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مهني��ًا: تتكل��ل جه��ودك بالنج��اح ويفت��ح الق��در اأبوابًا 
جدي��دة ت�ساه��م يف تو�سي��ع دائ��رة معارف��ك وثقافت��ك 
واهتماماتك اجلدية عاطفيًا: تقاوم كل العوامل ال�سعبة 
الت��ي تواج��ه عالقت��ك بال�رشي��ك، وتنج��ح يف تخّطيه��ا 

واملحافظة على اال�ستقرار العاطفي القوي

مهني��ًا: ال تتحّم���ض يف االأوق��ات الت��ي تفر���ض معاجلة 
هادئ��ة، حتى ال تواجه العقبات الحقًا وت�سبح يف و�سع 
حرج عاطفيًا: الرومان�سية تعالج كل االأمور، وهي �سالح 
جّيد الإقناع ال�رشيك بوجهة نظرك، فاجلاأ اإىل هذا ال�سالح 

وال توفره اإذا كان ياأتي بالنتائج املتوخاة

مهني��ًا: قد تقيم معاهدة �سل��ح اأو تعاونًا متباداًل مع 
اأحده��م فتثمر اجلهود وتنتع�ض االآم��ال وتعود االأمور 
اىل جماريها عاطفيًا: االأجواء ُمهياأة لرتتيب اأو�ساعك 
وحت�سينه��ا، ح��ان الوقت لو�س��ع ح��د لعزوبيتك، فال 

تنعزل بل فكر جديًا يف االرتباط

مهني��ًا: يعم��ل الظ��رف مل�سلحتك، م��ا ي�سّهل وترية 
عمل��ك وي�رّشعها، فتكون من ال�سّباق��ن والرواد بعد 
اأن تعرثت خطاك بع�ض ال�سيء عاطفيًا: تتخل�ض من 
امل�س��كالت االجتماعية والنف�سية، وت�سعر باالرتياح 

خارج االإطار الروتيني املعتاد وتغمرك ال�سعادة

مهني��ًا: تفت��ح ل��ك الفر���ض املهني��ة اأبوابه��ا لتظهر لك 
االآفاق الوا�سعة التي متتد اأمامك، والتي تعدك مب�ستقبل 
واع��د باالإجنازات والنجاحات عاطفي��ًا: اإغتنم الفر�سة 
املتاحة لك وال ترتّدد يف دخول عالقة عاطفية جديدة، 
فالوق��ت مير �رشيع��ًا واأن��ت اأ�سبحت متقدم��ًا يف ال�سن 

نوعًا ما

مهنيًا: ي�سكل مرك��ور تنافراً مع �ساتورن ما قد يولد بع�ض 
�سوء التفاهم مع اأحد املقربن، وعليك اأن تتحّرر من القيود 
املفرو�س��ة علي��ك  عاطفيًا: بع�ض االنفع��االت غري مربرة، 
وه��ي توؤدي اإىل ت��اأزمي العالقة مع ال�رشي��ك والو�سول اإىل 

نهاية غري �سعيدة ميكن اأن تق�ض م�سجعك
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حماية شعر الرأس والبشرة من دون مستحضرات؟
 

فيم��ا يلي نعر�ض لكم جمموعة من العنا���رش الغذائية ال�رشورية 
لل�سعر والب�رشة:

الدهون الغري م�سبعة و اأوميجا٣
تع��زز الده��ون ال�سحي��ة الغني��ة باالأحما���ض الدهني��ة م��ن قدرة 
اجل�س��م للقي��ام بالعملي��ات احليوي��ة، خا�س��ة الده��ون امل�سبع��ة، 
اأم��ا غ��ري امل�سبع��ة  فتزيد من مرون��ة اخلاليا وتعم��ل على خف�ض 
الكول�س��رتول. اأم��ا اأوميج��ا 3، و امل�ستخرج من اال�سم��اك، من اأهم 
ان��واع الده��ون جل�سم االن�س��ان وميكن احل�سول علي��ه اإما بتناول 
االأ�سماك ب�سكل منتظم او بوا�سطة احلبوب كمكمل غذائي. اال�سماك 

االأغنى  باأوميجا ٣ هي ال�سلمون والرجنة وال�رشدين واملاكريل.
:)B( جمموعات فيتامن

B6، B12  املجموعة االأوىل: حم�ض الفوليك
ت�سارك هذه الفيتامينات يف ت�سنيع خاليا الدم احلمراء التي حتمل 
االأوك�سج��ن واملغذيات اإىل جميع خاليا اجل�سم، مبا يف ذلك فروة 
الراأ�ض، امل�سام، ومنو ال�سعر. يوؤدي نق�ض فيتامينات B  اىل �سعف 
ال�سع��ر من خالل تباطوؤ منوه و زيادة اإحتمالية تعر�سه للتق�سف. 
اأف�سل االأطعمة الغنية بفيتامن B6 هي احلم�ض )حبوب اأو �سلطة 
احلم���ض(، �سم��ك ال�سلم��ون الربية )الطازج��ة اأواملعلب��ة(، اللحوم 
احلمراء، الدجاج بدون جلد، البطاطا )العادية واحللوة(، ال�سوفان، 
امل��وز، العد�ض، معج��ون الطماطم، ال�سع��ري، االأرز )البني والربية(، 

الفلفل، الق��رع ال�ستوي )بلوط، اجلوز(، القرنبيط، الربوكلي، اجلزر، 
والف��ول ال�س��وداين وزب��دة الف��ول ال�س��وداين، البي���ض، اجلم��ربي، 
امل�سم���ض، البطيخ، االأف��وكادو، الفراولة، اخلب��ز واحلبوب الكاملة. 
اأم��ا اأف�سل االأطعم��ة الغنية بفيتامن B12 ه��ي املحار، �رشطان 
البح��ر، ال�سلمون الربي )الطازجة واملعلب��ة(، حليب ال�سويا، �سمك 
ال�سلم��ون املرق��ط )قو�ض ق��زح والربية(، والتونة )�س��وء املعلبة(، 
حل��م البقر اخل��ايل من الدهون، البي�ض، االلب��ان )اجلنب والزبادي 
واحللي��ب(. و اأف�سل االأطعمة الغنية بحم���ض الفوليك هي العد�ض، 
الب��ازالء، فا�سولياء العن ال�سوداء، فول ال�سويا، ال�سوفان، اللفت، 
ال�سبان��خ، اخل�رش اخلردل، البازالء اخل���رشاء، اخلر�سوف، البامية، 
البنج��ر، واجل��زر االأبي���ض، والقرنبيط، ب��ذور عب��اد ال�سم�ض، بذور 
القم��ح الربتقال، الباباي��ا، االأع�س��اب البحرية، العنبي��ات )التوت 
باأنواع��ه خا�س��ة االزرق(، الفا�سولي��ا الن�سوي��ة )مث��ل فا�سوليا 
الع��ن ال�س��وداء، البحرية، املنقط��ة املجففة، الكلوي��ة(، القرنبيط، 

الذرة، اخلبز واحلبوب الكاملة، احلبوب الكاملة واملعكرونة.
 فيتام��ن )A(: فيتام��ن A ي�ساع��د يف انتاج الزه��م، وهو مادة 
زيتي��ة ت�سن��ع يف الغ��دد الدهني��ة لل�سع��ر، ومهمته توف��ري مكيف 
طبيع��ي لفروة الراأ�ض. نق�ض م��ادة الزهم قد يكون �سببًا يف زيادة 
احلك��ة يف فروة الراأ���ض وجفاف ال�سعر.  و ميكن احل�سول عليه من 
اخل�سار والفواك��ه الغنية باالألوان ال�سفراء مث��ل البيتا كاروتن، 
وه��و م��ا يتكون من��ه فيتامن A، مث��ل الربتقال واجل��زر والقرع 

والبطاطا احللوة.

:)E( فيتامن 
فيتامن)E(  هام لل�سعر والب�رشة على حد �سواء؛ فهو يوفر حماية 
لل�سع��ر والب���رشة من اأ�سع��ة ال�سم�ض ال�س��ارة )ف��وق البن�سفجية( و 
يحمي اأغ�سية خاليا الب�رشة �سد االأ�رشار الناجمة عن هذه اال�سعة. 
 )C( و فيتامن  )E(و تو�سل��ت بع���ض االأبح��اث اىل اأن فيتام��ن
م�س��ادان لالأك�س��دة، و يعم��الن معاأ لتكوين طبق��ة حماية للب�رشة 
م��ن اأ�سعة ال�سم���ض، و اأي�سًا ممكن اأن ينتج��ا طبقة من الكوالجن، 
  )E( وه��و بروت��ن اأ�سا�س��ي يف اإلتئ��ام اجل��روح. يتوف��ر فيتامن
باملك���رشات والب��ذور وجن��ن القم��ح واحلب��وب الكامل��ة وزي��ت 

الزيتون و ال�سلق وال�سبانخ.
:)C( فيتامن 

غالبًا موجود يف اخل�رشوات، وهو �رشوري ل�سحة ال�سعر الأ�سباب 
عدي��دة، فه��و م�س��اد لالأك�س��دة و ي�ساع��د اجل�سم عل��ى امت�سا�ض 
احلدي��د غ��ري الهيم��ي )ال��ذي متت�س��ه املع��دة بن�سبة قليل��ة، 3% 
تقريب��ا(. و ي�ساع��د عل��ى نق��ل االأوك�سج��ن اىل ب�سي��الت ال�سع��ر 
وبالتايل احلف��اظ عليها من التلف.  كما ي�سكل فيتامن C عامال 
مهم��ًا يف ت�سكيل الكوالجن، وهي االألي��اف الهيكلية التي ت�ساعد 
اأج�سامن��ا على ترابط اخلاليا وثبات اجلل��د، فمثال ب�سيالت ال�سعر 
واالأوعية الدموية واجللد تتطلب الكوالجن للبقاء يف حالة جيدة.
احلدي��د: احلدي��د هو عن���رش مهم جل�س��م االن�سان وخا�س��ة لل�سعر؛ 
ي�سب��ب نق�سه فقر الدم وهو ال�سبب الرئي�س��ي خلفة ال�سعر، و تغذى 
ب�سي��الت ال�سعر بالدم عن طريق اجلذور. تزيد اإحتماالت االإ�سابة 

بفق��ر الدم عندم��ا تنخف�ض م�ستويات احلدي��د يف الدم اىل اأقل من 
نقطة معينة، الو�سول اإليها يعني تعطيل توريد العنا�رش الغذائية 
جل��ذور ال�سع��ر، مما يوؤث��ر على دورة من��و ال�سعر، وال��ذي بدوره قد 

يوؤدي اإىل ت�ساقط ال�سعر.
ميك��ن احل�سول على احلديد م��ن امل�سادر احليواني��ة مثل اللحوم 
احلم��راء والدجاج وال�سمك؛ اأما امل�س��ادر النباتية الغنية باحلديد 
فهي العد�ض والفا�سوليا والفول وال�سبانخ وغريها من اخل�رشوات 

ذات اللون االخ�رش الغامق مثل الربوكلي والكرنب.
الربوتينات :

حقيق��ة اأن الربوت��ن ه��و املك��ّون االأ�سا�س��ي لل�سع��ر حتت��م علينا 
تن��اول االأطعم��ة املحتوية على كمي��ات كافية من��ه ل�سمان �سعر 
ق��وي و�سح��ي. القليل م��ن الربوتن يف نظامك الغذائ��ي يعني اأن 
م�ستقب��ل ال�سعر ه��و اجلفاف، اله�سا�س��ة، اأو ال�سع��ف، اأو النق�سان 
وال�سل��ع. ميكن احل�سول على الربوتن م��ن م�سادر حيوانية مثل 
اللحوم و الدجاج واالأ�سماك ومنتجات االألبان والبي�ض، و م�سادر 
نباتية وهي ال تق��ل اأهمية عن امل�سادر احليوانية مثل البقوليات 

واملك�رشات.
الزنك وال�سيلينيوم:

من املع��ادن الهامة التي ت�سمن حماية فروة الراأ�ض. نق�ض الزنك 
ميك��ن اأن ي��وؤدي اإىل فقدان ال�سع��ر وجفاف ف��روة الراأ�ض. احلبوب 
املدعمة مث��ال احلبوب الكاملة، وهي م�سدر جي��د للزنك جنبا اإىل 

جنب مع املحار، وحلم البقر والبي�ض.

متابعة  ــ الجورنال 

خاص

طريقة عمل شوربة العدس األحمر 

طرق لتكوني جميلة بمساعدة الفازلين

كيف تجعلين المسام في بشرتك تبدو أصغر؟

بالدجاج
 املقادير 

2 دجاج، فخذ
اأحمر 1/2 كوب عد�ض   1

2 حام�ض
4 ملعقة كبرية زيت الزيتون

1 ب�سلة
3 ف�ض ثوم

1 ملعقة كبرية زعرت
اأرز 1/2 كوب 
2 جزر، مق�رش

طريقة التح�سري 
ي�سخن قليل من زيت الزيتون يف قدر 
وحتمر فخاذ الدجاج باأكملها؛ ُترفع 

من القدر وتو�سع جانبًا.
ُيحم��ر الب�س��ل ثم ُت�س��اف الي��ه ف�سو���ض الثوم 

وُتقّلى ملدة دقيقة حتى ي�سبح لونها ذهبيًا.
ُيعاد و�سع افخاذ الدجاج يف القدر وتع�رش 1/2 

حام�سة فوقهم.
ُيغ�س��ل العد���ض االأحمر قلياًل حت��ت املاء وي�ساف 
اىل الق��در باالإ�ساف��ة اىل اجل��زر و8 اأك��واب م��ن 

املاء.
يغطى الق��در، وت��زال الرغوة ع��ن ال�سطح.وُيطهى 
املزي��ج على نار هادئة مل��دة �ساعة اأو اأكرث وذلك 
حت��ى ي�سب��ح الدج��اج طري��ًا وينزع ع��ن العظم، 
وين�سج العد�ض االأحمر. ي�ساف الزعرت واالأرز يف 
ه��ذه املرحلة؛ يغلى املزيج عل��ى نار هادئة ملدة 

30 دقيقة حتى ين�سج االأرز.

لدي��ه  حي��ث  رائ��ع،  للعناي��ة  منت��ج  ه��و  الفازل��ن 
خ�سائ���ض كث��رية وا�ستعم��االت خمتلف��ة االأغلب ال 

يعرفها
الفازل��ن هو منت��ج للعناية اأ�سا�سي يت��واد يف اأغلب 
البي��وت واالأغل��ب ي�ستعمل��ه جلفاف ال�سفت��ن. تبن 
اأن للفازل��ن خ�سائ���ض كث��رية ال نعرفه��ا جميع��ا، 
اأن  مفي��دة وجي��دة وميكنن��ا  للفازل��ن خ�سائ���ض 
جن��ده يف اأغل��ب املتاجر. فيما يلي ع��دة ا�ستعماالت 

للفازلن، ميكنك جتربتها اليوم:
 �سع��ي الفازل��ن قب��ل النوم عل��ى قدمي��ك، والب�سي 
اجل��وارب ويف ال�سباح �س��وف ت�ستيقظن مع قدمن 

ناعمت��ن. م��ن املف�س��ل تكري��ر العملية ع��دة مرات 
باالأ�سبوع. �سعي الفازلن على املرفقن والركبتن، 
ه��ذه املناط��ق قابل��ة اأن جت��ف اأك��رث م��ن غريه��ا 
والفازل��ن �سوف يق��وم برتطيبه��ا. اإذا قمتي بو�سع 
الفازل��ن عل��ى االأماكن الت��ي تريدين و�س��ع العطر 

عليها �سوف ي�سمد العطر لفرتة اأطول.
و�س��ع الفازلن على االأ�سنان مينع ت�رشب لون اأحمر 

ال�سفاه على االأ�سنان.
الفازل��ن ميك��ن ا�ستعماله ككرمي لي��ل ممتاز وغني، 

عندما جتدين اأن كرمي الليل قد انتهى.
الفازلن ميكن ا�ستعمله كمزيل للماكياج.

و�س��ع الفازلن قبل و�سع ظ��الل العن يجعل اللون 
غني اأكرث والمع يف نف�ض الوقت.

ميكن و�س��ع الفازلن بعد االنتهاء م��ن حلق ال�سعر، 
�سوف يهدئ اجللد ويجعله غني بالرطوبة.

الفازلن ممتاز لرتطيب اجللد حول االأظافر.
الفازل��ن يقوم بعم��ل رائع اإذا كان��ت احلواجب غري 
مرتب��ة. اإذا كان هنال��ك �سعريات متطاي��رة الفازلن 

�سوف يقوم مب�ساعدتك لرتتيبهن.
عندم��ا ت�سبغن �سعرك مف�سل و�س��ع الفازلن على 

اجللد، كي ال يتلون اجللد بلون ال�سبغة.
الفازل��ن ميك��ن ا�ستعمال��ه الأط��راف ال�سع��ر اجلافة 

واملنق�سمة، بب�ساطة �سعي الفازلن على االأطراف.

الفازلن يعترب كمزيل لبقع املاكياج من املالب�ض.
الفازلن ي�ساعد على اإزالة الرمو�ض من العن.

وطبعا، الفازلن ممتاز لل�سفاه اجلافة. 

 م�سام وجه كبرية، �سوداء وبارزة هذا ال�سيء يحبط 
العديد من الن�ساء. تعايل لتتعلمي معنا كيف ميكنك 

حت�سن مظهر ب�رشتك
جلميعن��ا هنال��ك ف��رتات ننظ��ر الأنف�سن��ا يف املراآة 
ونخاف من امل�سامات الكبرية، املفتوحة والبارزة.
اأطب��اء اجللد يقول��ون اأن تقريبا كل ام��راأة تزورهم 

ت�سكو من م�سامات وجهها.
تع��ايل و اقرئ��ي بع�ض احليل الت��ي �ست�ساعدك على 
تقلي���ض امل�سام��ات والت��ي �ستجع��ل وجه��ك اأنع��م 

باأ�رشع وقت ممكن.
حافظي على نظافة وجهك – امل�سامات دائما تظهر 
اأك��رب وبارزة اأكرث عندما يكون وجهنا نظيف. لذلك 
م��ن املهم احلف��اظ على نظافة الوج��ه، واملحافظة 
عل��ى اإزالة املاكي��اج وعدم فرك الوج��ه اأثناء اإزالة 
املاكياج. يجب ترك م��ادة التنظيف على الوجه ما 

يق��ارب 60 ثانية وم��ن املف�سل اأن يحت��وي اأي�سا 
عل��ى حم���ض ال�سف�س��اف مبا يع��ادل 0.2 – 0.5 
باملائة. هذه العملي��ة �سوف تطهر الب�رشة وتزيدها 

نعومة.
2. اأزيلي اخلاليا امليتة – اإزالة اخلاليا امليتة هي 
عملي��ة ت�ستغرق ع��دة دقائق فق��ط وميكنها حت�سن 
ب�رشتن��ا. من بع��د تنظيف الب���رشة ا�ستعملي فر�ساة 
م��ن فرتة الأخرى املعدة الإزال��ة اخلاليا امليتة. هذه 
الفر�ساة ممتازة لتنظيف املناطق التي ترتاكم فيها 
االأو�ساخ ودائم��ا تظهر فيها امل�سامات بارزة )مثل 

جوانب االأنف(.
3.ا�ستعمل��ي مثبت املاكياج حتت طبقة ماكياجك 
– مثب��ت املاكي��اج ي�ساع��دك عل��ى �سن��ع طبق��ة 
ناعم��ة ومتجان�س��ة عل��ى الب���رشة قب��ل اأن ت�سعي 
طبقة ك��رمي االأ�سا�ض. املثبت تقوم��ن بو�سعه بدل 

ك��رمي الرتطيب اأو بعده، فه��و يقوم بتنعيم املناطق 
املتجع��دة اأو بتل��ك املناط��ق الت��ي فيه��ا م�سامات 

مفتوحة.
ا�ستعمل��ي مل�سق��ات االأن��ف واجلب��ن للم�سام��ات 
جتدي��ن  اأن  ميكن��ك  املختلف��ة  ال�سيدلي��ات  – يف 
فت��ح  هدفه��ن  ال��ذي  للوج��ه  خا�س��ة  مل�سق��ات 

وتنظي��ف امل�سام��ات. م��ن املف�س��ل ا�ستعمال 
هذه املل�سق��ات ذات اجل��ودة العالية التي 
حتتوي على مواد التي تغلق امل�سامات من 

بعد تنظيفها.
5.ا�ستعمل��ي ك��رمي اأ�سا���ض وخ��ايف العي��وب ذوو 
ت�ستخدم��ي  اأن  امله��م  م��ن   – العالي��ة  اجل��ودة 
العالي��ة  اجل��ودة  ذات  التجمي��ل  م�ستح���رشات 
واملفي��دة، واإال �س��وف جتدين املاكي��اج بعد �ساعة 
ق��د تدمر مع م��رور الوقت، بال��ذات باالأيام احلارة. 

مهني��ًا: ت�رشفات��ك الغريبة منذ م��دة ق�سرية جعلت 
االآخري��ن ينف��رون من��ك، فب��ات ال�س��ك والو�سوا���ض 
هاج�سك، و�س��وء الظن رفيقك  عاطفيًا: ت�سري العالقة 
بينك وب��ن احلبيب على ما يرام، ف��ال تدع االآخرين 

يدخلون على خط االن�سجام بينكما

مهني��ًا: النّي��ات جتاه��ك لي�س��ت �سليمة، فاحل��ذر واجب 
ويوف��ر علي��ك متاع��ب متع��ددة اأن��ت بغنى عنه��ا الأنك 
منهم��ك باأعمالك عاطفي��ًا: التناف�ض مع ال�رشيك ال يفيد 
اأح��داً منكما، وقد ي��وؤدي اىل �سدامات غري مربرة ميكن 

اأن تدمر العالقة

مهني��ًا: تعمل الظروف لل�سري مب�ساريعك قدمًا، ما ي�سّهل 
حيات��ك وي���رّشع وت��رية عمل��ك، فتك��ون م��ن ال�سّباقن 
وال��رواد عاطفي��ًا: تتخل�ض من القي��ود النف�سية، وت�سعر 
باالرتي��اح خ��ارج االإط��ار الروتيني املعت��اد، لذلك لن 

تواجه م�ساعب وعقبات مع ال�رشيك

مهني��ًا: تالزم��ك حال��ة مادي��ة �سعبة هذا الي��وم، ومن 
االأف�س��ل ع��دم الب��دء ب��اأي م�رشوع قب��ل ج��الء االأمور 

ومعرفة االأ�س�ض الواجب البناء عليها
عاطفيًا: متّر بوق��ت ع�سيب مع ال�رشيك، ال تياأ�ض، ال بد 
م��ن اأن تعود املياه اإىل جماريها، واالنطالق جمدداً يف 

عالقة لن تعرف التوتر

مهني��ًا: ح��اول تنظي��م ال�س��وؤون املالي��ة وتقيي��م 
احل�ساب��ات واالمتن��اع عن املخالف��ات القانونية، 
وال تهمل واجباتك حتى لو �سعرت بالتعب والتوتر
عاطفي��ًا: اأمامك طري��ق �سالك نح��و اال�ستقرار يف 
العالق��ة، لكن عليك جتنب اخلالفات واالبتعاد عن 

كل ما قد ي�سيء اإىل تلك العالقة

ميدنا الطعام بالعنا�صر الغذائية 
التي تتحول اىل طاقة اأو ميت�صها 

اجل�صم للقيام بوظائف حيوية 
مثل عمليات الأي�ض، بناء اأو 

جتديد اخلاليا، اأو حماربة 
الأمرا�ض. عند ترتيب املطبخ، 

يف�صل املهتمون بالعناية بال�صعر 
اأو الب�صرة تخ�صي�ض زاوية 

معينة لالأغذية املفيدة لل�صعر اأو 
الب�صرة للمداومة على تناولها. فما 

هي العنا�صر الغذائية الأ�صا�صية 
لل�صعر والب�صرة وما هي الأطعمة 

الغنية بها؟

مهني��ًا: ير�سل ه��ذا الي��وم اإ�سعاعاته في�سه��ل قراراً 
مهنيًا تتخ��ذه وقد يتحدث عنك النا���ض على اثر ما 
تقّدمه عاطفيًا: تعود االأمور بينك وبن ال�رشيك اإىل 
جماريه��ا الطبيعية بفعل حكمت��ك ون�سجك، ووعي 

ال�رشيك الذي تفهم الو�سع وقرر العودة اإليك


