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مهني��ًا: الت�رّصف بع�سوائي��ة لن يكون �سهاًل، وقد تكون له 
انعكا�سات �سلبي��ة غري م�سمونة النتائج، فكن اأكرث جدية 
عاطفيًا: تع��رف اليوم مفاجاأة �ساّرة اأو عر�سًا اأو منا�سبة 

جّيدة واحتفاالت، ويطرب قلبك ملا يح�سل

مهنيًا: عدم ال�سعور بالرغبة يف العمل يوؤّدي اإىل قرارات 
تتناول��ك وتهدد م�سريك يف موقع��ك عاطفيًا: حاول اأن 
تتفه��م ال�رصيك هذا اليوم، فه��و بحاجة اإىل اأكرب قدر من 

التفهم والتفاهم

مهني��ًا: تت�سل��ط علي��ك االأنوار جم��دداً، وجتد نف�س��ك اأمام 
م�ساري��ع مهّمة تغرّي حياتك املهني��ة واالجتماعية راأ�سًا 
على عقب عاطفيًا: غرية ال�رصيك الكبرية ت�سهم يف زيادة 

التباعد، وقد تكون لذلك انعكا�سات �سلبية غري متوقعة

مهني��ًا: جتهد نف�س��ك كثرياً الي��وم على م�ست��وى تبادل 
اخلربات واملعلوم��ات وتقوم بعمل م�س��رك ومثمر مع 
اأح��د الزم��الء عاطفي��ًا: يدخ��ل ال�رصي��ك الطماأنينة اإىل  
قلب��ك باقراحاته، فرتاح وتتج��اوز االأمور التي كنت 

تخ�سى جمّرد ذكرها

مهني��ًا: ات�س��االت م��ع موؤ�س�س��ات اأجنبية مفي��دة جداً، 
كن اأكرث ترويًا م��ع الزمالء واأي خطوة ناق�سة �ستكون 
عواقبها وخيم��ة عاطفيًا: حّبك ينمو مع االأيام فحافظ 

عليه قدر االإمكان واأعِط احلبيب كل ما متلك

مهنيًا: اإرادتك ال�سلبة واإ�رصارك على النجاح ي�سهمان 
يف متّكن��ك م��ن رف��ع م�ست��وى التح��دي، فحاف��ظ على 
الوترية نف�سه��ا عاطفيًا: االجتم��اع بال�رصيك قد يكون 
ناجحًا جّداً، وال �سّيما بعد القطيعة بينكما ب�سبب فقدان 
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تعرفي إلى أفضل وأسرع الوصفات الهندية لتطويل الشعر
 ، خا�سة  وجاذبية  ب�سحر  ميتاز  الهندي  ال�سعر  اأن  ون��رى 
جميعنا يعرف اأن الهنود هم اأكرث ف�سيلة  يف  العامل اإمتالكًا 
بع�ض  هناك  الأن  وذل��ك  اجلذابة،  القوية  الناعمة  لل�سعور 
االأ�سياء التي يفعلها الهنود ، يجب اأن تعرفيها لكي متتلكي 
،مقاوم  متالألئ  �سعرهن  الهند  يف  الن�ساء   ، مثلهن  �سعراً  
للتحول ايل اللون الرمادي ، وهذا ال يحدث نتيجة للجينات 

الوراثية والتغذية املختلفة فقط .
اأ�رصار جمال ال�سعر الهندي :

لكنهن  يوم.  كل  �سعرهن  يغ�سلن  ال  الهنديات  الن�ساء   : اأواًل 
يرون اأن مرتني اإىل ثالث مرات يف االأ�سبوع كافية. وبالتايل 
 . ال�سحوم  الإع��ادة  الوقت  لديها  الراأ�ض  وف��روة  ال�سعر  فاإن 
وتعترب ال�سحوم الطبيعية هي اأكرب حماية لل�سعر �سد جميع 
لل�سم�ض، والهواء  التعر�ض كثرياً  ال�سيئة مثل:  البيئية  االآثار 

اجلاف جدا، وال�سباب الدخاين، واالأو�ساخ والغبار .
الراأ�ض  فروة  فاإن   ، املجفف  اإ�ستخدام  عن  التوقف   : ثانيًا 

ال�سماح  الأن   ، قويُا  ال�سعر  ي�سبح  و�سوف  اأق��وى  �ست�سبح 
للهواء بتجفيف فروة الراأ�ض ب�سكل طبيعي يف الهواء يجعله 
من  لفرة  ال�سعر  حول  معلقة  من�سفة  اإرت��داء  ميكن   ، اأق��وى 
الوقت لكي ال ت�ساب راأ�سك بالربد . ثالثًا : الن�ساء الهنديات 
ال ي�ستخدمن اأبداً الفر�ض اأو االأم�ساط امل�سنوعة من �سوكات 
ي�ستخدمن  بل    . بال�ستيك  اأو  مطاطية  م��واد  اأو  معدنية 
االأم�ساط والفر�ض اخل�سبية ، اأي�سا يف الهند الن�ساء ال جتعل 
بل  الكعكة.  اأو  ال�سارمة  ال�سعر  اأمناط  من  منط  ل�سعورهن 
يربطن �سعرهن بطريقة عار�سة مع �رصيط ف�سفا�ض من اأي 
من  �سعر  رابطات  اأي  ي�ستخدمن  ال  وعادة    ، طبيعية  مادة 
بطبيعة  اخلا�سة  املنا�سبات  اأن  تعرفن  وكما   . �سلبة  مواد 
يجب  احلني  ذلك  حتى  لكن  ال�سعر  ت�سفيف  تتطلب  احلال 
املعادن  من  بدال  الطبيعية  امل��واد  مع  العمل  تف�سلي  اأن 

والبال�ستيك اأو املنتجات املطاطية .
و�سفات وزيوت هندية :

1 - زيت جوز الهند : هو الزيت االأكرث اإ�ستعمااًل يف الهند ، 
ملا فيه من فوؤائد فهو يغذي ال�سعر ويجعله قويًا ، وهو من 

وللح�سول   ، الراأ�ض  لفروة  �رصر  اأي  ت�سبب  ال  التي  الزيوت 
علي اأف�سل نتيجة يجب غ�سل ال�سعر جيداً ثم و�سع زيت جوز 
الزيت  يتغلغل  حتي  جيداً  ال�سعر  بتم�سيط  والقيام   ، الهند 
الراأ�ض ، ثم و�سع من�سفة مبللة باملاء ال�ساخن  داخل فروة 

، ويرك ملدة �ساعة ثم يتم غ�سل ال�سعر .
الزيتون   زيت  من  بع�ض  مزج  مت  اإن   : الزيتون  زيت   -  2
مع  زيت جوز الهند وع�سري الليمون ، وو�سعهم علي ال�سعر 
ملدة خم�ض ع�رصة دقيقة ، وو�سع من�سفة دافئة علي الراأ�ض 

�سوف ي�سبح ال�سعر ناعم ، و �سوف يعالج تلف ال�سعر .
نبات  اأوراق  و  اخلردل  زيت  الهند مع  زيت جوز  3 - مزج 
اإ�سافة  ثم   ، هادئة   نار  علي  اخلليط  وت�سخني   ، الكاري 
ثم   ، ليربد  وي��رك  اخلليط   اإىل  الكافور  نبات  من  بع�ض 

يدهن به فروة الراأ�ض جيداً .
مع  احلناء  من  معلقتان  خلط  يتم   : واحلناء  احللبة   -  4
ثالث  و  احلنة  م�سحوق  م��ن  ومعلقة  احلليب  م��ن  معلقة 
يو�سع   ، نعناع   ع�سري  كوب  ربع  مع  القهوة  من  معالق 
ثم   ، �ساعات  ثالث  ملدة  ال�سعر  ويغطى  ال�سعر  على  اخلليط 

مرتني  العملية  تكرار  ويتم   ، الدافئ  باملاء  ال�سعر  يغ�سل 
اإ�سبوعيًا .

له   ، الهندية  الزيوت  اأهم  : من  الهندي  اأمال  دابر  5 - زيت 
تاأثري كبري علي ال�سعر فهو يعالج التلف والتق�سف ، ويعيد 
الكبرية  الرغم من فائدته  ، وعلي  لل�سعر  واللمعان  احليوية 

اإال اأنه غري متوفر يف االأ�سواق العربية  .
ن�سائح عامة للعناية بال�سعر :

زيوته  ال�سعر  يفقد  ال  حتي  اإ�سبوعيًا  مرتني  غ�سله   -  1
الطبيعية التي حتميه من اجلفاف .

الذي  ال�سامبو  عن  البعد  و  طبيعية  زيوت  اإ�ستخدام   -  2
يحتوي علي مواد كيماوية .

3 - اإ�ستخدام فر�ساة خ�سبية بداًل من البال�ستيك اأو املعدن 
و تغ�سل جيداُ باملاء الدافئ .

4 - تناول الفيتامينات و اأكل االأ�سماك ملا فيها من زيوت 
طبيعية .

ال�سعر  ي�سبح  حتى  امليتة  ال�سعر  اأطراف  ق�ض  ميكن   -  5
حيويًا مرة اأخرى .

متابعة – الجورنال 

طريقة عمل الكبة اللبنية السورية

أهم الطرق التي تساعدك في حماية طفلك من المخاطر ؟

كيف تجعلين المسام في بشرتك تبدو أصغر؟

املقادير  عجينة الكبة:: 2 1/2 كوب برغل ناعم
500 غرام حلم مفروم 1 ب�سلة كبرية 1 ملعقة �سغريه ملح

اأ�سود احل�سوة:: 1 ملعقة �سغريه فلفل 
3 ب�سلة و�سط، مفرومة 500 غرام حلم مفروم 

ملح وفلفل اأ�سود 1/2 كوب جوز، اأو لوز اأو �سنوبر
3 ملعقة كبرية زيت ذرة، لطبخ احل�سوة

1/2 كيلوغرام لنب زبادي  1
6 كوب اأو  4 ملعقة كبرية ن�سا الذرة، 

1 بي�سة
مل��ح طريقة التح�سري  ينقع الربغل باملاء ملدة ن�سف �ساعه 

على االأقل.
يف ماكنة الكبة الناعم��ة، يطحن الربغل مع اللحمة والب�سل 
بالتناوب حتى تنتهي كل الكميه ملرتني وت�سبح ناعمة جداً.
ي�ساف امللح والفلفل االأ�سود ويعجن باليد ثم ترك يف وعاء 

لرتاح يف الرباد على االأقل ن�سف �ساعه.
لتح�سري احل�سوة، يف مقالة على النار، يو�سع الزيت والب�سل 
ويحرك حتى يذبل الب�سل، ت�ساف اللحمة وتقلب حتى جتف 
ماءها، ي�ساف امللح والفلفل، بعد االنتهاء من جتهيز اللحمة 

ي�ساف اجلوز املقطع قطع �سغرية
تك��ور العج��ني اإىل ك��رات �سغرية وحت�س��ى باللحم��ة وتغلق 

لت�س��كل اأقرا�ض كب��ة، ي�ستمر بالتكوير و احل�س��و حتى اإنتهاء 
الكمية.

يف مق��الة الزيت على ن��ار عالية ي�سخن جي��داً ويكون الزيت 
غزي��ر، تو�س��ع الكبة به��دوء وال حترك لب�سع ث��واين ثم تقلب 

بهدوء حتى يحمر لونها.
لعم��ل الل��نب، يو�سع الل��نب، الن�ساء، البي�س��ة وامللح يف قدر، 
يخل��ط جيداً ث��م يو�سع عل��ى النار ويح��رك باإ�ستم��رار حتى 
ي�سبح قوامه ثقيل بع�ض ال�سيء ثم ت�سع الكبة واحدة واحدة 
وبهدوء. ت��رك الكبة على نار هادئة ملدة 15 دقيقه وحترك 

كل حني بهدوء لكي ال تلت�سق بقاع القدر.

االأطف��ال ال�سغ��ار معر�سون يف كل حلظة للح��وادث التي قد 
تكون خطرية على حياتهم ك�رصبهم موادَّ التنظيف ال�سائلة اأو 
ابتالع ج�سم رمبا يوؤدي اإىل االختناق اأو الوقوع. راقبي طفلك 
عن قرب، وعلميه كيفية االبتعاد عن االأخطار التي حتدق به.
يف بع���ض االأحي��ان ق��د يفلت الطف��ل من املراقب��ة، ويرك�ض 
باجت��اه �سيء يلفت انتباهه ويق��ع يف م�سكلة قد ت�سكل خطًرا 
عل��ى حياته. وينبغي عليك اأن تتخذي دوًما اإجراءات وقائية؛ 

ملنع تعر�سه لبع�ض املخاطر املعروفة.
حالة االختناق

عندم��ا يك��ون الطفل قريًب��ا من بركة م��اء، ويق��ع فيها فاإن 
ذل��ك قد يوؤدي اإىل اختناقه. واإذا حدث ذلك فيجب اأن ت�رصعي 
النت�ساله ومراقبة ما اإذا كان يتنف�ض، فان كان مازال يتنف�ض 
يجب اأن ت�سعيه م�ستلقًي��ا على جانبه االأي�رص؛ الإخراج املياه 
التي ا�ستن�سقها كما يجب اأن ت�ساعديه على التنف�ض عرب و�سع 

فمك على فمه، واإجراء عملية التنف�ض.
ال�سدمة الكهربائية

اأو�سح��ت األي�س��ا اأن��ه اإذا توج��ه الطف��ل نحو زاوية م��ن زوايا 
املن��زل حيث توجد الو�سالت الكهربائي��ة فاإنه �سيحاول من 

دون �س��ك العبث به��ا الإ�سباع غريزة تعرف��ه على املحيط من 
حول��ه فاإذا كان هناك اأي �سلك كهربائي ومل�سه، فاإن ذلك قد 
ا باالأدوات  يت�سب��ب ب�سدمة كهربائية. وقد يعب��ث الطفل اأي�سً

الكهربائية، فماذا تفعلني يف هذه احلالة؟
اإن اأول �س��يء ينبغ��ي اأن ت�رصع��ي لف�س��ل التي��ار الكهربائ��ي 
يف املن��زل باأ���رصه، واالمتن��اع ع��ن مل���ض الطف��ل خ�سية اأن 
ت�ساب��ي اأنت اأي�س��ا بال�سدمة. وبعد ف�س��ل التيار الكهربائي 
م��ن املن�س��وح ب��ه اأن تلفي طفل��ك بال��ورق لف�س��ل ال�سدمة 
الكهربائي��ة عن��ه. وم��ن ث��م تقومني باإج��راء م�س��اج جل�سمه 

ا. وبعملية التنف�ض بالفم اأي�سً
اجلروح القاطعة

تعت��رب هذه من اأكرث احلاالت الت��ي يتعر�ض لها الطفل نتيجة 
اإم�ساك��ه ب�سك��ني اأو طب��ق اأو زجاج مك�س��ور. يف حال حدوث 
اجل��رح يج��ب اأن تقوم��ي باإج��راءات لوق��ف اأي نزيف دموي 
وذلك بربط اجلرح ب�سا���ض معقم، وال�سغط بيدك على ال�سا�ض 

اإىل حني و�سول االإ�سعاف.
الت�سمم

اأ�س��ارت الدكت��ورة األي�س��ا اإىل اأن الطفل قد يتن��اول �سائاًل من 

ال�سوائل امل�ستخدمة يف التنظيف وي�ساب بحالة من الت�سمم. 
وه��ذه تعترب احلالة الوحيدة التي ال ت�ستطيع االأم القيام باأي 
�سيء، ولذلك من االأف�س��ل حتري�سه على التقيوؤ وطلب �سيارة 

االإ�سعاف على الفور.
ابتالع االأج�سام ال�سلبة

اأو�سح��ت الطبيبة األي�سا اأنه عندما يبل��غ الطفل �سهره ال�سابع 
م��ن العمر، فاإنه ميي��ل اإىل ا�ستخدام فمه الكت�س��اف االأ�سياء، 
وق��د يت�سب��ب ذل��ك يف ابتالع��ه ج�سًم��ا �سلًب��ا قد ي��وؤدي اإىل 
االختن��اق اإن مل يت��م القي��ام ب��اأي اإج��راء. واأف�س��ل ما ميكن 
القي��ام ب��ه ه��و الطبطبة عل��ى منطق��ة الظهر اإذا ك��ان اجل�سم 
ال�سل��ب يف حلقه، وحماولة جعله يتنف�ض من فمه. فاإن خرج 
اجل�س��م ال�سلب يعترب ذل��ك اأمًرا جي��ًدا، واإذا مت البلع فاإن ذلك 
��ا ينقذه من االختن��اق، ولكن يجب نقل��ه اإىل امل�ست�سفى  اأي�سً

فوًرا للك�سف عما ابتلعه الطفل.
الوقوع من مكان عال

اإن وقوع الطفل من االأماكن العالية كالكر�سي اأو الدرج يعترب 
�سائًع��ا وكث��ري احل��دوث. واأكرث ما يخيف يف ه��ذه احلالة هو 

الوقوع على منطقة الراأ�ض.

م�سام وجه كبرية، �سوداء وبارزة هذا ال�سيء يحبط العديد 
م��ن الن�س��اء. تع��ايل لتتعلم��ي معنا كيف ميكن��ك حت�سني 
مظه��ر ب�رصت��ك جلميعنا هنال��ك فرات ننظ��ر الأنف�سنا يف 
املراآة ونخاف من امل�سامات الكبرية، املفتوحة والبارزة.
اأطب��اء اجلل��د يقول��ون اأن تقريبا كل ام��راأة تزورهم ت�سكو 
م��ن م�سامات وجهه��ا. تعايل و اقرئي بع���ض احليل التي 
�ست�ساعدك على تقلي���ض امل�سامات والتي �ستجعل وجهك 
اأنع��م باأ�رصع وق��ت ممكن. حافظي عل��ى نظافة وجهك – 
امل�سام��ات دائم��ا تظه��ر اأكرب وب��ارزة اأك��رث عندما يكون 
وجهن��ا نظيف. لذلك من املهم احلفاظ على نظافة الوجه، 
واملحافظ��ة على اإزال��ة املاكياج وعدم ف��رك الوجه اأثناء 
اإزال��ة املاكياج. يجب ترك م��ادة التنظيف على الوجه ما 
يق��ارب 60 ثاني��ة وم��ن املف�س��ل اأن يحت��وي اأي�سا على 

حم�ض ال�سف�ساف مبا يع��ادل 0.2 – 0.5 باملائة. هذه 
العملية �سوف تطهر الب�رصة وتزيدها نعومة.

2. اأزيلي اخلاليا امليتة – اإزالة اخلاليا امليتة هي عملية 
ت�ستغ��رق عدة دقائق فق��ط وميكنها حت�س��ني ب�رصتنا. من 
بع��د تنظي��ف الب���رصة ا�ستعمل��ي فر�ساة من ف��رة الأخرى 
املعدة الإزالة اخلاليا امليتة. هذه الفر�ساة ممتازة لتنظيف 
املناط��ق الت��ي تراكم فيه��ا االأو�ساخ ودائم��ا تظهر فيها 

امل�سامات بارزة )مثل جوانب االأنف(.
ماكياج��ك  طبق��ة  حت��ت  املاكي��اج  مثب��ت  3.ا�ستعمل��ي 
– مثب��ت املاكي��اج ي�ساع��دك عل��ى �سنع طبق��ة ناعمة 
ومتجان�س��ة عل��ى الب���رصة قب��ل اأن ت�سع��ي طبق��ة ك��رمي 
االأ�سا���ض. املثب��ت تقوم��ني بو�سع��ه بدل ك��رمي الرطيب 
اأو بع��ده، فه��و يق��وم بتنعيم املناط��ق املتجع��دة اأو بتلك 

املناطق التي فيها م�سامات مفتوحة.
ا�ستعمل��ي مل�سق��ات االأنف واجلب��ني للم�سامات 
– يف ال�سيدلي��ات املختلف��ة ميكن��ك اأن جتدين 

مل�سق��ات خا�سة للوجه ال��ذي هدفهن فتح وتنظيف 
امل�سام��ات. م��ن املف�س��ل ا�ستعمال ه��ذه املل�سقات ذات 
اجل��ودة العالي��ة الت��ي حتت��وي عل��ى م��واد الت��ي تغل��ق 

امل�سامات من بعد تنظيفها.
5.ا�ستعمل��ي ك��رمي اأ�سا���ض وخايف العي��وب ذوو اجلودة 
العالي��ة – من املهم اأن ت�ستخدمي م�ستح�رصات التجميل 
جتدي��ن  �س��وف  واإال  واملفي��دة،  العالي��ة  اجل��ودة  ذات 
املاكي��اج بع��د �ساعة قد تدمر م��ع مرور الوق��ت، بالذات 
باالأي��ام احل��ارة. املنتج��ات ذات اجل��ودة �س��وف تظه��ر 

وجهك ناعم.

مهنيًا: حاول اأن تو�سل افكارك باأف�سل طريقة، وهذا ما 
يع��ّزز موقعك يف العمل ويدفعك اإىل التقدم اأكرث عاطفيًا: 
ال ت��دع الرتاب��ة ت�سيطر على عالقت��ك العاطفية، فهذا قد 

يوؤدي اإىل املزيد من امل�سكالت بينك وبني ال�رصيك

مهني��ًا: كن اأك��رث انفتاحًا على الزم��الء، وخ�سو�سًا اأّن 
اأي ت�رصف فظ يوؤدي اإىل نتائج قد ال حتتملها عاطفيًا: 
املي��زة االأ�سا�سي��ة يف العالقة بال�رصي��ك تتمثل بعامل 

الثقة الذي يجمعكما، وكل ما عدا ذلك ثانوي

مهني��ًا: بع�سهم يح��اول اأن ي�سوه �سمعت��ك يف العمل فكن 
ح��ذراً، علم��ًا اأن نتائ��ج اأعمال��ك اجلدي��ة لن تظه��ر قريبًا 
عاطفي��ًا: ال ت�ستطيع االبتعاد ع��ن ال�رصيك، ب�سبب التفاهم 

التام بينكما عن العناوين العري�سة لعالقتكما

مهني��ًا: ا�ستف��د اإىل اأق�س��ى ح��د م��ن عالقات��ك اخلا�سة 
دون  م��ن  اإمن��ا  العم��ل،  لتعزي��ز موقع��ك يف  والعام��ة 
ا�ستغ��الل الزمالء عاطفيًا: ي�سهد هذا اليوم بع�ض التذّمر 
م��ن ال�رصي��ك، الأن ت�رصفاتك معه قد تدفع��ه اإىل رد فعل 

حا�سم يف هذا االجتاه

�شعر �ملر�أة هو �أول 
�هتمامها منذ �شغرها 
، فكل �لن�شاء يحلمن 
ب�شعر ناعم وطويل ، 

ف�شاحبة �ل�شعر �لطويل 
لها جاذبية و�أنوثة خا�شة 

تفوق جميع �ل�شيد�ت 
، �أكرث �لن�شاء يق�شني 

وقت كبري يف حت�شري 
و�شفات �ل�شعر �ملختلفة ، 
�أو �لذهاب �إىل �شالونات 

�لتجميل .

مهني��ًا: م�ساريع مهمة قد تغ��رّي و�سعك يف العمل، لذا 
عليك اأن تكون جاهزاً لكل م�ستجد يف هذا االإطار

عاطفي��ًا: اهتماماتك املتع��ددة تن�سيك ال�رصيك بع�ض 
ال�سيء، لذا عليك اإيجاد حّل �رصيع قبل فوات االأوان

مهني��ًا: مهما حاول الزمالء نقل �سورة م�سو�سة عنك 
اإىل اأرب��اب العمل، �سيف�سلون الأن ر�سيدك من النجاح 
اأك��رب م��ن حماوالته��م عاطفي��ًا: رك��ود يف العالق��ة 
بال�رصي��ك اجلدي��د، واال�ستق��رار النهائ��ي يحتاج اإىل 

املزيد من الوقت لتختمر االأمور جيداً


