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مهني��ًا: م��ن �حلكم��ة �أن تك�س��ب �لوق��ت �الآن، و�أال تق��دم 
عل��ى ق��ر�ر�ت مباغتة، ب��ل علي��ك �أن تتجن��ب �لف�سائح 
و�ملو�جه��ات،  عاطفيًا: �لبعد لن يحل �مل�ساكل بل عليك 
�أن تو�جهه��ا م��ع �حلبي��ب، ومتار�س �سح��رك وجاذبيتك 

�ليوم فال ي�ستطيع �أن يرف�س لك طلبًا

مهني��ًا: تق��وم بخطوة فّعال��ة وتلفت �الأنظ��ار و�الإعجاب 
وترت��اح �إىل �لظ��روف �الإيجابي��ة و�ملطمئن��ة عاطفي��ًا: 
تتح�ّسن �أمور تعرقل��ت وخ�سو�سًا على �ل�سعيد �لعاطفي 

وتبدو �أكرث وثوقًا مب�ساعرك

مهني��ًا: خ�سم��ك قوّي وق��د ينوي �ل�سيط��رة عليك 
�أو عل��ى مكان��ك، ��س��رح بعي��د�ً ع��ن �ملناو�س��ات 
و�لنقا�سات عاطفي��ًا: يكون هذ� �ليوم جمياًل جد�ً، 
فال تبحث عن �أعذ�ر الختالق �مل�سكالت، بل �بحث 

عن �لوقت لق�ساء �سهر ع�سل جديد

مهني��ًا: ي�سلط هذ� �ليوم �ل�سوء على كل م�ساريعك، 
ويتح��دث ع��ن مر�وغ��ة �أو م�ساع��ر مزيف��ة يبديها 
�لقل��وب،  غ�سي��ل  ه��و  �لعت��اب  عاطفي��ًا:  �أحده��م 
وي�ستح�س��ن �أن تك�سف �أور�قك على �لطاولة الإيجاد 

�حللول

مهني��ًا: تتح�ّس��ن �الأو�س��اع وح�س��ورك �لذهني 
ي�سهم��ان �إىل حّد كبري يف رف��ع قدر�تك للتكّيف 
�ل�رشي��ك  ت�ستف��ّز  ال  عاطفي��ًا:  �الأم��ور  كل  م��ع 
بت�رشفات��ك �لطائ�سة، وال حتاول �أن ت�ستغله، بل 

حاول �أن تتقرب منه

مهنيًا: �لقمر يف برج �ل�رشطان معاك�س وكوكب مار�س 
يو�جه �سات��ورن، ما يوؤخر يف بع�س �ال�ستحقاقات �أو 
يعرق��ل بع�س �خلطو�ت  عاطفي��ًا: عليك �أن تكون �أكرث 
تعاونًا مع �حلبيب لتنجح يف �لتقدم بالعالقة و�ل�سري 

بها نحو �لهدف �ملن�سود
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طريقة تقشير فروة الرأس وتنظيفها من الترسبات

وتع��د �لعناي��ة بال�سع��ر غ��ري قا���رشة عل��ى �لتنظي��ف 
بال�سامب��و و��ستعم��ال �ملرطبات بل الب��د من �لتنظيف 
�لعمي��ق �ل��ذي يتمثل يف تق�سري ف��روة �لر�أ�س وتنظيفها 
بعمق الإز�لة �لر�سبات وذلك بخطو�ت ب�سيطة وبطريقة 
طبيعية �آمنة ال توؤذي فروة �لر�أ�س باأي مو�د كيمائية .

ن�سائح للعناية بفروة �لر�أ�س :
– عدم �ال�ستحمام باملاء �ل�ساخن : يعد تعر�س فروة 
�لر�أ���س للماء �ل�سديد �ل�سخون��ة �أمر قا�سي و�سار ، حيث 
ت��وؤدي �حل��ر�رة �ملرتفعة لتفت��ح م�سام �لر�أ���س بطريقة 
مبال��غ فيها مما ي�سبب ت�ساقط �ل�سعر ، لذ� ين�سح بغ�سل 

�ل�سعر باملاء �لد�فئ وتدليك فروة �لر�أ�س برفق .
– تنظي��ف ف��روة �لر�أ�س جيد� : �أي �أن كثري من �لن�ساء 
تهت��م بتنظي��ف خ�س��الت �ل�سع��ر جي��د� دون �الهتمام 
بتنظي��ف ف��روة �لر�أ�س ، و�لت��ي تع��د ذ�ت �أهمية كبرية 
ل�سح��ة �ل�سع��ر ، حي��ث الب��د م��ن تدلي��ك ف��روة �لر�أ�س 
باالأ�ساب��ع برفق و�لتاأكد من و�س��ول �ل�سامبو لها ، ثم 
�سط��ف �ل�سامبو م��ن �ل�سعر وفروة �لر�أ���س جيد� حتى ال 

تر�سب بقايا �ل�سامبو على فروة �لر�أ�س وتكون طبقات 
تعي��ق تنف���س وتغذية �ل�سع��ر . – مت�سي��ط �ل�سعر : حيث 
ي��وؤدي لتن�سيط �لدورة �لدموية لف��روة �لر�أ�س مما يحفز 
ب�سيالت �ل�سعر لنم��و خ�سالته ، كما يعمل على توزيع 
زي��وت �لر�أ���س �لطبيعية عل��ى خ�سالت �ل�سع��ر بطريقة 

تامة مما يوؤدي لرطيب وتنعيم �ل�سعر .
�لبث��ور  بع��الج  ين�س��ح  �إذ   : �لر�أ���س  ف��روة  ع��الج   –
و�حلب��وب �لتي قد ت�سي��ب فروة �لر�أ���س نتيجة للزيوت 
�لز�ئ��دة بف��روة �لر�أ�س مع تر�ك��م �لبكتريي��ا و�الأتربة ، 
وهي بثور موؤملة تعمل على �ن�سد�د م�سام فروة �لر�أ�س .

طرق تق�سري فروة �لر�أ�س وتنظيفها من �لر�سبات :
مغل��ي �لباب��وجن : يتمي��ز �لباب��وجن بقدرت��ه �لعالجي��ة 
لاللتهاب��ات مم��ا يعن��ي فائدته يف عالج ف��روة �لر�أ�س 
، و�لق�س��اء عل��ى ق�رش �ل�سع��ر و�لتق�س��ري �للطيف لفروة 
�لر�أ�س ، لذ� ين�سح بغلي �لبابوجن وتربيده ثم ��ستعماله 
ل�سط��ف �ل�سعر بعد غ�سل �ل�سعر �للطيف ب�سامبو �الأطفال 
حي��ث ال يحتوي على مو�د كيمائية قا�سية . خل �لتفاح 
وم��اء �الأك�سجني : وهي و�سفة مفيدة تعمل على تطهري 
ف��روة �لر�أ���س و�لق�س��اء عل��ى �لبكتريي��ا و�لفطري��ات 

�لت��ي توؤدي لظه��ور ق���رشة �لر�أ�س و�لبث��ور ، كما تعمل 
عل��ى تنظي��ف ف��روة �لر�أ���س م��ن �لر�سب��ات �لعني��دة ، 
وذل��ك بخلط فنج��ان من خل �لتفاح م��ع نقاط من ماء 
�الأك�سج��ني بركيز %10 ، م��ع ع�رش فناجني من �ملاء 
�ملفل��ر ، ث��م تدليك ف��روة �لر�أ�س بها جيد� م��ع �لتدليك 
لرب��ع �ساعة ، ثم �سطفه جيد� باملاء �لفاتر . زيت �سجرة 
�ل�س��اي مع زي��ت �ل�سب��ار : يتمي��ز زيت �سج��رة �ل�ساي 
عل��ى تقليل �فر�ز �لزيوت يف ف��روة �لر�أ�س مما يفيد يف 
عالج �ل�سعر �لدهني ، لذ� يعد زيت �سجرة �ل�ساي �ختيار 
جيد لتنظيف ف��روة �لر�أ�س بطيقة عميقة و�لق�ساء على 
�لر�سب��ات �ل�سارة ، وذلك بخلط قليل من �سجرة �ل�ساي 
م��ع قليل من زي��ت �ل�سبار ث��م تديلك ف��روة �لر�أ�س كل 

م�ساء ثم غ�سل �ل�سعر يف �ل�سباح باملاء �لد�فئ .
�سود� �خلبز )بيكربونات �ل�سوديوم( : حيث تعمل على 
تقلي��ل درج��ة حمو�سة ف��روة �لر�أ�س مم��ا يحمي فروة 
�لر�أ���س من �الإ�سابة بالفطري��ات ، كما تعمل على �إذ�بة 
�لر�سب��ات �ملغطية لفروة �لر�أ�س ، لذ� ميكن غ�سل �ل�سعر 
مبحل��ول مكون من ملعقة من بيكربونات �ل�سودمي مع 
رب��ع فنج��ان من �مل��اء لتدليك فروة �لر�أ���س ملدة ثالق 

دقائ��ق ثم �سطف �ل�سعر باملاء �لفات��ر . ع�سري �لليمون 
: م��ن �مل��و�د �لطبيعية �لهائلة يف تنظي��ف فروة �لر�أ�س 
�لعمي��ق و�لق�س��اء عل��ى ق���رشة �ل�سع��ر و�لق�س��اء على 
�لر�سب��ات ، لذ� ين�سح ب�سطف �ل�سعر بعد غ�سله ب�سامبو 
لطي��ف بقلي��ل من ع�سري �لليمون �مل�س��اف �إىل لر من 
�مل��اء وتكر�ر هذه �لغ�سول عدة م��ر�ت �أ�سبوعيا .  �ساهد 

مقال : فو�ئد ع�سري �لليمون لتخفيف �لوزن
�ملرميي��ة : تتمي��ز بقدرته��ا عل��ى مكافح��ة �لبكتريي��ا 
و�لفطري��ات �مل�سببة مما ي��وؤدي لتنظيف ف��روة �لر�أ�س 
و�لق�س��اء عل��ى �لر�سب��ات �ل�س��ارة ، كم��ا تعم��ل على 
تقلي��ل �ل�سع��ور باحلك��ة و�لتهابات ف��روة �لر�أ���س ، لذ� 
ين�س��ح بغل��ي ملعق��ة من �ملرميي��ة يف قليل م��ن �ملاء 
ثم تركه��ا ملدة �ساع��ة للح�سول على �لزي��وت �لطيارة 
�ملفي��دة ، ي�ستعم��ل مغل��ي �ملرميية ل�سط��ف �ل�سعر بعد 

غ�سله بال�سامبو .
�ملل��ح : يفيد �مللح يف �إذ�بة �لدهون و�لر�سبات �لعالقة 
على ف��روة �ل�سعر ، كما يق�سي على �لق�رشة و�لفطريات 
، ل��ذ� ميك��ن غ�س��ل �ل�سع��ر مبحل��ول ملح��ي بع��د غ�سله 

بال�سامبو وتركه لدقائق ثم �سطفه باملاء �لفاتر .
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طريقة عمل مخلل خيار

كيف تحافظين على نضارة بشرتك في رمضان؟

كيفية تهدئة الوجه بعد الشمع

خي��ار حجم �سغ��ري - كيلوغر�م خّل تفاح 
- ملعقت��ان كبريتان مل��ح خ�سن )�أي ملح 

�سخري( - 3 مالعق كبرية
 ماء - كوبان
طريقة �لعمل

بع���س  �إ�سنع��ي  �خلي��ار،  �إغ�سل��ي   -  1
�ل�سق��وق �ل�سغ��رية عل��ى �خلي��ار بو��سطة 
متو�س��ط  برطم��ان  يف  ّفي��ه  و�سُ �ل�سك��ني 

�حلجم.

2 - يف وع��اء، �سع��ي �مل��اء و�مللح و�خلّل 
وحركيهم جيد�ً.

3 - �أ�سكبي مزيج �ملاء فوق �خليار و�أغلقي 
باإمكان��ك و�س��ع ال�س��ق  �لربطم��ان جي��د�ً. 
ح��ول �لغطاء ل�سمان عدم دخ��ول �لهو�ء �إىل 

�لربطمان.
�أّي��ام.   7 م��ّدة  �لربطم��ان  تفتح��ي  ال   -  4
تذوقي��ه بع��د ه��ذه �مل��ّدة، ميك��ن و�سعه يف 

�لرب�د بعد فتحه للمحافظة عليه.

يتز�م��ن جم��يء �سه��ر رم�سان ه��ذ� �لع��ام مع �أ�س��د فر�ت 
ف�س��ل �ل�سيف؛ ومع درجة �حل��ر�رة �لعالية وقل��ة �ل�سو�ئل 
يف �جل�س��م ب�سبب �ل�سي��ام لفر�ت طويل��ة تتعر�س �لب�رشة 
ل�رشر كبري. هنا حتتاج �ملر�أة لبذل جمهود �أكرب يف تنظيف 

�لب�رشة و�لعناية بها يف رم�سان.
هن��ا ن�ستعر�س �أهم �لن�سائح للحف��اظ علي ن�سارة �لب�رشة 

يف رم�سان.
١- �حر�س��ي بع��د �الإفط��ار عل��ى ���رشب �لكث��ري م��ن �ملاء 
و�ل�سو�ئ��ل بحي��ث ال تقل ع��ن ٨ �أك��و�ب الأن نق�س��ان �ملاء 
و�ل�سو�ئل يوؤدى �إىل جفاف �لب�رشة وعدم ن�سارتها. كما �أن 
تناول كوب من �ل�س��اي �الأخ�رش ي�ساعد على جتديد حيوية 

�لب�رشة يف �سهر رم�سان.

٢- جتنب��ي �الإكث��ار م��ن ���رشب �الألب��ان الأنه��ا تعمل علي 
�إظهار �حلبوب و�لبثور.

٣- قلل��ي من تناول �مل�رشوبات �لغازي��ة و�لقهوة و�ل�ساي 
الأنها متت�س �ملعادن و�ل�سو�ئل من �جل�سم مما يظهر �رشيعا 

على ب�رشة �لوجه.
٤- �سهر رم�سان م�سهور بالكنافة و�لب�سبو�سة وبلح �ل�سام 
وغريه��ا م��ن �حللوي��ات �ل�رشقي��ة �لت��ي تعمل عل��ي �إظهار 

�لبثور يف �لوجه، لذ� حاوىل �لتقليل منها قدر �الإمكان.
٥- كث��ري منا �أثناء �لعناي��ة بالب�رشة، نن�س��ى منطقة حول 
�لع��ني وهذ� يوؤدي �إىل ظهور �له��االت �ل�سود�ء. قومي بعمل 
كماد�ت �ساي عليها ثالث مر�ت �أ�سبوعيا مع �حل�سول على 
ق�سط كاف من �لنوم، وو�ظبي على �تباع �خلطو�ت �الأخرى 

�لهامة لعالج �لهاالت �ل�سود�ء.
٦- ح��اوىل �لتقليل من �الأكالت �لد�سم��ة و�ملخلالت الأنها 

ت�ساع��د علي ظهور حب��وب �لوجه، ومن �الأف�س��ل ��ستبد�لها 
بال�سلطة �ملكونة من �خل�س و�جلرجري و�لطماطم مع ع�سري 

�لليمون و�خلل.
٧- �بحث��ي ع��ن �لظ��ل د�ئما عندم��ا تخرج��ني بالنهار يف 
رم�س��ان خا�سة م��ن �ل�ساعة ١٢ وحت��ى �ل�ساعة ٤ ع�رش�ً، 

و�سعي و�قي لل�سم�س مبعامل حماية ٥٠ على �الأقل.
٨- �إن تناول �ملك�رش�ت كالكاجو �أو �للوز يعمل علي ترميم 
ب�رشة �لوجه وذلك الإحتو�ئهما علي ن�سب عالية من �الألياف 

و�الأحما�س �لدهنية.
�أو ��ستخ��د�م  ٩- يج��ب بع��د غ�س��ل �لوج��ه مب��اء �ساخ��ن 
�ل�ساب��ون، تعوي���س �لب���رشة بزي��وت بديلة مث��ل كرميات 
�لوج��ه الأنها تكون فقدت �لزي��وت �لطبيعية وت�سبح جافة. 
كم��ا �أن هن��اك قائم��ة �أطعم��ة ت�ساع��د على ترطي��ب �لوجه 

ب�سكل طبيعي �دخليها د�ئما يف وجباتك.

يو�جه��ن  م��ن  ه��ن  كث��ري�ت 
تهدئ��ة  كيفي��ة  يف  م�سكل��ة 
بع��د  �حل�سا�س��ة  �لب���رشة 
�إ�ستخ��د�م �ل�سم��ع  ، و �ل�سبب 

يف ذل��ك �أن و�ح��د م��ن �الآثار 
�جلانبي��ة �الأك��رث �سيوع��ا بع��د 
�إ�ستخ��د�م �ل�سم��ع ه��و �الإحمر�ر 
يح��دث  �ل��ذي  و  �الإلته��اب  �أو 

ع��ادة مبا�رشة بع��د �إز�ل��ة �ل�سعر 
بال�سمع وهذذه ط��رق تهدئة �لوجه 

: حتقق��ي م��ن �ملل�س��ق �أوال : فيج��ب �أن 
تب��د�أي م��ع �لوقاي��ة ، تاأك��دي �أوال م��ن 

�ملنت��ج �ل��ذي �ست�ستخدمي��ه ال يحتوي 
على �أي مكون��ات ت�سبب ح�سا�سيه و 

�لتي ميك��ن �أن ترك �إحمر�ر دون 
د�ع ، فف��ي كثري م��ن �الأحيان 

يك��ون �ملنت��ج م�سن��وع من 
�ل�سمع مع عن�رش معني مثل 
: �سجرة �ل�س��اي ، و �خلز�مى 

، و �ل�سوكوالت��ه مم��ا يجعل��ه لطيف على 
�لب���رشة ، حي��ث يت��م �سن��ع �لعديد من 
�الأن��و�ع م��ن �الأل��و�ن �الإ�سطناعي��ة و 
�لعط��ور بني �ملكون��ات ، يف حني �أنه 
قد يك��ون لديك ح�سا�سي��ة من �أي من 
�ملكون��ات �الإ�سطناعي��ة ، و لذلك ال 
تن�س��ى فح�س �ملنتج��ات للتاأكد من 
�إ�ستع��د�د �جلل��د له��ا �أوال . �إ�ستخ��د�م 
�لتقنية �ل�سحيحة : عند �سحب �ل�سعر 
تاأك��دي من ع��دم جر �ل�سع��ر �أكرث من 
�لالزم ، و الأ�سح��اب �لب�رشة �حل�سا�سة 
يجب �إ�ستخد�م �ل�سمع �مل�سنوع للب�رشة 
�حل�سا�س��ة ، و يك��ون غالب��ا منت��ج ككرمي 
�أ�سا���س يف كث��ري م��ن �الأحي��ان و يعمل 
ب�س��كل جيد ، و ال ت�سع��ي �ل�سمع على 
نف�س �مل�ساحة �أك��رث من مرة ، الأن 
ه��ذ� قد ي�سبب �إحم��ر�ر و �إلتهاب 
ناهي��ك عن �إز�لة �جللد يف هذه 
�ملنطق��ة �أي�س��ا . يج��ب �أن ال 

يك��ون �ل�سمع �ساخن ج��د� �أو بارد جد� : بالطبع �ل�سمع 
�ل��ذي ه��و حار جد� ميكن �أن يح��رق �جللد ، و ميكن �أن 
يح��دث هذ� عندما يتم ت�سخني �ل�سم��ع ب�سكل مفرط �أو 
ميكروو�في��د لوقت��ا طويال ، و لذل��ك تاأكدي من درجة 

�حل��ر�رة ع��ن طريق و�سع قليال عل��ى م�ساعد�ت يدك 
�أوال ، و �ل�سم��ع م��ن �ملفر���س �أن يك��ون �ساخن 

)على عك���س �رش�ئط �ل�سمع �لب��اردة �أو م�سبقة 
�ل�سن��ع( و �لت��ي تك��ون لي�س��ت د�فئ��ة مب��ا فيه 

�لكفاي��ة ل��ن توؤت��ي ثماره��ا كم��ا ب�سهول��ة .  تهدئة 
�جلل��د : بع��د �إز�ل��ة �ل�سعر و �إز�ل��ة بقاي��ا �ل�سمع قومي 
باالإ�سرخ��اء و تربي��د �جلل��د لتهدئته ، فمث��ال �أكيا�س 
�ل�س��اي �لتي تعد ثم تربد و يت��م و�سعها على �لعينني 
ت�ساعد �أي�سا بعد �ل�سمع على �حلو�جب ، و كذلك حزمة 
م��ن مكعب��ات �لثلج �أو كي�س من �خل���رشو�ت �ملجمدة 
ي�ساع��د يف �حلد من �الإلتهابات على �لوجه بعد �ل�سمع 
. تغطية �لوجه : �إذ� كنتي م�سطرة للذهاب ملكان ، و ال 
تريدي �أن يظهر �آثار �ل�سمع عليكي ميكنك و�سع بع�س 
م��ن �ملاكياج �ملعدين ، م��ع مر�عاة �أن يكون خفيف و 

يجعل �جللد يتنف�س .

مهني��ًا: ثمة جديد يلوح يف �الأف��ق ينعك�س على حياتك 
�إيجابًا، فتن�سط على غري جبهة وحتّقق �أهد�فك عاطفيًا: 
تعرف قيمة �ل�رشيك وتقّدر وقوفه �إىل جانبك، تتاألق يف 

�ملنا�سبات وتربز ك�سخ�سية مميزة

و�إث��ارة  �الآر�ء و�لقو�ن��ني  مهني��ًا: ح��ذ�ر خمالف��ة 
�لع��د�و�ت، ت�سع��ر بالظل��م �و �ال�س��اءة عاطفي��ًا: ال 
تعان��د �حلبي��ب فتخ���رش ثقته ب��ك، بل ��س��رب عليه 

وقّدر ظروفه �حلالية

مهني��ًا: ح��اول �ن ت�ستوعب �أ�سعب �الأم��ور، ال تر�هن 
لت�سوي��ة �أي �أم��ر، فاأن��ت تفتق��د �ملناع��ة و�حل�سان��ة 
عاطفي��ًا: �نتبه من مو�جهة م��ع �ل�رشيك، �إذ� ت�رشفت 

بذكاء قد تك�سب تقديره ويت�ساعف حبه لك

مهنيًا: يح��ذّرك هذ� �ليوم من غرية بني �لزمالء �أو 
م��ن نقا�س مهني مع �أحد �ل���رشكاء وتعرف �ملزيد 
م��ن �لتط��ور يف قدر�ت��ك �لعملي��ة عاطفي��ًا: لدي��ك 
�أجم��ل �لفر���س لتطوير عو�طف��ك وحت�سني و�سعك 

�ل�سخ�سي، فاإذ� كنت عازبًا، يحالفك �حلظ

مهني��ًا: تن��ال من�سبًا مهم��ًا �أو تعرف لق��اء مثمر�ً �أو 
توق��ع عق��د�ً �أو �تفاق��ًا مع �خل��ارج، ، و�نتظ��ر بع�س 
ردود �لفع��ل �ملتعّلق��ة بق�سية مالي��ة عاطفيًا: تنتظر 
مب��ادرة ال تاأت��ي �أو ي�سعب عليك قبول بع�س �جلمود 
من قب��ل �ل�رشيك، تعي�س �زدو�جي��ة رمبا وتناق�سات 

تثقل كاهلك

ال�شعر اجلميل يعني ال�شعر 
ال�شحي اخلايل من الق�شر 

القوي الغري مت�شاقط ، 
مما يعني اأن تعر�ض فروة 

الراأ�ض للإ�شابة بالق�شر 
اأو تر�شبات بقايا ال�شاميو 
والكرميات والزيوت تعد 
عائقا لتنف�ض فروة الراأ�ض 

بطريقة �شحية ، كما يحول 
دون تغذية ب�شيلت ال�شعر 
بال�شكل الكاف مما ي�شعف 
خ�شلت ال�شعر ويعر�شها 

للتق�شف والتك�شر بل 
والت�شاقط ،

مهني��ًا: يجعل هذ� �ليوم و�سعك �ملهني خاليًا من �أي 
م�سكالت ومعاك�سات، ��ستفد منه للتفكري يف م�ساريع 
م�ستقبلية عاطفيًا: �نتقاد�ت �ل�رشيك تزعجك وتدفعك 
�إىل �لبحث عن �لوقت �ملنا�سب ملفاحتته باالأمر، قبل 

�لو�سول �إىل طريق م�سدود


