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مهني��ًا: قد تتعّر�ض هذا اليوم مل�ساع��ب كبرية، ما ي�ستدعي 
احليط��ة قب��ل الإق��دام عل��ى تغي��ريات جوهري��ة يف العم��ل 
عاطفي��ًا: قد تتبدل طب��اع ال�رسيك �رسيعًا، وه��ذا لن يروقك، 
فح��اول اأن تفه��م الدواف��ع حت��ى تتمكن م��ن املعاجلة، قبل 

فوات الأوان

مهني��ًا: ل تعتمد الع�سوائية يف معاجل��ة الأمور، فذلك 
ل��ن ي��وؤّدي اإىل نتائ��ج اإيجابي��ة ويدفع��ك اإىل مراجعة 
ح�سابات��ك �رسيع��ًا عاطفي��ًا: ل تتخ��ذ قراراتك املهمة 
فردي��ًا، ولل�رسيك كام��ل احلق مبناق�ست��ك وم�ساعدتك 

يف بع�ض الأحيان

زنك بع�ض ال�سيء، فحاول  ربكة تحُ مهني��ًا: معطيات محُ
اأّل تتوّق��ف عند حلظات كهذه ف��رات طويلة عاطفيًا: 
الهتم��ام ال��ذي يوّف��ره ل��ك ال�رسي��ك ي�ساع��دك كثرياً 
لت�ستعي��د عافيت��ك، وذل��ك �سيع��ّد دينًا علي��ك تفيه يف 

الوقت املنا�سب

مهني��ًا: ل تتخذ قراراً هذا اليوم، فالقمر معاك�ض وعندما 
يك��ون القم��ر معاك�سًا فهو يف��وت عليك فر�س��ًا اأويطلب 
اإلي��ك الت��اأين والأخ��ذ بالن�سيحة وعدم الته��ور عاطفيًا: 
احلياة العملية تلهيك ع��ن احلبيب وتبعدك عنه، لذا فكر 

فيه وامنحه الوقت الكايف للبقاء بقربه

مهني��ًا: يجعل��ك ه��ذا الي��وم تط��ّل عل��ى تغي��ريات اإيجابي��ة 
وتل��م بامل�ستقب��ل، اإّل اأّن بع�ض الظروف يح��ّذر من التطّرف 
والنفع��الت عاطفي��ًا: ت��وؤدي العالق��ات العاطفي��ة دوراً يف 
جناحات��ك، ورمبا تعّب عن نف�سك بطريق��ة لفتة تثري اإعجاب 

ال�رسيك

مهني��ًا: يتيح لك هذا اليوم فر�سًا جديدة، ل ت�ستخف 
مب�سوؤولياتك، بل ابتعد عن الت�رسع والتهور والطي�ض 

والعبث باحل�سابات
عاطفي��ًا: تتمت��ع بو�س��ع عاطف��ي واع��د وبظ��روف 
اإيجابي��ة، وتعي���ض يومًا م�سوق��ًا وحاّراً ج��داً تتوقع 
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عملية تجميل األنف بالليزر.. تفاصيل ومعلومات مهمة عنها

اأ�سباب اللجوء اإىل عملية جتميل النف بالليزر
يف ال�سابق عرفت جراحات جتميل الأنف لدى اجلراحني و حتى 
املر�س��ى باأنه��ا لغر���ض واحد فق��ط و هو جتميل �س��كل الأنف ، 
جاهلني مبدى اأهمية تلك اجلراحات و قدرتها العالجية ، فيقدر 
نح��و 35 % م��ن املر�س��ى الراغبني يف اإج��راء عمليات جراحة 
الأن��ف لديه��م عي��وب يف وظائف الأن��ف و يجهلون به��ا ، و مع 
التق��دم العلم��ي اأ�سب��ح التجميل الوظيف��ي ج��زء ل ينف�سل عن 
عملي��ات جتميل النف ، و من اأهم اأ�سباب عمليات جتميل الأنف 

ما يلي :
ت�سني وظائف التنف�ض مثل تعديل احلاجز الأنفي اأو ا�ستئ�سال 
اللحمية حتى يف حالت �سيق �سمامات الأنف الداخلية و التي 
ميكن من خالل جراحة جتميل الأنف و�سع دعامات غ�رسوفية 

ميكن بها تو�سيع م�سار التنف�ض .
طبيع��ة جلد الأنف ل��دى العرب يكون اأك��ر �سماكة من نظريتها 
ل��دى ال��دول الأخ��رى ، و توؤدي غالب��ا تلك ال�سماك��ة اإىل حدوث 

�سع��ف يف الغ�ساري��ف و تك��ون اأكر ليونة ، فيت��م يف اجلراحة 
و�سع رقع غ�رسوفية ميكنها تقوية و ت�سني الهيكل الغ�رسويف 

و حل م�سكلة �سماكة اجللد .
وجود نتوء زائدة يف ظهر الأنف و التي قد تكون كبرية احلجم .

ح��ل و ت�سحي��ح عيوب و اآث��ار جراحات جتميل الن��ف ال�سابقة 
، فكث��ري ممن خ�سع��وا جلراحات جتميلي��ة يف الأنف يف ال�سابق 
يعان��ون اإم��ا من عي��وب يف العملي��ة الأوىل اأو اأن تكون النتائج 
لي�ست هي املرغوب بها ، فيكون من ال�سعب حينها اإجراء عملية 
اأخ��رى نظرا خلوف املري�ض من النتائج م��رة اأخرى ، و لكن مع 
التط��ور يف جمال جراحات التجميل و بخا�سة الأنف اأ�سبح من 

املمكن عالج تلك العيوب ب�سهولة .
وجود اإ�سابات يف الأنف ، فيلجئون جلراحات التجميل لتح�سني 

ال�سكل اأو الوظيفة اأو كالهما .
مر�س��ى ال�سف��ة الأرنبية يخ�سعون جلراح��ات التجميل لتح�سني 

ال�سكل اأو الوظيفة اأو كالهما .
ملحوظة

يج��ب اأن يك��ون ل��دى ال�سخ�ض ال��ذي يرغب يف اإج��راء اجلراحة 

التجميلي��ة لالأن��ف اإدراك عيوب الأن��ف و التعديالت التي يرغب 
بها .

هل تختلف اجلراحة من املراأة اإىل الرجل ؟
خطوات اجلراحة هي ذاتها بني املراأة و الرجل ، و لكن الختالف 
الوحيد يف كيفية تديد ال�سكل اخلارجي لالأنف ، فزوايا تنا�سق 
الأن��ف تختلف من وجه لآخ��ر وفقا لنوع ال�سخ�ض اإن كان رجل 

اأو امراأة .
ن�سب جناح اجلراحة

يف ال�ساب��ق كان التوا�سل بني املري���ض و الطبيب �سعيفا ، فقد 
كان م��ن ال�سع��ب اإدراك الطبي��ب مل��ا يري��ده املري���ض متاما و 
لذلك مل تك��ن نتائج اجلراحة دقيقة كما يرغب املري�ض و كانت 
العملي��ات تعاد مرة اأخرى ، فنحو 30 % من حالت اجلراحات 
كان يت��م اإعادته��ا ، و لك��ن م��ع التط��ور ظه��رت ط��رق و برامج 
للمحاكاة بالكمبيوتر ) و التي قد طورت لدرجة اأن تكون ثالثية 
الأبعاد ( و التي عن طريقها يتم اإظهار �سكل املري�ض بعد تعديل 
الأن��ف حتى ي�سهل الأمر على الطبي��ب و يكون املري�ض مطمئنا 
و على علم ب�سكل الأنف بعد اجلراحة . اأي�سا يتم تكوين خطوات 

اجلراح��ة و توثيقها على تلك البامج و و�سع تفا�سيل اجلراحة 
داخل غرفة العمليات حتى ميكن للطبيب اإجراء اجلراحة بال�سكل 

الذي يرغب به املري�ض بدون حدوث اأية اأخطاء يف العملية .
م��ع تط��ور الآلت التي ت�ستخدم لتعديل عظ��ام الأنف اأ�سبح من 
ال�سه��ل اإج��راء اجلراح��ة ، فمثال بع��د ا�ستخدام ال��الت اليدوية و 
املعتمدة على التقدي��ر اليدوي اأ�سبحت ت�ستخدم اآلت كهربائية 
دقيق��ة جدا ميكن بها حل م�ساكل ب��روز عظام الأنف اإىل الأعلى 

اأو لت�سغري عظام الأنف .
و لكن يجب اأن يكون الطبيب متمر�سا و متمكنا لإجراء اجلراحة 
ب�س��كل �سحيح و تقي��ق النتائج املرغوبة ، و يج��ب التاأكد من 
م��كان اإجراء العملي��ة و التاأكد من مدى التعقي��م و جتهيز غرفة 

العمليات .
خطوات عملية جتميل النف بالليزر

الإج��راء ال�سائع لدى كبار جراحي جتميل الأنف حول العامل هو 
اأن العملي��ة تت��م عن طري��ق فتحة �سغرية احلج��م يف الأنف يتم 

منها اإجراء اجلراحة ثم تغلق و ل ميكن اأن ترك اأثر فيما بعد .
غالبا ت�ستغرق اجلراحة نحو 90 دقيقة .

متابعة  ــ الجورنال 

طريقة عمل السّياح العراقي

اجعلي صبغة شعرك تبقى وقتا أطول في أيام الصيف

إليك طرق استخدام زيت جوز الهند للعناية بالبشرة وتأخير الشيخوخة

  ال�سياح من ا�سهر انواع اخلبز العراقي يعمل من 
طحني الرز املطح��ون ويوؤكل يف وجبة اآلفطار 

مع البي�ض خ�سو�سا 
املقادير  

كا�ستني طحني 
ر�سة ملح

ماء ح�سب احلاجة
طريقة التح�سري 

15 دقيقة
ا�س��ع الطح��ني يف كا�س��ة وا�س��ع ر�س��ة املل��ح 
بحي��ث لتك��ون ماحل��ة وا�سع القلي��ل من املاء 

واب�سه��ا بعده��ا اأ�سي��ف امل��اء وادعكيه��ا باأ�سابع��ك حتى ل 
تتكتل العجين��ة لديك .بعدها اأبدئي ب�سب املاء تدريجيا حتى 

ت�سلي  على عجينة �سائلة ت�سبه قوام الكيك او اخف منه
ث��م اح�رسي �ساجة و�سعيهاعلى الطب��اخ بعد ان تمى نقلل 
الن��ار ونبداأ ب�س��ب ال�سائل عليه��ا وكلما كان��ت الغرفة كبرية 
كانت اخلب��زة اكب ونحركها باأط��راف ال�سابع على ال نرفع 

اليد منها حتى ل تت�سقق
 نغطيه��ا وبعد دقيقة نرف��ع الغطاأ ونرفع احل��رارة قليال حتى 
نالح��ظ ان اخلب��زة ب��داأت ترتفع م��ن ال�ساج معناه��ا ا�ستوت 
نرفعها ون�سعه��ا يف �سينية تت ورق حتى ل تتعرق اخلبزة 

ومن�سح ال�ساج بكلينك�ض املطبخ ونعيد الكرة. 

 تت��اج امل��راأة كل فرة اإىل تغيري ل��ون �سعرها كنوع من 
التجديد يف حياتها، اإل اأن احلفاظ على لون �سبغة ال�سعر 

اجلديدة لفرة طويلة لي�ض بالأمر ال�سهل.
1 - حددي اللون املنا�سب ل�سعرك وب�رستك

اأول م��ا عليِك القيام به هو تدي��د لون �سبغة ال�سعر التي 
ترغب��ني به��ا م��ع احلر�ض عل��ى ان تك��ون منا�سب��ة للون 
ب�رستِك وتاأكدي من اأنها من ماركة اأو عالمة جيدة ولي�ض 
تقليد حتى ل ت�رس ال�سعر وتتلفه. املاركة اجليدة تثبت يف 
ال�سعر ملدة اأطول و جتعل لون ال�سعر يبدو طبيعيًا وحيويًا 
كم��ا تافظ على �سحته. م��ن الأف�سل اختيار لون �سبغة 
قري��ب من لون �سعرِك الطبيعي حتى يدوم ملدة تراوح ما 
ب��ني 4 اأ�سابي��ع اإىل 8 اأ�سابيع و ميك��ن اأكر. �سوف جتدين 

ال�سبغة مميزة و�سكلها طبيعي وجذاب.
2 - ح�رسي �سعرِك قبل ال�سبغة باأ�سبوع

يجب عليِك اأن تقومي بغ�سل ال�سعر بالبل�سم يوميًا قبل �سبغ 
ال�سعر مبدة ل تقل ع��ن اأ�سبوع، فهذه اخلطوة ت�ساعد ب�سكل 

كب��ري على تثبي��ت اللون و ع��دم تال�سيه مع م��رور الوقت. 
��ا يف حماية ال�سعر من املواد الكيميائية التي  ي�ساهم اأي�سً
توجد بال�سبغة التي تك�رس ال�سعر. هذا بالإ�سافة اإىل جتنب 
غ�سل ال�سعر قبل ال�سبغة بيوم على الأقل حتى يكون ال�سعر 
حمتف��ظ بالزيوت الطبيعي��ة التي توجد يف ف��رورة الراأ�ض. 
ه��ذه الزيوت تقوم بدوره��ا يف حماية ال�سعر ومنع اختفاء 

اللون ب�سهولة وثباته لفرة اأطول.
3 - جتنبي غ�سل ال�سعر باملاء ال�ساخن

ت�سب��ب املي��اه ال�ساخن��ة �سعف خ�س��الت ال�سع��ر وتلفها 
بالكام��ل م��ن اجل��ذور وتوؤث��ر ب�س��كل �سلبي عل��ى الزيوت 
الطبيعي��ة الت��ي تفرزه��ا ف��روة الراأ���ض م��ن اأج��ل ترطيب 
ال�سع��ر، مم��ا ي�سبب جف��اف ال�سع��ر وتفله وظه��وره ب�سكل 
باه��ت وه���ض. تزي��د املي��اه ال�ساخنة م��ن �سع��ف ال�سعر 
وت�ساقط��ه. ين�سحِك اخلباء ب�رسورة غ�س��ل ال�سعر باملاء 
الب��ارد اأوالداف��ئ لتنظي��ف ال�سع��ر جي��داً واملحافظة على 
الزي��وت التي توج��د به والده��ون التي ترطب��ه وتزيد من 

ملعان��ه ونعومت��ه. الأه��م، يف�س��ل البتعاد ع��ن ا�ستخدام 
املاء ال�ساخن متاًما عقب �سبغ ال�سعر ل�سمان ثبات اللون 

لأطول فرة ممكنة.
4 - جتنبي التعر�ض لأ�سعة ال�سم�ض

يع��د ال�سع��ر امل�سب��وغ م��ن اأك��ر اأن��واع ال�سع��ر عر�س��ة 
لالإ�ساب��ة بالتل��ف ولذل��ك ال�سب��ب يتطل��ب دوم��ًا العناية 
الفائق��ة والهتمام الدائم به من اأج��ل اإبقاء ال�سعر ب�سحة 
جي��دة. �سبغ��ات ال�سع��ر ق��د ت�سب��ب جفافه وبهت��ان لونه 
ب�سب��ب احتوائها على املواد الكيميائي��ة التي ت�رس ال�سعر 
خا�س��ة اإذا مت تعر�سيه��ا لأ�سعة ال�سم���ض املبا�رسة. لذلك، 
جتنب��ي تعري���ض ال�سع��ر لأ�سع��ة ال�سم�ض املبا���رسة عقب 
�سبغ��ه ل�سمان ثبات اللون لأطول فرة ممكنة خا�سة ما 
بني ال�ساعة 10 �سباًح��ا وحتى الرابعة ع�رًسا، لأن اأ�سعة 
ال�سم���ض توؤدي اإىل فق��دان لون ال�سبغ��ة وجفافه وبهتان 
لون��ه، فابتعدي متامًا عن التعر���ض لها يف هذه الأوقات 

حتى ل تعر�سي �سعرِك للتلف.

ميتل��ك زي��ت جوز الهند فوائ��د جمالية ل ت�س��ى، فهو يغذي 
الب���رسة، وميتلك خ�سائ منقّية ومطّه��رة، ويعمل على تاأخري 

�سيخوخة اجللد.
لتنقية الب�رسة

يحت��وي زيت جوز الهند على كمية مركزة من حم�ض اللوريك 
)حم���ض دهني(، ول ي�سبب ظه��ور الزوؤان على الب�رسة. ينظف 
الب���رسة الدهني��ة ويح��ّد م��ن انت�س��ار البث��ور بف�س��ل مفعوله 
امل�س��اد للبكتريي��ا. يف امل�ساء �سعي ب�سع قط��رات من زيت 

جوز الهند، ودّلكي ب�رسة الوجه بعد تنظيفها.
مرهم لل�سفاه

يف البالد الت��ي طق�سها مييل اإىل العتدال والبودة، غالًبا ما 
يكون زيت جوز الهند غري �سائل )طري(، لذلك ين�ساب كالزبدة 
ح��ني و�سعه عل��ى ال�سفاه، وي��ذوب حاملا يالم�سه��ا، وي�سكل 

طبقة ناعمة لذيذة ومريحة عليها.
ملم�سه الزيتي يزيل كل اأنواع املكياج، مبا فيها تلك املقاومة 

للماء، ول ي�سّبب ل�سعة للعينني ويقّوي الرمو�ض.
خذي ب�سع قطرات من زيت جوز الهند يف راحة يديك، ودلكي 
ب�رسة الوجه لإزال��ة كل ال�سوائب والأو�ساخ، ثم اغ�سلي وجهِك 

باملاء الدافئ اأو باللو�سن.
 يحارب ال�سيخوخة

 A "وفيتامني "اأ ،E "زي��ت ج��وز الهند غني بالفيتام��ني "اإي
، فيج��دد الب�رسة ويح��ارب اجلذور احلرة، وه��و مهم للحد من 
اآثاره��ا ال�س��ارة على الب���رسة، ويحافظ يف الوق��ت ذاته على 

مرونة اأن�سجتها.
ميكن اأن يحل زيت جوز الهند مكان اأي منتج للعناية للب�رسة 

اأو يكمل عمله، اعتماًدا على التغذية التي تتاجها الب�رسة.
لرطيب الب�رسة يف كل الأوقات

زيت جوز الهند غني بالأحما�ض الدهنية امل�سّبعة، ويعيد اإىل 
الب�رسة احلاجز الدهني – املرطب، لذلك ميكن ا�ستخدامه بدل 
حليب اجل�سم اليومي، كما اأّن مفعوله املنّعم واملهدئ للب�رسة، 

ي�سنع املعجزات على الب�رسة اجلافة.
اختاري بني 3 منتجات متوافرة يف ال�سيدليات:

1 - الزيت البكر
زي��ت ج��وز الهند النق��ي ياأت��ي يف عبوة قابل��ة للتدوير 

وبل��ون العن��ب، حلماية الزيت من ال�س��وء، ولكي ل 
تتغري نوعيته، والعبوة مزودة باأنبوب �سغط ل�سبط 

اجلرعة بدقة.
2 -  الزيت الع�سوي

ا من زيت جوز الهند البكر، ورائحته زكية مثل  يتكون ح�رسيًّ
رائح��ة الفاكه��ة املثرية، ولك��ن ب�سكل خفي��ف. العبوة عملية 

�سغرية احلجم ميكن حملها اإىل اأي مكان.
3 - زيت مئة باملئة طبيعي

هذا الزي��ت بكر متاًما وياأت��ي بركيبة م�سغ��رة، لال�ستعمال 
�ستخدم للجلد  خ��الل عطلة نهاية الأ�سبوع، والعب��وة الكبرية تحُ

وال�سعر ويف املطبخ كذلك.

مهني��ًا: بع�ض زمالئ��ك ي�سكك يف قدرات��ك الإبداعية، فحاول 
اأن تبث��ت جدارتك للنيل منه��م وو�سعهم عند حدهم عاطفيًا: 
عالقة قدمية تل��وح يف الأفق، لكن من الأف�سل اأن تتطلع اإىل 
امل�ستقب��ل بتف��اوؤل كب��ري والتخطيط مل��ا يوؤمن ل��ك ال�سعادة 

والراحة

مهني��ًا: يجعلك هذا اليوم ق��ادراً على اإيجاد اأ�ساليب جديده 
يف العم��ل ق��د ت�ساع��دك عل��ى زي��ادة دخل��ك وك�س��ب ثق��ة 
الآخرين بك اأكر فاأكر عاطفيًا: ل تدع الأمور تراكم بينك 
وبني احلبي��ب وناق�سها باأولها و�سع النقاط على احلروف 

اليوم قبل الغد

مهني��ًا: يزيد هذا اليوم رغبت��ك يف التقدم لكنك قد ت�سطدم 
ببع���ض العراقي��ل، اإمن��ا بت�سميم��ك تعيد ت�سوي��ب الأمور 
عاطفي��ًا: قل��ق ال�رسيك ق��د يكون �سبب��ه اأنت، م��ن الأف�سل 
اإيج��اد الطريق��ة الناجع��ة لتخلي�سه مما يعاني��ه واإ�سعاره 

بال�سعادة التي ي�ستحقها

مهني��ًا: ل تغام��ر م��ن اأج��ل اأم��ور تافه��ة، لأنه��ا قد 
تنعك���ض عليك �سلبًا فتدفع ثم��ن اندفاعك غري املبَّر 
عاطفي��ًا: ل ت�ستعج��ل للو�س��ول اإىل الأه��داف الت��ي 
حّددته��ا لنف�س��ك، فالت�رسع قد يخل��ق لك متاعب غري 

متوقعة مع ال�رسيك

مهني��ًا: ات�سالت��ك ناجح��ة ج��داً م��ا ي�سع��رك بالقوة، 
وتطل��ق م�رسوعًا اأو تتفل بجدي��د اأو تلتقي من يهمك 
اأمره��م عاطفي��ًا: تزعج��ك الدع��وات املتوا�سل��ة م��ن 
ال�رسي��ك، وم��ن الأف�س��ل م�سارحت��ه بدل الته��ّرب من 

املو�سوع

عملية جتميل االنف بالليزر 
اأ�صبحت من العمليات 

الدارجة و املاألوفة تلك االأيام 
, فعلى الرغم من اأنها عرفت 

قدميا فقط لغر�ض جتميل 
االأنف اإال اأنه مع تطور الطب 

و العلم اأ�صبحت عمليات 
جتميل االنف ت�صتخدم حلل 
الكثري من م�صكالت االأنف و 

التنف�ض .

مهنيًا: يحذرك هذا اليوم من التخطيط مل�رسوع جديد، 
م��ا يحت��م عليك اأن تك��ون اأكر حر�سًا عل��ى ا�ست�سارة 
الآخري��ن قب��ل اأن تتخ��ذ اأي ق��رار عاطفي��ًا: ت���رسف 
بعفوي��ة م��ع احلبي��ب حت��ى تقربه من��ك اأك��ر، كفاك 
تهجم��ًا علي��ه وعامله بلطف ورومان�سي��ة كي ت�ستعيد 

ثقته وحبه لك

ً


