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مهني��ًا: يكون ه��ذا اليوم واع��داً على ال�صعي��د املهني، 
يدعم��ك باالأحّب��اء واملقّربني، ويفت��ح اأمامك جماالت 
جديدةعاطفي��ًا: خيارات مهّم��ة وم�صريية تتخذها هذا 
الي��وم، وق��د تك��ون له��ا تداعي��ات اإيجابي��ة ت�صّجل يف 

م�صلحة العالقة العاطفية

مهني��ًا: ق��د ال ت�صع��ر بحما�ص��ة كب��رية، ويع��ود ال�صبب اإىل 
�صع��ورك باال�صتي��اء اأو التعب، كما اأن امل�ص��كالت املهنية 
جتعل��ك اإن�صان��ًا قلق��ًا  عاطفي��ًا: ال تغام��ر يف مواجهات��ك 

ال�صلبية وغري املجدية، فهي �صت�رّض بك اأكرث مما تنفعك

مهني��ًا: تتمت��ع مبوهبة مميزة، لكن��ك ال تبذل اأي جهد 
لتحقق خطوة ا�صتباقية عل��ى االآخرين عاطفيًا: رحلة 
طويلة من احلب واالأحالم وال�صفر والعالقات امل�صّوقة 

ت�صتمر حتى اأواخر ال�صهر

مهني��ًا: من��اخ اإيجاب��ي لط��رح اأف��كار تطوي��ر قدرات��ك 
العملي��ة، فح��اول اال�صتفادة ق��در امل�صتط��اع وال تفّوت 
الفر�صة عاطفيًا: تكون جمرباً على ت�صحيح اأمور كثرية 

واحللول مكان ال�رضيك اأو التعامل معه ب�صعوبة

مهنيًا: يوم خال من القلق على ال�صعيد املهني، واأفكار 
بّن��اءة ت�صهم يف بل��ورة م�صاريع ناجحة ج��داً عاطفيًا: 
ق��د جت��د احل��ب يف جمال عمل��ك، لكن��ك تعي���ض بع�ض 

االنهيارات والتوّترات وترتكب االأخطاء 

مهني��ًا: تنغلق عل��ى ذاتك وت�صتعيد املا�ص��ي اأو تعي�ض 
بع���ض الهواج���ض، م��ا ال ينفع م�صريت��ك، مطلوب منك 
طي �صفحة املا�صي واالنطالق عاطفيًا: تالحظ قريبًا 
ارتفاعًا يف من�صوب الرومان�صية، وهذه طبيعة ال�رضيك 

احلقيقية منذ اليوم االأول لتعارفكما 
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خطوات صحية للحصول على بشرة المعة
الغذاء ال�صحي و التمرينات

���رضب املي��اه مهم ج��دا للب�رضة فيج��ب �رضب م��ن �صتة اىل 
ثماني��ة اأك��واب ب�ص��كل يوم��ي، فامل��اء ي�صاع��د عل��ى ط��رد 
ال�صم��وم من الب�رضة و اجل�صم ب�صفة عامة، كما يف�صل �رضب 
امل�رضوب��ات اخلالية م��ن الكافيني مثل ال�ص��اي باالأع�صاب، 
فه��ي اأي�ص��ا ت�صاع��د يف ترطيب الب���رضة، و اختي��ار الطعام 
ال�صح��ي مث��ل اخل���رضوات و الفاكه��ة فهم��ا ي�صاعدان يف 
تلميع الب�رضة بن�صبة كب��رية، و االهتمام بتناول االأحما�ض 
الدهني��ة اأوميجا 3 وه��ي مفيدة جدا للب���رضة و متوفرة يف 
اجل��وز و االأ�صماك، و يف�صل دائما التقليل من امللح و ال�صكر 
فيمك��ن على م��دار اليوم تناول كمية م��ن ال�صكر ال تزيد عن 
خم�صني جرام، و اأي�صا التقليل من امللح حيث اأن الزيادة منه 
جتعل الوجه يب��دو وكاأنه منتفخ، مع االهتمام بالتمرينات 
الريا�صي��ة مث��ل متاري��ن الكارديو فهو يحفز تدف��ق الدم، و 
يجعل الب�رضة �صحية و المعة كما اأن اال�صتمرار عليه يجعل 

اجل�صم قوي.
التعامل مع حب ال�صباب

يوجد بع�ض اخلطوات الت��ي ميكن فعلها يف احلياة اليومية 
من اأج��ل منع حب ال�صباب، يف�صل عدم اراحة الذقن اأو اخلد 
على اليد و اإبعاد اليد ب�صفة عامة عن الوجه، و تبديل غطاء 
الو�ص��ادة كل خم�صة اأيام ب�صب��ب البكترييا التي تتكون على 
الو�صادة، ع��دم التعر�ض اىل ال�صغ��وط النف�صية فهي واحدة 
م��ن اأ�صب��اب ظهور احلب��وب يف الب���رضة، و اأثن��اء النوم يتم 
اإرجاع ال�صعر اإىل اخللف واإذا كان ال�صعر طويل اأو ينزل على 
اجلبني، فيجب التحكم به و اأحكامه للخلف عن طريق �صبكة 

بالدبابي�ض اأو �صيء.
احل��ذر م��ن تفريغ احلب��وب املوجودة يف الوج��ه، ففعل هذا 
ي�صاعد يف انت�صار العدوى على باقي الوجه مع ظهور ندبات 
الوج��ه، و يف حالة �صعوبة ح��ل م�صكلة حب ال�صباب فيجب 
زي��ارة طبي��ب اأمرا�ض جلدي��ة، فهو يق��وم باإعط��اء العالج 
املنا�ص��ب للب���رضة اأو يعاجله��ا �صوئي��ا، و ميك��ن ا�صتخ��دام 
غ�ص��ول للوجه يحت��وي على حم���ض ال�صالي�صيليك فهو يقلل 

من البكترييا امل�صببة للحبوب، كما ميكن ا�صتخدام منتجات 
مو�صعي��ة لتقلي��ل الناجت من اأث��ار حب ال�صب��اب، مثل كرمي 
بينزوي��ل البريوك�صايد، وهو اأكرث فاعلية م��ن ال�صالي�صيليك 

و لكن لنتيجة فعالة ميكن ا�صتخدام االثنني معا.
خلطات لتلميع الب�رضة

ميك��ن جترب��ة احلليب يف تنظيف و تلمي��ع الب�رضة حيث اأنه 
مع��روف الفوائ��د العظيم��ة للحلي��ب، اإىل جان��ب فوائده يف 
تقوي��ة العظام فهو يعترب منظف فعال للب�رضة، و خا�صة اإذا 
مت ا�صتخدام��ه و ه��و بارد احلليب الغري مغل��ي فوائده تفوق 
كل اخللطات الطبيعية، يتم اإح�صار ملعقتني من احلليب مع 
ملعقة �صغرية من ق�رض الربتقال، و يتم خلطهم ببع�ض جيدا 
و تغم���ض قطعة قطن يف اخلليط و من ثم مت�صح بها الب�رضة، 
و ي��رك عل��ى الوجه حتى يج��ف متاما و بعد ذل��ك ي�صطف 
باملاء الفاتر، و ميكن حفظ اخلليط يف الثالجة ملدة ا�صبوع 

و ي�صتخدم يف اأي وقت.
كم��ا ميكن جتربة خلط��ة الليمون مع الع�صل فه��و له القدرة 
الهائل��ة يف تلميع الب�رضة، الليمون غني بحم�ض ال�صريك و 

ه��و يعمل كمنظف طبيعي للب���رضة، اأما الع�صل فيقوم باإزالة 
ال�صوائ��ب العالق��ة يف الب���رضة، يت��م اإح�ص��ار ث��الث مالعق 
�صغ��رية م��ن الع�صل م��ع ملعقة م��ن ع�صري الليم��ون، و يتم 
مزجه��ا ببع�ض جيدا و ميك��ن ا�صافة قطرات من املاء حتى 
ال يك��ون ل��زج، و يتم حفظ هذا اخللي��ط يف اناء حمكم الغلق 
يف الثالج��ة، وي�صتخدم اخلليط يوميا قبل الذهاب اىل النوم 

عن طريق م�صح الب�رضة بقطنة.
خطوات تلميع الب�رضة

اخلط��وة االأوىل هو التنظي��ف ال�صطحي للب�رضه و هو يقت�رض 
على تنظيف الطبقة اخلارجية للب�رضة، و يف�صل فعله مرتني 
يومي��ا و يتوف��ر يف االأ�ص��واق منتج��ات اخلا�ص��ة بتنظي��ف 
الوج��ه، و اخلط��وة الثانية ا�صتخ��دام قاب���ض للم�صام يعمل 
عل��ى غل��ق م�ص��ام الب�رضة بع��د تنظيفه��ا، كم��ا يحميها من 
العوام��ل اخلارجية التي توؤثر عليها، اأما اخلطوة الثالثة هو 
التنظي��ف العميق للب�رضة فهو يعتم��د على تنظيف الطبقات 
الداخلي��ة للب���رضة، و هو عب��ارة عن اجه��زة وم�صتح�رضات 

طبية تتم بناء على تعليمات الطبيب.

الجورنال 

طريقة عمل التبولة 

بهذه الخطوات استعدي لموسم العودة إلى المدرسة

نصائح الختيار صالون مميز للشعر

املكّونات
بقدون�ض مفروم فرما ناعما - 3 باقات

طماطم حجم كبري، مقطعة اإىل قطع �صغرية - 3
ب�صل مفروم فرما ناعما - 1

برغل مغ�صول، منقوع وم�صّفى - ثالثة اأرباع كوب
نعناع مفروم فرما ناعما - ربع كوب

ع�صري ليمون حام�ض - حّبتان
ملح - ربع كوب

زيت زيتون - ربع كوب
خ�ض مغ�صول، للتزيني - 3 اأوراق

طريقة العمل
1 - اأخلط��ي ن�صف كمي��ة البقدون�ض مع النعناع 

ون�صف كمية الطماطم والربغل.
2 - اأ�صيف��ي م��ا تبق��ى م��ن البقدون���ض، الب�صل 

الطماطم والربغل مع خلط املكونات جيداً.
3 - تّبل��ي اخل�ص��ار بع�ص��ري الليم��ون احلام�ض، 
املل��ح وزي��ت الزيت��ون م��ع التحريك حت��ى متتزج 

معها.
4 - �صع��ي اأوراق اخل���ض يف قع��ر طب��ق للتقدمي 

وا�صكبي التبولة العراقية ثم قّدميها.

م��ع ع��ودة االأوالد اإىل املدار���ض، حتتاج��ني حتم��ًا اإىل 
روت��ني جم��ايل �رضي��ع تعتمدين��ه �صباح��ًا للح�ص��ول 
عل��ى طّل��ة متوهجة من دون اأن يوؤث��ر ذلك يف تعاطيك 
م��ع اأطفال��ك اأو يوؤخرهم يف الو�ص��ول اإىل املدر�صة يف 
الوق��ت املح��دد. لذا، جمعنا لك هذه اخلط��وات الب�صيطة 
وال�رضيعة مل�صاعدت��ك يف تعزيز جمالك وجاذبيتك يف 

اأقل وقت ممكن.
ابت�صامة مميزة

امنح��ي اإطاللتك جاذبية اآ�رضة من طريق تلوين �صفتيك 
باأحم��ر ال�صفاه الق�صدي الطويل الثب��ات، والذي ال يعزز 
جاذبيتك فقط، بل اإنه ال يحتاج اإىل اإعادة تطبيق خالل 
النهار، اأو ا�صتعيني مبلّمع ال�صفاه الزهري اللون لتلوين 
�صفتي��ك واحل�صول عل��ى مل�صة اأنثوية �رضيع��ة واإطاللة 

رومان�صية ناعمة حت�صدك عليها الكثريات.
ب�رضة ملّوحة بنور ال�صم�ض

للح�ص��ول عل��ى اإ���رضاق برون��زي ومنح ب�رضت��ك مل�صة 

بالب��ودرة  ا�صتعين��ي  ال�صم���ض،  بن��ور  ملّوح��ة  جذاب��ة 
امل�صّم��رة لتظليل جبين��ك وجفنيك ووجنتي��ك وجانَبي 
اأنف��ك وكّل اأج��زاء وجهك الت��ي ت�صفعه��ا ال�صم�ض ب�صكل 

طبيعي الإطاللة �صحية متاألقة.
انتعا�ض اآ�رض لنظراتك

ال تهمل��ي عيني��ك �صباح��ًا مهما كل��ف االأم��ر اإذا كنت 
تريدي��ن التخّل���ض من مظاه��ر التعب بع��د �صهر طويل. 
رّطب��ي الب�رضة حولهما با�صتعمال��ك الهالم املنع�ض ثم 
اخف��ي عالمات التع��ب البادي��ة عليهم��ا بامل�صتح�رض 
التمهي��دي اخلا���ض بالعي��ون وال��ذي يعم��ل كخ��اٍف 
للعيوب. واالآن، ا�صتعيني بظالل العيون التي تاأتي على 
�ص��كل قلم لتجمي��ل عينيك نظراً ل�صهول��ة ا�صتعمالها، اأو 
اكتف��ي بتغلي��ف رمو�ص��ك باملا�صكارا املع��ززة للحجم 

والطول للح�صول على نظرات اآ�رضة.
تاج جمالك ت�رضيحة جذابة

ا�صتوحي ت�رضيحة �صعرك من من�صات املو�صة العاملية 

��ات الق�صرية  حي��ث اعتمد خ��رباء تزي��ني ال�صع��ر الق�صّ
والت�رضيح��ات الب�صيط��ة واالأك�ص�ص��وارات الناعمة التي 
تنا�ص��ب حياتك العملية الدائم��ة االن�صغاالت. للتخّل�ض 
من تطاير ال�صعر �صعي القليل من رغوة ال�صعر اأو الرذاذ 
املع��زز للحجم على خ�صالت �صع��رك الرطبة بعد غ�صله 
م�ص��اًء، ث��م ق�ّصميه اإىل ن�صف��ني، وج��ّديل كّل ق�صم على 
ح��دة. فّكي اجلدائل �صباحًا و�صتح�صلني على متوجات 

ناعمة وت�رضيحة جذابة ب�صهولة تامة. 
توّهج �رضيع

ا�صتعيني بكرمي��ات ال� BB اأو ال� CC لرطيب ب�رضتك 
وحمايته��ا  لونه��ا  وت�صحي��ح  م�صكالته��ا  ومعاجل��ة 
م��ن اأ���رضار ال�صم���ض ومنحها توهج��ًا م�رضق��ًا بف�صل 
تركيبتها املتطورة والغني��ة مبكونات تعالج م�صكالت 
ب�رضت��ك وتخف��ي عيوبه��ا باأقل وق��ت ممك��ن. وهذا ما 
حتتاجني اإلي��ه متامًا عند �صاع��ات ال�صباح االأوىل مع 

جدولك احلافل باملواعيد واالرتباطات اليومية.

 -ح��ددي ن��وع �صال��ون ال�صعر ال��ذي تريدي��ن الذهاب 
الي��ه هل ه��و م�صفف لل�صع��ر اأم ح��الق:  اإ�صتف�رضي من 
اأح��د اأ�صدقائك اأو اأحد اأف��راد عائلتك عن اأماكن جيدة و 
باالأخ�ض الذين ميتلكون نوعيات �صعر قريبة من �صعرك 
. - اإبحث��ي يف الهاتف اأو على االإنرنت على �صالونات 
ال�صع��ر : اأى من هذه ال�صالونات اأقرب لك ، يجب جتربة 
االأماكن االأقرب اأوال . الأنه اذا وجدتي مكان قريب منك 
�ص��وف يرف��ع عنكي القل��ق و التوتر من ال�صف��ر و التنقل 
اإىل م��كان بعي��د يف كل م��رة تنوي��ن فيه��ا الذهاب اإىل 
ال�صال��ون . _اذهب��ي للت�صوق يف اأحد امل��والت القريبة 
، وا�صتك�صف��ي اأن��واع �صالونات ال�صع��ر املوجودة هناك 
، وال تظن��ني اأن ال�صال��ون الفخ��م ال��ذي يوجد يف و�صط 
ال�ص��وق ، اأو يف م��كان مميز بال�رضوري اأن يكون اأف�صل 
م��كان، فف��ي بع���ض االأحيان تبال��غ ه��ذه االأماكن يف 
اأ�صعاره��ا . بينما االأماكن االأق��ل مظهراً تكون اأ�صعارها 
املاهري��ن  امل�صمم��ني  م��ن  الكث��ري  ولديه��ا  معقول��ة 
والرعاي��ة الكافية . - اإطلب��ي من موظفة االإ�صتقبال يف 
ال�صالون قائمة بخدمات ال�صالون : اإطلعي على اأ�صعار 

املنتج��ات املختلف��ة ، وقارنيه��ا باأ�صع��ار ال�صالونات 
االأخ��رى التى تنوين الذهاب اإليه��ا مع مراعاة االأ�صعار 
املنا�صب��ة مليزانيت��ك . ف��اإذا كان��ت االأ�صع��ار معقول��ة 
ومنا�صب��ة لك��ي اإب��داأي يف جترب��ة خدمات امل��كان .  _ 
اإ�ص��ايل ع��ن العرو�ض اخلا�ص��ة و برامج ال��والء للعميل 
. بع���ض امل�صمم��ني اجليدي��ن يقوم��ون بعم��ل عرو�ض 
منتظم��ة لعمالئه��م ، م��ن بينه��ا جل�صات ق���ض �صعر اأو 
ت�صمي��م  جماني��ة اإذا قمت��ي باحل�ص��ور بانتظام لفرة 
معينة. - اإ�صتك�صفي نظافة �صالون ال�صعر : _األقي نظره 

على �صكل املكان ، وطريقة العر�ض فيه .
_يجب اأن يكون املكان كله نظيف و مرتب .
_الحظي كيف يتم حفظ االأم�صاط و الفر�ض .

_انظ��ري على االأر�ض واملقاعد و�صوف حتددي كم مرة 
يتم تنظيفهم .

_حتقق��ي م��ن نظاف��ة مراي��ل طاق��م عم��ل ال�صال��ون . 
_وتاأكدي من نظافة االأحوا�ض وامل�صارف .

_ �صع��ي يف االإعتبار طريقة مقابلة املوظفني للزبائن: 
مبجرد التح��رك يف داخل ال�صال��ون �صياقبلك موظفني 

من طاقم عمل ال�صالون . فهل يرحبون بطريقة جيدة ؟ 
اأم �صت�صظرين االإنتظار لفرة ، اأو يلوحون لكي بوقاحة 
للجلو�ض واإنتظار اأي موظف متاح من ال�صالون ؟ _كل 

ه��ذه املالحظات �صوف حتدد لكي كيف تتم املعاملة 
داخل ال�صالون . وجتعلك تتوقعني طريقة اخلدمة 

يف ال�صال��ون . �صع��ورك الداخل��ي �ص��وف يحدد 
لك��ي اإذا كنتي متقبلة التعامل م��ع هذا ال�صالون 

اأم ال . _ األق��ي نظ��رة على املوظف��ني : يجب اأن يكونو 
حمرمون جداً ويقدمو اأنف�صهم بطريقة ذكية . وهذا يتم 
اإدراكه من خالل زيهم املوح��د و�صخ�صيتهم ويجب اأن 
يكون��و مطابقني ملعايري االإحراف ، وودودين ولطفاء 

عند التحدث .
-األق��ي نظ��رة �رضيع��ة على منتج��ات العناي��ة بال�صعر 
ال�صع��ر  ي�صتخ��دم �صال��ون  اأن  : يج��ب  به��م  اخلا�ص��ة 
ي�صتخ��دم  ال  اأن  يعن��ي   ، فق��ط  للمحرف��ني  منتج��ات 

املنتجات العادية املوجودة يف ال�صيدلية.
_يج��ب اأن تك��ون املنتجات جديدة ونظيف��ة )لي�ض بها 

�صداأ( .

مهني��ًا: وازن ب��ني دخل��ك وم�رضوف��ك حت��ى ال تفاجاأ 
وترزح حتت الديون التي تثقل كاهلك   عاطفيًا: اأمامك 
فر�ص��ة عظيم��ة لتذّوق ال�صع��ادة الغرامي��ة مع �صخ�ض 

كنت حتلم بلقائه منذ زمن 

مهني��ًا: حت�ص��ن الت���رضف وتوزي��ع طاقات��ك عل��ى كل 
ال�صع��د، وتوؤدي مهم��ة اأو ر�صالة، وتق��وم بعمل يتطلب 
جراأة و�صجاعة، وتتمتع بكل مقومات النجاح عاطفيًا: 
ك��ن �رضيح��ًا ووا�صحًا م��ع ال�رضيك مبا تق��رر تنفيذه، 

الأنك قد جتد عنده االأفكار البّناءة لكل ما يقلقك 

مهني��ًا: يجعل هذا اليوم حيات��ك املهنية جيدة وتتغلب 
عل��ى بع�ض اله��ّزات والبلبالت الت��ي تعر�ض م�صريتك 
املهني��ة عاطفي��ًا: بع�ض الفتور يف العالق��ة بال�رضيك، 
�صبب��ه غياب��ك �صب��ه املتوا�صل عن��ه لك��رثة ان�صغاالتك 

العملية

مهنيًا: �صوء تقدير قد يوؤّدي اإىل ارتكاب بع�ض االأخطاء 
الب�صيطة، لكن  ي�صتح�ص��ن تدارك االأمر لعدم الوقوع يف 
اخلط��اأ جمدداً عاطفي��ًا: تلفت��ك اإطاللة ال�رضي��ك كثرياً، 
وحت��اول تقليده وتنجح يف ذلك وت�ص��كالن معًا ثنائيًا 

يلفت االأنظار يف كل منا�صبة 

الب�شرة تتعر�ض لكثري من 
الع�امل التي ت�ؤثر عليها و 
ت�شرها، و هذا ال�شرر ياأتي 

على �شكل حب�ب �شباب ب�شكل 
م�شتمر و يت�شبب يف جفافها، 
فتك�ن الب�شرة وقتها بحاجة 

اىل التنظيف با�شتمرار لإعادة 
�شكلها ال�شحي مرة اأخرى، و 
طرق تنظيف الب�شرة متعددة 

و ي�جد منتجات و خلطات 
طبيعية ت�شاعد يف هذا.

مهني��ًا: تناق���ض م�صاألة مالية مّلح��ة، ويجعلك هذا اليوم 
ت�صع��ر باالطمئن��ان عل��ى الرغم م��ن كل �ص��يء عاطفيًا: 
الت���رّضف مع ال�رضيك ب��اأدب ولياقة يك�صب��ك املزيد من 

امل�صداقية والثقة واالرتياح اإليك 

مهنيًا: يف اجلو خيبة اأو �صعور بالذنب اأو تراجع بالن�صبة 
اإىل اإح��دى ال�صفقات املهنية املهمة عاطفيًا: يجعلك هذا 
اليوم اكرث انكما�صًا عل��ى ال�صعيد العاطفي، وقد تتعامل 

مع ق�صية �رضية او عالقة غرامية متخفّية


