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مهني��ًا: ي�ض��ّلط هذ� �ليوم �ل�ض��وء عل��ى ق�ض��ية مالية �أو 
على عائد�ت م�ض��ركة ورمبا يتحّدث عن رحيل �أو غياب 
عاطفيًا: ال تكن متناق�ض��ًا يف ت�رصفات��ك و�أقو�لك �أمام 

�حلبيب، وال تقم باأمور جتعله يغ�ضب عليك

مهنيًا: توقع �تفاقًا كبري�ً، وتخو�ض مفاو�ضات يف غاية 
�الأهمي��ة وتتلق��ى جو�بًا ع��ن طروحات �ض��ابقة عاطفيًا: 
�أن تت�ض��لح بال�ض��ر و�الإمي��ان و�لثق��ة بالنف���ض  يج��ب 
ملو�جهة بع�ض �مل�ض��تجد�ت و�لذبذبات �ل�ض��غرية �الآتية 

من هنا وهناك

مهني��ًا: �لروت��ن يف �لعمل هو من �الأمور �لتي ت�ض��بب 
لك �نزعاجًا كبري�ً، من �الأف�ض��ل �أن جتد �حللول �رصيعًا 
لهذه �مل�ض��األة عاطفيًا: جتتمع بال�رصيك وتناق�ض معه 
مو�ض��وعات متنوع��ة وم�ض��ائل عالق��ة وتبحثان عن 

حلول لبع�ض �مل�ضكالت �ل�ضغرية

مهني��ًا: تعي���ض توتر�ً وتاأ�ض��فًا، وق��د حتول ظروف 
خارجة عن �إر�دتك دون لقاء بع�ض �الأ�ض��خا�ض �أو 
�جلماعات �لتي ت�ض��عى �إليها عاطفي��ًا: �أدعوك �ىل 
تقدمي بع�ض �لتنازالت يف �ض��بيل تهدئة �الأو�ضاع 

بينك وبن �ل�رصيك

مهنيًا: يتيح لك هذ� �ليوم �لتو��ضل مع َمن فقدت 
�الت�ض��ال بهم �أو بزمالء جدد يف �لعمل عاطفيًا: 
ت�ض��عر �أّن �حلبيب يفر�ض عليك �أمور�ً ال حتب �أن 

تنفذها، لكنك تعده بتنفيذها

مهنيًا: كل �ضيء ي�ضري ب�ضورة �أ�ضّح و�أف�ضل يف �لعمل، 
كم��ا يف حيات��ك �ل�ضخ�ض��ية عاطفيًا: �إح��ذر �ليوم من 
حدوث �مل�ض��اكل �لزوجية، ال تكن منعزاًل و�فتح قلبك 

للحبيب من جديد 
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أفضل طرق العالج الطبيعية للعناية بالشعر في فصل الصيف

جمي��ع �لعالجات �الآتية ي�ض��هل توفريها وتك��ون غري باهظة 
�لثم��ن ، و�لتي ت�ض��تخدم غالبا لعالج بع�ض م�ض��كالت �ل�ض��عر 
مثل �لق�رصة ، �ل�ضعر �خلفيف ، �لتق�ضف وجتعيد �ل�ضعر وغريها 
، وهذه �مل�ض��كالت تتفاقم خالل ف�ض��ل �ل�ضيف ب�ضبب �رتفاع 
درجات �حلر�رة ، لذلك ميكنك متابعة هذ� �ملو�ض��وع للتعرف 

على �لعالجات �ملثالية للعناية بال�ضعر .
طرق طبيعية للعناية بال�ضعر �ضيفا: 

-1 ع�ض��ري �خلي��ار : يعت��ر ع�ض��ري �خلي��ار م�ض��در� ممتاز� 
مل�ض��اد�ت �الأك�ض��دة �لقوي��ة �لت��ي ت�ض��اعد عل��ى �حلماية من 
م�ض��كالت �ل�ض��عر �ملرتبط��ة بف�ض��ل �ل�ض��يف ، وه��ذ� �لع��الج 
�لطبيعي �ل�ض��يفي لي�ض منا�ض��با للب�رصة فق��ط بل ميكنه فعل 
�لعجائب للعناية بال�ض��عر ، فيمكنك ��ض��تخد�م ع�ض��ري �خليار 
لغ�ض��يل �ل�ض��عر م��رة �أ�ض��بوعيا للوقاي��ة م��ن جف��اف �ل�ض��عر 

وجتعيده .
2– خمي�ض �للنب : يعمل خمي�ض �للنب كعامل مرد ، و�لذي 

ي�ض��تطيع فعل �لكثري خل�ضالت �ل�ض��عر ، وخا�ضة خالل مو�ضم 
�ل�ض��يف ، ف��ال ي�ض��اعد خمي�ض �للنب عل��ى �لوقاي��ة من تلف 
�ل�ض��عر �لن��اجت ع��ن     �حل��ر�رة و�لرطوبة فق��ط ، ولكنه يجعل 

خ�ضالت �ل�ضعر تبدو كثيفة والمعة .
-3 �ض��اي �لباب��وجن : يع��د �ض��اي �لباب��وجن �لط��ازج ويرك 
ليرد قبل ��ض��تخد�مه ، ثم يتم غ�ض��ل خ�ض��الت �ل�ض��عر ب�ضاي 
�لبابوجن �لبارد ، ي�ض��اعد ذلك على مقاومة �حلر�رة و�لرطوبة 
، ت�ض��تخدم هذه �لو�ضفة مرة �أ�ضبوعيا ، لت�ضتطيع عالج �ل�ضعر 
مبكون��ات طبيعي��ة و�لتخل�ض من �لتجاعيد ، كما ي�ض��اعد يف 
�حلفاظ على خ�ضالت �ضعر �ضحية ذ�ت مظهر جيد خالل �أيام 

�ل�ضيف �حلارة .
-4 زيت �لزيتون �لبكر : ي�ض��تطيع زيت �لزيتون �لبكر عالج 
جمي��ع �مل�ض��كالت �ملتعلق��ة مبو�ض��م �ل�ض��يف ، يت��م تدفئ��ة 
ملعق��ة م��ن زي��ت �لزيت��ون د�خ��ل �مليكرووي��ف وي�ض��تخدم 
لتدليك فروة �لر�أ�ض ، تطبق هذه �لطريقة 3-2 مر�ت �ض��هريا ، 
لتح�ضل على خ�ضالت �ضعر �ن�ضيابية بغ�ض �لنظر عن �رتفاع 
درج��ات �حل��ر�رة . -5 ع�ض��ري �لليم��ون : �إن �لتعر�ض للمياه 

�لت��ي حتتوي عل��ى �لكل��ور وحر�رة �ل�ض��م�ض ميكن �أن ي�ض��بب 
�لعديد من �مل�ض��كالت �ل�ض��حية �ملتعلقة بال�ضعر مثل �لق�رصة 
، وعل��ى �لرغ��م من ذلك ميكن عالج م�ض��كلة ق�رصة �ل�ض��عر يف 
ف�ض��ل �ل�ض��يف عن طريق ��ضتخد�م ع�ض��ري �لليمون �لطازج ، 
وي�ض��تخدم هذ� �لعالج �ملنزيل مرتن �أ�ضبوعيا للح�ضول على 

�أف�ضل �لنتائج .
-6 �ضفار �لبي�ض : �إن �لتعرق �لز�ئد يف ف�ضل �ل�ضيف رمبا 
ي�ض��بب فقد�ن خ�ض��الت �ل�ض��عر للمعانها ، ولك��ن ميكن عالج 
فروة �لر�أ�ض و�ل�ض��عر با�ضتخد�م هذ� �لعالج �لطبيعي �أ�ضبوعيا 
و�لذي يحمي من مظهر �ل�ض��عر �ل�ض��احب �خل��ايل من �حلياة ، 
ميكن ��ض��تخد�م �ض��فار �لبي�ض مبا�رصة على ف��روة �لر�أ�ض �أو 

�إ�ضافة بع�ض �ملكون �الأخرى �إليه .
-7 �لزب��ادي : يعت��ر �لزبادي عالج��ا طبيعيا معجز� ميكن 
��ض��تخد�مه لوقاي��ة �ل�ض��عر من �ل�ض��عف يف ف�ض��ل �ل�ض��يف ، 
يو�ض��ع �لزب��ادي على فروة �لر�أ�ض وخ�ض��الت �ل�ض��عر ويرك 
مل��دة ن�ض��ف �ض��اعة قبل �ض��طفه بامل��اء �لب��ارد ، فت�ض��تطيع 
م�ض��اد�ت �الأك�ض��دة �ملوجودة به �أن حتمي من تق�ضف �ل�ضعر 

و�لوقاي��ة من ح��ر�رة �ل�ض��م�ض �لتي ت�ض��بب تلفه عل��ى �ملدى 
�لطوي��ل . -8 م��اء �لزه��ر : ميك��ن �أن ي�ض��تخدم م��اء �لزه��ر 
عل��ى م��د�ر �لعام الأغر��ض �لعناية بال�ض��عر ، ولكن يف ف�ض��ل 
�ل�ض��يف ميكنه فعل �ملزيد ، وي�ضتخدم مبا�رصة ل�ضطف �ل�ضعر 
�أو ي�ض��اف �لقليل منه �إىل �ل�ض��امبو �مل�ض��تخدم ، وذلك ح�ضب 
�لرغبة ، ي�ضاعد ماء �لزهر يف �حلفاظ على ترطيب �ل�ضعر طول 
�لوق��ت . -9 زيت جوز �لهند �لد�فئ : يجب تدليك فروة �لر�أ�ض 
بزيت جوز �لهند �لد�فئ خالل ف�ضل �ل�ضيف ، الأنه ي�ضاعد يف 
حماية �ل�ض��عر من �لتلف �لن��اجت عن �حلر�رة و�لرطوبة ، وذلك 
عندما ي�ض��تخدم �أ�ض��بوعيا ويرك ط��و�ل �لليل ، فه��ذ� �لعالج 

�لب�ضيط يحدث فرقا كبري� يف �ضحة ومظهر �ل�ضعر .
-10 ع�ض��ل �لنحل : ي�ض��اعد ع�ض��ل �لنحل على حماية �ل�ضعر 
م��ن �لتل��ف �لناجت عن �ل�ض��م�ض و�حلر�رة ، فه��و من �ملكونات 
�لطبيعية �لغنية مب�ض��اد�ت �الأك�ضدة �لتي ت�ضاعد على ترطيب 
�ل�ض��عر وحمايت��ه م��ن �جلف��اف و�ملظه��ر �لباهت ، ي�ض��تخدم 
ع�ض��ل �لنحل ع��ن طريق تدليك فروة �لر�أ�ض به للح�ض��ول على 

خ�ضالت �ضعر ر�ئعة خالل ف�ضل �ل�ضيف .
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اكتشفي فوائد عصير الشمندر للجسم 

يف �ضينية كبرية ن�ضع �ل�ضمك وندهنها بزيت �لزيتون 
�ل�ض��مك  وبه��ار�ت  و�لكم��ون  �ملل��ح  �ليه��ا  ون�ض��يف 
ونوزعها على �ل�رصحات جيد� ثم نقطع �لثوم �ىل قطع 
�ض��غرية ونر�ض��هم على وجه �ل�ض��مك ونقط��ع �لليمون 
بالق�رص الأق�ضام كبرية ون�ض��عهم فوق �رصحات �ل�ضمك 
نرك �ل�ض��مك و�لبهار�ت ملدة 6 �ضاعات على �الأقل ثم 
ندخلهم �لفرن على درجة حر�رة متو�ض��طة ملدة ن�ضف 
�ض��اعة ميكن ��ض��تبد�ل �ل�رصحات ب�ض��مك كامل وميكن 
�ضوي �ل�ضمك على �ملنقل ولكن نظر� لعدم تو�فر �ملنقل 
يف كل �لبي��وت قدمن��ا ه��ذه �لطريق��ة يف ه��ذ� �لوق��ت 

نح�رص �ل�ض��و�ض فنهر�ض �لطماطم  و�لثوم يف �خلالط 
�ىل �ن ت�ضبح �ضو�ض يف مقالة ن�ضع �ل�ضمنة ون�ضيف 
�مللح و�لب�ض��ل �ملقطع ل�رص�ئح على نار متو�ض��طة �ىل 
�ن يذبل �لب�ض��ل ن�ضيف �ض��و�ض �لطماطم �ىل �لب�ضل 
ون�ض��تمر بالتحري��ك- ن�ض��يف �لبهار�ت �مل�ض��كلة �ىل 
�ل�ض��و�ض ونحرك �ىل �ن يغلي �ملزيج وي�ض��بح كثيفا 
قبل �ن ين�ض��ج �ل�ض��مك بربع �ض��اعة ن�ض��يف �ل�ضو�ض 
ف��وق �ل�ض��مك ونركم يف �لف��رن لين�ض��جو� جيد�- يف 
طبق كبري ن�ض��كب �ل�ضمك مع �ل�ض��و�ض وي�ضبح جاهز 

للتقدمي

 : فق��ط  �ملطحون��ة  �لقه��وة   -  1
م��ن  �ملتبق��ي  �جل��زء  �ترك��ي 

�لقه��وة ليج��ف و��ض��تمتعي 
مب�رصوب��ك ، وعندم��ا يرد 
ميك��ن   ، �لقه��وة  ن��اجت 
و�ض��ع �لقليل منه �أ�ض��فل 
�لعين��ن وعل��ى �جلفون 
، ميكنك �ال�ض��تلقاء على 

 10 مل��دة  ظه��رك 
عل��ى  دقائ��ق 
�الأق��ل ، حت��ى 
�لقهوة  تق��وم 

بعمله��ا 
ب�ض��كل 

 ، جي��د 
حي��ث 

عل��ى  ت�ض��اعد 
�لتخل���ض م��ن 
�خلالي��ا �مليتة 

عل��ى  وتعم��ل 

تفتي��ح ه��ذه �ملناط��ق ، كم��ا تخفف �نتف��اخ حول 
�لعينن .

 1/2 توؤخ��ذ   : لل�ض��ليوليت  2 - ما�ض��ك م�ض��اد 
ملعقة من م�ض��حوق �لقهوة �ملتبقي ، ملعقة 
م��ن ع�ض��ري  �لزجنبيل ، �لقلي��ل من ملح 
�لبحر وملعقة من ع�ض��ل �لنحل ، تخلط 
ه��ذه �ملكون��ات جي��د� يف �الأماك��ن 
�مل�ض��ابة بال�ض��ليوليت ، ت�ضاعد هذه 
�لو�ضفة على حتفيز �لدورة �لدموية 

ب�ضورة جيدة يف هذه �ملنطقة 
3 - ما�ض��ك تق�ض��ري �لب�رصة : يعتر 
ممت��از�  عام��ال  �لقه��وة  م�ض��حوق 
لع��الج ��ض��مر�ر �لب���رصة ، كم��ا �أنه 
�أي�ض��ا  م��ادة مرطب��ة 
 1/2 يخل��ط   ،
�لقهوة  كوب من 
ملعقت��ن  م��ع 
م�ض��حوق  م��ن 
 3  ، �ل��كاكاو 
م��ن   مالع��ق 
كام��ل  �حللي��ب 
�لد�ضم وملعقة من 

ع�ض��ل �لنحل ، تخلط �ملكونات جيد� ثم تو�ض��ع على 
ب�رصة �لوجه ، �ليدين و�ل�ضاقن ، ويتم �لتدليك برفق 
ملدة دقيقتن ، يرك �ملا�ض��ك ملدة 20-15 دقيقة 

وي�ضطف بعدها مباء �ل�ضنبور.
4 - ما�ض��ك �لقهوة و�لزبادي : تخلط ملعقتن من 
�لزب��ادي وملعقة من �لقهوة �مل�ض��تخدمة من قبل ، 
يو�ض��ع �خلليط على �لوجه ويرك حو�يل 20 دقيقة 

، تعمل هذه �لو�ضفة على حتفيز �لدورة �لدموية 
 5 - مكعب��ات �لثل��ج م��ن �لقه��وة : تو�ض��ع حو�يل 
ن�ض��ف ملعقة من �لقهوة �مل�ضتخدمة د�خل كل جزء 
من قالب مكعبات �لثلج و�أمالأ �جلزء �ملتبقي باملاء 

، يتم جتميده د�خل �لفريزر طو�ل �لليل 
6 - ترطيب �ل�ضفاه : ي�ضتخدم مق�رص �ل�ضفاه الإز�لة 
�ألو�ن �ل�ض��فاه ، تخلط ملعقة من �لقهوة �مل�ض��تخدمة 
م��ع �أخ��رى من ع�ض��ل �لنحل ، ويت��م تدليك �ل�ض��فاه 
برف��ق لعدة دقائ��ق ثم ت�ض��طف باملاء ، ثم يو�ض��ع 

بعدها كرمي �ل�ضفاه ال�ضتكمال خطو�ت �لعناية 
7 - ما�ض��ك �لقهوة وزيت �لزيتون : تخلط ن�ض��ف 
ملعق��ة من �لقهوة �مل�ض��تخدمة م��ع ملعقة من زيت 
�لزيت��ون ، يتم تدلي��ك �لوجه بعيد� عن منطقة �لعن 
، ي��رك مل��دة 30 دقيق��ة وي�ض��طف بعده��ا بامل��اء 

�لبارد 

تع��اين بع���ض �لن�ض��اء م��ن �إره��اق ب�رصته��ن نتيج��ة 
�لتعر�ض �لكثري �إىل �أ�ض��عة �ل�ض��م�ض فيوؤدي �إىل �إ�ض��ابة 
�لب�رصة باجلفاف و�لبثور. بالتاأكيد كل �لن�ض��اء يبحثن 
يف �ملق��ام �الأول على ن�ض��ارة و�ض��حة ب�رصتهن، وهذ� 
لن يح��دث بك��رة ��ض��تخد�م �ملنتج��ات �لت��ي حتتوي 
على م��و�د كيميائية، لذ� فاالأف�ض��ل جترب��ة �ملكونات 
فو�ئ��د  �ل�ض��مندر.  �أو  �لبنج��ر  �أهمه��ا  وم��ن  �لطبيعي��ة 
�ل�ض��مندر �أو �لبنجر عديدة على �لب�رصة، �ضو�ء مت تناوله 
على طبق من �ل�ضلطة �أو كع�ضري، �قر�أي �ل�ضطور �لتالية 

وتعريف على فو�ئد �ل�ضمندر للب�رصة.
م��ن  �لعدي��د  عل��ى  )�لبنج��ر(  �ل�ض��مندر  يحت��وي   -  

و�إ�رص�ق��ة  ل�ض��حة  �لالزم��ة  و�ملع��ادن  �لفيتامين��ات 
�لب�رصة، ف�رصب كوب من ع�ض��ري �لبنجر يوميا �ض��يعيد 
�إىل ب�رصت��ك ن�ض��ارتها. - يع��د ع�ض��ري �لبنج��ر م��ن 
�الأ�ض��ياء �لفعال��ة للغاي��ة للتخل���ض م��ن حب �ل�ض��باب 
وخا�ض��ة للب���رصة �لدهنية، كما �أنه يزي��ل �آثار �حلبوب 
�إذ� مت خلط قليل من ع�ض��ري �ل�ض��مندر �إىل �للنب �لر�ئب، 
وتركه يجف ومن ثم غ�ض��ليه باملاء �لبارد. - �إذ� كنت 
تعانن من �لبقع �لد�كنة يف �لب�رصة، فالبنجر هو �حلل 
�ملثايل ليخل�ضك منها وذلك الأن من فو�ئد �ل�ضمندر �أنه 
يحتوي على ن�ض��بة عالية من فيتامن �ض��ي. - �ض��عي 
�لقليل من ع�ضري �ل�ضمندر حول منطقة �لعينن �إذ� كنت 

تعانن من �لهاالت �ل�ض��ود�ء و�ضتكت�ضفن �لنتيجة 
بنف�ض��ك.  - هل تعلمن �أن ع�ضري �لبنجر يعتر عالج 

فعال للب�رصة �جلافة؟ كل ما عليك فعله هو عمل ما�ضك 
باحلليب و�لع�ض��ل م�ض��افا �إليه �ل�ض��مندر حتى جتدين 
ب�رصت��ك رطبة وناعمة. - من فو�ئد �ل�ض��مندر )�لبنجر( 
�أنه يحتوي على �لعديد من م�ض��اد�ت �الأك�ض��دة ولذلك 
فه��و يحمي �لب���رصة من �الإ�ض��ابة باخلط��وط �لرفيعة 
و�لتجاعيد �ملبكرة. ��رصبي كوب من ع�ض��ري �ل�ض��مندر 
يوميا الأنه �ض��ريطب ب�رصتك. - �أي�ض��ا ع�ض��ري �ل�ضمندر 
يحتوي على ن�ض��بة عالي��ة من �حلديد مما ي�ض��اهم يف 

منح ب�رصتك لونها �لوردي ب�ضكل طبيعي. 

�ض��بط  عل��ى  ق��ادر  وغ��ري  مز�جي��ًا  تك��ون  مهني��ًا: 
�نفعاالت��ك، �ال �ن �جل��و يتح��دث ع��ن عملي��ة فني��ة 
خالق��ة، تعود علي��ك بنتائ��ج �إيجابية ج��د�ً عاطفيًا: 
تزول �خلالفات تدريجيًا، وت�ض��بح قادر�ً على فر�ض 

وجهة نظرك، فتنت�رص على بع�ض �ملناف�ضة

مهني��ًا: �أن��ت مث��ال �مل�ض��اغب ومتث��ل خط��ر�ً على 
��ض��تقر�ر �ملحيط �ملهني �لذي تعمل فيه ومتيل �إىل 
�إثارة �لعد�ئية و�لتوّتر �أينما حللت عاطفيًا:عليك �أن 
تخ��رج من �أج��و�ء �لعمل وتعطي �ملزي��د من �لوقت 

للحبيب وتهتم به كما يجب

مهني��ًا: ق��د ت�ض��طر �إىل �لدف��اع عن نف�ض��ك �أو مت��ّر بعالقة 
�ضخ�ضية مهّددة وتو�جه بع�ض �لنز�عات عاطفيًا: ال حتقد، 
فاأنت طّيب �لقلب، �ضامح �حلبيب �إذ� �قرف خطاأ ما بحقك، 

و�بد�أ �ضفحة جديدة معه

مهني��ًا: ق��د تتحف��ظ ع��ن �لتعب��ري ع��ن م�ض��اعرك 
لت�ض��حيح بع���ض �الأم��ور، لكن علي��ك �لتعامل مع 
�لو�جب��ات ب�ض��ر ومب�ض��وؤولية عاطفي��ًا: تعي���ض 
�أ�رص�ر�ً يف حياتك �لتي يحيط بها بع�ض �لغمو�ض، 

وهذ� �ضالح خطري ملو�جهة �ل�رصيك

مهني��ًا: تو�ج��ه �ض��كوكًا يف غري حملها، وقد ي�ض��عب 
علي��ك �لتعب��ري ع��ن نف�ض��ك، م��ا ق��د يوّل��د مو�جه��ة 
و�حت��كاكات ب�ض��يطة وغ��ري موؤذي��ة عاطفي��ًا: تاأت��ي 
�أحد�ث لترك �نعكا�ضات جيدة على عالقتك �لعاطفية 
وتر�ضخ �ل�ضالت وتتقارب وجهات �لنظر بينك وبن 

�ل�رصيك

اإن كال من احلرارة والرطولة 
ال يوؤثران على �صحة الداخلية 

جل�صم االإن�صان فقط ، بل 
ميتد هذا االأثر على املظهر 
اخلارجي له اأي�صا ، ويف 

احلقيقة العوامل التي توؤثر 
على االإن�صان لي�صت العوامل 

اخلارجية فقط ، فتوجد بع�ض 
العوامل الداخلية للج�صم مثل 
العرق ، الذي يوؤثر �صلبيا على 

ملم�ض ال�صعر ، لذلك يناق�ض 
هذا املقال اأف�صل طرق العالج 

ال�صيفية التي حتمي خ�صالت 
ال�صعر من التلف ، وجتعلها 

جيدة وجذابة خالل اأيام 
ال�صيف احلارة .

مهنيًا: حاذر �لت�رصع وكن م�ض��يطر�ً على نف�ضك، قد 
ترتكب �أخط��اء، �إنتبه الأو�ض��اعك �ملهنية عاطفيًا: 
تعت��زم ق�ض��اء وقت م��ع �حلبيب يف م��كان هادئ 

بعيد�ً عن �ضجة �لعمل وم�ضاغل �حلياة


