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مهني��ً�: ال تدع اأي قرارات يت��م اإتخ�ذه� اليوم ب�لت�أثري 
يف قن�ع�تك يف العمل

ع�طفي��ً�: الكث��ري م��ن التغ��ريات الع�طفي��ة حت��دث يف 
حي�تك وال تعرف اىل اأين �سوف توؤدي

مهنيً�: ح���ول اأن تنجز االأعم�ل وال�س��وؤون امل�لية قبل اأن 
يع���ود مركور تراجع��ه. �س�رع اإىل ا�ستغ��ال الفر�ص التي 
تتواف��ر ه��ذا الي��وم ع�طفيً�: اأن��ت النج��م الذي يلج���أ اإليه 
اجلمي��ع، تخو���ص دورة ممي��زة م��ن االإيج�بي���ت تنق��ذك 
م��ن م�سكات كثرية وتعيد اإليك الثق��ة ب�لنف�ص وال�سج�عة 

واالنطاق

مهني��ً�: حت�ّسن و�سعك املهني يتطلب مزيداً من الثقة، 
وه��ذا الع�م��ل متواف��ر لدي��ك لكّن��ك مل ت�ستخدمه بعد  
ع�طفي��ً�: روم�ن�سية ال�رشيك توؤدي دوراً يف و�سع حّد 

لل�سوائب، وتولد بينكم� راحة نف�سية غري م�سبوقة

مهني��ً�: �سيط��ر على نف�س��ك، وال تقدم عل��ى تغيريات يف 
حي�ت��ك ال�سخ�سي��ة اأو املهنية ع�طفي��ً�: ت�سكنك رغب�ت 
مت�س�رع��ة وتطرح على نف�سك ال�سوؤال: م���ذا اأريد فعًا؟ 
قل��ب الط�ول��ة، اأم احلف���ظ عل��ى الثب���ت واالأم���ن رغم 

الكلفة الب�هظة والتن�زالت؟

مهني��ً�: تتح�سن االأو�س�ع وح�س��ورك الذهني ي�سهم�ن 
اإىل حّد كبري يف رفع قدراتك للتكّيف مع كل االأمور

ع�طفي��ً�: ال ت�ستف��ز ال�رشي��ك بت�رشف�ت��ك الط�ئ�سة، وال 
حت�ول اأن ت�ستغله، بل ح�ول اأن تتقرب منه

مهني��ً�: ح�ول اأن تق��ّوي عاقتك بزم��اء العمل ف�أنت 
بح�جة اإىل دعمهم هذا اليوم ويف املقبل من االأي�م

ع�طفي��ً�: اأج��واء م�ستق��ره الي��وم ع�طفي��ً� واالأو�س�ع 
الت��ي حتي��ط ب��ك  ه�دئ��ة بف�س��ل االأج��واء املريح��ة 
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للحصول على شعر صحي.. استخدمي زيت الزيتون مع الثوم وتعرفي إلى فوائده 
ميث��ل الث��وم واح��داً م��ن اأه��ّم اأن��واع امل��واد الغذائي��ة التي 
عرف��ت، وذلك ب�سبب م��� يتمّتع به من فوائ��د متعّددة، حيث 
اكت�سفت من�فع��ه واأهميته ال�سحية منذ فرتة زمنية طويلة، 
فقد وج��د ب�أّنه ي�سّكل م�س���داً حيويً� ه�م��ً� للج�سم كم� اأّنه 
ي�س�ع��د ب�س��كل ملمو���ص يف قت��ل الفريو�س���ت والفطري���ت 
والبكتريي��� ال�س���رة عل��ى اختافه���، كم��� اأّنه يلع��ب دوراً 
كب��رياً يف تقوية جه�ز املن�ع��ة وحم�ربة اأنواع متعّددة من 
االأمرا�ص، كم� ينتج من الثوم زيت ميتلك العديد من املزاي� 
واخل�س�ئ���ص الت��ي توؤّهله حتى ين��درج كواحد م��ن اأف�سل 
العاج���ت واأقواه��� يف عن�ية ال�سعر واملح�فظ��ة عليه، اأّم� 
ب�حلدي��ث عن الفوائ��د املتعددة التي يتمت��ع به� زيت الثوم 
وم��� مينحه لل�سعر من عاج للعديد م��ن امل�سكات املزمنة 
فه��و يتمت��ع بكل م��ن: فوائد زي��ت الثوم لل�سع��ر قدرته على 
منع ت�س�ق��ط ال�سعر، حيث ي�س�هم زي��ت الثوم يف املح�فظة 
عل��ى اجلذور وحت�سينه��� ب�سورة ع�مة. يحت��وي الثوم على 
ن�س��ب ع�لية من م�دة الكربيت، حي��ث يعترب الكربيت واحداً 
م��ن املكّون�ت االأ�س��سية للكرياتني. ت�س�هم قدرته يف تعزيز 

الكريات��ني عل��ى تقوية ف��روة الراأ�ص م� يرتت��ب عليه تقوية 
ال�سع��ر م��ن اجلذور. يحت��وي على م���دة ال�سيليني��وم، حيث 
ت�س�ه��م هذه امل���دة ب�سورة رئي�سي��ة يف ا�ستغال فيت�مني 
E، وا�ستخدام��ه ب�ل�س��كل ال�سليم. ي�سع��د ا�ستخدام فيت�مني 
E ب�ل�س��ورة ال�سليمة اأحد اأهم الو�س�ئل يف توفري احلم�ية 
خلاي��� ف��روة الراأ���ص ك�مل��ة. يحت��وي اخللي��ط املكون من 
كل م��ن الث��وم والزي��ت على ن�سب��ة ع�لية م��ن الفيت�مين�ت 
 B6 املختلف��ة، حي��ث يحت��وي ه��ذا اخللي��ط عل��ى فيت�مني
وفيت�م��ني C وفيت�م��ني B1 اأو الثي�م��ني، حي��ث ت�س�ع��د 
ه��ذه الفيت�مين�ت على زي���دة منو الكوالج��ني، االأمر الذي 
يرتت��ب عليه زي�دة معدل منو ال�سعر وزي���دة قوته. يحتوي 
خلي��ط زيت الثوم والثوم على عدد كبري من املع�دن اله�مة 
واملفي��دة للج�سم، ومن اأكرث هذه املع�دن ن�سبً� هي الف�سفور 
والنح��ص واملنغنيز والك�ل�سيوم.   طرق ا�ستخدام زيت الثوم 
ي�ستخ��دم زيت الث��وم يف تقوية ال�سعر من خ��ال عدة طرق 
وم��ن اأكرث الطرق امل�ستخدمة فع�لي��ة: يتم و�سع حب�ت من 
الث��وم يف زيت الزيتون ويتم تركه� م��دة من الزمن ترتاوح 
من اأ�سبوع اإىل اأ�سبوعني، بعد ذلك يتم تدليك ال�سعر بو�س�طة 
ه��ذا الزيت ب�سكل جيد، وال بد م��ن و�سوله لك�مل ال�سعر من 

اجل��ذور حتى االأطراف، ومن ث��م يتم تغطيته بغط�ء من��سب 
ج�ف مث��ل من�سفة ج�فة ويرتك اأربعة وع�رشين �س�عة ومن 
ث��م يت��م غ�سله، وال بد ّم��ن تكرار هذه اخلط��وات كل اأ�سبوع، 
وعنده��� يكون الف��رق وا�سحً� خال مدة زمني��ة ب�سيطة ال 

تتج�وز ال�سهر حيث يظهر ال�سعر اأكرث قوة وجم�اًل.
فوائ��د زيت الث��وم لل�سع��ر للح�سول عل��ى فوائ��د الثوم من 
املمك��ن اأن يتّم تن�ول��ه ط�زجً� ونّيئ��ً�، اأو �سحيحً� ورطبً�، 
اأو مهرو�س��ً� مع الطع���م، اأو مطبوخً� مع االأكات املختلفة، 
كم��� م��ن املمك��ن ا�ستخا�ص الزي��ت املوجود في��ه والذي 
ي�سّم��ى زي��ت الثوم، ففوائد هذا الزيت ال تق��ّل اأبداً عن فوائد 
النبتة نف�سه�، بحيث اإّن له العديد من الفوائد ال�سحية، فهو 
مفي��د يف ع��اج االلته�ب���ت، والتخل���ص م��ن اأمل االأ�سن�ن، 
واملح�فظ��ة على �سّح��ة القلب وغريه���، كم��� اأّن له فوائد 
جم�لّي��ة كب��رية، فه��و مه��ّم للحف���ظ عل��ى �سّح��ة الب�رشة 
ون�س�رته���، ب�الإ�س�ف��ة اإىل الف�ئ��دة الكب��رية الت��ي قّدمه� 
لل�سع��ر، فهو يجع��ل ال�سعر �سّحّي��ً� واأكرث حيوّي��ة واإ�رشاقً�، 
كم� اأّن ل��ه دوراً ه�ّمً� جداً يف تكثيف ال�سعر واإنب�ت ال�سعر، 
ف�لكث��ري من ال�سي��دات يع�نني م��ن م�سكلة وج��ود فراغ�ت 
��ًة م��ع التقّدم يف العمر، مّم��� ي�سّبب لهّن  يف ال�سع��ر، وخ��سّ

االإحب���ط وع��دم الثق��ة ب�لنف���ص، ب�لرغ��م من اأّن ح��ّل هذه 
امل�سكل��ة ب�سي��ط وهو ا�ستخدام زيت الث��وم، حيث اإّن الفوائد 
الت��ي يقّدمه� هذا الزيت الإنب�ت ال�سعر هي ك�الآتي: يحتوي 
زي��ت الث��وم عل��ى العديد م��ن امل��واّد املغذّي��ة وال�رشورية 
واالألي���ف،  والربوتين���ت،  الزيتّي��ة،  ك�مل��واد  لل�سع��ر، 
و  ،Cو  ،Eو  ،A فيت�مين���ت  )ب�الأخ���ص  والفيت�مين���ت 
B، وب2، وB5، وB6، واالأم��اح املعدنّي��ة ك�لك�ل�سيوم، 
والكربي��ت،  والبوت��سي��وم،  واملغني�سي��وم،  والف�سف��ور، 
ب�الإ�س�ف��ة اإىل العن����رش املغذية مثل النح����ص، واحلديد، 
وال�سيلينيوم، والزنك، واليود، واملنغنيز، كم� يحتوي اأي�سً� 
على م�س�ّدات االأك�س��دة، فكّل هذه املغذّي�ت التي يحتويه� 
جعلت ل��ه القدرة اله�ئلة على تغذية ال�سع��ر وحتفيز اإنب�ته 
ب�س��كل اأ���رشع، وب�س��كل خ��ّص ذل��ك ال�سعر ال��ذي مييل اإىل 
اجلف�ف والتك���رّش ب�سهولة والذي ينمو ببطء. يحتوي اأي�سً� 
عل��ى الكرياتني وهو عب���رة عن حم�ص اأمين��ّي، يعمل على 
تغذي��ة ال�سعر من جذوره وحتفيز من��ّوه ب�سكل اأ�رشع. يعمل 
زي��ت الثوم على حتفيز ال��دورة الدموّية املوجودة يف فروة 
الراأ�ص وتخلي�سه� من الف�سات وال�سموم، مّم� يحّفز اإنب�ت 

ال�سعر.

الجورنال 

طريقة عمل الكليجة العراقية 

إليِك فوائد ماسك الذهب للحصول على بشرة تشع نظارة 

كيفية شد الوجه طبيعيًا 

املكّون�ت ثاث��ة اأكواب من الطحني، كوب من امل�ء الدافئ، كوب 
من ال�سمن او الزبدة. ملعقة كبرية من اخلمرية ،ملعقة كبرية �سكر، 
ملعقة �سغرية من الهيل، ملعقة من القرفة املطحونة، ن�سف كيلو 
م��ن التمر املطحون،ر�ّسة من امللح، بي�سة، ملعقت�ن كبريت�ن من 
احللي��ب. بيكنج ب���ودر. طريقة التح�سري ننّخ��ل الطحني ون�سعه 
يف وع�ء كبري وعميق. ن�سيف البيكنج ب�ودر، واحلليب املجّفف، 
ور�ّس��ة امللح فوق الطح��ني، ونقّلبهم مع بع�سه��م البع�ص. نذّوب 
اخلم��رية الفوري��ة مع القليل م��ن امل���ء الدافئ، ون�سي��ف عليه� 
ال�سّك��ر لي�س�ع��د اخلمرية كي تقوم بعمله� ب�س��كل اأ�رشع، ونرتكه� 
ج�نب��ً�. نبداأ ب�إ�س�ف��ة اخلمرية بعد اأن تخّمرت ف��وق الطحني، ثّم 

نب��داأ بعملّية العجن به��دوء. نعمل على تذوي��ب كمّية ال�سمن على 
الن���ر، ون�سيفه� فوق العج��ني، ونت�بع العجن جّي��داً، ثّم ن�سيف 
البي�سة ونعجن املكّون�ت مع بع�سه� البع�ص. نت�بع العجن حّتى 
تتك��ّون لدين� عجينة متم��سكة. نرتك العجني يف مك�ن دافئ كي 
تتخّم��ر ملّدة ن�سف �س�عة تقريبً� اأو اأكرث قليًا ح�سب املك�ن التي 
�ستو�سع به العجينة. ندعك التمر املطحون مع اإ�س�فة القليل من 
الزي��ت النب�تي اأو الزبدة، وذلك كي ت�سبح عجينة التمر طرّيًة، ثّم 
ن�سي��ف الهيل والقرفة ونعجن جمي��ع املكّون�ت جيداً حتى ننّكه 
التم��ر ونعطيه مذاقً� رائع��ً�. بعد اأن تتخّمر العجين��ة نقطعه� اإىل 
ك��رات �سغرية بح�سب حج��م ق�لب الكليجة، ون�سعه��� بكّفة اليد، 

ون�س��ع مقداراً من ح�سوة التمر داخ��ل العجينة ونلّفه� من جميع 
اجله�ت، بحيث تتّم تغطية احل�سوة جيداً. ن�سع العجينة املح�سوة 
داخ��ل ق�ل��ب الكليج��ة، ون�سغ��ط عليه� قلي��ًا حتى ت�أخ��ذ �سكل 
الق�ل��ب. نخرج العجينة من الق�ل��ب عن طريق قلب ق�لب الكليجة 
فتخرج العجينة من داخل��ه. نكّرر نف�ص اخلطوات التي �رشحن�ه� 
�س�بق��ً� حّتى ننهي كّل العجينة. ن�سع الكليجة يف ال�سينّية املراد 
اخلب��ز به�، ونرتكه� ملّدة خم���ص دق�ئق لرتت�ح قليًا، ثّم ندخله� 
الف��رن اّلذي يجب اأن ن�سخنة م�سبقً�، ويتّم خبزه� ملّدة ربع �س�عة 
تقريبً�، ثّم نحمر وجهه� لي�سبح ذهبيً�. نخرج الكليجة من الفرن 

ونرتكه� لتربد 

م��ن اأبرز فوائد م��سك الّذهب الت��ي تعود على الب�رشة، الفوائد 
االآتية: تعزي��ز وتن�سيط اخلاي� واالأع�س�ب واالأوردة ب�جل�سم، 
وذل��ك لوج��ود االأيون���ت ب�لّذه��ب الت��ي تعمل عل��ى حت�سني 
ال��دورة الدموّي��ة وعملّي��ة التمثي��ل الغذائ��ّي للخاي��� وط��رد 
امل��واد الف��س��دة منه��� التخفي��ف م��ن التج�عي��د واخلط��وط 
والبق��ع ب�لوجه وجعل الب�رشة اأكرث �سب�ب��ً�، ولذلك الأّنه يعمل 
عل��ى تن�سي��ط خاي� اجللد ويزيد من مرونته���. تفتيح الب�رشة 
وجعله��� اأك��رث توّهج��ً� و�سب�ب��ً�. التخّل�ص من جف���ف اجللد 
وزي���دة معدل االأي�ص به، فجف�ف اجللد ق��د يوؤدي اإىل ظهور 
عام�ت ال�سيخوخة املبّكرة. حم�ية الب�رشة من اأ�سعة ال�ّسم�ص 
ال�س�ّرة، ف�لّذهب يعمل على تخفي�ص ن�سبة امليانني ب�جللد 
امل�سوؤول عن �سبغ اجللد عند تعّر�سه الأ�سعة ال�ّسم�ص. احلف�ظ 
عل��ى م�ستوي�ت الكوالجني ب�جللد الأط��ول فرتٍة ممكنة، فكم� 
ه��و معروف اأّن م�ستوى الكوالج��ني ب�جللد يبداأ ب�النخف��ص 
عن��د �س��ن اخل�م�س��ة والع�رشي��ن، فه��و م��ن اأه��م العن����رش 
امل�سوؤول��ة ع��ن مرون��ة اجلل��د ونعومت��ه. ع��اج االلته�ب���ت 
اجللدّي��ة ك�لقرح��ة وغريه�، وذل��ك الأّن الذه��ب يحتوي على 

ال�رشورّي��ة  والبكتريي���  لالته�ب���ت  م�س���ّدة  خ�س�ئ���ص 
الإدخ�ل االأك�سجني اإىل اجللد وجتديد خاي�ه. عاج ح�س��سية 
اجلل��د والتخفيف من حب ال�سب�ب، ف�لذهب ميت�ز بخ�س�ئ�ص 
�سف�ئي��ة الحتوائه على م�س�دات االأك�س��دة التي حتّفز الدورة 
الدموّي��ة مم� ي�س�عد على عاج بع���ص اال�سطراب�ت اجللدّية. 
احلف���ظ على م�ستوى رطوبة الب�رشة، فه��و يح�ّسن من الدورة 
الدموّي��ة ب�جلل��د، كم��� اأّن امت�س��ص اجللد جلزيئ���ت الّذهب 
ال�سغ��رية يعطي الب�رشة توّهجً� واإ�رشاقً� ويجعله� اأكرث �سّحًة 
وانتع��س��ً�. منع ترّهل اجللد وزي���دة مرونته، ف�لّذهب يحمي 
االإيا�ست��ني من االنهي�ر وي�ستعيد مرونة اجللد. منح املنطقة 
املحيط��ة ب�لع��ني احليوّي��ة والن�س���رة، واإزالة الل��ون الّداكن 
منه� الن�جت عن التعب واالإره�ق وقّلة النوم. طريقة ا�ستخدام 
م��سك الذهب ميكن احل�س��ول على قن�ع الذهب من االأ�سواق، 
حيث ي�أتي على �سكل طقٍم يحتوي على قن�ع الّذهب، ومطّهر، 
ومق���رّش، وكرمي، ومرّط��ب، وهذا يجعل تطبي��ق م��سك الذهب 
عل��ى الوجه ب�ملنزل ممكنً� وذلك ع��ن طريق اخلطوات االآتية: 
التطه��ري: وتعت��رب من اأهم اخلطوات قبل و�س��ع م��سك الّذهب 

عل��ى الوج��ه، فبع��د تنظي��ف الوج��ه والّرقب��ة ب�ملطّه��ر يت��م 
غ�سلهم��� ب�مل�ء الف�ت��ر وتن�سيفهم� جي��داً. الّتق�سري: وذلك عن 
طريق فرك الوجه والرقبة ب�ملق�رّش بحرك�ٍت دائرّيٍة ملدة 30 
ث�ني��ة على االأق��ل، ثم ُتغ�س��ل املنطقة ب�مل�ء الف�ت��ر وتن�ّسف 
جي��داً، ف�لتق�س��ري يعم��ل عل��ى التخّل�ص م��ن اخلاي��� املّيتة. 
ك��رمي الذهب: يو�سع كرمي الذهب بطريقة امل�ّس�ج على الوجه 
والرقب��ة من االأ�سف��ل اإىل االأعل��ى، وُيرتك لف��رتٍة زمنّيٍة حّتى 
ميت�س��ه اجللد، بع��د ذلك مُي�سح الوجه والرقب��ة بقطعة قم��ٍص 
مبلل��ة بلطٍف. قن���ع الذهب: ُيو�سع قن���ع الذهب على الوجه 
والرقب��ة ب�لت�س���وي، وُي��رتك مل��دة 10 دق�ئ��ق وعندم��� يتم 
الت�أّك��د من جف�فه مت�م��ً� تتم اإزالته، وميكن ر���ّص القليل من 
امل�ء الب�رد عل��ى الوجه للت�أّكد من اإزالته، ثم ُتن�ّسف املنطقة 
جيداً. الرتطي��ب: يجب توّفر مرّطٍب ع�يل اجلودة لو�سعه على 
الب���رشة بعد اإزالة امل��سك، فيمكن ا�ستخ��دام املرّطب اخل��ص 
ب��ك اأو �رشاوؤه منف�سًا اإذا مل يكن طق��م م��سك الذهب يحتوي 
علي��ه، ويو�س��ع املرّط��ب عل��ى الوج��ه والرقب��ة ب�لت�س���وي 

وبحركٍة دائرّيٍة.

م��ع تعقد ظروف احلي���ة العملية ال�سعب��ة وال�رشيعة ، 
وم��ع تطور و�س�ئ��ل التكنولوجي� ، وتق��دم االإن�س�ن يف 
العم��ر ، تبداً الب�رشة ب�لرتهل واالإرتخ�ء نظراً لتن�ق�ص 
اإفرازاته� الزيتية الطبيعية مع مرور الوقت . و يرتاجع 
مظه��ر الب�رشة تدريجيً� لتظهر علي��ه عام�ت االإجه�د 
والتع��ب والتج�عيد ، ومن هن� ت�أتي ���رشورة العن�ية 
الدائمة للب�رشة من خال اتب�ع الع�دات ال�سحية التي 
ت�س�ع��د على ت�أخري عام���ت �سيخوخة الب�رشة اإ�س�فة 
التجميلي��ة واخللط���ت  ا�ستخ��دام امل�ستح���رشات  اإىل 
املت�ألق��ة  اإطالته���  للب���رشة  تعي��د  الت��ي  الطبيعي��ة 
وامل�رشق��ة . ون�ستطي��ع احل�س��ول على ذل��ك من خال 
م��� يلي : �رشب كمي�ت من��سبة م��ن ال�سوائل الطبيعية 
ك�مل���ء والع�س�ئ��ر الطبيعية ، حيث اأن��� ال�سوائل متنع 
جف���ف الب�رشة ال��ذي يع��د ال�سبب الرئي�س��ي يف ظهور 
التج�عي��د . تن�ول غذاء �سحي مت��وازن ، يحوي كمية 

وفرية م��ن املع���دن والفيت�مين���ت ، التي له��� ت�أثري 
حمف��ز عل��ى �سب���ب الب���رشة ومن��ع ترهله��� . جتن��ب 
التدخ��ني و���رشب الكحولي�ت ، الأنه��� تعجل من ظهور 
عام���ت التج�عي��د والتع��ب عل��ى الوجه . اأخ��ذ ق�سط 
ك�ٍف م��ن النوم ، ملدة ال تق��ل عن 7 �س�ع�ت متوا�سلة 
، لتجن��ب مظ�هر اإعي�ء الب�رشة . جتنب اإره�ق�ت العمل 
وال�سه��ر على ال�س��س���ت ك�لتلف���ز والكمبيوتر لفرتات 
طويلة ، الأنه� تزيد من تعب الب�رشة وارتخ�ئه� وظهور 
 " امل��س��ك�ت  ا�ستخ��دام   . ال�سح��وب عليه���  عام���ت 
اخللط�ت " الطبيعي��ة التي ت�س�هم يف تعوي�ص الب�رشة 
عن الزيوت والفيت�مين���ت الازمة له� ومنه� : م��سك 
البي�ص والل��ن : يخلط بي��ص بي�سة واحدة مع ملعقة 
واحدة من اللن ور�سة ب�سيطة من ال�سكر ، حتى ي�سبح 
مزيج��ً� كرمييً� متج�ن�س��ً� ، ثم يدهن ب��ه ك�مل الوجه 
وي��رتك حت��ى ي�سب��ح ج�فً� مت�م��ً� ، ثم يغ�س��ل ب�مل�ء 

الف�ت��ر . حيث �ستح�سلني بعده على ب�رشة نقية نظيفة 
، م�س��دودة وخ�لية من التج�عيد . م��سك امللفوف 

والع�سل : تغ�سل بع�ص اأوراق امللفوف وتو�سع 
يف اخلاط لهر�سه� ب�سكل جيد ثم ي�س�ف اإليه� 

ملعقة من الع�سل وملعقة من اللن وتخلط جيداً ثم 
تو�سع عل��ى الب�رشة الدهني��ة والع�دية اأم��� اإذا ك�نت 
الب���رشة ج�ف��ة في�س�ف اإليه��� قليل من زي��ت اللوز اأو 
زي��ت الزيتون ملنحه� مزيداً م��ن الرطوبة ، ترتك على 
الب���رشة مل��دة رب��ع �س�عة حت��ى جتف مت�مً� ث��م تزال 
بغ�س��ل الوجه ب�مل���ء الف�تر . م��سك الع�س��ل والليمون 
: يح�رش بع�رش ن�س��ف ليمونة خملوطة مبلعقتني من 
الع�س��ل النقي تخلط جيداً وتف��رد على الوجه بعيداً عن 
العين��ني ثم ت��رتك ملدة ثلث �س�ع��ة تقريبً� حتى يجف 
وبعده��� ي��زال بغ�سل الوج��ه ب�مل�ء ويجف��ف جيداً ثم 

يو�سع كرمي مرطب من��سب لنوعية الب�رشة .

مهني��ً�: م��ن املحتم��ل اأن حت�س��ل عل��ى ع�ئ��دات غ��ري 
منتظ��رة، تزي��د حم��ست��ك وتندف��ع اىل الرتكي��ز عل��ى 
م���رشوع واع��د جّداً ع�طفي��ً�: ال ت�سّك يف ق��درة احلبيب 
على ا�ستيع�ب م�س�كلك، فهو ال ي�سّكك فيك اأم�م اجلميع

مهنيً�: تنتق��ل اىل مرحلة جديدة يف العمل اأكرث تطوراً، 
واحل��ظ يق��ف اىل ج�نبك الي��وم ويدعم��ك يف القرارات 
الت��ي تتخذه��� ع�طفي��ً�: تق��رب امل�س�ف���ت بينك وبني 
احلبي��ب بعد فرتة م��ن اخل�س�م، وتع��ود االأمور بينكم� 

اإىل جم�ريه� الطبيعية

مهني��ً�: تتح�ّس��ن االأم��ور م��ع الزم��اء واملحي��ط م��ن 
خ��ال تو�سي��ح بع���ص النق���ط الغ�م�س��ة اأو من�ق�سة 
املو�سوع���ت احل�ّس��س��ة ع�طفي��ً�: اإذا كن��ت اأع��زب ق��د 
تتع��ّرف اإىل �سخ���ص ي�ستحّق حبك، االأج��واء خ�لية من 

الت�سّنج واملع�ك�س�ت

مهني��ً�: تتع��رث بع���ص االأمور ف��رتة حمددة، لك��ّن ذلك 
ينقل��ب �رشيعً� يف م�سلحتك، وتب��داأ بح�سد النج�ح تلو 
االآخ��ر ع�طفيً�: ال تلق اللوم على ال�رشيك، وكن م�ستعداً 
لتحّم��ل امل�سوؤولية حني ت�سطر اإىل ذلك، وخ�سو�سً� اأن 

ال�رشاحة هي عنوان املرحلة املقبلة

الكثري من خرباء االطباء 
وخرباء العناية بال�شعر 

ين�شحون دائما با�شتخدام 
املواد الطبيعية للعناية بال�شعر 

النها الت�شر حتى لو مل تنفع 
على عك�س املواد التي يدخل 

يف �شناعتها تركيبات كيمائية 
فهي ت�شر ال�شعر على املدى 

البعيد كونها تعطي نتائج 
�شريعة ولكن مبرور الوقت 

توؤثر بال�شلب لذا �شيدتي اعدت 
لِك اجلورنال هذا املقال ملعرفة 

فوائد الثوم وزيت الزيتون 
لل�شعر تعريف عليها ..

مهني��ً�: ال ت�ست�سل��م اأم���م ال�سع���ب ب��ل اعم��ل ج�ه��داً 
لتخطيه� ف�أنت ق�در على ذلك

ع�طفي��ً�: ي�س��ن��دك ال��رشي��ك يف م�س�أل��ة ك�ن��ت تزعجك 
ويدعمك لتواجهه� بثب�ت وقوة

مهني��ً�: توق��ع عق��داً جدي��داً اأو تب��رش عمًا اآخ��ر وت�سمع 
كلم���ت الثن�ء والتقدير الأفك�ر جي��دة قدمته� اأو ملوهبة 
مت�ر�سه��� يف العم��ل ع�طفي��ً�: اهتم�م��ك الزائ��د بنف�سك 
ين�سي��ك واجب�تك جت�ه ال�رشيك، في�سع��ر ب�الإحب�ط نوعً� 

م�


