
Sun. 5 Nov. 2017 issue no 452نواعم10
االحد 5 تشرين الثاني 2017 العدد 452

مهنيًا: ق��د تعي�ش حالة من الغرية والتملكية واالنفعاالت 
ال�ضدي��دة، وق��د تفر���ش علي��ك ظ��روف العم��ل اخل�ض��وع 
ل��دورات تاأهيلي��ة خا�ض��ة عاطفي��ًا: ل��ن تع��اين العالق��ة 
املتين��ة امل�ضاعب، لكنك مدعو اإىل �ضونها من التحديات 

واال�ضتفزازات 

مهنيًا: تب��دو واثقًا بنف�ضك وجريئ��ًا وبا�ضتطاعتك اإنقاذ 
الو�ض��ع وا�ضتع��ادة موقعك واإعادة املي��اه اإىل جماريها 
عاطفي��ًا: التاأخ��ري يف اتخ��اذ الق��رارات املهم��ة ي��رك 

انعكا�ضاته وال�ضكوك لدى ال�رشيك

مهني��ًا: ي��زودك هذا الي��وم اال�ضتثنائي واملمي��ز �ضجاعة 
وثق��ة بحد�ض��ك لتحق��ق النج��اح ال��ذي طامل��ا انتظرت��ه 
عاطفي��ًا: ي��وم منا�ض��ب لر�ضيخ العالق��ة بال�رشيك فاأنت 
حم��اط بحب��ه م��ن كل جان��ب، وتق��در عاطفت��ه الكبرية 

جتاهك

مهني��ًا: حالتك النف�ضية م�ضّو�ض��ة وتوؤثر �ضلبًا يف عملك، 
فت�ضع��ر باملل��ل والف�ض��ل، ف�ض��ارع اإىل معاجل��ة االأم��ر 
عاطفي��ًا: تتمتع بجاذبية و�ضط جمموعة كبرية، وتكون 
حم��ط اإعجاب ال�رشي��ك ل�ضجاعتك وجراأت��ك يف مناق�ضة 

اأمور ح�ضا�ضة

مهني��ًا: خ��الف ب�ضيط م��ع بع���ش الزم��الء، يك�ضف لك 
حقيقته��م ويظهر اأمامك كل االأقنعة، فتبدو االأمور اأكرث 
و�ضوح��ًا عاطفي��ًا: يوم يحمل اإليك الكث��ري من االأخبار 
والنتائج واحللول واالنفراجات على ال�ضعيد العاطفي

مهني��ًا: تن�ض��ط احلي��اة املهني��ة، وتك��ون املفاو�ضات 
نا�ضط��ة، وكذل��ك امل�ضارك��ة يف املوؤمت��رات والرحالت 
عاطفي��ًا: ال تدع��ك مهام��ك الكث��رية تق��وم بواجبات��ك 

العاطفية ما يحزن ال�رشيك ويبعده عنك
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ما هي فوائد الخميرة للبشرة الجافة
لدينا  الرغبة  لتلك  وا�ضتيعابا  فائدة  االأكرث  الو�ضفة  تعد  و 
 ، مميزة  و   ، م�رشقة  و   ، اللون  بي�ضاء  ب�رشة  على  احل�ضول  يف 
بداية ظهور عالمات  عند  و خا�ضًة   ، املظهر  بالتايل ح�ضنة  و 
 ، ا�ضتعمال اخلمرية  الب�رشة هي  ال�ضن على  التقدم يف  اأو  التعب 
و خ�ضو�ضًا لتلك الب�رشة ذات النوع اجلاف حتديداً ، و التي تعد 
من اأكرث اأنواع الب�رشة التي عادة ما تظهر عليها عالمات التقدم 
يف العمر ، و ب�ضورة وا�ضحة ، و �رشيعة ، و يف بع�ش االأحيان 
قد تظهر تلك االآثار قبل اأوانها ، و لذلك فاإن اخلمرية تعد من اأهم 
تلك العنا�رش الطبيعية التي تعود بالفائدة العالية على الب�رشة 
فما هي فوائد  اإذاً  الب�رشة اجلافة ب�ضكاًل خا�ضًا  و   ، ب�ضكل عام 
اأجل  من  ا�ضتعمالها  كيفية  هي  ما  و   ، اجلافة  للب�رشة  اخلمرية 

العناية بالب�رشة اجلافة.
 فوائد اخلمرية للب�رشة اجلافة :-

 اأواًل :- تعمل اخلمرية على تبيي�ش ب�رشة الوجه ، و ذلك يكون 
ال  اأنها  على  عالوة  هذا  ممكنة  تكلفة  باأقل  و   ، �رشيعًا  ب�ضكاًل 

ت�ضتغرق مدة زمنية طويلة من اأجل ظهور نتائجها على الب�رشة 
، و ال حتى يف كيفية ا�ضتعمالها ، و ذلك اإذا ما قورنت اخلمرية 
مع غريها من العنا�رش هذا باالإ�ضافة اإىل اإمكانية ا�ضتعمالها 

مع الزبادي ، و ب�ضكاًل �ضهاًل للغاية .
ثانيًا :- تقوم اخلمرية بزيادة تلك الن�ضبة اخلا�ضة بن�ضارة ، و 
جمال الب�رشة ، و حيويتها بل اأنها تعمل لزيادة درجة نعومتها 
ينتج  اإذ  بها  اخلا�ضة  الرطوبة  ن�ضبة  على  عالوة  جيد  ب�ضكل 
 ، اخلا�ش  الرونق  ذلك  الب�رشة  اكت�ضاب  للب�رشة  ا�ضتعمالها  عن 
التي  النتائج اجليدة  ، و ذلك يكون من خالل  الروعة  العايل  و 

�ضتظهر بعد ا�ضتعمالها على الب�رشة .
ثالثًا :- ال ينتج عن ا�ضتعمال اخلمرية للب�رشة اأي اأثار جانبية 
ذلك يف حال مقارنتها مع غريها من  و   ، الب�رشة  �ضارة على 
اخلا�ضة  الكيميائية  الو�ضائل  و   ، اخللطات  اأو  الو�ضفات  اأنواع 
االأجهزة  تلك  اأو  الكرميات  اأو  املراهم  مثال  بالب�رشة  بالعناية 

التي يتم ا�ضتعمالها يف عمليات التجميل للب�رشة .
كبرية حتى حتقق  زمنية  مدة  اإىل  اخلمرية  :- ال حتتاج  رابعًا 
�ضتالحظني  حيث  للب�رشة  ا�ضتعمالها  من  املرجوة  النتائج 

�ضيدتي تلك النتائج املرجوة ، و اجليدة على الب�رشة ، و ب�ضكل 
�رشيع ، و مميز .

العنا�رش  اأف�ضل  اأحد  من  باأنها  اخلمرية  تتميز   -: خام�ضًا 
اأجل  من  عالية  مالية  تكلفة  اإىل  حتتاج  ال  اإىل  الطبيعية 
اأو  الن�ضا  مع  بالعالوة  بخلطها  القيام  باالإمكان  اإذ  ا�ضتعمالها 
لنب الزبادي ، و ذلك يكون بهدف احل�ضول على نتائج �رشيعة 
ا�ضتعمالها  طريقة  ب�ضهولة  اأي�ضًا  اخلمرية  تتميز  و   ، مميزة  و   ،

يف املنزل .
ن�ضبة  زيادة  على  جيداً  ب�ضكاًل  و   ، اخلمرية  تعمل   -: �ضاد�ضًا 
ن�ضارة الب�رشة ، و �ضحتها عالوة على �ضماكتها هذا باالإ�ضافة 
الب�رشة حيث تظهر  القوي الوترية يف تزيني انتفاخ  اإىل عملها 
اخلمرية تلك النتائج اجليدة ، و املبهرة اإىل حد عايل الأ�ضحاب 
الب�رشة الرقيقة اأو االأقل �ضمكًا حيث تزيد اخلمرية من ذلك الربوز 

اخلا�ش باخلدود ، و ذلك يكون ب�ضكاًل جماليًا رائعًا .
:- يوجد  بالب�رشة اجلافة  العناية  ا�ضتعمال اخلمرية يف  كيفية 
ا�ضتعمال  بها  يتم  التي  اخللطات  اأو  الو�ضفات  تلك  من  العديد 
اأهم تلك  ، و من بني  اأجل العناية اجليدة بالب�رشة  اخلمرية من 

الو�ضفات اأو اخللطات هي خلطة اخلمرية مع الزبادي ، و هي :-
 خلطة اخلمرية ، و الزبادي :-

اأواًل :- نقوم بو�ضع ما مقداره ملعقة كبرية احلجم من اخلمرية 
الزبادي  من  احلجم  كبرية  ملعقة  مقداره  ما  مع  بالعالوة  هذا 
اخلا�ضة  املقادير  تكون  اأن  مراعاة  �ضيدتي  عليكي  يجب  اإذ 

باخلمرية ، و الزبادي مت�ضاوية �ضواء يف املقدار اأو يف الوزن .
ثانيًا :- نخلط كل من اخلمرية ، و الزبادي مع بع�ضهما البع�ش 
على  لدينا  الناجت  اخلليط  فرد  عملية  تاأتي  ثم  جيداً  ب�ضكاًل  و   ،
زمنية  لفرة  الب�رشة  على  نركه  ثم  من  و   ، الب�رشة  و   ، الوجه 
مقدارها )15( دقيقة على االأقل ، و من ثم ، و بعد مرور الفرة 
املاء  با�ضتعمال  الب�رشة  و   ، الوجه  بغ�ضيل  نقوم  تلك  الزمنية 

الفاتر اأو الدافئ .
 ، الثلج  من  بقطعة  الب�رشة  و   ، الوجه  فرك  على  نعمل   -: ثالثًا 
 ، اأجل �ضمان ت�ضكري امل�ضامات بدرجة جيدة  و ذلك يكون من 
مرات   )3( لعدد  الو�ضفة  هذه  با�ضتعمال  القيام  املمكن  من  و 
اأف�ضل  اإحدى  من  الو�ضفة  تلك  اأن  حيث  الواحد  االأ�ضبوع  يف 

الو�ضفات الطبيعية يف العناية بالب�رشة .

متابعة – الجورنال  

طريقة عمل أقراص جوز الهند 

5 أمور تفعلينها تفسد رموشك الطبيعية.. أوقفيها!

إليك أفضل وصفات عالج تقصف الشعر

املكون��ات ن�ضف كيلو من جوز الهند اخل�ضن . اأربعة بي�ضات 
م��ن احلجم املتو�ضط . كاأ�ش من ال�ضكر الناعم الباودر . ثالث 
مالع��ق من الفانيال . ملعقتني م��ن الزبدة . طريقة التح�ضري 
نح���رش البي�ش و نق��وم بف�ضل البيا�ش ع��ن ال�ضفار من ثم 
نخفق البيا�ش با�ضتعم��ال اخلفاقة الكهربائية حتى ي�ضبح 
مث��ل الكرمي��ة . ن�ضيف بعد ذل��ك ال�ضكر و نخف��ق مرة اأخرى 
. ن�ضي��ف الفاني��ال بع��د ذلك و نخف��ق على �رشع��ة متو�ضطة 
.) به��ذه املرحل��ة ميك��ن اإ�ضاف��ة بع���ش امللون��ات اجلميلة 
اخلا�ض��ة بالطعام و احلذر عند االإ�ضتعم��ال بحيث ال تتعدى 
نقطة واحدة فقط . ن�ضيف الزبدة و نخفق حتى تذوب الزبدة 
، ث��م بعد ذلك ن�ضب��ف كمية جوز الهن��د و نحركها بال�ضوكة 
و يج��ب اأن يكون اخلليط كثيفًا . نح���رش القوالب الورقية اأو 

البال�ضتيك��ي املق��وى ، ثم ندهن بع��د ذلك القوال��ب بالزبدة 
اخلفيف��ة ، ث��م نوزع خلي��ط جوز الهن��د بالقوال��ب و ن�ضعها 
بالف��رن املحمى م�ضبق��ًا و نركها على ن��ار هادئة ملدة ما 
ب��ني الع�رشي��ن دقيق��ة اإىل الن�ضف �ضاعة م��ع العنتباه اإليها 
م��ن وقت الخ��ر دون فتح الف��رن عليها و التاك��د من حتمري 
اجلوان��ب . نخرجها من الفرن و نحمر الوجه و نتتكها لتربد 
قلي��اًل قب��ل اإزالته��ا من القوال��ب . تقدم باردة م��ع ال�ضاي اأو 
الع�ض��ري الطبيعي . يجب احلذر م��ن غعطائها لالطفال دون 
�ض��ن العامني بحيث ي�ضعب بلع جوز الهند و ي�ضبب ال�رشدقة 
عن��د بع�ش االأطفال . ميك��ن االإحتفاظ باأقرا���ش جوز الهند 
بع��د التح�ض��ري بالثالج��ة اأو بدرجة حرارة املطب��خ اإذا كان 

اجلو بارداً يعني بف�ضل ال�ضتاء .

جميعن��ا نريد رمو�ضًا اأكرث طواًل، واأكرث كثافة و�ضماكة، 
ولك��ن م��اذا اإن كان �ضعين��ا لذل��ك يزي��د االأم��ور �ضوءاً 
اأو رفعه��ا  بطريق��ة  الرمو���ش  وتعقي��داً؟ م��ن جتعي��د 
خاطئ��ة اإىل تطبيق الرمو���ش اال�ضطناعية ب�ضورة غري 
�ضحيح��ة؟ اإلِي��ك جميع الط��رق الت��ي تفعلينها عن غري 

ق�ضد والتي تف�ضد رمو�ضِك الطبيعية بداًل من تعزيزها.
تطبيق واإزالة الرمو�ش اال�ضطناعية بال مباالة

اإن كنت متيلني اإىل ا�ضتخدام هذا النوع من الرمو�ش يف 
الكث��ري من االأحي��ان، فتذكري اأن تك��وين لطيفة للغاية 
م��ع عملية التطبيق واالإزالة. ح��اويل ا�ضتخدام اأقل قدر 
ممك��ن من الغراء اأو الال�ضق على رمو�ضِك الطبيعية عند 
التطبي��ق، واأزيليه��ا بوا�ضطة الزي��ت واإّي��اِك وانتزاعها 

بيديِك.
رفع رمو�ضِك بعد تطبيق املا�ضكارا

احر�ض��ي دائم��ًا عل��ى رف��ع رمو�ض��ِك بوا�ضط��ة االأداة 
املخ�ض�ض��ة لذل��ك قب��ل تطبي��ق املا�ض��كارا. فع��ل ذلك 
بطريق��ة معاك�ضة �ضتمن��ح رمو�ضِك مظه��راً غري طبيعّي 
ورمو�ضًا جمع��دة ب�ضورة ب�ضعة. ولكن اجلزء االأ�ضوء هو 
اأّن رمو�ض��ِك �ضتلت�ضق باالأداة واحتمال اأن ُتنتف بع�ش 

ال�ضعريات.
اإزالة املا�ضكارا بطريقة خاطئة

اإن كن��ِت تنظف��ني مكي��اج عيني��ِك وتفرك��ني رمو�ض��ِك 
بطريق��ة قا�ضي��ة الإزالة املا�ض��كارا، فهن��اك احتمال اأن 
تت�ضببي يف فقدان رمو�ضِك بطريقة �ضبه دائمة. بداًل من 

mice -  ذلك، حاويل اأن تذيبي مكياجِك بوا�ضطة ماء
lar وام�ضحي بلطف بوا�ضطة قطنة بقايا املكياج.

مل�ش عينيِك اأثناء النهار
 مهم��ا كان ال�ضبب، ال تلم�ضي عيني��ِك وال ت�ضعي يديِك 
عليهم��ا! ل��ن تت�ضبب��ي فق��ط بانت��زاع بع���ش الرمو�ش 
اإىل اجللو���ش عل��ى عيني��ِك  البكتريي��ا  ب��ل �ضتدفع��ني 
و�ض��ّد الب�ضيالت، م��ا مينع منو الرمو���ش اجلديدة. نزع 
الرمو���ش اال�ضطناعي��ة ع��ن طريقة �ضّده��ا اإىل اخلارج 
مُت��زج اأو ُتل�ضق ملحقات الرمو���ش برمو�ضِك الطبيعية، 
لذلك ح��ني ت�ضحبني ال�ضناعية منها اإىل اخلارج، فاأنِت 
تتخّل�ض��ني من رمو�ضِك احلقيقية، وه��ذا ميكن اأي�ضًا اأن 

يعيق منو ال�ضعريات اجلديدة يف امل�ضتقبل.

 و�ضف��ة االأف��وكادو وزي��ت اللوز املكّون��ات: ثمرة من 
االأفوكادو. ب�ضع قطرات من زيت اللوز. طريقة 

التح�ض��ري: نهر���ش ثمرة االأف��وكادو. ن�ضيف 
اإىل الثم��رة ب�ض��ع قط��رات م��ن زي��ت اللوز 
ونحّركه��م جي��داً. ن�ضع املزي��ج على ال�ضعر 
لثل��ث ال�ضاع��ة اأو ن�ضف �ضاع��ة، وي�ضار اإىل 
ف  ق��درة ه��ذه الو�ضف��ة عل��ى ع��الج تق�ضّ
ال�ضع��ر وحمايت��ه من حدوثها م��رًة اأخرى. 
و�ضف��ة اللنب واخلم��رية املكّون��ات: ثالث 

مالع��ق م��ن اخلم��رية. ن�ض��ف ك��وب من 
امل��اء الداف��ئ. كوب من الل��نب الدافئ. 

طريق��ة  الع�ض��ل.  م��ن  ملعقت��ان 
يف  اخلم��رية  ن�ض��ع  التح�ض��ري: 
امل��اء  ن�ضي��ف  عمي��ق.  وع��اء 
ونح��ّرك  اخلم��رية  اإىل  الداف��ئ 

املكّونات جي��داً. ن�ضيف كاًل من 

ك��وب الل��نب، والع�ض��ل ونحركهم حت��ى متت��زج املكونات. 
ن�ضع اخللطة الناجتة على ال�ضعر بعد اال�ضتحمام مبا�رشًة، 
ثم نركها مل��دة ال تقل عن �ضاعة وندلكه، ونكّرر هذه 
العملية م��رة كل اأ�ضبوع. و�ضف��ة البي�ش املكّونات: 
�ضف��ار بي�ضت��ني. ملعقت��ان �ضغريت��ان م��ن زيت 
الزيت��ون. طريقة التح�ضري: من��زج كاًل من �ضفار 
البي���ش وزي��ت الزيت��ون جي��داً يف وع��اء عميق. 
نطّب��ق املزيج الناجت على ال�ضعر وندلكه بلطف. 
ن��رك املزي��ج عل��ى ال�ضعر م��ّدة ال تق��ّل عن 
ع�رش دقائ��ق، ثم نغ�ضل ال�ضع��ر، ونكّرر هذه 
الو�ضفة م��رة يف االأ�ضب��وع. و�ضفة الزيوت 
الطبيعية املكّونات: ملعقتان �ضغريتان من 
كٍل م��ن: زيت زيت��ون. زيت ج��وز الهند. زيت 
اجلرجري. طريقة التح�ضري: نق�ش اأطراف ال�ضعر 
التالف��ة يف البداي��ة. من��زج املكون��ات يف وع��اء 
عمي��ق، ثم ن�ضع الوع��اء يف وعاء اآخر يحتوي على 

امل��اء الدافئ؛ بحيث ي�ضبح املزي��ج دافئًا. ن�ضع القليل من 
الزي��ت يف راحة اليد، ث��م ندلك فروة الراأ�ش من خالل القيم 
بح��ركات دائري��ة، ونكّرر ه��ذه العملية حت��ى ي�ضل الزيت 
اإىل اأط��راف ال�ضعر. من�ّض��ط ال�ضعر با�ضتخ��دام م�ضط خ�ضبي. 
نغّط��ي ال�ضع��ر با�ضتخدام كي���ش بال�ضتيك��ي، ونركه على 

ال�ضعر مّدة ال تق��ّل عن �ضاعة للحفاظ على درجة حرارة 
ال�ضعر. نغ�ضل ال�ضعر با�ضتخدام ال�ضامبو، ونكّرر هذه 

العملي��ة مرت��ني يف ال�ضهر. و�ضف��ة الزيت والع�ضل 
املكّون��ات: اأربع مالعق �ضغرية م��ن كٍل من: الع�ضل. 

زيت الزيتون. طريقة التح�ض��ري: نخلط املكّونني معًا يف 
اخل��الط الكهربائ��ي. ن�ضع املزي��ج الناجت عل��ى ال�ضعر، ثم 
نرك��ه ملّدة ال تق��ل عن �ضاعة. ن�ضتخدم ه��ذه الو�ضفة مرة 
اأ�ضبوعي��ًا. مالحظ��ة: ق��د ال تنا�ض��ب هذه الو�ضف��ات بع�ش 
اأن��واع ال�ضع��ر، اأو ف��روة الراأ���ش احل�ضا�ض��ة، اأو الت��ي ي�ضكو 
اأ�ضحابها من اأمرا�ش جلدية معينة، لذلك يف�ضل ا�ضت�ضارة 

خمت�ش قبل اال�ضتخدام.

مهني��ًا: جتّن��ب كل اأ�ض��كال التوتر، هذا الي��وم يحمل اإليك 
بع���ش املتاعب، قد ت�ض��وء االأو�ضاع وجتعل��ك م�ضتاء اأو 
حزين��ًا عاطفي��ًا: ت�ضع��ر بخيب��ة اأمل ب�ضب��ب ت�رّشف غري 
الئ��ق من احلبيب وتفّك��ر يف االبتعاد عنه، لكنك �رشعان 

ما تراجع عن قرارك الأنك حتبه

مهنيًا: ال تك��ن قا�ضيًا يف قراراتك املهنية، الأّن بع�ضها 
ق��د يوّرط��ك يف م�ضكالت لي�ض��ت يف م�ضلحتك عاطفيًا: 
تعاطف كبري مع �رشي��ك قدمي، لكن هنالك جتارب غري 

م�ضجعة تعيق تقدم االأمور

اإح��ذر التدخل يف �ض��وؤون االآخرين، فق��د تعر�ش بت�رشعك 
وانفعال��ك وظيفت��ك اأو م�ضاحل��ك العام��ة للخط��ر والف�ضل 
ا للتغا�ضي ع��ن امل�ضاوئ التي  عاطفي��ًا: ق��د تكون م�ضتع��دًّ

تظهر بني احلني واالآخر يف �ضخ�ضّية حبيبك

كل  عل��ى  املهن��ي  الو�ض��ع  يف  مه��م  حت�ّض��ن  مهني��ًا: 
امل�ضتوي��ات من رب��ح ومكا�ض��ب وانفراج��ات وت�ضويات 
وم�ضاري��ع جدي��دة عاطفي��ًا: تعي���ش بع���ش الهواج���ش، 
م��ن ال���رشوري التحل��ي باأع�ضاب ب��اردة والتعامل مع 

ال�رشيك بليونة

تظل الطرق الطبيعية هي 
اأف�ضل الطرق التي ميكن 

ا�ضتخدامها يف العناية 
بالب�ضرة ، و ذلك �ضواء 
من ناحية معاجلتها اأو 

تفتيحها اأو القيام بت�ضمينها 
، و ذلك يرجع اإىل اأن الطرق 
الطبيعية ، و التي تكون يف 

الأ�ضل عبارة عن جمموعة 
من الو�ضفات التي عادة ما 

يتم ا�ضتخدام العديد من 
املواد اأو الأع�ضاب الطبيعية 

فيها هي من اأف�ضل الأ�ضاليب 
املمكن اإتباعها نظرًا لعدم 

وجود اآثارًا جانبية لها على 
الب�ضرة ، 

مهنيًا: التعامل باحرام مع الزمالء يف العمل، ميكنك 
م��ن التو�ض��ل اإىل حتقي��ق اأهداف��ك الكب��رية عاطفيًا: 
ت�ضيط��ر عل��ى العالق��ة اأج��واء م��ن االن�ضج��ام الت��ام، 

فرتاح مع ال�رشيك ب�ضكل مل ي�ضبق له مثيل

مهنيًا: تعي�ش يومًا متع��رثاً مليئًا مب�ضاعب �ضاغطة 
وحافل��ة بالعالق��ات املتوترة، فت��كاد ال جتد ال�ضالم 
ال��ذي تبح��ث عن��ه عاطفي��ًا: ال تعتق��د اأّن طيبة قلب 
ال�رشيك متنح��ك املجال لت�ضتمّر يف اخلطاأ، فهو قادر 

على قلب االأمور راأ�ضًا على عقب


