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مهني��ًا: ال تت���رع يف احلك��م عل��ى الزم��اء اإذا مل تك��ن 
متاأك��داً، فق��د جت��د نف�ش��ك يف مواجهة مع ال�ش��خ�ص غري 
املعني باملواجهة عاطفيًا: ال�ش��ر هو من اأبرز �ش��فاتك، 
وه��ذا يجعلك اأكرث تقرب��ًا من ال�ريك ومث��ااًل يحتذى يف 

املجال العاطفي

مهنيًا: حتول ظروف خارجة عن اإرادتك دون لقاء بع�ص 
االأ�شخا�ص اأو اجلماعات التي ت�شعى اإليها، لكن ال تياأ�ص 
عاطفيًا: حاول اأن تبتعد عن اجلدال العقيم، الأّنه �ش��يوؤثر 

�شلبًا يف نوعية عاقتك، وهذا لن يكون يف م�شلحتك

مهني��ًا: يزيل ه��ذا اليوم بع���ص ال�ش��عوبات واملعوقات 
من طريقك اإال انه يجعل��ك مزاجّيًا جّداً وقد يحّملك اأعباء 
عاطفيًا: تبحث عن ا�شتقرارك وحتاول ان ت�شبط االيقاع 

وتعالج امل�شاكل املرتاكمة وامل�شتجدة

مهني��ًا: خطوة نوعي��ة تعيدك اإىل دائرة ال�ش��وء جمدداً، 
وخ�شو�ش��ا اأنك واجهت �ش��ابقًا تراجعًا الفتًا يف عملك 
عاطفيًا: يبت�ش��م احلب ويلتقي��ك يف اأي مكان، فياأخذك 

اإىل عامل جديد ويهّزك من الداخل

مهني��ًا: اإذا كن��ت مت�ش��ّنجًا قلي��ًا، حا���راً للمواجهة، 
م�ش��تاء م��ن بع���ص الت�رف��ات، جارح��ًا يف كام��ك، 
فح��اذر عاطفي��ًا: ح��اول اأن تك��ون اأك��رث التزام��ًا يف 
عاقت��ك بال�ري��ك، ويف�ش��ل اأن ت�ش��ارحه يف حقيقة 

م�شاعرك جتاهه

مهني��ًا: يث��ري اأم��ر ما حما�ش��تك وي�ش��ري ه��ذا الي��وم اإىل 
تغيريات حت�شل يف حياتك املهنية، ونتائج غري متوقعة 
تثري �شكوكك جتاه بع�ص الزماء عاطفيًا: اأجواء ال�ريك 
تولد نوعًا من القلق بينكما، ما يدفعك اإىل اتخاذ قرارات 

�ريعة وغري مت�رعة ملعاجلة االأمر
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إليكِ  أهم الوصفات الخليجية لتطويل الشعر في وقت قياسي 

الغري حمدودة يف احلفاظ  التي ي�شتهر عنها فائدتها فائدتها  و 
على ال�شعر �شحيًا ، و خاليًا من امل�شاكل هذا بالعاوة على ما 

متنحه لل�شعر من اإطالة  جيدة .
اأهم تلك الو�شفات اخلليجية اخلا�شة باإطالة ال�شعر :-

اأواًل :- و�شفة احللبة ، و احلناء :-
 )2( ما مقداره  بتح�شري  �شيدتي  نقوم  �شوف  الو�شفة  تلك  و يف 
ملعقة كبرية احلجم من حبوب احللبة ، و ما مقداره )2( ملعقة 
كبرية احلجم من املاء بالعاوة على ما مقداره ن�شف كوب من 
احلناء ، و من ثم قومي بغلي املاء على النار حتى تتبخر كمية 

املاء ، و يتبقى ما مقداره ن�شفها تقريبًا .
و من ثم قومي �شيدتي بت�شفية املاء من حبوب احللبة ، و �شيفي 
تلك  لكل  اأبدائي بعملية اخللط اجليد  ثم   ، املاء  اإليه ن�شف كوب 
، و احللبة  اأبدائي يف و�شع خليط احلناء  ، و بعد ذلك  املكونات 
على �شعرك من جذوره اإىل اأطرافه ثم اأتركي اخلليط على �شعرك 
ملدة زمنية قدرها )3( �شاعات ، و حلني جفاف احلناء ، ثم اأغ�شلي 

�شعرك جيداً با�شتعمال ال�شامبو . هذا مع مراعاتك لرتطيب �شعرك 
با�شتعمال البل�شم اأو الكرمي املنا�شب ، و ذلك يرجع اإىل ما ت�شببه 
احلناء من جفاف ال�شعر حيث من املفيد تكرار عمل تلك الو�شفة 
املرجوة  النتائج  حتقيق  اأجل  من  اأ�شبوعيًا  مرتان  بعدد  ل�شعرك 

الإطالة ال�شعر .
ثانيًا :- و�شفة الثوم ، و الزبادي :-

الثوم  من  ف�شو�ص   )8( مقداره  ما  �شعي  الو�شفة  تلك  يف  و 
ال�شحيح بالعاوة على ما مقداره ربع ملعقة �شغرية احلجم من 
الزبدة ، و ما مقداره )2( ملعقة كبرية احلجم من الزبادي ، و من 
اأبدائي يف عملية اخللط اجليد لكل تلك املكونات مع بع�شها  ثم 
البع�ص ثم �شعي اخلليط الناجت لديكي على �شعرك من جذوره ، 
اأتركي اخلليط على �شعرك ملدة زمنية قدرها  اأطرافه ثم  و حتى 
املف�شل  ال�شامبو  با�شتعمال  �شعرك  اأغ�شلي  ثم   . دقيقة   )30(
، و من املف�شل قيامك بتكرار عمل هذه الو�شفة ل�شعرك  لديكي 
اأجل احل�شول  ، و ذلك من  الواحد  االأ�شبوع  بعدد مرة واحدة يف 

على النتائج املطلوبة منها .
الو�شفة  هذه  يف  :-و  الزيتون  زيت  و   ، الفلفل  و�شفة   -: ثالثًا 

قطعي �شيدتي الفلفل االأخ�ر على �شكل مكعبات �شغرية احلجم ، 
و من ثم قومي بنقعه يف زيت الزيتون ، و ذلك يكون ملدة زمنية 
قدرها )10( اأيام كاملة ، و من ثم �شعي كمية منا�شبة منها على 
�شعرك من جذوره ، و حتى اأطرافه مع تركك للخليط على �شعرك 
ملدة زمنية قدرها )3( �شاعات ، و من املف�شل القيام بتكرار تلك 

الو�شفة ل�شعرك بعدد مرة واحدة يف االأ�شبوع .
رابعًا :- و�شفة اجلرجري ، و جوز الهند :-

و يف تلك الو�شفة قومي �شيدتي بغ�شيل ما مقداره حزمة واحدة 
من اجلرجري االأخ�ر ب�شكل جيد ، و من ثم �شعيها يف اخلاط ، و 
اأ�شيفي اإليها مقداراً منا�شبًا من زيت جوز الهند بالعاوة اإىل ما 

مقداره علبة من الزبادي ، و اأخلطيهم جيداً.
ثم قومي بتوزيع اخلليط الناجت لديكي على �شعرك ب�شكل جيد هذا 
مع مراعاتك لتغطية �شعرك با�شتخدام غطاءاً با�شتيكيًا ، و ذلك 
، و  الدافئ  املاء  با�شتعمال  اأغ�شليه  ثم   )60( ملدة زمنية قدرها 
ال�شامبو حيث من املف�شل قيامك بتكرار عمل تلك اخللطة بعدد 
مرتان يف االأ�شبوع من اأجل احل�شول على النتائج املرجوة منها 
يف اإطالة ال�شعر . خام�شا ً:- و�شفة اخلمرية الفورية ، و زيت جوز 

الهند :-
يف هذه الو�شفة قومي بخلط ما مقداره )3( ماعق من اخلمرية 
الفورية بالعاوة على ما مقداره كوبًا واحداً من زيت جوز الهند 
و   ، �شعرك  على  لديكي  الناجت  اخلليط  دهان  بعملية  اأبدائي  ثم 
اأتركيه على ال�شعر ملدة زمنية قدرها )120( دقيقة حيث �شتفيد 

تلك الو�شفة ، و ب�شكًا جيداً يف زيادة الطول اخلا�ص ب�شعرك .
�شاد�شًا :- و�شفة الع�شل ، و البي�ص :-

و يف هذه الو�شفة قومي �شيدتي بتح�شري ما مقداره )1( ملعقة 
بي�شة  بيا�ص  مقداره  ما  على  عاوة  الع�شل  من  احلجم  كبرية 
اأما  الدهني  النوع  من  �شعرك  كان  اإذا  حالة  يف  ذلك  و   ، واحدة 
اإذا كان �شعرك من النوع العادي اأو اجلاف ف�شتقومني با�شتعمال 
ما مقداره �شفار بي�شة واحدة هذا باالإ�شافة اإىل ما مقداره )1( 
ملعقة كبرية احلجم من زيت الزيتون . ثم اأخلطي �شيدتي كل تلك 
املكونات مع بع�شها البع�ص وب�شكا جيدا و�شعي اخلليط الناجت 
على �شعرك بعدد مرة واحدة يف االأ�شبوع هذا مع مراعاتك لرتك 
اخلليط على �شعرك ملدة زمنية قدرها )120( دقيقة ، و ذلك من 

اجل حتقيق اأكر ا�شتفادة ممكنة يف الإطالة ال�شعر . 

متابعة  – الجورنال 

طريقة عمل البان كيك 

نصائح للعناية بالبشرة قبل النوم تعرفي إليها 

كيف تنظمين وقتك ما بين المنزل واألطفال والعمل؟

 املكون��ات ك��وب من الطح��ني. ملعق��ة كبرية من ال�ش��كر. 
ملعقتان �ش��غريتان من البيكنج باودر. ر�شة ملح. بي�شة. 
كوب م��ن احلليب. ملعقت��ان كبريتان من الزي��ت النباتي. 
موزت��ان نا�ش��جتان. طريق��ة التح�ش��ري اخلط��ي جمي��ع 
املكون��ات اجلاف��ة مع بع���ص، الطحني وال�ش��كر والباكنج 
باودر ور�ش��ة امللح. اخلط��ي املكونات الرطب��ة مع بع�ص 
وهي البي�ص، واحلليب، والزيت النباتي، واملوز بعد هر�شه 

جي��داً. اأ�ش��يفي املكونات اجلاف��ة على الرطب��ة بالتدريج 
واخلط��ي جي��داً. �ش��خني مق��اة غ��ري قابل��ة لالت�ش��اق 
و�ش��عيها على نار متو�ش��طة. �ش��بي اخللي��ط على املقاة 
مبقدار ربع كوب اأو احلجم الذي ترينة منا�شبًا. اقليه حتى 
ي�ش��بح ذهبي اللون من اجلهتني. قدمي الفطائر مع الع�شل 
اأو ���راب البانكي��ك املتوافر يف املح��ات، اأو النوتيا، اأو 

املربى املف�شل لديك.

العناية بالب�رة يف فرتة الليل ، اأمر بالغ االأهمية من اأجل 
تن�ش��يط الدورة الدموية ، و ذلك الأن تلك الفرتة ، هي الفرتة 
الت��ي يتم فيها جتديد الدورة الدموي��ة ، و من ثم االهتمام 
باأن�شجة الب�رة ، و من ثم فاأن هذه الفرتة من اأهم الفرتات 

التي توؤثر على الوجه، و �شحته .
االأهتمام بتنظيف الب�رة قبل النوم

الب��د م��ن تنظي��ف الب�رة كل ي��وم قبل الن��وم ، و ذلك الأن 
تل��ك الف��رتة ، ه��ي الت��ي ميك��ن للب���رة التنف�ص فيه��ا ، و 
حينم��ا تكون عال��ق بها بع�ص االأو�ش��اخ اأو اآث��ار املكياج 
و امل�ش��احيق التجميلية ، ف�ش��وف يت�ش��بب ذلك يف تر�ش��ب 
االأو�ش��اخ داخل الب�رة ، و من ثم ظهور احلبوب و البثور ، 
لذا البد من احلر�ص على تنظيف الب�رة مبنظف قوي ، كل 
يوم قبل النوم و بعد ذلك يتم و�ش��ع م�ش��احيق خم�ش�شة ، 
لغلق م�ش��ام الب�رة حر�شا على ، عدم تر�شب االأو�شاخ بها 

مرة اأخرى .
ا�شتخدام التونر

التون��ر م��ن اأهم االأ�ش��ياء الواجب ا�ش��تخدامها ، يوميا قبل 
النوم و ذلك الأنها توفر الرتطيب الكايف للب�رة ، ف�شا عن 
اأنها تعمل على اإزالة الدهون الزائدة و غلق امل�شام جيدا ، و 
م��ن ثم احلفاظ على الب�رة خالية متاما من ال�ش��وائب ، و 
ميكن ت�ش��نيع تونر طبيعي عن طريق غلي بع�ص االأع�شاب 

مثل التونر و ال�شاي االأخ�ر ، و يتم تريدهم ثم يتم م�شح 
الب�رة بهم ، با�شتخدام قطنة نظيفة .

ا�شتخدام كرمي العني
م��ن اأكرث االأ�ش��ياء الت��ي تغفل ال�ش��يدات عنها ، ا�ش��تخدام 
كرمي��ات مرطب��ة ملنطقة الع��ني ، و ه��ذه الكرميات تعمل 
على تخفيف ظهور عامات تقدم ال�شن ، و اإزالة التجاعيد 
و الهاالت ال�ش��وداء ، و البد من احلر�ص على اأن يتم و�شع 
الكرمي ، بطريقة دائرية مع عدم املبالغة يف ال�ش��غط على 
تل��ك املناطق ، حي��ث اأن اجلفون من اأ�ش��عف االأماكن يف 

الب�رة .
عمل م�شاج للب�رة

عمل م�ش��اج للب�رة هو اأمر غاية يف االأهمية ، و ذلك الأنه 
يعمل على تن�ش��يط الع�ش��ات الداخلية للوجه ، و تن�ش��يط 
الدورة الدموية يف الب�رة ، و من ثم يعمل على �شد الب�رة 
، و اإزالة اآثار االإجهاد و اإزالة عامات تقدم ال�ش��ن ، و لكن 
الب��د من احلر�ص عل��ى اأن يت��م تدليك الب�رة با�ش��تخدام 
امل��اء الفاتر ، و بحركة دائرية خفيفة حتى ال نت�ش��بب يف 

زيادة اإرهاق الب�رة .
ا�شتخدام الو�شائد الناعمة

النوم على و�ش��ائد خ�شنة ، يوؤدي اإىل زيادة ت�رر الب�رة 
، لذا البد من احلر�ص على اأن تكون الو�ش��ادة ، التي حتتك 

بالب�رة ذات اأكيا�ص قطنية ناعمة .
ن�شائح للحفاظ على الب�رة

اتباع نظام غذائي جيد
م��ن  مرتفع��ة  ن�ش��ب  عل��ى  حتت��وي  اأغذي��ة  تن��اول   –
الفيتامينات و الروتينات ، كتلك املوجودة يف االأ�ش��ماك 
و اخل���روات و احلب��وب الكامل��ة ، ت�ش��اعد عل��ى زي��ادة 
ترطيب الب�رة و احل�ش��ول على ب�رة ن�رة �ش��حية ، لذا 
الب��د من االعتماد على نظ��ام غذائي جيد ، من اأجل توفري 

حالة �شحية جيدة ، للح�شول على ب�رة براقة .
– ه��ذا اإىل جان��ب اأن تن��اول كمي��ات جي��دة م��ن املياه 
خ��ال اليوم ت�ش��اعد عل��ى ترطيب الب���رة ، و اإزال��ة اآثار 
الت�ش��بغات به��ا كما اأنها ت�ش��اعد عل��ى اإزالة ال�ش��موم ، و 
ترطيب الب�رة و ين�شح ب�رب كمية جيدة من املاء ، قبل 

النوم مبا�رة .
احل�شول على قدر كايف من النوم

النوم ملدة 8 �ش��اعات يوميا على اأن تكون هذه ال�ش��اعات 
ليا ، ي�شاعد على اإزالة كافة اآثار االأرهاق و جتديد الدورة 
الدموية ، و من ثم فهو ي�شاعد على زيادة ن�شارة الب�رة ، 
و خلوها من ال�شموم التي تت�شبب يف التجاعيد فيما بعد .
البد من اختيار كرمي للوقاية من ال�شم�ص الأن اأ�شعة ال�شم�ص 
ال�شارة ، تت�شبب يف التجاعيد و االإ�شابة ب�رطان اجللد .

امل��راأة العربي��ة تعد من اأكرث الن�ش��اء يف العامل التي تنجح يف 
تنظيم وقتها فيما بني عملها و حياتها ال�شخ�ش��ية و تربيتها 

الأبنائها و اهتمامها بزوجها و منزلها.
 فالعدي��د م��ن الن�ش��اء االأجنبي��ات ال ينجحن يف ه��ذا االأمر و 
قد يلجاأن اإىل اإح�ش��ار مربية من اأجل تدبري �ش��ئون املنزل و 

االإعتناء باالأطفال.
و اإذا كنِت ال ت�ش��تطيعني القيام بهذا االأمر فنعر�ص عليك هذه 
االإر�ش��ادات لت�ش��اعدك على تق�ش��يم الوقت بني بيتك واطفالك 

وعملك.
عامات اإر�شادية

- �ش��عي عامات اإر�ش��ادية على اأدوات التخزين كي ت�ش��لي 
اإليه��ا مبجرد النظر و كي ت�ش��هلي على اأفراد االأ�رة و�ش��عها 

يف اأماكنها.
ق�شمي الوقت مع و�شع وقتًا اإ�شافيًا

- ح��ددي الوقت الذي حتتاجني اإليه من اأجل تنفيذ كل مهمة 

من املهام املنوطة بك و ا�ش��عي على اأن ت�شعي وقتا اإ�شافيا 
حتى تتفادي حدوث اأي ظرف طارئ.

- �ش��عي تقوميا اأ�ش��بوعيا باالأولويات التي حتتاجها اأ�رتك 
يف االأ�شبوع على اأن ت�شعي لكل فرد مهامه منفردا.

وجبة مليئة بالروتينات للطاقة االإيجابية
 تن��اويل وجبة خفيف��ة متنحك بروتينات عالية مثل �ش��طرية 
جنب اأوبي�ص اأو دجاج م�ش��وي اأو بع�ص املك�رات اأو م�روب 

ال�شيكوالتة ال�شاخنة اأو ح�شاء العد�ص.
القيام مبهمتني معًا

- ابتع��دي عن القيام مبهام متعددة غ��ري فعالة فهذا ال يوفر 
الوقت على ح�ش��ب ما تظنه الكث��ريات فلو قمِت بعمل مهمتني 
يف وق��ت واح��د �ش��تحتاجني اإىل زيادة جمه��ودك البدين مثل 
طه��ي الطع��ام و ك��ي املاب���ص لكن ل��و قمت مبهمة ج�ش��دية 
واحدة مع مهمة غري ج�ش��دية قد توفري��ن الوقت مثل احلديث 

يف الهاتف اأثناء كي املاب�ص.

- قومي بتجهيز ماب�ص اأفراد اأ�رتك و �ش��عيها يف 
مكان ظاهر حتى تكون عملية واال�شتعداد  يكون اأكرث 

�رعة و �ش��هولة ف��ا يحتاج اأحد اإىل البح��ث عن اأية قطعة 
من ماب�شه.

- احر�ش��ي على اإدارة وقتك بال�ش��كل ال�ش��حيح فا تن�شغلي 
مب�ش��وؤوليات اأبنائك اأثناء وج��ودك يف العمل و بعد اأن تنتهي 
م��ن العم��ل ال تفكري يف اأي �ش��يء متعلق به خارج��ه اأما اإذا 
كان ج��زء من عملك يتطلب اإمتام��ه يف املنزل فاأمتي املهام 
املطلوب��ة بع��د اأن ينام اأطفال��ك و اإذا كان عمل��ك باأكمله من 
املنزل ف�ش��عي له وقتا حمددا.�ش��جعي اأبناءك لاإعتماد على 
انف�ش��هم - اجعلي اأبناءك يعتمدون على اأنف�ش��هم و �شجعيهم 
على ذلك فاجعليهم ي�ش��تذكرون درو�ش��هم مبفردهم و ميكنك 
اأن ت�ش��اعديهم يف ذل��ك م��ع عم��ل �ش��يء اآخ��ر مث��ل تق�ش��ري 
اخل�روات و الفواكه اأو و�ش��ع الطع��ام على النار و متابعته 

بني الوقت و االآخر. 

مهني��ًا: اأطل��ق خميلت��ك وفّكر يف م��ا تريده فع��ًا، حتلم 
وتعّر عن رغباتك ومت�ش��ي يف �ش��بيلك موؤمن��ًا بقدرتك 
على التنفيذ عاطفيًا: ت�شحيات باجلملة يقدمها ال�ريك، 

فيما تظهر عندك بع�ص االأنانية وهذا يهّدد عاقتكما

��ل  مهني��ًا: تعالج م�ش��ائل كثرية وتبدو متفائًا وتتو�شّ
اإىل ح�ش��م واإجنازات وحلول، مدفوع��ًا بحيوّية مرتفعة 
واإرادة قوي��ة وحد���ص �ش��ائب عاطفي��ًا: غيوم ب�ش��يطة 
وغ��ري موؤثرة يف العاق��ة مع ال�ريك، لكنها �ش��تدفعك 

اىل التفكري بايجابية اأكر يف امل�شتقبل

مهني��ًا: مل تعد االأحداث اخلارجية تثق��ل كاهلك، تت�ّرف 
ب��روح القادر واملنت���ر وتبا�ر ما هو اأ�شا�ش��ي عاطفيًا: 
�شارح احلبيب مب�شاعرك جتاهه، فهو بحاجة اإليك ويدرك 

ما متر به من ظروف �شعبة

مهني��ًا: يعاودك احلظ جمدداً، ف��اإذا واجهت عرقلة فاإّنك 
جتد العاج واحللول املنا�شبة جداً اليوم عاطفيًا: ت�شتغّل 
جاذبيت��ك الإقناع ال�ريك بوجهة نظرك، فتحقق جناحًا 

الفتًا طال انتظاره

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.

مهنيًا: تتخل�ص هذا اليوم من بع�ص امل�ش��اعب حول 
م�روع خّاق، وتنطلق جمدداً يف خطة عمل وا�شحة 
ج��داً عاطفيًا: ال تعام��ل ال�ريك بجف��اء، فالتطورات 
كث��رية يف العاق��ة بينكما وخ�شو�ش��ًا بع��د االأجواء 

ال�شائدة حاليًا

مهنيًا: ت�ش��عر باالرتياح نوعًا ما وت�شتفيد من بع�ص 
الفر���ص يف حيات��ك املهنية، وقد حتق��ق اأمراً مذها 
عاطفي��ًا: جبه��ة العاق��ة بال�ري��ك هادئ��ة، وتب��دو 
االأم��ور عادي��ة بعد �ش��وء التفاهم الذي �ش��اد بينكما 

اأخرياً


