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مهني��ًا: يجعل��ك ه��ذا اليوم م��ن الأقوياء ج��ّداً، لك��ّن الأعداء 
بانتظار اأول خطاأ ترتكبه لالنق�ضا�ض عليك واحللول مكانك 
عاطفي��ًا: العالقات العابرة ل ت��دوم عمومًا، لذا، من الأف�ضل 

اأن تبحث عن ال�ضخ�ض املالئم لتكمل امل�ضوار معه

مهني��ًا: يجعل��ك هذا الي��وم ت�ضيع يف بع���ض التفا�ضيل، 
فتتوه��م اأم��وراً غ��ر موج��ودة، وح��اول اأن تك��ون اأكرث 
ابت��كاراً لتحتف��ظ مبوقع��ك املتق��دم يف العم��ل عاطفيًا: 
علي��ك اأن ت�ضاعد ال�رشيك ليتمكن م��ن التعبر عن حقيقة 

م�ضاعره، وخ�ضو�ضًا بعد فرتة من الرتقب بينكما

مهني��ًا: تخترب ه��ذا اليوم بع���ض الأم��ور اجلديدة يف 
العمل لعلك ت�ضل اإىل نتيجة اأف�ضل مما كنت تتوقع

عاطفي��ا: تعيد التفك��ر والنظر يف عالقت��ك العاطفية 
وتط��رح عدداً م��ن الت�ضاوؤلت حول ه��ذه العالقة وما 

جديتها واأهميتها بالن�ضبة اإليك

مهني��ًا: اأجن��ز مهام��ك املوكلة اإلي��ك على اأكم��ل وجه ول 
تكل��ف الآخري��ن القي��ام مبا اأن��ت ق��ادر على القي��ام به، 
فهم لي�ضوا بكفاءتك عاطفي��ًا: التزم عهودك جتاه احلبيب 
ول تتجاهله��ا ول تقط��ع له وع��وداً لئال يتهم��ك بالكذب 

والتملق، فتخ�رشه

مهني��ًا: يتحدث هذا اليوم عن تاأل��ق و�ضفر وحيوية ممتازة، 
وهذا وحده كفي��ل بخلق حالة من الطمئنان لتحمي نف�ضك 
م��ن خمطط��ات الآخري��ن عاطفي��ًا: تاأجي��ل املواجه��ة م��ع 
ال�رشي��ك، يعّمق اخلالف بينكما عل��ى املدى الطويل، لذا كن 
على ا�ضتعداد ملفاحتته مبا يعرتيك من م�ضاعر �ضلبية اإزاءه

مهني��ًا: ت�ضتج��د بع���ض الأم��ور الت��ي تدفع��ك اإىل اإع��ادة 
مهن��ة  اأي  يف  الزم��الء  ب��ن  طبيع��ي  وه��ذا  ح�ضابات��ك، 
وخ�ضو�ضًا يف ظل وجود الغرة املهنية عاطفيًا: اإذا رغبت 
يف ترك ال�رشيك، عليك اأن ت�ضارحه بالأ�ضباب والدوافع اإىل 

ذلك مراعاة ل�ضعوره
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العدسات الالصقة الملونة.. كيفية استخدامها وطرق الحفاظ عليها وتجنب أضرارها

تو�ض��ع على ط��رف الإ�ضبع ، اإن كانت احل��واف تتجه نحو 
اخل��ارج فهي مقلوب��ة ، و اإن كانت ناعم��ة تكون يف و�ضع 
�ضحي��ح يرف��ع اجلفن العل��وي بالإ�ضب��ع الأو�ض��ط يف اليد 
الي���رشى و اأ�ضفل العن بالإبهام تو�ضع العد�ضة على �ضبابة 
الي��د اليمنى ثم تو�ضع على بيا�ض الع��ن ثم يحرك البوؤبوؤ 
نح��و العد�ضة لت�ضتق��ر عليه تغلق الع��ن و تفتح لعدة مرات 
حت��ى تت�ضح الروؤية عند اخللع حترك العد�ضة على البيا�ض 
ث��م تطوى بال�ضباب��ة و الإبهام و تن��زع اإن و�ضعت العد�ضة 
ب�ض��كل �ضحيح ل��ن ت�ضعرين بوجودها و لك��ن اإن مل تنطبق 
العد�ض��ة يف مكانه��ا على حدقة العن ب�ض��كل تام قد تكون 

مقلوبة .
اأنواع العد�ضات الال�ضقة امللونة

تختل��ف وفق��ا مل��دة �ضالحيته��ا ، فت��رتاوح ب��ن اليومية 
و الأ�ضبوعي��ة و ال�ضهري��ة و ال�ضنوي��ة .  هن��اك اختالف��ات 
اأخرى ب��ن العد�ضات تكون وفقا جلودتها ، فهناك عد�ضات 
تك��ون بها م�ضام��ات ت�ضمح بدخول الأك�ضج��ن ب�ضكل اأكرب 
و بالت��ايل تك��ون �ضحية و مريح��ة ، و هناك اختالف وفق 
لن�ضي��ج العد�ضة و مدى مرونت��ه و يف درجة و�ضوح الروؤية 

بالعد�ضة .
كيفي��ة اختي��ار العد�ضات الال�ضق��ة امللون��ة املنا�ضبة لون 
الب���رشة يتحك��م يف الل��ون الأن�ض��ب ، فالب���رشة البي�ض��اء 
ينا�ضبه��ا كل الأل��وان ، اأم��ا الداكن��ة فينا�ضبه��ا الرم��ادي 

و الع�ضل��ي و الأخ���رش الداك��ن و البن��ي و الرتك��واز ، و لكن 
يج��ب التحكم معها يف املاكي��اج . لون العن يتحكم اأي�ضا 
يف الل��ون املنا�ضب ، فالعيون امللون��ة متت�ض اللون ب�ضكل 
اأكرب و لذلك يوج��د يف كل ماركة جمموعة عد�ضات خا�ضة 
بالعي��ون امللون��ة ، و بالن�ضبة للعيون ال�ض��وداء الأن�ضب لها 
ه��و العد�ض��ات الع�ضلية و الرمادية و الرتك��واز ، اأما العيون 
الع�ضلي��ة و البني��ة فينا�ضبها كافة الأل��وان و يتطابق اللون 
حينها م��ع لون العد�ضة الأ�ضلي . يف�ض��ل اختيار العد�ضات 
الرفيع��ة ل�ضاحب��ات العيون الوا�ضع��ة ، و ميكن ل�ضاحبات 

العيون ال�ضغرة ارتداء اأية حجم .
التدابر الوقائية ل�ضتخدام العد�ضات الال�ضقة

العد�ض��ات الال�ضقة لذوات العي��ون احل�ضا�ضة يجب البتعاد 
ع��ن العد�ضات الرديئ��ة و الغر موثوق بها ، و يف�ضل ارتداء 
العد�ضات اليومي��ة لتغيرها ب�رشعة . يجب تنظيف العد�ضة 
بو�ضعه��ا يف راح��ة الي��د و اإ�ضافة نقاط حمل��ول و فركها 
بط��رف الإ�ضبع م��ع مراعاة عدة مالم�ض��ة الأظافر لها ، ثم 
ت�ضط��ف باملحلول و تو�ضع داخل عبوتها يف حملول جديد 
يغمره��ا ، فيجب تعقيمها و و�ضعها يف العبوة املعقمة كل 
3 اأيام كحد اأق�ضى يف حالة عدم ا�ضتخدامها ، و يف حالة 
ا�ضتخدامه��ا يج��ب اأن تعقم بع��د كل ا�ضتخ��دام . مينع غ�ضل 
العد�ض��ة اأو عبوتها املعقمة مباء ال�ضنبور . يف حالة وجود 
رم���ض اأو وبر اأو ج�ض��م دقيق على العد�ضة يف�ضل خلعها بيد 
نظيف��ة و جاف��ة ثم تنظيفه��ا و ارتدائها م��رة اأخرى . مينع 
ف��رك العن اأثناء ارت��داء العد�ضة . يف�ض��ل ا�ضتخدام قطرات 

ترطي��ب العن التي ين�ضح بها خمت���ض العيون للمحافظة 
عل��ى ترطي��ب العد�ض��ات الال�ضق��ة امللونة و الع��ن . يجب 
تن��اول كمي��ات كافية م��ن امل��اء . يف�ضل الرم���ض بالعن 
با�ضتم��رار لرتطيب العن و العد�ضة . يف�ضل �رشاء العد�ضات 
امللون��ة الت��ي حتتف��ظ بالرتطي��ب  يج��ب ع��دم م�ضارك��ة 
العد�ض��ات الال�ضق��ة مع اأي �ضخ�ض ، و ذل��ك جتنبا لنتقال 
اجلراثيم و امليكروبات حتى و اإن مل تظهر اأية م�ضاكل لدى 
ال�ضخ�ض الآخر  يجب فح�ض العن ب�ضكل دوري للتاأكد من 
خلو العن من اللتهابات و من عدم دخول اأية جراثيم اإىل 

العن .
يج��ب تعقي��م العد�ض��ات بال�ضائ��ل اخلا�ض به��ا و ذلك قبل 
و�ضعها يف العن ، حتى تكون نظيفة و خالية من اجلراثيم 
و امليكروبات . يجب ع��دم ا�ضتخدام العد�ضات �ضوى للفرتة 
املق��ررة لها فق��ط ، فلكل عد�ضة عمر و تاري��خ انتهاء يجب 
اللتزام به و تغير العد�ضات حتى و اإن مل ت�ضتخدم بكرثة .
يف�ض��ل تعقيم العد�ضات يف املح��الت املخت�ضة با�ضتخدام 
جه��از التعقي��م املوج��ود به��ا و ذل��ك كل �ضهري��ن تقريبا 
، و ذل��ك حفاظ��ا على العد�ض��ة من امليكروب��ات و اجلراثيم 

ال�ضارة للعن .
اأعرا�ض تنذر ب�رشورة ا�ضتبدال العد�ضات

يف بداي��ة ارتداء العد�ضات تكون مريح��ة للعن ، و لكن يف 
حالة عدم ال�ضعور بالراحة عند ارتداءها ذلك يعني اأنه لبد 

من ا�ضتبدالها .
يف حال��ة عدم ثب��ات العد�ضة على حدقة الع��ن و انزلقها 

يجب ا�ضتبدالها .
يف حالة ال�ضعور ب�ضبابية يف الروؤية يجب ا�ضتبدالها .

ال�ضع��ور ب��اأمل يف الع��ن و اإيج��اد �ضعوب��ة يف فت��ح العن 
اأحيان��ا . يف حال��ة وج��ود ك���رش اأو �ض��ق يف العد�ض��ة يجب 

تغيرها .
اأ�رشار العد�ضات الال�ضقة

و تكون تلك الأ���رشار غالبا ب�ضبب �ضوء ا�ضتخدام العد�ضات 
اأو عدم اتخاذ التدابر الوقائية و احتياطات ا�ضتخدامها ، و 

تتمثل خماطرها فيما يلي :
قد تت�ضبب يف جفاف العن و احمرارها و ال�ضعور بحرقة

قد تت�ضبب يف �ضعوبة يف الروؤية يف امل�ضاء
يف بداية و�ضعها قد ت�ضبب بع�ض ال�ضبابية

قد يعاين البع�ض من ح�ضا�ضية العن من ا�ضتخدامها
قد تت�ضبب يف حدوث التهاب يف العن اأو امللتحمة

قد ت�ضبب التهاب اأو انتفاخ يف اجلفون اأو ظهور كتلة دهنية 
عليها

قد حت��دث م�ضاكل يف القرنية فتت�ضب��ب يف خلل يف الب�رش 
اأو ت�ضو�ض يف الروؤية

قد ت�ضبب �ضعف يف الب�رش قد ي�ضل اإىل العمى
العمى املفاجئ يف القرنية لرف�ض العن لها ك�ضيء غريب

موانع ا�ضتخدام العد�ضات الال�ضقة
مين��ع ا�ضتخدامها مع تن��اول حبوب منع احلم��ل املحتوية 
و  املهدئ��ات  م��ع  ا�ضتخدامه��ا  الإ�ضرتوج��ن مين��ع  عل��ى 

املنومات و املرخيات للع�ضالت و م�ضادات احل�ضا�ضية

متابعة  ــ الجورنال 

طريقة عمل الرفايلو 

تكبير الشفايف بالمكياج وبعض الحيل البسيطة إلطاللة ساحرة

فوائد زيت الزيتون المتعددة للبشرة والشعر وصحة اإلنسان

1/4 كوب حليب بودرة 1 و 
1/4 كوب �ضكر بودرة 1 و 

100 جرام زبدة طرية
ن�ضف كوب جوز هند ناعم

حليب �ضائل على ح�ضب احلاجة
مكونات احل�ضو:

عبوة ب�ضكويت اوريو مطحونة
ق�ضطة لعجن الأوريو

طريقة التح�ضر
اإخلط��ى جوز الهند واحلليب البودرة جيداً. اأ�ضيفى اإليهم 

الزبدة وال�ضكر وقلبى املكونات مرة اأخرى.
اإعجن��ى املكون��ات جيداً حت��ى تتكون عجين��ة، اأ�ضيفى 
اإليه��ا القليل من احلليب ال�ضائل بالتدريج حتى تتما�ضك 

العجينة وتعجن جيداً.
ح�رّشى ح�ض��و الأوريو بطحنه جيداً ثم عجنه مع ملعقة 

�ضغرة ق�ضطة ليتما�ضك.

ق�ضمى عجين��ة الرفايلو لكرات �ضغرة متنا�ضقة احلجم، 
واإح�ض��ى كل منها بكرة �ضغرة بحج��م اللوز من ح�ضوة 

الأوريو املح�رشة �ضابقًا.
اأغلقى كرات الرفايلو من جميع اجلهات.

�ضع��ى ج��وز الهن��د الناع��م ف��ى طب��ق متو�ض��ط احلجم، 
وم��ررى به كرات الرفايلو حتى تتغط��ى بالكامل بجوز 

الهند.
تو�ضع حلوى الرفايلو فى الثالجة ملدة �ضاعة ثم تقدم.

قوم��ي اأول بو�ضع الربامي��ر على ال�ضف��اه ، فيعمل الربامير 
على تغلي��ف ال�ضفاه و عمل طبقة منتفخة و ناعمة عليها ، 
فيظهر �ضفتيك طوال اليوم بالإ�ضافة اإىل قدرته على تثبيت 
اأحم��ر ال�ضف��اه اأطول فرتة ممكن��ة و التي تظ��ل ليوم كامل 
. بع��د ذلك قوم��ي با�ضتخدام ك��رمي الأ�ضا���ض اأو الكون�ضيلر 
ملحو اخلط��وط و التجاعيد املحيطة بال�ضف��اه ، فمحو تلك 

اخلطوط يجعل الرتكيز الأكرب على ال�ضفاه مما يربزها .
قومي باختي��ار قلم حتديد لل�ضفاه حيث يكون لونه مماثل 
لل��ون اأحم��ر ال�ضفاه ال��ذي �ض��وف ت�ضتخدم��ن و ليكن قلم 
التحديد بدرجة اأغمق منه ، مع مراعاة اأن يكون لون اأحمر 
ال�ضف��اه بلون ج��ذاب و م���رشق و الذي من �ضاأن��ه اأن يظهر 
�ضفاه��ك اأكرث . بوا�ضطة قل��م التحديد قوم��ي بر�ضم �ضفتيك 
م��ن اخل��ارج ، فعل��ى اأطراف خ��ط �ضفتي��ِك قوم��ي بالر�ضم 
با�ضتخدام القلم ، فذلك من �ضاأنه تكبر حجم ال�ضفاه لتظهر 

كبرة احلجم و ممتلئة .
قوم��ي مب��لء الفراغ��ات بن خط قل��م التحدي��د و بن خط 

�ضفتيك الطبيعي و ذلك با�ضتخدام قلم التحديد .
تكبر ال�ضفايف باملكياج

با�ضتخ��دام فر�ض��اة الب��ودرة قوم��ي بو�ضع الب��ودرة على 
�ضفتي��ك بطبق��ة كثيف��ة ، فامللم���ض اجلاف للب��ودرة يعمل 
عل��ى اإب��راز �ضفتيك ب�ضكل اأكرب و منتف��خ و كثيف ، فيف�ضل 
اإتب��اع تل��ك اخلط��وة كي تختلق��ي طبقة كثيف��ة قبل و�ضع 

اأحمر ال�ضفاه .
قوم��ي بو�ضع اأحمر ال�ضفاه عل��ى �ضفتيك ، ميكنك الختيار 
م��ن بن اأحم��ر ال�ضف��اه الكثي��ف ال��ذي ي�ضاه��م يف اإظهار 
ال�ضف��اه بحج��م اأكرب اأو ميكن��ك اعتماد الأن��واع العادية اأو 
ال�ضائل��ة ، ف��اإن كنت ترغبن يف مظه��ر اأكرث امتالء ميكنك 
اعتم��اد النوع ال��ذي يزيد م��ن حجمها ، اأم��ا اإن رغبت يف 
اإظهاره��ا بنف�ض احلجم بعد اخلطوات التي طبقتيها ميكنك 

ا�ضتخدام اأي نوع اآخر من اأحمر ال�ضفاه .
يف�ض��ل تطبيق اأحمر ال�ضفاه با�ضتخدام ري�ضة حتى تتمكني 
من تغطية �ضفتيك بالكامل ، و اإن رغبت يف ا�ضتخدام اأقالم 

املاكي��اج ميكن��ك يف النهاي��ة تعديل الأط��راف با�ضتخدام 
الري�ضة .

بع��د ذلك قومي با�ضتخدام اأعواد القطن لإزالة اأحمر ال�ضفاه 
الزائد و الأخطاء التي قمِت بارتكابها عند الر�ضم .

للح�ض��ول عل��ى �ضفاه اأك��رث امت��الء ، قومي بو�ض��ع طبقة 
اأخ��رى من البودرة على اأحم��ر ال�ضفاه لتلت�ضق به و ت�ضبح 
اأك��رث امتالء ، ثم ميكن��ك بعد ذلك اإ�ضاف��ة طبقة اأخرى من 

اأحمر ال�ضفاه و يف�ضل اأن يكون من النوع الكرميي .
بع��د النته��اء قومي بتطبيق اأحم��ر ال�ضفاه الالم��ع ، �ضواء 
كان بنف�ض اللون اأو الالمع ال�ضفاف ، فهو من �ضاأنه اإ�ضافة 
ملع��ة جذابة عل��ى �ضفتيك بالإ�ضافة اإىل قدرت��ه على اإبراز 
ال�ضفت��ن بحجم اأكرب . قومي بو�ض��ع القليل من الكون�ضيلر 
اأعل��ى ال�ضف��اه العلوية عل��ى اخلطن الراأ�ضي��ن ، مع و�ضع 
القليل من الكونتور الداكن ما بن اخلطن . و�ضعي القليل 
من الكونتور الداكن اأ�ضفل ال�ضفاه من املنت�ضف ، فذلك من 

�ضاأنه اأن يزيدها من امتالئها .

يخل�ض الب�رشة من بع�ض اأنواع حب ال�ضباب و الروؤو�ض 
ال�ض��وداء و ذلك بخلطه مع املل��ح و تدليك الب�رشة به و 
لك��ن يف�ضل عدم ا�ضتخدام تل��ك الو�ضفة لذوات الب�رشة 

احل�ضا�ضة فمن املمكن اأن ي�ضبب امللح تهيج للب�رشة .
عالج حروق ال�ضم�ض

ي�ضاع��د عل��ى اإبق��اء خاليا اجلل��د رطبة و لذل��ك يعمل 
كمرط��ب و كبل�ضم حلروق ال�ضم���ض ، فيمكن خلط ن�ضب 
مت�ضاوي��ة من زيت الزيتون و املاء يف زجاجة ثم ترج 

جيدا و يتم ا�ضتخدامها على املناطق امل�ضابة .
احل�ضول على �ضفاه ن�رشة

يخل��ط م��ع �ضمع الع�ض��ل و يو�ضع على ال�ضف��اه ليعطي 
�ضفاه ن�رشة و ناعمة .

عالج اأ�رشار اأ�ضعة ال�ضم�ض
ي�ضتخدم كعالج لأ�رشار اأ�ضعة ال�ضم�ض عن طريق خلطه 
م��ع القه��وة و يو�ض��ع يف حو���ض ال�ضتحم��ام ليعمل 
عل��ى ترطيب الب�رشة و تخلي�ض اجللد م��ن تاأثر اأ�ضعة 

ال�ضم�ض ال�ضارة .

تنظيف الب�رشة بكل اأنواعها
ميك��ن خلطه مع ملعق��ة �ضغرة من ال�ضك��ر اأو امللح و 

يدلك به الب�رشة .
اأما بالن�ضبة للب�رشة احل�ضا�ضة ميكن تنظيفها عن طريق 
تدلي��ك الب���رشة بزيت الزيت��ون ، فهو يزي��ل الأو�ضاخ و 

اجللد امليت .
اإزالة طالء الأظافر

ي�ضاه��م يف اإزال��ة ط��الء الأظاف��ر و جع��ل الب���رشة و 
الأظافر ناعمة .
ترطيب الب�رشة

م��ن اأف�ضل الزي��وت يف الرتكي��ب الكيميائ��ي منا�ضبة 
للب�رشة ، فهو يعمل على ترطيب الب�رشة ليرتكها ن�رشة 

بدون ملم�ض دهني .
منع ظهور عالمات ال�ضيخوخة و التجاعيد

يحتوي على خ�ضائ�ض م�ضادات لالأك�ضدة فيعمل على 
منع تاأك�ضد خاليا الدم احلمراء ، و ل يت�ضبب يف ان�ضداد 

م�ضام اجللد .

منع حدوث ترهل اجللد و �ضد الب�رشة
يحت��وي عل��ى م��ادة ال�ضكوال��ن و التي تعم��ل على 

زيادة مرونة اجللد فترتكه ناعما و براقا ، ميكن 
خلط��ه بن�ضب مت�ضاوي��ة مع امل��اء و تطبيقه 

على الب�رشة فيعمل على �ضد الب�رشة .
ترطيب القدمن

ميك��ن خل��ط زيت الزيتون مع الع�ض��ل و ال�ضكر و معهم 
ع�ض��ر الليم��ون ث��م يدل��ك به��ا القدم��ن ، ث��م ينق��ع 
القدم��ن يف م��اء داف��ئ بعد ذل��ك ، فيعم��ل ذلك على 

ترطيب القدمن و بخا�ضة مع تكرار تلك الو�ضفة .
يدخل يف تركيب الكثر من الو�ضفات للب�رشة

يوج��د كعن�رش اأ�ضا�ض��ي يف معظم اأقنع��ة الب�رشة التي 
تعم��ل عل��ى ترطيبه��ا و تنظيفها ، عل��ى �ضبيل املثال 
، ميك��ن خل��ط ملعقة م��ن الع�ضل م��ع ملعق��ة من زيت 
الزيت��ون و �ضف��ار بي���ض و تدلك الب���رشة بهذا اخلليط 

ملدة ربع ال�ضاعة ثم تغ�ضل باملاء الدافئ .
من القطن و يزال به املكياج ، و هو اآمن على العن .

مهني��ًا: تخف احلرك��ة يف العمل بع���ض ال�ضيء، ويكون 
الإهمال مكلفًا جداً، ف�ضارع اإىل ت�ضحيح الأو�ضاع قبل 
ف��وات الأوان عاطفي��ًا: ميكن اأن يخ��ف الوهج العاطفي 
نوع��ًا ما اإذا ابتعدت عن ال�رشيك وقتًا طوياًل، وعليك اأن 

جتد ال�ضبب احلقيقي، وهذا ما ي�ضّهل الأمور

مهني��ًا: ل تت��وّل القي��ام باأي اأعم��ال جديدة قب��ل اأن تنهي 
اأعمالك القدمية، وعليك اأخذ ق�ضط من الراحة قبل النطالق 
ب��اأي م�رشوع جديد عاطفيًا: حاف��ظ على عالقتك باحلبيب 
فاأن��ت ل��ن جت��د ل��ه بدي��اًل يك��ون اأك��رث اإخال�ض��ًا وتفانيًا 

وت�ضحية من اأجلك حتى يف اأ�ضعب الظروف 

مهني��ًا: ل حت���رش اأنف��ك يف موق��ف حم��رج، ول��ن جت��دي 
حماولتك لتو�ضي��ح غايتك واأهدافك نفعًا لأن الأمور تكون 
ق��د ا�ضتفحلت عاطفي��ًا: العون الذي حظيت ب��ه اأخراً يتيح 
ل��ك التخطيط ب�ضكل اأف�ضل ل�ضمان امل�ضتقبل بكل تفا�ضيله 

وخططه واأحالمه الوردية

مهني��ًا: ل تكن �ضعيف��ًا مهما ح��اول بع�ضهم ال�ضغط 
علي��ك، فقدرت��ك فائق��ة ملعاجل��ة اأي ع��رثة تعرت���ض 
طريق��ك عاطفيًا: تعامل مع ال�رشيك كما تقت�ضي اآداب 
ال�ضلوك، فه��و ح�ضا�ض جداً، لكّن��ه يف الوقت غر �ضهل 

كما تت�ضور

مهني��ًا: اليوم ُتتاح ل��ك فر�ض ا�ضتثنائي��ة، وتنجح يف 
ل  حملة دعائية كب��رة ت�ضتقطب فيه��ا التاأييد وتتو�ضّ
اإىل اإقن��اع ارب��اب العم��ل بوجهة نظ��رك عاطفيًا: تطّل 
بجاذبي��ة ق�ض��وى ويك��ون بريق��ك م�ضع��ًا وت�ضتقط��ب 
اهتم��ام ال�رشي��ك اأك��رث م��ن اأي وق��ت م�ض��ى، فيعم��ل 

امل�ضتحيل لإر�ضائك

العد�صات الال�صقة امللونة 
اأ�صبحت من اأدوات التجميل 
الأ�صا�صية التي تعطي مظهر 

جمايل اأنيق , و على الرغم من 
اأ�صرارها املحتملة اإل اأنه ميكن 
جتنبها . قد يهمك اأي�صا طريقة 

و�صع املكياج وازالته مع و�صع 
العد�صات الال�صقة كيفية ارتداء 

العد�صات الال�صقة امللونة
يجب غ�صل اليدين و جتفيفهما 

و التاأكد من خلوهما من اأية وبر 
قبل مل�س العني اأو العد�صة .

مهنيًا: يتحدث هذا اليوم عن م�ضاعدة قيمة تتلقاها 
م��ن قبل اأحد الزم��الء لأن الطاق��ة املطلوبة لإجناز 
اأعمال��ك قد تفوق قدراتك الذاتية عاطفيًا: مهما تكن 
اإرادت��ك �ضلب��ة ل��ن تكون وحده��ا كافية لل��رد على 

جميع متطلبات ال�رشيك وتنفيذها


