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مهني��ًا: يحذرك هذا اليوم من التدخل يف م�ضائل وق�ضايا 
ك لئال تتلقى اأي لوم اأو مالحظة من اأرباب  مهنية ال تخ�ضّ
العم��ل عاطفي��ًا: ع���ش يوم��ك وال ت�ضّي��ع على نف�ض��ك اأّي 

فر�ضة للح�ضول على احلب وال�ضعادة

مهني��ًا: تراكم العمل وتاأجيل��ه لي�ضا يف م�ضلحتك، فهنالك 
اأولوي��ات وا�ضح��ة علي��ك اأن تب��داأ بها لت�ض��ل اىل النتائج 
املرجّوة عاطفيًا: املعامل��ة اجلّيدة ت�ضاعد على بناء اأ�ض�ش 

متينة مع ال�رشيك وال�ضري يف العالقة نحو �ضاطئ االأمان

مهني��ًا: رمبا تعًد ل�ضيء مميز وتعّب عن نف�ضك ب�ضورة 
جيدة، فتقدم عر�ضًا مهم��ا يلفت نظر بع�ش النافذين 
من خالل بع���ش امل�ضاريع الفنية عاطفيًا: خالف مع 
ال�رشي��ك على بع���ش االأولويات، لك��ن االأمر ب�ضيط وال 
ي�ضتحق الذك��ر و�رشعان ما تعود املياه 

اإىل جماريها بينكما

مهنيًا: تراكم العمل وتاأجيله لي�ضا يف م�ضلحتك، فهنالك 
اأولوي��ات وا�ضح��ة عليك اأن تبداأ به��ا لت�ضل اىل النتائج 
املرج��ّوة عاطفي��ًا: املعامل��ة اجلّي��دة ت�ضاع��د على بناء 
اأ�ض���ش متينة مع ال�رشيك وال�ضري يف العالقة نحو �ضاطئ 

االأمان

التع��ب  م��ن  متوق��ع  غ��ري  �ضخ���ش  يخل�ض��ك  مهني��ًا: 
وال�ضغ��وط، لكن ال ت�ضمح الأعمالك باأن ترتاكم الأنها قد 
تتاأخر عاطفيًا: ال تختلق امل�ضاكل مع ال�رشيك بل اعمل 

على تطويقها قبل اأن تتاأزم وتودي بكما اإىل االأ�ضواأ

له��ا  الزم��الء تك��ون  مهني��ًا: اخلالف��ات م��ع بع���ش 
انعكا�ضات على نوعية العمل، وهذا لي�ش يف م�ضلحتك
عاطفي��ًا: علي��ك اأن جت��د ال�ضب��ب احلقيق��ي ل��ردة فعل 
ال�رشيك، وهذا �ضي�ضّهل االأمور لتو�ضيح النقاط العالقة 

بينكما والتو�ضل اإىل حل ير�ضيكما
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أفضل الطرق لمعالجة تغير لون البشرة في المنزل

و التي ت�ضبب تل��ون الب�رشة مما يعني اأن زيادة ن�ضبة 
امليالن��ن �ضتزيد من تغري ل��ون الب�رشة ، و هي حالة 
عام��ة يتم التعرف عليها عند ظهور كاًل من النم�ش اأو 

البقع على الب�رشة .
و م��ن �ضمن اأبرز اأ�ضباب اإ�ضابة الب�رشة بتلك امل�ضكلة 
ه��ي التعر���ش لل�ضم�ش بكرثة اأو ح��دوث خلل وظيفي 
يف الغ��دة الدرقي��ة ، و اأحيان��ًا تكون احلال��ة كنتيجة 
طبيعية لالإ�ضابة باحلروق اأو بحب ال�ضباب اأو مر�ش 
ال�ضدفي��ة ، و على الرغم من تغ��ري لون الب�رشة ال يعد 
من اأحد االأمرا�ش اأو امل�ضاكل ال�ضحية اخلطرية اإال اأن 
الكثريي��ن يرغبون يف معاجلتها به��دف التجميل ، و 
خا�ضًة الن�ضاء اإذاً فما هي اأف�ضل الطرق ملعاجلة تغري 

لون الب�رشة بكل �ضهولة يف املنزل .
اأف�ضل الطرق ملعاجلة تغري لون الب�رشة يف املنزل :- 
يوجد عدداً من الطرق اأو الو�ضفات الطبيعية الب�ضيطة 

ملعاجلة تغري لون الب�رشة يف املنزل ، و منها :-
-1 خ��ل التف��اح :- يعد خل التفاح م��ن اأحد اأف�ضل 

اأن��واع الع��الج املن��زيل لتغ��ري ل��ون الب���رشة ، و ذلك 
راجع��ًا اإىل عمل��ه عل��ى االإق��الل م��ن ن�ضب��ة ظه��ور 
عل��ى  الحتوائ��ه  نظ��راً  بالب���رشة  الداكن��ة  االأماك��ن 
خالي��ا حي��ة ، و عنا���رش مفتحة للب�رشة مم��ا ي�ضاعد 
عل��ى ا�ضتع��ادة ل��ون الب���رشة االأ�ضلي م��رة اأخرى ، و 
لال�ضتفادة من خل التفاح يف ذلك الغر�ش ف�ضيتوجب 

علينا اإتباع الطريقة االأتية :-
 

يف البداي��ة نقوم بخلط كاًل من خ��ل التفاح بالعالوة 
اإىل امل��اء ، و ذل��ك بكميات مت�ضاوي��ة ، و من ثم نقوم 
با�ضتعم��ال ه��ذا اخللي��ط يف م�ض��ح املناط��ق الداكنة 
م��ن الب���رشة ثم ن��رتك اخلليط مل��دة زمني��ة قدرها 3 
دقائق على الب���رشة ثم تاأتي عملية �ضطفه با�ضتخدام 
امل��اء الدافئ ، و من املف�ض��ل القيام بتكرار عمل تلك 
الو�ضف��ة بع��دد مرت��ان ب�ض��كل يومي ، ومل��دة زمنية 

قدرها ب�ضعة اأ�ضابيع .
-2 البطاط��ا النيئ��ة :- م��ن اإحدى الط��رق املنزلية 
الب�ضيط��ة يف ع��الج تغ��ري ل��ون الب�رشة ه��ي البطاطا 
النيئ��ة ، و التي حتتوي على اأن��زمي ي�ضمى كايتكوليز 

، و ال��ذي ي�ضاهم بوت��رية جيدة يف تفتيح لون الب�رشة 
عالوة عل��ى عمله يف معاجلة عدداً من عيوب الب�رشة 
االأخ��رى مث��ال االإق��الل م��ن البق��ع الداكن��ة به��ا ، و 
لال�ضف��ادة م��ن البطاط��ا النيئ��ة يف ع��الج تغري لون 

الب�رشة �ضنتبع الطريقة االأتية :-
يف البداي��ة نقوم بتق�ضري البطاطا ، و من ثم تقطيعها 
على �ضكل ع��دة �رشائح �ضميكة ثم نقوم بو�ضع بع�ضًا 
م��ن نقط املاء عل��ى �ضطحها ثم نق��وم بو�ضعها على 
املنطق��ة امل�ضابة ملدة زمنية قدره��ا 15 دقيقة مع 
فركه��ا عليه��ا بلطف ثم تاأت��ي عملية غ�ضي��ل الب�رشة 
بامل��اء الداف��ئ ، و م��ن املف�ضل قيامن��ا بتكرار عمل 
هه��ذ الو�ضف��ة بع��دد 4 مرات ب�ض��كل يوم��ي ، و ملدة 
زمنية ال تقل عن �ضهر من اأجل احل�ضول على النتيجة 

املطلوبة .
-3 اللوز :- يعتب اللوز من اأحد اأهم املواد الطبيعية 
ال�ضدي��دة الفائ��دة يف عالج م�ضكلة تغ��ري لون الب�رشة 
، و ذل��ك يرج��ع اإىل احتوائ��ه عل��ى كمي��ة كب��رية من 
فيتامن E ، و الذي قد ثبت علميًا اأهميته للب�رشة ، و 

من ثم قدرته على تغيري لونها .

طريقة اال�ضتخ��دام :- يف البداية نقوم بنقع ما عدده 
خم���ش حب��ات م��ن الل��وز يف داخ��ل بولة م��اء لفرتة 
زمني��ة قدرها 24 �ضاع��ة ، و من ثم نقوم برفعهم من 
امل��اء مع طحنهم ب�ضكل جيد ثم تاأت��ي عملية اإ�ضافة 
ب�ض��ع قطرات من ع�ضري الليم��ون اإىل اللوز املطحون 
م��ن اأجل احل�ض��ول على معجون و�ضع��ي يتم و�ضعه 
عل��ى املنطقة امل�ضاب��ة من الب�رشة قب��ل الذهاب اإىل 
الفرا�ش ، و بعد ذلك نبداأ يف تنظيف الوجه با�ضتخدام 
امل��اء البارد يف �ضباح اليوم الت��ايل ، و من املف�ضل 
القي��ام بعمل ذلك بع��دد مرة واحدة ب�ض��كل يومي ، و 
لفرتة زمني��ة قدرها اأ�ضبوعان من اأجل احل�ضول على 

النتائج املطلوبة .
اأن��واع  اإح��دى  -4 م��اء ال��ورد :- م��اء ال��ورد م��ن 
و   ، الب���رشة  اأن��واع  جلمي��ع  املثالي��ة  العالج��ات 
لال�ضتف��ادة من��ه يف ع��الج م�ضكلة تغري ل��ون الب�رشة 
�ضنق��وم بو�ض��ع قلي��اًل من��ه بع��د اال�ضتحم��ام اأو بعد 
�ضط��ف الوجه مع مرعاة تركه على الوجه حتى يجف 
، و يف�ض��ل تك��رار عمل ذل��ك بعدد مرة واح��دة ب�ضكل 

يومي من اأجل احل�ضول على النتائج املطلوبة .

متابعة –الجورنال 

طريقة عمل المكدوس 

ما فوائد قص أطراف الشعر

خلطات منزلية لتبييض األسنان

املقادير
- الباذجنان : 1 كيلو )�ضغري احلجم خا�ش للمكدو�ش( 

- الفلفل االأحمر : كوب )مقطع قطع �ضغرية( 
- ملح : ملعقتان كبريتان 

- زيت الزيتون : كمية )ملالأ املرطبان( 
- اجلوز : كوب )مقطع قطعًا �ضغرية( 

- الثوم : 4 ف�ضو�ش )مطحون( 
- الفلفل االأحمر : ح�ضب الرغبة )مطحون( 

طريقة التح�ضري
1. ينزع راأ�ش الباذجنان باليد.

2. يو�ضع الباذجنان يف وعاء بعد تنظيفه ويغلى يف 
ماء م�ضاف اإليه القليل من امللح ملدة ع�رشة دقائق.

3. ي�ضفى من املاء وي�ضق من الو�ضط فقط.

4. يو�ض��ع قلي��اًل م��ن امللح يف داخ��ل الباذجنان ثم 
يو�ض��ع يف م�ضف��اة، يغط��ى وي��رتك ملدة ليل��ة كاملة 

حتى يت�ضفى من املاء.

5. يخل��ط الثوم الناعم واجلوز الناعم وامللح والفلفل 
االأحمر.

6. يو�ض��ع قلياًل م��ن اخللطة داخل كل حبة باذجنان 
وير���ش الباذجن��ان يف وع��اء زجاج��ي اإىل اأن تنتهي 

كل الكمية.
7. يقلب املرطبان بعد فتح الغطاء مدة يوم كامل اإىل 

اأن ي�ضفى من املاء الزائد.
8. ي�ض��ب الزيت يف كام��ل املرطبان دون اإ�ضافة اأي 

�ضيء اآخر.
9. يغطى املرطبان ويرتك مدة ثالثة اأ�ضابيع وبعدها 

يكون جاهزاً لالأكل.
10. عن��د ا�ضتخ��دام ملعق��ة الأخذ املكدو���ش يجب اأن 

تكون جافة كي ال تظهر طبقة بي�ضاء على ال�ضطح.

ال�ضع��ر يعت��ب ال�ضع��ر م��ن املظاه��ر اجلمالّي��ة عن��د كال 
اجلن�ض��ن، لكّن املراأة تهت��م به ب�ضكل اأك��ب الأّنه مينحها 
االأنوث��ة واجلم��ال؛ ل��ذا ال بّد م��ن العناي��ة واالهتمام به 
مبختلف الو�ضائل؛ الأّن اإهماله ُيعّر�ضه مل�ضاكل التق�ضف، 
والتك���رش، والت�ضاقط، والتي ُي�ضببه��ا ال�ضعر التالف وغري 
ال�ضح��ي، ويف ه��ذا املقال �ضنذكر اإح��دى الطرق للعناية 
بال�ضعر وه��ي ق�ش اأطراف ال�ضعر، وفوائ��د هذه الطريقة. 
فوائد ق�ش اأطراف ال�ضعر يعتقد الكثري من النا�ش اأّن ق�ش 
ال�ضع��ر يوؤدي اإىل زي��ادة طوله ب�رشعة كب��رية، اإال اأّن هذا 
االعتق��اد خاطئ؛ الأّن معدل من��و ال�ضعر قبل اأو بعد ق�ضه 
ال يتغ��ري، لكّن الق�ش ُيعزز النم��و ال�ضحي وال�ضليم لل�ضعر 
ل  ومن فوائده كاالآتي: مينع تق�ضف وتك�رش ال�ضعر، وُيف�ضّ
عن��د ق�ش االأطراف اأخذ م�ضافة اأكب من اجلزء املتق�ضف 
حتى ال ي�ضل التق�ضف اإىل بقّية ال�ضعر. ي�ضفي على ال�ضعر 

رونق��ًا، وملعان��ًا، وجاذبّي��ة. يزي��د كثافة ال�ضع��ر الناعم 
واخلفي��ف. ُيعزز من��و ب�ضي��الت ال�ضعر ويقويه��ا. ُيح�ضن 
احلال��ة املزاجّي��ة للمراأة. مين��ع ت�ضاقط ال�ضع��ر مع مرور 
الوق��ت؛ الأّن��ه ُيقوي ب�ضيالته. اإر�ض��ادات عند ق�ش ال�ضعر 
اختي��ار الوقت املنا�ضب لق���ش ال�ضع��ر، واالنتظار لوقت 
ه كّل  ل ق�ضّ كاٍف لينم��و بع��د ق�ضه مرة اأخرى، كم��ا ُيف�ضّ
ثالث��ة اأو اأربعة اأ�ضهر تقريب��ًا. جتّنب غ�ضل ال�ضعر مبا�رشة 
قب��ل عملّية ق�ضه، فهناك الكثري من ال�ضيدات ممن يغ�ضلن 
ال�ضعر بال�ضامبو قبل الذهاب اإىل �ضالون التجميل لق�ضه، 
وهذا لي�ش باالأمر ال���رشوري، حيُث ميكن ت�رشيحه جيداً 
دون احلاجة اإىل غ�ضل��ه. جتّنب ق�ش الغرة ب�ضكل مت�ضاٍو، 
ويف�ض��ل اختي��ار الغ��رة الطويل��ة للوجه املرب��ع، والغرة 
الدائرّي��ة للوجه الدائري؛ الأّن ق�ش الغ��رة ب�ضكل ال ُيالئم 
الوجه مينح الوج��ه مظهراً غري جميل. جتّنب ق�ش ال�ضعر 

اجلاف والتالف، كم��ا ُيف�ضل ا�ضت�ضارة خبرية ال�ضعر قبل 
القي��ام بذل��ك الأخذ الع��الج الطبيع��ي الالزم م��ن زيوت 
وكرمي��ات ترطيب؛ الأّن ق�ضه وهو جاف يوؤثر يف الزيوت 
التي ُتفرزها ف��روة الراأ�ش. عدم ق�ش ال�ضعر الق�ضري؛ الأّن 
ذل��ك ي��وؤدي اإىل تراكم الزيوت والده��ون يف فروة الراأ�ش 
وت�ض��كل الق���رشة. تغي��ري ت�رشيح��ة ال�ضعر م��ن وقت الآخر 
حتى تتنا�ضب مع الوج��ه. الق�ش امل�ضتمر الأطراف ال�ضعر 
م��ن اأج��ل املحافظة على املظه��ر ال�ضحي ل��ه. ا�ضتعمال 
املق�ش احلاد حتى ال ُيتلف ال�ضعر وذلك اإذا رغبت ال�ضيدة 
بق�ش �ضعرها يف املنزل، كما ميكنها �رشاء اأدوات الق�ش 
م��ن املح��ال التجاري��ة. التاأك��د م��ن جتميع ال�ضع��ر عند 
املبا���رشة بالق�ش. الرتكيز واالهتمام بالطعام املتوازن 
واملتن��وع من اأجل احل�ضول على العنا�رش الغذائّية التي 

تغذي ال�ضعر كما حتافظ على �ضحته.

تبيي���ش االأ�ضن��ان تع��د االأ�ضن��ان البي�ضاء اأح��د عالمات 
اجلم��ال، حيث يوج��د الكثريون ممن يعان��ون من م�ضكلة 
االأ�ضن��ان ال�ضف��راء، وذل��ك نتيج��ة العديد م��ن االأ�ضباب؛ 
ومنها: االإكثار من تناول االأطعمة وامل�رشوبات ال�ضبغية، 
وقلة تنظيفها، والتدخ��ن ب�ضكل مبالغ فيه، ولعالج هذه 
امل�ضكل��ة يلجاأ امل�ضاب اإىل اللج��وء اإىل الطبيب املخت�ش 
لتلق��ي العالج ال�رشوري، والبع���ش االآخر يتبع اخللطات 
والو�ضف��ات املنزلية، ويف هذا املق��ال �ضنقدم لكم بع�ش 
اخللط��ات الطبيعية لتبيي���ش االأ�ضنان. خلط��ات طبيعية 
لتبيي�ش االأ�ضنان امل��وز ُت�ضتخدم هذه الو�ضفة من خالل 
هر�ش م��وزة با�ضتخدام ال�ضوكة، وتطبيقها على االأ�ضنان، 
اأط��راف  الف��رك بخف��ة مل��دة دقيقت��ن با�ضتخ��دام  م��ع 
االأ�ضاب��ع، وترك��ه مل��دة خم�ش دقائ��ق تقريب��ًا، ثم غ�ضل 
االأ�ضن��ان بامل��اء الدافئ، م��ع ا�ضتخدام ه��ذه اخللطة مرة 
يوميًا قب��ل النوم، حيث يحتوي ق�رش املوز على جمموعة 

م��ن املع��ادن والفيتامين��ات املفي��دة وال�رشورية؛ مثل: 
البوتا�ضي��وم، واملغني�ضي��وم. خل التفاح يع��د خل التفاح 
من اأف�ضل العالج��ات الطبيعية التي تلعب دوراً كبرياً يف 
تبيي���ش االأ�ضنان، نطراً الحتوائه عل��ى خ�ضائ�ش مميزة 
وفعال��ة، وُي�ضتخدم عن طريق خل��ط كميات مت�ضاوية من 
�ضودا اخلبز وخل التفاح، للتما�ضك التام، وتطبيق اخلليط 
عل��ى االأ�ضن��ان ال�ضفراء، م��ع التدلي��ك اجلي��د با�ضتخدام 
اأط��راف االأ�ضابع، وتركه ملدة ق�ضرية، ث��م �ضطفه باملاء 
الفاتر، مع تكرار هذا العالج ثالث اأو اأربع مرات اأ�ضبوعيًا، 
للح�ض��ول عل��ى نتيج��ة فعال��ة. زي��ت ج��وز الهن��د ميكن 
اال�ضتف��ادة م��ن زيت جوز الهند بت�ضخ��ن مئتي غرام من 
جوز الهند، للح�ض��ول على �ضائل، ثم اإ�ضافة اأربع مالعق 
�ضغرية من �ضودا اخلبز، ومزجهما جيداً، للتما�ضك التام، 
ثم و�ض��ع املزيج عل��ى االأ�ضنان املت���رشرة، وتركه ملدة 
ال تق��ل عن دقيقة اإىل اأن يجف، ث��م غ�ضل االأ�ضنان باملاء 

الداف��ئ جيداً. ق�رش البتقال يعد ق�رش البتقال من اأف�ضل 
الط��رق الطبيعية الت��ي تعالج م�ضكلة االأ�ضن��ان ال�ضفراء، 
وذل��ك الحتوائه على خ�ضائ�ش م�ض��ادة لالأك�ضدة ومواد 
مطه��رة ونقي��ة، وميك��ن ا�ضتخدام��ه م��ن خ��الل و�ض��ع 
كمي��ة كافية من ق�ض��ور البتقال املجفف��ة على االأ�ضنان 

امل�ضاب��ة قبل النوم، وتركها ليل��ة كاملة، ثم �ضطفها 
بامل��اء الداف��ئ. الكرك��م ميك��ن اال�ضتف��ادة م��ن 
الكرك��م عن طريق خل��ط ملعقتن �ضغريتن من 

م�ضح��وق الكركم املطحون م��ع ملعقتن �ضغريتن 
من زي��ت جوز الهن��د، واإ�ضاف��ة كمية قليلة م��ن �ضودا 

اخلب��ز اإليهم��ا، م��ع اال�ضتم��رار يف اخللط، حت��ى تتداخل 
املكون��ات جي��داً، للح�ضول على خلي��ط متما�ضك، وتركه 
جانب��ًا يف م��كان دافئ، وتطبي��ق كمية قليل��ة منه على 
االأ�ضن��ان، وتركه مل��دة ال تقل عن دقيقتن، اإىل اأن يجف، 

ثم غ�ضل االأ�ضنان باملاء.

مهني��ًا: تدخ��ل مرحلة مهنية مهمة ج��داً اليوم، وي�ضلط 
ال�ضوء علي��ك وحتلق يف �ضماء النج��اح وتنال مكافاأة 

كبرية جداً
عاطفي��ًا: اإهت��ّم بنف�ض��ك اأك��رث حت��ى تك�ض��ب ح��ّب اأحد 

االأ�ضخا�ش من الطرف االآخر

الي��وم وت��زداد  مهني��ًا: ال جت��ري االأم��ور يف م�ضلحت��ك 
امل�ضائل ال�ضعبة تعقيداً، لكن بقدرتك وذكائك تتو�ضل اإىل 
اإيج��اد احللول الناجعة عاطفي��ًا: ت�ضعر بامللل يف عالقتك 
بال�رشي��ك وتفك��ر يف القيام مبغامرة عاطفي��ة تكون اأكرث 

اإثارة

مهني��ًا: الوقت منا�ض��ب لالحتفاالت والت�ضلي��ة وال�ضفر 
والعالقات الرومن�ضية، كما لل�ضفر والرحالت املمتعة

عاطفيًا: احلذر واجب م��ع ال�رشيك، وخ�ضو�ضًا اأّن �ضوء 
التفاهم يف حال تكراره يعّوق تطور العالقة بينكما

مهني��ًا: ُكن ح��ذراً جداً من االأخط��اء وامل�ضكالت، فاأنت يف 
دائرة اخلطر، لكّنك تنت�رش على ال�ضلبيات

عاطفيًا: مب��ادرة جيدة جتاه ال�رشيك تلق��ى االأ�ضداء التي 
تتوقعها بعد طول انتظار

 تعد م�شكلة تغري لون الب�شرة 
من اإحدى اأبرز امل�شاكل اليت 

تواجه الرجال اأو الن�شاء ، 
و من كل الطبقات ، و عادًة 

ما تزيد وتريتها يف فرتة 
منت�شف العمر هذا بالعالوة 
على اإمكانية ظهورها اأي�شًا 

يف ال�شن املبكر فب�شرتنا يف 
الأ�شا�س حمتوية على جمموعة 

من اخلاليا امليالنينية ، 

مهنيًا: تكون حمط تقدير من اأرباب العمل، وحت�ضل على 
ترقية وزيادة يف الراتب

عاطفي��ًا: تعار���ش اأي خط��وة اإذا مل تك��ن مقتنع��ًا مب��ا 
يعر�ض��ه علي��ك ال�رشي��ك، لك��ن الع�ضوائي��ة ل��ن تكون يف 

م�ضلحتك

مهني��ًا: حتّقق ربح��ًا وتبداأ جدي��داً وتهتم باآف��اق وا�ضعة 
وواع��دة وتخ��رج عن الروت��ن وتهتم ب�ضخ���ش غريب اأو 
اأجنبي عاطفيًا: االأنانية توؤّدي اإىل �ضدامات مع ال�رشيك، 
وه��ذا ي��وؤّدي اإىل عواق��ب غ��ري متوقع��ة ميك��ن اأن توؤذي 

العالقة جداً


