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لديك �ش��عوبة فى اتخ�ذ قرار ب�ش���أن عمل��ك، ف�أنت لديك 
ح�ل��ة م��ن الرتدد م��� اذا ك�ن هذا العمل مينحك الر�ش��� 
النف�ش��ى اأم ال، ولديك م�شكلة كبرية فى العمل، ولكن البد 

اأن تثق فى اختي�راتك اكرث من ذلك.

حتت�ج اإىل الرتكيز على نف�ش��ك فى ه��ذه الفرتة وجت�هل 
كل م��� ي��دور حولك م��ن �رصاع�ت وخالف���ت فى مك�ن 
العم��ل وك��ن ذكى مب��� يكف��ى ك��ى تتجنب الدخ��ول فى 

�رصاع�ت ال تخ�شك من اأجل �شخ�ص اآخر.

اأ�شدق�ء وزمالء العمل الذين تعرفهم قد يح�ولون 
اأن ي�ش���عدوك لكى حت�ش��ل عل��ى نت�ئج جيدة فى 
عمل��ك، ف��ش��تغل ذلك الأن��ك كنت تبح��ث عن تلك 

الفر�شة طوياًل.

ع�دت��ه  غ��ري  عل��ى  يك��ون  �ش��وف  الي��وم  مدي��رك 
وع�ش��بيته لي�ش��ت له��� ح��دود، فقط ك��ن ه�دئً� وال 
تتذمر.امل�ش���ف�ت البعيدة لي�شت �ش��ببً� فى اأن تكون 
بعيد عن �رصيك حي�تك، ب��ل ب�لعك�ص فهى تقربكم� 

من بع�شكم� اأكرث.

تواج��ه �ش��غوط� كب��رية يف عمل��ك ولك��ن ه��ذه الفرتة 
ال�ش��عبة اأو�ش��كت على االنته�ء و�ش��تتمكن م��ن التق�ط 
اأنف��ش��ك اخريا بعد هذه املرحلة ال�ش��عبة ج��دا ووقته� 
�ش��تحت�ج الن تنظ��م اف��ك�رك وتعمل وفق نظ���م جديد 

مت�م�.

ا�ش��حذ قوت��ك وقوة اإرادتك و�ش��ع ج��دوال زمني��� تلتزم به 
ب�ش��دة يف عمل��ك ه��ذا هو احل��ل الوحي��د لكل م�ش���كلك يف 
الفرتة احل�لية يف العمل ول�ش��عورك ب�لتق�شري الذي تع�نيه 

يف الفرتة االأخرية.
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إليِك هذه الطرق السريعة إلزالة آثار الحبوب المزعجة 

فقد تطورت منتج�ت العن�ية ب�لب�رصة كثرياً واأ�شبح ب�إمك�ن 
اأي �ش��خ�ص اأن يهت��م بب�رصت��ه يف املن��زل اأو اللج��وء طبيب 
الب�رصة املخت�ص كي ي�ش�عده يف ذلك. ويوجد اأ�شب�ب متعددة 
لظه��ور احلبوب يف الب�رصة واأي�ش��ً� يوجد اأن��واع خمتلفة ِمن 
احلب��وب التي تظهر يف ب�رصة الوجه ومنه�: ) حب ال�ش��ب�ب، 
حب��وب احل�ش��ش��ية(. ويج��ب اأن نتعرف اإىل اأ�ش��ب�ب احلبوب 
كي ن�ش��تطيع مع�جلته� والتخل�ص ِمن اآث�ره�. اأ�شب�ب ُظهور 
احلب��وب تظهر احلب��وب ع�دة يف فرتة املراهقة ب�ش��بب عدم 
انتظ�م هرمون�ت اجل�شم وزي�دة اإفرازه� يف الع�دة وحدوث 
تغريات يف ج�ش��م االإن�ش�ن. احل�لة النف�شية ال�شعبة وال�شعور 
ب�لقلق والتوتر الدائم، يوؤثر ذلك على نق�ء الب�رصة و�شف�ئه�. 
فرتة احلمل اأي�ش��ً� ِمن الفرتات التي ي�ش�حبه� ظهور حبوب 
ل��دى بع�ص الن�ش���ء ب�ش��بب زي�دة اإف��راز هرمون�ت اجل�ش��م. 
قلة �رصب امل�ء وال�ش��وائل والع�ش���ئر الطبيعية وذلك ي�شبب 
ظهور ال�ش��موم واجلراثيم على الب�رصة. ا�شتخدام مواد جتميل 
غري من��ش��بة لن��وع الب�رصة اأو و�ش��عه� عل��ى الوجه لفرتات 
طويل��ة وذلك يجع��ل الب���رصة ال تتعر�ص للتهوي��ة وب�لت�يل 
يتيح فر�ش��ة ظه��ور احلبوب. تن���ول االأطعم��ة التي حتتوي 
عل��ى الزي��وت والده��ون ال�ش��كري�ت بك��رثة يوؤدي ذل��ك اإىل 
جع��ل الب���رصة دهنية واأك��رث عر�ش��ة لظهور احلب��وب. فعند 
ُظه��ور احلبوب على الب�رصة الأي �ش��بب ك�ن ف�إن ذلك ي�ش��بب 
االنزع�ج لل�ش��خ�ص ويجعله ي�ش��عر بعدم الثق��ة والرغبة يف 

التخل�ص ِمن احلبوب ب�أق�ش��ى �رصعة. ولكن هن�ك اأ�شخ��ص 
يع�ن��ون ِم��ن بق�ء اآث���ر هذه احلب��وب على الب�رصة وت�ش��ويه 
منظ��ر الب���رصة وجعله� غري جميلة. وكي ي�ش��تطع ال�ش��خ�ص 
التخل���ص ِمن احلب��وب واآث�ره� يجب اأن يتع��رف اإىل كيفية 
اإزال��ة احلبوب ِمن دون ترك اآث�ر له� على الب�رصة. عالج اآث�ر 
احلبوب النظ�م الغذائي ال�ش��ليم تن�ول اخل�رصوات والفواكه 
الط�زجة الأنه� تفيد اجل�ش��م وت��زوده ب�لفيت�مين�ت الالزمة 
للحف�ظ على �ش��حة اجل�ش��م والب�رصة وحت�فظ على ترطيبه� 
اأي�ش��ً�. �رصب 8 اأكوب ِمن امل�ء يوميً� كي ال تتعر�ص الب�رصة 
للجف�ف وي�شتطيع اجل�ش��م اأن يقوم بعملي�ته اليومية ب�شكل 
�شليم. االبتع�د عن تن�ول االأطعمة التي حتتوي على الدهون 
وال�ش��كري�ت، الأنه��� تزي��د ِم��ن ن�ش��بة ظه��ور احلب��وب لديك 
و�شعوبة اإزالته�. االبتع�د قدر االإمك�ن عن تن�ول املنبه�ت 
ك�ل�ش���ي والقه��وة وع��دم االإكث���ر ِمنه��� الأن كرثته��� ت�رص 
ب�جل�ش��م والب���رصة. االبتع�د ع��ن الع�دات اخل�طئ��ة يجب اأن 
ال تق��وم بفرك احلبوب اأو اإزالته� بوا�ش��طة اإ�ش��بعك الأن ذلك 
ي��وؤدى اإىل بق���ء اآث�ر احلب��وب على وجهك. ع��دم النوم على 
و�ش���دة غ��ري نظيف��ة اأو غط�ء غ��ري نظيف، الأنه �ش��وف ينقل 
اجلراثي��م اإىل ب�رصت��ك. عن��د و�ش��ع م�ش���حيق التجميل على 
الوجه فيجب عدم النوم به� واإزالته� بوا�شطة مزيل املكي�ج 
اخل��ص. عدم ا�ش��تعم�ل ال�ش�بون الع�دي يف تغ�شيل الوجه، 
بل ُيف�شل غ�ش��له ب�مل�ء وتنظيفه ب��ش��تخدام منظف خ��ص 
بنوع ب�رصتك. النوم مبكراً واال�ش��تيق�ظ مبكراً واالبتع�د عن 
ال�ش��هر ك��ي ال يوؤثر ذلك على �ش��حتك و�ش��حة ب�رصتك. عدم 

غ�ش��ل الوج��ه مب�ء �ش���خن الأن ذلك يزيد ِم��ن ظهور احلبوب 
يف الوج��ه ويجع��ل اإزالته واإزالة اآث�ره� �ش��عبً�، بل ُيف�ش��ل 
غ�ش��ل الوجه مب�ء ف�تر كي ال تبقي امل�ش���م مفتوحة وتدخل 
به� اجلراثيم التي ت�ش��بب ظهور احلبوب. ن�ش�ئح لعالج اآث�ر 
احلب��وب تنظي��ف الب�رصة يوميً� ب��ش��تخدام منظف من��ش��ب 
لن��وع الب���رصة. االبتع���د ع��ن اجللو�ص حتت اأ�ش��عة ال�ش��م�ص 
لف��رتات طويل��ة، واإذا ا�ش��طررت للخ��روج يف النه���ر فيجب 
ا�ش��تخدام واق��ي ال�ش��م�ص قبل اخل��روج. عمل م��ش��ك لتغذية 
الب���رصة على االأقل يف االأ�ش��بوع مرة، ويف�ش��ل عمل م��ش��ك 
طبيعي مثل م��شك اللنب اأو الع�شل. عمل حم�م بخ�ر لب�رصتك 
ك��ي تتفت��ح امل�ش���م وتتنف�ص الب���رصة وي�ش���عده� ذلك على 
اإخراج الدهون وال�شموم منه�. ا�شتخدام كرمي مرطب للب�رصة 
كي ي�ش���عد على ترطيبه� والتخل�ص ِم��ن اآث�ر احلبوب. عمل 
تق�ش��ري للب���رصة كل فرتة كي ي�ش���عد ذل��ك عل��ى اإزالة اجللد 
املي��ت عن ب�رصت��ك ويجدد خالي� الب�رصة. اأم��� اإذا ك�نت اآث�ر 
احلب��وب كث��رية ومل تفل��ح مع��ك الط��رق املنزلي��ة لعالجه� 
وخ�شو�ش��ً� لو ك�نت اآث�ر احلبوب ُت�شبب ال�شواد والت�شوه يف 
ب�رصتك، ف�إنه يجب عليك الذه�ب اإىل طبيب الب�رصة املخت�ص 
كي ي�ش�عدك يف عالجه� ب�شكل اأف�شل، الأنه لو مل تع�لج اآث�ر 
احلبوب ب�رصعة قد ي�ش��عب عالجه��� بعد ذلك وجتعل وجهك 
غري جمي��ل، وقد تطورت عالج�ت الب���رصة كثرياً هذه االأي�م 
واأ�شبح ب�الإمك�ن عالج اآث�ر احلبوب ب��شتخدام تقنية الليزر 
والتي ت�ش�عد على التخل�ص ِمن احلبوب اآث�ره� اأي�شً� وعودة 
الب���رصة طبيعية كم� ك�ن��ت ِمن دون اأي اآث�ر ج�نبية، ويجب 

اأن حتر���ص دائم��ً� عل��ى اأن حت�ف��ظ على ب�رصت��ك ِمن ظهور 
احلب��وب كي ال تبقي هن���ك اآث�ر حبوب على ب�رصتك، ومُيكن 
اأي�ش��ً� ع��الج اآث�ر احلب��وب ب��ش��تخدام امل��ش��ك�ت الطبيعة 
وخ�شو�ش��ً� لو ك�نت ب�رصتك ح�ش��ش��ة وال ت�شتطيع ا�شتخدام 
امل��ش��ك الذي يب�ع يف ال�ش��يدلي�ت. م��ش��ك طبيعي للب�رصة 
م��ش��ك اللنب ِمن اأف�ش��ل الط��رق التي ت�ش���عدك يف التخل�ص 
ِمن اآث�ر احلبوب وحروق ال�شم�ص اأي�شً� وامل�ش�عدة على بق�ء 
ب�رصتك �ش���فية، وميكن ا�ش��تخدام لنب د�ش��م %1.5 ودهنه 
عل��ى الوج��ه وترك��ه مل��دة ربع �ش���عة وث��م بعد ذلك غ�ش��له 
مب�ء ف�تر. وميكن ا�ش��تخدام هذا امل��ش��ك م��رة اأو مرتني يف 
االأ�ش��بوع و�ش��وف تالح��ظ �ش��ف�ء ب�رصتك وجم�له�. م��ش��ك 
زي��ت الزيت��ون والليم��ون اجلمي��ع يع��رف مدى ف�ئ��دة زيت 
الزيتون والليمون للج�شم وهي اأي�شً� مفيدة للب�رصة، وميكنك 
ا�ش��تخدام هذا امل��شك ب�لقي�م بتح�شري ملعقة دقيق وملعقة 
ل��نب وع�رص ن�ش��ف حبة ليم��ون وملعقة زيت زيت��ون، ويتم 
خلطه� جميعه� مع بع�شه� البع�ص ثم بعد ذلك يتم و�شعه� 
عل��ى الوج��ه مل��دة 25 دقيق��ة، وبعد ذل��ك يتم غ�ش��له� مب�ء 
ف�تر وتن�ش��يف الوجه بفوطة قطنية. فهذه م��ش��ك�ت طبيعة 
ل��ن ت�رص ب�رصتك و�ش��وف تفيده� وتغذيه� وت�ش���عده� على 
التخل�ص ِمن م�ش���كل الب�رصة املختلفة واأهمه� م�ش��كلة اآث�ر 
احلبوب. ويجب اأن يحر�ص ال�شخ�ص دائمً� على احلف�ظ على 
ب�رصته �ش���فية ونقية وعدم الت�أخ��ر يف عالجه� عند ظهور 
اأي م�ش��كلة كي ال يت�ش��بب له ذل��ك يف ظهور م�ش���كل اأخرى 

للب�رصة وي�شعب عليه عالج ب�رصته. 

متابعة  ــ الجورنال 

خاص

 طريقة عمل شاورما اللحم 

6 وسائل لمعرفة المأكوالت الفاسدة في المطبخ

5 مخاوف تمنع المرء من السفر

املكون���ت :ن�ش��ف كيل��و م��ن اللحم مقّط��ع �رصائح 
طولية رفيعة. التتبيلة: كوب من خل التف�ح ، ن�شف 
كوب من زيت الزيتون. ب�شلة كبرية مفرومة ن�عمً�. 
ملعق��ة كبرية من الث��وم املهرو�ص. ملعقة �ش��غرية 
من امللح. ملعقة �ش��غرية من الفلفل االأ�شود. ملعقة 
�ش��غرية من به���رات الك���ص )به�رات ال�ش���ورم�(. 
ملعق��ة كبرية م��ن الزعرت. طريقة التح�ش��ري ن�ش��ع 
اخل��ل، وزي��ت الزيت��ون، والب�ش��ل املف��روم، والثوم 
املهرو���ص، واملل��ح، والفلفل، والبه�رات اخل��ش��ة، 
والزعرت اجل���ف يف وع�ء عمي��ق ونخلط املكون�ت 

جي��داً. ن�ش��ع �رصائح اللح��م يف التتبيل��ه ونخلطه� 
معه��� ب�لي��د، ونغّط��ي الوع���ء ب�لن�يلون ون�ش��عه 
يف الثالج��ة ليل��ة ك�ملة. نخرج اللح��م من الثالجة 
ون�ش��عه يف م�ش��ف�ة للتخل�ص من ال�ش���ئل. ن�ش��ع 
اللحم��ة يف �ش��ينية مع قلي��ل من الزي��ت وندخله� 
يف الفرن حتى ت�ش��وى اللحم وتن�شج مت�مً� وجتّف 
املرق��ة ويج��ب تقلي��ب اللحم��ة بني احل��ني واالآخر 
ك��ي ال حت��رتق ولتن�ش��ج ب�ش��كل مت�ش���وي. نق��دم 
الك�ص ك�شندوي�ش���ت مع البط�ط� امللقية و�شل�ش��ة 

امل�يونيز.

 ي�ش��رتي معظ��م الن����ص اأطعم��ة ف�ئ�ش��ة ع��ن ح�جته��م، 
ويخزن��ون ق�ش��مً� منه��� يف الثالج��ة اأو خزائ��ن ورفوف 
املطب��خ، ويغفل��ون يف كث��ري من االأحي���ن عنه��� اإىل اأن 
تتعفن وت�ش��بح غري �ش���حلة لالأكل، مم� ي�شتدعي رميه� 
يف القم�مة. وت�شبب االأطعمة الف��شدة يف ح�ل مت تن�وله� 
العديد من االأمرا�ص التي ميكن اأن ت�شبب الوف�ة يف بع�ص 
االأحي���ن، لذل��ك يج��ب احلر�ص عل��ى تخزي��ن امل�أكوالت 
ب�ل�ش��كل ال�ش��حيح وا�ش��تهالكه� خالل فرتة �شالحيته�. 
ويقدم موقع اإي ه�و، جمموعة من الو�ش���ئل التي ت�ش�عد 
على حتديد االأطعمة الف��شدة لتجنب تن�وله�، خ��شة واأن 
بع�ص التج�ر ي�ش��تخدمون العديد من احليل الإخف�ء فرتة 

انته�ء �شالحيته�.
1 - التحقق من فرتة ال�شالحية

قب��ل ���رصاء اأو تن���ول اأي طع���م يج��ب التحق��ق من فرتة 
ال�ش��الحية املدون��ة على العب��وة، وعلى 

الرغ��م م��ن اأن ه��ذه الف��رتة ال تع��د 

املوؤ�رص االأ�ش��ش��ي ل�ش��م�ن �ش��الحية االأطعمة، اإال اأن من 
ال���رصوري ق��راءة ت�ري��خ االإنت���ج وانته�ء ال�ش��الحية، 
وخ��ش��ة على االأطعمة �رصيعة الف�ش�د ك�الألب�ن واحلليب 

واللحوم�ت.
2 - رائحة االأطعمة

غ�لبً� م� تعطي رائحة االأطعمة فكرة عن مدى �شالحيته� 
لالأكل، حيث تتغري رائحة معظم االأطعمة وت�ش��بح منفرة 
عندم��� تف�ش��د، ويف�ش��ل اأن ي�ش��م رائحة الطع���م اأكرث من 
�ش��خ�ص للتيقن من اأن ب�الإمك�ن تن�ول��ه، اأو اأن االأوان قد 

ح�ن للتخل�ص منه.
3 - التحقق عن طريق االإنرتنت

يوف��ر املجل�ص ال��دويل ل�ش��المة االأغذية عل��ى موقعه يف 
االإنرتنت، خمطط�ت بي�نية زمنية تبني الزمن الذي ميكن 
خالله تخزين جميع اأنواع االأطعمة قبل اأن تبداأ البكتريي� 
ب�لتن�ش���ط والتك�ثر داخله�، وي�ش�عد ذلك على الت�أكد من 
�شالحية االأطعمة خ��شة واأن بع�شه� ال تبدي اأي تغريات 
بنيوي��ة على املدى الق�ش��ري وال ميكن متييزه� ب�ل�ش��م اأو 

العني املجردة.

4 - مراقبة ال�ش�عة
اإذا كنت يف نزه��ة ع�ئلية ومر وقت على طهي اللحوم�ت 
اأو الدج�ج اأو اأي نوع من االأطعمة تبداأ البكتريي� ب�لتك�ثر، 
وت�ش��ري االأبح�ث اأن ترك االأطعمة ملدة �ش�عتني يف درجة 

حرارة الغرفة كفيل ب�إف�ش�ده�.
 5 - لون االأطعمة

يتغري لون وبنية العديد من االأطعمة وخ��ش��ة اللحوم�ت 
عندم� تف�ش��د، وتكون اللحوم�ت الط�زجة ذات لون وردي 
م�ئ��ل اإىل االأحمر وبنيته��� طرية مط�طية، يف حني يكون 
لون اللحوم�ت الف��ش��دة اأق��رب اإىل اللون البني وق��ش��ية 

امللم�ص.
 6 - �رصوط التخزين

تختلف �رصوط تخزين االأطعمة بح�شب نوعه�، فم� ينطبق 
عل��ى اللحوم���ت ال ينطبق على االألب�ن وم�ش��تق�ته�، كم� 
تختل��ف �رصوط ودرج��ة احلرارة التي حتت�جه� اخل�ش���ر 
والفواك��ه ع��ن غريه��� م��ن االأطعم��ة، لذلك يج��ب معرفة 
���رصوط تخزين اأي نوع من الطع�م قبل �رصائه، ويف ح�ل 

مل يتم التقيد بهذه ال�رصوط ال ين�شح بتن�ول االأطعمة.

 يع�ين الكثري من االأ�ش��خ��ص 
من خم�وف وهواج�ص عديدة 

وخ��ش��ة  ال�ش��فر،  جت���ه 
ب��شتخدام و�ش�ئل النقل 
ك�لط�ئ��رة  احلديث��ة 
التي  ال�رصي��ع،  والقط�ر 

تنطوي عل��ى الكثري من 
املخ�طر املحتلمة. 

بخم�ش��ة  ق�ئم��ة  وه��ذه 
خم���وف حقيقية ق��د تدفع 

ع��ن  لالمتن���ع  الكثريي��ن 
ال�شفر، على النحو الت�يل: 

1 - التعر�ص حلوادث ق�تلة
ميث��ل التعر�ص للحوادث الق�تلة اأثن�ء 

ال�ش��فر اأح��د اأه��م الهواج���ص الت��ي تق�ص م�ش��جع 
امل�ش���فرين وت�ش��كل �ش��غطً� كبرياً عليهم، ومتنع 
م��ن يع���ين م��ن الره���ب منه��م م��ن ال�ش��فر. 
ف�أخب�ر حوادث حتطم الط�ئرات والقط�رات 
التي ن�ش��مع عنه� كل يوم قد ت�ش��كل ح�جزاً 
نف�شيً� يدفع الكثريين لالمتن�ع عن ال�شفر. 

2 - اخلوف من املجهول
اإن امتن���ع الكثريي��ن ع��ن ال�ش��فر، ق��د يعود 
ل�ش��بب خ�ش��يتهم من التع�مل م��ع الثق�ف�ت 
االأخرى، اأو �ش��عوبة تعلم لغ�ت جديدة، حيث 
ي�شكل ع�ئق الثق�فة واللغة ع�ماًل جوهريً� يف 

اإقالع البع�ص عن ال�شفر اإىل بلدان اأخرى. 
اأو ال�رصقة 3 - التعر�ص لالختط�ف 

ينت�ب البع�ص املخ���وف من التعر�ص لالختط�ف اأو 

ال�رصق��ة اأثن�ء �ش��فرهم اإىل بلد اأجنبي تك��رث فيه مثل 
هذه احل��وادث، وخ��ش��ة اأولئك الذين ي�ش���فرون 

مبفرده��م ويجهل��ون الكثري م��ن احلق�ئق عن 
هذا البلد. 

 4 - التق�ط االأمرا�ص املعدية
ق��د ينت���رص وب�ء م� يف اأح��د البلدان، االأم��ر الذي يدفع 
حمب��ي ال�ش��فر لتجن��ب التوج��ه اإىل ه��ذا البل��د خ�ش��ية 
التق���ط هذا الوب�ء، االأمر الذي يوؤثر �ش��لبً� على احلركة 

ال�شي�حية فيه. 
5 - احلروب

تع���ين العديد من البلدان من كوارث احلروب واالفتق�ر 
اإىل االأم��ن، م��� يجعله��� وجه��ة خط��رية لل�ش��فر، وهذا 
يوؤثر �ش��لبً� على احلركة ال�ش��ي�حية فيه�، ومينع ع�ش�ق 

ال�شي�حة من ارتي�ده� خ�شية على حي�تهم.

يجب اأن ت�ش��تثمر اأموالك ب�شكل جيد اليوم، اإذا كنت تفكر 
ف��ى ���رصاء منزل اأو �ش��قة، ميكن��ك اأن جتد �ش��فقة جيدة 
اليوم، ف�إن بع�ص اال�شرتاتيجي�ت امل�لية التى اعتمدته� 

منذ وقت طويل فى هذا املج�ل �شتجنى ثم�ره� االآن.

جن���ح ملح��وظ الي��وم على ال�ش��عيد املهنى فق��د بذلت 
جمه��ود كبري من اأجل الو�ش��ول لتل��ك النج�ح�ت مهم� 
ك�نت ب�ش��يطة. �شتحقق املزيد الفرتة املقبلة وقد حتظى 

ب�إعج�ب روؤ�ش�ئك ب�لعمل.

�رصي��كك اليوم يحت���ج لالحتواء ح���ول التق��رب اإليه اأكرث 
والتحدث �شويً� فقد ان�شغلت عنه كثرياً الفرتة امل��شية. من 

املرجح ان ت�أخذ عالقتكم� �شكل اآخر الفرتة املقبلة

ال ت�ش��يع جمه��ودك هب���ء فت�أك��د اأن علي��ك اإعم���ل 
عقل��ك لتحقيق االأهداف وه��ذه هى طريقتك املعت�دة 
ب�لن�ش��بة لك فى عملك .  البد اأن متنح  الوقت الك�يف 
ل�رصي��ك احلي���ة ليتمك��ن م��ن التعبري لك ع��ن حقيقة 

م�ش�عره جت�هك

الي��وم �ش��وف يك��ون ه�دئ� ف��ى عملك ومديرك �ش��وف 
يك��ون فى »م��ود« خمتلف عن اأى ي��وم اآخر. وميكن اأن 
تن���ل ترقي��ة ب�ش��بب اجته�دك.كم��� اأن ادخ���ل �رصيك 
حي�تك لع�ئلتك ي�ش��تغرق وقتً� طوياًل، فتذكر اأنه عليك 

ال�شري بخطوات ث�بتة للفوز فى تلك املهمة.

تتعر�ض الب�شرة مل�شاكل متعددة 
وكثرية، وِمنها اال�شمرار 

وظهور الكلف وظهور 
احلبوب، وال يوجد �شخ�ض مل 

يتعر�ض الأي م�شكلة ِمن م�شاكل 
الب�شرة املختلفة، والب�شرة 

حتتاج للعناية واالهتمام كي 
تبقي جميلة وناعمة وخالية 
ِمن امل�شاكل، وكل م�شكلة ِمن 

م�شاكل الب�شرة ميكن عالجها 
بالطريقة التي تنا�شبها. 

فر���ص عم��ل كب��رية ف��ى انتظ���رك وتلب��ى جمي��ع 
الدع���وى التى توج��ه اإليك فى جم�ل العمل ب�ش��كل 
جي��د، وق��د ين�ش��حب اأح��د زم��الءك من العم��ل وقد 
ت�ش���عد �ش��خ�ص اآخ��ر ل�ش��د ه��ذه الفج��وة، وراتب��ك 

�شيتح�شن بغ�ص النظر عن مك�ن وجودك.


