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مهني��ًا: اأجواء العمل املريحة ت�س��اعد يف اإجن��از الأعمال 
املطلوب��ة منك على اأكم��ل وجه عاطفي��ًا: ل تت�رّصف مع 
ال�رصي��ك بجفاء، التطورات كث��رة يف العالقة بينكما بعد 

الأجواء الإيجابية ال�سائدة حاليًا

مهنيًا: حاول اأن تكون دقيقًا جداً يف عملك، وي�ستح�س��ن 
اأن تهت��م مب��ا اأوكل الي��ك فق��ط لتك��ون مطمئ��ن الب��ال 
عاطفي��ًا: ل حت��اول اأن تك��ون عدائي��ًا م��ع ال�رصيك، فقد 

تفاجاأ بت�رصف غر متوقع منه يثر امل�ساكل

مهني��ًا: اأجواء العمل متوترة م��ع بع�ض الزمالء، وكي 
ت�س��تطيع اإجناز املطلوب منك على اأكمل وجه جتّنبهم 
ق��در الإم��كان عاطفيًا: تطورات كث��رة يف العالقة مل 
تك��ن تتوقعه��ا تكون مل�س��لحتك مع ال�رصي��ك وتبعث 

على الطماأنينة

مهني��ًا: اخلالف��ات ال�س��غرة غالب��ًا م��ا تك��ون نتيج��ة 
بع���ض الت�رّصع، فحاول معاجلة الأمر اليوم قبل تفاقمه 
عاطفي��ًا: حر�ض ال�رصيك عليك مربَّر وم�س��وَّغ ول �س��يما 

اأنك تبالغ اأحيانًا يف ت�رصفك املتهور مع الآخرين

مهنيًا: عليك اأن جتد حلوًل �رصيعة وناجعة للم�س��كالت 
الت��ي قد تواجهها اليوم، وقد جت��رب على اتخاذ مواقف 
حا�س��مة عاطفي��ًا: ل ت�س��تغّل نقط��ة �س��عف ال�رصي��ك 
للو�س��ول اإىل غايات��ك، فيجد نف�س��ه جم��رباً على تنفيذ 

طلباتك

مهني��ًا: عام��ل الوق��ت قد ل يك��ون يف م�س��لحتك، لذا 
ي�ستح�سن اأن تبادر فوراً اإىل اإنهاء كل الأمور العالقة

عاطفيًا: كن حا�س��مًا يف املواق��ف التي تواجهها، لئال 
تتعّر�ض لحقًا للم�س��ايقات من ال�رصيك، لأّنه يراقبك 
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أسرع الطرق للتخلص من تجاعيد الشفاه

  و ال�س��فاه التالف��ة ه��ي عبارة عن تلك ال�س��فاه التي تعاين من 
التجاعي��د اأي ت�س��كل جمموعة من اخلطوط الرقيق��ة حول الفم 
مم��ا يق��ق ب�س��كل كبر م��ن جم��ال ال�س��فاه ، و عل��ى الرغم من 
�س��عوبة التخل�ض م��ن جميع عالمات التجاعيد على ال�س��فاه ، 
و خ�سو�سًا عند التقدم يف ال�سن اإل اأنه ميكننا القيام بتخفيف 
ظهوره��ا ، و من ثم العم��ل على اإبطاء عملية ال�س��يخوخة التي 
تظهر اأثارها على ال�س��فاه ، و �س��وف نقدم يف هذا املقال عدداً 

من اأ�رصع الطرق املفيدة يف التخل�ض من جتاعيد ال�سفاه.
اأ���رصع الط��رق للتخل�ض من جتاعيد ال�س��فاه :- يوجد عدداً من 
الطرق اأو الو�س��فات املنزلية ال�سهلة ، و الب�سيطة للتخل�ض من 

جتاعيد ال�سفاه ، و منها 
-1 التق�س��ر :- يعد التق�سر واحداً من اإحدى اجلوانب الأكرث 
حيوي��ة يف العناي��ة بالب�رصة ب�س��كل جيد اإذ باإمكان��ه اأن يعمل 
عل��ى تغي��ر مظهر اجلل��د مع م��رور الوقت ، و ب�س��كل عام فاإن 
تق�س��ر ال�س��فاه �س��وف ي�س��اعد بوترة جيدة يف اإزال��ة اخلاليا 

اجلافة ، و اإظهار خاليا اجللد الناعمة .

القي��ام مبمار�س��ة  :- ميكنن��ا  لل�س��فاه  الوج��ه  2 - متاري��ن 
متاري��ن ال�س��فاه يف اأثن��اء الوقوف اأم��ام امل��راآة ، و ذلك يكون 
م��ن خالل ممار�س��ة متارين الوج��ه ملدة زمنية ت�س��ل اإىل 15 
دققي��ة لالإقالل من ظه��ور التجاعي��د ، و للتخل�ض من جتاعيد 
ال�س��فاه عن طريق ممار�سة جمموعة من التمارين �سنقوم بعمل 

الأتي :-
التمرين الأول :- نبداأ يف عمل خليطًا من ال�س��وفان ، و الع�س��ل 
ث��م نطبقه على منطقة ال�س��فاه ، و من ث��م نبداأ يف عملية تدليك 
ال�س��فاه باخلليط مع مراعاة ال�سرتخاء ملدة زمنية قدرها 15 

دقيقة ثم تاأتي عملية غ�سيل الوجه با�ستخدام املاء الدافئ .
التمري��ن الثاين :- و ذلك يكون من خ��الل اجللو�ض اأمام املراآة 
مع فتح الفم ، و كاأنك تق�س��دين التثاوؤب ثم اأخف�س��ي ال�س��فاه 

ببطء حتى ت�سل ال�سفة العليا اإىل ال�سفة ال�سفلى .
التمري��ن الثال��ث :- اأتركي ال�س��فة العليم ثابت��ة يف مكانها ، و 
اأفتح��ي الفم لالإبت�س��امة ، و بهذه الطريقة تتمدد ال�س��فة العليا 

اإىل اخلارج .
3 - ترطيب ال�س��فاه :- من املف�س��ل ا�س��تعمال كرمي مرطب 
، و بعده��ا نق��وم  ال�س��فاه  اأج��ل ترطي��ب  ب�س��كل يوم��ي م��ن 

با�س��تعمال منتج��ًا لتحفيز اإنت��اج الكولجني ملل��ئ التجاعيد 
مع مراعاة اختيارنا لكرمي مرطب منا�سب للجلد .

4 - ك��رمي تقلي��ل جتاعي��د ال�س��فاه :- يعترب الكرمي امل�س��اد 
للتجاعي��د من اإحدى اأف�س��ل الط��رق التي تعمل عل��ى التخل�ض 
من جتاعيد ال�س��فاه العليا ، و ذلك راجعًا اإىل اأن الكرمي �سيعمل 
بوترة جيدة على تغذية الب�رصة ، و من ثم اإزالة هذه التجاعيد 
العميقة فوق ال�سفاه عالوة على منعه حلدوث جتاعيد جديدة ، 
و يراعى عند اختيار الكرمي امل�ساد للتجاعيد اأن يكون حمتويًا 
عل��ى اأحما�ض الهيدروك�س��يل من اأجل التخل���ض من التجاعيد 

ب�سكل اأ�رصع .
5 - اإح��داث تغ��رات يف منط احلي��اة :- يراعى لإحداث هذا 
التغي��ر اإيقاف تلك العوامل امل�س��اعدة على ح��دوث التجاعيد 
، و منه��ا التدخ��ني ، و ذلك راجع��ًا اإىل ما ي�س��ببه من جتاعيد 
عميق��ة ح��ول الف��م اإ�س��افًة اإىل تعزي��زه لعملي��ة ال�س��يخوخة 
الطبيعي��ة للجل��د ه��ذا اإىل جان��ب تقلي��ل التعر���ض اإىل اأ�س��عة 
ال�سم�ض ، و ذلك يكون باحلر�ض على تطبيق واقي لل�سم�ض قبل 

اخلروج من املنزل .
6  �س��ودا اخلب��ز :- �س��ودا اخلب��ز م��ن اإحدى الو�س��ائل التي 

ت�س��اعد على التخل�ض من جتاعيد ال�س��فاه ب�سكل �رصيع ، و ذلك 
يكون من خالل اإ�س��افة ما مقداره ب�سع قطرات من املاء على 
ما مقداره كمية منا�سبة من �سودا اخلبز لتت�سكل لدينا عجينة 
منا�س��بة ، و من ثم ن�س��تخدم الأ�سابع يف تدليك ال�سفاه بها ثم 

تاأتي عملية تنظيف ال�سفاه با�ستعمال املاء الدافئ .
اأن  -7 الإكث��ار م��ن تن��اول اخل���رصوات الورقي��ة :- حي��ث 
الإكث��ار من تن��اول اخل���رصوات الورقية بالتحدي��د من اإحدى 
الو�س��ائل اأو الطرق املفيدة يف التخل�ض م��ن التجاعيد ، و ذلك 
راجع��ًا اإىل وجود العديد من املواد امل�س��ادة لعملية الأك�س��دة 
باخل���رصوات الورقي��ة مم��ا ي�س��اعد بوت��رة كبرة م��ن ظهور 
التجاعيد ، و التي حتدث يف الأ�س��ل ب�س��بب الأك�س��دة املفرطة 

على ب�رصتك .
8 - زي��ت فيتام��ني ه����� :- باإمكان��ك تطبيق زي��ت فيتامني 
ه���� على ال�س��فاه قبل الن��وم كل ليلة ، و ذلك يرج��ع اإىل قيامه 
بتغذي��ة ال�س��فاه ، و م��ن ث��م من��ع ظه��ور اخلط��وط الدقيق��ة 
بالعالوة اإىل التجاعيد عليها هذا بالإ�س��افة اإىل ما قد اأظهرت 
الدرا�س��ات احلديثة من اأن زيت فيتامني ه��� ميتلك القدرة على 

القيام باإ�سالح اخلاليا التالفة .

متابعة –الجورنال 

طريقة عمل التبولة 

هذا مايسببه المكياج من مضار على البشرة 

أسباب وعالج تّرهل الذراعين بعد فقدان الوزن

املكّون��ات: ث��الث حّب��ات م��ن البن��دورة. حّبتان من 
اخلي��ار. اأربع �س��مم من البقدون�ض. ك��وب من الربغل 
الناعم. ملعقة �سغرة من النعنع النا�سف اأو امُلجّفف. 
ملعقة �س��غرة م��ن امللح، وميكن الزي��ادة اأو التقليل 
منه -ح�س��ب الرغبة-. ع�سر ثالث ليمونات، وميكن 
الزي��ادة اأو التقلي��ل -ح�س��ب الرغب��ة-. حب��ة واحدة 
م��ن الليم��ون املقطع��ة اإىل �رصائ��ح للتزي��ني. نعناع 
اأخ���رص. ملعقة كب��رة من زي��ت الزيت��ون. اأوراق من 
اخل�ض للتزين. ميكنك اإ�س��افة حّبة ب�س��ل �سغرة اإىل 
�س��لطة التبولة. طريقة التح�س��ر: قّطعي البندورة اإىل 
مرّبعات �س��غرة احلجم. قّطعي اخلي��ار اإىل مرّبعات 
�س��غرة احلج��م. نّظف��ي وقّطع��ي البقدون���ض ب�س��كل 

ناع��م. افرمي النعناع الأخ�رص ب�س��كل ناعم. اغ�س��لي 
الربغ��ل الناعم ثم نقعه باملاء، بحيث يغمره بعد ذلك 
وُي�س��ّفى، ويو�س��ع عليه ع�س��ر الليم��ون احلام�ض. 
اإذا كن��ت ترغبني باإ�س��افة الفجل، قّطع��ي الفجل اإىل 
مربعات �س��غرة احلجم. ق�رّصي الب�س��ل ث��ّم افرميها 
ب�س��كل �س��غر ج��داً. اخلط��ي املكّون��ات الت��ي قم��ِت 
بتقطيعه��ا مع بع�س��ها البع�ض، ثّم اأ�س��يفي النعناع 
النا�س��ف، واملل��ح، وزي��ت الزيت��ون. قّلب��ي املكّونات 
مع بع�س��هم البع�ض داخل الوعاء للتجان�ض. افر�س��ي 
اأوراق اخل���ض بداخل طبق التقدمي، ثم ا�س��كبي �س��لطة 
التبول��ة يف الطب��ق، واأ�س��يفي الليم��ون امُلقّط��ع اإىل 

�رصائح للتزيني، وبع�ض النعناع الأخ�رص.

ت�س��تخدم الن�ساء و الفتيات ب�س��كل عام املكياج للظهور 
باأبه��ى حلة و حتى تزداد جم��اًل ،لكن تبني اأن الإفراط 
يف ا�س��تخدامه ي�رص كثراً بالب�رصة ، كما اأن عدم اإزالته 
بالطريقة ال�س��حيحة يوؤثر �سلبيًا عليها،اإليك بع�ض هذه 
الأ�رصار يتميز اأحمر ال�س��فاه ب�س��فات عدي��دة منها اأنه 
ميت�ض ال�س��وء ويك�س��ب ال�س��فاه اجلفاف والت�سقق، كما 
يك�سب اجللد املوجود حول الفم لونًا غامقًا مكياج اجللد 
له تاأثره ال�سار حليث اإنه يتكون من مركبات ومعادن 
ثقيله كالر�س��ا�ض و الزئب��ق ، تذاب يف مركبات دهنيه 
مث��ل زيت ال��كاكاو تدخل بع���ض امل�س��تقات البرتوليه 
يف �س��ناعة بع���ض امل��واد امللون��ة وكله��ا اأك�س��يدات 
ت���رص باجللد اإن امت�س��ا�ض امل�س��ام اجللدي��ه للمكياج 
يح��دث التهابات و ح�سا�س��يه الإ�س��تمرار يف ا�س��تخدام 
املكياجات له تاأثر �س��ار على الأن�س��جه املكونه للدم 
و الكل��ى والكبد حيث اإن هذه امل��واد الداخلة يف تركيب 
املكياجات لها خا�سية الرت�سيب املتكامل فال يتخل�ض 
منها اجل�س��م ب�رصعه عدم اإزالة املاكياج يجعل اخلاليا 
امليتة ت�سد امل�س��امات وتتدرن ول ت�ستطيع الب�رصة بعد 

ذل��ك اأن جت��دد نف�س��ها ب�س��كل طبيع��ي و تلقائ��ي ، كما 
اأن اإبق��اء املكي��اج عل��ى الوجه، يفق��د الب���رصة رونقها 
وتاألقه��ا ، وبه��ذا النظ��ام تتاأك�س��د الب���رصة، وت�س��بح 
الطبقة اخلارجية اأكرث �سماكة، وعر�سه للنقاط ال�سوداء 
والبثور اإن امل�ستح�رصات مكونة من مواد كيماويه ذات 
تاأثرات �ساره على بع�ض م�ستعمليها اإما بال�ستجابه 
غر العاديه لبع�ض اأنواع اجللد لهذه املواد، اأو بالتاأثر 
املبا�رص املهيج للجلد، خا�س��ة امل�س��ابني باحل�سا�سية 
اجللديه ، اأو التاأثر ال�س��ار لأ�سعه ال�سم�ض و التي يكون 
لها الأثر الكبر يف وجود هذه املواد على ال�سطح خالل 
النه��ار فتف��رز الب�رصة امل��واد الدهنية والع��رق، وتلتقط 
اأي�سًا الأو�ساخ املوجودة يف الهواء املحيط بنا، لتن�سم 
اإىل املاكي��اج وكل ذل��ك ي�س��كل خلي��ط ي�س��بب اختناق 
وجف��اف الب�رصة يف حالة عدم اإزالة املكياج فاإنه يوؤثر 
على الب�رصة يف الليل ومتت�سه ، بدًل اأن تركز جمهودها 
عل��ى وظائفها الليلية خا�س��ة جتدي��د اخلاليا منظفات 
طبيعي��ة لإزالة املكياج و التخل�ض م��ن اأ�رصاره قطعي 
حبتني طماطم اإىل قطع �سغرة ثم قومي بو�سعها على 

وجهك ملدة ع�رص دقائق ثم ذلك اأغ�سلي وجهك بالع�سر 
امل�س��تخرج من حبة طماطم ثالثة، ث��م باملاء البابوجن 
يحت��وي الباب��وجن عل��ى مواد مطه��رة وه��و لطيف جدا 
على الب�رصة و ميكن ا�س��تخدامه كغ�س��ول ومنظف فعال 
لإزال��ة اآثار املكياج عن طريق غليه واإ�س��افة اللنب اإليه 
ثم يتم م�س��ح الوجه به يوميا اأو بعد ا�ستخدام املكياج.. 
يعترب الع�س��ل مرطب للب�رصة ميكن ا�ستخدامه مع نخالة 
ال�س��وفان لتنظي��ف عمي��ق للب���رصة وذلك بخلط الع�س��ل 
ونخال��ة ال�س��وفان وتدليك الوجه بها ثم غ�س��لها باملاء 
الدايفء . ميكن عمل غ�سول للوجه من مربو�ض الربتقال 
والليم��ون ويك��ون ذلك بغليه يف وعاء ملدة ربع �س��اعة 
ويتم م�س��ح الوجه فيه بقطنة �س��غرة ومتريرها ب�سكل 
دائري على الوجه وهذا الغ�س��ول مفيد جدا بعد املكياج 
لأنه مينح الب�رصة ال�سعور بالنتعا�ض والرتطيب. قطعي 
حب��ة طماطم كبرة احلجم واع�رصيه��ا ثم قومي مبزج 
الع�س��ر م��ع ملعقة م��ن احللي��ب ال�س��ائل واحفظي هذا 
املزي��ج يف الثالجة وا�س��تخدميه بالي��وم الثاين كقناع 

لتنظيف الب�رصة.

خ�سارة الوزن ب�س��كٍل �رصيع بعد القيام بحمياٍت قا�سية، اأو 
بعد اإجراء عملّية ربٍط اأو ت�سغر للمعدة. التفاوت الكبر يف 
ال��وزن؛ حيث يزداد اأو ينخف�ض ب�س��كٍل �رصي��ع دون التدّرج 
يف ذل��ك، ويكون �س��بب هذا التف��اوت هو ال�س��منة يف اأغلب 
الأحي��ان لأّنه��ا تع��ّد من اأه��ّم العوام��ل اّلتي ت�س��ّبب تراكم 
��ًة عند الن�س��اء؛ حيث  الّده��ون يف منطق��ة الّذراعني وخا�سّ
��ًة يف الناحية  اإّنه��ا ت��وؤّدي اإىل متّط��ط اجللد ومت��ّدده خا�سّ
اخللفّية من الذراع ب�س��بب قّلة الألياف املرنة املوجودة يف 
اجل�س��م واّلتي حدثت ب�س��بب اإنقا�ض الوزن. بع�ض العوامل 
��ح م�سبقًا عند اأحد  الوراثّية؛ حيث تظهر هذه احلالة وتتو�سّ
اأفراد العائلة نف�س��ها. عالج ترّهل الذراعني هناك عّدة طرق 
ن�س��تطيع من خاللها عالج الرتّه��الت وبالأخ�ض ترّهالت 
الّذراع��ني، ولك��ن كي ل ن�س��ل اإىل ه��ذه املرحل��ة علينا اأن 

نح��اول احل��ّد م��ن ال�س��منة لأّنه��ا امل�س��ّبب الرئي�س��ي لهذه 
امل�سكلة، ويجب ممار�س��ة الّريا�سة كي ت�ساعد على العالج 
وعلى ظهور الّنتائج الإيجابّية، ومن العالجات امل�ستخدمة 
لهذه امل�سكلة �س��فط ال�ّسحوم والّدهون بالليزر اأو عن طريق 
الفي��زر؛ حي��ث اإّن عملي��ة �س��فط الّدهون ترتاف��ق بانكما�ض 
اجللد ب�س��كٍل جزئّي مّما ي�س��اعد على �س��ّد اجللد، وي�س��تخدم 
ه��ذا العالج يف ح��الت الرتّهل اخلفيفة واملتو�ّس��طة، ويتّم 
اإج��راء ال�ّس��فط بالعادة من خالل ثقٍب يقارب قطره ن�س��ف 
�س��م يف املرفق، اأي بغرزة واحدة فقط. اأنواع �س��فط الّدهون 
حول الّذراعني �س��فط ال�ّس��حوم عن طريق ندبة طولّية تكون 
مع ط��ول الّذراع، وت�س��تعمل هذه الّطريقة حل��الت الرتّهل 
ال�س��ديدة، ومن فوائد هذا ال�سفط اأّنه يقوم ب�سّد الذراع ب�سكٍل 
كامل مّما يعطيه ال�ّس��كل الأنبوبّي املتنا�سق اجلميل، ولكن 

م��ن عيوب��ه اأّن الّندبة اّلت��ي تكون على طول ال��ّذراع تبقى 
ظاه��رًة مهما مّت العناية بها. �س��فط ال�ّس��حوم مع �س��ّد 

اجللد من الإبط، وت�س��تعمل ه��ذه الّطريقة حلالت 
الرتّهل املتو�ّسطة، ويتمّيز هذا ال�سفط بوجود ندبة 

بطول 10 �س��م موجودة يف الإبط. �س��فط ال�ّسحوم عن 
��در، وت�س��تعمل هذه  طريق ندبة طولّية مع �س��ّد جانب ال�سّ

الطريقة حل��الت الرتّهل ال�س��ديدة. ن�س��ائح لتجّنب ترّهل 
الّذراعني مراعاة الوزن؛ بحيث ل يزيد عن الوزن الطبيعّي، 
ويف ح��ال ازداد تخفي�س��ه بالّط��رق التدريجّية. ا�س��تعمال 
امل�س��ّدات ال�ساغطة املنا�س��بة للّذراع ملّدة �سهٍر بعد عملّية 
�سفط الّدهون؛ للمحافظة على تنا�سق �سكل الّذراع. ممار�سة 
الّتمارين الريا�سّية واّلتي لها دوٌر مهم يف تقوية ع�سالت 

الّذراعني والّتخفيف من الرتّهالت.

مهني��ًا: اإذا وج��دت نف�س��ك قلق��ًا علي��ك اأن تبح��ث ع��ن 
الراحة، وي�ستح�س��ن ع��دم تنفيذ العم��ل املطلوب كونه 
واجب��ًا عليك عاطفي��ًا: مهما حاولت اإرجاء م�س��ارحة 
ال�رصيك، فاإن الو�سع قد يتفاقم ويزداد تعقيداً، وعندها 

ي�سبح ترميم العالقة م�ستحياًل

مهني��ًا: ت�س��عر ب���رصورة مواجه��ة احلقائ��ق، وه��ذا يكون 
يف م�س��لحتك اإذا كن��ت واثق��ًا بقدراتك املهني��ة والفكرية 
العالق��ة  يف  واح��دة  وت��رة  عل��ى  املحافظ��ة  عاطفي��ًا: 
بال�رصي��ك، ق��د تدخلكما يف الروتني املم��ّل، وهذا لي�ض يف 

م�سلحتكما

مهنيًا: امل�س��اركة يف العمل ت�س��اعد على تاأمني فر�ض 
النجاح وزيادتها، كما تخلق نوعًا من الن�س��جام التام 
ب��ني الزم��الء  عاطفي��ًا: اأّي جن��اح للعالق��ة بال�رصي��ك 
يلزم��ك اأن تقدم بع�ض التنازلت، وه��ذا لي�ض معيبًا اأو 

مهينًا

مهني��ًا: يطراأ اليوم ما قد يعر�س��ك لبع�ض املواجهة 
م��ع زميل ل ي�س��اطرك وجهة النظ��ر ذاتها، فال تكن 
مت�س��لبًا عاطفي��ًا: اإمن��ح ال�رصيك املزي��د من الوقت 
لي�رصح موقفه من الأمور العالقة، وهذا ي�س��هل كثراً 

احلوار البّناء بينكما

 تلعب ال�شفاه دورًا حيويًا 
يف �شخ�شية املراأة بالتحديد 
فال�شفاه الناعمة اأو ال�شل�شة 

تعمل على اإظهار جمال وجهها 
، و كما هو معروف اأن جلد 

ال�شفاه يف الأ�شا�س رقيق جدًا 
، و لهذا فاإنها غالبًا ما تتاأثر 

ب�شهولة كبرية من بع�شًا من 
تلك العوامل مثال ال�شم�س اأو 

م�شتح�شرات التجميل ، و التي 
يتم تطبيقها على ال�شفاه مثال 

اأحمر ال�شفاه .

مهني��ًا: ل ت�ست�س��لم اأم��ام ال�س��غوط مهم��ا تك��ن كبرة، 
والهدف الذي حّددته لنف�سك لي�ض �سهاًل، لكن حتقيقه غر 
م�ستحيل عاطفيًا: يحمل اإليك هذا اليوم الأحالم ويجعلك 
لفت��ًا واأخاذاً وبراقًا، فحاول اأن متنح نف�س��ك وقتًا اأطول 

لتم�سيه مع من حتب

�س��دامات  اإىل  ت��وؤدي  العم��ل  يف  مزاجيت��ك  مهني��ًا: 
وم�س��احنات م��ع الزم��الء، فح��اول اأن تك��ون اإيجابي��ًا 
لرتت��اح عاطفي��ًا: تط��ورات مهم��ة حتدد م�س��ر العالقة 

امل�ستقبلية مع ال�رصيك، مهما يكن اإطارها


