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مهني��ًا: تاأت��ي اأح��داث لت��رك انعكا�س��ات �سلبي��ة على 
يف  واالجتماعي��ة  ال�سخ�سي��ة  وعالقات��ك  �سعبيت��ك 
حميط��ك عاطفيًا: عل  اأن تكون اأكرث حذراً يف خياراتك 
املقبل��ة، وق��د تك��ون هنال��ك مطّبات يف عر���ض جديد 

يقدم اإليك يف غ�سون اأيام 

مهنيًا: عليك اأن تكون حذراً يف ت�رّصفاتك، فالكثريون 
يرقب��ون اأخطاءك وينتظرون اأق��رب فر�سة املنا�سبة 
للني��ل منك عاطفي��ًا: ال ت�سعر باال�ستق��رار يف عالقتك 
بال�رصيك، واىل اأي��ن �ستقودك هذه العالقة وخ�سو�سًا 

اأن اأفقها غري وا�سح

مهني��ًا: فر���ض الإ�ستثم��ارات مالية مربح��ة تتاح لك 
الي��وم ح��اول اأن ت�ستفيد منه��ا والوقت غ��ري منا�سب 

لتقوم اليوم باأي تغريات قد ال تكون يف م�سلحتك
عاطفي��ًا: ال ت��ردد يف االإجابة ع��ن االأ�سئلة املحرجة 
التي يطرحها عليك ال�رصيك، فهو يعرف 

ما متر به من ظروف دقيقة

مهني��ًا: يحمل هذا اليوم اآفاقًا وا�سع��ة واحتماالت �ستى 
وتن�سيقًا يريحك من قلق وي�سّحح بع�ض االأو�ساع

عاطفي��ًا: يف اجل��و م�ساحلة اأو لق��اء اأوعودة اىل حياتك 
العاطفي��ة كما كان��ت منذ زمن، فتنتع���ض جمدداً وتقدم 

على خطوات مهمة جداً

مهني��ًا: قد تطراأ اأح��داث خارجة عن اإرادتك تزعجك وتثري 
توترك، اإياك اأن جتازف بنجاحك ومبكانتك ب�سبب بع�ض 
االنفعاالت عاطفيًا: جو اإيجابي لطرح اأفكار جديدة بغية 
تطوي��ر العالقة، ا�ستفد ق��در االإمكان وال ت�سّي��ع الفر�سة 

فهي لن تتكرر ثانية يف املدى املنظور

مهني��ًا: قد يحاول بع�ض الزم��الء النيل منك، اأو على 
االأقل ت�سويه �سورتك واحلط من قدراتك العملية اأمام 
اأرباب ال�ساأن، فكن حذراً عاطفيًا: اإذا تنازلت لل�رصيك 
يف االأمور االأ�سا�سي��ة، فقد تواجه الحقًا مواقف اأكرث 

�سعوبة وعجزاً عن املواجهة يف االأمور الكبرية
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أخطاء تجنبيها أثناء استخدام مكواة الشعر

لك��ن االإعتم��اد متاًم��ا على ه��ذه االأدوات ي�سب��ب العديد من 
امل�س��اكل االأخ��رى لل�سع��ر الت��ي تظه��ر عل��ى امل��دى البعيد. 
��ا مكواة ف��رد ال�سع��ر العديد من  مل�سفف��ات ال�سع��ر خ�سو�سً
االأ���رصار على �سعرك. لذلك، جئن��ا لِك يف هذا املقال ببع�ض 
االأخط��اء الت��ي يج��ب علي��ِك اأن تتجنبيه��ا عن��د اإ�ستخدامِك 
مك��واة ال�سعر حتى ال ت��وؤدي اإىل تلف ال�سعر وجفافه وتفاقم 
امل�س��كالت به نتيج��ة االإ�ستخدام اخلاطىء. اإعلم��ي جيداأً اأن 

�سعرِك هو �رص جمالِك فاإعتني به قدر امل�ستطاع.
-1 جتنبي كي ال�سعر و هو مبلل

من ال�رصوري غ�سيل ال�سعر غ�سال جيداً قبل اإ�ستخدام املكواة 
ليك��ون نظيف��ًا وخ��اِل من الزي��وت لكن من اأك��رث امل�سكالت 
خط��ورة عل��ى ال�سعر وتعر�س��ه للتلف ه��و اإ�ستخ��دام مكواة 
ال�سع��ر و ه��و مبل��ل. احر�س��ي على جتفي��ف ال�سع��ر بطريقة 
جيدة جي��داً قبل ت�سمني جفافه متاما والب��دء يف اإ�ستخدام 
املك��واة اأو ال�سي�س��وار على ال�سعر الأن ذل��ك يعر�سه للت�ساقط 

والتك�رصوالتق�س��ف  ب�سكل كب��ري. ال�سعر وهو مبلل يكون يف 
اأ�سع��ف حاالت��ه واأي ق�سوة علي��ه تعر�سه للتل��ف واجلفاف 
والتق�سف والتك���رص لذلك من ال�رصوري جدا االإبتعاد متامًا 
ع��ن اإ�ستخدام امل�سففات احلرارية على ال�سعر املبلل ويف�سا 

جتفيفه جيدا من بعدها تطبيق املكواه عليه . 
-2 ال ت�ستخدمي درجة حرارة عالية

اإحر�سي على ع��دم اإ�ستخدام مكواة ال�سعر على درجة حرارة 
عالي��ة لتتجنبي تل��ف ال�سعر. اإعلمي جي��داً اأن درجة احلرارة 
الت��ي يحتاجه��ا ال�سع��ر املجعد تختل��ف متامًا ع��ن الدرجة 
الت��ي يحتاجه��ا ال�سع��ر الع��ادي. حددي ن��وع �سع��رِك جيداً 
حت��ى تتمكني من اإختي��ار درجة احل��رارة املنا�سبة له لكي 
ال يتعر���ض للح��رق او التق�س��ف والتل��ف . لي���ض معنى ذلك 
القيام بتملي�ض ال�سعر بدرجة حرارة منخف�سة  فهذا ال يعني 
اأن��ِك حتمني �سعرِك م��ن التلف الأن اإ�ستخدام��ِك درجة حرارة 
منخف�سة يجعلِك متررين املكواة اأكرث من مرة على خ�سالت 
�سعرك مما يوؤدي اإىل اإ�سعاف ال�سعر وتلفه وتق�سفه بداًل من 
احلف��اظ على كثافته و�سحته فاالأف�س��ل مترير املكواة مرة 

واحدة فقط على ال�سعر لفرده.
اإ�ستخدام رذاد حراري  3-

يجب احلر�ض جي��دا على اإ�ستخدام رذاذ ح��راري على ال�سعر 
قبل اإ�ستخدام املكواة الأنه يقوم بعمل طبقة عازلة على ال�سعر 
ويحميه من احلرارة الزائدة ويخل�سك من م�سكله تلفه و عدم 
ا�ستخدام��ه يعد واحد من الط��رق اخلاطئة التي يتم اإرتكابها 
اأثناء متلي�ض ال�سعر باملكواة. عدم و�سعه على ال�سعر يعر�ض 
ال�سعر للحرارة العالية مبا�رصة مما يجعله يت�ساقط وي�سعف 
ب�س��كل كبري. لذل��ك، يجب ر�ض ال�سعر جي��داً  لي�سبح طريًا ثم 
الب��دء يف كي ال�سع��ر بالطريقة ال�سحيحة حت��ى ال يتعر�ض 

للجفاف والتك�رص وبالتايل الت�ساقط الفوري اأثناء متلي�سه.
اإ�ستخدام فر�ساة ال�سعر -4 عدم 

يع��د عدم اإ�ستخدام فر�ساة ال�سعر قبل بدء عملية التملي�ض من 
اأك��رث االأ�سياء خطورة على ال�سعر. يج��ب عليِك مت�سيط ال�سعر 
بالفر�ساة قبل متلي�س��ه وذلك من اأجل فك اأي ت�سابك بال�سعر 
مما يع��وق �سال�س��ة عملية التملي���ض. من االأف�س��ل اإ�ستخدام 
فر�ساة فك الت�سابك املخ�س�سة لذلك حتى يتم مت�سيط ال�سعر 

دون تقطي��ع اأن تك�سري اأو تلف. اإحر�س��ي على مت�سيط ال�سعر 
بب��طء حت��ى ال يت�ساقط م��ن اجل��ذور. اإذا كنِت حق��ًا ترغبني 
يف الو�س��ول اإىل اأف�س��ل النتائج عند اإ�ستخ��دام املكواة على 
�سعرِك فعليِك مراعاة ت�سفيفه جيداً واإختيار كل ما يتنا�سب 
مع طبيعي��ة �سعرِك، االأمر الذي يجعل �سعرِك �سحيًا ل�سنوات 

عديدة.
  5 - اإهمال تق�سيم ال�سعر اإىل خ�سالت

لتتمكني من ف��رد ال�سعر بكل �سهولة عليِك اأن تق�سمي �سعرِك 
اإىل خ�سالت �سغرية قبل البدء يف متلي�سه فهذا االأمر يجعلِك 
تفردي��ن �سع��رك جي��داً دون االإع��ادة علي��ه باحل��رارة م��رة 
اأخ��رى. اإحر�س��ي على البدء م��ن اجلزء اخللفي ث��م االإنتقال 
اإىل االأمام��ي ب�س��كل تدريجي حت��ى تتجنبي متري��ر املكواة 
اأك��رث م��ن م��رة على نف���ض اخل�سل��ة. التمري��ر اأكرث م��ن مرة 
ي�سع��ف ال�سعر ويوؤدي اإىل ت�ساق��ط. اإحر�سي اأي�سًا على عدم 
�س��د خ�سالت ال�سع��ر بعنف اأثن��اء عملية ت�سفيف��ه باملكواة 
واإرفعي جذور ال�سعر اإىل االأعلى بلطف و مرري املكواة على 

بقية اخل�سالت ببطء. 

متابعة  ــ الجورنال 

شوربة الفطر

تحكمي بزيوت البشرة الزائدة خالل الصيف!

التقشير الكيميائي.. لبشرة فاتحة خالية من التجاعيد وحب الشباب

املقادير 
5 حبات فطر طري اإىل   4

1 ب�سلة 2 كوب حليب 
2 ملعقة اكل طحني 3 ملعقة اكل زيت  2 اىل 

1 مكعب ماجي ملح وفلفل ا�سود
زيت لقلي الب�سل طريقة التح�سري 

نقط��ع الفط��ر اىل قط��ع �سغ��رية وبعده��ا نقطع الب�س��ل قطع 
�سغ��رية وتقلى قلي خفيف يف الزيت ث��م نحم�سها بالزيت مع 
الب�س��ل املقل��ى قليال حتى يذب��ل ونغلي احللي��ب يف قدر على 
الن��ار ون�سيف اليها احل�س��وة بعدها ن�سي��ف ملعقتان طحني 
ونحركه��ا مع بع�سها وثم ن�سيف اليها امللح ومكعب املاجي 

والفلفل اال�سود ويخلط مع بع�ض تقدم وهي �ساخنة .

االإفرازات الدهني��ة الزائدة تت�سبب يف ملعان الب�رصة. اإذا 
كن��ِت تعانني من م�سكلة تراكم الزيوت على ب�رصة الوجه 
ب�س��كل مفرط خالل ف�س��ل ال�سيف، اإليِك ه��ذه الن�سائح 

الفّعالة للتخل�ض من تلك امل�سكلة املزعجة!
م��ع ارتفاع درج��ات احلرارة خ��الل ف�س��ل ال�سيف، قد 
ي��وؤدي ذلك لتحفيز ن�ساط الغدد الدهني��ة واإفراز الزيوت 
ب�سكل مفرط على ب�رصة الوجه. من اأهم النتائج املرتبة 
عل��ى تل��ك امل�سكلة ه��ي ان�س��داد امل�سام وظه��ور البثور. 
اللمع��ان الزائ��د عل��ى ب���رصة الوج��ه هو م��ا ال نرغب به 
جميع��ًا. لذلك، جمعنا اإليِك اأه��م الن�سائح التي ت�ساعدك 
عل��ى اجتي��از تلك امل�سكل��ة نهائيًا واحلف��اظ على ب�رصة 

ن�رصة م�رصقة بدون ملعان!
1 - ا�ستخدام منظفات الب�رصة

تنظي��ف الب���رصة ه��ي اخلط��وة االأ�سا�سي��ة للتخل�ض من 
الده��ون الزائ��دة والوقاية م��ن ملعان الب���رصة. اختاري 
اأن��واع املنظفات التي حتت��وي على حم���ض ال�سال�سليك 
�سمن مكوناتها ل�سمان احلفاظ على ب�رصة اأكرث جفافًا 
ونعوم��ة. ي�ساعد حم���ض ال�سال�سليك عل��ى اإزالة الزيوت 

املراكم��ة على �سط��ح الب�رصة، كما مينعه��ا من الراكم 
داخ��ل م�سام الب�رصة ل�سمان احلف��اظ على ب�رصة نظيفة 
متام��ًا خالل ف�سل ال�سيف. نن�سحك اأي�سًا بغ�سل اليدين 
ب�س��كل منتظم لتجنب مالم�سة الب�رصة اأثناء ال�سيف، مما 
ي��وؤدي النتق��ال العدوى الفطرية وهو م��ا يزيد م�سكالت 

الب�رصة الدهنية �سوءاً.
 2 - ا�ستخدام الربامير

اإذا كن��ِت كث��رية التنق��ل وال�سف��ر خ��الل ف�س��ل ال�سيف، 
ميكن��ِك ا�ستخ��دام برامي��ر المت�سا���ض الزي��وت الزائدة. 
اأن��واع الربامي��ر، لك��ن حتتاج��ني  الكث��ري م��ن  تتواف��ر 
الختي��ار االأن��واع التي متن��ع تراكم الزي��وت على �سطح 
الب���رصة. ي�ساع��دِك ذلك على جتنب ملع��ان الب�رصة خالل 
ف�س��ل ال�سيف، كما مينحِك مكياج اأك��رث ثباتًا. اختاري 
تركيبات الربامي��ر املنا�سبة لنوع ب�رصتك لتاليف العديد 
م��ن امل�سكالت التي قد تواجه ب�رصتك با�ستخدام االأنواع 

غري املنا�سبة.
3 - ما�سكات الب�رصة

ا�ستخ��دام ما�س��كات الب���رصة ه��ي م��ن اأف�س��ل الو�سائل 

الفّعال��ة للتخل���ض م��ن م�سكل��ة تراك��م الزي��وت الزائدة 
على الب���رصة. من اأف�سل املكونات الت��ي تنا�سب الب�رصة 
الدهني��ة وتعم��ل عل��ى امت�سا���ض الزي��وت الزائدة هي 
الفحم الن�س��ط، ال�سوفان اأو حم���ض ال�سال�سليك. احر�سي 
على ا�ستخدام تل��ك املكونات لتح�سري ما�سكات العناية 
بالوج��ه ب�س��كل منتظ��م، خا�سًة خ��الل ف�س��ل ال�سيف. 
ما�سكات الطمي اأي�سًا هي �سمن احللول الالزمة للتحكم 

يف اإفراز الزيوت داخل خاليا الب�رصة.
  4 - احلليب

ي�ساعد احلليب على مكافحة كافة امل�سكالت التي تواجه 
الب���رصة الدهني��ة. ميكن��ِك اإدراج احللي��ب الب��ارد خ��الل 
روتني��ك اليومي للعناية بالب���رصة حيث يحتوي احلليب 
عل��ى اأمالح املاغن�سيوم، التي ت�ساعد على تنقية الب�رصة 
واحلف��اظ عل��ى حيويتها. وفق��ًا للخرباء، ف��اإن ا�ستخدام 
احللي��ب البارد مل�سح ب���رصة الوجه ي�ساعد على التخل�ض 
م��ن الزي��وت الزائدة، كم��ا يعمل كذلك عل��ى التحكم يف 
اإف��راز الزي��وت الزائ��دة. ك��رري ذل��ك ب�س��كل يوم��ي يف 
ال�سباح للحفاظ على ب�رصة جافة و�سحية طوال اليوم.

لق��د �ساهم التطور الطبي على منح االإن�سان طرق و فر�ض 
كث��رية ليتمت��ع ب�سحة و عافي��ة جيدة، مث��ل اإتباع نظام 
غذائي �سح��ي و تقليل ن�سبة الدهون، ممار�سة الريا�سات 

املختلفة، االإقالع عن التدخني و غريها...
ما هو التق�سري الكيميائي؟

تت��م عملية التق�س��ري الكيميائي ع��ن طريق اإزال��ة طبقات 
اجللد املتاأذية بدون احلاجة اإىل تخدير كامل اإال يف حالة 
واحدة، يتم فيه��ا اإ�ستخدام تركيبة كيميائية معينة تعمل 

على التق�سري مب�ستويات خمتلفة ح�سب احلالة. 
و ي��وؤدي التق�س��ري الكيميائي اإىل اإعادة ن�س��ارة و حيوية 
الب���رصة و اإعطاء اجللد مظه��ر �سحي و ناعم ب�سبب حتفيز 

عملية اإنتاج اخلاليا اجلديدة.
ما هي احلاالت التي ت�ستدعي اإ�ستخدام التق�سري الكيميائي 

كعالج للب�رصة؟
ميكننا ا�ستخدام التق�سري الكيميائي يف هذه احلاالت:

- االأ�رصار الناجتة من اأ�سعة ال�سم�ض.
-اآثار حب ال�سباب، الندبات

- البقع الداكنة - الهاالت ال�سوداء

- الكلف و النم�ض
- توحيد لون الب�رصة

- عالج امل�سام الوا�سعة
- جفاف اجللد

- تورم اجللد اأو اإرتخائه
- التجاعيد الب�سيطة و املتو�سطة

اأنواع التق�سري الكيميائي للجلد:
اجلليولي��ك  حم���ض  باإ�ستخ��دام  كيميائ��ي  -تق�س��ري   1  

 :AHA
ي�ستخدم حم�ض اجلليولي��ك يف التق�سري الب�سيط ال�سطحي. 
و نتيج��ة اإ�ستخدام��ه ن�سارة اجلل��د و نعومته و وجه اأكرث 
اإ�رصاق��ًا، و اإ�ستخدام��ه املتك��رر ي��وؤدي اىل الق�س��اء عل��ى 
التجاعي��د الب�سيط��ة و احلد م��ن ظهور ال�سيخوخ��ة لتقدم 

ال�سن.
2 - تق�سري كيميائي باإ�ستخدام حم�ض البريوفيك: 

ي�ستخ��دم حم�ض البريوفيك يف التق�س��ري متو�سط العمق و 
ل��ه نتيجة رائعة يف ع��الج حب ال�سباب، البق��ع الداكنة و 

�سيخوخة اجللد.

3 - تق�سري كيميائي باإ�ستخدام حم�ض ال�سالي�سيلك: 
ح��ب  ع��الج  يف  ال�سالي�سيل��ك  حم���ض  ي�ستخ��دم 

ال�سب��اب، البق��ع الداكن��ة، زي��ادة �ُسم��ك اجللد و 
�سيخوخة اجللد.

4 - تق�سري كيميائي باإ�ستخدام حم�ض اخلليك ثالثي 
 :TCA الكلور

 و ه��و االأك��رث اإ�ستخدام��ًا يف التق�س��ري متو�س��ط العم��ق، 
�سيخوخ��ة اجللد، الكل��ف، البقع الداكنة، امل�س��ام الوا�سعة 

والندبات الناجتة من حب ال�سباب.
اأعرا�ض حتدث بعد التق�سري الكيميائي:

هن��اك بع���ض االأعرا���ض الت��ي ق��د حت��دث بع��د التق�سري 
الكيميائ��ي و لكنها غ��ري دائمة حيث ت�ستم��ر فرة زمنية 
ب�سيط��ة ث��م تختف��ي ه��ذه االأعرا���ض. و منه��ا: تهّي��ج اأو 
ح�سا�سي��ة الب���رصة، االإح�سا���ض ببع�ض االأمل عن��د ال�سغط 
عل��ى ب���رصة وجهك، بع���ض التق�رّص يف الب���رصة، يف حالة 
اإ�ستخ��دام املكي��اج ق��د ال تر�سني ع��ن النتيج��ة النهائية 
باملقارن��ة مع و�سعه قبل عملية التق�سري، حرقة العينني، 

ت�سقق قليل يف ال�سفاه و بع�ض اجلفاف يف االأنف.

مهني��ًا: جتتاز العقبات وتك��ون �سعيداً باإجنازك وترتفع 
املعنوي��ات جمدداً، وتربهن للجميع اأنك �ساحب موهبة 
ف��ذة وقدرة كبرية عل��ى االبتكار عاطفي��ًا: تبدو االأفكار 
وا�سح��ة وتك��ون قادراًعلى حتقيق م��ا تريد وترغب يف 

اأخذ املبادرة بعد تعب االأيام املا�سية

مهني��ًا: ال تك��ن �سعيف��ًا اأم��ام الع��رثات و�سدائده��ا وال 
ت�سم��ح لالآخرين اأ�سحاب النيات ال�سيئة و�سع العراقيل 
اأمام��ك، بل حّطم خبثهم وَمكره��م عاطفيًا: حدد طبيعة 
عالقتك مع احلبي��ب، وال تدخل يف نقا�سات تعرف اأنها 

تزعجه وقد ت�سبب له النفور منك واالبتعاد

مهني��ًا: اإذا كن��ت متم�س��كًا بوجهة نظ��رك، ال ترّدد يف 
طرحه��ا وحاول اأن تنظ��ر اإىل االأمور بتف��اوؤل عاطفيًا: 
الثق��ة واالإخال�ض م��ع ال�رصي��ك اأبرز عناوي��ن العالقة 

الناجحة، وهذا يدفعكما اإىل تفعيلها

مهني��ًا: ي��وم جّي��د وواع��د مهني��ًا حت�سد في��ه الدعم 
اأث��ر  ل��ه  والتاأيي��د، وتلتق��ي �سخ�س��ًا جذاب��ًا يك��ون 
اإيجاب��ي يف مهنتك عاطفيًا: تتو�س��ح االأمور العالقة 
بين��ك وبني ال�رصي��ك، بف�س��ل االإرادة ال�سلبة والقدرة 

املده�سة على املثابرة والتفكري ال�سليم والواعي 

مهنيًا: يوقظ هذا اليوم حيوية كبرية فيك، ويعني على 
ال�سعي��د الع��ام حما�سة ومواجهة، وقد تل��وم فريقًا ما 
على عدم التجاوب معك عاطفيًا: اإذا بداأت ت�سعر بامللل 
م��ع ال�رصيك فعليك اإيجاد البدائل �رصيعًا وهي متوافرة 

اأمامك قبل الو�سول اإىل طريق م�سدود

حتلم كل �إمر�أة ب�أن يكون 
لديه� �شعرً� جمياًل، ن�عمً�، 
�أمل�س و مميز حتى تبدو 

مبظهر ر�ئع.
ح�ليً� �أ�شبح ميكنِك عمل ذلك 

يف �ملنزل مب�ش�عدة بع�س 
�لأدو�ت دون �أي �إ�ش�عة 

للم�ل و�لوقت يف �لذه�ب �إىل 
�ش�لون�ت �لتجميل �أو �شر�ء 
م�شتح�شر�ت ب�هظة �لثمن.

مهني��ًا: تق�س��ي طيل��ة الي��وم باجتماع��ات مهمة 
ترت��ب عليها ق��رارات حا�سمة وتتلق��ى الكثري من 
عرو���ض العم��ل املغري��ة عاطفي��ًا: توّج��ه بع���ض 
املالحظات اإىل احلبيب ح��ول ت�رصفاته وتناق�سه 
به��ا وتق��ّدم م��ن جهتك بع���ض التن��ازالت لتنجح 

عالقتك به

ّ


