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مهني��ًا: على الرغم من الرتاجه احلا�صل يف العمل، حاول 
اأن تك��ون اأكرث ابت��كاراً لتحتفظ مبوقع��ك املتقّدم جمالك 
املهن��ي عاطفي��ًا: علي��ك اأن ت�صاع��د ال�رشي��ك ليتمّكن من 
التعب��ر ع��ن حقيق��ة م�صاع��ره، وخ�صو�صًا بع��د يوم من 

الرتّقب بينكما

رجع��ت العاطفة توؤث��ر عليك مث��ل ال�صاب��ق، فاأنت لديك 
الي��وم م�صاعر كث��رة وعواطف ال ت�صتطي��ع اأن تخفيها، 

لذلك قد تخطر على بالك ذكري

مهنيًا: يكون النجاح حليفك اليوم، فتتغر بو�صلة العمل 
نحو االأف�صل بعد تعرثات غر متوقعة

عاطفي��ًا: تتحكم املزاجية يف عالقت��ك بال�رشيك، فتبادر 
فوراً اإىل اتخاذ قرارات حا�صمة

مهني��ًا: يك��ون ه��ذا اليوم جي��داً يف خمتل��ف املجاالت 
املهني��ة، م��ا يعني ع��دم مواجه��ة بع���ض اال�صتفزازات 

واالإ�صكاالت
عاطفيًا: ال ت��دع ال�رشيك ي�صعك اأمام االأمر الواقع، فهو 

قد ي�صتغل ذلك مل�صلحته

مهني��ًا: ق��د تك��ون له��ذا الي��وم انعكا�ص��ات �صلبية غر 
م�صمون��ة النتائ��ج، فكن اأك��رث جّدي��ة يف التعاطي مع 
االأم��ور امل�صتج��دة والطارئة عاطفيًا: ك��رثة اال�صتهزاء 
بال�رشي��ك قد توؤّدي اإىل عواقب غ��ر حم�صوبة، وهذا لن 

يكون يف م�صلحتكما 

مهنيًا: حتاول اأن تنعم باال�صتقرار يف املهنة، فال توؤّزم 
الو�ص��ع، بل عاجله بهدوء وبروية، فحكمتك م�صهود لك 
بها عاطفيًا: يعتذر اإليك ال�رشيك عن �صوء ت�رّشفه معك، 

اإقبل اعتذاره وافتح �صفحة جديدة

االسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الثور

الحمل

الجوزاء

السرطان

الجدي

الدلو

الحوت

 حظك 
           اليوم

معلومات مهمة عن عملية تجميل االنف بالليزر  
اأ�صباب اللجوء اإىل عملية جتميل االنف بالليزر

يف ال�صابق عرفت جراحات جتميل االأنف لدى اجلراحني و حتى 
 ، االأن��ف  �صكل  جتميل  هو  و  فقط  واح��د  لغر�ض  باأنها  املر�صى 
 ، العالجية  قدرتها  و  اجل��راح��ات  تلك  اأهمية  مب��دى  جاهلني 
عمليات  اإج��راء  يف  الراغبني  املر�صى  من   %  35 نحو  فيقدر 
 ، بها  يجهلون  و  االأنف  وظائف  يف  عيوب  لديهم  االأنف  جراحة 
و مع التقدم العلمي اأ�صبح التجميل الوظيفي جزء ال ينف�صل عن 
عمليات جتميل االنف ، و من اأهم اأ�صباب عمليات جتميل االأنف 

ما يلي :
حت�صني وظائف التنف�ض مثل تعديل احلاجز االأنفي اأو ا�صتئ�صال 
اللحمية حتى يف حاالت �صيق �صمامات االأنف الداخلية و التي 
ميكن من خالل جراحة جتميل االأنف و�صع دعامات غ�رشوفية 

ميكن بها تو�صيع م�صار التنف�ض .
طبيعة جلد االأنف لدى العرب يكون اأكرث �صماكة من نظرتها لدى 
�صعف  حدوث  اإىل  ال�صماكة  تلك  غالبا  توؤدي  و   ، االأخرى  الدول 

يف الغ�صاريف و تكون اأكرث ليونة ، فيتم يف اجلراحة و�صع رقع 
حل  و  الغ�رشويف  الهيكل  حت�صني  و  تقوية  ميكنها  غ�رشوفية 

م�صكلة �صماكة اجللد .
وجود نتوء زائدة يف ظهر االأنف و التي قد تكون كبرة احلجم .

 ، ال�صابقة  االنف  جتميل  جراحات  اآثار  و  عيوب  ت�صحيح  و  حل 
ال�صابق  يف  االأن��ف  يف  جتميلية  جلراحات  خ�صعوا  ممن  فكثر 
النتائج  تكون  اأن  اأو  االأوىل  العملية  يف  عيوب  من  اإما  يعانون 
لي�صت هي املرغوب بها ، فيكون من ال�صعب حينها اإجراء عملية 
لكن مع  و   ، اأخرى  النتائج مرة  املري�ض من  اأخرى نظرا خلوف 
التطور يف جمال جراحات التجميل و بخا�صة االأنف اأ�صبح من 

املمكن عالج تلك العيوب ب�صهولة .
وجود اإ�صابات يف االأنف ، فيلجئون جلراحات التجميل لتح�صني 

ال�صكل اأو الوظيفة اأو كالهما .
لتح�صني  التجميل  جلراحات  يخ�صعون  االأرنبية  ال�صفة  مر�صى 

ال�صكل اأو الوظيفة اأو كالهما .
ملحوظة

اجلراحة  اإج��راء  يف  يرغب  ال��ذي  ال�صخ�ض  لدى  يكون  اأن  يجب 

يرغب  التي  التعديالت  و  االأنف  عيوب  اإدراك  لالأنف  التجميلية 
بها .

هل تختلف اجلراحة من املراأة اإىل الرجل ؟
خطوات اجلراحة هي ذاتها بني املراأة و الرجل ، و لكن االختالف 
الوحيد يف كيفية حتديد ال�صكل اخلارجي لالأنف ، فزوايا تنا�صق 
اإن كان رجل  ال�صخ�ض  االأنف تختلف من وجه الآخر وفقا لنوع 

اأو امراأة .
ن�صب جناح اجلراحة

فقد   ، الطبيب �صعيفا  و  املري�ض  التوا�صل بني  ال�صابق كان  يف 
كان من ال�صعب اإدراك الطبيب ملا يريده املري�ض متاما و لذلك مل 
تكن نتائج اجلراحة دقيقة كما يرغب املري�ض و كانت العمليات 
% من حاالت اجلراحات كان يتم   30 ، فنحو  اأخرى  تعاد مرة 
للمحاكاة  برامج  و  طرق  ظهرت  التطور  مع  لكن  و   ، اإعادتها 
بالكمبيوتر ) و التي قد طورت لدرجة اأن تكون ثالثية االأبعاد ( و 
التي عن طريقها يتم اإظهار �صكل املري�ض بعد تعديل االأنف حتى 
علم  على  و  مطمئنا  املري�ض  يكون  و  الطبيب  على  االأمر  ي�صهل 
ب�صكل االأنف بعد اجلراحة . اأي�صا يتم تكوين خطوات اجلراحة و 

توثيقها على تلك الربامج و و�صع تفا�صيل اجلراحة داخل غرفة 
العمليات حتى ميكن للطبيب اإجراء اجلراحة بال�صكل الذي يرغب 

به املري�ض بدون حدوث اأية اأخطاء يف العملية .
من  اأ�صبح  االأنف  عظام  لتعديل  ت�صتخدم  التي  االآالت  تطور  مع 
و  اليدوية  ال��الت  ا�صتخدام  بعد  فمثال   ، اجلراحة  اإج��راء  ال�صهل 
كهربائية  اآالت  ت�صتخدم  اأ�صبحت  اليدوي  التقدير  على  املعتمدة 
دقيقة جدا ميكن بها حل م�صاكل بروز عظام االأنف اإىل االأعلى اأو 

لت�صغر عظام االأنف .
و لكن يجب اأن يكون الطبيب متمر�صا و متمكنا الإجراء اجلراحة 
من  التاأكد  يجب  و   ، املرغوبة  النتائج  حتقيق  و  �صحيح  ب�صكل 
غرفة  جتهيز  و  التعقيم  مدى  من  التاأكد  و  العملية  اإجراء  مكان 

العمليات .
خطوات عملية جتميل االنف بالليزر

االإجراء ال�صائع لدى كبار جراحي جتميل االأنف حول العامل هو 
اأن العملية تتم عن طريق فتحة �صغرة احلجم يف االأنف يتم منها 
اإجراء اجلراحة ثم تغلق و ال ميكن اأن ترتك اأثر فيما بعد . غالبا 

ت�صتغرق اجلراحة نحو 90 دقيقة .

متابعة – الجورنال 

كيفية تحضير تشريب الدجاج األصفر العراقي

نصائح للعناية بالبشرة قبل النوم تعرفي عليها 

   صبغ الشعر بالكركم لمن ترغب بأستخدام الطرق الطبيعية 

املكّون��ات: حب��ة كب��رة من الب�ص��ل املقّطع جلوان��ح. ن�صف 
ك��وب من الزي��ت النبات��ي. اأربع��ة اأرغف��ة من الرق��اق. ع�رش 
حبات �صغرة من الب�صل. قرنان من الفلفل االأخ�رش. حبتان 
كبرت��ان م��ن البطاط���ض. ثالث مالع��ق كبرة م��ن معجون 
الطماط��م. ثالث حبات كبرة م��ن الطماطم املفرومة. ملعقة 
�صغ��رة من كل من: الفلفل احلل��و، وال�صطة، والبهار امل�صكل، 
واللوم��ي الناع��م، والكزبرة الناعمة. رب��ع ملعقة �صغرة من 
الفلف��ل االأ�ص��ود. ملعقة �صغ��رة ون�صف من املل��ح. قرن من 

الفلفل االأخ�رش املفروم. ملعقة كبرة من الزجنبيل املفروم. 
ثالث��ة ف�صو�ض م��ن الثوم املهرو�ض. حبة كب��رة من الب�صل 
املف��روم. كيلوغرام من الدج��اج املقّطع. ثالث مالعق كبرة 
م��ن الزيت. طريق��ة التح�صر: ن��رث القليل م��ن الفلفل وامللح 
على قط��ع الدجاج. ت�صخني الزيت على درج��ة حرارة عالية، 
واإ�صاف��ة الدج��اج اإلي��ه، وتقليب��ه لي�صب��ح لون��ه ذهبّي��ًا، ثّمّ 
اإخراجه من القدر. اإ�صافة الب�صل، والثوم، والفلفل، والزجنبيل 
لنف�ض القدر، والتقليب حّتى تلني اخل�رشوات. اإ�صافة الفلفل، 

والبهار، واملل��ح، والكزبرة، والكّم��ون، والبابريكا، واللومي، 
واملعج��ون، والطماطم، وال�صط��ة، والب�صل، والفلفل االأخ�رش، 
والتقلي��ب لتختل��ط املكّون��ات مع��ًا ويتك��ّون امل��رق. اإ�صافة 
الدجاج، وت��رك القدر يطهى على درجة حرارة متو�صطة ملدة 
اأربع��ني دقيقة؛ حّتى ين�صج الدجاج جّيداً. اإ�صافة البطاط�ض، 
وت��رك الت�رشيب يغل��ي وتن�صج البطاط�ض. و�ص��ع الرقاق يف 
الطب��ق، وتوزيع الدجاج عليه، ثّمّ البطاط�ض واملرق، والب�صل 

املقلي.

العناية بالب�رشة يف فرتة الليل ، اأمر بالغ االأهمية من اأجل 
تن�صي��ط الدورة الدموية ، و ذلك الأن تلك الفرتة ، هي الفرتة 
الت��ي يتم فيها جتديد الدورة الدموي��ة ، و من ثم االهتمام 
باأن�صجة الب�رشة ، و من ثم فاأن هذه الفرتة من اأهم الفرتات 

التي توؤثر على الوجه، و �صحته .
االأهتمام بتنظيف الب�رشة قبل النوم

الب��د م��ن تنظي��ف الب�رشة كل ي��وم قبل الن��وم ، و ذلك الأن 
تل��ك الف��رتة ، ه��ي الت��ي ميك��ن للب���رشة التنف�ض فيه��ا ، و 
حينم��ا تكون عال��ق بها بع���ض االأو�صاخ اأو اآث��ار املكياج 
و امل�صاحي��ق التجميلي��ة ، ف�ص��وف يت�صبب ذل��ك يف تر�صب 
االأو�ص��اخ داخ��ل الب�رشة ، و من ثم ظهور احلبوب و البثور ، 
لذا البد من احلر�ض على تنظيف الب�رشة مبنظف قوي ، كل 
ي��وم قبل النوم و بعد ذل��ك يتم و�صع م�صاحيق خم�ص�صة ، 
لغل��ق م�صام الب�رشة حر�صا على ، عدم تر�صب االأو�صاخ بها 

مرة اأخرى .
ا�صتخدام التونر

التون��ر م��ن اأهم االأ�صي��اء الواجب ا�صتخدامه��ا ، يوميا قبل 
النوم و ذلك الأنها توفر الرتطيب الكايف للب�رشة ، ف�صال عن 
اأنها تعمل على اإزالة الدهون الزائدة و غلق امل�صام جيدا ، و 
م��ن ثم احلفاظ على الب�رشة خالية متام��ا من ال�صوائب ، و 
ميك��ن ت�صنيع تونر طبيعي عن طريق غلي بع�ض االأع�صاب 

مثل التونر و ال�صاي االأخ�رش ، و يتم تربيدهم ثم يتم م�صح 
الب�رشة بهم ، با�صتخدام قطنة نظيفة .

ا�صتخدام كرمي العني
م��ن اأك��رث االأ�صياء الت��ي تغفل ال�صي��دات عنه��ا ، ا�صتخدام 
كرمي��ات مرطب��ة ملنطقة الع��ني ، و ه��ذه الكرميات تعمل 
على تخفيف ظهور عالمات تقدم ال�صن ، و اإزالة التجاعيد 
و اله��االت ال�صوداء ، و البد من احلر�ض على اأن يتم و�صع 
الك��رمي ، بطريقة دائرية مع عدم املبالغة يف ال�صغط على 
تل��ك املناطق ، حي��ث اأن اجلفون من اأ�صع��ف االأماكن يف 

الب�رشة .
عمل م�صاج للب�رشة

عم��ل م�صاج للب�رشة هو اأمر غاية يف االأهمية ، و ذلك الأنه 
يعم��ل على تن�صيط الع�ص��الت الداخلية للوج��ه ، و تن�صيط 
الدورة الدموية يف الب�رشة ، و من ثم يعمل على �صد الب�رشة 
، و اإزال��ة اآث��ار االإجهاد و اإزالة عالمات تقدم ال�صن ، و لكن 
الب��د من احلر�ض عل��ى اأن يت��م تدليك الب���رشة با�صتخدام 
امل��اء الفاتر ، و بحركة دائري��ة خفيفة حتى ال نت�صبب يف 

زيادة اإرهاق الب�رشة .
ا�صتخدام الو�صائد الناعمة

النوم عل��ى و�صائد خ�صنة ، يوؤدي اإىل زيادة ت�رشر الب�رشة 
، ل��ذا البد من احلر�ض على اأن تكون الو�صادة ، التي حتتك 

بالب�رشة ذات اأكيا�ض قطنية ناعمة .
ن�صائح للحفاظ على الب�رشة

اتباع نظام غذائي جيد
م��ن  مرتفع��ة  ن�ص��ب  عل��ى  حتت��وي  اأغذي��ة  تن��اول   –
الفيتامين��ات و الربوتينات ، كتلك املوجودة يف االأ�صماك 
و اخل���رشوات و احلب��وب الكامل��ة ، ت�صاع��د عل��ى زي��ادة 
ترطي��ب الب�رشة و احل�صول عل��ى ب�رشة ن�رشة �صحية ، لذا 
الب��د من االعتماد على نظ��ام غذائي جيد ، من اأجل توفر 

حالة �صحية جيدة ، للح�صول على ب�رشة براقة .
– ه��ذا اإىل جان��ب اأن تن��اول كمي��ات جي��دة م��ن املياه 
خ��الل الي��وم ت�صاعد عل��ى ترطيب الب���رشة ، و اإزال��ة اآثار 
الت�صبغ��ات به��ا كما اأنه��ا ت�صاعد عل��ى اإزال��ة ال�صموم ، و 
ترطيب الب�رشة و ين�صح ب�رشب كمية جيدة من املاء ، قبل 

النوم مبا�رشة .
احل�صول على قدر كايف من النوم

الن��وم ملدة 8 �صاعات يومي��ا على اأن تكون هذه ال�صاعات 
ليال ، ي�صاعد على اإزالة كافة اآثار االأرهاق و جتديد الدورة 
الدموية ، و من ثم فهو ي�صاعد على زيادة ن�صارة الب�رشة ، 
و خلوها من ال�صموم التي تت�صبب يف التجاعيد فيما بعد .
البد من اختيار كرمي للوقاية من ال�صم�ض الأن اأ�صعة ال�صم�ض 
ال�صارة ، تت�صبب يف التجاعيد و االإ�صابة ب�رشطان اجللد .

�صب��غ ال�صعر ع��ن طريق م��واد طبيعية اأ�صبح م��ا يطمح اإليه 
العدي��د م��ن الن�ص��اء، حتى ال يعر�ص��وا �صعرهم ل���رشر املواد 
الكيميائي��ة ال�ص��ارة املوج��ودة يف ال�صبغ��ات الكيميائي��ة، 
الكرك��م م��ن االأع�ص��اب الت��ي اإنت���رش اإ�صتعمالها موؤخ��را لهذا 
الغر���ض وكذل��ك ي�صتعم��ل يف العالج��ات املنزلي��ة لل�صع��ر 
والب���رشة، حي��ث ثب��ت اأن ل��ه العديد م��ن الفوائ��د مثل عالج 
ت�صاقط ال�صعر وعالج ق���رشة ال�صعر، وعالج للهاالت ال�صوداء، 
ولتنقي��ة الب���رشة من امللوث��ات، وبالطب��ع اإ�صتعمال��ه يكون 
اأف�ص��ل بكث��ر من اإ�صتعم��ال امل�صتح���رشات الكيميائية التي 
حتت��وي على مواد �صارة، و�ص��وف نركز اليوم على اإ�صتعماله 

ل�صبغ ال�صعر.
فوائد الكركم لل�صعر والب�رشة

1 -ي�صتخ��دم كع��الج الإلتهابات جلدة الراأ���ض وكذلك مفيد 
يف ع��الج للثعلب��ة الت��ي ت�صي��ب ف��روة الراأ���ض. -2يحتوي 
عل��ى مادة الكركمني وهذه املادة مفي��دة جدا لعالج م�صاكل 

ت�صاقط ال�صعر، وي�صاعد يف زيادة كثافة ال�صعر.
3 -ي�صاعد يف زيادة الدورة الدموية يف فروة الراأ�ض، ويقلل 

من تق�رش فروة الراأ�ض وال تتكون الق�رشة.
الب���رشة  وتنظي��ف  الب���رشة  ل��ون  تفتي��ح  يف  -ي�صاع��د   4

والتخل�ض من الهاالت ال�صوداء.
5 -يحتوي على م�صادات اأك�صدة ت�صاعد يف حماية الب�رشة 

من التجاعيد.
و�صفات ل�صبغ ال�صعر بالكركم

اأوال و�صفة الكركم والربوك�صيد والن�صكافية
1 -نق��وم بخلط ملعقة ون�صف من الن�صكافية مع عبوة من 
الربوك�صي��د وملعقة ون�صف من الكرك��م ون�صف ملعقة قهوة 
وخم�ض مالعق من زيت الزيتون، ونخط املكونات معا جيدا

2 -ق��م بف��رد املكونات ال�صابق��ة على ال�صع��ر بالكامل من 
اجل��ذور وحت��ى االأطراف، ث��م يغطى ال�صعر بغط��اء بال�صتيك، 

ويرتك اخلليط على ال�صعر ملدة 8 �صاعات كاملة.

3 -بعد مرور ال8 �صاعات نقوم بغ�صل ال�صعر جيدا 
باملاء الفاتر.

4 -ال حت��اول اأن تعي��د اخلطوات ال�صابق��ة مرة اأخرى، 
الأن مرة واحدة كافية الإعطاء اللون االأ�صقر لل�صعر.

ثانيا خلطة الن�صكافية مع الكركم
1 -نح���رش ك��وب م��ن الزيت��ون ون�صي��ف لي��ه ملعقت��ان 
كبرتان م��ن الن�صكافي��ه وملعقة من الكرك��م وعبوتني ماء 
اأك�صج��ني برتكي��ز %30، ونخلط كافة املكون��ات معا جيدا 

حتى ميتزجوا جميعا.
2 -ن�ص��ع اخللي��ط على ال�صع��ر بالكامل م��ع تغطية كاملة 

لل�صعر.
3 -نغط��ي ال�صع��ر بغطاء ال�صعر البال�صتي��ك ويرتك املا�صك 

على ال�صعر ملدة 60 دقيقة كاملة.
4 -ميك��ن تكرار العملية ال�صابقة حتى احل�صول على اللون 

املطلوب.

مهنيًا: يدخل كوكب مار�ض برجك، فيما القمر يف القو�ض 
م��ا يحم��ل اإلي��ك اإ�صعاع��ًا وفر�ص��ًا ا�صتثنائي��ة، فيزودك 
اندفاع��ًا ون�صاطًا وثقة بالنف���ض عاطفيًا: تتطلب مواقف 
معين��ة مرون��ة م��ع احلبي��ب م��ن دون ب��ذل جه��د كب��ر 

بال�رشورة، ومناق�صة املو�صوعات بوعي وبهدوء

مهني��ًا: ق��د تواجه��ك هذا الي��وم حتديات غ��ر منتظرة 
وتتذّم��ر م��ن ك��رثة امل�صوؤوليات، ل��ذا نّظم وقت��ك وابداأ 
باالأولوي��ات عاطفيًا: ال تدع اخلالف��ات املا�صية تربز 
جم��داً، وعالج االأمور مع ال�رشي��ك بهدوء وتفاهما على 

االأولويات

مهني��ًا: تنهمك بجدول اأعمال مكثف وتنج��ز الق�صم االأكرب 
منه �رشيعًا، لكن �رشعان ما جتد نف�صك اأمام ملفات جديدة
عاطفي��ًا: اأج��واء متوترة م��ع ال�رشيك الي��وم، ولعّل اخلجل 

ي�صاهم يف خلق هذه االأجواء ب�صبب الرتدد غر املربر

مهني��ًا: ت��دور االأح��داث ب�ص��ورة ممت��ازة يف م�صلحتك 
عل��ى ال�صعي��د املهني، وت�ص��ادف دعمًا م��ن املحيطني 
واملحب��ني عاطفي��ًا: ابتع��د عن اأح��د املقربني ج��داً فهو 
م�صمم على اإف�صاد عالقتك القوية بال�رشيك ح�صداً وغرة 

وانتقامًا

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: تتغر املخطط��ات هذا اليوم، ما يجعلك ترزح 
حت��ت ثقل ال�صغوط املتنوعة وت�صط��ر اإىل اأن تتكيف 

مع العراقيل
عاطفي��ًا: مهم��ا بلغت حّدة اخلالف م��ع ال�رشيك، فاإن 

التفاهم يكون احلل الوحيد لتقريب امل�صافة بينكما

مهني��ًا: يجع��ل ه��ذا الي��وم مزاج��ك متقلب��ًا و�صعب��ًا 
وم�صاك�ص��ًا، اأن�صح��ك بع��دم اإظه��ار �صعف��ك وترددك 

اأمام االآخرين
عاطفي��ًا: يجتاحك ركود عاطفي، لكن لن االأمر يطول 

حتى يعاود الربكان ثورته جمدداً


