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مهنيللًا: قد يطر�أ تغيري يربكك قليللًا، �إنه يوم �شاغط ي�شعرك 
بالتعللب ورمبللا ي�شللري �إىل خللاف ب�شيللط مللع �أحللد �لزماء 
عاطفيللًا: قللد تخو�للض معارك ب�شيطللة مع �ل�رشيللك لإقناعه 
بالتخلي عن �أنانيته، قد تنجح حينًا ورمبا تف�شل حينًا �آخر

مهنيللًا: يعر�شك هذ� �ليوم لبع�ض �شوء �لتفاهم مع فريق 
�أو حكومللة �أو جماعللة وقللد تعاندك �لظللروف يف �لعمل 
عاطفيللًا: ل تللرك �ل�شكللوك توؤثر يف عاقتللك بال�رشيك، 
وهللذ� مللن �شاأنلله �أن يو�شلللك �إىل �أماكللن ل ترغللب يف 

�لو�شول �ليها

مهنيللًا: تكون �أجو�ء �لعمللل هادئة، وتتمكن من �إجناز 
�لأعمللال �ملطلوبة منك بجد�رة وجنللاح وتفوق باهر 
عاطفيللًا: �أمور ب�شيطة قد حتمللل �لكثري من �ملتغري�ت 
�لأ�شا�شيللة، لذ� عليك عدم �ل�شتهتللار باأي �شيء ميكن 

�أن يوؤثر يف عاقتك بال�رشيك

مهنيللًا: تنتقللل هللذ� �ليللوم �إىل �ملوقللع �ملنا�شللب لك، فا 
تغري مللن قر�ر�تك لر�شللي �لآخرين بهللا عاطفيًا: تطرح 
جمموعة من �لأفللكار وتناق�شها مللع �حلبيب وتتو�شان 
مللن  للكثللري  �لعمليللة  و�حللللول  �ملرجللوة  �لنتائللج  �إىل 

�مل�شكات �مل�شتع�شية

مهنيللًا: يفر�للض عليللك هللذ� �ليللوم �لركيللز علللى �لأمللور 
�لأ�شا�شيللة وعللدم �لن�شغللال بالأمللور �لثانويللة لأنها لن 
تفيللدك ب�شيء عاطفيًا: قد تو�جلله مو�قف �شعبة وحمرجة 
�أحيانللًا، لكللن �ل�رشيللك يقللف �ىل جانبك وي�شاعللدك كثري�ً 

ويجد لك �حللول �ملنا�شبة 

ًا مبللا تريد، فُكن  مهنيللًا: يدعوك هذ� �ليللوم �إىل �لتفكري مليًّ
منتبهًا �إىل طريقة ت�رّشفاتك و�إىل كل كلمة تتفّوه بها

عاطفيللًا: فينو�للض يف �جلللوز�ء ما يجعلللك تق�شللي �أوقاتًا 
حلوة مع �ل�رشيك ويجمع حولك �لنا�ض فتبدو و�ثقًا بنف�شك 

مفاخر�ً بها
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كيف تختارين صالون الشعر المناسب لك؟

�إليِك هذه �لن�شائح لختيار �شالون �ل�شعر �ملنا�شب:
1.�ل�شتعانللة ب�شديقللة: قومي ب�شللوؤ�ل �شديقاتللِك عن �شالون 
�ل�شعللر �خلا�للض بهللن، و��شاأليهّن: كيللف يتعاملَن مللع �شعرهن؟ 
وكيللف يخللرَن �ألللو�ن �ل�شعللر �ملنا�شبللة؟ ولكللن عليللِك مر�عاة 
�ختيار �ل�شديقات �للو�تي ميتلكَن �شعًر� قريًبا من طبيعة �شعرك، 

ا. لتحديد �ل�شالون �لذي �شيكون منا�شًبا لِك �أنِت �أي�شً
2.��شتخللد�م و�شائللل �لإعللام: يحر�ض �لكثريون مللن م�شّففي 
�ل�شعللر، علللى �لقيللام ببع�للض �لدعايللة لهللم، عن طريللق و�شائل 
�لتو��شللل �لجتماعللي كل"�لفي�ض بوك" و"�ن�شتقللر�م"، وذلك عن 
طريق ن�للرش �شور للت�رشيحللات �خلا�شة بهم، فقومللي بتفّح�ض 
و�شائللل �لإعام، كما عليِك قللر�ءة �لتعليقات �ملختلفة �خلا�شة، 

ملعرفة ما �إذ� كان هذ� �ملركز �شينا�شبِك �أم ل.
3.�لتحللّدث مللع �خلرب�ء: عنللد �أول زيللارة لِك ل�شالللون �ل�شعر، 
قومللي باختيللار ت�رشيحللة ب�شيطللة، ول تقومي بق�للضّ �أو تغيري 
�ل�شعللر، وروؤيللة  �لتحللدث مللع م�شفللف  �إّل بعللد  لللون �شعللرك، 
�لت�رشيحللة �لتللي �شيقوم بهللا، لتعريف مللا �إذ� كنللِت �شتح�شلني 
على مللا �أردِت �أم ل، فاإذ� �شعرِت بارتياح من زيارتِك �لأوىل له، 
ميكنللِك يف �لزيارة �لأخرى ق�للضّ �أو تغيري لون �شعرك، �أّما �إذ� مل 

ت�شعري بارتياح، فا تكرري �لزيارة مرة �أخرى.
4.كللوين و�قعّية: م�شّفللف �ل�شعر �شي�شاعللدِك يف �حل�شول على 
�إطالللة ر�ئعللة وخمتلفة، ولكن عليِك �أن تكللوين و�قعّية باختيار 

مللا ينا�شبِك من �ألللو�ن و�إطالت �ل�شعر، فعلللى �شبيل �ملثال: �إذ� 
كنِت �شمر�ء ذ�ت �شعر �أ�شود، وتريدين �حل�شول على لون رمادّي 
�أ�شقللر، فذلك �شيزيللد من �شوء �شعللرِك و�إطالتك، وعليللِك �شيدتي 

�ختيار ما ينا�شب ب�رشتِك و�شعرِك، ومظهرِك ب�شكل عام.
و�حر�شي على �ن يكون م�شفف �ل�شعر يهتم بهذه �لمور 

-تدليللك فللروة �لر�أ�ض: بع�للض �مل�شففني ل يقللوم بتدليك فروة 
�لر�أ�للض جيد�ً عنللد �لغ�شيل، وذلك خطاأ، ففللروة �لر�أ�ض حتتاج �إىل 
�لتدليللك لتن�شيط �لللدورة �لدموّيللة، ما يللوؤدي �إىل حت�شني �ل�شعر 
وزيللادة منوه، كما �أّن �لتدليك �شي�شعرِك ببع�ض �ل�شرخاء �أثناء 
�لغ�شيللل، لذلك فمن �أهم �شفللات م�شّفف �ل�شعر �لبارع، �هتمامه 

بفروة �لر�أ�ض.
تقليم �أطللر�ف �ل�شعر: يعتقد بع�ض م�شففي �ل�شعللر، �أّن �ل�شعر �إذ� 
كان جيللد�ً، فلللن يحتللاج �إىل �لق�ض، وهذ� �عتقللاد خاطئ، فذلك 
ف،  �شيجعللل �شعرِك �أق�رش، بللل عليِك ق�ّض �أطللر�ف �شعرِك �ملق�شّ

فذلك �شيح�ّشن من �شحة �شعرك.
�شبللغ �ل�شعر: يعتقد �لبع�ض �أنه ميكننا �شبللغ �ل�شعر يف �ملنزل، 
وتوفري �ملللال و�لوقت، بدًل من �لذهللاب �إىل م�شففي �ل�شعر، �إل 
�أّن �شبللغ �ل�شعر يف �ملنزل قد يجعلِك ت�شعني �لكثري من �ل�شبغة 
علللى �شعللرك، وقد ل حت�شلني على �للون �لللذي تبحثني عنه، لذ� 
ل بللّد مللن �شبغ �شعرِك لدى م�شفف �ل�شعللر للح�شول على �للون 
�لأن�شب لِك، و�لتقليل من �ملو�ّد �لكيميائّية �لتي �شت�شعينها على 

�شعرك.
ت�شفيللف �ل�شعللر: قومللي باختيللار �مل�شفللف �لذي يخللاف على 
�شعرك مللن �حلللر�رة �لعالية، وعنللد ��شتخد�م �ملكللو�ة، ي�شتخدم 

�ملكو�ة ذ�ت �حلر�رة �ملنخف�شة �لتي ل توؤّثر على �شحة �شعرك.
ن�شائللح م�شففللي �ل�شعر: �شين�شحللِك م�شففو �ل�شعللر �لبارعون، 
لزيللادة  �ملنزليللة  و�لعاجللات  �لطبيعيللة  �لزيللوت  با�شتخللد�م 
قللوة و�شحللة �شعللرك، مثللل: زيللت �لزيتللون، وزيت جللوز �لهند، 
و�لأفللوكادو، فهللي مللن �أكللر �لعاجللات �نت�شار�ً للحفللاظ على 

�شحة �شعرك.
�ما كيف تختارين �خل�شل �ملنا�شبة للون �شعرِك؟!

حُتللب �لفتيات تغيري مظهرهللن �خلارجي باإ�شتمر�ر، مبا يف ذلك 
�ل�شعللر، فيذهللن �إىل �شالونللات �لتجميللل قا�شديللن تغيري لون 
�ل�شعللر و�شبغللِه و�إختيار �خل�شللات �مُلنا�شبة، ولكللن قد يتبني 
�أحيانللًا �أن �للون �جلديد غللري مائم للون �لب�رشة .. ولتجنب مثل 
هذه �لأمور ُنقدِّم لِك بع�للض �لن�شائح لإختيار �خل�شل �ملنا�شبة 

للون �شعرِك .. و�إليِك �لتفا�شيل ..
- �إذ� كانت ب�رشتِك ذ�ت لوٍن وردي �إختاري �للون �لأ�شقر:

�إن �لأطفللال �لذين ولدو� بلوٍن وردي و�شعٍر فاحت ينا�شبهم �للون 
�لأ�شقللر لحقللًا، لأن لللون �ل�شعر �لأ�شقللر ُينع�ض �لوجلله وُيخفف 
�للون �لباهت، على �لعك�ض من ذلك، لون �لب�رشة �لوردي و�لفاحت 
�شيت�شللارب مع �ل�شعر �لبني وُي�شعللرِك باأن �شيئًا ما غري منا�شب 

يف كل مرٍة تنظرين فيها �إىل �ملر�آة.
قي لون �شعرِك: - �إذ� كانت ب�رشتِك بلوِن �لزيتون غمِّ

يقللول ماثيو بللي خبري �ل�شبغة يف �شالللون "�أماتو" يف بيفريل 
هيلللز: "ل توجد ب�للرشة ُتنا�شبها خ�شللل �ل�شوكللول ول تنا�شبها 
�خل�شللل �ل�شقر�ء �أكر مللن جوليا روبرت�ض"، وهللي مثاٌل و��شٌح 
علللى �أن لللون �ل�شبغة هللاٌم جد�ً يف عك�ض لللون ب�رشتنا، فاللون 

�لبنللي �لغني ُيعزز قيمة �لب�رشة وُيبعد �ل�شحوب �ل�شبيه باملر�ض 
عللن وجهللِك، وكذلللك يجعللل عيونللِك تبللدو�ن �شحيللة و�أ�شنانك 

نا�شعة.
- �إذ� كانت ب�رشتِك �شمر�ء و�شعرِك خفيفًا جد�ً �إختاري �لبني:

�خل�شل �لبنية ُت�شيف بعد�ً �أكر وقتامًة و�شماكًة لل�شعر �خلفيف، 
لإ�شافللة عمٍق �إ�شللايٍف لل�شعر �خلفيف، نن�شللح بتلوين �لطبقات 

�ل�شفلى من �ل�شعر بلوٍن �أغنى قليًا من �لأعلى.
 - �إذ� كانت ب�رشتِك �شمر�ء غامقة �إختاري �ل�شبغات �لفاحتة:

�إختاري �لألو�ن �لفاحتة كالك�شتنائي �لغامق و�ملتو�شط و�لبني 
�لفاحت، و�لأ�شقر �لغامق ، و�لبني �لغز�يل، ولكن �أفتح من درجات 
تلللك �لألللو�ن لللن ينا�شبك مثللل �للللون �لأحمر، فهللي �شتزيد من 
�شمللرة ب�رشتِك. - عندمللا ترغبني يف ق�ض �شعللرِك ب�شكٍل ق�شري 
فتحللي لونُه: عندما تللدرج مو�شة �ل�شعر �لق�شللري بني �لفنانات 
�مل�شهللور�ت غالبًا مللا نر�ها يف ظاٍل فاحتة �للللون، لأن �ل�شعر 
�لق�شللري ُيللرَبز �أكللر باللللون �لفللاحت �شللو�ًء �لكامللل �أو باخل�شل 
�ل�شقللر�ء. - �إذ� كان لللون ب�رشتِك �أبي�ض ولللون عينيِك �أخ�رش �أو 
�أزرق: �أغلللب �ألو�ن �ل�شبغة �لفاحتة ُتنا�شبللِك كالأ�شقر �لرمادي، 

و�لأ�شقر �لبني ولكن �إحذري �لأ�شقر �لذهبي �ملائل لاإ�شفر�ر.
- �إذ� كانت ب�رشتِك بي�شاء ولون عينيِك بني �أو �أ�شود:

�للللون �ملنا�شب لِك هو �لبني �ملو�شللح بخ�شاٍت خفيفٍة خوخية 
�للون.

- �ذ� كانت ب�رشتِك بي�شاء ولون عينيِك ع�شلي:
لون �خل�شل �ملنا�شب لِك هو ك�شتنائي فاحت �أو بني مائل لاأ�شقر 

�أو نحا�شي.

متابعة  ــ الجورنال 

طريقة عمل خبز التورتيال

خطوات وضع المكياج للبشرة السمراء

إليك.. كيفية استخدام مكياج الهاياليت و الكونتور

مكّونللات خبللز �لتورتيللا ثاثللة �أكللو�ب مللن 
�لدقيللق �لأبي�للض �ملنخللول. كللوب مللن �ملاء. 
ملعقللة �شغرية و�حللدة من �ل�شكللر. ثلث كوب 
مللن �لزيت �لنباتي. ملعقللة �شغرية من �مللح. 
طريقللة حت�شللري خبللز �لتورتيللا �أ�شيفي يف 
وعاء كّل من �لدقيق، و�مللح، و�لزيت �لنباتي، 
وبا�شتخللد�م �مللعقللة �أو �ليد قّلبللي �ملكّونات 
حتللى يتوّزع �لزيت على كمّيللة �لدقيق كاملة. 
�أ�شكبي �ملاء بالتدريج مع �لعجن باليد ب�شكٍل 
قللوّي �إىل �أن تتكللّون عجينللة متما�شكللة لينة، 
وحُتللّدد كمّيللة �ملاء عنللد �ل�شكب. عنللد ت�شكيل 
�لعجينللة دعيهللا ترتللاح يف �لغرفللة مدة 15 
دقيقللة . قّطعللي �لعجللني �إىل كللر�ت متّو�شطة 

�حلجللم - 16 قطعللة تقريبللًا-. تفللرد �لعجينللة 
با�شتخللد�م �ل�شوبللك علللى �شطللح ٍمر�شو�للضٍ عليلله 
�لقليل مللن �لدقيق، مللع �ل�شتمر�ر بالفللرد �إىل �أن 
تتكّون عجينة د�ئرية رفيعة �ل�شمك. تو�شع مقاٌة 
د�ئرّيللة �ل�شللكل -تكون ذ�ت حجللٍم متو�ّشط- على 
�لنار، وُتللرك لبع�ض �لوقت حتى ت�شخن جيد�ً، ثّم 
تو�شللع �لعجينة على �ملقاة وعندمللا تتحّمر من 
جهللة ُتقّلب للجهة �لأخرى، و�إذ� كان يتو�فر �شاج 
�خلبللز فذلك �شي�شّهل �لأمر �أكر. �إذ� ز�دت كمّية من 
خبز �لتوريتا؛ فيمكللن لّفها بقطعة قما�ض نظيفة 
للحفللاظ عليها من �جلفللاف. ُتكللّرر �لعملّية حّتى 
�لنتهللاء مللن �لكمّية ب�شللكل كامللل، وبذلك يكون 

خبز �لتورتيا جاهز�ً لا�شتخد�م.

 ��شا�شيات �مليك �ب، طريقة و�شع  �ملكياج وخطو�ت 
مكيللاج �لوجه، ت�شاوؤلت �أ�شا�شّية تطرحها كل �شيدة. 
عندما يتعلق �لأمر بل �لب�رشة �لد�كنة، و�شع �ملكياج 
يكون �شعًبا يف كثري من �لأحيان، ول �شّيما لناحية 
تاأ�شي�ض �لب�رشة، و�ختيار �للو�ن �ملنا�شبة لها. �إليِك 
طريقللة �شهلللة لو�شع �ملكيللاج �ل�شموكللي  �ملنا�شب 

للب�رشة �ل�شمر�ء.
1.حافظي على رطوبة ب�رشتك. �إذ �إّن �لب�رشة �لد�كنة 
متيللل �إىل �أن تبللدو جافللة، يف حللال مل ترّطب ب�شكل 
�شحيللح. للحفاظ على �شحتها، ميكنللِك د�ئًما و�شع 

مرطب على وجهِك بعللد �ل�شتحمام �ليومي. �إذ� كان 
لديللِك ب�رشة جافة، قللد ترغبني يف ��شتخللد�م �أ�شا�ض 
�شائللل �أو �لكللرمي. ملزيد مللن �لرطيللب، ميكنِك مزج 

ب�شع قطر�ت من مرطب يف �لأ�شا�ض قبل �لتطبيق.
2.�شّلطللي �ل�شوء على �حلو�جللب، من خال تطبيق 
ظللال �لعيللون باللون �لأبي�للض. طّبقللي �لقليل فقط 
حتللت قو�للض كل حاجب. بهللذه �لطريقللة �شتح�شلني 
علللى عيللون �أكللرب و�أكللر در�ماتيكّية. هللذه �خلدعة 

فعالة ب�شكل خا�ض على �لب�رشة �لد�كنة.
3.�أف�شل خيار للب�رشة �ل�شمر�ء، هو ��شتخد�م �لكحل 

�لأ�شللود لت�شكيللل �لعللني �لدخانية. وبالرغللم من �أنه 
كا�شيكي للمللر�أة �لعربّية، لكنه �خليللار �لأمثل لهذه 
�لب�للرشة، ول �شّيمللا عندمللا مُيللزج مع �ألللو�ن �لظال 

�لامعة، مثل �لبنف�شجي.
4.�إحر�شللي علللى �إبللر�ز �شفتيللِك من خللال تطبيق 
بع�للض �لأ�شا�ض، �أوًل جلعل لللون �شفاهك يربز بقوة. 
�أن�للرشي طبقة من �لأ�شا�للض على �شفاهللِك بالطريقة 
نف�شهللا �لتللي ت�شتخدمينهللا على بقيللة ب�رشتك. هذه 
�خلدعة ت�شاعدِك للح�شللول على �حمر �شفايف �أغمق 

و�أكر �إ�رش�ًقا.

كيفية جتهيز �لب�رشة قبل �ملكياج
�أهللم �شلليء قبللل كل �شلليء �أن تقومللي بتق�شللري ب�رشتك 
حتللى تتخل�شي مللن تر�كللم �ل�شو�ئب و �لأتربللة عليها، 
و �لتنظيللف يكللون د�ئما ب�شللكل دوري لتكللون ب�رشتك 
نظيفللة، �إذ� كنللت تهتمللي بتنظيللف ب�رشتللك د�ئمللا فا 
ت�شطللري �إىل تق�شريها قبل كل مرة من و�شع �ملكياج، 
فرطيللب �لب�للرشة د�ئمللا بو��شطة كرمي مرطللب منا�شب 
للب�رشة وغ�شلها يكون كايف، من �لأف�شل لكي ��شتخد�م 
�لرب�مير و هذ� بعد و�شع كرمي �ملرطب، و هو عبارة عن 
م�شتح�رش يتم توزيعه على �لوجه كاما، يجعل �لب�رشة 
تظهللر ناعمللة خالية مللن �أي جتاعيد وهللو �أي�شا يعمل 

طبقة بني �لب�رشة و �ملاكياج.
ي�شتخللدم يف نحللت و�لوجلله وظهللوره ب�شللكل ��شغللر و 
هللو نوعان �لكرميللي و �لبودر، ومنلله درجتني �لفاحت و 
�لغامللق وطريقة و�شللع �لكونتور تختلف مللن فتاه �يل 
�أخرى، فمثا �إذ� كانت �نفك كبرية فتحتاجني ت�شغريها 
و �إذ� كانللت طويلة فتحتاجني تق�شريهللا، كذلك �لوجه 
�إذ� كانللت �جلبهة عري�شة فقومي بت�شغريها، و �إذ� كان 
�لوجلله د�ئللري و ممتلللئ فتحتاجللي تنحيفلله وتظهري 

عظمللة �لوجلله، بع�ض �لنا�للض ل يفرقون بللني �لكونتور 
و �لربونللز فالكوننتور لبد �أن يكللون لونه مطفي حتى 
يقوم باإطفللاء و �إخفاء �ملناطق �لتي تريدين ت�شغريها 
�أمللا �لربونللز فهللو د�ئما لمللع وي�شتخللدم يف �حل�شول 
علللي لون للب�للرشة برونللزي. �أي�شا ل ي�شللرط �ن يكون 
�لكونتللور من منتجات �لكونتور �لغالية �لثمن �أو لي�شت 
متوفللرة، فيمكن ��شتخللد�م �أي لونني بدرجتني �لفاحت و 
�لغامللق و يف�شللل �أن يكون من �لبنيللات حتى يتنا�شب 
مللع لون �لب�للرشة، و يكون �للون �لغامللق �أغمق من لون 
�لب�للرشة بثاث درجات تقريبا، ميكللن ��شتخد�م �ل�شادو 
�أو كرمي �أ�شا�للض بدرجتني فاحت و غامق مكان �لكونتور 
و يعطللي نف�ض �لنتيجة، ��شتخدمي �لكونتور �لبودرة يف 
�ل�شتخللد�م �ليومللي �لعللادي �أما �لكرميي فهللو منا�شب 

�أكر يف �حلفات و �ل�شهر�ت.
�لكونتللور �لبللودرة ميكللن تبديللله ب�شللادو بنللي درجة 
�لفاحت و �لغامق، بعد �أن تقومي بو�شع �ملاكياج قومي 
باإح�شار فر�شاه حجمهللا و�شط، ��شتخدمي �لفر�شاة من 
�لأعلللى و �شعي �لكونتللور على �أماكن �إنبللات �ل�شعر، و 
حتللت فللكك و بجانب �لأنف و حتت عظمللة خدك لكن ل 

تعيلله يف منت�شف �خلد، �أي�شا �إذ� كانت �ل�شفاه �ل�شفلية 
كبرية عندك فقومي بو�شللع �لكونتور حتتها، و�لكنتور 
�لكرميللي يتم و�شعلله بنف�للض �لطريقللة وحتتاجني �إىل 
كللرمي �أ�شا�ض �أغمق من ب�رشتك بثللاث �أو �أربع درجات 
و كللرمي �فتح من ب�رشتللك و ميكن تبديللله بكون�شيلر، و 

حتتاجني �إىل بودرة تثبيت بالإ�شافة �إىل �لربونز.
�لهايايللت �إذ� كنللت تريديللن و�شع �لهايايللت و لي�ض 
متوفللر لديكللي فيمكللن ��شتخللد�م مكانه كللرمي �أ�شاى، 

ب�للرشط �ن يكللون �فتح من ب�رشتك �أو ميكللن ��شتخد�م 
مكان �لهايايت كون�شيلللر خايف �لعيوب، قومي 

بو�شللع �لهايايللت حتللت �لعيللون علللي �شكل 
مثلللث مع �متد�د �نفك، و �شعيلله �أي�شا �أو على 

�لأنف و�شط جبينك علي �شكل مثلث و حتت �ل�شفاه 
علللى �لذقن ويف �جلو�نب، ظهر يف �لآونة �لأخرية نوع 
مللن �لهايايت ��شمه �ل�شيمر وهو لمللع �للون، و�أ�شبح 
لللدي �لكثري جللزء مهم من �ملكياج  و يوجد منه نوعان 
�أي�شللا كرميللي و بودرة، لكللن �حللذري �أن ت�شعيه حتت 
�لعللني فهللو يو�شللع مللن �أعلى عظمللة �خلللد �إىل ن�شف 

�لوجه فقط.

مهنيللًا: ي�شاهللم هللذ� �ليللوم يف تغيري �لوقائللع، فيكون 
مل�شلحتك من دون �شك، وحت�شل على �لنتائج �ملبتغاة 
وعلللى ترقيللة مل تكللن تتوقعهللا عاطفيللًا: �ملو�جهللة 
باحلقيقللة �شعبللة، لكنهللا يف �لنهايللة �شتحللدد طبيعة 

�لعاقة مع �ل�رشيك وت�شعها على �ل�شكة �ل�شحيحة

مهنيللًا: تبللدو متهللّور�ً يف ت�رّشفاتك خال هللذ� �ليوم، ول 
تعللرف �تخاذ �لقر�ر �ل�شليم، لذ� عليللك �لهدوء بع�ض �ل�شيء 
و�لللروي و�لتفكللري بعقانيللة عاطفيللًا: �إقبللل �لنقا�ض ول 
تفر�للض �آر�ءك على �حلبيب بالقوة، بل كن لينًا يف تعاملك 

معه، وخذ و�عط معه لتعرف ماذ� يريد بال�شبط

مهنيًا: يولد هذ� �ليوم حنينًا من جهة وت�شوي�شًا على بع�ض 
�لأفللكار من جهة ثانية، لكنني �أنّبهللك �إىل بع�ض �ملماطلة 
�أو �لتاأخري يف �ملعامات عاطفيًا: ت�شامح مع �ل�رشيك وكن 
لينللًا يف تعاطيك معه، فهللو عفوي وطيب �لقلب، ول تركه 

يدفع �لثمن �إذ� ت�شلبت يف موقفك

مهنيللًا: يطللر�أ �ليللوم مللا يدعللوك �إىل تنظيللم �أولوياتك يف 
�لعمللل، فهذ� يفيللدك كثللري�ً وي�شّهل مهمتك �أكللر مما كنت 
تت�شللور عاطفيًا: حاول �أن تتفهم �ل�رشيك، فهذ� �شرييحكما 
ومينحكمللا �ملزيد من �لتفللاوؤل بحياة هانئللة و�شعيدة يف 

�مل�شتقبل

مهنيللًا: تلتقللي �شخ�شللًا ينللال عملللك �إعجابلله لكن قد 
ت�شطللدم بو�قللع ل ير�شيللك �أو تفهم �أمللور�ً يف ما بعد 
جتعلللك تر�جللع خطللو�ت عاطفيللًا: ل تغامللر بعاقة 
عابرة، فمن تعرفه �أف�شل بكثري ممن جتهله، وجتاربك 

�ل�شابقة خري دليل على ذلك

ُتعترب عملّية اختيار �صالون 
التجميل اجّليد، من اأ�صعب 

امل�صاكل التي تواجه الكثريات 
مّنا، فاإذا مللِت من كرثة الذهاب 
اإىل �صالونات التجميل للعناية 

ب�صعرِك وتغيري مظهره، ومل 
حت�صلي على النتيجة التي 
تبحثني عنها، فعليِك حينها 

اّتباع هذه الن�صائح الختيار 
مركز جتميل اآخر ليكون اأكرث 

مالءمة لك.

مهنيللًا: يخلللق هذ� �ليللوم مللن ل �شيء م�رشوعللًا يثري 
ده�شللة زمائللك، وهللذه �أبللرز �شفاتللك لتحقيللق قدرة 
ذ�تيللة ملو�جهة �لأمور عاطفيًا: �إذ� كنت غري قادر على 
�لرتبللاط �لر�شمي، فا تطلللق �لوعود لأنك لن تنفذها، 

فت�شبح عندها يف نظر �ل�رشيك �إن�شانًا عدمي �لوفاء


