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مهني��ًا: ي�شهد ه��ذ� �ليوم دخول �ل�شم�س كم��ا مركور �إىل 
برجك، ما ي�شيء على ق�شية ما ويوفر لك حظًا لك�شبها، 
ويك��ون �الزدهار هو عنو�ن �ملرحلة �ملقبلة عاطفيًا: �إذ� 
مل تك��ن �شادقًا مع �ل�رشي��ك، من �الأف�ش��ل �أال ت�شارحه 

مب�شاعرك جتاهه الأنه قد ال يتفهم �لو�شع ر�هنًا

مهني��ًا: ال تق��دم على عملي��ة مالية وال توق��ع على عقد، 
فالقمر معاك�س وينذر بانهيار بع�س �التفاقات عاطفيًا: 
مهم��ا حاول بع�شهم �لنيل من��ك �أو ت�شويه �شورتك �أمام 
�ل�رشي��ك، فاإّنه��م ل��ن ينجح��و� يف م�شعاهم الأن��ك �شلب 

ومتمكن

�لذهن��ي  وح�ش��ورك  �أو�شاع��ك  حت�ّش��ن  مهني��ًا: 
ي�شهمان �إىل حّد كبري يف رفع قدر�تك للتكّيف مع 

كل �الأمور
عاطفي��ًا: ق��د تلتق��ي �حل��ب �ذ� كن��ت م�شاف��ر�ً، �أو 
تع��رف عالقة عاب��رة لكنها �شاخبة 

وتوؤدي �إىل �رتباط جدي

مهنيًا: تتاأخر بع�س �ال�شتحقاقات �أو ت�شطدم ب�شوء 
تفاه��م وعدم �ن�شجام، قد متاطل يف م�رشوع ما، �أو 
تعاين مماطلة عاطفي��ًا: ت�شمح لك �لظروف بتخطي 
�لكثري من �حلو�جز �لتي حالت دون لقاء �ل�رشيك �أو 

�مل�شاحلة يف �ملدة �الأخري ة

مهنيًا: ت�شهد �أو�شاعك �ملهنية تر�جعًا وتاأخري�ً يف �شري 
�الأعمال، وقد تو�جه تاأخري�ً يف �ملعامالت و�ملر�جعات 
و�ملفاو�ش��ات عاطفيًا: ح��اول �أن ال تف�ش��ح �أمرك و�أن 
حتاف��ظ على حميميتك وال تطلب من �ل�رشيك �ملحافظة 

على �رّشك �إذ� مل حتافظ �أنت عليه

مهني��ًا: يه��ّدد ه��ذ� �لي��وم بع���س �الأعم��ال ويوّل��د بع���س 
�الإرباكات، فُكن حذر�ً و�نتبه من بع�س �لتجمعات �لكبرية 
غ��ري �ملجدية عاطفيًا: توقع �لكثري من �الأمور �ملهمة �ليوم 
�لت��ي �شتك��ون و�ع��دة وحتمل معه��ا �لكثري م��ن �ملفاجاآت 

�ل�شعيدة جد�ً 
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إليكِ  أهم الوصفات الخليجية لتطويل الشعر في وقت قياسي 

 و �لت��ي ي�شتهر عنها فائدته��ا فائدتها �لغري حمدودة يف 
�حلف��اظ عل��ى �ل�شعر �شحي��ًا ، و خاليًا م��ن �مل�شاكل هذ� 

بالعالوة على ما متنحه لل�شعر من �إطالة  جيدة .
�أهم تلك �لو�شفات �خلليجية �خلا�شة باإطالة �ل�شعر :-

�أواًل :- و�شفة �حللبة ، و �حلناء :-
و يف تل��ك �لو�شف��ة �ش��وف نق��وم �شيدت��ي بتح�ش��ري م��ا 
مقد�ره )2( ملعق��ة كبرية �حلجم من حبوب �حللبة ، و ما 
مق��د�ره )2( ملعقة كبرية �حلج��م من �ملاء بالعالوة على 
م��ا مقد�ره ن�شف ك��وب من �حلناء ، و من ثم قومي بغلي 
�مل��اء عل��ى �لنار حت��ى تتبخر كمي��ة �مل��اء ، و يتبقى ما 
مق��د�ره ن�شفها تقريبًا . و من ث��م قومي �شيدتي بت�شفية 
�ملاء من حبوب �حللبة ، و �شيفي �إليه ن�شف كوب �ملاء ، 
ثم �أبد�ئي بعملي��ة �خللط �جليد لكل تلك �ملكونات ، و بعد 
ذل��ك �أبد�ئي يف و�شع خليط �حلناء ، و �حللبة على �شعرك 
م��ن جذوره �إىل �أطر�فه ثم �أتركي �خلليط على �شعرك ملدة 
زمني��ة قدره��ا )3( �شاعات ، و حلني جف��اف �حلناء ، ثم 
�أغ�شلي �شعرك جيد�ً با�شتعمال �ل�شامبو . هذ� مع مر�عاتك 

لرتطي��ب �شعرك با�شتعمال �لبل�ش��م �أو �لكرمي �ملنا�شب ، و 
ذل��ك يرج��ع �إىل ما ت�شببه �حلناء من جف��اف �ل�شعر حيث 
م��ن �ملفيد تك��ر�ر عمل تلك �لو�شفة ل�شع��رك بعدد مرتان 
�أ�شبوعيًا من �أجل حتقيق �لنتائج �ملرجوة الإطالة �ل�شعر .

ثانيًا :- و�شفة �لثوم ، و �لزبادي :-
و يف تل��ك �لو�شف��ة �شعي م��ا مق��د�ره )8( ف�شو�س من 
�لث��وم �ل�شحي��ح بالع��الوة عل��ى ما مق��د�ره رب��ع ملعقة 
�شغرية �حلجم من �لزبدة ، و ما مقد�ره )2( ملعقة كبرية 
�حلج��م من �لزب��ادي ، و من ث��م �أبد�ئ��ي يف عملية �خللط 
�جليد ل��كل تلك �ملكون��ات مع بع�شها �لبع���س ثم �شعي 
�خللي��ط �لن��اجت لديكي على �شع��رك من ج��ذوره ، و حتى 
�أطر�ف��ه ثم �أتركي �خلليط على �شع��رك ملدة زمنية قدرها 

)30( دقيقة .
ث��م �أغ�شل��ي �شعرك با�شتعم��ال �ل�شامبو �ملف�ش��ل لديكي ، 
و م��ن �ملف�شل قيام��ك بتكر�ر عمل ه��ذه �لو�شفة ل�شعرك 
بع��دد م��رة و�ح��دة يف �الأ�شب��وع �لو�حد ، و ذل��ك من �أجل 

�حل�شول على �لنتائج �ملطلوبة منها .
ثالث��ًا :- و�شف��ة �لفلف��ل ، و زي��ت �لزيت��ون :-و يف هذه 
�لو�شفة قطعي �شيدتي �لفلفل �الأخ�رش على �شكل مكعبات 

�شغ��رية �حلجم ، و من ثم قومي بنقعه يف زيت �لزيتون ، 
و ذل��ك يكون مل��دة زمنية قدرها )10( �أيام كاملة ، و من 
ث��م �شع��ي كمية منا�شبة منه��ا على �شعرك م��ن جذوره ، 
و حت��ى �أطر�فه مع ت��ركك للخليط على �شعرك ملدة زمنية 
قدره��ا )3( �شاع��ات ، و م��ن �ملف�شل �لقي��ام بتكر�ر تلك 

�لو�شفة ل�شعرك بعدد مرة و�حدة يف �الأ�شبوع .
ر�بعًا :- و�شفة �جلرجري ، و جوز �لهند :-

و يف تل��ك �لو�شف��ة قوم��ي �شيدت��ي بغ�شي��ل م��ا مق��د�ره 
حزم��ة و�حدة من �جلرجري �الأخ�رش ب�شكل جيد ، و من ثم 
�شعيه��ا يف �خلالط ، و �أ�شيفي �إليها مق��د�ر�ً منا�شبًا من 
زيت جوز �لهند بالعالوة �إىل ما مقد�ره علبة من �لزبادي 
، و �أخلطيهم جيد�ً. ثم قومي بتوزيع �خلليط �لناجت لديكي 
عل��ى �شعرك ب�ش��كل جيد هذ� مع مر�عات��ك لتغطية �شعرك 
با�شتخ��د�م غطاء�ً بال�شتيكيًا ، و ذل��ك ملدة زمنية قدرها 
)60( ثم �أغ�شليه با�شتعمال �ملاء �لد�فئ ، و �ل�شامبو حيث 
من �ملف�شل قيام��ك بتكر�ر عمل تلك �خللطة بعدد مرتان 
يف �الأ�شبوع من �أجل �حل�شول على �لنتائج �ملرجوة منها 
يف �إطال��ة �ل�شعر . خام�ش��ا ً:- و�شفة �خلمرية �لفورية ، و 

زيت جوز �لهند :-

يف ه��ذه �لو�شفة قومي بخلط م��ا مقد�ره )3( مالعق من 
�خلمرية �لفورية بالعالوة على ما مقد�ره كوبًا و�حد�ً من 
زيت ج��وز �لهند ثم �أبد�ئ��ي بعملية ده��ان �خلليط �لناجت 
لديك��ي عل��ى �شع��رك ، و �أتركيه عل��ى �ل�شعر مل��دة زمنية 
قدره��ا )120( دقيقة حيث �شتفيد تلك �لو�شفة ، و ب�شكاًل 

جيد�ً يف زيادة �لطول �خلا�س ب�شعرك .
�شاد�شًا :- و�شفة �لع�شل ، و �لبي�س :-

و يف ه��ذه �لو�شف��ة قومي �شيدت��ي بتح�شري م��ا مقد�ره 
)1( ملعق��ة كب��رية �حلج��م م��ن �لع�ش��ل ع��الوة عل��ى ما 
مق��د�ره بيا���س بي�شة و�ح��دة ، و ذلك يف حال��ة �إذ� كان 
�شع��رك م��ن �لنوع �لدهني �أم��ا �إذ� كان �شع��رك من �لنوع 
�لعادي �أو �جلاف ف�شتقومني با�شتعمال ما مقد�ره �شفار 
بي�ش��ة و�ح��دة هذ� باالإ�شاف��ة �إىل ما مق��د�ره )1( ملعقة 
كب��رية �حلج��م من زي��ت �لزيتون . ثم �أخلط��ي �شيدتي كل 
تل��ك �ملكونات مع بع�شها �لبع���س وب�شكال جيد� و�شعي 
�خللي��ط �لناجت على �شعرك بعدد م��رة و�حدة يف �الأ�شبوع 
ه��ذ� م��ع مر�عاتك لرتك �خللي��ط على �شعرك مل��دة زمنية 
قدره��ا )120( دقيق��ة ، و ذل��ك م��ن �ج��ل حتقي��ق �أك��ر 

��شتفادة ممكنة يف الإطالة �ل�شعر .  
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طريقة �لتح�شري 
تخلط جميع مكون��ات �ل�شابقة معا وترتك يف �لثالجة 

ملدة �شاعة وبعدها نخرجها 
ت�ش��كل على �ش��كل �قر����س بو��شطة قطاع��ة �لب�شكويت 
وبد�خله��ا ورق �خلب��ز ت�ش��وى عل��ى �شو�ية غ��ري قابلة 
لل�ش��ق ومدهون��ة بقلي��ل من زي��ت حتى ت�شب��ح بلون 

ذهبي

قوم��ي بالعناي��ة بب�رشت��ك كل ي��وم وال تتغا�ش��ي 
�لنظر عنه��ا، الن ب�رشتك حتت��اج �ىل �الهتمام كي 
ال تتك��ون لديك م�شاكل ي�شع��ب عليك حلها الحًقا. 
نق��دم �ليك �ليوم �أه��م �خللط��ات �ال�شا�شية للب�رشة 
و�لت��ي تعمل عل��ى تبيي�شها و�العتن��اء بلونها كي 
ال تزي��ن ب�رشتك بالبقع �لد�كنة �أو �لبثور. ��شتعملي 
ه��ذه �خللط��ات بانتظ��ام و�ح�شل��ي عل��ى �أف�ش��ل 

�لنتائج.
خلط��ة �لبي�س وزيت �لزيتون: �أخلطي ملعقة كبرية 
من زي��ت �لزيتون مع ع�شري ن�شف ليمونة و�شفار 
بي�شة و�حدة. �أخلطي �ملكونات جيد�ً ليتكّون مزيج 

متما�ش��ك ي�شب��ه �لقناع. �شعي �لقن��اع على وجهك 
مدة 15 دقيقة، من ثم �إغ�شلي وجهك باملاء �لد�فئ.
خلطة �لع�ش��ل وزيت �خلروع: �أخلط��ي ملعقتني من 
�لع�ش��ل مع ملعقت��ني من زيت �خل��روع وملعقة من 
�لنعن��اع �لياب���س. �أخلط��ي �ملكون��ات �لثالث��ة يف 
�خل��الط حت��ى يتكّون مزي��ج ناع��م ي�شب��ه �لكرمي. 
�إدهني وجهك باخللطة مدة ربع �شاعة و�شتالحظني 

�لفرق �رشيعًا.
خلط��ة �حللب��ة وم��اء �ل��ورد: �أخلط��ي ملعقتني من 
�حللب��ة �ملطحونة م��ع �شفار بي�ش��ة و�حدة وكوب 
�شغ��ري م��ن ماء �ل��ورد. �إدهن��ي وجهك به��ا من ثم 

�إغ�شليه بعد 10 دقائق باملاء و�ل�شابون.
خلط��ة �لبطاط��ا و�لليم��ون: قوم��ي بتق�ش��ري قطعة 

و�حدة م��ن �لبطاطا كي حت�شلي على قطع �شغرية 
ناعمة. ث��م، �ع�رشي ليمونة وخ��ذي �لع�شري منها 
لت�شيفي��ه �ىل �لبطاط��ا �لناعم��ة. �مزجيهم��ا جيًد� 
وطّبق��ي �ملزي��ج على وج��ه نظيف. �أتركي��ه ملدة ال 

تتعّدى �لع�رشين دقيقة ثم �غ�شليه باملياه.
 خلط��ة �حللي��ب و�لع�شل: �مزجي ملعق��ة و�حدة من 
�حللي��ب �ملجّفف م��ع ملعقة من �لع�ش��ل. ثم �دهني 
�خلليط عل��ى وجهك و�تركيه مل��دة 15دقيقة . عند 

�نتهاء �لوقت �غ�شلي وجهك باملياه �لباردة.
خلط��ة �لطماطم: �أهر�شي حّبة من �لطماطم وبعدها 
�أ�شيف��ي معها ع�شري ليمونة كاملة وطّبقي �خللطة 
عل��ى ب�رشت��ك و�تركيه��ا ل�م��دة 20 دقيق��ة بعدها 

�أغ�شلي وجهك باملاء �لفاتر.

�ملايوني��ز ه��ذ� �ملزي��ج ذ�ت �لل��ون �الأبي�س و �مل��ذ�ق �للذيذ و 
�ل��ذي ت�شتخدمه �لكثري جد�ً من �ل�شيد�ت و �أفخم �ملطاعم حول 
�لع��امل حتى ي�شيف �إىل طعامهم نكه��ة للذيذة و �شهية و لذلك 
يع��د �ملايونيز من �أف�شل �ل�شل�شات �لت��ي يتم ��شتخد�مها يف 
�لطع��ام  و ه��ذ� �أم��ر يعد مع��روف ل��دى �جلميع و لك��ن هل يا 

ت��ي  �إذ� كان��ت جمي��ع معلومات��ك عن �شيد
يف  تنح���رش  �ملايوني��ز 
�لطع��ام فقط  م��ن �ملوؤكد 
�أن��ِك خمطئ��ة الن هناك 
ع��دة ��شتخد�مات مذهل 
للمايونيز  ، و يف �لفرتة 
�كت�ش��اف  مت   �الأخ��رية 
جمالي��ة  فو�ئ��د  ع��دة 

للمايوني��ز حيث �أنه 
يعم��ل 
على 

حل �لعديد من م�شاكل �ل�شعر مثل �لت�شاقط و �لتلف و �لتق�شف 
و �أي�ش��ًا تك���رش �ل�شعر و يعطي ل��ه ملعان و بري��ق ، و له �أي�شًا 
�لعدي��د م��ن �لفو�ئ��د �الأخ��رى و �ملده�شة �لتي تعم��ل على حل 
م�ش��اكل �لب���رشة و �حل�شول على ب�رشة جميل��ة و مثالية حيث 
�أن��ه يعمل على تفتيح �لب�رشة و ترطيبها و يغذيها مما يجعلها 
�أك��ر ن�ش��ارة و حيوية و نعوم��ة ، و فو�ئد �ملايوني��ز للعانية 

بجمال��ك كث��رية جد و ق��د يرجع 
هذ� �الأمر �إىل مكونات 

�ملايوني��ز فه��و 
يحتوي على 

زيت �شفار 
لبي���س  �
و  �خل��ل  و 

ع�ش��ري �لليمون و �خلردل �إىل جانب بع���س �لبهار�ت �الأخرى 
و لك��ن نح��ن �ليوم من خالل ه��ذ� �ملقال �شوف نق��دم لِك عدة 
��شتخد�م��ات خمتلف��ة و مذهل��ة للمايونيز لي�س فق��ط للعانية 
بجمال��ك �أمن��ا �أي�شًا للعاني��ة مبنزلك ملعرفته��ا تابعي معنا .  
فائدة �ملايونيز يف عالج �حلروق : بالطبع كل ربة منزل تعاين 

من �الإ�شابة ببع�س �حلروق من وقت �إىل �أخر خالل �إعد�دها 
�لطع��ام  ، و �إذ� كان لدي��ِك مايوني��ز ال ت��رتددي يف 

و�شع��ه على م��كان �الإ�شاب��ة الأنه 
�شوف يعمل على ت�شكينها على 

�لف��ور و يخل�شك من �أالم �حلرق 
. �إز�ل��ة �لعالم��ات �لال�شقة : عندما 
تقومني ب�رش�ء �شيء جديد بالطبع 
ه��ذ� �ل�ش��يء يحمل عالم��ة ال�شقة 
�أحيان��ًا  و  �ل�شع��ر  مكت��وب عليه��ا 
يك��ون نز�عه��ا �شع��ب و ت��رتك �أث��ر 
على هذ� �ل�شيء و لكن �ملايونيز ميكنه 
م�شاعدت��ك ب�شهول��ة يف �لتخل�س من هذه 
�الآث��ار و هذ� من خ��الل طريقة �شهلة جد�ً فقط 
�شعي كمية قليلة من �ملايونيز على هذه �الآثار ثم 
�تركيه��ا  ملدة خم�س دقائق ثم بعد ذل��ك قومي باإز�لتها 

بطريقة طبيعية

مهني��ًا: تفي�س حيوي��ة ون�شاطًا، وحت��اول �أن ت�شبغ هذ� 
�لو�ق��ع عل��ى حميطك م��ن خ��الل ت�شجيع �جلمي��ع على 
�لقي��ام باحلرك��ة �لد�ئم��ة عاطفيًا: تعام��ل بتو��شع مع 
�ل�رشي��ك وال د�عي �إىل �لتباه��ي، ��شتمع �إليه فقد تعجبك 

�آر�وؤه وتطلعاته نحو م�شتقبل عالقتكما 

مهني��ًا: ال ت��دع �الرتباك ي�شيط��ر علي��ك يف �لعمل، الأّن 
ذلك يدفعك �إىل �رتكاب هفو�ت و�أخطاء قد تكون مكلفة 
وغ��ري م��رَّرة عاطفي��ًا: متّر بي��وم متقلب فق��د تعاك�شك 
بع���س �الأم��ور �أحيانا وتنج��ح بها تارة �أخ��رى وتبذل 

�لكثري من �جلهد لتنال ر�شا �حلبيب 

مهني��ًا: مو�جهة �ل�شعوب��ات �ليوم توّفر ل��ك ظروفًا �أف�شل 
و�أك��ر ��شتقر�ر�ً للغ��د، و�لتفكري يف ما يج��ب عمله للم�شي 
قدم��ًا يف �أعمالك  عاطفيًا: تر�كم �خلالف مع �ل�رشيك، يزيد 
تعقي��د �الأمور وقد ت�شبح �ملعاجل��ة م�شتحيلة بينكما، لكن 

م�شاعي �مل�شلحني تنجح يف ر�أب �ل�شدع

وت�شع��ر  حت�ّش��ن،  يف  �ملادي��ة  �أحو�ل��ك  مهني��ًا: 
باالطمئنان للدخ��ول يف م�رشوع مهني جديد يحقق 
لك �أرباح��ًا طائلة عاطفيًا: �نظ��ر �إىل �مل�شتقبل بعني 
�الأم��ل و�لتف��اوؤل جتاه �حلبي��ب بعدم��ا �أو�شح نياته 
جتاهك، فافعل �الأمر نف�شه جتاهه وكن �رشيحًا معه 

�إىل �أق�شى حد

جدي��دة،  �نطالق��ة  ع��ن  �لي��وم  ه��ذ�  يعل��ن  مهني��ًا: 
وتبدو�ت�شاالت��ك ناجح��ة ج��د�ً وتتخذ بع��د�ً جديد�ً، ما 
ي�شع��رك بالقوة عاطفيًا: مهم��ة �شعبة تنتظرك الإقناع 
�ل�رشيك بوجهة نظرك، فحاول �أن تو�جه �الأمور بهدوء 

وال تت�رشع يف �لتقدير

يعد ال�شعر الطويل حلم 
كل امراأة ، و ذلك يرجع 

اإىل كونه عامل من عوامل 
جاذبيتها ، و جمالها ، و 

خا�شًة املراأة العربية ، و 
التي عادًة ما تهتم ب�شكل 

كبري بطول �شعرها ، و لذلك 
فاإنها تعطي اأهمية خا�شة 

لتلك النوعية من الو�شفات 
الطبيعية اخلا�شة بتطويل 

ال�شعر ، و حتديدًا الو�شفات 
اخلليجية منها.

مهني��ًا: تبحث عن جديد وحتدي��ث وتو�شيع �الآفاق، 
م��ا يرّت��ب نتائج �إيجابي��ة، �إاّل �أّنن��ي �أن�شح لك عدم 
�لقي��ام با�شتثم��ار�ت جمازف��ة عاطفي��ًا: ن�ّش��ق مع 
�ل�رشيك ل�شفرة �إىل �ح��دى �لدول، وخ�شو�شًا بعدما 

مررت باإرهاق وجهد الإجناز م�رشوع مهم


