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مهنيًا: تو��ضع فهذ� يقرب �لآخرين منك �أكرث، وقد تكرث 
�لو�جب��ات �ملهني��ة فال جت��د �لوقت �ل��كايف لإجنازها 
عاطفيًا: تفي�س حيوية وثقة ز�ئدة بالنف�س، ما ينعك�س 
�إيجاب��ًا على �ل�ض��عيد و�لعاطفي، وتخط��ط مع �ل�رشيك 

مل�رشوع مهم

مهني��ًا: ق��د تو�جه بع���س �لإرباك ب�ض��بب كرثة �ل�ض��غوط 
يف �لعم��ل، لكّن��ك تتمتع بقدر�تت��ة لتجاوز ذلك م�ض��تفيد�ً 
م��ن عامل �لوقت عاطفيًا: ل تذه��ب يف جمازفات خطرية 
�لأو�ض��اع برمتها تدعوك �إىل �لتاأين، وقد توؤدي �إىل بع�س 

�لت�ضليل و�لتعقيد�ت

مهني��ًا: تب��دو حيويت��ك يف �أوجها ويبدو �حلظ �ض��ائًر� 
عل��ى خّط �ض��هل و�ض��ليم جتاه��ك عاطفيًا: لن ي�ض��عب 
علي��ك �ن تربز كنجم يف حميطك ورمب��ا تقوم باإبد�ع 

معّي فتكون حمط �نظار �ل�رشيك

مهني��ًا: تت��زّود معلومات كث��رية، وتقوم بزي��ار�ت عمل 
لتبادل �لآر�ء و�لأفكار مع من �ضبقوك يف جمال عملك

عاطفي��ًا: ت�ض��اطر �ل�رشي��ك �أحالم��ه و�أهد�ف��ه، و�إذ� كنت 
وحيد�ً فقد تبا�رش عالقة متينة وثابتة

بعملي��ات  �ل�ض��طد�م  تتجن��ب  كي��ف  تع��رف  مهني��ًا: 
�لت�ض��ويف و�لتاأخري، ما يثري غ�ض��ب �حل�ض��اد ويجعلك 
هدفًا د�ئمًا لهم عاطفيًا: بع�س �لعقبات تعرت�س طريق 
�رتباطك باحلبيب، ل ت�ضتغل طيبته وحاول �أن ت�ضايره

مهنيًا: قد جترب على �ل�ض��فر فجاأة لإنهاء �ض��فقة مهمة 
وتقب��ل على �لعمل بن�ض��اط وترغب يف تنفي��ذ �أفكارك 
�جلديدة عاطفيًا: عليك �أن تعيد ح�ض��اباتك مع �ل�رشيك 

كي ل حتدث �أخطاء جمدد�ً ل ميكن ت�ضحيحها لحقًا
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إليِك هذه النصائح عند استعمال صبغة كريزي كلر
مميز�ت �ضبغة كريزي كلر

كثري من �ضبغات �ل�ضعر تعترب موؤقتة ول تدوم لفرت�ت طويلة فيمكن 
تغيريها د�ئما، لتزيد من �إطاللة �لأنثى جمال، و تزيد من ثقتها يف 
نف�ض��ها وجتعلها يف جتدد د�ئما، يتم ��ض��تخد�م �أكرث من �ض��يء حتى 
يتم �حل�ض��ول على �خل�ض��ل �ملنا�ضبة و هذه �ل�ض��بغة �ضبغة كريزي 
كلر هي �ملنا�ض��بة لهذ� �لغر�س لأنها ب�ض��يطة و �ضهلة يف �لتح�ضري، 
و هي ل حتتاج يف حت�ض��ريها �إىل �إ�ض��افة �أك�ضجي، بالإ�ضافة �إىل 
�أنه��ا ل حتتوي عل��ى �لأمونيا متاما فبالتايل ل توؤثر بال�ض��لب على 
�ل�ضعر و ل ت�رشه، ولكي يتم �حل�ضول نتائج ممتازة يف�ضل ��ضتخد�م 

�لألو�ن �لفاحتة.
كيفية �حل�ضول على �لدرجات �ملطلوبة

�إذ� كان �ل�ض��عر غامق فهاإن �ض��بغة كريزي كلر تعطيه نتيجة لكنها 
تك��ون �أغمق، و �لب�رشة �لبي�ض��اء يف�ض��ل �لبتعاد ع��ن �ألو�ن �لنيون 
و�لألو�ن �ل�ض��ارخة، و �للون �لأن�ض��ب لأ�ضحاب �لب�رشة �لبي�ضاء هو 
�ل��وردي و �لأزرق و �لرم��ادي، و �أ�ض��حاب �لب���رشة �خلمرية �لألو�ن 
�ملنا�ض��بة لها هي �لنيون و �لربتقايل و �للون �لأزرق، فهي تنعك�س 
عل��ى �لب�رشة �خلمري��ة وتعطيها �إطاللة ر�ئعة، �أما �أ�ض��حاب �لب�رشة 
�ل�ض��مر�ء فهم �أكرث �لأ�ضخا�س حمظوظون بهذه �ل�ضبغات، لن ميكن 
�أن ي�ض��تخدمو� كل �لأل��و�ن حتى ميكن جتربة �أل��و�ن �لنيون و �للون 

�لربتقايل.
طريقة �ل�ضتخد�م

يغ�ض��ل �ل�ض��عر جيد� بامل��اء و �ل�ض��امبو و يجفف جيد� باملن�ض��فة، و 

قبل �لبدء يف �ل�ض��بغة يدهن �جل�ضم بو��ضطة �لفازلي لأنه ممكن �أن 
يتاأثر بلون �ل�ضبغة، يتم �رتد�ء قفازين و ت�ضاف �ضبغة كريزي كلر 
بكميات مت�ضاوية على �ل�ضعر، و يتم تركه على �ل�ضعر ملدة ت�ضل بي 

ربع �ضاعة �إىل ن�ضف �ضاعة و بعد ذلك ي�ضطف �ل�ضعر باملاء.
و طريقة �أخرى لل�ض��بغة يتم غ�ض��ل �ل�ض��عر باملاء و �ل�ض��امبو، و يتم 
�إح�ض��ار عب��وة فارغ��ة و يو�ض��ع به��ا كمية قليل��ة من �ل�ض��بغة، و 
ي�ض��اف عليه��ا قليل من �مل��اء لأن قو�م �ل�ض��بغة كثي��ف نوعا ما، 
ويف�ض��ل �أن يكون �لل��ون �أكرت من �ملاء حتى يك��ون درجته فاحتة، 
�أو يتم ��ضتخد�م كمية �ضبغة على ح�ضب طول �ل�ضعر و توزع �ل�ضبغة 
على كل �ل�ض��عر، و تكون بكميات مت�ضاوية مع عدم ترك �أي فر�غات 

و ترتك للجفاف و من ثم تغ�ضل جيد�.
بع�س �لن�ضائح من �أجل �حلفاظ على �ل�ضبغة

�إذ� مت �حل�ض��ول عل��ى ل��ون �ل�ض��بغة �ملطل��وب فيجب �حلف��اظ على 
لون��ه م��ن �خلف��وت، و ه��ذ� عن طريق ��ض��تخد�م �ض��امبو خم�ض���س 
حلماي��ة �ل�ض��بغات، فيوج��د �لكثري م��ن �أن��و�ع �ل�ض��امبوهات �لتي 
حتافظ على �لو�ن �ل�ض��بغات و تكون لطيفة يف �ل�ض��تخد�م، فيجب 
�ختيار نوع منهم و غ�ض��ل �ل�ض��عر به للحفاظ على �ل�ض��بغة، و �أي�ضا 
من �أجل �حلفاظ على �ل�ض��بغة فيجب غ�ض��ل �ل�ض��عر بامل��اء �لبارد و 
�ض��طفه مع �ل�ضامبو �ملنا�ضب، كما يجب عدم �لإفر�ط يف غ�ضل �ل�ضعر 
و تنظيفه بالإ�ض��افة ل�ض��تخد�م �ل�ضامبو �ملنا�ض��ب، �إ�ضافة �إىل هذ� 
فيتم �لبتعاد عن �لأ�ض��ياء �لتي ت�رش �ل�ضبغة، مثل �لتعر�س لأ�ضعة 
�ل�ضم�س و ��ضتخد�م حمامات �ل�ضباحة �لكلور �ملوجود بها يوؤثر على 

�ل�ضعر.
 كيفية �إز�لة �ضبغة كريزي كلر من �ل�ضعر

�إذ� مت �ض��بغ �ل�ض��عر بل��ون مع��ي و كان �فت��ح م��ن �لل��ون �لطبيعي 
بكثري، ففي هذ� �حلالة يتم �ض��بغ �ل�ض��عر مرة �أخرى و لكن ي�ض��عب 
�إز�ل��ة �ل�ض��بغة كامل��ة، و �إذ� كانت �ل�ض��بغة فاحتة �أك��رث من �لالزم 
فيمكن �ضبغ �ل�ضعر بدرجة �أو درجتي على �أن يكون �أغمق من �للون 
�لطبيع��ي لل�ض��عر، و يف حالة �أن �ل�ض��عر لونه �لطبيع��ي بني غامق و 
�ملطلوب �ضبغه باللون �لأ�ضقر �لفاحت، و لكن مت �حل�ضول على �للون 
�لربتقايل فيتم �لقيام بعملية ت�ضحيح للون �ل�ضعر، و هذ� عن طريق 
�ضبغ �ل�ضعر كامال بدرجة �أفتح لكي يتم �حل�ضول على �للون �لأ�ضقر، 

�أو يتم �ضباغته باللون �لبني �لغامق ليتم �لرجوع للونه �لطبيعي.
 �لتجاعي��د ي�ض��تكي �لعدي��د م��ن �لنا�س مع تق��ّدم �لعم��ر من ظهور 
جتاعي��د و�نحن��اء�ٍت وخط��وٍط رفيعة عل��ى �لب���رشة؛ بحيث تعطي 
�ل�ضخ�س مظهر�ً هرمًا ومالمح غري م�ضتحّبة لالآخرين حتى لو كان 
�ض��ابًا، ويرتّك��ز وجود هذه �لتجاعيد يف منطق��ة �لوجه و�لكفي؛ �إذ 
�رشع��ان ما تظه��ر حول �لف��م و�لعيني ويف �أعلى �جلب��ي ير�فقها 
عادًة ترهل يف �خل��دود وذوبان يف دهون �لوجه. وتنتج �لتجاعيد 
عن �لكثري من �لأ�ض��باب �أهمها: �لتدخي �ل��ذي يعّجل يف ظهورها، 
كذل��ك �لنظام �لغذ�ئي �خلاط��ئ �لذي يخلو م��ن �لألياف �ملوجودة 
يف �خل�ض��ار و�لفو�كه، وجتاه��ل �رشب كميات كافية من �ل�ض��و�ئل 
وخ�ضو�ض��ًا �مل��اء، ونق���س �ملع��ادن و�لفيتامين��ات يف �جل�ض��م " 
فقر �لدم "، كما �أّن لل�ض��غوط �لنف�ض��ية �أثر كب��ري على تعجيل ظهور 
�لتجاعي��د وتغي��ري مالم��ح �لوجه، �إ�ض��افًة �إىل عو�م��ل �أخرى مثل: 
�لإره��اق �مل�ض��تمر، و�ل�ض��هر �ملتو��ض��ل، و�لأرق �ملزم��ن، وبع���س 
�ل�ض��طر�بات �لهرمونّي��ة وتغري�ت �لوزن. ط��رق طبيعية للتخل�س 
م��ن جتاعيد �لوجه ما�ض��ك زي��ت �لزيتون و�لليم��ون: �خلطي مقد�ر 

ملعقت��ي من زي��ت �لزيتون مع ملعق��ة و�حدة من ع�ض��ري �لليمون 
�حلام���س ثّم �ض��عيها كقناع عل��ى �لوجه ملّدة ربع �ض��اعة تقريبًا، 
ثّم �غ�ض��لي �لوجه جيد�ً ون�ض��فيه، فهذه �لو�ضفة ت�ضاعد على ترطيب 
�لب���رشة وحمايته��ا م��ن �جلف��اف �ّلذي يت�ض��ّبب بظه��ور �لتجاعيد؛ 
لحتو�ئ��ه عل��ى م�ض��اد�ت �لأك�ض��دة وفيتامين��ات مغذية . ما�ض��ك 
�حلليب و�لع�ضل: �خلطي مقد�ر ملعقتي �ضغريتي من �لع�ضل وكمّية 
م�ض��اوية من �ملاء �لد�فئ، ثّم �أ�ضيفي عليها �أربع مالعق من حليب 
�لب��ودرة، ثّم �فردي �خلليط عل��ى كّل مناطق �لتجاعيد يف �لوجه �أو 
�لكف��ي، وبعدها غّطي وجهِك بقطعٍة قطنّية مبللة ملّدة ربع �ض��اعة 
تقريبًا، ثم �أزيلي �خلليط مبن�ض��فة ناعمة طرّية عن �لوجه، و��ضطفي 
ب�رشتِك باملاء �لفاتر ثّم جففيه جيد�ً . ما�ض��ك �لع�ضل: �غ�ضلي وجهِك 
بامل��اء �لد�فئ، ثّم وّزعي ملعقًة �إىل ملعقتي من ع�ض��ل �لنحل على 
وجه��ِك مع حركة د�ئرية، و�فركيه جيد�ً ليتغلغل د�خل طبقة �جللد، 
ثم �تركيه على �لوجه ملدة ن�ض��ف �ض��اعة تقريبًا، وبعد ذلك كّرري 
غ�ض��ل �لوجه باملاء �لد�فئ، ثم �ض��عي عليه مرّطبًا. ما�ض��ك �خليار: 
نّظفي وجهِك جيد�ً باملاء ون�ض��فيه لتفتحي �مل�ض��امات، ثّم �ض��عي 
ع��دد�ً من �رش�ئح �خليار ووزعيها على كل مناطق �لوجه وخا�ض��ًة 
ف��وق مناطق �لتجاعيد وحتت �لعيون لن�ض��ف �ض��اعة تقريبًا؛ فهذه 
�لطريقة كفيلة باإنعا�س �لب�رشة وتقليل �لتجاعيد . ما�ضك �لأنانا�س: 
قّطع��ي جمموعًة من �رش�ئح ل��ب �لأنانا�س، و�ض��عيها على مناطق 
��ًة ح��ول �لف��م وحت��ت �لعيني وعلى �خل��دود، ثم  �لتجاعي��د وخا�ضّ
�تركيها لفرتٍة حتى جتف على �لوجه متامًا قر�بة 20 دقيقة، وبعد 
ذلك ��ض��طفي �لوجه باملاء �لبارد �أو �لفاتر و�ضوف تالحظي �لفرق 

مع �لتكر�ر.

متابعة –الجورنال 

طريقة عمل بيتزا الخضار 

كيف تختارين مالبس العمل؟

تعرفي إلى طرق التخلص من التجاعيد

عجينة �لبيتز� : 500 غر�مًا 
�ضو�س �لبيتز� : كوب 

�لفطر : ن�ضف كوب )طازج مقطع( 
طماطم : 2 حبة )مقطعة حلقات( 
�لفلفل �لأخ�رش : 2 حبة )مقطعة( 
ك��وب  ن�ض��ف   : �أ�ض��ود  زيت��ون 

)حلقات( 
جبنة �ملوتز�ريال 
: كوب )مب�ضورة( 
طريقة �لتح�ضري

�فردي �لعجينة بال�ضينية بطريقة 
دقيقت��ي  و�ركيه��ا  مت�ض��اوية 
�ل�ضل�ض��ة  �ض��عي  بعده��ا  وم��ن 
ف��وق �لعجين��ة �ملف��رودة ووّزعي 
عليها �خل�ض��ار و�لزيتون و�جلنب. 
و�تلركيها لدقيقتي �ي�ضا وبعدها 
ح���رشي �لفرن عل��ى درجة 180 
�إخب��زي �لبيت��ز� يف �لف��رن حت��ى 
حتم��ر وت��ذوب �جلبن��ة وقدميه��ا 

وهي �ضاخنة .

 عليك باختيار مالب�ض��ك ب��كل عناية؛ لأنها تعك�س عدة 
جو�نب من �ضخ�ضيتك. �نتقاوؤك للمالب�س بعناية يك�ضبك 
�ح��رت�م وتقدير م��ن جهة عمل��ك عند �مت��الكك وظيفة 
�أحيان��ًا يوجد زي موحد ور�ض��مي لها، وهذ� يوفر عليك 
عناء �ختيار �لزي �ملنا�ض��ب للذه��اب �إىل �لعمل، ولكن 
هن��اك �أماكن �أخرى ل حت��دد �لزي �خلا�س بها، وترتك 
ل��ك �حلري��ة يف �ختي��ار نوع �ملالب���س �لت��ي ترتدينها 
�أثن��اء عمل��ك، وبالت��ايل يجب علي��ك �ختيار مالب�ض��ك 
بدق��ة عالي��ة لك��ي تتنا�ض��ب مع م��كان عمل��ك و�لعمل 
�ل��ذي تقوم��ي به. طبيع��ة عمل��ك توؤثر عل��ى �ختيارك 
للمالب���س: توؤث��ر طبيعة �ملكان �ل��ذي تعملي فيه على 
ن��وع �ملالب�س �لت��ي ترتدينه��ا، فاإذ� كن��ت تعملي يف 
�أحد �لبنوك �أو �ل�رشكات �لقانونية، فاإن �أن�ضب �ملالب�س 
�لتي تتالءم مع تلك �لأماكن هي �ملالب�س �لكال�ضيكية، 
ويج��ب عليك ��ض��تخد�م �لألو�ن �لغامقة، مثل: �لأ�ض��ود، 
و�لبني، �أما �إن كنت تعملي يف مكان ي�ضمح لك بحرية 

�ختيار ما ينا�ض��بك من �ملالب�س، فذلك يعطيك م�ضاحة 
وحري��ة �أك��رب يف �ختي��ارك للمالب���س �لت��ي تنا�ض��بك، 
مثل: �لقمي���س و�لبنطلون، �أو �جلاكيت، ول يف�ض��ل �أن 
ت�ض��عي ربطة �لعنق يف هذه �حلالة. قو�عد �أ�ضا�ضية يف 

�ختيارك ملالب�س �لعمل:
•�بتع��دي عن �ملالب�س �ل�ض��يقة؛ لأن �للبا�س �ل�ض��يق 

�ضيقيد حركتك.
•ل ترتدي مالب�س �ض��فافة �أو حتمل ر�ض��ومًا وعبار�ت 

غري لئقة؛ لأن ذلك �ضيفقد �ملكان مهنيته و�حرت�مه.
 • �ترك��ي �ملالب���س ذ�ت �لألو�ن �ملزخرف��ة �لتي تلفت 

�نتباه �لآخرين.
• ل ترت��دي مالب�س ت�ض��به مالب���س �لرجال، فاأنت يف 
م��كان وظيفي تعك�ض��ي م��دى �أنوثت��ك يف كل خطو�ت 

عملك.
• ل تلجئي ل�ض��تخد�م �لإك�ض�ض��و�ر�ت، و�إن �أردت ذلك 
فال باأ�س بو�ضعك للخامت و�ضل�ضلة ب�ضيطة حول �لرقبة.

•�نتقي ر�ئحة �لعطور �لغري قوية، خ�ضو�ض��ًا �إن كنت 
تعملي �ضباحًا.

• جتنب��ي و�ض��ع �ملكي��اج �ملبالغ به حت��ى ل تكوين 
حم��ط �أنظ��ار �لكثريي��ن وتف�ض��دي رونق �لتغي��ري �لذي 

حتظي به مع �ملكياج.
من�ض��بك يحدد لون مالب�ض��ك: بع�س م�ضممات �لأزياء 
�أك��دن �أن �للون يلع��ب دور�ً كب��ري�ً يف �ختيار �ملالب�س 
�خلا�ض��ة بالعم��ل، حي��ث �أن �ملن�ض��ب �ل��ذي ت�ض��غلينه 
د�خل مكان عملك يرتبط بلون �ملالب�س �لتي ترتدينها، 
وكلما كنت ذ�ت من�ضب عاٍل، كلما كان من �لأف�ضل لك 
�رتد�ء �ملالب�س ذ�ت �لألو�ن �لد�كنة، وعلى �لرغم من �أن 
�للون �لأ�ض��ود هو �ض��يد �لألو�ن و�أف�ضلها على �لإطالق، 
�إل �أنه يف بع�س �لأوقات يكون غري منا�ض��ب؛ لأنه يدل 
على ع��دم رغبتك يف �لتفاعل مع �لأ�ض��خا�س �لآخرين 
د�خ��ل حميط عملك، كما �أن من �لأف�ض��ل لك �ملزج بي 

لوني �أو ثالثة على �لأقل.

�لتجاعي��د ي�ض��تكي �لعديد م��ن �لنا�س مع تق��ّدم �لعمر من 
ظه��ور جتاعيد و�نحن��اء�ٍت وخطوٍط رفيع��ة على �لب�رشة؛ 
بحيث تعطي �ل�ضخ�س مظهر�ً هرمًا ومالمح غري م�ضتحّبة 
لالآخرين حتى لو كان �ضابًا، ويرتّكز وجود هذه �لتجاعيد 
يف منطق��ة �لوج��ه و�لكف��ي؛ �إذ �رشع��ان م��ا تظه��ر حول 
�لف��م و�لعين��ي ويف �أعل��ى �جلب��ي ير�فقها ع��ادًة ترهل 
يف �خل��دود وذوب��ان يف ده��ون �لوجه. وتنت��ج �لتجاعيد 
ع��ن �لكثري من �لأ�ض��باب �أهمها: �لتدخ��ي �لذي يعّجل يف 
ظهوره��ا، كذلك �لنظ��ام �لغذ�ئي �خلاطئ �ل��ذي يخلو من 
�لألي��اف �ملوجودة يف �خل�ض��ار و�لفو�كه، وجتاهل �رشب 
كمي��ات كافي��ة م��ن �ل�ض��و�ئل وخ�ضو�ض��ًا �مل��اء، ونق�س 
�ملع��ادن و�لفيتامين��ات يف �جل�ض��م " فقر �ل��دم "، كما �أّن 
لل�ض��غوط �لنف�ض��ية �أثر كبري على تعجي��ل ظهور �لتجاعيد 
وتغي��ري مالم��ح �لوج��ه، �إ�ض��افًة �إىل عو�مل �أخ��رى مثل: 
�لإره��اق �مل�ض��تمر، و�ل�ض��هر �ملتو��ض��ل، و�لأرق �ملزم��ن، 

وبع���س �ل�ض��طر�بات �لهرمونّي��ة وتغري�ت �ل��وزن. طرق 
طبيعية للتخل�س من جتاعيد �لوجه ما�ض��ك زيت �لزيتون 
و�لليم��ون: �خلطي مق��د�ر ملعقتي من زي��ت �لزيتون مع 
ملعق��ة و�ح��دة من ع�ض��ري �لليم��ون �حلام�س ثّم �ض��عيها 
كقناع على �لوجه ملّدة ربع �ضاعة تقريبًا، ثّم �غ�ضلي �لوجه 
جيد�ً ون�ض��فيه، فهذه �لو�ض��فة ت�ض��اعد على ترطيب �لب�رشة 
وحمايته��ا م��ن �جلفاف �ّل��ذي يت�ض��ّبب بظه��ور �لتجاعيد؛ 
لحتو�ئ��ه عل��ى م�ض��اد�ت �لأك�ض��دة وفيتامين��ات مغذية . 
ما�ض��ك �حلليب و�لع�ض��ل: �خلطي مقد�ر ملعقتي �ضغريتي 
م��ن �لع�ض��ل وكمّية م�ض��اوية من �مل��اء �لد�فئ، ثّم �أ�ض��يفي 
عليه��ا �أربع مالعق من حلي��ب �لبودرة، ث��ّم �فردي �خلليط 
عل��ى كّل مناط��ق �لتجاعي��د يف �لوجه �أو �لكف��ي، وبعدها 
غّطي وجه��ِك بقطعٍة قطنّية مبللة ملّدة ربع �ض��اعة تقريبًا، 
ثم �أزيلي �خلليط مبن�ض��فة ناعمة طرّية عن �لوجه، و��ضطفي 
ب�رشتِك باملاء �لفاتر ثّم جففيه جيد�ً . ما�ضك �لع�ضل: �غ�ضلي 

وجه��ِك بامل��اء �لد�فئ، ث��ّم وّزعي ملعق��ًة �إىل ملعقتي من 
ع�ض��ل �لنحل على وجهِك مع حرك��ة د�ئرية، و�فركيه جيد�ً 

ليتغلغ��ل د�خ��ل طبق��ة �جللد، ث��م �تركيه عل��ى �لوجه 
ملدة ن�ض��ف �ض��اعة تقريبًا، وبعد ذلك كّرري غ�ضل 
�لوجه باملاء �لد�فئ، ثم �ضعي عليه مرّطبًا. ما�ضك 

�خلي��ار: نّظفي وجه��ِك جي��د�ً باملاء ون�ض��فيه لتفتحي 
�مل�ض��امات، ث��ّم �ض��عي عدد�ً م��ن �رش�ئح �خلي��ار ووزعيها 
عل��ى كل مناط��ق �لوجه وخا�ض��ًة فوق مناط��ق �لتجاعيد 
وحتت �لعيون لن�ض��ف �ض��اعة تقريبًا؛ فهذه �لطريقة كفيلة 
باإنعا���س �لب���رشة وتقلي��ل �لتجاعي��د . ما�ض��ك �لأنانا���س: 
قّطع��ي جمموعًة م��ن �رش�ئح لب �لأنانا�س، و�ض��عيها على 
��ًة حول �لفم وحتت �لعيني وعلى  مناطق �لتجاعيد وخا�ضّ
�خل��دود، ث��م �تركيها لف��رتٍة حتى جتف عل��ى �لوجه متامًا 
قر�ب��ة 20 دقيقة، وبعد ذلك ��ض��طفي �لوج��ه باملاء �لبارد 

�أو �لفاتر و�ضوف تالحظي �لفرق مع �لتكر�ر.

مهنيًا: ت�ض��هل علي��ك �لأمور وتخلق لك �أجو�ء منا�ض��بة 
ملعاجلة �لق�ض��ايا، وحت�ض��ل على دعم وتاأييد، فرتتفع 
�ملعنوي��ات وتتقدم بنج��اح عاطفيًا: مفاج��اآت كثرية 
ت�ض��عدك وتتلقى عالمات �حلب، وي�ضطع جنمك وتتمتع 

ب�ضحر نادر

مهنيًا: ق�ض��ية مهنية تتبّناها �أو ت�ض��ارك �أطر�فًا كبرية 
هدًفا تالحقه، وتتحم�س مل�رشوع وت�ض��عى �إليه وتوؤدي 
دور �ملقنع و�ملوؤثر عاطفيًا: و�جه من حتب مب�ض��اعرك 
ول توؤج��ل �ملو�ض��وع �أكرث من �لالزم لأن �مل�ض��اعر قد 

تخف

مهنيًا: تتو�ضل �إىل حما�رشة كل �مل�ضكالت و�لتعوي�س 
ع��ن �لوق��ت �ل�ض��ائع و�ل�ض��يطرة عل��ى �أمورك جم��دد�ً، 
فت�ض��ادف م�ض��اعدة ثمينة جد�ً عاطفيًا: تكون �لأجو�ء 
�لعاطفية �ضل�ض��ة، وحت�ض��ل على فر�ض��ة جيدة لتف�ض��ري 

م�ضاعرك وتن�ضط �لتنقالت و�لت�ضالت

مهني��ًا: ت���رشق هالت��ك جم��دد�ً، وتعي�س �أج��و�ء جميلة 
م��ن �لإقد�م و�ملغامرة وخو���س جمال جديد تثبت فيه 
بر�عت��ك وتفوقك عل��ى �ملخ�رشمي عاطفي��ًا: ل تعاند 
من دون �ض��بب حقيقي ول ت�ض��دق �لأوهام و�لو�همي 

لئال توقع نف�ضك يف م�ضكالت مع �حلبيب

 بغ�ض النظر عن األوان ال�شعر الطبيعية و 
املعروفة اإال اأن انت�شر بني الفتيات مو�شة 

غريبة، و هي تدرج األوان لل�شعر قوية 
و غريبة عن الطبيعي، و يوجد اأكرث من 

طريقة للح�شول على األوان �شعر جريئة، 
و قد يلجاأ البع�ض اإىل تركيب خ�شل �شعر 

�شناعية و ملونة، و هذه اخل�شل يتم 
تثبيتها يف ال�شعر و بع�ض البنات يلجاأن 

اإىل االألوان اجلريئة يف �شبغ �شعرهن، 
فقد انت�شرت يف االآونة االأخرية االألوان 

اجلريئة مثل االأ�شفر و البنف�شجي و 
الف�شي، و يجب على هوؤالء البنات االنتباه 

اإىل اأن هذه االألوان قد ت�شر ال�شعر فيجب 
اختيار م�شتح�شرات خا�شة بال�شبغات.

مهني��ًا: ت�ض��ري يف درب جدي��د وتتع��ّرف �إىل �أو�ض��اط مل 
تعهدها، وتكت�ض��ف ما يجعلك تت���رشف بطريقة �رشيعة 
وتنك��ب على عم��ل جديد وحتق��ق �إجناز�ً مهم��ًا عاطفيًا: 
توؤملك طريقة �نف�ض��ال �ل�رشيك عن��ك لأنه مل يربر قر�ره 

بحجج منطقية مقنعة وكافية

مليئ��ة  �لعملي��ة  حيات��ك  يف  جدي��دة  مرحل��ة  مهني��ًا: 
بالتط��ور�ت، لذل��ك علي��ك �أن تك��ون �أكرث تركي��ز�ً لتكون 
�لنتائ��ج م�ض��مونة عاطفي��ًا: وقوفك �إىل جان��ب �ل�رشيك 
يع��زز �لثقة بينكم��ا ول تاأبه مبا يقول��ه �لآخرون طاملا 

�أنت مدرك �أنك تفعل �ل�ضو�ب


