقة: اخلطي املكونات فى وعاء �سغري واخلطيهم جيداً.

افردي اخللي��ط على الوجه والرقبة واليدين واتركيه ملدة 20 
دقيقة.

افرك��ى اخلليط بعد اأن يجف ب�س��كل دائرى ثم اغ�س��لى وجهك 
باملاء الفاتر.

احلليب والزبادي
احلليب والزبادي

-3للتخل�ض من جتاعيد الوجه:
ميكنك التخل�ض من ظهور جتاعيد الوجه فى �سن مبكرة 

و�س��د الوج��ه والرقبة ب�س��كل جيد عن طريق ما�س��ك 
الدقيق وزيت اللوز

املكونات:
ملعقتان من الدقيق. ملعقتان من الزبادي

بيا�ض بي�سة ملعقتان من ع�سري اخليار
E كب�سولتان من فيتامني

ملعقتان من زيت اللوز مع ملعقتان من احلليب
الطريقة:

اخلط��ى املكون��ات فى وع��اء �س��غري واخلطيهم جي��داً حتى 
حت�سلني على قوام متجان�ض من املا�سك

اف��ردي اخللي��ط عل��ى الوج��ه والرقب��ة وعل��ى اأماك��ن وجود 
التجاعي��د مل��دة 20 دقيقة. بع��د اأن يجف متام��ًا بللى قطنه 
طبي��ة ببع���ض احلليب ومرريها عل��ى وجهك لإزالة املا�س��ك. 

اغ�سلى وجهك باملاء البارد. 

مهني��ًا: عليك ان حتافظ على م�س��اريعك �رّشية ابتداء من 
اليوم، حت��ى تتجّنب العرتا�ض والحتج��اج عاطفيًا: ل 
ت�س��غط عل��ى ال�رشي��ك ول تطالبه باأي �س��يء، ب��ل اأُترك 

الأمور على �سجيتها فقد ياأتي اليك تلقائّيًا

مهني��ًا: يحمل اإليك هذا الي��وم انطالقة جيدة نحو اآفاق 
وا�س��عة وجناح��ات مهني��ة ق��د ت�س��اعدك عل��ى تطوير 
قدرات��ك عاطفيًا: اأحداث �س��عيدة يف طريقها اإليك تظهر 
مالحمها يف غ�س��ون اأيام ول �سيما اأن النيات �سافية 

يف هذا الجتاه

مهنيًا: من اليوم ف�س��اعداً قد جترب على العمل مع زمالئك 
كفري��ق واحد، ما ي��رتك اآث��اراً اإيجابية على اأج��واء العمل 
عاطفي��ًا: حاول عدم ال�س��تماع اإىل الإ�س��اعات املغر�س��ة 
عن ال�رشيك، وخ�سو�س��ًا اأن بع�س��هم يحاول �س��ّب الزيت 

على النار

مهنيًا: عليك اأن تبذل مزيداً من اجلهد والوقت يف العمل، 
لأن ذلك يكون يف م�س��لحتك يف الأيام املقبلة عاطفيًا: 
ح��اول اأن تت�س��ارك م��ع ال�رشي��ك يف اتخ��اذ الق��رارات 
احلا�س��مة وخ�سو�س��ًا اأن بع�س��ها م�س��ريي يف حتدي��د 

العالقة

كيف تختار األوان مالب�سك 
؟ هناك جمموعة عوامل 

على اأ�سا�سها ميكن اختيار 
الوان املالب�س وهي 

ت�ساعد كل �سخ�س يف 
حتديد األوان مالب�سه حتى 
يبدو مبظهر اأنيق وجذاب 

وخمتلف عن االخرين  
ومنها لون الب�سرة وحجم 

اجل�سم وغريها اختيار 
الوان املالب�س كيف تختار 

األوان مالب�سك املظهر 
اخلارجي لالإن�سان يعك�س 

�سخ�سيته وطباعه، 

مهنيًا: تبني م�س��اريعك على اأ�س���ض ثابت��ة، وقد تقوم 
بعملي��ة بي��ع اأو ���رشاء اأو عملي��ة اإقن��اع ب��ني تاري��خ 
عاطفيًا: كرثة الت�سدد مع ال�رشيك قد توؤدي اإىل عواقب 

قا�سية، وهذا لن يكون يف م�سلحة العالقة اإطالقًا

مهني��ًا: يحثك ه��ذا اليوم عل��ى تنفيذ بع���ض الأفكار 
واخلط��ط، ويوف��ر لك الدع��م املطل��وب ويحم��ل اإليك 
مفاج��اأة �س��ارة عاطفي��ًا: يعرتيك القلق ال�س��ديد على 
احلبيب ويوقعك يف ال�س��ك، ما يوؤثر �سلبًا يف ت�رّشفه 

معك


