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مهني��ًا: مهم��ا عاك�ستك �لظروف يف �لعم��ل، ال ت�ست�سلم �أو 
تخ�سع لتتمكن من متري��ر هذ� �ليوم �ل�سعب، فاملقبل قد 
يك��ون �أف�س��ل عاطفيًا: ال ترتك �ل�سك��وك توؤثر يف عالقتك 
بال�رشيك، وهذ� م��ن �ساأنه �أن يو�سلك �إىل �أماكن ال ترغب 

يف �لو�سول �ليها

مهني��ًا: �إذ� �سئ��ت �أن يتح�س��ن و�سعك �ملهن��ي، عليك �أن 
تب��ذل جه��ود�ً �أك��ر لتجني الحق��ًا ثمار تعب��ك عاطفيًا: 
�ملعاجل��ة �ملرتوية مل�ساكل��ك مع �ل�رشيك ه��ي �الأف�سل 

و�لكفيلة باإعادة �ملياه �إىل جماريها

مهنيًا: خيبة �أمل يف جمال عملك، لكّن ذلك لن يكون �أكرث 
من تنبيه كي ت�ستوعب �الأمور بجدية �أكر عاطفيًا: تقدمي 
�مل�ساعدة لل�رشي��ك يكون مهمًا جد�ً، ويخلق �رتياحًا بني 

�ملحيطني بكما

مهني��ًا: هذ� �لي��وم ينا�سبك ج��د�ً ويثبت �أن��ك على حق، 
وتلقى م�ساعدة يجب �أن تتقبلها باإيجابية عاطفيًا: يوم 
ه��ادئ �إىل جانب �ل�رشيك، وهذ� ما يع��ّزز �لثقة بينكما 

لئال تتجّدد �خلالفات

مهني��ًا: �لتو��سل مع �أ�سخا�ص نافذين يف �لعمل، ي�سهم 
يف و�سول��ك �إىل حتقيق �الأهد�ف �لت��ي حددتها لنف�سك 
منذ م��دة طويلة عاطفيًا: جتد نف�س��ك جمر�ً على تنفيذ 
�لوعود �لتي قطعته��ا لل�رشيك، و�إن كان بع�سها ي�سبب 

لك �الإحر�ج

مهني��ًا: �إح��ذر �رتكاب �أّي �أخطاء قد تن��دم عليها الحقًا 
وح��اول �أن تبحث عن فر�ص عمل جديدة عاطفيًا: لقاء 
عاطف��ي ي�سع��رك بال�سعادة و�لطماأنين��ة وت�ستعيد معه 

�أجمل �لذكريات و�أروعها
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وصفات خليجية لتطويل الشعر
�أهم تلك �لو�سفات �خلليجية �خلا�سة باإطالة �ل�سعر  

�أواًل :- و�سفة �حللبة ، و �حلناء :-
مقد�ره  ما  بتح�سري  �سيدتي  نقوم  �سوف  �لو�سفة  تلك  يف  و 
)2( ملعقة كبرية �حلجم من حبوب �حللبة ، و ما مقد�ره )2( 
ملعقة كبرية �حلجم من �ملاء بالعالوة على ما مقد�ره ن�سف 
كوب من �حلناء ، و من ثم قومي بغلي �ملاء على �لنار حتى 
تتبخر كمية �ملاء ، و يتبقى ما مقد�ره ن�سفها تقريبًا . و من 
ثم قومي �سيدتي بت�سفية �ملاء من حبوب �حللبة ، و �سيفي 
�إليه ن�سف كوب �ملاء ، ثم �أبد�ئي بعملية �خللط �جليد لكل تلك 
�ملكونات ، و بعد ذلك �أبد�ئي يف و�سع خليط �حلناء ، و �حللبة 
على  �خلليط  �أتركي  ثم  �أطر�فه  �إىل  ج��ذوره  من  �سعرك  على 
�سعرك ملدة زمنية قدرها )3( �ساعات ، و حلني جفاف �حلناء 
، ثم �أغ�سلي �سعرك جيد�ً با�ستعمال �ل�سامبو . هذ� مع مر�عاتك 
�أو �لكرمي �ملنا�سب ، و ذلك  لرتطيب �سعرك با�ستعمال �لبل�سم 
يرجع �إىل ما ت�سببه �حلناء من جفاف �ل�سعر حيث من �ملفيد 

تكر�ر عمل تلك �لو�سفة ل�سعرك بعدد مرتان �أ�سبوعيًا من �أجل 
حتقيق �لنتائج �ملرجوة الإطالة �ل�سعر .

ثانيًا :- و�سفة �لثوم ، و �لزبادي :-
�لثوم  )8( ف�سو�ص من  �لو�سفة �سعي ما مقد�ره  تلك  و يف 
�ل�سحيح بالعالوة على ما مقد�ره ربع ملعقة �سغرية �حلجم 
من �لزبدة ، و ما مقد�ره )2( ملعقة كبرية �حلجم من �لزبادي 
�ملكونات  تلك  لكل  �جليد  �خللط  �أبد�ئي يف عملية  ثم  و من   ،
مع بع�سها �لبع�ص ثم �سعي �خلليط �لناجت لديكي على �سعرك 
�سعرك  على  �خلليط  �أتركي  ثم  �أطر�فه  حتى  و   ، ج��ذوره  من 
ملدة زمنية قدرها )30( دقيقة . ثم �أغ�سلي �سعرك با�ستعمال 
بتكر�ر عمل  �ملف�سل قيامك  و من   ، لديكي  �ملف�سل  �ل�سامبو 
هذه �لو�سفة ل�سعرك بعدد مرة و�حدة يف �الأ�سبوع �لو�حد ، و 

ذلك من �أجل �حل�سول على �لنتائج �ملطلوبة منها 
ثالثًا :- و�سفة �لفلفل ، و زيت �لزيتون :-

�سكل  �الأخ�رش على  �لفلفل  �سيدتي  �لو�سفة قطعي  و يف هذه 
زيت  يف  بنقعه  قومي  ثم  من  و   ، �حلجم  �سغرية  مكعبات 
�لزيتون ، و ذلك يكون ملدة زمنية قدرها )10( �أيام كاملة ، 

و من ثم �سعي كمية منا�سبة منها على �سعرك من جذوره ، و 
حتى �أطر�فه مع تركك للخليط على �سعرك ملدة زمنية قدرها 
)3( �ساعات ، و من �ملف�سل �لقيام بتكر�ر تلك �لو�سفة ل�سعرك 

بعدد مرة و�حدة يف �الأ�سبوع .
ر�بعًا :- و�سفة �جلرجري ، و جوز �لهند :-

حزمة  مقد�ره  ما  بغ�سيل  �سيدتي  قومي  �لو�سفة  تلك  يف  و 
و�حدة من �جلرجري �الأخ�رش ب�سكل جيد ، و من ثم �سعيها يف 
�لهند  منا�سبًا من زيت جوز  �إليها مقد�ر�ً  �أ�سيفي  و   ، �خلالط 
بالعالوة �إىل ما مقد�ره علبة من �لزبادي ، و �أخلطيهم جيد�ً. 
ثم قومي بتوزيع �خلليط �لناجت لديكي على �سعرك ب�سكل جيد 
هذ� مع مر�عاتك لتغطية �سعرك با�ستخد�م غطاء�ً بال�ستيكيًا 
، و ذلك ملدة زمنية قدرها )60( ثم �أغ�سليه با�ستعمال �ملاء 
عمل  بتكر�ر  قيامك  �ملف�سل  من  حيث  �ل�سامبو  و   ، �لد�فئ 
�أجل �حل�سول على  تلك �خللطة بعدد مرتان يف �الأ�سبوع من 

�لنتائج �ملرجوة منها يف �إطالة �ل�سعر .
خام�سا ً:- و�سفة �خلمرية �لفورية ، و زيت جوز �لهند :-

من  مالعق   )3( مقد�ره  ما  بخلط  قومي  �لو�سفة  ه��ذه  يف 

�خلمرية �لفورية بالعالوة على ما مقد�ره كوبًا و�حد�ً من زيت 
جوز �لهند ثم �أبد�ئي بعملية دهان �خلليط �لناجت لديكي على 
�سعرك ، و �أتركيه على �ل�سعر ملدة زمنية قدرها )120( دقيقة 
�لطول  زيادة  يف  جيد�ً  ب�سكاًل  و   ، �لو�سفة  تلك  �ستفيد  حيث 

�خلا�ص ب�سعرك .
�لو�سفة  هذه  يف  و   -: �لبي�ص  و   ، �لع�سل  و�سفة   -: �ساد�سًا 
�حلجم  كبرية  ملعقة   )1( مقد�ره  ما  بتح�سري  �سيدتي  قومي 
من �لع�سل عالوة على ما مقد�ره بيا�ص بي�سة و�حدة ، و ذلك 
يف حالة �إذ� كان �سعرك من �لنوع �لدهني �أما �إذ� كان �سعرك 
من �لنوع �لعادي �أو �جلاف ف�ستقومني با�ستعمال ما مقد�ره 
�سفار بي�سة و�حدة هذ� باالإ�سافة �إىل ما مقد�ره )1( ملعقة 
تلك  كل  �سيدتي  �أخلطي  ثم   . �لزيتون  زيت  من  �حلجم  كبرية 
�خلليط  و�سعي  جيد�  وب�سكال  �لبع�ص  بع�سها  مع  �ملكونات 
مع  ه��ذ�  �الأ�سبوع  يف  و�ح��دة  م��رة  بعدد  �سعرك  على  �لناجت 
مر�عاتك لرتك �خلليط على �سعرك ملدة زمنية قدرها )120( 
دقيقة ، و ذلك من �جل حتقيق �أكر ��ستفادة ممكنة يف الإطالة 

�ل�سعر .

متابعة – الجورنال 

طريقة عمل حالوة التوفي 

كيفية تصفية بياض العين لتبدو اجمل 

كيف تهتم المرأة بنفسها 

�ملقادير 
كوب ن�سا

كوب طحني
كوبني حليب بودرة نيدو

كوب ون�سف زيت
للقطر "�ل�سرية":

كوبني �سكر
كوب ماء

طريقة �لتح�سري 
تخل��ط طح��ني وزيت وحلي��ب ون�سا يف مق��الة تيفال حتى ال 
تلت�س��ق وحترك جي��د� حو�يل رب��ع �ساع��ة �ىل �ن تتغري لون 
خلي��ط �ىل لون بن��ي وبعدها ت�ستمر �لتحري��ك �ىل �ن نح�سل 
على هذ� �للون وبعدها نخلط ماء مع �ل�سكر جيد� حتى يذوب 
�ل�سك��ر متاما ون�سعها ف��وق �خلليط وحترك ملدة دقيقة حتى 
تتجان�ص �ل�سرية مع �خلليط ونح�سل على هذ� �للون ثم ت�سع 

يف �ل�سحن وترتك لترد ثم تقدم

للعيون �سحر خا�ص فهي مر�آة �جل�سد ، وعنو�ن �جلمال 
ل��كل �سخ�ص من��ا ، و�الإهتمام به��ا وب�سحتها يزيد يف 
جاذبيتها و�ألقه��ا ، ونقاوؤها يظهر جمال �لعني و يرز 
لونه��ا �حلقيق��ي . وقدمي��ًا كان��و� يتغزل��ون ب�ساحب��ة 
�لعي��ون �حل��ور ، وه��ي �لت��ي متت��از ب�سف��اء �لبيا�ص 
وقوة �ل�س��و�د يف عينيها 
. لكن نتيجة لعو�مل 
ق��د يتعكر  كثرية 
بيا���ص  �سف��و 
 ، �لع��ني 

فيميل 

�إىل �ل�سف��رة �أحيانًا ، �أو ق��د يظهر فيها �سعري�ت دموية 
حمر�ء �لخ ، مما قد يقلل من جمالها ويعر�ص �ساحبها 
لالإح��ر�ج خ�سو�سًا �إذ� كان��ت �لعيوب و��سحة . ويعود 
�سب��ب تعك��ري �سف��اء �لع��ني �إىل ع��دة " عو�م��ل " منها 
: 1. عو�م��ل بيئي��ة : كتل��وث �لع��ني بالغب��ار و�الأترب��ة 
�أثن��اء �لقي��ام بالأن�سط��ة �ملختلف��ة خ��ارج �ملن��زل. 2. 
�سلوكي��ات خاطئة : كاإرهاق �لع��ني وتعر�سها الإجهاد 
ز�ئ��د ؛ كاإطالة �جللو���ص و�لتحدي��ق بالهو�تف �خللوية 
�أو �لكمبيوت��ر �أو �سا�س��ات �لتلف��از وغريه��ا . 3. ك��رثة 
�ل�سه��ر وع��دم �أخ��ذ ق�سط كاٍف م��ن �لن��وم . 4. �أمر��ص 
د�خلية : كح�سا�سية �لعني ، �أو �لتهابات �لعني 
�ملختلف��ة . 5. �لتق��دم يف �لعم��ر ، يزيد 
من ��سفر�ر �لع��ني وخ�سو�سًا عند 
�مل��ر�أة . كيفي��ة ت�سفية بيا�ص 
�لع��ني : 1. حماية �لعينني 
�ل��ذي  �جلف��اف  م��ن 
�حمر�رها  ي�سب��ب 
، وذلك بالنوم 
�سل  � ملتو �
مي��ًا  يو
ة  لف��رت

ت��رت�وح ب��ني �ل7 �إىل 8 �ساع��ات . 2. معاجل��ة جمي��ع 
�أمر��ص �لعي��ون ؛ كالتهابات �جلفون �أو �لرمد �لربيعي 
�أو غريه��ا باالإ�ستعان��ة بالطبي��ب �ملتخ���ص و �لتي قد 
تت�سب��ب باالإحمر�ر �أو �الإ�سف��ر�ر �أو ظهور �للون �الأزرق 
�أحيان��ًا ، وذل��ك بتنظيفه��ا قب��ل �لن��وم م��ن �ل�سو�ئ��ب 
و�ملكياج بغ�سلها جيد�ً مباء د�فئ قبل �خللود �إىل �لنوم 
. 3. جتن��ب �الإ�ستخد�م �ملتكرر للقط��ر�ت �لطبية ، الأنها 
ت�سف��ي �لعني ب�سكل موؤق��ت ، ل�ساعات ، وتعود �مل�سكلة 
ب�سكل �أكر فيما بعد . 4. ��ستخد�م �لدموع �الإ�سطناعية 
�لت��ي حتفظ رطوب��ة �لعين��ني ، ولي�ص له��ا �أي تاأثري�ت 
جانبي��ة ، وحتم��ي �لعني م��ن �الإحم��ر�ر وترجع للعني 
بيا�سه��ا �لنق��ي. 5. �حلفاظ على نظ��ام غذ�ئي متو�زن 
، م��ع �لرتكي��ز عل��ى �لفيتامينات �ملغذي��ة للعيون مثل 
فيتام��ني A ،C ومع��دن �لكالي�سيوم �ل��ذي يحفظ لون 
�لعني . 6. �الإبتعاد عن �ل�سموم �لتي قد توؤدي �إىل تلون 
�لع��ني باللون �الأ�سف��ر �أو �الأحمر ، كالتدخني ، �أو �رشب 
�لكحولي��ات . 7. �لتخفي��ف من �رشب �لقه��وة ، للتقليل 
من كمي��ة �لكافيني �لد�خلة �إىل �جل�سم و�لتي توؤثر على 
�سف��اء بيا�ص �لعني . 8. تن��اول �خل�رش�و�ت �مل�سلوقة 
و�مل�سوي��ة الأن �لدر��س��ات �أثبت��ت فعاليته��ا يف زيادة 

بيا�ص �لعني وت�سفيتها .

�الهتم��ام بالنف�ص يعد �الهتم��ام بالنف�ص من �أكرث �الأمور 
�لت��ي تق��وم �مل��ر�أة بعمله��ا و�ل�سع��ي �إليها، وذل��ك لتظهر 
ب�سورة جميلة وجذ�ب��ة �أمام �لنا�ص، ولهذ� حتاول �لبحث 
عن طرق وو�سائل متاح��ة للح�سول على ما تريد، فمنهن 
م��ن ت�ستخدم �لكرميات و�ملنتجات �ل�سناعية �لتي ت�سبب 
�ل�رشر يف �أغلب �الأحيان، و�لبع�ص �الآخر يف�سل ��ستخد�م 
�مل��و�د �لطبيعي��ة �ملنزلي��ة، وه��و �خلي��ار �الأن�س��ب، لعدم 
�حتو�ئه��ا على م��و�د كيمائية، ويف ه��ذ� �ملقال �سنتعرف 
على بع�ص �لط��رق �لطبيعية لالهتم��ام بالنف�ص، مع ذكر 
بع���ص �لن�سائ��ح �ملفي��دة �لتي يج��ب �تباعه��ا. ما�سكات 
للعناي��ة بالب���رشة �جلل�رشين وماء �ل��ورد �ملكّونات: �أربع 
مالع��ق �سغرية من �جلل�رشين. ملعق��ة �سغرية من ع�سري 
�لليم��ون. �أرب��ع مالع��ق �سغ��رية من م��اء �ل��ورد. طريقة 
�لتح�س��ري: م��زج �جلل�رشي��ن مع م��اء �ل��ورد، ث��ّم �إ�سافة 
ع�س��ري �لليمون، م��ع �ال�ستمر�ر يف �مل��زج. تطبيق �ملزيج 

على �لب�رشة قبل �لنوم، مع �لفرك �جليد ملدة خم�ص دقائق 
با�ستخ��د�م �أط��ر�ف �الأ�ساب��ع. ت��رك �ملزي��ج ليل��ة كاملة 
حتى يج��ف. غ�سل �لب�رشة يف �سباح �لي��وم �لتايل باملاء 
�لبارد. �لزبادي و�لن�سا �ملكّونات: ملعقتان �سغريتان من 
�لزب��ادي. ن�سف ملعقة كبرية من �لن�سا. طريقة �لتح�سري: 
خل��ط �ملكون��ات �ل�سابق��ة، ثّم و�س��ع �خلليط �لن��اجت على 
�لب�رشة. �لف��رك بخفة تامة بح��ركات د�ئرية ملدة ترت�وح 
ما بني �لدقيق��ة و�لدقيقتني با�ستخ��د�م �أطر�ف �الأ�سابع. 
ت��رك �خللي��ط مل��دة ال تقل ع��ن رب��ع �ساعة. غ�س��ل �لب�رشة 
بامل��اء �لفات��ر و�ل�ساب��ون، مع تك��ر�ر ه��ذه �لو�سفة مرة 
يومي��ًا ب�س��كل منتظ��م، للح�س��ول عل��ى نتيج��ة م�سمونة 
خ��الل �أيام قليلة. ما�سكات للعناي��ة بال�سعر �لع�سل وزيت 
�لزيت��ون �ملكّونات: ملعقتان كبريتان م��ن زيت �لزيتون. 
ملعق��ة كبرية م��ن �لع�سل. طريق��ة �لتح�سري: خل��ط �لع�سل 
وزي��ت �لزيتون مع بع�سها، حت��ى �حل�سول على �لتما�سك 

�لتام. تطبي��ق �خلليط على ف��روة �لر�أ�ص و�ل�سعر، 
وتوزيع��ه ليغط��ي �ل�سعر بالكام��ل. تغطية �ل�سعر 

بغط��اء بال�ستيك��ي، وتركه ملدة ن�س��ف �ساعة، حتى 
يج��ف، ثّم غ�سل �ل�سعر. �لع�سل و�ملوز �ملكّونات: مئة غر�م 
م��ن �لع�سل. موزتان. مئة غر�م من زي��ت �لزيتون. طريقة 
�لتح�سري: هر�ص �مل��وز با�ستخد�م �سوكة، و�إ�سافة �لع�سل 
وزي��ت �لزيتون، ث��ّم خلط �ملكون��ات. و�س��ع �خلليط على 
�ل�سعر، وفرده، مع �لتدليك بحركات د�ئرية ملدة دقيقتني. 
تغطية �ل�سعر بقبعة �ال�ستحمام، وتركه ملدة ع�رش دقائق، 
حتى يجف �خللي��ط. ن�سائح عامة للعناية بالنف�ص �رشب 
كمي��ات وف��رية من �مل��اء، حي��ث �إّن �مل��اء ينق��ي �جل�سم 
م��ن �ل�سموم �ملوج��ودة في��ه. �الإكثار من تن��اول �لفو�كه 
و�خل���رشو�ت �ملفي��دة �لت��ي حتت��وي على �أه��م �لعنا�رش 
�لغذ�ئي��ة. ��ستخ��د�م �مل��و�د �لطبيعية �خلالية م��ن �ملو�د 

�لكيمائية �ل�سارة للعناية باجل�سم.

مهني��ًا: علي��ك �ن تتفّرغ لالأمور �ملهم��ة يف �لعمل، فذلك 
يبع��دك عن �ل�سكليات و�ملو�جهت غري �ملجدية و�لعقيمة 
عاطفيًا: كرثة �لعمل تبعدك �إىل حد ما عن �ل�رشيك، وهذ� 
يدفع��ه �إىل �لتذم��ر يف بع�ص �الأحيان، فح��اول �لتوفيق 

بني �الثنني

مهني��ًا: ردود �الأفع��ال �إيجابية بعد م��ا قّدمته لتطوير 
عمل��ك، لك��ّن �لنتائ��ج قد تتاأخ��ر بع�ص �ل�س��يء �إاّل �أّنها 
تظه��ر تلقائي��ًا عاطفي��ًا: تن�سط كث��ري�ً هذ� �لي��وم على 
م�ستوى �لتغ��زل بال�رشيك، وقد تقوم��ان بعمل م�سرتك 

ومثمر

مهني��ًا: جتد نف�سك ترزح حتت �سغط كبري ب�سبب حما�رشة 
بع���ص �لقوى �لناف��ذة الإر�دتك وحماولة �حل��د من تقدمك 
عاطفي��ًا: يوم رومان�سي بالتاأكي��د يخدم م�سلحة �لعالقة، 
فاأنت متيل �ىل �لهدوء �الإيجابي وترغب يف تعزيز �لرو�بط 

بينك وبني �ل�رشيك

مهني��ًا: ق��ر�ر�ت حا�سمة تتخذه��ا هذ� �لي��وم، لكن �إياك 
�لقيام بخطو�ت غري مدرو�سة �أو ناق�سة لئال تدفع �لثمن 
الحق��ًا عاطفيًا: حني يخط��ئ �ل�رشيك علي��ك �أن تبنّي له 
�أخط��اءه، ويف حال ع��دم �لقيام بذلك ق��د يرتكب �خلطاأ 

جمدد�ً

يعد �ل�شعر �لطويل حلم كل �مر�أة 
، و ذلك يرجع �إىل كونه عامل من 

عو�مل جاذبيتها ، و جمالها ، و 
خا�شًة �ملر�أة �لعربية ، و �لتي 

عادًة ما تهتم ب�شكل كبري بطول 
�شعرها ، و لذلك فاإنها تعطي 

�أهمية خا�شة لتلك �لنوعية من 
�لو�شفات �لطبيعية �خلا�شة 

بتطويل �ل�شعر ، و حتديدً� 
�لو�شفات �خلليجية منها. و �لتي 
ي�شتهر عنها فائدتها فائدتها �لغري 
حمدودة يف �حلفاظ على �ل�شعر 
�شحيًا ، و خاليًا من �مل�شاكل هذ� 

بالعالوة على ما متنحه لل�شعر 
من �إطالة  جيدة .

مهني��ًا: �لتف��اوؤل م��ن �أب��رز �ل�سفات �لت��ي متّيزك عن 
�الآخري��ن، فحاول �أن حتافظ على هذه �مليزة من �أجل 
م�ستقب��ل و�عد عاطفيًا: �مل�سارك��ة ت�ساعد على زيادة 
فر���ص �لنج��اح يف �لعالق��ة، وتوّلد �الن�سج��ام �لتام 

بينك وبني �ل�رشيك

مهني��ًا: تزده��ر �ملخّيل��ة وتعطيك �أجوب��ة عن بع�ص 
بو�جبات��ك  وتق��وم  �خلط��ى  وتت�س��ارع  �لت�س��اوؤالت 
يف  �للطيف��ة  و�لطاق��ة  �ل�سح��ر  ��ستخ��دم  عاطفي��ًا: 

�سخ�سيتك لتحظى بال�سخ�ص �لذي تع�سقه


