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مهني��ًا: القمر املكتمل يف برج الثور ي�ش��عرك مبن��اخ من الثقة 
والود والتقارب مع اأحد الزمالء اأو الروؤ�شاء اأو الأقرباء، وتفتح 
ذراعي��ك مل�رشوع جديد عاطفيًا: ب�ش��بب كرثة ان�ش��غالتك يقل 
اهتمامك باحلبيب وتبتع��د عنه بع�ض ال�شيء، ما يجعله ي�شعر 

باأنك تهم�شه في�شتاء منك وقد يزداد نفوره منك

مهني��ًا: ت�شمع كلم��ات الإطراء وياأتي��ك الدعم املطلوب، 
ويغم��رك ه��ذا الي��وم باجلاذبية ويجعلك حم��ط الأنظار 
ط��وال ال�شه��ر عاطفي��ًا: حم��اولت ال�رشي��ك لإر�شائ��ك 

متوا�شلة، لكّنك لن تكون مقتنعًا مبا يقّدمه من حلول

مهنيًا: تتطّلع اىل تغيري منا�شب وترتاح لالأجواء، وتتبّدل 
بع�ض املعطيات والظ��روف ال�شخ�شية عاطفيًا: تطّورات 
كب��رية وب��ارزة يف حيات��ك العاطفي��ة، وحمط��ات مهمة 

ت�شاعدك على خلق فر�ض جديدة للعالقة

مهني��ًا: يدخل كوك��ب مركور برجك ويو�ش��ع لك الآفاق 
ويجع��ل حمادثاتك ممتازة، فق��ط انتبه لإ�شكال يح�شل 
عل��ى �شعي��د �رشاكة م��ا  عاطفي��ًا: اإذا كن��ت اإىل جانب 
ال�رشي��ك يف الأوق��ات ال�شعبة، فاإنك جت��ده اإىل جانبك 

عند اأول اختبار �شعب تواجهه

مهني��ًا: م�شكلة اإدارية مل تكن يف احل�شبان لكنك تتمكن 
م��ن التخل���ض منها �رشيع��ًا بحكمتك وذكائ��ك وح�شن 
تعاطيك مع الأمور احل�شا�شة عاطفيًا: امتنع عن الكالم 
حتت وطاأة الغ�شب والنفعال وابتعد قلياًل عن ال�رشيك 

ولو على م�ش�ض ريثما تهداأ ثورتك

مهني��ًا: ي�شمح ل��ك مرك��زك اجلديد بتحدي��د اجتاهاتك 
واإع��ادة النظ��ر يف بع�ض امل�شاري��ع، وتتو�شل اإىل حل 
م�شاكل عالقة عاطفيًا: التقارب يف وجهات النظر بينك 
وبني ال�رشي��ك يخفف من حدة الت�شنج، وتكون اأ�شداوؤه 
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فوائد ماسكات قشر البرتقال للبشرة
 مما اأنه يقوي من مناعة اجل�شم جتاه الأمرا�ض املختلفة ، و من 
اجلدير بالذكر اأن فائدة الربتقال ل تكمن يف ثمرته فقط بل اإن 
كن ا�شتخدامه يف اإعداد  لق�رش الربتقال فوائد كثرية اأي�شًا حيث يمُ

ما�شكات متنوعة للب�رشة .
ما�شكات ق�رش الربتقال للب�رشة : 

– ما�شك ق�رش الربتقال و الزبادي :
يتم عمل هذا املا�شك من خالل اإ�شافة ملعقة من ق�رش الربتقال 
املجفف اإىل ملعقتني من لنب الزبادي ، ثم يتم توزيع هذا اخلليط 
الب�رشة حلوايل ع�رش دقائق  ، و يمُرتك على  الرقبة  الوجه و  على 
هذا  يعمل  و   ، جيداً  الوجه  غ�شل  يتم  ذلك  بعد  ثم   ، الأق��ل  على 

املا�شك على اإك�شاب الب�رشة ن�شارة و حيوية و انتعا�ض .
– ما�شك ق�رش الربتقال مع الع�شل و الكركم :

اإعداد هذا املا�شك بوا�شطة و�شع ملعقة كبرية من م�شحوق  يتم 

يتم  ذلك  بعد  و   ، الكركم  من  �شغرية  كمية  مع  الربتقال  ق�رش 
ثم  اخلليط  هذا  تقليب  و  اإليهما  الع�شل  من  ملعقة كبرية  اإ�شافة 
ربع  املا�شك حلوايل  هذا  يمُرتك  و   ، الرقبة  و  الوجه  على  و�شعه 
معاجلة  على  ي�شاعد  هو  و   ، جيداً  الوجه  �شطف  يتم  ثم  �شاعة 
العديد من م�شاكل الب�رشة منها ال�شمرار و احلروق ، و يجعلها 

نقية و ن�رشة .
 – ما�شك ق�رش الربتقال و الطمي و ماء الورد :

كن عملها للب�رشة  يعترب هذا املا�شك من اأف�شل املا�شكات التي يمُ
ق�رش  ملعقة كبرية من  اإعداده من خالل و�شع  يتم  و   ، الدهنية 
 ، الطمي  م�شحوق  من  لها  م�شاوية  اأخ��رى  ملعقة  مع  الربتقال 
الورد و مزج املكونات جيداً مع  القليل من ماء  اإ�شافة  ثم يتم 
بع�شها البع�ض ثم و�شع املا�شك على الوجه و الرقبة ، و يمُرتك 
اخلليط حتى ي�شبح جافًا متامًا و بعد ذلك يتم فركه ب�شكل جيد ، 

و يف النهاية يتم غ�شل الوجه باملاء الفاتر لإزالة املا�شك .
فوائد ما�شكات ق�رش الربتقال للب�رشة : 

– اأن�شب عالج طبيعي للب�رشة الدهنية :
للعناية  العنا�رش املهمة  الربتقال كمية كبرية من  يوجد بق�رش 
الواحدة هي  اأن ق�رشة الربتقال  الباحثون  بالب�رشة ، حيث وجد 
واحدة من اأف�شل العالجات الطبيعية املنا�شبة للب�رشة الدهنية ، 
و ذلك لقدرتها على امت�شا�ض الزيوت املوجودة بها ، كما اأنها 
تق�رش الب�رشة و تعمل على اإزالة الطبقات امليتة من اجللد ، و تقفل 

امل�شام املفتوحة .
– التخل�ض من الروؤو�ض ال�شوداء :

عترب ما�شكات ق�رش الربتقال من اأكرث احللول امل�شتخدمه لعالج  تمُ
الروؤو�ض ال�شوداء ، حيث يعمل ما�شك ق�رش الربتقال مع الزبادي 
على تنقية الب�رشة و اإزالة تلك الروؤو�ض بطريقة فعالة ، فقط من 
خالل ا�شتخدام هذا املا�شك عدة مرات و تركه يف كل مرة ملدة 

ت�شل اإىل خم�ض ع�رشة دقيقة .
– تقليل ظهور عالمات ال�شيخوخة :

ي�شتطيع ق�رش الربتقال اأن ي�شاعد على اإنتاج هرمون الكولجني 

يف اجل�شم ، و هذا الهرمون هو امل�شوؤول ب�شكل كبري على احلفاظ 
عالمات  ظهور  تقليل  على  ي�شاعد  اأنه  كما   ، اجللد  ن�شارة  على 
ال�شيخوخة املختلفة على الوجه مما يجعل ال�شخ�ض يبدو مبظهر 

اأف�شل و اأكرث حيوية و جماًل .
: – معاجلة حب ال�شباب 

يعترب حب ال�شباب من امل�شاكل التي تزعج الكثري من النا�ض ، و 
كن ا�شتعمال ما�شكات ق�رش الربتقال ملعاجلة هذا الأمر حيث  يمُ
يحتوي ق�رش الربتقال على كمية كبرية من حم�ض ال�شرتيك الذي 
يتمتع بقدرة هائلة على اإزالة حب ال�شباب ، و لكن يجب مراعاة 

عمل املا�شكات با�شتمرار للح�شول على نتائج فعالة .
– تن�شيط الدورة الدموية بالب�رشة : 

 ، جمياًل  ورديًا  لونًا  الب�رشة  اإك�شاب  على  الربتقال  ق�رش  ي�شاعد 
الدموية بها و جعلها  الدورة  تن�شيط  لقدرته على  و ذلك نتيجة 
اأكرث انتعا�شًا و حيوية ، بالإ�شافة اإىل اأنه يعمل على توحيد لون 
الوجه و تفتيح لون الب�رشة و تنظيفها من ال�شوائب العالقة بها .

متابعة – الجورنال 

طريقة عمل الهريسة السورّية 

نصائح لمواجهة أكثر مشاكل األظافر شيوعًا

كيف تجعلين المسام في بشرتك تبدو أصغر؟

املكون��ات  كوب��ان م��ن ال�ّشمي��د. ك��وب م��ن 
ال�شك��ر الناعم. كوب من احلليب اجلاف. كوب 
م��ن ج��وز الهند. ك��وب م��ن الزي��ت النباتي. 
ك��وب م��ن امل��اء الب��ارد. ملعق��ة كب��رية من 
الباكن��ج ب��اودر. كمّي��ة كافي��ة م��ن الف�شتق 
احللب��ي املطح��ون. طريقة حت�ش��ري الهري�شة 
ال�شورّي��ة اخلطي ال�شمي��د، وال�شكر، واحلليب، 
والبيكن��ج  وامل��اء،  والزي��ت،  وجوزالهن��د، 

ب��اودر، وث��ّم �شعيه��م يف �شينّي��ة متو�ّشط��ة 
احلج��م. ابدئي بر�ّض الف�شتق احللبي املطحون 
على وج��ه ال�شينّي��ة. غّطي ال�شنّي��ة بالكي�ض 
واتركيها ملّدة ت��رتاوح من �شاعتني اإىل ثالث 
�شاع��ات، اأي اإىل اأن تتخّم��ر العجين��ة. �شع��ي 
ال�شينّي��ة على درجة حرارة 180 مئوّية ملدة 
25 دقيق��ة . اأخرج��ي ال�شينّي��ة بعد ذلك من 

الفرن، وانقعيها بالقطر.

    الأظافر تعد مبثابة مراآة لل�شحة، حيث اإن مظهرها يدل 
اإما عل��ى التمتع بال�شحة والعافي��ة اأو املعاناة من نق�ض 

الفيتامينات واملعادن. 
وفيم��ا يلي نظرة على اأكرث م�شاكل الأظافر �شيوعًا وكيفية 
مواجهته��ا:  تق�شف الأظافر: قد يرجع تق�شف الأظافر اإىل 
التغذية اأحادية اجلانب، والتي ل متد اجل�شم بالفيتامينات 
واملع��ادن ب�ش��كل كاف. كم��ا ق��د يرج��ع ال�شب��ب اإىل غ�شل 
اليدي��ن املتك��رر اأو غ�شل ال�شح��ون بدون ارت��داء قفازات، 
مم��ا يت�شبب يف جف��اف اليدي��ن. وبالإ�شاف��ة اإىل ذلك، قد 
يرج��ع �شبب تق�شف الأظافر اإىل فرط ا�شتخدام مزيل طالء 

الأظافر، والذي يوؤدي اإىل جفاف الأظافر. 
وللحيلول��ة دون تق�شف الأظافر ينبغ��ي مواجهة اجلفاف 
م��ن خ��الل تطبيقزي��ت للعناي��ة بالأظاف��ر كل ليل��ة، م��ع 
مراعاة اإيقاف احلمية الغذائية واإتباع نظام غذائي �شحي 
ومتوازن، بالإ�شافة اإىل ارتداء قفازات عند غ�شل ال�شحون 

وجتنب الغ�شل املتكرر لليدين. 

البق��ع ال�شف��راء: ق��د يرجع ال�شب��ب يف البقع ال�شف��راء اإىل 
التدخ��ني، خا�شة يف اأظافر الإ�شبع��ني، الذين يتم اإم�شاك 
ال�شيج��ارة بهم��ا. كما اأن الطالء املل��ون قد يكون �شببا يف 

ظهور بقع �شفراء على الأظافر. 
وملواجهة البقع ال�شفراء ينبغي الإقالع عن التدخني. ويف 
ح��ال ا�شتعمال طالء مل��ون، ينبغي دائم��ا ا�شتعمال طالء 
اأ�شا���ض، والذي يحول دون تل��ّون الظفر. ويكن اإزالة اللون 
الأ�شفر من الأظاف��ر بوا�شطة حمامات الأظافر اأو طالءات 
الأظاف��ر، الت��ي ت�شاعد عل��ى تفتيح لون الظف��ر. كما يكن 
ف��رك الأظافر بوا�شط��ة ن�شف ليمونة، حي��ث يعمل حم�ض 

الليمون على اإزالة اللون الأ�شفر. 
البق��ع البي�شاء: ل ت�شري البق��ع البي�شاء اإىل نق�ض بخالف 
العتقاد ال�شائع، وهي ل تعدو كونها جمرد جتاويف تن�شاأ 
ب�شب��ب تعر���ض الأظاف��ر لالرتطام اأثن��اء ممار�ش��ة األعاب 
الكرة مثال اأو جرح الأظافر اأثناء العناية بها. وهنا ينبغي 
التحل��ي بال�ش��رب اإىل اأن تتال�شى البق��ع البي�شاء من تلقاء 

نف�شه��ا، مع توخي احلذر اأثناء العناي��ة بالأظافر ومراعاة 
جتنب تعر�شها لالرتطام. 

ال�شق��وق الطولي��ة: تظه��ر ال�شق��وق الطولي��ة باجت��اه من��و 
الأظاف��ر وتب��دو خميف��ة اأكرث مما ه��ي علي��ه يف احلقيقة. 
وتك��ون ال�شق��وق دقيقة يف مرحل��ة ال�شب��اب، بينما تكون 
كبرية يف مع التقدم يف العمر، اأي يكن القول باأن ال�شقوق 
الطولي��ة ظاه��رة م�شاحب��ة لل�شيخوخ��ة. ولتجن��ب ظهور 
�شق��وق جدي��دة ينبغ��ي الإكث��ار من ���رشب ال�شوائ��ل. ومن 
املث��ايل ���رشب 1.5 اإىل 2 لرت يوميًا، وم��ن الأف�شل �رشب 

املاء اأو �شاي الأع�شاب غري املحلى بال�شكر.
ال�شقوق العر�شي��ة: تعد ال�شقوق العر�شية موؤ�رشاً على خلل 
بنم��و الأظاف��ر، على �شبي��ل املثال ب�شبب نزل��ة برد طويلة 
وم�شحوب��ة بحم��ى �شدي��دة اأو ب�شب��ب العناي��ة اخلاطئ��ة 
بالأظاف��ر. ويف ه��ذه احلالة ينبغ��ي ا�شتعم��ال كرمي غني 

بالعنا�رش املغذية يوميًا لتقوية ب�رشة الأظافر.  

م�ش��ام وج��ه كب��رية، �ش��وداء وبارزة ه��ذا ال�ش��يء يحبط 
العديد من الن�شاء. تعايل لتتعلمي معنا كيف يكنك 

حت�ش��ني مظه��ر ب�رشت��ك جلميعن��ا هنال��ك فرتات 
ننظر لأنف�شنا يف امل��راآة ونخاف من امل�شامات 

الكبرية، املفتوحة والبارزة.
اأطباء اجللد يقولون اأن تقريبا كل امراأة تزورهم 

ت�شكو من م�شامات وجهها.
تع��ايل و اقرئي بع�ض احلي��ل التي �شت�شاعدك 

على تقلي�ض امل�شام��ات والتي �شتجعل وجهك 
اأنعم باأ�رشع وقت ممكن.

حافظ��ي على نظاف��ة وجهك – امل�شام��ات دائما 
تظه��ر اأك��رب وب��ارزة اأكرث عندم��ا يك��ون وجهنا 
نظي��ف. لذل��ك م��ن امله��م احلف��اظ عل��ى نظافة 

الوج��ه، واملحافظة على 
اإزالة املاكياج وعدم 

ف��رك الوج��ه اأثناء 
املاكي��اج.  اإزال��ة 

يج��ب ت��رك م��ادة التنظي��ف عل��ى الوج��ه 
م��ا يق��ارب 60 ثاني��ة وم��ن املف�شل 
حم���ض  عل��ى  اأي�ش��ا  يحت��وي  اأن 
ال�شف�شاف مبا يعادل 0.2 – 0.5 
باملائة. ه��ذه العملية �شوف تطهر 

الب�رشة وتزيدها نعومة.
2. اأزيل��ي اخلاليا امليتة – اإزالة 
عملي��ة  ه��ي  امليت��ة  اخلالي��ا 
فق��ط  دقائ��ق  ع��دة  ت�شتغ��رق 
ويكنه��ا حت�ش��ني ب�رشتن��ا. من 
بع��د تنظي��ف الب���رشة ا�شتعمل��ي 
فر�ش��اة من ف��رتة لأخ��رى املعدة 
ه��ذه  امليت��ة.  اخلالي��ا  لإزال��ة 
الفر�شاة ممت��ازة لتنظي��ف املناطق 
التي ترتاكم فيها 
خ  �ش��ا و لأ ا
ئم��ا  ا د و

تظهر فيها امل�شامات بارزة )مثل جوانب الأنف(.
3.ا�شتعمل��ي مثب��ت املاكي��اج حت��ت طبق��ة ماكياجك – 

مثب��ت املاكي��اج ي�شاع��دك عل��ى �شنع طبق��ة ناعمة 
ومتجان�شة على الب���رشة قبل اأن ت�شعي طبقة كرمي 

الأ�شا���ض. املثبت تقومني بو�شعه بدل كرمي الرتطيب 
اأو بع��ده، فه��و يق��وم بتنعيم املناط��ق املتجع��دة اأو بتلك 

املناطق التي فيها م�شامات مفتوحة.
يف   – للم�شام��ات  واجلب��ني  الأن��ف  مل�شق��ات  ا�شتعمل��ي 
ال�شيدلي��ات املختلف��ة يكن��ك اأن جتدين مل�شق��ات خا�شة 
للوج��ه الذي هدفه��ن فتح وتنظيف امل�شام��ات. من املف�شل 
ا�شتعم��ال ه��ذه املل�شقات ذات اجل��ودة العالية التي حتتوي 

على مواد التي تغلق امل�شامات من بعد تنظيفها.
اجل��ودة  العي��وب ذوو  اأ�شا���ض وخ��ايف  ك��رمي  5.ا�شتعمل��ي 
العالي��ة – م��ن امله��م اأن ت�شتخدمي م�شتح���رشات التجميل 
ذات اجل��ودة العالي��ة واملفيدة، واإل �ش��وف جتدين املاكياج 
بعد �شاعة قد تدم��ر مع مرور الوقت، بالذات بالأيام احلارة. 

املنتجات ذات اجلودة �شوف تظهر وجهك ناعم.

مهني��ًا: يرّك��ز ه��ذا الي��وم ال�ش��وء عل��ى اأو�ش��اع مهنية 
ملّح��ة، ولكن عليك النتباه واحلذر والت�رّشف با�شتقامة 
و�شفافي��ة عاطفي��ًا: اهتمامك ببع���ض التفا�شيل املهمة 
يدف��ع ال�رشيك اإىل منحك مزيداً من الثقة وحرية التحّرك، 

فرتتاح اإىل ذلك وتقدر الو�شع

مهني��ًا: م�شكلة اإدارية مل تكن يف احل�شبان لكنك تتمكن 
م��ن التخل���ض منها �رشيع��ًا بحكمتك وذكائ��ك وح�شن 
تعاطيك مع الأمور احل�شا�شة عاطفيًا: امتنع عن الكالم 
حتت وطاأة الغ�شب والنفعال وابتعد قلياًل عن ال�رشيك 

ولو على م�ش�ض ريثما تهداأ ثورتك

مهني��ًا: يتحدث ه��ذا اليوم ع��ن رومن�شية تول��د يف جمال 
عملك، اأو ع��ن اإرباك وحتّفظ والعودة اىل الذات والعالقات 
غري املتكافئة عاطفي��ًا: الإمكانات التي متتلكها ت�شاعدك 
على مواجهة اأي عائق، وهي يف الوقت نف�شه تكون حتذيراً 

للم�شطادين يف املاء العكر 

مهني��ًا: ل��ن جت��د نف�ش��ك اإل متفوق��ًا عل��ى اآراء الآخرين 
وتك��ون الأمور مل�شلحتك، وحت��رز تقدمًا يف مفاو�شات 
�شاق��ة جتريه��ا من��ذ م��دة عاطفي��ًا: العت��اب ه��و غ�شيل 
القل��وب، وي�شتح�ش��ن اأن ت�شع كل اأوراقك عل��ى الطاولة 

لإيجاد احللول مع ال�رشيك

يعترب �لربتقال من �أ�شهر 
�لفو�كه �حلم�شية �لتي 
حتتوي على �لكثري من 

�لعنا�شر �لغذ�ئية �ملفيدة 
للج�شم ب�شكل عام و 

للب�شرة ب�شكل خا�ص ، 
حيث يوجد بحبة �لربتقال 

�لو�حدة كميات متفاوتة 
من �لألياف و �لربوتني 
و �ل�شعر�ت �حلر�رية و 

�ل�شكر و �لفيتامينات ،

مهني��ًا: طاق��ة قوي��ة وق��درات هائل��ة متار�شه��ا يف 
التوا�شل والنفتاح عل��ى النا�ض وتبّني ق�شية عامة، 
وت�ش��ارك بع�شهم ق�شاياهم ومتار�ض كاريزما كبرية 
عاطفي��ًا: اإذا حظي��ت بالدع��م املطل��وب فاإّن��ك حتقق 
انطالق��ة ثابت��ة وناجحة، وتبقى اخلط��وة الأوىل هي 

الأهم والأ�شعب

مهني��ًا: يفت��ح ل��ك هذا الي��وم اأبواب��ًا مالئم��ة ت�شتمر 
مدة طويل��ة وتو�ّشع الآف��اق، فتعقد �شفق��ات جديدة 
عاطفيًا: بع�ض الأحداث املربكة جتعلك تعي�ض جتربة 

دقيقة مرتبطة بظروف العمل، فكن جاهزاً لذلك


