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مهنيًا: �صفقة مالية جديدة مل تكن تتوقعها تعود عليك 
بالكثري م��ن الأرباح وحتقيق النج��اح الباهر عاطفيًا: 
يك��ون للح��وار ال�رشي��ح بين��ك وب��ن ال�رشي��ك مفعول 

اإيجابي يف اإجناح العالقة بينكما

مهنيًا: حتّمل م�صوؤولية الأخطاء التي ارتكبتها واعمل على 
ت�صحيحها قبل فوات الأوان 

عاطفيًا: ل حتاول لوم ال�رشيك ب�صبب انزعاجه منك، فاأنت 
كنت تغيب عنه طوياًل يف املدة الأخرية

مهني��ًا: تعود عليك م�صاريعك باملردود املادي الكبري 
وتك��ون حاف��زاً لتو�صي��ع جم��ال عمل��ك وا�صتثماراتك  
عاطفي��ًا: مفاج��اأة تزي��دك ثق��ة بال�رشي��ك وتعلقًا به 
توؤّجل��ه  الرتب��اط �رشيع��ًا بعدم��ا كن��ت  وتفّك��ر يف 

با�صتمرار

.مهنيًا: راقب طريقة اإ�رشافك للمال وراجع موازنتك قبل 
اأن ت�ص��ل اإىل الإفال���س  عاطفيًا: اأ�ص��ِغ اإىل ما يقوله لك 
ال�رشيك لتتمكن من معرفة حقيقة م�صاعره التي يخفيها 

عنك

مهني��ًا: تفت��ح اأمامك الي��وم اأبواب كان��ت مغلقة، وثمة 
موؤ���رشات اإىل اإيجابيات، لك��ن الأمر يطلب اإليك الرتوي 
وجتن��ب التهور وع��دم ال�صتثم��ار عاطفي��ًا: اإذا �صعرت 
برغب��ة يف تطوي��ر عالقت��ك بال�رشيك، ب��ادر اإىل التكلم 

معه يف املو�صوع اليوم قبل الغد

مهني��ًا: ار�ص��م اأهدافك جيداً وقوِّ عزميت��ك للو�صول اإىل 
حتقي��ق طموحاتك بع��د طول انتظ��ار  عاطفيًا: ل تدع 
احل��ّب الذي ت�صع��ر به جت��اه ال�رشيك يتح��ّول اإىل حقد 

ب�صبب امل�صاكل بينكما
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أسباب تراكم الدهون على البشرة وطرق معالجتها
وت��رز ه��ذه امُل�صكل��ة يف مراحل �ِص��ّن امُلراهقة ب�ص��كل وا�صح 
وُمزِعج لأ�صحابها؛ نظراً لرتاُفق َحّب ال�ّصباب والبثور واحلبوب 
ذات الّروؤو�س البي�صاء معها. اأ�صباب تراكم الّدهون على الوجه 
ُتف��ِرز اخلالي��ا الُدهنّي��ة حت��ت اجللد امل��واد الُدهنّي��ة والزيتّية 
الت��ي حُتاف��ظ على �صّح��ة الب���رشة ورطوبته��ا، وحمايتها من 
اللتهاب��ات الت��ي ُت�صّببها بع�س اأن��واع البكترييا والفطريات، 
ويف بع���س احل��الت َيحدث ف��رٌط يف ن�صاط اإف��راز هذه الغدد 
ق الفائ�س من الّدهون على امل�صامات اخلارجّية للب�رشة،  وتدُفّ
وتع��ود اأ�صب��اب ه��ذا الف��رط اإىل عوامَل كث��ريٍة منه��ا العوامل 
الوراثّية، والعوام��ل الهرمونّية، حيث تّت�صح هذه امُل�صكلة عند 
الّن�صاء احلوامل اأو الّلواتي يتناولن حبوب تنظيم الّن�صل اأو عند 
ال�ّصباب يف مرحلة امُلراهق��ة، والقلق، وال�صطرابات النف�صّية، 
وا�صتخدام ُم�صتح�رشات الّتجميل غري امُلنا�صبة، بالإ�صافة اإىل 
الّنظام الغذائّي غري ال�صحّي، وامُلواد امُل�صّنعة، وارتفاع ن�صبة 
منة يف اجل�صم، حيث ُيوؤّدي هذا الّن�صاط اإىل تراكم  الّدهون، وال�ُصّ

الّده��ون على الب�رشة وظهورها ب�صكل ُمزِعج. اأعرا�س ومظاهر 
تك��ُوّن دهون الوجه نظراً لت�رُشّب الفائ�س من الّدهون امُلفَرزة 
يف الغ��دد الُدهنّي��ة يف ُمنطق��ة الوج��ه اإىل م�صام��ات الب���رشة 
اخلارجّي��ة، ف�صيك��ون مظهره��ا دائ��م الّلمعان، ويظه��ر عليها 
الكث��ري من البث��ور وحّب ال�ّصب��اب، و�صحوب الب���رشة وُفقدانها 
��ع امل�صام��ات، وظه��ور الّروؤو���س ال�ّص��وداء.  لن�صارته��ا، وتو�ُصّ
ن�صائ��ح للتخّل���س م��ن دهون الوج��ه هناك بع���س اخلطوات 
ل الب�رشة العادّية  الب�صيطة التي ُتخّفف من تراكم الّدهون وحتُوّ
اإىل ب���رشة دهنّي��ة والّتخفيف من الآث��ار اجلانبية لها: تنظيف 
ة  الوجه ب�صكل ُم�صتمّر: غ�صل الوجه بالغ�صولت اليومّية اخلا�صّ
بالب���رشة الدهنّية، وجتُنّب فركها بقّوة، و�صطفها بلطف باملاء 
الّداف��ئ ولي�س ال�ّصاخن، وجتُنّب فركه عند تن�صيفه، واملحافظة 
على نظافت��ه دون ُمبالغٍة؛ لأّن ك��رة ا�صتعمال املاء لتنظيف 
ل��ب ُيحّف��ز اإف��راز املزيد من  اب��ون ال�صّ الوج��ه اأو فرك��ه بال�صّ
الّده��ون والت��ي �صتزيد امُل�صكل��ة التي من امُلفرَت���س التخُلّ�س 
منها، ومن امُلهّم اأي�صًا تعقيم الب�رشة بامُلطّهرات التي حتتوي 
ف�ص��اف وغريها من الأحما�س  عل��ى الأحما�س كحم�س ال�صّ

للّتخفيف من َقَلُوّية الب�رشة وُموازنة اإفراز الّدهون عليها، يجب 
الّتنوي��ه اإىل اأّن��ه من الأف�ص��ل جتريب اأّي ُمنتج يت��ّم ا�صتعماله 
عل��ى منطقة �صغرية من الوجه، فاإذا مل يظه��ر اأّي تهُيّج اأو اأّية 
ا�صتجابات غ��ري َمرغوب فيها يتّم اعتم��اده وا�صتعماله ب�صكل 
ُمنَتظ��م. كما اأّن لزوجة الوجه التي ُت�صّببها هذه الّدهون ُت�صّكل 
��ع الغب��ار والبكترييا الت��ي تت�صّبب ب�صكل  بيئ��ًة ُمنا�صبًة لتجُمّ
رئي�صّي يف ظهور اللتهابات وحّب ال�ّصباب. هناك اأنواع كثرية 
م��ن امُل�صتح�رشات الت��ي ميك��ن ا�صتخدامها للح��ّد والّتخفيف 
م��ن هذه الّده��ون واإفرازه��ا والّتخفي��ف م��ن م�صاكلها، حيث 
ُين�ص��ح ا�صتخ��دام امُلنتج��ات اخلالية م��ن امل��واد الكيميائّية، 
اب��ون الطبّي الذي يح��وي كرميًا ُمرّطبًا  ومُيك��ن ا�صتخدام ال�صّ
ول يحت��وي عل��ى الَقَلُوّي��ات، وبالّت��ايل حماي��ة الب���رشة م��ن 
تكوي��ن الّزيوان. اإزالة املكياج قبل الّنوم يومّيًا، والبتعاد عن 
ب��ات خالية من الّزيوت.  ب��ات الزيتّية، وا�صتبدالها مُبرِطّ امُلرِطّ
عم��ل قناع للوج��ه اأ�صبوعّيًا لتجديد حيوّية الب���رشة. ا�صتخدام 
واق��ي ال�ّصم���س امُلنا�ص��ب واخل��ايل م��ن الُدهنّي��ات والّزيوت.. 
ر؛ فقد اأثبتت الّدرا�ص��ات اأّن التوّتر له عالقٌة  البتع��اد عن التوُتّ

بزي��ادة الّده��ون امُلف��َرزة. نوعّي��ة الّطع��ام: م��ن ال���رشورّي 
النتب��اه لنوعّية الّطع��ام، والّتقليل قدر الإم��كان من الأطعمة 
الُدهنّية، مثل الوجبات ال�رّشيع��ة، وال�ّصوكولتة، وامل�رشوبات 
الغازّي��ة؛ لأّنها جميعه��ا قد ُتوؤّدي اإىل زي��ادة الّدهون امُلفَرزة 
��ًة يف الوج��ه. اأقنع��ة وما�ص��كات للّتخفي��ف من دهون  وخا�صّ
الوج��ه الّلنب: من امُلفيد جداً ا�صتخ��دام الّلنب على جميع اأنواع 
الب�رشة؛ وذلك لأّنه غن��ّي باملعادن والفيتامينات امُلفيدة ل�صّد 
وجتديد الب�رشة، والتخّل�س م��ن اجللد الّتالف. مُيكن ا�صتعماله 
مبزج ملعقة م��ن الع�صل، وملعقة من ع�ص��ري الّليمون، وملعقة 
�صغ��رية من ن�ص��ا ال��ّذرة، وملعقة م��ن الّلنب الزب��ادّي، وب�صع 
قط��رات من زيت �صجرة ال�ّص��اي، ثم خلطها ودهنها على ب�رشٍة 
نظيف��ة ب�صكل ُمتجان���س، وتركه ملّدة خم�س ع���رشة دقيقٍة، ثّم 
�صطفه��ا بامل��اء الّداف��ئ. م��اء الورد: يحت��وي ماء ال��ورد على 
العدي��د م��ن الفيتامين��ات وُم�ص��اّدات الأك�صدة الت��ي ُتفيد يف 
ع��الج اللتهابات التي ُت�صّببها الّدهون امُلرتاكمة، حيث ُيخَلط 
م��اء الورد مع ع�صري الّليمون مُلحاربة اأعرا�س ونواجت الب�رشة 

الُدهنّية من حّب ال�ّصباب والبثور واحلبوب امُلختلفة. 

الجورنال 

طريقة عمل شوربة الشوفان  

أهم تحضيرات الوالدة التي يجب أن تعرفها الحوامل 

اليِك افضل الوصفات لعالج تقصف الشعر 

املقادير 
5 مالعق كبرية �صوفان

4 اكواب ماء
1 حبة باذجنان

1 حبة طماطم
1 حبة بطاطا

1 حبة فلفل
بقدون�س مفروم

مكعب ماجي

ر�صه ملح
ر�صه فلفل ا�صود

ر�صه كركم
طريقة التح�صري 

نقطع جميع اخل�صار اىل مكعبات ونقليهم بالزيت 
م��ع بع�س  بقدر اىل ان  تتحمر ومن بعدها ن�صيف 
ق��م  واملاج��ي  والبقدون���س  ال�صوف��ان  م��ع  امل��اء 
نحركه��ا ونرتكه��ا  على نار هادئ��ة اىل ان يتكون 

القوام املتما�صك وتقدم �صاخنة . 

احلامل تكون �صعيدة وفرحة لقدوم مولودها اجلديد 
، فله��ذا ال�صبب يجب عل��ى كل اأم تنتظر مولودها اأن 
تراع��ي بع�س الأم��ور قبل وبع��د ال��ولدة ، يف هذا 
املق��ال �صوف نتن��اول بع�س التح�ص��ريات للولدة 
الت��ي يجب على الم الأخ��ذ بها . حت�صريات ما قبل 
ال��ولدة 1. ل بد م��ن و�صع خطة معين��ة لالت�صال 
بالط��وارئ عن الل��زوم مثل رقم هات��ف امل�صت�صفى 
ومكتب الزوج وهاتف اأحد القارب وهاتف ال�رشطة 
. 2. يج��ب ترتي��ب اأم��ور ال�صخ���س ال��ذي �صريافقك 
بعداخل��روج م��ن ال��ولدة، والعتناء باملن��زل قبل 
اخلروج منه. 3. معرّفة عنوان امل�صت�صفى ال�صحيح. 
4 . تدبري اأمور الركوب يف حال عدم وجود العائلة 
. 5.عم��ل قائم��ة يق��وم به��ا ال��زوج اأو اأح��د اأف��راد 
الأ���رشة خ��الل الوج��ود يف امل�صت�صفى مث��ل كيفية 

دف��ع الفواتري وغريها. حت�ص��ريات قبل الذهاب اىل 
امل�صت�صف��ى 1.يج��ب علل��ى الأم القي��ام باخ��ذ د�س 
داف��ئ قبل اخلروج من البي��ت . 2.ل بد من الإعتناء 
باإزال��ة �صعر العاّنة ، واأخذ فر�ص��اة اأ�صنان ومعجون 
و�صامب��و وكل ما يلزم من اأدوات التنظيف اخلا�صة 

بك .
اأو ذه��ب اىل  اأي جموه��رات  اأخ��ذ  ع��دم  3.يج��ب   
امل�صت�صفى خوفًا من فقدانه . 4. مراعاة اأخذ بطاقات 
زي��ارة الطبيب وكل �صيء يتعل��ق بفرتة احلمل مثل 
خطة ال��ولدة من الدكتور امل���رشف عليك . 5.يجب 
علي��ك تفريغ املثانة بال�ص��كل املنا�صب . 6. مراعاة 
اأخ��ذ الهوية ال�صخ�صية وبطاق��ة التاأمن بال�صافة 
اىل دف��رت العائلة . 7. اأخ��ذ املن�صفة وم�صفف ال�صعر 
ومناديل �صغرية وثوب للن��وم وبجامة و�صدريات 

ر�صاع��ة واي اأ�صياء ت�صاعدك عل��ى ال�صرتخاء مثل 
و�صادت��ك ، وثي��اب العودة للمنزل وح��ذاء ، وبع�س 
الف��وط اخلا�ص��ة بك جتهي��ز حقيبة املول��ود هناك 
ع��دة اأم��ور يجب عل��ى الم مراعاته��ا وو�صعها يف 
حقيب��ة املولود ومنه��ا : 1. تقومن بتح�صري واخذ 
3 بيجامات للطفل وقبعةوجوارب وكفوف. 2. اأخذ 
مالب���س للطفل م��ن اأجل الع��ودة اىل املنزل وتكون 
دافئ��ة . 3. احلر���س عل��ى مراع��اة ترتي��ب كر�ص��ي 
ال�صي��ارة لو�ص��ع الطف��ل ب��ه خ��الل الع��ودة 4. اأخذ 
احلفاظ��ات اخلا�ص��ة بالطفل . 5.اأخ��ذ مق�س اأظافر 
خا���س للطفل لك��ي تق�صن اأ�صاف��ره لكي ل يوؤذي 
نف�صه. 6. اإح�ص��ار كوفليات من اأجل لف الطفل بها 
ليكون دايفء اأ�صهل حلمله . 7. اأخذ حقيبة خم�ص�صة 
حلمل الطفل يف داخها حلمايته . 8. حرام للمولود.

و�صفة 
الأفوكادو 
املكّونات:  الل��وز  وزيت 
الأفوكادو.  م��ن  ثمرة 
م��ن  قط��رات  ب�ص��ع 
الل��وز. طريق��ة  زي��ت 

التح�ص��ري: نهر�س ثم��رة الأفوكادو. ن�صي��ف اإىل الثمرة 
ب�ص��ع قط��رات م��ن زي��ت الل��وز ونحّركهم جي��داً. ن�صع 
املزي��ج عل��ى ال�صع��ر لثل��ث ال�صاع��ة اأو ن�ص��ف �صاع��ة، 
ف ال�صعر  وي�ص��ار اإىل قدرة هذه الو�صفة على عالج تق�صّ
وحمايته من حدوثها مرًة اأخرى. و�صفة اللنب واخلمرية 
املكّون��ات: ث��الث مالع��ق م��ن اخلم��رية. ن�ص��ف كوب 
م��ن املاء الدافئ. ك��وب من اللنب الداف��ئ. ملعقتان من 
الع�صل. طريقة التح�صري: ن�صع اخلمرية يف وعاء عميق. 
ن�صي��ف امل��اء الداف��ئ اإىل اخلم��رية ونح��ّرك املكّونات 
جي��داً. ن�صي��ف كاًل من ك��وب اللنب، والع�ص��ل ونحركهم 
حت��ى متت��زج املكون��ات. ن�ص��ع اخللط��ة الناجت��ة على 
ال�صع��ر بعد ال�صتحمام مبا���رشًة، ثم نرتكها ملدة ل تقل 
عن �صاعة وندلكه، ونك��ّرر هذه العملية مرة كل اأ�صبوع. 
و�صف��ة البي���س املكّونات: �صف��ار بي�صت��ن. ملعقتان 
�صغريت��ان من زيت الزيت��ون. طريق��ة التح�صري: منزج 
كاًل م��ن �صف��ار البي�س وزي��ت الزيتون جي��داً يف وعاء 
عمي��ق. نطّبق املزيج الناجت عل��ى ال�صعر وندلكه بلطف. 
ن��رتك املزيج عل��ى ال�صعر مّدة ل تقّل ع��ن ع�رش دقائق، 
ثم نغ�صل ال�صعر، ونك��ّرر هذه الو�صفة مرة يف الأ�صبوع. 
و�صفة الزيوت الطبيعية املكّونات: ملعقتان �صغريتان 

من كٍل من: زيت زيتون. زيت جوز الهند. زيت اجلرجري. 
طريق��ة التح�ص��ري: نق���س اأط��راف ال�صع��ر التالف��ة يف 
البداي��ة. من��زج املكون��ات يف وع��اء عمي��ق، ث��م ن�صع 
الوع��اء يف وعاء اآخر يحت��وي على املاء الدافئ؛ بحيث 
ي�صب��ح املزيج دافئًا. ن�صع القليل م��ن الزيت يف راحة 

الي��د، ثم ندلك فروة الراأ�س من خالل القيم بحركات 
دائري��ة، ونك��ّرر هذه العملية حت��ى ي�صل الزيت 
اإىل اأطراف ال�صعر. من�ّصط ال�صعر با�صتخدام م�صط 

خ�صب��ي. نغّطي ال�صعر با�صتخ��دام كي�س بال�صتيكي، 
ونرتك��ه على ال�صعر مّدة ل تقّل عن �صاعة للحفاظ على 
درجة ح��رارة ال�صعر. نغ�صل ال�صع��ر با�صتخدام ال�صامبو، 
ونك��ّرر ه��ذه العملي��ة مرت��ن يف ال�صهر. و�صف��ة الزيت 
والع�ص��ل املكّون��ات: اأرب��ع مالعق �صغرية م��ن كٍل من: 
الع�صل. زيت الزيتون. طريقة التح�صري: نخلط املكّونن 
مع��ًا يف اخل��الط الكهربائي. ن�صع املزي��ج الناجت على 
ال�صع��ر، ثم نرتكه ملّدة ل تقل ع��ن �صاعة. ن�صتخدم هذه 
الو�صف��ة م��رة اأ�صبوعي��ًا. مالحظ��ة: ق��د ل تنا�صب هذه 
الو�صفات بع�س اأنواع ال�صعر، اأو فروة الراأ�س احل�صا�صة، 
اأو التي ي�صكو اأ�صحابها من اأمرا�س جلدية معينة، لذلك 

يف�صل ا�صت�صارة خمت�س قبل ال�صتخدام.

مهني��ًا: توقع يا عزي��زي تغ��رّيات اأو ت�صكيالت حت�صل 
يف حمي��ط عملك اأو يف حيات��ك املهنية  عاطفيًا: ت�صهد 
عالقتك بال�رشيك تغرّيات جذرية يف الأيام املقبلة وقد 

تو�صلك اإىل الزواج

 مهني��ًا: مهارات��ك يف جمال عملك تفت��ح اأمامك فر�صًا 
كثرية ومهمة مل تكن حتلم بها  عاطفيًا: يعّرفك �صديق 
اإىل �صخ���س م��ن اجلن���س الآخر بغية ب��دء عالقة جدية 

معه، وت�صري الأمور كما يجب

مهني��ًا: تعود عليك م�صاريعك بامل��ردود املادي الكبري 
وتك��ون حاف��زاً لتو�صي��ع جم��ال عمل��ك وا�صتثمارات��ك  
عاطفيًا: مفاجاأة تزيدك ثقة بال�رشيك وتعلقًا به وتفّكر 

يف الرتباط �رشيعًا بعدما كنت توؤّجله با�صتمرار

مهني��ًا: ح��اول اأن تتو�ص��ل اإىل نتائج وا�صح��ة، ولكن 
ب�صم��ت   واعم��ل  وامل�ص��كالت،  اللتبا���س  ع��ن  بعي��داً 
عاطفي��ًا: بع���س التن��ازلت توؤ�ص���س لثق��ة ك��رى م��ع 

ال�رشيك، ومتنح الأف�صلية مل�صتقبل م�رشق وم�صتقر

 من اأكرث املُ�شكالت التي ُيعاين 
منها اأغلب الّنا�س وال�ّشباب 

ًة هي الّدهون على ب�شرة  خا�شّ
الوجه، ويكون توزيع الّدهون 

بًة  ب�شكلني: اإّما اأن تكون ُمرَكّ
فترتاكم الّدهون يف منطقة 

اجلبني والأنف ويكون اخلّدان 
جاَفّني اأو عادَيّني، اأو اأن تكون 

الب�شرة ُدهنّيًة بكامل الوجه 
وا�شحة امل�شامات كثرية 

الّلمعان، فتكون ب�شرة الوجه 
باهتًة ل ن�شارة فيها، 

مهنيًا: ترّقب خروج روح��ك املغامرة لتعوي�س ما فاتك 
م��ن الوقت، ول �صيم��ا اأن يف داخلك قوة ل ميكن اإيقافها 
اأب��داً  عاطفيًا: ل تخلط بن العمل وبن عالقتك بال�رشيك 

فهو بحاجة اإىل وجودك بقربه لي�صعر بحبك له

مهنيًا: ترّقب خروج روح��ك املغامرة لتعوي�س ما فاتك 
م��ن الوقت، ول �صيم��ا اأن يف داخلك قوة ل ميكن اإيقافها 
اأب��داً  عاطفيًا: ل تخلط بن العمل وبن عالقتك بال�رشيك 

فهو بحاجة اإىل وجودك بقربه لي�صعر بحبك له


