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مهني��ًا: تفّكر يف القي��ام بخطوات جدي��دة تخرجك من 
حالة عدم الر�شى التي ت�شعر بها جتاه بع�ض الزمالء

عاطفيًا: ابتعد عن العالقات امل�شبوهة لأنها قد توقعك 
يف ماأزق اأنت بغنى عنه وخ�شو�شًا اليوم

مهني��ًا: يتحدث هذا الي��وم عن تغيريات مفاجئ��ة قد تطراأ 
يف حياتك املهنية، فاأجنز قدر امل�ش��تطاع مهامك بنف�ش��ك 
عاطفي��ًا: يحاول احلبي��ب اأن ميار�ض املزيد من ال�ش��غوط 

عليك، ما يربكك وي�شتت اأفكارك ويفاجئك

مهني��ًا: ي�ش��ري هذا الي��وم اإىل تغيريات طارئة حت�ش��ل 
يف حيات��ك املهنية كم��ا ال�شخ�ش��ية، لكنها تكون يف 
م�ش��لحتك على املدى املنظور عاطفيًا: كن هادئًا يف 
عواطفك لأن احلّب العا�ش��ف وال�رسي��ع قد يكون على 

موعد معك

مهنيًا: ينري لك اأحد الزمالء الدرب، فت�ش��تفيد من فر�شة 
اأو تف��رح ببع�ض امل�ش��تجدات التي تكون يف م�ش��لحتك 
عاطفي��ًا: ي��وؤدي اأحد الوالدي��ن اأو املقّرب��ن الأكرب منك 
�ش��ّنًا دوراً اإيجابي��ًا يف تقريب وجهات النظر بينك وبن 

ال�رسيك

مهني��ًا: تعالج كل امل�ش��ائل وامل�ش��اكل بوع��ي وحكمة 
وتتو�ش��ل اإىل نتائ��ج اإيجابي��ة عاطفي��ًا: يغي��ب عن��ك 
احلبيب ب�شبب ان�شغاله بالعمل، ل تقلق فاأنت دائمًا يف 

باله والدليل حديثه الدائم عنك يف اأي منا�شبة

مهنيًا: ي�ش��جل هذا الي��وم تراجعًا قلياًل يف املعنويات، 
ق��د ترتج��م اإىل تغ��رّيات اأ�شا�ش��ية حت�ش��ل يف حياتك 
املهني��ة  عاطفي��ًا: ل ت��دع احلبي��ب ي�ش��تغّل عاطفت��ك 

للح�شول على مراده وكن اأكرث حزمًا معه
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إليِك اهم النصائح والطرق لالهتمام بالبشرة والشعر

وظائف اجللد
1 - اجلل��د ه��و خ��ط الدف��اع الول ع��ن اجل�ش��م لذلك يجب 

الهتمام به و بنظافته .
2 - يفرز اجللد العرق الذي يعمل على تطهري اجل�شم .

3 -  اجللد يعد و�ش��يلة لت�ش��خي�ض وال�ش��تدلل على بع�ض 
المرا�ض الداخلية مثل الكبد ،الكلى ،النيميا .

ن�شائح للعناية بال�شعر
1 - يجب اول ان ير�ش��ى الن�ش��ان عن نف�ش��ه وعن احلالة 

التي خلقه اهلل عليها 
2 - عدم ا�شتخدام الك�شتن�شن او ال�شعر امل�شتعار الذي يتم 
ل�ش��قه فوق ال�شعر الطبيعي ، لن ذلك يوؤدي اىل ا�شافة عبئ 

على ال�شعرة فيوؤدي اىل �شقوطه.
3 - عدم ا�ش��تخدام املواد التي تعمل على فرد ال�ش��عر مثل 
الكرييات��ن ،والكولج��ن ،والربوت��ن لنه��ا م��واد خط��رية 
لال�ش��ابة  ت��وؤدي  الت��ي  الفورمال��ن  م��ادة  عل��ى  حتت��وي 

بال�رسطان ، كما توؤدي اىل جفاف واحرتاق فروة ال�شعر.
4 - البع��د قدر امل�ش��تطاع عن ال�ش��بغات لنه��ا توؤدي اىل 

تق�شف ال�شعر وت�شاقطه .

5 - عم��ل حم��ام زي��ت لت�ش��اقط ال�ش��عر وتك��ون م��ن خلط 
مت�ش��اوي م��ن ) زي��ت الل��وز احللو ،زي��ت الزيت��ون ،زيت بذر 
اجلزر ،زيت ال�شم�ش��م ( ويدلك به فروة الراأ�ض وال�ش��عر مرتن 

ا�شبوعيًا .
6 -ميكن ا�ش��تخدام بع�ض الكرميات لعالج ال�ش��عر الهاي�ض 
 strong veil hair cream ، zero freeze مث��ل 

.serum
7 - للتخل���ض م��ن الق���رسة يتم دهن فروة الرا�ض ب�ش��امبو 
�ش��د الق�رسة وتركه ملدة ع�رس دقائ��ق على فروة الراأ�ض وبعد 

ذلك يغ�شل ال�شغر جيداً .
ن�شائح للعناية بالب�رسة واجللد

1 - البعد التام عن الرتكيبات جمهولة امل�شدر وعدم �رساء 
اي م�شتح�رسات غري م�رسح بها من اجلهات امل�شوؤلة .

2 - ع��دم التعر���ض لل�ش��م�ض فرتات طويل��ة لأن ذلك يوؤدي 
اىل احل��روق بدرجاته��ا املختلف��ة ، كم��ا ي��وؤدي ايل ح��دوث 

التجاعيد على املدى البعيد .
3 - يج��ب عدم ا�ش��تخدام الديت��ول او اي مادة مطهرة على 
اجلل��د ، او ا�ش��افتها اىل م��اء الغ�ش��يل لن ه��ذه امل��واد تعد 
م��واد �ش��امة ،و ميكن ا�ش��تخدامه فقط يف حالة ا�ش��ابة احد 
اف��راد ال���رسة مبر�ض مع��دي وذل��ك للتخل�ض م��ن العدوى، 

كم��ا يوؤدي ا�ش��تخدام الديتول على اجللد اىل قت��ل العديد من 
البكرتيا النافعة التي تفيد اجل�ش��م ،مما يزيد فر�ش��ة ا�ش��ابة 

اجل�شم بالمرا�ض .
4 - احلر���ض عل��ى تقلي��م الظافر ب�ش��فة دوري��ة ،وكذلك 
متابعته��ا اذ يك�ش��ف التغ��ري يف ل��ون الظاف��ر ع��ن بع���ض 

المرا�ض .
 5 - �رسورة ال�شتحمام باأحد اأنواع ال�شابون املرطبة مثل 

�شابون اجللي�رسين .
6 - احلر���ض عل��ى غ�ش��ل القدمن جيدا بع��د خلع اجلوارب 
و���رسورة تهويته��ا ،لأن ذل��ك مين��ع تكاثر البكرتي��ا وتكون 

التينيا يف القدمن .
7 - يج��ب الهتمام بنظافة �ش��عر الطف��ال واحلر�ض على 
متابعته ب�ش��فة دوري��ة للتاكد من عدم ا�ش��ابته باحل�رسات 

مثل ” القمل ” .
8 - عن��د ال�ش��ابة باأحد المرا�ض اجللدي��ة ،يجب التوجه 
ف��وراً اىل الطبي��ب ،وع��دم العتم��اد عل��ى اخلربات ال�ش��ابقة 

،حيث ان كل حالة فريدة بذاتها .
9 - احلر���ض عل��ى تناول الطعم��ة الغنية بفيتامن �ش��ي 
،مث��ل الربتق��ال والليمون وذل��ك لحتوائهما على م�ش��ادات 

الك�شدة ،التي حتافظ على ن�شارة اجللد .

10 - ليوجد عالج نهائي للنم�ض �ش��وى اللليزر وغري ذلك 
م��ن و�ش��فات تخفف من ح��دة الل��ون البني للنم���ض لبع�ض 

الوقت وبعدها يعود لونه كما كان .
11 - ل يوج��د ع��الج نهائ��ي للتجاعي��د �ش��وى البوتوك�ض 
والفيل��ري ،وغر ذلك هي و�ش��ائل دعائية وغري حقيقية باملرة 

.
12 - يجب ارتداء قفازات اثناء غ�شل الطباق للحفاظ على 

ن�شارة و�شحة اليدين .
13 - يجب غ�شل الوجه مرتن يوميا بنوع غ�شول منا�شب 

لنوع الب�رسة .
14 - يجب ا�شتخدام الكرميات املرطبة ب�شكل يومي ،وكذلك 

ا�شتخدام واقي من ا�شعة ال�شم�ض منا�شب لنوع الب�رسة .
15 –للعناي��ة بال�ش��علر اجل��اف ..املكون��ات ملعق��ة كبرية 
من الع�ش��ل بالإ�ش��افة اإيل ثالث مالعق م��ن الزبادي وثالث 
مالع��ق من زيت الزيت��ون وملعقة من اخلمرية برية يتم خلط 
املكونات جيدا لإعطاء الن�ش��يج املطلوب ثم ترتك ملدة ثالث 
دقائق لتربد وتو�ش��ع على ال�شعر ملدة ثالث �شاعات ويف�شل 
لب�ض واقي لل�ش��عر للحفاظ على الن�ش��يج و�شمان ا�شتمراريته 
على ال�ش��عر وبعدها يتم غ�شل ال�شعر لت�شاهدوا التغري احلادث 

من الو�شفة يف التماع ال�شعر وتقويته.

متابعة –الجورنال 

طريقة عمل عمل التبسي باللحم 

أفضل الخلطات لتبييض الوجه 

كيفية الحفاظ على جمالك دون اللجوء الى المكياج 

املكّون��ات راأ���ض من الباذجن��ان. حبتان م��ن البطاطا. 
راأ�ش��ان م��ن الب�ش��ل. قرن��ان م��ن الفلف��ل. حبت��ان من 
البندورة. مئتان وخم�شون غرامًا من اللحم البقري. اأربع 
مالعق �شغرية من �شل�شة البندورة. ملعقة �شغرية من 
املكّون��ات الآتية: الكزب��رة. الكاري. املل��ح. ربع ملعقة 
�ش��غرية من الفلفل الأ�ش��ود. كوبان من املاء. كوب من 
الزيت للقلي. طريقة التح�ش��ري ُنقّط��ع اخل�رسوات على 
�شكل حلقات. ُن�شّخن الزيت يف مقالة على نار متو�ّشطة 
احل��رارة. ن�ش��يف الب�ش��ل اإىل املقالة، وُنحّرك��ه اإىل اأن 

ُي�ش��بح لونه ذهبيًا. نرفع الب�شل عن النار، ون�شعه يف 
�شينّية فرن. نقلي الباجنان يف املقالة، ثم ن�شعه فوق 

الب�شل. نقلي البطاطا بعد الباذجنان، ثم ن�شيفها فوق 
ال�شينية. ُن�شّوح الفلفل الأ�شود يف املقالة لدقيقتن، ثّم 
ن�شعه يف ال�شينية. ن�شيف اللحم امل�شلوق، ثّم حلقات 
البندورة. ن�شع �شل�شة البندورة يف اإناء، ون�شيف اإليه 
امل��اء ب�ش��كل تدريجّي، وُنحّرك املزيج اإىل اأن تتما�ش��ك 
ال�شل�ش��ة. ن�ش��يف كافة البه��ارات والتواب��ل، وُنحرك 
املزي��ج، ثم ن�ش��عه يف ال�ش��ينية. ُندخل ال�ش��ينية اإىل 
فرن ُم�شّخن ُم�شبقًا على نار متو�ّشطة احلرارة، ونرتكها 

ملّدة ع�رسين دقيقة.

م�ش��حوق الكرك��م، وع�ش��ري البن��دورة )الطماط��م(. طريقة 
التح�شري وال�شتعمال: ُتزج املكونات مع بع�شها البع�ض 
ب�شكٍل جيٍد، بعدها يو�شع املزيج على الوجه، وُيرتك اإىل اأن 
ُيجفف تامًا، ثم يغ�شل الوجه باملاء الفاتر وُيجفف جيداً. 
اخليار اإن اخل�ش��ائ�ض القاب�ش��ة للخيار ت�ش��اعد على �ش��د 
وت�شييق امل�ش��امات املفتوحة، بالإ�شافة اإىل اخل�شائ�ض 
التربيدي��ة الت��ي ته��دئ اجلل��د، واحتوائ��ه عل��ى فيتام��ن 
E ال��ذي يعم��ل على تلي��ن الب�رسة، وُيكَرّر و�ش��ع اخليار 
عل��ى الب�رسة مرتن يوميًا للح�ش��ول على اأف�ش��ل النتائج. 
املكّونات: حبة من اخليار. طريقة التح�ش��ري وال�شتعمال: 
ُتهر�ض حبة اخليار حتى ُي�شتخرج منها الع�شري، ثم يو�شع 
ع�ش��ري اخلي��ار على الوج��ه، وُيرتك حت��ى ُيجّف��ف تامًا، 
بعدها ُيغ�شل الوجه باملاء، ثم ُيجفف جيداً، وميكن اإ�شافة 
القليل من الع�شل اإىل ع�شري اخليار. الألوفريا وماء الورد اإن 
مرّكبًا يوجد يف الألوفريا يدعى الألو�شن يعمل على تنظيم 
اإنت��اج امليالن��ن باجلل��د، بالإ�ش��افة اإىل تفتي��ح الب�رسة 
وجعله��ا اأك��رث نعومة وحت�ش��ينها ب�ش��كٍل ع��ام. املكّونات: 
ورق��ة من نبات ال�ش��ّبار، وكمية منا�ش��بة من م��اء الورد. 
طريقة التح�شري وال�شتعمال: ُتقطع اأطراف ورقة ال�شبار، 
وُي�ش��تخرج منه��ا ج��ل الألوفريا، ث��م يخلط مع م��اء الورد 

حت��ى يتم احل�ش��ول على عجينة، ثم تو�ش��ع عل��ى الوجه، 
وت��رتك ملدة 20-15 دقيق��ة، ثم يتم عمل م�ش��اج خفيف 
لعدة دقائق، بعد ذلك ُيغ�ش��ل الوج��ه باملاء، وُيجفف جيداً. 
خلطة الع�شل وع�شري الليمون واحلليب ت�شاعد هذه اخللطة 
عل��ى تفتيح الب�رسة وجعلها اأكرث اإ�رساقًا وتوّهجًا ونعومًة. 
املكّون��ات: ملعق��ة �ش��غرية م��ن الع�ش��ل، وملعقة �ش��غرية 
من ع�ش��ري الليمون، وملعقة �ش��غرية م��ن احلليب. طريقة 
التح�شري وال�شتعمال: تخلط املكونات مع بع�شها البع�ض 
ب�ش��كٍل جيٍد، ثم تو�ش��ع على الوج��ه، وُترتك ملدة 15-20 
دقيقة، وُيغ�ش��ل بعدها باملاء، وُيجفف جيداً. لنب الزبادي 
ل تقت���رس فوائد لنب الزبادي على اجلهاز اله�ش��مي فقط، 
اإمنا ل��ه فوائد عدي��دة للب���رسة واأهمها تفتيحه��ا، وجعلها 
اأكرث بيا�ش��ًا، وترطيبها، ويعود الف�شل يف ذلك اإىل حم�ض 
اللبنيك املوج��ود يف اللنب. املكّونات: لنب الزبادي طازج. 
طريق��ة التح�ش��ري وال�ش��تعمال: يف��رد لنب الزب��ادي على 
الوج��ه، ويرتك مل��دة 20 دقيقة، ثم يغ�ش��ل باملاء وُيجفف 
جي��داً، وميكن اإ�ش��افة ملعقة كبرية من الع�ش��ل اأو الليمون 
للح�ش��ول على نتائج اأف�ش��ل. ق�رس الربتق��ال يحتوي ق�رس 
الربتق��ال على كمياٍت كبريٍة م��ن فيتامن C مقارنة بلب 
الربتقال نف�شه، فهو يعالج الب�رسة من اآثار حروق ال�شم�ض، 

ويحميها م��ن اأ�رسار اجلذور احلرة، بالإ�ش��افة اإىل تفتيح 
الب�رسة، وتبيي�ش��ها، والتخل�ض من الروؤو�ض ال�ش��وداء التي 
تكرث عن��د منطقة الأنف. املكّونات: حب��ة برتقال، وبودرة 
خ�ش��ب ال�شندل. طريقة التح�شري وال�ش��تعمال: ُتق�رّس حبة 
الربتقال، وُيجفف ق�رسه حتت ال�ش��م�ض حتى ي�ش��بح ه�شًا، 
ث��م يتم طحن الق�رس للح�ش��ول على ب��ودرة ناعمة، ثم يتم 
خلط البودرة مع بودرة خ�ش��ب ال�ش��ندل وامل��اء حتى يتم 
احل�ش��ول على عجينة، ثم ُتفرد طبقة �ش��ميكة من العجينة 
عل��ى الوجه، وُت��رتك اإىل اأن جت��ف، بعد ذلك يغ�ش��ل الوجه 
بامل��اء جيداً وُيجفف. زي��ت اللوز يحتوي زي��ت اللوز على 
فيتامين��ات عديدة؛ مثل فيتامين��ات جمموعة ب املعقدة، 
وفيتامن E، بالإ�ش��افة اإىل املعادن والأحما�ض الدهنية 
والفيتو�ش��رتول�ض، ويوؤث��ر زي��ت الل��وز يف الب���رسة ب�ش��كٍل 
اإيجاب��ٍي؛ فه��و فّع��ال لإزال��ة التجاعي��د والبق��ع وتبيي�ض 
الب���رسة. املكّون��ات: 6-5 قطرات من زيت اللوز، وبي�ش��ة 
واحدة. طريقة التح�ش��ري وال�ش��تعمال: ُتخفق البي�شة، ثم 
ُت�ش��اف قطرات زي��ت اللوز، وُتخلط املكونات مع بع�ش��ها 
جيداً حتى يتم احل�شول على قواٍم ناعٍم، ثم يو�شع اخلليط 
على الوجه، وُيرتك ملدة 15-12 دقيقة، ثم ُيغ�ش��ل الوجه 

باملاء الدافئ ثم البارد.

احلفاظ على �شفاء الب�رسة واإ�رساقها بغ�شل الوجه مرتن على 
الأق��ل خ��الل اليوم، اإذ اإّن الب�رسة اجلميلة ه��ي اأحد اأهم اأ�رسار 
اجلمال الطبيعي، لهذا ال�ش��بب يجب احلر�ض على �رساء غ�شول 
منا�ش��ب للوجه وطبيعة الب�رسة. ترطيب الب�رسة، حيث يف�ش��ل 
ا�ش��تخدام الكرمي��ات املرطب��ة، ���رسط اأن حتتوي عل��ى عامل 
للوقاية من اأ�شعة ال�شم�ض، هذا ويجب التاأكد من اختيار الكرمي 
النا�ش��ب لن��وع الب���رسة، فمثاًل يج��ب البتعاد ع��ن الكرميات 
املعطرة للب�رسة احل�شا�شة، اأو التي حتتوي على الزوت للب�رسة 
الدهنية وهكذا. تق�ش��ري الوجه مرة يف الأ�ش��بوع للتخل�ض من 
اخلالي��ا امليتة، ويك��ون ذلك با�ش��تخدام املق���رسات اجلاهزة 
اأو الطبيعي��ة، مع احلر���ض على ا�ش��تخدامها برفق وبحركات 
دائري��ة حتى ل تتهي��ج الب���رسة اأو تنخد�ض. ا�ش��تخدام التونر 
ال��ذي من ي�ش��اهم يف احلف��اظ على توازن الب���رسة، لكن يجب 
مراع��اة ا�ش��تخدام امل�ش��تح�رسات اخلالية م��ن الكحول حتى 

ل جت��ف الب���رسة. اإزال��ة املكياج عن الوجه يف حالة و�ش��عه، 
اإذ اإّن تركه على الوجه ي�ش��بب ان�ش��داد امل�ش��امات وانغالقها، 
وبالت��ايل ظه��ور البث��ور واحلب��وب، وللح�ش��ول على اأف�ش��ل 
نتيج��ة ين�ش��ح با�ش��تخدام كرمي��ات اإزالة املكياج اخلا�ش��ة. 
ا�شت�شارة طبيب اجللد للتخل�ض من البثور الظاهرة على الوجه 
اأو اجل�ش��م، مما ي�شاعد على زيادة الثقة بالنف�ض، وجعل الوجه 
يب��دو اأك��رث اإ�رساق��ًا وجماًل. و�ش��ع ك��رمي احلماية من اأ�ش��عة 
ال�شم�ض ب�شكٍل يومي حتى يف ف�شل ال�شتاء؛ وذلك للوقاية من 
الأ�شعة فوق البنف�ش��جية التي ت�رسع ظهور التجاعيد، وت�شبب 
احل��روق على الب�رسة، بالإ�ش��افة اإىل �رسطان اجللد يف بع�ض 
احل��الت. التوقف عن اللعب بالوجه اأو فقء البثور عليه حتى 
ل تتك��ون الندب��ات علي��ه، اأو التجاعي��د والرته��الت املبكرة. 
اأخ��ذ ق�ش��ٍط كاٍف من النوم مبع��دل ل يقل عن ثماين �ش��اعات 
يومي��ًا، مع ���رسب لرتين م��ن امل��اء لتجديد الب���رسة وجعلها 

اأك��رث �ش��فاًء. اإزالة ال�ش��عر الزائد يف الوجه خا�ش��ة 
يف منطقة احلواجب؛ وذلك لإبراز جمال العيون، لكن 

يجب اختيار �ش��كل احلواجب املنا�ش��ب للوجه، ويف حالة 
الرتدد من املمكن الذهاب اإىل اخلرباء يف �شالونات التجميل 
لأخذ الن�شيحة املنا�شبة. احلفاظ على نعومة ورطوبة ال�شفاه 
التي تعت��رب من اأبرز معامل الوجه، وذلك من خالل ا�ش��تخدام 
الكرمي��ات املق�رسة اخلا�ش��ة، اأو بفركها با�ش��تخدام فر�ش��اة 
الأ�ش��نان املبلل��ة. ا�ش��تخدام قط��رات العي��ون ع��الج احمرار 
العيون واحلفاظ على ن�شارتها وجمالها. العناية بالأ�شنان، 
والتب�ش��م ب�ش��كل دائ��م يعت��رب م��ن عالم��ات اجلمال. ت�ش��مري 
الب�رسة ب�ش��كل طبيعي من خالل اجللو�ض حتت اأ�شعة ال�شم�ض، 
مع البتعاد عن و�ش��ائل الت�ش��مري ال�ش��ناعية الت��ي قد توؤدي 
اإىل الإ�ش��ابة بالأمرا�ض. الثقة بالنف���ض، ومعرفة اأّن اجلمال 

احلقيقي ينبع من الداخل.

مهني��ًا: تتخل�ض من اأزمة مالية �ش��عبة �ش��ببها �ش��وء 
اإدارة بعب���ض الزم��اء وع��دم اطالعهم املتوا�ش��ل على 
احل�ش��ابات عاطفيًا: ت�ش��ع حداً للتدخ��الت التي ميكن 
اأن توؤّدي اىل اإ�ش��كال كبري و�شوء تفاهم قد يحطم اأ�ش�ض 

العالقة املتينة مع ال�رسيك

مهني��ًا: الرتاجع هذا اليوم يوؤثر فيك ب�ش��ورة خا�ش��ة، 
لأنه يح�شل يف ظرف دقيق جداً، فُكن حذراً ول تتوّرط 
يف م�شاكل عاطفيًا: النقا�ض الهادئ والبّناء هو ال�شبيل 
الأف�ش��ل لتنع��م م��ع ال�رسيك بحي��اة هانئ��ة، وجتد اأن 

الأمور اأكرث �شهولة مما كنت تتوقع

مهنيًا: ل تقلق من و�ش��عك يف العمل لأن اجلميع را�ٍض 
عن اأدائك وعن تنفيذ مهاّمك على اأكمل وجه، فا�ش��تمر 
يف ذلك عاطفيًا: اأف�شح عن م�شاعرك جتاه من حتب ول 

تخف من رد فعله فهو ينتظر هذه اخلطوة

مهني��ًا: فر�ض عمل جديدة يف الأفق، اقتن�ض الأف�ش��ل 
منها لتحقق اأحالمك وطموحاتك وم�ش��اريعك عاطفيًا: 
ل تياأ�ض من اأّن الطرف الآخر يتحّفظ يف م�ش��اعره لأّنه 
�ش��يعرّب لك عن حّب��ه قريبًا ويفاجئك بحقيقة م�ش��اعره 

جتاهك

�لوجه هو عنو�ن جمال �ملر�أة ، 
ومر�آة خارجية تعك�س جمالها ،كما 

�أن �ل�سعر هو تاجها �لذي ت�سعى 
د�ئما لالهتمام به وب�سحته ،و 

كثريً� ماتلجاأ �لفتيات و�ل�سيد�ت 
�ىل �لو�سفات �لطبيعية للحفاظ 

على �سحة وجمال �لب�سرة و�ل�سعر 
،و�ي�سا عادة ما تكتظ عياد�ت �طباء 

�جللدية و�لتجميل بالكثريين ممن 
يبحثون عن �جلمال ،ويف �ل�سطور 

�لقادمة نقدم لكل �سيدة و فتاة تبحث 
عن �جلمال ن�سائح للعناية بالب�سرة 

و�ل�سعر

مهني��ًا: يح��اول اأحد الزم��الء و�ش��عك يف موقف حمرج 
فاح��ذر من��ه جي��داً ول تت���رّسع يف ردة الفع��ل عاطفيًا: 
ت�ش��عر بعدم الر�شى عن �ش��خ�ض قريب منك وتعرفه منذ 

مدة طويلة كنت تو�شمت فيه م�رسوع زواج

مهني��ًا: رّك��ز اهتمام��ك عل��ى ح�ش��ن العالق��ة بالزم��الء 
وبامل�شوؤولن لأنك حتتاج اإىل م�شاندتهم  عاطفيًا: حتّرر 
م��ن القلق الذي ي�ش��يطر عليك وتفاهم م��ع احلبيب حول 

الأمور العالقة بينكما


