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مهني��ًا: يث��ر ه��ذا الي��وم ق�ضي��ة مهم��ة الي��وم يف العمل 
ت�ضتغ��رق الكثر م��ن النقا�ش لكن��ك تتو�ض��ل اإىل حل لها 
عاطفي��ًا: ت�ضر اأمورك اليوم كما تريد ولن تواجه التاأخر 

من قبل ال�رشيك ب�ضاأن اتخاذ بع�ش القرارات

مهني��ًا: تتحّم�ش هذا اليوم اأكرث من اأي وقت م�ضى لإطالق 
م�رشوع جديد وتبدو جاهزاً حل�ضم الأمور املهنية عاطفيًا: 
ب��وادر خالف م��ع ال�رشيك، لكن ذلك ل يتع��ّدى كونه �ضوء 

تفاهم على بع�ش النقاط التي تزيد ن�ضبة غرته

مهنيًا: اأنت تقف عل��ى عتبة زمنية مهّمة لت�ضع اأ�ض�ضًا 
متين��ة قب��ل اتخاذ اأي ق��رار مهن��ي عاطفي��ًا: اأحذرك 
م��ن اللعب بالن��ار، كن خمل�ض��ًا لوع��دك و�ضيطر على 

انفعالتك وعامل ال�رشيك بال�ضكل الالئق 

مهني��ًا: تطل هذا الي��وم على م�رشوع خ��اّلق تعلق عليه 
اآم��اًل كباراً، وحتتف��ل مبنا�ضب��ة اأو بلقاء وتب��دو �ضعيداً 
وممي��زاً عاطفي��ًا: التناف��ر يك��ون يف اأوج��ه م��ا يجعلك 
حمت��اراً يف اأم��رك اأو مربكًا وخ�ضو�ضًا م��ع بداية عملك 

اجلديد

مهني��ًا: ميدك هذا الي��وم بالعزمي��ة واحلما�ضة ويدفعك 
اإىل الإقب��ال عل��ى الأعمال ب�ضغف كب��ر وباإخال�ش ل 
مثي��ل له عاطفيًا: ل ت�ضّي��ع وقتك يف عالقة لن تنجح، 

وابحث عن عالقة ت�ضعر اأنك مرتاح فيها

مهنيًا: يالحظ الكثرون اليوم اجلهد الكبر الذي تبذله 
يف العم��ل وتفانيك واإخال�ضك، وهو بالطبع لن ي�ضيع 
�ض��دًى عاطفي��ًا: ق��د يفاجئ��ك احلبيب مبواق��ف ممّيزة 
ويالطف��ك ليك�ض��ب ر�ض��اك، ومب��ا اّن��ك مطمئ��ن البال 

وخفيف الظّل تبادله الهتمام 
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تعرفي إلى أهم فوائد ومضار الكوالجين للبشرة

حتت��وي العدي��د م��ن م�ضتح�رشات العناي��ة بالب���رشة على مادة 
الكولج��ني اإل اأنه��ا ل توؤمن جميعها ه��ذه الفوائد. فالكولجني 
متوف��ر بع��دة اأ�ضكال: يدخ��ل يف تركيبة الكرمي��ات وميكن حقن 
الب���رشة ب��ه اأو تناوله على �ضكل حب��وب، وتختلف طريقة تفاعل 
اجل�ض��م م��ع كل من ه��ذه الأ�ض��كال. فما ه��ي فوائ��د الكولجني 

للب�رشة وما هو الدور الذي يلعبه يف احلفاظ على جمالها؟
اإن ال�ضب��ب الأول والأ�ضا�ض��ي الذي جعل خمت��رات م�ضتح�رشات 
التجمي��ل واخلراء يدخلون الكولجني يف تركيب��ة اأف�ضل اأنواع 
م�ضتح�رشاته��م، اأن��ه بروت��ني يلع��ب دوراً اأ�ضا�ضي��ًا يف احلف��اظ 
عل��ى �ضحة وجمال الب�رشة. واملع��روف عن الكولجني اأن ن�ضبة 
اإنتاج��ه يف اجل�ضم تبط��اأ تدريجيًا مع التقدم يف ال�ضن مما يوؤدي 
اإىل ظه��ور التجاعيد على الب�رشة وخ�ض��ارة اخلاليا لقّوتها التي 
ت�ضاع��د يف احلف��اظ عل��ى ال�ضب��اب. يوؤدي ه��ذا الأم��ر اإىل ظهور 
خط��وط التقدم يف العمر وت�ضبح الب�رشة اأقل ليونة. كذلك يوؤدي 
انخفا���ش ن�ضبة الكولجني اإىل خ�ضارة ل��ون ال�ضعر وتراجع قوة 

وبنية العظام وخ�ضارة املفا�ضل ملرونتها.
يحافظ الكولجني على مرونة الب�رشة:

 ي�ضاهم الكولجني يف حفاظ الب�رشة على مرونتها ومينع ظهور 
التجاعي��د على ب�رشة الوجه يف كل م��رة تقومني بتعابر الوجه 

كم��ا اأنه يحافظ على املظه��ر ال�ضاب لب�رشت��ك. وبينما تتقدمني 
يف العم��ر تنخف���ش ن�ضب��ة الكولجني يف اجل�ضم مم��ا يوؤدي اإىل 
خ�ضارة الب�رشة تدريجي��ًا لليونتها وتظهر عليها عالمات التقدم 

يف ال�ضن.
ميالأ خطوط التجاعيد:

عندما تنخف�ش ن�ضبة الكولجني يف اجل�ضم تبداأ عالمات تعابر 
الوج��ه الت��ي قمت بها يف خ��الل حياتك بالظه��ور على وجهك، 
وميك��ن للتعّر�ش لأ�ضعة ال�ضم���ش اأن يفاقم هذه الآثار مما يوؤدي 
اإىل ظه��ور خط��وط الب���رشة والتجاعيد وارتخاء اجلل��د. وهذا ما 
يدف��ع العديد م��ن ال�ضيدات اإىل اللج��وء اإىل حقن الكولجني التي 
ل جتّنبه��ن التجاعيد بل متالأها لأ�ضهر فتبدو الب�رشة �ضابة ومن 

دون خطوط.
يعالج الكولجني اآثار اجلروح:

كذل��ك ميكن ا�ضتخ��دام الكولجني كمادة متالأ به��ا اآثار اجلروح 
وخ�ضو�ض��ًا تلك الناجتة عن حب ال�ضب��اب. فمع التقدم يف ال�ضن 
وانخفا���ش الكولج��ني يف اجل�ضم ت�ضب��ح الب�رشة اأك��رث عر�ضة 
لإب��راز الندوب. يلع��ب الكواجلني دوراً اأ�ضا�ضي��ًا يف تخفيف هذه 
الن��دوب واإزالته��ا ب�ض��كل كامل ع��ن الب�رشة. الكولج��ني تعّرف 
التجاعي��د باأّنه��ا جمموعة من الثني��ات اأو اخلط��وط التي تظهر 
عل��ى الب�رشة نتيجة لذوبان ماّدة الكولجني، والتي يزيد عمقها 
وو�ضوحه��ا كّلم��ا تق��ّدم الإن�ض��ان يف ال�ضن، كما وتك��ون هناك 

بع���ش العوامل الأخ��رى التي ت���رّشع من ظهوره��ا، كالتعّر�ش 
لأ�ضّع��ة ال�ضم�ش ب�ض��كل متوا�ضل، اأو حّتى القي��ام بتعابر الوجه 
كالعبو���ش اأو ال�ضح��ك، ه��ذا ع��دا ع��ن بع���ش الع��ادات ال�ضيئ��ة 
كالتدخ��ني والنظام الغذائي ال��ذي يفتقر اإىل العنا�رش املتوازنة 
اأو كمّي��ة كافي��ة م��ن املاء اأو ال�ضوائ��ل التي �ضت��وؤّدي اإىل جفاف 
الب���رشة وظه��ور التجاعيد، حي��ث تظهر ب�ضكل كب��ر على الوجه 
واليدين والرقب��ة، وقد يتاأقلم بع�ش الأ�ضخا�ش مع فكرة التقدم 
بالعمر وظهور التجاعيد، والبع�ش الآخر وحتديداً ال�ضيدات، قد ل 
يتقبلن هذه الفك��رة، لذلك يبداأن بال�ضعي لعالج التجاعد اأو على 
الأقل احلد من ظهورها يف وقت لحق، فمنهن من ي�ضعني للطرق 
املنزلي��ة الب�ضيطة، ومنهم من يلج��اأ اإىل اجلراحات التجميلية اأو 
تن��اول بع�ش املكمالت والتي حتتوي على الكولجني، ويف هذا 
املقال �ضوف نتع��ّرف على اأ�رشار هذه املاّدة على اجل�ضم ب�ضكل 
عام والب�رشة ب�ضكل خا���ش. اأهمّية الكولجني يعتر الكولجني 
م��ن اأهّم الروتين��ات املوج��ودة يف ج�ضم الثدي��ات ب�ضكل عام، 
حي��ث ت�ضل ن�ضبت��ه يف اأج�ضامه��ا اإىل %25 ويف جلدنا حوايل 
%75، فه��و امل�ض��وؤول عن تكوي��ن وحماية الأن�ضج��ة ال�ضامة 
الت��ي تتواجد يف الع�ضالت والأوتار الوا�ضل��ة بينها، بالإ�ضافة 
اإىل اجلل��د والأ�ضنان، والعظ��ام وغ�ضاريفها، هذا عدا عن تكوينه 
لقرني��ة وعد�ضة العني، وقد يوؤّدي نق�ش هذا الروتني اإىل العديد 
م��ن امل�ضاكل الت��ي تتعلق ب�ضح��ة الإن�ضان ومناعت��ه الداخلية، 

كم��ا واأنه يوؤثر على مظه��ره اخلارجي، فهو يلعب دوراً كبراً يف 
اإعط��اء الن�ضارة واملرونة للب�رشة، كما واأن��ه ي�ضاعد على التئام 
اجل��روح والتخفي��ف من اله��الت ال�ض��وداء التي ق��د تظهر حتت 
العين��ني، بالإ�ضاف��ة اإىل حت�ضني مظهر ال�ضع��ر والأظافر، ولذلك 
ف��رى اأن الكولج��ني يدخ��ل يف �ضناع��ة كاف��ة م�ضتح���رشات 
التجميل والعناية بالب�رشة اأو ال�ضعر، ولكن قد يتم احل�ضول على 
ه��ذا الروتني ب�ضكل طبيعي من خالل تن��اول الأ�ضماك، وبع�ش 
الفواك��ه اأو اخل�ضار حمراء اللون كالتوت اأو البندورة، بالإ�ضافة 
اإىل اجل��زر وغرها. اأ�رشار الكولج��ني اأ�رشار على اجل�ضم يعتر 
الكولج��ني �ضيفًا ذو حدين، فبالإ�ضاف��ة اإىل فوائده العديدة، اإل 
حت  اأنه ق��د ي�ضبب يف بع�ش الأحيان م�ض��اراً للج�ضم، حيث و�ضّ
الدرا�ض��ات التي مّت اإجراوؤها على �رشيحة من النا�ش، باأّن تناول 
مكم��الت الكولج��ني ق��د ي��وؤّدي اإىل تقلي��ل ال�ضهّي��ة، وبالت��ايل 
�ضي��وؤّدي اإىل فق��دان ال��وزن، ويف ح��الت اأخ��رى قد ي��وؤّدي اإىل 
العك���ش، حي��ث يرج��ع ه��ذا اإىل طبيعة ج�ض��م ال�ضخ���ش. اأ�رشار 
على الب���رشة قد يوؤّثر الكولجني على الب�رشة �ضواء مت اأخذه على 
�ض��كل مكم��الت اأو على �ض��كل حقن، وذلك لأن م�ض��دره بالغالب 
يك��ون بقري، الأمر الذي قد يوؤّدي اإىل التح�ّض�ش من بع�ش املواد 
الداخلة يف تركيبه، فقد يحدث بع�ش التورمات اأو احلبوب اأو اأي 
اأعرا���ش حت�ّض�ضي��ة اأخرى، لذلك يجب احلر�ش عل��ى اأن يتم عمل 

بع�ش الفحو�ضات الطبية قبل ال�رشوع يف ا�ضتخدامه.

متابعة –الجورنال  

طريقة عمل حالوة الدهين 

أنواع بالشر ماك.. وأنسب نوع لِك

فوائد صابون الغار للشعر

املقادير: 3 كوب طحني 3 كوب �ضكر )ان ا�ضتخدم اقل ( كوب 
مرو���ش جوز الهند كوب زيت ك��وب ماء 3 مالعق اكل دب�ش 
)ع�ض��ل التم��ر( واذا ما متوفر ا�ضتخدم��ي الع�ضل مرو�ش جوز 
الهند للتزيني من العلى وال�ضفل هيل �ضمنة لدهن البايرك�ش 
الطريق��ة :يف ان��اء يخلط الطحني مع املرو���ش )جوز الهند ( 
مع الهيل ويف قدر على النار يخلط املاء مع الزيت مع الدب�ش 
مع ال�ضكر وم��ن ثم ي�ضاف الطحني املخلوط اىل املزيج على 

دفع��ات ويحرك باخلفاقة ال�ضلكية اىل ان يثخن املزيج يرفع 
م��ن النار . ناتي ببايرك�ش مدهون بالزبدة او ال�ضمنة ون�ضع 
كمي��ة م��ن مرو�ش جوز الهن��د ومن ثم ن�ض��ع اخلليط ون�ضع 
فوق��ه م�ضح��ة م��ن ال�ضمن��ة ث��م كمية وف��رة من ج��وز الهند 
ن�ضعه��ا يف فرن حرارت��ه خفيفة على الطبق��ة ال�ضفلى للفرن 
واىل ان تن�ض��ج وتف��وح الرائحة الزكي��ة ن�ضعها من فوق اىل 

ان تتحمر الطبقة العليا ومن ثم تقطع وتقدم

  تعت��ر م�ضتح���رشات التجمي��ل م��ن اأولوي��ات امل��راأة 
الع�رشية ، فاملراأة تهتم باأدق تفا�ضيل جمالها ، وتختار 
بعناي��ة كل م��ا ينا�ضبه��ا �ضواء م��ن مالب���ش اأو اأحذية اأو 
�ضن��ط و غره��ا م��ن الأ�ضي��اء التي ت��رز جمال امل��راأة ، 
و م�ضتح���رشات التجمي��ل ت�ضتخدمه��ا الن�ض��اء لإ�ضاف��ة 

مل�ضات جمالية لوجههن ، اأو اإخفاء عيوب يف الوجه .
�رشكة ماك :

ه��ي اإحدى ال���رشكات الك��رى مل�ضتح���رشات التجميل ، 
تاأ�ض�ض��ت ع��ام 1984 ، يف نورد�ضت��ورم – نيوي��ورك – 
الوليات املتح��دة الأمريكية، ق��ام بتاأ�ضي�ضها اإثنان من 
اأمه��ر خ��راء التجمي��ل و هما فران��ك تو�ض��كان و فرانك 
اجنيل��و ، و كان �ضبب اإن�ضائهم لتلك ال�رشكة هي حاجتهم 
اإىل م�ضتح���رشات جتميل للنجوم تبقى ف��رة طويلة من 
الوقت ، و ل تتاأثر بالعوامل اخلارجية من ماء اأو جفاف 
، و ح��روف كلم��ة م��اك M.A.C ه��ي اخت�ض��ار لكلم��ة  
Make – up Art Cosmetics و هي تعني مواد 

جتميل الفنان .
ا�ضته��رت �رشك��ة م��اك يف الو�ض��ط الفني �رشيًع��ا ، حتى 

خ��ارج الو�ضط لقي��ت ال�رشكة اهتمام كب��ر ممن يرغبون 
بالظه��ور كالفنان��ني ، و مت تخ�ضي���ش مبلغ م��ن اأرباح 
ال�رشك��ة ملكافحة مر���ش الإيدز و عالج املر�ضى ، و بعد 
وف��اة فران��ك اجنل��و اإثر عملي��ة جراحية ، و وف��اة فرانك 
��ا ، قامت �رشك��ة ا�ضتي ل��ورد ب�ضم �رشكة  تو�ض��كان اأي�ضً
م��اك له��ا ع��ام 1998 ، و ه��ي اإح��دى اأق��وى ���رشكات 
التجمي��ل ه��ي الأخ��رى ، و ا�ضتم��ر اإنتاجه��ا كم��ا ا�ضتمر 

ترعاتها اخلرية .
بال�رش ماك :

تتمر بال�رشات ماك باأنها ذات جودة عالية ، متتد لفرة 
طويل��ة عل��ى الوجه على عك�ش اأي بال���رش اآخر ، ل ي�ضبب 
ح�ضا�ضي��ة الب���رشة ، ول ي�ضب��ب البث��ور و البق��ع للب�رشة ، 

متوفر باأنواع و األوان زاهية تلف الأنظار .
اأنواع بال�رشات ماك :

بال���رش matte : و هو نوع مطفي خ��ايل من اأي ملعان 
، ناع��م امللم�ش  و يدوم حت��ى 4 �ضاعات ، ينا�ضب الفتاة 

التى تعاين من حبوب يف الوجه اأو م�ضام وا�ضعة .
بال���رش satin : و ه��و �ضبه مطفي ، به ملح��ة خفيفة ، و 

ملم�ض��ه ناع��م ، وي��دوم حت��ى 4 �ضاعات ، و ه��و منا�ضب 
��ا للفت��اة ذات امل�ض��ام الوا�ضع��ة ، و الت��ي تعاين من  اأي�ضً
احلب��وب . بال�رش frost : و هو خملوط بلمعة ال�ضيمري ، 
يعطي �ضوء و ملعان للخد ، �ضبغته قوية ، م�ضحة واحدة 
بالفر�ض��ة تكف��ي مل��دة 4 �ضاع��ات ، ينا�ض��ب الفت��اة ذات 

الب�رشة ال�ضافية لأنه يكر تفا�ضيل الوجه .
بال���رش sheertone : �ضبغت��ه متو�ضطة ، �ضبه مطفي ، 
ملم�ضه ناعم و ي�ضهل توزيعه ، ينا�ضب الفتاة ذات الب�رشة 

ال�ضافية ، و ينا�ضب املبتدئات بو�ضع امليك اأب .
بال���رش sheertone shimmer : ه��و قابل للبناء ، 
ت�ضتطيع املراأة التحكم يف درجته من خالل و�ضع العديد 
م��ن الطبقات منه ، به ملعة قوية ، ملم�ضه ناعم ، ينا�ضب 
الفتاة ذات الب�رشة ال�ضافية و ذلك لأنه يرز معامل الوجه 
، و دوم ملدة 4 �ضاعات ، و يعطي الب�رشة توهج وحيوية .
بال�رش mineralize : يعت��ر اأف�ضل اأنواع بال�رش ماك 
، و اأعاله��م �ضع��ًرا ، �ضبغته قوية و ملعت��ة �ضديدة ، يدوم 
حت��ى 5 �ضاعات ، ينا�ض��ب الفتاة ذات الب�رشة النقية لأنه 

يرز مالمح الوجه ، و يظهر طبيعي على الوجه .

 يع��د �ضاب��ون الغار من اأح��د اأجود اأن��واع ال�ضابون ، و 
الت��ي يتم ا�ضتعماله��ا ب�ضكاًل عاليًا م��ن جانب الكثرين 
م��ن اأجل العناية باجل�ض��م ، و بال�ضعر ، و ذلك راجعًا اإىل 
احتوائ��ه العايل ، و بن�ضب��ًا عالية للعدي��د من املكونات 
الطبيعي��ة ، و ال�ضدي��دة الفائدة م��ن الناحية ال�ضحية ، و 
اجلمالية للج�ض��م ، و لل�ضعر ب�ضكل خا�ش هذا بالإ�ضافة 
اإىل اأن �ضابون الغار يتكون من الأ�ضا�ش من تلك الن�ضب 
العالية من الزيوت الطبيعي��ة العالية الفائدة لل�ضعر من 

الأ�ضل مثال زيت الغار 
اأوًل :- يعمل �ضابون الغار ، و بوترة قوية على الإقالل 

العايل من ن�ضبة ت�ضاقط ال�ضعر . 
و   ، اجل��ذور  بتغذي��ة  الغ��ار  يق��وم �ضاب��ون   -: ثاني��ًا 

الب�ضيالت اخلا�ضة بال�ضعر ، و ب�ضكل جيد .
ثالثًا :- مين��ح �ضابون الغار لل�ضعر تلك الدرجة العالية 

من اللمعان ، و احليوية ، و ال�ضحة .
رابع��ًا :- �ضاب��ون الغ��ار مفيد اإىل حد ع��ايل يف القيام 

برطيب فروة الراأ�ش .

خام�ض��ًا :- يعم��ل �ضابون الغار ، و ب�ض��كاًل متميزاً على 
التخل���ش ، و الق�ض��اء الع��ايل عل��ى الق���رشة اخلا�ض��ة 
بال�ضع��ر . �ضاد�ض��ًا :- يعم��ل �ضاب��ون الغ��ار على توفر 
ذل��ك القدر العايل من احلماية ال�رشورية لل�ضعر من تلك 
الآث��ار ال�ضلبي��ة عليه ، و الت��ي تنتج ب�ضب��ب تعر�ضه اإىل 

الأتربة اأو الغبار ، و ظروف الطق�ش الغر طبيعية .
�ضابع��ًا :- �ضاب��ون الغ��ار مفي��د ، و بدرج��ة كب��رة يف 
من��ح ال�ضعر تلك الن�ضبة العالية الدرج��ة من النعومة ، و 

امللم�ش الناعم .
ثامنًا :-يعمل �ضابون الغار ، و ب�ضكل عايل على تاأخر 
ذلك الظهور اخلا�ش بالتقدم يف ال�ضن على ال�ضعر اأي ما 

يعرف بال�ضيب .
تا�ضع��ًا :- �ضاب��ون الغار يعمل ، و بوت��رة قوية للغاية 
عل��ى زي��ادة الطول اخلا���ش بال�ضعر ع��الوة على زيادة 

ن�ضبة كثافته ، و مينع اإ�ضابته بالتق�ضف .
 عا���رشاً :- �ضاب��ون الغ��ار م��ن اأح��د اأن��واع ال�ضاب��ون 

املفيدة ، و ب�ضكل عايل جلميع اأنواع ال�ضعر .

كيفية ا�ضتعمال �ضابون الغار لل�ضعر :-
نق��وم بب�رش �ضابون الغار ، و من ثم تاأتي عملية 

نقع��ه يف داخ��ل امل��اء ال�ضاخ��ن ، و ذل��ك ملدة 
زمني��ة قدره��ا )24( �ضاعة على الأق��ل ، و من ثم 

ن�ضي��ف اإليه كمي��ة قليلة م��ن زيت اللوز م��ع مراعاة 
اخلل��ط اجليد لهما م��ع بع�ضهما البع�ش ، و من ثم نقوم 
بتعبئ��ة اخلليط اأو املزيج الناجت لدينا يف داخل زجاجة 
حمكم��ة الإغالق ، و ذلك يكون بهدف ت�ضهيل ا�ضتخدامه 
م��ن جانبنا لل�ضعر . ثاني��ًا :- نعمل على و�ضع �ضابون 
الغ��ار على ال�ضعر كاأي نوع من اأنواع ال�ضامبو الذي يتم 
ا�ضتعمال��ه م��ن جانبنا ، و م��ن ثم تاأتي عملي��ة الغ�ضيل 
اخلا�ض��ة بال�ضعر ، و ب�ضكاًل جيداً من جانبنا مع مراعاة 
اأن الف��رق ب��ني �ضابون الغ��ار ، و بني اأي ن��وع اأخر من 
ال�ضامبو اأنه ل ي�ضتعمل بعد غ�ضيل ال�ضعر ب�ضابون الغار 
اأي نوع��ًا م��ن انواع البل�ض��م بينما ، و كم��ا هو معروف 
فاإن��ه م��ن املمكن م��ن بعد ا�ضتعم��ال ال�ضامب��و العادي 

ا�ضتخدام البل�ضم . 

مهنيًا: ل تتوّرط اإطالقًا يف ت�ضاريح موؤذية، بل حاول 
اأن تبق��ي خمططات��ك �رشي��ة اأو خمفية ق��در امل�ضتطاع 
عاطفي��ًا: ل تك��ن عني��داً اأو مت�ضبثًا باآرائ��ك، بل ا�ضتمع 
اإىل راأي ال�رشي��ك وجادله باحلجة واملنطق، ل باإطالق 

الأحكام امل�ضبقة

قرارات��ك  الي��وم  ه��ذا  الآخري��ن  ت�ض��ارك  مهني��ًا: 
ول �ضيم��ا تل��ك احل�ضا�ض��ة واملتعلق��ة مب�ضاريع��ك 
امل�ضتقبلي��ة واملهمة جداً عاطفي��ًا: تده�ضك بع�ش 
ت�رشفات احلبي��ب ول جتد لها مرراً، لكنك ت�ضر 

عليه على اأمل اأن يتح�ضن

مهنيًا: ت�ضل هذا الي��وم اإىل قناعة وجتد نف�ضك �ضخ�ضًا 
مرغوب��ًا به كث��راً لأن كفاءت��ك العالية تلف��ت اجلميع 
عاطفيًا: ل توّرط احلبي��ب يف اأمورك املهنية اخلا�ضة، 

فهذا اأمر غر لئق بك وقد ي�ضيب العالقة يف ال�ضميم

مهنيًا: حتقق جناحًا غر منتظر، وتكون م�ضتعداً لقطف 
ثمار اجلهود التي بذلتها على مدى عام كامل عاطفيًا: 
دخول بع�ضهم على خط امل�ضاحلة مع ال�رشيك قد يزيد 

الأمر تعقيداً، فحاول اأن تكون املعاجلة بينكما فقط

يعترب �لكوالجني من �أكرث 
�أنو�ع �لربوتني �شيوعًا 
يف �جل�شم �لب�شري فهو 
ي�شكل حو�يل 30 باملئة 
من حمتوى �جل�شم من 

�لربوتينات. ويعود 
�لكوالجني على �لب�شرة 

بفو�ئد عديدة بح�شب 
ن�شبة وجوده يف �جل�شم 

وطريقة تفاعل �جل�شم 
معه.

مهني��ًا: توؤث��ر حال��ك النف�ضي��ة امل�ضو�ضة �ضلب��ًا يف عملك 
فت�ضع��ر باأنه ممّل وفا�ضل وت�ضع��ى لتغيره مهما واجهت 
م��ن �ضعوب��ات عاطفي��ًا: يف احل��ب، الرجوع ع��ن اخلطاأ 

جمموعة ف�ضائل والنك�ضار انت�ضار، فماذا تنتظر؟

مهني��ًا: تع��رف الي��وم جي��داً كي��ف تواج��ه امل�ضاع��ب 
وتتخط��ى بثقة عالي��ة العراقيل الت��ي تواجهك يف عملك 
عاطفي��ًا: ي�ضعرك حّبك للحبيب ب�ضعادة ل تو�ضف، فاأنت 

تن�رش الفرح اأينما تذهب وت�ضيع جواً من امل�ضداقية


