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مهني��ًا: ي�ضّل��ط هذ� �ليوم �ل�ض��وء على ق�ضي��ة مالية �أو 
على عائد�ت م�ضرتكة ورمبا يتحّدث عن رحيل �أو غياب 
عاطفيًا: ال تك��ن متناق�ضًا يف ت�رصفاتك و�أقو�لك �أمام 

�حلبيب، وال تقم باأمور جتعله يغ�ضب عليك

مهني��ًا: ي�ضّلط هذ� �لي��وم �ل�ضوء عليك لكّن��ه يجعلك تطلب 
�حلقيق��ة وتنا�ضل من �أجلها وترف�ض �أي مر�وغة عاطفيًا: 
ي�ض��كل ه��ذ� �ليوم مفرتق طري��ق يف حياتك، لك��ن ال �ضيء 

ميكنه جلم �ندفاعك، بل تقتحم �ل�ضاحات و�ثقًا بنف�ضك

مهني��ًا: يجعل��ك ه��ذ� �لي��وم ت�ضتعي��د بع���ض �ملو�قف 
�ملا�ضي��ة، �إتب��ع حد�ضك وُك��ن هادئًا عاطفي��ًا: يحدث 
خل��ل يف عالقت��ك باإحدى �لن�ض��اء بعدم��ا كنتما على 

�أبو�ب �الرتباط �جلدي

مهني��ًا: يرتّك��ز �لبحث عل��ى ق�ضية �رص�ئي��ة وم�ضاريف 
��ضافي��ة وبع��رة لبع���ض �الم��و�ل فت�ضع��ر بالغ�ض��ب، 
ورمبا تكت�ضف ف�ضيح��ة عاطفيًا: تربع يف خلق �الأجو�ء 
�ملالئم��ة لتقري��ب �مل�ضافة بينك وب��ن �حلبيب، ت�ضعفك 
�لتاأثري�ت على تو�ضيح �أمور بغية تذليل �لعقبات و�إز�لة 

�اللتبا�ضات

مهني��ًا: جتّن��ب �مل�ضاكل مع زمالء �لعم��ل وكن حياديًا 
يف موقفك، وتفرح حلل م�ضكلة كنت تخ�ضاها وتتخوف 
منه��ا عاطفي��ًا: تعي��د ح�ضابات��ك و�لنظ��ر يف طبيع��ة 
عالقت��ك مع �حلبيب وحتاول �لتق��رب منه لكنك فت�ضعر 

باهتمامه �لكبري بك

مهني��ًا: تنج��ح يف مهمة �أو يف در��ض��ة، �أو حتقق ربحًا 
عن طريق فر�ضة موؤ�تية، ورمبا تدعمك جهات نافذة

عاطفي��ًا: ت�ضعر باحلما�ضه و�لف��رح �ليوم للقاء �حلبيب 
وم�ضارحته بحقيقة م�ضاعرك جتاهه، فيبادلك باملثل
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اليِك هذه الوصفات المنزلية البسيطة للعناية بالبشرة الدهنية

وقد تك��ون �ل�ضيطرة عل��ى م�ضاكل �لب���رصة �لدهنية �ضعبة 
بع�ض �ل�ض��يء، ولكن هناك �لعديد م��ن �الأ�ضياء �لتي ميكن 
�لقيام به حلل هذه �مل�ضاكل. ولي�ض هناك حاجة ال�ضتخد�م 
�لعالج��ات �ملكلف��ة، ومنتج��ات �لعناية بالب���رصة �لقائمة 
عل��ى �مل��و�د �لكيميائي��ة. فهن��اك �لكث��ري م��ن �لعالج��ات 
�ملنزلية �لب�ضيطة �لفعالة �لتي ت�ضاعد يف �لعناية بالب�رصة 
�لدهني��ة، و�ل�ضيطرة على م�ضاكله��ا. وفيما يلي �أف�ضل هذه 

�لعالجات.
بيا�ض �لبي�ض

بيا���ض �لبي���ض غن��ي بفيتام��ن A، لذلك فه��و فعال يف 
عالج عيوب �لب�رصة كما ي�ضاعد على �ضد �لب�رصة �لدهنية.

�خفق��ي بيا�ض بي�ضة و�ح��دة ووزعيه على وجهك، �تركيه 
حت��ى يج��ف ثم ي�ضط��ف بامل��اء �لد�فئ ويك��رر مرتن يف 
�الأ�ضب��وع. �خلط��ي بيا���ض بي�ض��ة م��ع ملعقة م��ن ع�ضري 
�لليمون �لطازج، يوزع �خلليط على �لوجه ويرتك ملدة 15 
دقيقة. ثم ��ضطف��ي جيد�ً باملاء �لد�فئ. هذه �لو�ضفة تعمل 

على �مت�ضا�ض �لزيوت �لز�ئدة من �لب�رصة �لدهنية.
ع�ضري �لليمون

ع�ض��ري �لليم��ون هو م�ض��در جيد حلم���ض �ل�ضرتي��ك �لذي 
يعمل كمادة قاب�ضة. كم��ا �أن له خ�ضائ�ض مطهرة ت�ضاعد 
يف �لتخل���ض م��ن ت�ضبغ �لب���رصة و��ضتعادة ت��و�زن درجة 

�حلمو�ضة PH يف �جللد.
�خلط��ي ملعقة من ع�ض��ري �لليمون �لطازج م��ع ملعقة من 
�مل��اء �ملقط��ر. وزع��ي �خللي��ط عل��ى وجهك بقطع��ة قطن، 
و�تركي��ه ملدة 10 دقائق، ثم ��ضطفي باملاء �لد�فئ. ع�ضري 
�لليمون ميكن �أن يجف��ف ب�رصتك، لذلك يجب و�ضع مرطب 
خايل من �لزيت بعد ذلك. ي�ضتخدم هذ� �ملا�ضك مرة و�حدة 
يومي��ًا. �خلطي ملعقة كب��رية من ع�ض��ري �لليمون ون�ضف 
ملعق��ة م��ن �لع�ضل وملعقة م��ن �حلليب. �ض��ع �خلليط على 
وجه��ك و�تركيه مل��دة 10 �إىل 15 دقيقة قبل غ�ضله باملاء 
�لب��ارد. ت�ضتخ��دم ه��ذه �لو�ضفة م��رة و�حدة يومي��ًا، وهذ� 

�لعالج يعطي نتائج �إيجابية خالل �أ�ضبوع.
�لطماطم

�لطماط��م فعال��ة ج��د�ً يف �لعناية بالب���رصة �لدهنية وذلك 
ب�ضب��ب تاأثريه��ا �مل��ربد و�لقاب�ض يف نف���ض �لوقت. تتميز 
�لطماطم بوجود حمتوى ع��ايل من فيتامن C وهو مفيد 
ج��د�ً للب�رصة �ملعر�ض��ة حلب �ل�ضب��اب. باالإ�ضافة �ىل ذلك، 
فاالأحما�ض �ملوج��ودة بالطماطم لها خو��ض طبيعية يف 

�مت�ضا���ض �لده��ون مما ي�ضاع��د على �لتخل���ض من زيوت 
�لب�رصة �لز�ئدة.

�قطع��ي ثم��رة طماطم �ىل ن�ضفن، �فرك��ي وجهك بن�ضفي 
�لثم��رة و�ترك��ي �لع�ضري على وجهك مل��دة 15 دقيقة على 
�الأقل. ��ضطفي باملاء �لبارد، مع مر�عاة و�ضع كرمي مرطب 

بعد ذلك.
�لتفاح

�لتف��اح يعمل كمق���رص، ول��ه خ�ضائ�ض مطه��رة وقاب�ضة، 
كم��ا �أن��ه مهدئ اللتهاب��ات �لب�رصة مما يجعل��ه من �أف�ضل 
�ملو�د للعناية بالب�رصة �لدهنية. حم�ض �ملاليك يف �لتفاح 
ي�ضاع��د عل��ى تق�ضري خاليا �جلل��د �مليتة وميت���ض �لزيوت 
�لز�ئ��دة م��ن �لب�رصة. �فرم��ي ن�ضف تفاح��ة ووزعيها على 

وجهك، ثم ��ضطفي باملاء �لفاتر بعد 15 دقيقة.
�مزج��ي ملعق��ة من �لتف��اح �ملب�ضور مع �لزب��ادي وع�ضري 
�لليم��ون لت�ضكيل عجينة ناعمة. ي��وزع �خلليط على �لوجه 

وي�ضطف باملاء �لبارد بعد 15 دقيقة.
�خليار

�خلي��ار �أي�ض��ًا مفي��د جد�ً للب���رصة �لدهنية حي��ث �أنه يعمل 
كقاب���ض، مه��دئ وملط��ف للب���رصة. يحتوي �خلي��ار على 
كمي��ات كب��رية م��ن �لفيتامين��ات A وE، و�ملغني�ضي��وم، 

و�لبوتا�ضيوم، وكلها جيدة للب�رصة �لدهنية.
�خلط��ي ن�ض��ف ملعقة �ضغرية م��ن كل من ع�ض��ري �خليار 
وع�ض��ري �لليم��ون. وزعي هذ� �ملزيج عل��ى ب�رصتك، �تركيه 
ليج��ف، ث��م �غ�ضل��ي بامل��اء �لد�ف��ئ. ي�ضتخدم ه��ذ� �لعالج 

ب�ضورة يومية لتخفيف �لنم�ض و�حلد من حروق �ل�ضم�ض.
�لع�ض��ل �لع�ضل ميكن �أن ي�ضاعد يف �حل��د من ملعان �لب�رصة 
�لدهني��ة. كم��ا ي�ضاع��د يف عالج م�ض��ام �لب���رصة �لو��ضعة، 
وحت��ى من��ع �لتجاعيد. �لع�ضل له خ�ضائ���ض مرطبة تغذي 
�جللد وترطبه دون زيادة ملعانه. �أي�ضًا، �خلا�ضية �ملطهرة 
�لطبيعي��ة من �لع�ض��ل مفيدة للغاية للحد م��ن حب �ل�ضباب 
�ل��ذي تتعر�ض له �لب�رصة �لدهني��ة. �ضعي طبقة رقيقة من 
�لع�ض��ل على وجهك و�تركي��ه ملدة 15 دقيقة. ��ضطفي جيد�ً 

وكرري مرتن يوميًا.
ميكن��ك �أي�ض��ا مزج كمية �ضغ��رية من �لل��وز �ملطحون مع 
�لع�ض��ل. دلكي ب�رصت��ك باخلليط الإز�لة خالي��ا �جللد �مليت 
و�لزيوت �لز�ئدة. ثم مي�ضح �لوجه بقطعة قما�ض د�فئ لفتح 

�مل�ضام. يكرر ذلك مرة و�حدة يف �الأ�ضبوع.
��ضتخ��د�م هذه �لعالجات �ملنزلية ل��ه �أثر فعال يف �لعناية 
بالب���رصة �لدهني��ة، لتخفي��ف ملعانه��ا وحت�ض��ن مظه��ر 

�مل�ضامات لب�رصة �أجمل.

متابعة – الجورنال 

طريقة عمل الرز بالبزاليا 

تجنبي هذه الصفات التي يكرهها الرجل في المرأة 

لكونها تعطي منظرًا غير جميل.. اليِك طرق للتخلص من تشقق القدمين 

�ملقادير 
كيلو ون�ضف حلم 

كيلو رز ب�ضمتي
ربع كيلو بز�ليا فري�ض �و معلبة

ب�ضلة
حبة و�حدة فلفل �حمر

باقة �ضبنت
2 ف�ض ثوم

قطعة زبدة �و ملعقة زيت �لزيتون
�ضمنة �و زيت �و زبدة لطبخ �لرز

بهار�ت �لرز �ضحيحة غري مطحونة قرنفل هيل قرفة زجنبيل
ماء �ضلق �للحم لطبخ �لرز

ملح فلفل ��ضود
طريقة �لتح�ضري 

ننق��ع �للحم مب��اء وملح وملعقة خل ثم نغ�ضل��ه جيد�ً ون�ضعه 
يف طنج��رة �ل�ضغط ون�ضي��ف ملح ب�ضلة ثوم نومي ورق غار 
�كلي��ل �جلبل قرنفل قرفة هيل فلفل ��ضود حب كمون وكزبرة 

حب ن�ضع �ملاء �لكايف ونرتكه ٤٥ دقيقة لال�ضتو�ء
نغ�ض��ل �ل��رز جي��د�ً وننقع��ه مل��دة �ضاعت��ن ث��م ن�ضفي��ه من 
م��اء �لنقع ون�ض��ع قدر على �لن��ار ون�ضيف �لزب��دة �و �لزيت 

و�لبهار�ت نحركها قلياًل ثم ن�ضيف �لرز
بعد خم�ض دقائق ن�ضيف �مللح وماء �ضلق �للحم ونرتكه ع�رص 
دقائ��ق على نار قوية ثم نهد�أ حتته يف قدر �خر نقلي �لب�ضل 
�ملف��روم ناعم��ًا و�لفلف��ل وف�ضن �لث��وم ثم ن�ضي��ف �لبز�ليا 
ونقلب��ه بعدها ن�ضي��ف كا�ضة ماء �ضلق �للح��م عندما ميت�ض 

كل �ملاء نطفئ �لنار ثم ن�ضع �ل�ضبنت �ملفروم ناعمًا
يف مق��الة ن�ضع �للحم مع قليل من �لزبدة �و �ل�ضمنة ونر�ضها 
ب��كاري �و به��ار�ت حلم ونقلبه��ا لتتحم�ض ث��م ن�ضع فحمة 
فوقها زيت �لزيتون ونغطيها لتعطي نكهة �ل�ضوي على �لفحم
عند �لتقدمي ن�ضع �لرز ثم �لبز�ليا وبامكانك خلط �لبز�ليا مع 

�لرز.. ثم ن�ضع فوقها �للحم ونزينها باملك�رص�ت.

�لرجال ب�ضكٍل ع��ام ي�ضرتكون يف �ضفاتهم �لعامة 
كذل��ك،  و�لن�ض��اء  لالأم��ور،  روؤيته��م  طريق��ة  ويف 
لكّن �لرج��ل بطبيعت��ه �لعقالنّية ينتق��د �لكثري من 
�ل�ضف��ات يف �مل��ر�أة �لت��ي تغلب عاطفته��ا عقلها، 
�لت��ي من �ملمك��ن �أن يعتربه��ا �لرج��ل بينه وبن 
نف�ض��ه عيوب��ًا، رغ��م �أّن �مل�ضاأل��ة ن�ضبّي��ة نوعًا ما، 
�أي �إّن م��ا يكره��ه رجٌل من �ضف��اٍت قد يحبه رجل 
�آخ��ر، �إاّل �أّن هناك �لكثري من �ل�ضفات �لتي يجتمع 
�أغلب �لرجال على كرهها يف �ملر�أة، ومن �أهم هذه 
�ل�ضفات: ك��رة �الإحلاح و�النتقاد ونقل �الأحاديث 
ب��ن �لنا�ض: مع �أّن �مل��ر�أة ال جتد حرجًا يف تناقل 
�الأحادي��ث بينه��ا وب��ن �الأخريات، ورمب��ا تعترب 

�الأم��ر م�ضّليًا جد�ً، يرى �لرجل يف هذه �ل�ضفة نوعًا 
م��ن قّلة �ل��ذوق، وينفر م��ن �مل��ر�أة �للحوحة، �لتي 
تك��ر من �لطلب��ات، وتنتقد كّل �ضيء. ح��ّب �لتملك 
و�لغ��رية �ل�ضديدة: �مل��ر�أة ترى يف �لغ��رية مقيا�ضًا 
للح��ّب، مع �أّن �لرجل يح��ّب �أن تظهر�ملر�أة غريتها 
علي��ه �إىل حٍد مع��ن، �إاّل �أّن �لغ��رية �ل�ضديدة تخنق 
�لرج��ل، وجتعل��ه يفّك��ر يف و�ضيل��ٍة لله��روب، الأنه 
يرى يف �لغ��رية �ل�ضديدة وكاأّن �ملر�أة تعتربه جزء�ً 
م��ن ممتلكاتها �ل�ضخ�ضّية، وه��ذ� ما يكرهه �لرجل 
فع��اًل. �لطمع: عندما ي�ضعر �لرجل �أّن �ملر�أة ت�ضتغّله 
مالي��ًا، وتت���رصف مع��ه بطم��ٍع كبري، ي�ضع��ر بينه 
وب��ن نف�ضه باأن��ه ُم�ضَتَغل، وال ير�ض��ا ذلك لنف�ضه، 

فقد يدف��ع �لكثري من �لنقود عن طي��ب خاطر، و�إن 
�ضعر للحظ��ٍة و�حدٍة �أّنه يتعّر���ض لال�ضتغالل فاإنه 
يرت�جع عن ذلك. �لت�ضّلط : يرى �لرجل �ضفة �لت�ضلط 
يف �ملر�أة باأنها منافية لالأنوثة، فاملر�أة �ملت�ضلطة 
م�ضرتجل��ة وتت�ضّب��ه بالرج��ال م��ن حي��ث طريق��ة 
تعاملها م��ع �الأحد�ث، مما يجعل ه��ذه �ل�ضفة من 
�أقب��ح �ل�ضف��ات �لتي يكرهها �لرج��ل. �لرثرة: هي 
ك��رة �الأحاديث �لفارغة �لت��ي بال معنى، وهي قد 
تزعج �لرجل. �لغرور: هي من �ل�ضفات �ملنفرة جد�ً 
يف �ملر�أة بالن�ضبة للرجل. �إهمال �ملظهر �خلارجي 
و�لو�جب��ات �لبيتية: ينظر �لرجل للمر�أة �لتي تهمل 

نف�ضها وبيتها باأّنها �مر�أة ال تتحمل �مل�ضوؤولية.

�إّن ت�ضقق��ات �لقدم��ن من �الأم��ور �ملزعجة وخا�ضة 
لل�ضي��د�ت، وق��د تتط��ّور مرحل��ة ت�ضق��ق �لقدمن من 
مرحل��ة عدم جمال �لقدمن �إىل مرحلة �الأمل، خا�ضة 
�إذ� ترك��ت ه��ذه �مل�ضكل��ة مل��دة طويل��ة دون ع��الج. 
و�أ�ضب��اب ت�ضق��ق �لقدم��ن كث��رية ومنه��ا �مل�ضي يف 
�ملنزل با�ضتمر�ر دون حذ�ء، وبع�ض �لعو�مل �لبيئية 
كاله��و�ء، وترك �ملاء على �لقدمن من دون جتفيف، 
وع��دم و�ض��ع �لكرميات �ملرطب��ة على �لقدم��ن. �إّن 
�لتخل�ض م��ن ت�ضققات �لقدمن �أم��ر حتتاج �إليه كل 
�ضي��دة للتخل�ض م��ن �ملظهر غري �لالئ��ق، ومن �الأمل 
�ملزع��ج، لذلك �ضنقدم يف مو�ضوعن��ا طرق �لتخل�ض 
�لت�ضقق��ات  �إز�ل��ة  �لقدم��ن. طريق��ة  م��ن ت�ضقق��ات 
م��ن �لقدم��ن �لكرميات �لطبي��ة: ويت��م �رص�وؤها من 
�ل�ضيدلي��ة ودهنها ب�ضكل يومي على �لقدمن �إىل �أن 
ُتعال��ج تلك �لت�ضقق��ات. �لع�ضل: من �مل��و�د �لطبيعية 
�ملعروف��ة بفو�ئده��ا �لكث��رية على �ضح��ة �الإن�ضان، 

وم��ن ه��ذه �لفو�ئد �أّنه ق��ادر على تخلي���ض �لقدمن 
من �لت�ضقق��ات وذلك بخلط ملعقة م��ن �لع�ضل بكوب 
م��اء، ومن ثم نق��ع �لقدمن بذلك �مل��اء ملدة ن�ضف 
�ضاع��ة، م��ع �لف��رك �خلفي��ف للقدم��ن، وتك��رر هذه 
�لو�ضفة مرتن يف �الأ�ضبوع �إىل �أن يتم �لتخل�ض من 
�لت�ضقق��ات. زيت �لزيتون وزيت جوز �لهند: يتم مزج 
مقد�رين مت�ضاوين من تلك �لزيوت ومن ثم دهنهما 
على �لقدمن، ولب�ض �جل��و�رب ملدة �ضاعتن يوميًا، 
ويف�ض��ل ��ضتخ��د�م هذه �لطريق��ة قبل �لن��وم الإبقاء 
�لزيوت �أكر وق��ت ممكن، وتكرر هذه �لو�ضفة ب�ضكل 
يوم��ي. �ل�ضك��ر �لبن��ي: ويتم ف��رك �لقدم��ن بال�ضكر 
�لبن��ي، فذل��ك �ضيخل���ض �لقدم��ن م��ن �لت�ضقق��ات 
ويخل�ضها من �لبكترييا �إذ� وجدت، الأّن �ل�ضكر �لبني 
م�ض��اد قوي للبكتريي��ا، ويجب تكر�ر ه��ذه �لو�ضفة 
مرت��ن يف �الأ�ضب��وع. �حلليب: ويت��م بخلط كوب من 
�حللي��ب �لبودرة بلرت ماء ومن ث��م نقع �لقدمن فيه 

مل��دة �ضاع��ة كامل��ة، وذل��ك الأّن �حللي��ب يعمل على 
�حلف��اظ عل��ى �مل��اء �ملوج��ود يف �جلل��د، و�إك�ضابه 
�لعديد م��ن �لقي��م �لغذ�ئية �ملهمة لرتطيب��ه، وتكرر 
ه��ذه �لو�ضف��ة م��رة كل �أ�ضب��وع. �لفازل��ن وع�ضري 
�لليم��ون: ويتم بخل��ط مقد�ر قليل م��ن �لفازلن مع 
ملعق��ة كب��رية من ع�ض��ري �لليم��ون، ومن ث��م دهن 

�خلليط �لناجت على �لقدمن، ويجب لب�ض �جلو�رب 
مل��دة �ضاعتن على �الأق��ل، وُيف�ضل تكر�ر هذه 

�لو�ضف��ة مرتن يف �الأ�ضبوع. زي��ت �ل�ضم�ضم 
وزيت خل��روع: ويتم خلط مقد�رين مت�ضاوين 

م��ن �لزيوت ومن ثم دهنهم��ا على �لقدمن ولب�ض 
�جل��و�رب مل��دة �ضاعت��ن على �الأق��ل، وتك��ر�ر هذه 
�لو�ضفة ب�ض��كل يومي �إىل �أن ُتعالج م�ضكلة ت�ضققات 
�لقدم��ن. ماء نقع �الأرز: ويتم نقع �لقدمن فيه ملدة 
رب��ع �ضاعة، وميكن تكر�ر تل��ك �لعملية ب�ضكل يومي 

�إذ� تو�فر ماء نقع �الأرز.

مهني��ًا: تنع��م باأج��و�ء �إيجابي��ة ج��د�ً تاأتي��ك باحللول 
وبالرعاي��ة م��ن قب��ل �ملحي��ط عاطفي��ًا: مت��ّر بتجربة 
�أو تتاأرج��ح ب��ن �الإيجابي��ة  تتعر���ض فيه��ا حل��رج، 

و�ل�ضلبية، �إال �أنك ال تلبث �أن ت�ضعر بتح�ضن �الأحو�ل

مهنيًا: تنتظ��رك مفاجاآت �ض��اّرة �و بع�ض �اليجابيات 
غ��ري �ملتوّقع��ة �لت��ي تك��ون يف م�ضلحت��ك وحتقق لك 
بع���ض �لرغب��ات عاطفي��ًا: ال ت�ضت��ت نف�ض��ك يف غ��ري 
عالق��ة عاطفية، بل حاول �أن تقيم عالقة ثابتة تنتهي 

باال�ضتقر�ر 

مهني��ًا: يتيح لك هذ� �ليوم �لتو��ضل �لبّناء مع �الآخرين 
لت�ضحي��ح �الأو�ض��اع و�إز�ل��ة �ل�ضو�ئ��ب و�لتخل���ض من 
�لعر�قي��ل عاطفيًا: ي��وم �إيجابي، فال ع��ذر لديك الإثارة 
�ملتاع��ب و�مل�ض��كالت، بل علي��ك �أخذ �ملب��ادرة بوقف 

�لنز�ع �أو �خلالف �إذ� ح�ضل ذلك 

مهني��ًا: با�ضتطاعتك بح��ث �مل�ضائل �ملالي��ة �ملتعرة، 
لك��ن �حل��ذر مطل��وب يف مث��ل ه��ذه �ملرحل��ة، ولك��ن 
�النفر�جات قريبة عاطفيًا: �حلو�ر�ت �لغنية بالن�ضائح 
ترف��ع �أ�ضهم��ك عن��د �ل�رصي��ك، فح��اول �أن ت�ضتفي��د من 

�لو�ضع لتعزيز �لعالقة بينكما 

الب�شرة الدهنية قد تكون 
مزعجة يف بع�ض الأحيان، 
فرتاكم زيوت الب�شرة على 

طبقة اجللد اخلارجية غالبًا ما 
يوؤدي اإىل البثور، والروؤو�ض 

ال�شوداء، والروؤو�ض 
البي�شاء. هذا بالإ�شافة اىل 

امل�شام الوا�شعة واللمعان 
الزائد للب�شرة . ولكن هناك 
ميزة واحدة كبرية للب�شرة 

الدهنية وهي اأنها اأقل اأنواع 
الب�شرة تعر�شًا للتجاعيد.

مهني��ًا: طموح��ك كب��ري ال ح��دود ل��ه، ولكّن��ك تبحث عن 
�لفر�ضة �ملنا�ضبة �لتي ت�ضاعدك على حتقيق هذ� �لطموح 
عاطفي��ًا: �ل�رصي��ك يت���رّصف بطريق��ة غريبة ه��ذ� �ليوم، 

فحاول �أن ت�ضارحه مبا يقلقك لت�ضحيح �لو�ضع

مهني��ًا: ت�ضتفيد من ف�ضل زميل لتربه��ن لرب �لعمل مدى 
كفاءت��ك وقدر�ت��ك وموهبت��ك �حلقيقية عاطفي��ًا: �عتذر 
�إىل �ل�رصي��ك عن ت�رّصفك �ل�ضّيئ وب��ّرر له موقفك �ل�ضلبي 

جتاهه، فهو �ضيتفهم و�ضعك


