
                                                                         �                                                                    WWW.SUPERMAMA.ME      1

http://supermama.me/ar?utm_source=EBOOK&utm_medium=PERSIL&utm_campaign=OTHER


                                                                         �                                                                    WWW.SUPERMAMA.ME      2

http://supermama.me/ar?utm_source=EBOOK&utm_medium=PERSIL&utm_campaign=OTHER


 
!
!
!

  :كل يوم ينظر إليك الغسيل من السبت و يسأل
  ..متى يتم غسلي؟ متى يا سيدتي ستعطيني بعض االهتمام؟

 وكل يوم تؤجليه، بكرة إن شاء اهلل 
!

 املشكلة أن موضوع الغسيل أصبح موضوعا كبيرا جداً، غساالت معقدة، أنواع صابون و
 منظفات عديدة، أقمشة وألوان مختلفة تتركك في حيرة. أصبح الغسيل فنا، إذا لم
 تتقنيه، تنتهي جميع القمصان واملالءات البيضاء إلى لون وردي باهت، وكل مالبس

 .زوجك العزيز إلى مقاس أخيك الصغير
!

 !ولكن ال تقلقي، سوبرماما تقدم لك بعض النصائح للفوز في هذه احلرب، بدون أية خسائر 
!
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 أوال: التقسيم واجلدولة
١۱-   فصل األلوان:  األبيض و األلوان الفاحتة في دورة. األلوان الداكنة في دورة. األحمر و األلوان التي تبهت في دورة 

منفصلة. 
۲-   فصل األنواع: اغسلي مالءات السرير و الفوط و املناشف في دورة منفصلة. 

۳-   حاولي أن تغسلي املالبس الناعمة أو احلساسة ومالبس النوم (اللينجيري) على اليد أو في كيس قماشي 
للحماية. 

٤-   دورات الغسيل: قومي بعمل جدول، دورة واحدة باليوم أو اثنتني على األكثر. 
٥-   طاقة الغسالة: ال متلئي الغسالة أكثر من طاقتها وال تغسلي دورتني  بدون توقف. اعطي الغسالة فترة كافية لتبرد 

و ترتاح. 
!

ثانيا: إعدادات ما قبل الغسل 
  ۱-   اقرأي جميع عالمات املالبس جيدا ألية إجراءات خاصة (غسيل جاف، غسيل بارد، ال كي...إلخ 

۲-   تأكدي أن جميع اجليوب فارغة. 
!
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۳-   افردي جميع األكمام. 
٤-   اقفلي جميع السوست واألزرار. 

٥-  إذا كان هناك قطع أو فتق صغير، قومي بخياطته قبل الغسيل حتى ال يسوء. 
٦-   تأكدي أن األلوان ليست قابلة للبهتان. 

۷-  اشطفي جزءًا صغيرًا من القماش باملاء، وإنتظري بضع دقائق ثم ادعكي القماش املبلل بفوطة بيضاء. إذا تغير لون الفوطة البيضاء، احرصي على 
غسيل هذه القطعة وحدها. 

۸-  تأكدي من معاجلة البقع قبل الغسيل، سواء باستخدام منظفات أو بالنقع ملدة نصف ساعة أو 
أكثر. 

۹-   خصصى سلة فى احلمام لوضع الغسيل فيها، أو سلة لكل فرد فى حجرته ليضع فيها غسيله. 
۱۰-  ضعى مشابك بجوار سلة الغسيل وإذا كان بالثوب بقعة فعلمى أفراد أسرتك أن يضعوا مشبكاً 

عند البقعة املوجودة فى الثوب. 
۱۱-   ضعى عالمة فى التيكيت املوجود فى الثوب لتميزى قطع املالبس التى يجب أن تغسل فى ماء 

بارد، أو على اليد، أو غسيالً جافاً. 
۱۲-   اغسلى املالبس على وجهها وتأكدى أن األذرع واألرجل مفرودة، وأغلقى األزار جيداً وبشكل سليم. 
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۱۳-   تأكدى أن اجليوب خالية. 
۱٤-   فتشى عن أى عيوب حتتاج إلى إصالح أو خياطة وانتهى منها قبل الغسيل ألن غسلها قبل إصالحها سوف يجعل املشكلة أسوأ. 

۱٥-  فتشى عن البقع ألنها ستحتاج إلى تعامل خاص قبل وضعها فى الغسالة. 
۱٦-  صنفى املالبس حسب األلوان، أو نوع القماش، هذا سيعتمد على حجم أسرتك وأنواع مالبسكم. 

۱۷-  اغسلى األبيض وحده حتى يحتفظ بنصاعته وألنه يحتاج مياه ذات درجة حرارة أعلى لينظف جيداً. 
۱۸-  اغسلى الفوط مع املالءات واجلالبيب ألن الفوط تنتج تنسيالت. 

۱۹-  البعض يحب جتميع كل قطع ذات لون واحد معاً، وقد يصلح ذلك مع األسر ذات العدد الكبير. أو حسب صاحب املالبس بعد استبعاد املالبس 
التى حتتاج إلى معاملة خاصة. 

۲۰-  إذا كنتِ تغسلني شيئاً ألول مرة فجربى شطفه على يدك أوالً حتى تتأكدى أنه ال يبهت بلونه على باقى الغسيل. 
اغسلى املالبس على وجهها وتأكدى أن األذرع واألرجل مفرودة، وأغلقى األزار جيداً وبشكل سليم. 

رابط: خطورة استخدام ملطف املالبس على األطفال 
!
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ثالثا: اختيار دورة الغسيل املناسبة 
۱-   بعض الغساالت تتيح لك اختيار نوع الدورة، فتأكدي من اختيار النوع الصحيح. 

۲-   الدورة العادية: لألقطان املتماسكة و املالبس شديدة االتساخ. 
۳-   الدورة السريعة: يفضل استخدامها للمالبس متوسطة االتساخ، وتكون األفضل في حالة عدم امتالء الغسالة. 

٤-   الدورة الرقيقة أو الناعمة: تستخدم للمالبس الرقيقة، واحلرير والدانتيل والنسيج اليدوي واألصواف. ميكنك أيضا غسيل هذه األقمشة يدوياً. 
!

رابعا: اختيار درجة احلرارة 
۱-   املياه الساخنة بني ٥۰-٦۰ درجة مئوية، يفضل استخدامها للمحافظة على نظافة اللون األبيض واملالءات والفوط. 

۲-  املياه الدافئة حوالي ۳۰ درجة مئوية، هي اختيارك ملعظم دورات الغسيل. 
۳-  املياه الباردة أقل من ۳۰ درجة مئوية، تستخدم لأللوان الناصعة التي تخافني أن تبهت، و لألقمشة الناعمة. 

٤-  اعلمي أن معظم املنظفات يقل مفعولها حتت ۱۸ درجة مئوية. 
٥-  اعلمي أيضاً أن احلرارة ومجفف املالبس يتسببان في انكماش املالبس، فتعاملي معهما بحذر. 

!
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خامسا: التجفيف باستخدام مجفف املالبس 
فى بالدنا حيث الشمس املشرقة معظم شهور السنة، تعتبر مجففة املالبس من املستحدثات التى ال ضرورة لوجودها بشكل عام، ولكن كغيرها من 

املستحدثات قد يزيد الطلب عليها بني عشية وضحاها، فما هى مميزاتها وما هى العيوب؟ تعرفى معنا فى السطور التالية. 
!

املميزات: 
-  املالبس منها تخرج أنعم واملناشف منفوشة. 

-  ال حاجة لكى املالبس. 
-  ميكنك جتفيف الغسيل عندما يكون اجلو ممطر. 

-  ميكنك جتفيف الغسيل بعيداً عن التلوث اجلوى. 
-  توفرين مكان منشر الغسيل فى البلكونة أو الشباك. 

-  األلوان لن تبهت مثلما كان يحدث أثناء جتفيفها فى الشمس. 
!
!
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العيوب: 
-  رائحة الغسيل ليست منعشة كالتى جتف على احلبل. 

-  عليكِ التأكد من أن اجملفف يحتوى على مدخنة، أو اتركى باب غرفة الغسيل مفتوح عند التشغيل، ألن كمية 
الرطوبة التى تنتج عن عملية التجفيف قد تتلف ورق احلائط أو معاجلات احلائط بشكل عام. 

-  فاتورة الكهرباء العالية التى سوف تأتى من تشغيل اجملفف. 
-  الصوت املزعج. 

-  مشاكل الصيانة وتنظيف الفلتر باستمرار. 
-  قد تتلف املالبس واألقمشة إذا لم تنتبهى لقراءة تعليمات التجفيف جيداً. 

!
إذا كنت تستخدمني مجفف املالبس، فإليك بعض النصائح: 

-  درجة احلرارة املنخفضة هي األفضل لألقمشة قابلة لإلنكماش. 
-  الدورة املرتبطة بالزمن، إخترى أقصر زمن ممكن بالنسبة حلجم الغسيل. 

-  دورة التجفيف بالهواء، إستخدميها لتمرير الهواء داخل املالبس بدون احلاجة للحرارة. 
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سادسا: ترتيب الغسيل 
دائما ما تواجهني مشكلة ترتيب الغسيل وكيفية تنظيمه، وإذا حدث ذلك مرة فبالتأكيد متلني من تكراره مرة أخري، إليكِ اآلن بعض اخلدع التى 

تساعدك فى ترتيب الغسيل دون عناء، فتابعى األتى..  
!

۱-    من الضرورى أن يكون لديكِ سالل منفرده لزوجك وألوالدك، فيمكنك وضع املالبس ذات األلوان الواحده مع بعضها، فيمكنك وضع اجلينز 
واملناشف واألبيض معاً بالترتيب في سلة واحدة، أو الغوامق واألسود معاً، فقط رتبي األلوان فوق بعضها. 

۲-   إذا كان لديكِ أعداد كبيرة من الغسيل، فعليكِ أن تقومى بتحديد ساعات وأوقات محددة، التى تناسبك للغسيل، مثال فى وقت التنظيف حتى 
تتخلصني منه دون الشعور باإلنتظار و لتكسبي الوقت، أو عندما تقومني بإعداد الطعام.. وهكذا 

۳-   مير عليكِ الوقت بعد الغسيل وأنتِ ال ترغبني فى طى أو تطبيق الغسيل، فقط عليكِ حتديد وقت معني لطى وكى املالبس، وكأنك تسابقني 
نفسك حتى تنهني هذه املهمة.  

٤-   عليكِ قراءة التعاليم اخلاصة بالغسيل على كل نوع من املالبس ووضع كل ما يحتاج لطرق غسيل معينه مع بعضهم البعض حتى تتخلصني من 
أكبر قدر من الغسيل.  

 ٥-   ال جتعلي الغسيل يتراكم عليك بكم كبير، حاول أن تنظفيه أوالُ بأول باإلضافة لتخصيص أيام معني للغسيل الثقيل أو الذي يحتاج عناية خاصة. 
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سابعا: التجفيف التقليدي  ( نشر الغسيل ) 
۱-   لتقليل الكرمشة، تأكدي من فرد املالبس قبل النشر باملشبك وقومي بشد الطرف األسفل من املالبس مبجرد وضعها على احلبل. 

۲-   للمحافظة على األلوان من البهتان، قومي بالنشر على أي جزء مظلل من حبل الغسيل حيث تصله احلرارة وليس اإلشعاعات املغيرة لأللوان. 
۳-   لسرعة التجفيف، انشري القطع اخملتلفة مفرودة جيداً وبينها مسافات بسيطة ملنع األطراف من اإلنكماش. 

٤-   للبنطلونات: انشريها من أسفل القدم بينما تتركني الوسط معلقا في الهواء. 
٥-   للقمصان و البلوزات و التي-شيرت: احرصي على وضع املشبك من اخلياطة اجلانبية أسفل املالبس حتى ال تظهر جتاعيد املشبك. أو علقيها على 

شماعات  على احلبل. في احلالتني تتفادين الكرمشة أو الشد عند األكتاف. 
٦-   الشرابات: إنشري كل زوج بنفس املشبك عند األطراف، وإتركيهما معلقان منفصلني حتى يسرع جتفيفهما. 

۷-   املالئات والكوفرتات: قومي بتطبيق املالءة نصفان، وأشبكي أطراف النصف املفتوح في احلبل لكي ال جتدي عالمات تطبيق في وسط املالءة. إذا 
احتجت، ضعي مشبك أو أكثر حتى ال تطير املالئات. 

۸-   ال تقومي بنشر املالبس القابلة للمط مثل األصواف الطرية أو املشغوالت اليدوية ولكن علقيها على شماعات لكي ال يتغير شكلها. 
رابط: نصائح لكي املالبس بأمان في املنزل 
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منظفات الغسيل 

!
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أنواع املنظفات 

منظف الغسيل البودر:  
يحتاج إلي حتديد الكمية قبل وضعها في الغسالة علي حسب كمية املالبس، سهل الذوبان و خاصة 
مع الغسلة الصغيرة ، يحتاج الي مساحة تخزيني كبيرة نوعا ما، يحفظ في أماكن جافة ، يتميز بأنه 

خفيف علي اجليب " إقتصادي". يناسب كل أنواع الغساالت بال استثناء. 

أقراص التنظيف: 
 سريعة بحيث تلقي القرص داخل الغسالة مع املالبس ثم قومي  بتشغيل الغسالة، ال تذوب في املاء بسرعة مقارنة باألنواع األخري، سهلة التخزيني وال 

حتتاج الي مساحة ، ال تستخدم في الغسيل اليدوي و نقع املالبس يدويًا. 

!
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املسحوق السائل: 
 ال يحتاج لدرجة حرارة عالية ليذوب ، فعال مع الغسلة القصيرة، يحتاج الي مساحة تخزينية ، ميكن أستخدامه ألزالة البقع و تفتيح ألوان الياقات 

فقط قومي بوضع السائل مباشرة علي املالبس قبل وضعها في الغسالة ، الميكنك وضع سوائل تنظيف أخري سواء قبل أو بعد الغسيل. 

الكبسوالت السائلة: 
 ال حتتاج إلي حتديد كمية فقط قومي بإلقاء الكبسولة مع الغسيل، ال تستخدم ألزالة بقع بعينها ، قد تتسبب في حدوث مشكلة أذا فتحتِ الكبسولة 

عن طريق اخلطأ باإلضافة الي أن السائل الناجت  قد يسبب حساسية اجللد. 

نصائح عامة لضمان أقصي فاعلية ملسحوق الغسيل 
-   عليكِ مراعاة نوعية املالبس التي ستقومني بغسلها، وأن تتبعي إرشادات الغسيل اخلاصة بكل نوع من املالبس. 

-   في مرحلة ما قبل الغسيل: قومي بوضع املواد اخملصصة للتبييض أو إزالة البقع مباشرة علي املالبس قبل وضعها في الغسالة. 

  إضافة مواد لدعم عملية التنظيف: ميكنكِ إضافة مواد لتفعيل عملية التنظيف مع مالبسك بشرط مراعاة طبيعة مسحوق الغسيل اخلاص بك . -
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كيف تختارين نوع املسحوق املناسب 
۱-   احرصي علي الفصل بني املواد التنظيفية اخلاصة باأللوان وباألبيض فاملواد اخملصصة لألبيض قد تضر ألوان مالبسك وتطفئ لونها.  

۲-   اختاري مسحوق غسيل فعال من خالل البحث وسؤال األقارب واألصدقاء عن أفضل منظف فعال قبل الشراء. 

۳-   إذا كان لديك أطفال فغالبًا ما ستكونني بحاجة إلي منظف مركز إلزالة البقع  وهنا ننصح باملنظف السائل لفاعليته في إزالة البقع الصعبة وخاصة 
بقع الطعام. 

٤-   اختاري الرائحة العطرية التي حتبيها حيث تتوفر روائح منعشة مختلفة في األسواق. 

٥-   إذا كنتِ تفضلني التوفير اختاري املنظف البودر ألنه يظل فترة أطول، واختاري أحجام كبيرة ألنها تكون أوفر في السعر. 

٦-   اختاري مسحوق الغسيل اخملصص للمالبس السوداء للمالبس الغامقة والسوداء والعكس صحيح. 

۷-   مسحوق الغسيل البودرة يناسب كافة أنواع الغساالت مبا فيهم الغسالة العادية، بعكس األنواع األخري من املساحيق. 
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شراء الغسالة 

لكي تختارين غسالة تناسب احتياجاتك وتعيش ألطول فترة ممكنة. عليكِ مراعاة: 
!

سعة الغسالة: 
 كلما كانت السعة أكبر كلما كانت أفضل في االستخدام وكمية املالبس املواد غسلها. خاصة 

إذا كانت عائلتك كبيرة أو أكثر من 4 أفراد فأحسن اختيار لكِ هو الغسالة الكبيرة. غسالة 
مالبس كبيرة بطاقة استيعاب من 8 إلى 11 كيلو جرام 

!
سرعة الغسالة: 

تأكدي من أنّ الغسالة ال تعاني من أي عطل فني إذا إزداد ضجيجها أثناء التشغيل وأنّ قطع الغسالة مركبة بشكل صحيح. أما بالنسبة  لسرعة لفّة 
الغسالة، فالسرعات العالية تعني جفاف املاء من املالبس بشكل أسرع بينما األقل تكون أفضل للمالبس اخلفيفة، أما السرعات العالية فتكون مناسبة 

للمالبس عالية التحمل للغسيل و التجفيف السريع. 
!
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مداخل املاء الساخن والبارد: 
الغساالت احلديثة اآلن أصبحت تعطيكِ القدرة على ضبط درجة حرارة املاء حسب ما تريدين لغسيل أنواع مختلفة و متنوعة من األقمشة و املالبس. 

طرمبة الصرف: 
هل مزودة بطرمبة صرف للمياه أم ال؟  بعض األنواع احلديثة من الغساالت أصبحت متتلك حساس يقيس كمية املالبس املوضوعة وكمية املاء املطلوبة 

لغسيلها، بشكل عام الغساالت األمامية تستخدم كمية أقل من املاء من الغساالت العلوية. 
!

اعتبارات أخرى: 
۱-   أبعاد الغسالة ومقياسها يناسب حمامك أم ال 

۲-   عدد برامج الغسالة وتنوعها لتناسب كافة أنواع الغسيل 
۳-   هل يوجد ضمان على جودتها وتصليحها في حالة العطل الفني أم ال 

!
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تنظيف الغسالة 
تنظيف الغسالة ذات الفتحة العلوية 

شغليها على الغسلة العادية على درجة حرارة مرتفعة, مع إضافة ½ كوب من بيكربونات الصودا, مع كوبني من اخلل األبيض بعد أن متتلىء الغسالة 
باملاء, اتركيها لتغسل كاملعتاد فالبيكربونات واخلل ستنظف الدهون واألوساخ وتترك الغسالة نظيفة. استخدمى قماشة مبللة مع قليل من الصابون 

السائل لتنظيف الغسالة من اخلارج، والتخلص من البقع اخلارجية وآثار األتربة. 

تنظيف الغسالة ذات الفتحة العلوية 
شغليها على الغسلة العادية على درجة حرارة مرتفعة, مع إضافة ½ كوب من بيكربونات الصودا, مع كوبني من اخلل األبيض بعد أن متتلىء الغسالة 

باملاء, اتركيها لتغسل كاملعتاد فالبيكربونات واخلل ستنظف الدهون واألوساخ وتترك الغسالة نظيفة. 
استخدمى قماشة مبللة مع قليل من الصابون السائل لتنظيف الغسالة من اخلارج، والتخلص من البقع اخلارجية وآثار األتربة. 

!
!
!
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تنظيف الغسالة ذات الفتحة األمامية 
ضيفى ملعقتني كبيرتني من بيكربونات الصودا فى درج الصابون، مع ½ كوب من اخلل األبيض داخل احللة، شغلى الغسالة على الغسلة العادية على 

درجة حرارة مرتفعة. 
!

لتجنب تكون العفن عند فتحة الغسالة، اتركى باب الغسالة موارباً بني الغسلة واألخرى، إلزالة العفن اخلطى كميات متساوية من املاء الساخن واخلل 
األبيض لتمسحى بها املناطق املتضررة، اخرجى درج الصابون من الغسالة ونظفيه باملاء والصابون الساخن، ثم اتركيه لينشف فى الشمس.  

!
كم مرة يتعني عليكِ تنظيف الغسالة 

ننصحك بغسلها مرة كل 2 إلى 3 أشهر، لكن بالطبع ميكنك تنظيفها كما يحلو لكِ، إذا كنتِ تغسلني الكثير من املالبس املتسخة مثل مالبس 
األطفال بعد اللعب أو الرياضة، فستحتاجني لتنظيف غسالتك فى فترات أقصر من ذلك. 

!
!
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التخلص من الروائح الكريهة للغسالة: 
إذا اتبعتى اخلطوات السابقة ومازالت الغسالة تبعث روائح كريهة، هذا قد يعنى وجود عفن فى الداخل، ولذا فعليكِ جتربة إحدى هاتني الطريقتني: 

!
۱-   الطريقة الطبيعية: افرغى الغسالة وضيفى 10 نقاط من زيت القرنفل داخل احللة، وشغليها على برنامج التنظيف على أعلى درجة حرارة ممكنة، 
زيت القرنفل معروف بخواصه التى تقضى على العفن والروائح الكريهة، سيتوجب عليكِ تهوية املنزل بعدها بسبب رائحة الزيت النفاذة، هذه الطريقة 

مناسبة جلميع أنواع الغساالت. 
!

۲-   طريقة استخدام املستحضرات الكيميائية: للغسالة ذات الفتحة العلوية، املئيها باملاء الساخن مع كوب من الكلور، اتركي املاء ليهتز ملدة 10 
دقائق، ثم تخلصى من املاء، شغلى برنامج الغسلة العادية وهى فارغة للتخلص من أى بقايا للكلور، للغسالة ذات الفتحة األمامية  ضيفى ملعقتني 

كبيرتني من الكلور فى درج الصابون، وشغليها على برنامج الغسيل بأعلى درجة حرارة ممكنة. 
!
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بقعة احلبر واأللوان الفلومستر 
۱-   الطريقة األولى: بللى البقعة باملاء ثم جففيها بورق مطبخ مرشوش بسبراى الشعر غير زيتى. ستالحظني  احلبر ينتقل من املالبس إلى ورق املطبخ. 

۲-   الطريقة الثانية: ضعى البقعة إلى أسفل فى مواجهة قطعة من ورق املطبخ. بللى قماشة بالكحول ثم اضغطى بها على البقعة. سينتقل احلبر إلى 
ورق املطبخ، فغيريه عند اللزوم حتى ال يتحول إلى منطقة أخرى من املالبس. 

۳-   الطريقة الثالثة: ضعى احلليب فى وعاء وانقعى البقعه فيه. سيبدأ احلليب فى التحول إلى لون احلبر.  

!
بقعة الصلصة 

۱-   نظفي البقعة باإلسفنج بحركات خفيفة من وسط البقعة إلى خارجها، مع املاء البارد. 
۲-   ضعى عصير الليمون فى اإلسفنجة، أو افركى شريحة من الليمون على البقعة مباشرة - تستخدم بحذر على 

الصوف.  نظفى البقعة باإلسفنج مع املاء البارد فوراً. ثم افركيها بشريحة ليمون واغسليها باملاء. 
رابط: صلصة البيتزا 

!
!
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بقعة طالء األظافر 
۱-   ضعى منشفة بيضاء حتت البقعة. 

۲-   بللى عود من القطن باألسيتون - مزيل طالء األظافر -   
۳-   ابدأي فى الضغط على البقعة من خارجها إلى الداخل بالعود القطنى حتى يتحول الطالء من املالبس إلى املنشفة 

البيضاء. 
!

بقعة الشوكوالتة 
-   الطريقة األولى: ادعكى البقعة فوراً بصابون أطباق سائل ثم انقعيها فى ماء دافئ. 

-   الطريقة الثانية: ضعى الثوب فى الثالجة حتى تتماسك الشوكوالتة وافركيها. ثم صبى ماء ساخناً على ظهر 
القطعة املبقعة ثم ضعى عليها صابون أطباق سائالً وادعكيها واشطفيها. 

-   الطريقة الثالثة :إذا كانت البقعة شديدة، فاستخدمى معها اجللسرين وانقعيها فى ماء ساخن. 
-   الطريقة الرابعة: لو كان هناك أثر للبقعة ضعى عليها قطرات قليلة من زيت البرتقال دون تخفيفه، ثم اغسليها.  

رابط: وصفة الشوكوالتة الساخنة باألوريو واملارشميلو 
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بقعة الدم 
۱-   اغسلى بقعة الدم احلديثة باملاء البارد. 

۲-   إذا لم تزول، إنقعى املالبس فى املاء مع نصف ملعقة صغيرة من الصابون السائل وملعقة صغيرة أمونيا ملدة 15 دقيقة. 
!

بقعة الرمان 
۱-   اشطفى البقعة التي على القماشة باملاء البارد، إلزالة آثار العصير بقدر اإلمكان. 

۲-   ضعى القليل من الصابون السائل على البقعة وحركيها بلطف، لتتشربها البقعة باستخدام أصابعك. 
۳-   املئى الطبق باملاء البارد، وانقعى اجلزء الذى يحتوى على البقعة والصابون فيها. 

٤-   دعيها لتنقع ملدة نصف ساعة. 

!
!
!
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بقعة الشاى 
-   الطريقة األولى: استخدمى إسفنجة حملو البقعة، ثم ضعيها حتت املاء اجلارى لتخفيفها، وأخيراً اغسليها. 

-   الطريقة الثانية: اخلل األبيض ميكن أن يكون احلل، ولكن ستحتاجني تكرار استخدامه عدة مرات لتزول كل آثار البقعة. 
-   الطريقة الثالثة: امزجى ماء األوكسجني ببعض املاء، ثم ادعكى به مكان البقعة أو انقعيه فيه ليلة كاملة ثم اغسليه. 

-   الطريقة الرابعة: ماء الصودا من احللول املفيدة جداً مع بقع الشاى. 
!

بقعة العرق 
-  ا لطريقة األولى: قبل غسيل املالبس افركى البقع مبحلول املاء وعصير الليمون ( نصفه ماء ونصفه عصير ليمون). 

-   الطريقة الثنية: اطحنى حبتني من األسبرين فى ½ كوب ماء دافىء وانقعى املالبس فى احمللول ساعتني قبل الغسيل. 
-   الطريقة الثالثة: افركى البقعة باخلل األبيض قبل الغسيل. 

-   الطريقة الرابعة: اضيفى كمية كافية من املاء إلى بيكربونات الصودا لعمل معجون، وافركى به البقع قبل بضع ساعات من غسل املالبس. 
رابط: اصنعي بنفسك: مزيالت للعرق من مواد طبيعية 

!
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بقعة ألوان الشمع 
۱-   فركى زوائد ألوان الشمع أوالً.  

۲-   ضعى البقعة بني قطعتني من الورق النشاف ثم اضغطى عليها مبكواة دافئة.  
۳-   غيرى الورق عندما تنطبع فيها البقعة.  

٤-   كررى العملية حتى تختفى البقعة. 

!
بقعة الكاتشب 

-   الطريقة األولى: امزجى بعض اجللسرين بكمية من املاء مبقدار ضعف اجللسرين، واتركيها لبعض الوقت ثم اغسليها. 
-   الطريقة الثالنية: رشى بعض "البيكينج بودر" على البقعة واتركيها بعض الوقت ثم اغسليها باملاء. 

-   الطريقة الثالثة: ضعى بعض اخلل أو ماء الصودا على البقعة واتركيها لبضع ساعات ثم اشطفيها، وكررى. 
-   الطريقة الرابعة: ضعى على البقعة عصير الليمون واتركيه بضع دقائق ثم ادعكيه، واشطفيها باملاء الدافئ. 

!
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بقعة الصدأ 
-    الطريقة األولى: ميكن التخلص من بقع الصدأ الصعبة من خالل وضع شريحة ليمون بني طبقتني من الثوب فيهما بقع صدأ، ومترر مكواة ساخنة 

فوق املكان، وتكرر العملية مع جتديد شريحة الليمون حتى يزول الصدأ.  
-    الطريقة الثانية: استخدام ملح الليمون مع كمية من املاء ودعك مكان البقعة به، ثم يترك ليجف. وتكرر العملية حتى تختفي آثار الصدأ متاماً. 

!
بقعة املاجنو 

۱-    افركي البقعه بيدك قبل غسلها 
۲-   استخدمي اخلل مخفف باملاء 

۳-   وإذا لم يأتي بنتيجه، استخدمي محلول النشادر ملدة دقيقة على البقعة قبل غسلها في 
الغسالة. 

رابط: وصفة الكنافة باملاجنو 
!
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بقعة القهوة 
۱-   انقعي البقعة فى محلول منظف قوى  

۲-   أما البقع القدمية فيمكن معاجلتها بسائل منظف الغسيل  
۳-   واذا كان القماش ثقيل ضعي ماء مغلى على البقعة مباشرة ويفضل عدم ترك بقع القهوة 

حتي جتف. 

بقعة الزيت والدهون 
-   إلزالة بقع الزيوت أو الدهون من على املالبس، اغسلي مكان البقعة فوراً باملاء الساخن 

والصابون، أو بالصابون والصودا حسب نوع النسيج. 
  أما في حالة األنسجة التي ال تغسل باملاء الساخن، فيمكنكِ تنظيف بقعة الدهون من خالل -

وضع البقعة ووجهها ألسفل على قطعة من الورق اجلاف، وباستخدام قطعة من القطن املبلل 
بالبنزين يدلك حول القطعة بحركة دائرة للداخل وباستخدام قطعة أخرى من القطن اجلاف يدلك 

بنفس الطريقة السابقة حتى متتص قطعة القطن الزيوت أو الدهون وبقايا البنزين وتكرر الطريقة 
حتى تزول آثار البقعة متاماً. 
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بقعة البيض النيئ 
۱-    امسحى البيض 

۲-   انقعى النسيج فى ماء بارد مضاف إليه قليل من امللح ملدة 5 دقائق. ثم اشطفيه. 

بقع الدهانات  
۱-   انقعيها فوراً في املياه الفاتره لعدة ساعات. 

۲-   قم انقعيها في زيت التربنتينا - يباع لدي محالت البويات ومستلزمات الطالء والصيانة - لعدة ساعات، ثم تزال اآلثار الدهنية املتبقية بالبنزين، 
لكن ال يستعمل زيت التربنتينا مع املالبس املصنوعة من احلرير ألنه يتلفها. 

بقعة الشمع 
-   الطريقة األولى: يكشط الشمع برفق من على القماش باستخدام آلة حادة مثل «املوس»، ثم يوضع فوق بقايا بقعة الشمع قطعة من ورق الكلك، 

ومترر عليها مكواة ساخنة ذهاباً وإياباً، حتى تلتصق أي آثار من الشمع بالورقة.  
-   الطريقة الثانية: ضعي قطعة القماش بالفريزر حتي تتجلط بقعة الشمع، إذا لم تتمكني ضعي عليها كيس ثلج حتي تتجلط متاماً وميكنكِ إزالتها 

وكشطها بسهولة بعد ذلك. 
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بقعة الطني 
۱-   اتركيها جتف أوالً وبعد ذلك يتم إزالتها باستخدام الفرشاة 

۲-   ثم تغسل بعد ذلك في الغسالة. 

بقعة املكياج وأحمر الشفاه 
۱-   ضعي قليل من سائل صابون غسيل األطباق على البقعة وتترك ملدة 30 دقيقة ثم تُغسل. 

۲-   أما املاسكرا التي من نوع (املضاد للماء) فعليكِ وضع قطعة املالبس املتسخة بوعاء يحتوي على مسحوق غسيل سائل أو سائل تنظيف الصحون 
ثم يُغسل كاملعتاد بعد 30 دقيقة. 

رابط: وصفة كيف تختارين أحمر الشفاه املناسب لبشرتك؟ 

بقعة الفواكه (بالبطيخ - الكريز - البرقوق ..) 
۱-   عاجلي البقع احلديثة مبسحها مباء بارد وملح أو الباكينج صودا.  

۲-   قومي بإزالة البقعة قبل غسيل املالبس مباء بارد ألن املاء الساخن يثبت بقع الفاكهة. 
۳-   استخدمى اخلل أو محلول النشادر مع البقع الصعبة للغاية أو األلوان الصبغية العالية. 

رابط: استخدامات البيكنج صودا.. املسحوق العجيب 
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بقعة الصبغة 
-   الطريقة األولى: إذا إلتقطى البقعة على مالبسك على الفور، رشى عليها سبراى مثبت الشعر. ثم اتركيه حتى تتشبعه البقعة متاماً. ثم اغسلى 

املالبس فى الغسالة كاملعتاد، وحتققى للتأكد من ذهاب البقعة قبل جتفيف املالبس.  
!

-   الطريقة الثانية: إذا لطخت صبغة الشعر قميصك أو البنطلون وجفت عليهم، حاولى استخدام محلول اخلل واملاء الدافئ إلزالتها. رشى خليط اخلل 
األبيض واملاء مباشرةً على البقعة وإستمرى فى املسح حتى تزول البقعة. 

!
-    الطريقة الثالثة:  ربتى البقعة مع الفرك بالكحول، وذلك باستخدام قطعة قماش بيضاء نظيفة. ثم، إذا كان قميصك مصنوع من الصوف أو القطن، 
اغمسى القماشة البيضاء بالتربنتينا وافركى بها البقعة. إذا لم كان قميصك مصنوع من القماش االصطناعى، مثل البوليستر، اغمسى القماشة البيضاء 

مع بيروكسيد الهيدروجني وافركى بها البقعة. 
!

   الطريقة الرابعة: إذا ما زالت األساليب أخرى ال تعمل إلزالة البقعة من املالبس، انقعى املالبس فى خليط من صابون األطباق السائل، واملاء، وقطرة -
من األمونيا. هذه التركيبة مفيدة بشكل خاص إلزالة بقع صبغة الشعر من األقطان. 

!
!
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أنواع األقمشة 
!
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الصوف 
-   ال تعصرى املالبس الصوفية: وذلك حتى ال تتلبد، وميكنك تركها على منشفة لتجف أفضل. 

-   إذا كانت مالبسك الصوفية بيضاء اللون: يفضل استخدام مسحوق غسيل أو صابون غسيل ليس له تأثير قلوى. 
-   إزالة الغبار أوال، ثم ويغسل ويتم دعك مكان البقعة دعكاً رقيقاً، ثم يشطف وهكذا على الوجه اآلخر. 

-   درجة حرارة املاء: يجب أن يكون ماء الغسيل والشطف ذات درجة حرارة واحدة، حتى ال ينقبض الصوف وينكمش.  
-   طريقة الشطف: توضع ملعقة كبيرة من النشا لكل أربع لترات ماء. ضعي ملعقة خل للحفاظ على األلوان زاهية، وإذا كانت املالبس الصوفية 

سوداء. إضيفي محلول قشر اجلوز أو محلول من النشادر للحفاظ على اللون األسود. 
-   املمنوع فى غسل الصوف: ال يستخدم صودا الغسيل فى غسل الصوف، كما ال ينقع الصوف فى املاء الساخن وال يعصر نسيج الصوف وال ميكن 

غليه على النار، وال يعرض لدرجة حرارة شديدة. 

!
احلرير والدانتيل والتُل 

-   جمعي املالبس اخلفيفة من نفس اخلامة معًا لغسلها سويًّا. 
  املئي الغسالة إلى منتصفها فقط، وهذ سوف يساعد على أال تتشابك األلياف معا. -
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-   استخدمي املاء البارد ودورة الدوران البطيء، فقد تتسبب درجات احلرارة العالية في انكماش بعض اخلامات، كما أن الدوران القوي قد يتلفها. 
  استخدمي الشطف باملاء البارد واغسليها يدويًا عن طريق النقع والتربيت. -
!
!

الكتان 
-   انقعي قماش الكتان سواءً األبيض أو امللون في املاء ثم يُغسل منفرداً دون غيره من املالبس . 

-   اغسلي القماش باملاء البارد أو الفاتر باستخدام صابون غسيل سائل ولطيف .يُنصح بغسله منفرداً دون أي مالبس أخرى جتنباً من احتكاكه بأي 
شيء آخر كأزرار املالبس . 

-   يجب عدم استخدام املبيضات التي حتتوي على كلور، ملا يسببه من فقد الكتان للونه األبيض وحتوله لألصفر . وأخيرًا عدم نشر الكتان بعد الغسل 
أمام ضوء الشمس مباشرةً . 

!
!
!
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القطن 
-    انقعي األقطان في املاء البارد لفترة تتراوح ما بني ساعتني إلى ثالث ساعات. ولكي تعمل على إذابة البقع القابلة للذوبان فضال على تليني األوساخ 

وتسهيل إزالتها. 
-   يفضل نقع املالبس املتسخة جدًّا في إناء منفصل به ماء دافئ وصابون. 

  بعد ذلك يغسل الغسيل ملدة زمنية تترأوح بني 15 - 20 دقيقة على البرنامج الدافئ، وذلك لتطهير أنسجة القماش، كما أن الغلي، خاصة -
عندما تكون الشمس في أيام الشتاء ضعيفة، فتقل فرصة تعريض الغسيل للشمس. 

!
!
!
!
!
!
!
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مشكالت الغسيل اخلاصة
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بهتان املالبس 

 هذه بعض النصائح للحفاظ على ألوان مالبسك زاهية ألطول وقت ممكن: 
-  قراءة يافطة املالبس بعناية:  يستغرق األمر فقط بضع ثوان، ولكن قراءة اليافطة قد توفر الكثير من وجع القلب عندما تخرج مالبسك من الغسيل. 

التحقق من وجود التعليمات التى قد تشير إلى الغسيل على البارد فقط، أو مع ألوان مماثلة.   
-  اقلبى املالبس من اخلارج إلى الداخل:  اقلبى املالبس على ظهرها أثناء الغسيل والتجفيف فى الشمس لتفادى بهتان األلوان.  

-  الغسيل على البارد:  اغسلى املالبس الداكنة على البارد حتى ال تخسر زهو ألوانها.  
-  عدم جتفيف املالبس زيادة عن اللزوم:  ال تتركى غسيلك يجف ملدة طويلة فى الشمس حتى ال تبهت األلوان.  
 غسيل األلوان الداكنة معاً:  ضعى كل قطعة من مالبسك فى الكومة الصحيحة. ملنع األلوان الداكنة من البهتان، 

اغسليها مع األلوان املماثلة.   
-  إضافة اخلل: اخلل هو منعم للمالبس طبيعى ويساعد فى ثبات األلوان خالل الغسيل. اضيفى كوب خل للغسلة 

مكان منعم املالبس. 
-  استخدام الغسلة اخلفيفة واملساحيق اللطيفة:  شغلى الغسلة اخلفيفة لأللوان الداكنة واستخدمى مسحوق الغسيل 

اخملصوص لأللوان أو لألسوَد. 
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الشراب .. ضاع: 
بالتأكيد الغساالت ال حتمل شبحًا خلطف فردة من اجلوارب وتترك واحدة فقط ، و بالتأكيد ال يوجد باب سحري أخر لها تستطيع اجلوارب الهروب من 

خالله..  ولكن إليكِ أخر ما توصلت له حلل مشكلة اجلورب ذو الفردة الواحدة: 
!

۱-   ميكنكِ تطبيق فردتني اجلورب داخل بعضهما البعض أثناء وضعهم في الغسالة. 
۲-  اربطي فرد اجلوارب اخلفيفة بعقدة مع بعضهما البعض ألن إحدي أسباب ضياعها هو تلفها أثناء  الشطف والعصر. 

۳-   هناك شبكة شفافة ذات فتحات تسمح بدخول املياه والصابون ، تباع في السوبرماركت وهي مخصصة حلماية اجلوارب داخل الغسالة ميكنكِ 
استخدامها كحل عملي . 

٤-   إذا كان الغسيل كثير  ميكنكِ شطف اجلوارب اخلفيفة في إناء خارج الغسالة حتي تتجنبي تلفهم أو ضياعهم. 
٥-   و أخيرًا  .. خذي حذرك أثناء نشر الغسيل ، قومي بالنظر جيدًا على كل قطعة حتي ال تتسببي في ضياع أو وقوع إحدي فردتي اجلورب أثناء 

النشر باستعجال وتكن الصقة بإحدي قطع الغسيل األخري 
!
!
!
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غسيل يونيفورم املدرسة: 
هل تبحثني عن أسهل وأكثر الطرق عملية للحفاظ على نظافة وترتيب أطفالك من وإلى املدرسة، هذه بعض 

نصائحنا لتأمني مالبس نظيفة للمدرسة، وعدم اخللل مبواعيد الذهاب للمدرسة بسبب الغسيل: 
!

۱-   احضرى من كل قطعة من مالبس املدرسة قطعتني على األقل، مثالً قميصني، 2 بنطلون، 2 جاكيت، 2 
تى شيرت رياضة.. إلخ. 

۲-   القاعدة الذهبية: مالبس يلبسها طفلك اليوم ومالبس الغد فى دورة الغسيل. 
۳-   اغسلى مالبس املدرسة مع األلوان املماثلة مبجرد عودة طفلك من املدرسة. 

٤-   جففيها خالل الليل. 
٥-   فى اليوم التالى، اكوى املالبس لتكون جاهزة ليرتديها طفلك فى اليوم الدراسى التالى. اعيدى الكرة كل 

يوم. 
!

ملحوظة: إذا كان لديكِ عدد أكثر من املالبس املدرسية، فسيوفر عليكِ ذلك عدد الغسالت اليومية التى تقومني 
 بها.
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ألعاب األطفال احملشوة: 
لعب األطفال احملشوة بالفيبر واالسفنج رمبا تؤثر على صحة أطفالنا إذا أهملنا تنظيفها بإستمرار حيث 
تعتبر مكاناً لتجمع األتربة واجلراثيم.. إليكِ اخلطوات لتنظيف ألعاب أطفالك احملشوة حتى تطمئنى 

على صحة أطفالك أثناء اللعب. 
!

املواد املستخدمه لعملية التنظيف: 
كيس وسادة بسحاب (سوستة) - مسحوق غسيل لطيف - فرشاة فر ك -  غسالة مالبس  

!
الطريقة: 

۱-   تنظيف البقع أول بأول هى أفضل وسيلة لتنظيف األلعاب احملشوة. اغمسى فرشاة الفرك فى املياه مع وضع كمية صغيرة من مسحوق الغسيل 
اللطيف فيها. ثم افركى اللعبة بلطف بالفرشاة. 

۲-   ضعى األلعاب احملشوة فى كيس الوسادة وإغلقى السحاب. تأكدى من أن الكيس كبير مبا يكفي للسماح للعبة لتتحرك حتى تنظف جيداً. 
۳-   ضعى الكيس بداخله اللعبة فى الغسالة على البرنامج اخلفيف ودرجة حرارة املاء الباردة. 

٤-   اخرجى اللعبة من الكيس وإتركيها لتجف فى الهواء والشمس. 
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دات والوسائد:  ا
۱-   فى البداية اختبرى إذا كانت مخدتك صاحلة أم حان الوقت لتغييرها من خالل تلك الطريقة السهلة: اطوى وسادتك بالنصف، إذا بقيت ولم ترتد 

مرة أخرى، تخلصى منها. إذا إرتدت من جديد، فهى ال تزال جيدة. 
۲-   اغسلى اخملدات 3 مرات فى السنة واستبدليهم مرة كل سنتني. 

۳-   ميكنكِ غسل اخملدات ذات حشو البوليستر وحشو الريش بنفس الطريقة. 
٤-   اخملدات ذات حشو اإلسفنج أو احلرير، اغسلي كالً منها على حدة واتبعى تعليمات الرعاية. عادة 

ينصح بأخذ اخملدة للتنظيف اجلاف. 
دات:  تنظيف ا

۱-   استخدمى املنظفات اللطيفة ذات الرائحة اخلفيفة حتى ال تسبب لكِ اإلزعاج أثتاء النوم. 
۲-   اضغطى أكبر قدر من الهواء خارج اخملدات قبل وضعهم فى الغسالة. 

۳-   ميكنكِ وضع مخدة أو إثنان فى نفس الغسلة على حسب احلجم. شغلى الغسالة على دورة كاملة 
باستخدام املاء الدافئ. ثم شغلى دورة ثانية للعصر للتخلص من املاء والرطوبة الزائدة. ذلك سيساعد فى 

أن جتف أسرع وأيضاً للحد من منو العفن والروائح الكريهة. 
٤-   ضعى اخملدات النظيفة فى الشمس مع حتريكها كل فترة. 
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 الروائح الكريهة: 
!

 :إن كنت كذلك مثل العديدات منّا فإليك أهم الوسائل التي تساعدك في ذلك والتي عليك تعليمها ألبنائك منذ الصغر
!

 ۱-   عليك أن تهتمي بتهوية غرفتك يوميًا وخالل األسبوع ينبغي فتح الدواليب مع النوافذ لتصل التهوية إلى املالبس مرة أو مرتني، أو ميكنك إخراج
 .مالبس اخلروج وتعليقها على الدوالب من اخلارج لنصف ساعة مثالً

!
 .۲-   احلرص على عدم وصول الرطوبة لداخل الدوالب حفاظًا على املالبس وعلى اخلشب، لذا ضعي قطع من الفحم في أسفل الدوالب ووزعيها

!
 ۳-   اثقبي احلائط اخللفي للدوالب لتحسني التهوية مثلما يحدث مع خزانة األحذية. كثير من الدواليب تأتي من معارض األثاث مثقوبة بشكل

 .دائري، لكن إن لم تكن اطلبي من النجار فعلها
!
!
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 عالمات الغسيل

 اعرفي كيف تقرأين عالمات الغسيل على املالبس حتى تتعاملي مع كل قطعة بالطريقة الصحيحة
 :لها
!
!
!
!
!
!
!
!
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