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مهني��ا: �لقمر �ملكتم��ل يف برج �لع��ذر�ء يدعوك �إىل 
�لرت�ج��ع خط��وة و�إىل �لتفك��ر يف كل م��ا �آل��ت �إليه 
�لأمور، �إياك �أن تت�رصف بانفعال و�أن تتخذ قر�ر�ت 
متهورة  عاطفيًا: يحمل �إليك هذ� �ليوم فر�صًا مهمة 
وتدّخاًل من قبل بع�ض �ل�صدقاء مل�صلحتك، وي�صر 

�ىل �نت�صار و�نتعا�ض عاطفي كبر

مهني��ًا: تعالج م�ص��اكل �لعمل بجدي��ة وتعرف 
كي��ف تتعام��ل معه��ا بحكم��ة وروي��ة تلفتان 
نظ��ر �لزمالء عاطفي��ًا: تعرف جي��د�ً �أنك مغرم 
باحلبيب ول ت�ص��تطيع �ل�ص��تغناء عنه، لكن ما 

باليد حيلة 

مهنيًا: �لقمر �ملكتمل يف برج �لعذر�ء ي�ص��عك �أمام 
خيار مهم، ويجلب لك بع�ض �حللو مل�ص��كلة �صابقة 
وتتبع تنويعًا يف �أ�ص��لوب عملك  عاطفيًا: �ملز�جية 
مع �ل�رصيك تدفعه �ىل �لبتعاد عنك تدريجيًا، فاإذ� 

كنت مهتمًا به، حاول حت�صني ت�رّصفاتك معه 

هني��ًا: يدخل مار�ض �إىل برج �لثور ويعاك�ص��ك ويحملك 
رمب��ا م�ص��وؤولية كبرة، حل�ص��ن �حلظ يط��ّل عليك �حلظ 
ويكاف��ئ م�ص��اعيك ويتح��دث ع��ن �رص�ك��ة مهّم��ة جد�ً  
عاطفي��ًا: تطال��ب �ل�رصي��ك بالتعه��د باإيفاء وع��وده �أو 
يطالب��ك ه��و بذل��ك، وجتد نف�ص��ك حمرجًا �أم��ام بع�ض 

�أ�صئلته  

مهنيًا: ل تتدخل يف �لعمل �لآخرين و�ترك كل �صخ�ض 
ليهت��م باأموره �خلا�ص��ة. ل تعاك�ض �لآخري��ن باآر�ئك 
و��ص��تمع �ىل وجه��ة نظره��م عاطفيًا: تناق���ض بع�ض 
�لق�ص��ايا �ملهم��ة م��ع �حلبي��ب وحت��اول �أن جتد معه 

حلوًل منا�صبة

مهني��ا: �لقم��ر �ملكتم��ل يف ب��رج �لع��ذر�ء يدع��وك �إىل 
�لرت�جع خطوة و�إىل �لتفكر يف كل ما �آلت �إليه �لأمور، 
�إي��اك �أن تت�رصف بانفعال و�أن تتخ��ذ قر�ر�ت متهورة 
عاطفيًا: يحمل �إليك هذ� �ليوم فر�صًا مهمة وتدّخاًل من 
قبل بع�ض �ل�ص��دقاء مل�صلحتك، وي�صر 

�ىل �نت�صار و�نتعا�ض عاطفي كبر

مهني��ًا: �لقم��ر �ملكتم��ل يف ب��رج �لع��ذر�ء يعزز 
�حلظ��وظ، ويتح��دث عن ف��رتة مهم��ة و�إيجابية 
لولدة م�رصوع يتبلور يف �لأيام �لقليلة �ملقبلة 
 عاطفي��ًا: تف��رح ج��د�ً لتفه��م �حلبي��ب طريق��ة 

تفكرك �أو تقديره رغبتك يف بع�ض �لر�حة 
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الحديث عن الحبيب السابق واالهتمام المبالغ.. 7 أخطاء شائعة تفسد الموعد الغرامي

1. �لإفر�ط يف �لهتمام
ه��ذ� �أم��ر ي�ص��عب �لقي��ام ب��ه ب�ص��كل �ص��حيح، 
وم��ع ذل��ك، هناك بع���ض �لأم��ور �حلتمية �لتي 
�ص��تو�جهها يف معظ��م �حلالت، لذل��ك يف �أيام 
�أن تلع��ب دور �حلبي��ب  �لعالق��ة �لأوىل علي��ك 
�ص��عب �ملن��ال. �إذ تق��ول ��صت�ص��ارية �لعالقات، 
باربر� بلومفيلد، �إنه على �لرغم من �أن �لت�رصف 
بطبيعت��ك �أمر �رصوري يف بد�ي��ة �لعالقة، لكن 
�لإف��ر�ط يف ذل��ك �صُي�ص��ِعر �رصي��َكك �مُلحَتَم��ل 
بالرتباك. وقالت "�إذ� �ص��ار �ملوعد ب�صكل جيد، 
ر��ص��ل �رصيكك ورتب موعد�ً �آخ��ر، لكن ل ُتفِرط 
يف �لر�ص��ائل، وجتنَّب �لت�رصيح بحبِّك �لعميق". 
��ب �أي�ص��ًا فتح  و�أ�ص��افت: "�أثن��اء �ملوع��د، جتنَّ
مو��ص��يع مث��ل رغبت��ك يف �إجناب �لأطف��ال �أو 
��ل �أن يدور  �لزو�ج، فهذ� �لنوع من �حلديث ُيف�صَّ
ب��ني �لأف��ر�د �لذين �خت��رو� �لعالق��ات طويلة 
�لأمد، �لتي يلتزم فيها كال �لطرفني ببع�صهما".

2. �ملبالغة يف �لتحدث عن نف�صك
تق��ول �إح��دى �مل�ص��اركات يف �حل��و�ر، وتدعى 
بلومفيل��د: "رغم و�ص��وح هذه �لنقطة و�ص��هولة 
جتنبه��ا، لكن��ك لن ت�ص��دق ع��دد �لأف��ر�د �لذين 

يفعلونها". وت�ص��يف: "يب��د�أ �لنا�ض يف �لرثثرة 
ب�ص��بب �ص��عورهم بالتوت��ر، �أو لأنه��م يفتقرون 
�إىل مهار�ت �لتو��ص��ل �لتي يحتاجها �ملوقف". 
بال��ذ�ت  و�لتفاخ��ر  �ل�ص��تعر��ض  ف��اإن  كذل��ك 
ُيع��د و�ح��د�ً م��ن �لأم��ور �لت��ي و�ص��عها 48% 
م��ن �لنا�ض يف قائم��ة �أكر ع�رص �أخطاء تف�ص��د 

�لعالقة يف �ملوعد �لأول.
3. �لتعامل بوقاحة مع �لعاملني

�أك��ر خط��اأ يف قائمة ��ص��تفتاء 2014 كان �أن 
يتعام��ل �ل�رصي��ك �مُلحَتَم��ل بوقاح��ٍة مع طاقم 
عمل �مل��كان. ويتف��ق �إد، �لبالغ م��ن �لعمر 23 
�ص��نة، مع هذ�، قائ��اًل: "�أكره �أن يعام��ل �لنا�ض 
ر فيها  �لن��دلء بوقاح��ة، يف �للحظة �لت��ي يتنمَّ
�أحدهم مع �ل�ص��خ�ض �ل��ذي يجلب لنا �لطعام �أو 
�لكحول، �أبعث ر�ص��الة ن�صية ل�ص��ديقي و�أطلب 
��ف مكامل��ًة طارئ��ة وي�ص��تدعيني  من��ه �أن يزيِّ
عل��ى �لفور". تتف��ق ريان��ون يف �أن هذه عالمة 
عل��ى �خلط��ر، وتق��ول: "�أفِقد حما�ص��ي جتاه �أي 
رجٍل ُيعاِم��ل طاقم �لعمل بوقاحة"، وت�ص��يف: 
"يجعلن��ي هذ� �أفكر �أنه رمب��ا يدَّعي �أنه مهذٌَّب 
�أمام��ي فقط ليث��ر �إعجابي، لكن��ه يف �حلقيقة 

لي�ض �صخ�صًا لطيفًا على �لإطالق".
 4. �حلديث كثر�ً عن حبيبك �ل�صابق

مرًة �أخرى نتطرق لِذكر نقطٍة قد تبدو و��ص��حة 

متامًا، لكن يف�ص��ل �لكث��رون يف جتنُّبها، وهي 
�لتحدث عن �حلبيب �ل�صابق.

رمبا تثر مو�عدة �صخ�ض جديد ذكرياٍت مماثلًة 
ع�ص��تها من قبل م��ع حبيبك �ل�ص��ابق، وهذ� �أمٌر 

طبيعي، لكن ُيف�صل �أن حتتفظ بها لنف�صك.
وياأت��ي �لتحدث عن حبيبك �ل�ص��ابق يف �ملركز 
�لثال��ث يف قائمة �أخط��اء �ملو�عدة �لتي ُن�رصت 
يف ��صتفتاء 2014، و�لتي تو�صح �أن عدد �لذين 

�أخطاأو� هذه �لنقطة كان �أكر من �ملتوقع.
د هاتفك 5. تفقُّ

حت��ى يف ع�رص �لتكنولوجيا ومو�قع �لتو��ص��ل 
في��ه  ترتب��ط  �ل��ذي  �لوق��ت  ويف  �لجتماع��ي، 
�ملو�عدة ب�صكل كبر بهو�تفنا �ملحمولة، ما ز�ل 
د هاتفك با�ص��تمر�ر �أثناء �أي موعٍد �أمر�ً غر  تفقُّ
مقب��ول. و�أظهر �ل�ص��تفتاء �أن %60 من �لنا�ض 
د �لآخرين لهو�تفه��م �أثناء �ملوعد  قال��و� �إن تفقُّ
ل �أن ترتك  �أفقدهم �هتمامهم وحما�صهم. وُيف�صَّ
هاتف��ك جانب��ًا وتعي�ض �للحظ��ة �حلالية. يقول 
د �إحد�هن  م��ات، �لبالغ من �لعمر 26 عامَاً "تفقُّ
لهاتفه��ا با�ص��تمر�ر يطفئ حما�ص��ي، لأنني قد 
�أ�ص��عر بامللل �أي�ص��ًا، لكن على �لأقل ميكنها �أن 

تتظاهر باأنها تهتم بي �أكرث من هاتفها".
 6. �ل�صلوك �لعدو�ين �ل�صلبي

تغرت �ملو�عدة بال �ص��ك خالل �ل�صنو�ت �لع�رص 

�ملا�ص��ية، بد�أ ذل��ك تقريبًا مع ظه��ور �ملو�عدة 
�حلي��اة  يف  يح��دث  كم��ا  لك��ن،  �لإلكرتوني��ة. 
�لطبيعي��ة، هناك �لعديد من �لأمور �لتي يقولها 
�لنا�ض �أو يفعلونها تف�صد �للحظة، وُتفِقد �حلبيب 
�ملحتمل �هتمامه. يكره �إد �أولئك �لذين ي�صيئون 
لالآخرين على تطبيقات �ملو�عدة، م�ص��تخدمني 
ع��ادًة تعبر�ت قا�ص��ية وحادة، ويق��ول "يكتب 
بع�ض �لأ�ص��خا�ض �أمور�ً مث��ل �أختلف كثر�ً عن 
�لآخرين، لذلك �إذ� كنت ل تنوي تقبُّل �لختالف 
تخط��اين  �لع��امل،  يف  �ملوجوَدي��ن  و�لتباي��ن 
و��ص��تمر بالبحث. لو فكرو� قلياًل يف �لأ�صخا�ض 
�لآخري��ن عل��ى �لتطبي��ق، و�لذي��ن يق��ر�أون م��ا 

يكتبونه، ملا كتبوه".
�أن تكون حلوحًا وكثر �ملالحقة  .7

 تتف��ق ريان��ون م��ع �أن ك��ون �ل�ص��خ�ض كث��ر 
�ملالحق��ة و�ملالطفة بعد �ملحادث��ة �لأوىل هو 
�أم��ر يدفعها للرف���ض �لفوري. وت�ص��يف "�أكره 
�أي�ص��ًا �أن ي�ص��ع �لأ�ص��خا�ض �أم��ور�ً ل يري��دون 
�لقي��ام بها حق��ًا يف �ص��رتهم �ل�صخ�ص��ية فقط 
e-Ha ". و��ص��تنَتَج موقع - بلإثارة �لإعجا
mony �أن ��صتخد�م كلمات ف�صفا�صة لو�صف 
نف�ص��ك يف �ملو�ع��دة �لإلكرتوني��ة يقلِّ��ل فر�ض 
�إيج��اد �رصي��ٍك حُمَتَمل، كلمات مث��ل: هادئ، �أو 

روحاين، �أو حتى م�صتمع جيد.

بغداد - متابعة 

خاص

هذه قائمة نهائية 
للأخطاء التي ال 

بد من جتنُّبها يف 
املواعدة، �سواء 
كانت اإلكرتونية 

اأو واقعية.

طريقة عمل فتة الشاورما باللحم

 5 تعديالت ضرورية في سنة زواجك األولى

3 خطوات للمسة مكياج نهائية ثابتة!

�ملقادير :
½ كيلو حلم بتلو رفيع مقطع بالطول

1 ملعقة �صغرة زيت ذرة
2 حبة فلفل مقطع مكعبات متو�صطة

1 حب��ة فلفل �أحمر حار مقطع مكعبات 
�صغرة

1 ب�صلة �رص�ئح
1 ب�صلة مفرومة ناعم

½ كوب بقدون�ض مفروم
4 مالعق كبرة ع�صر ليمون

1 ملعقة كبرة �صماق
3 حبات طماطم مكعبات

1 ملعقة �صغرة بهار�ت �صاورما حلم

�أرز ب�صمتي 1 كوب 
¼ كوب لوز

¼ كوب زبيب
�أبي�ض مقطع ومقلي 4 خبز لبناين 

1ملعقة كبرة ملح
1ملعقة �صغرة فلفل

1 ملعقة �صغرة كركم
1ملعقة �صغرة كاري

½ ملعقة �صغرة قرنفل باودر
3 ورق لور�

1ملعقة كبرة ثوم مفروم
3ملعقة كبرة مايونيز

1علبة زبادي

1ملعقة �صغرة خل
طريقة �لعمل :

1 - �ح���رصي طنجرة فيها ماء مغلي، 
وتبلي��ه  �مل��اء  �إىل  �لأرز  ��ص��يفي  ث��م 
باملل��ح ث��م ��ص��يفي �ل��كاري، �لكرك��م، 

�لقرنفل وورق �للور�.
2 - �ح���رصي وع��اء وتّبل��ي �ص��اورما 
�للحم بامللح، �لفلفل، �لبهار�ت، �لب�ص��ل 
�ملفروم، �ل�ص��ماق، �لفلفل �حلار، ع�ص��ر 

�لليمون وملعقتني
من �لزيت ثم �تركيهم ملدة 30 دقيقة.

3 - قّطعي �لب�ص��ل �إىل �رص�ئح و�فركيه 
لتح�صلي على ب�صل مفكك �رص�ئط.

4 - �ح���رصي مقالة و�دهنيها بالزيت 
و�ص��عي �للح��م وقّلبي مل��دة 10 دقائق 
ث��م ��ص��يفي �رص�ئ��ح �لب�ص��ل ومكعبات 
�لفلفل وقّلبيه ملدة 3 دقائق ثم ��ص��يفي 
مل��دة  وقّلبيه��م  و�لبقدون���ض  �لطماط��م 

دقيقتني ثم �رفعيها من على �لنار.
علي��ه  و��ص��يفي  �لث��وم  قّل��ي   -  5
�ملايوني��ز، �لزب��ادي مع ملعقة �ص��غرة 

من �خلل وقّلبيهم جيد�ً )�لثومية(.
6 - �ح�رصي طبق �لتقدمي و�صعي فيه 
�خلب��ز ثم طبقة من �لثومي��ة ثم �لأرز ثم 
خلي��ط �للح��م بالب�ص��ل و��ص��يفي �للوز 

و�لزبيب بعد ت�صويحهم ثم قّدميها.

بعد �لدخول �إىل �لقف�ض �لذهبي، ت�ص��ل جميع �لن�ص��اء �إىل 
نتيج��ة مفادها �أن �لزو�ج لي�ض هو نف�ص��ه �حلياة �لتي كن 
يحلمن بها، �إذ �إن �لنتائج يف �أغلب �لأحيان تاأتي عك�ض ما 
تتوقعينه، وت�ص��طرين �إىل تقبلها و�لتاأقلم معها، لت�صعري 
يف �لنهاي��ة ب��اأن هذ� م��ا كنت تنتظرينه. ولك��ن ل تقلقي، 
�إذ �إن �أغلبي��ة هوؤلء �لن�ص��اء ي�ص��لن يف �لنهاية �إىل حتقيق 
�ل�صعادة �لزوجية �لتي يحلمن بها، ولكن بعد فرتة ل باأ�ض 
به��ا يف مو�جهة �لفرق بني �حلقيق��ة و�خليال، و�لرتباط 
�لرومان�ص��ي �لذي كّن يع�ص��ن يف حلمه. يف �لبد�ية، عندما 
ت�ص��عر �مل��ر�أة ب��اأن �حلي��اة �لزوجي��ة لي�ص��ت كم��ا كان��ت 
تتخّيلها، ت�ص��عر كاأن خطبًا ما ي�صوب زو�جها، و�أن �لأمور 

كانت �ص��تكون خمتلف��ة لو �أنها تزوجت برج��ل �آخر. ولكن 
ه��ذه �لأف��كار لي�ص��ت �ص��حيحة، �إذ �إن �لأغلبية �ل�ص��احقة 
م��ن �ملتزوج��ات يو�جه��ن �ملوق��ف نف�ص��ه وخيب��ة �لأمل 
نف�ص��ها يف �ل�ص��هر �لقليل��ة �لأوىل بعد �ل��زو�ج. ل بّد لهذه 
�خليبة من �أن حت�ص��ل يف ظل �ملفهوم �ل�ص��ائد عن �لزو�ج 
�ل��ذي يحمل مع��ه رومان�ص��ية ل تنتهي، خا�ص��ة �أن �حلب 
�لرومان�ص��ي ل بّد من �أن يتال�ص��ى مع �لوقت مع �حل�ص��ور 
�لد�ئم �إىل جانب �ل�رصيك، وتر�جع �ص��علة �ل�ص��غف و�ل�صوق 
�لتي تكون موجودة قبل �لرتباط. من ناحية �أخرى، متيل 
فئة من �لن�ص��اء �إىل �عتبار �لزوج �صخ�صًا كاماًل خاليًا من 
�لعيوب، ولكن �رصعان ما ينق�صي هذ� �ملفهوم بعد �لزو�ج 
ويرتك خلفه �لكثر من �مل�ص��اعر �ل�صيئة. و�أخر�ً، يجب �أن 
تع��ريف �أن حتويل خيبة �لظن ه��ذه �إىل در�ض مفيد ومثمر 

يف زو�جك يتطلب �لكثر من �لعمل، وميكنك �أن تبدئي عر 
هذه �لن�ص��ائح:   �نظري �إىل هذه �ملرحلة على �أنها مرحلة 
حت��ّول متّرين وزوجك بها، ل كموؤ�رص عل��ى زو�جك. دّربي 
نف�ص��ك عل �لتاأقل��م و�لتعّود على �ل�رصيك ب��دل �أن حتاويل 
تغي��ره، �إذ ح��ني حتاول��ني تغير �ص��خ�ض ما، �ص��تكونني 
�مل�صاهم �لأكر يف �مل�صاكل �لتي �صتح�صل. من هنا، يجب 
�أن حت��اويل تغير نف�ص��ك بدل �أن حتاويل تغي��ر �ل�رصيك، 
ف�ص��اًل عن �أنه عندما ي�ص��عر باأنك تقّبلته كما هو، �صيبادر 
هو �إىل تغير نف�صه. قّوي �للتز�م �لزوجي بدل �أن ت�صّيعي 
�لوق��ت و�أنت تنتظرين �أن يق��وم زوجك بالأمر.  �أكرثي من 
�لإيجابي��ة وعّززيه��ا... �أحد �أهم و�أب�ص��ط �لأمور �لتي ميكن 
للزوج��ني �أن يقوم��ا به��ا من �أج��ل عالقتهما ه��و جتاهل 

�لأمور �ل�صلبية و�لرتكيز على �يجابيات كل منهما.

 لطامل��ا كان تثبي��ت �ملكي��اج و�للم�ص��ات �لنهائي��ة ركي��زة 
�أ�صا�ص��ية ملفه��وم "�لوجه �لنقي" �لذي ن�ص��عى �إلي��ه جميعنا. 
ولطامل��ا لّب��ت عالمة لور� مر�ص��ييه ه��ذ� �ملفه��وم. فالعالمة 
تّتبع فل�ص��فة خلق �للوحة �ملثالية قب��ل تثبيت �ملكياج، ومن 
ثّم و�صع "�للم�صة �لنهائية" عر بودرة ُم�رصقة لتتاأّلق �لب�رصة 
 Set & ل�ص��حّية باأبه��ى حّل��ة.  نعّرف��ك �لي��وم �إىل ثالثي��ة�
 Translucent بحجم �صغر وت�صّم بودرة Glow Trio
Loose Setting Powder لتثبي��ت �ملكي��اج، وب��ودرة 
Secret Brightening Powder لإخفاء �لعيوب حتت 
Mineral Illuminating Po -  �لعين��ني، وب��ودرة
der بلون Candlelight لو�ص��ع �للم�ص��ة �لنهائية لت�صّع 

�لب�رصة �ألقًا وجماًل.
Translucent Loose Setting Po - ب��ودرة   .1
��لة ل��دى ع�ّص��اق عالمة  der  �إّنه��ا ب��ودرة �لتثبي��ت �ملف�صّ

ل��ور� مر�ص��ييه، ويف جعبته��ا �لكث��ر م��ن �جلو�ئ��ز �ملرموقة 
و�أخرى يف �ملر�ص��اد. حتتوي على بودرة �ص��ائبة تبدو كثيفة 

يف �لوع��اء، لكنه��ا فائق��ة �لنعوم��ة وخفيف��ة كاحلرير 
على ب�رصتك. تن�ص��اب ب�صال�ص��ة على �لب�رصة ب�ص��كل 

متجان���ض وتوؤّم��ن تغطي��ة ر�ئع��ة ت��دوم طوياًل. 
  Original Translucent ل��ون  يالئ��م 
�لب���رصة ذ�ت �ل�ص��حنة �ملتو�ص��طة �إىل �حلنطّي��ة، 

 Translucent Medium ل��ون  فيم��ا 
Deep �جلديد يالئم �لب�رصة 
�ملتو�ص��طة �إىل �لد�كن��ة جد�ً، 

فكل ب���رصة ت�ص��تحق �أن تتاأّلق 
بن�صارة ونقاوة. 

Secret Brigh 2.   ب��ودرة -
ening Powder

 ب��ودرة �أخّف من �لري�ص��ة تثّبت م�ص��تح�رص�ت �إخفاء �لعيوب 
حت��ت �لعينني، كم��ا تفّتح �ملنطق��ة �ملحيط��ة بالعينني على 
�لفور. ت�صفي �لبودرة �لبي�صاء �ل�صفافة �إ�رص�قًة فورية 
على تلك �ملنطقة، مع مل�ص��ة م��ن �لتغطية �لنقّية 

�ملالئمة لكافة �ألو�ن �لب�رصة.
Mineral Illum - ب��ودرة   .3

بل��ون   nating Powder
Candlelight  ب��ودرة �لالآل��ئ 

�لف��ور  �لب���رصة عل��ى  تفّت��ح  �ملعدني��ة 
ومتّده��ا باإ�رص�ق��ة ن���رصة وطبيعية، بف�ص��ل 
�لب��ودرة  يف  لل�ص��وء  �لعاك�ص��ة  �ملع��ادن 
�خلفيفة �لتي ت��ذوب بنقاء على �لب�رصة 
ُت��رز  كم��ا  جاذبّي��ة،  وتزيده��ا 
�لعينني و�لوجنتني و�لوجه. 

مهني��ًا: �لقمر �ملكتم��ل يف برج �لع��ذر�ء يتحدث عن 
عالج �أو د�ء يلم باأحد �لزمالء، وعن �رصورة �حلد من 
�خل�ص��ائر، وكل ما عد� ذلك ل يكلف��ك �لكثر عاطفيًا: 
من��ح �ل�رصيك وقتًا �أطول ي�ص��اعد عل��ى �لتفكر جديًا 

يف �مل�صتقبل، وجتد عندها حاًل لكل �لأمور �لعالقة

مهنيًا: �لقمر �ملكتمل يف برج �لعذر�ء قد يعر�صك 
ملالمة ما �أو لعتب �أو ملحا�ص��بة، ويزعجك �نتقاد 
ل��ك ويخرجك عن ط��ورك  عاطفي��ًا: تتخل�ض من 
مطب��ات �ص��عبة وتكون م�ص��تعد�ً وت�ص��تقبل �لأمر 

ب�صجاعة، لكن ل تهمل �ل�رصيك 

مهنيًا: �لقمر �ملكتمل يف برج �لعذر�ء يثر م�صاألة مالية 
تتعل��ق بعملي��ة بي��ع �أو ���رص�ء، ويدع��وك �إىل �لت���رصف 
باعت��د�ل يف حياتك �ملهني��ة كما �ل�صخ�ص��ية  عاطفيًا: 
خرتك يف �حلياة ت�ص��اعدك على تكوين فكرة و��ص��حة 

عن �ل�رصيك، وهذ� كاٍف لتحديد طبيعة �لعالقة بينكما

مهني��ًا: يخرج كوك��ب مار�ض من معاك�ص��تك يف 
ب��رج �حلمل لينتقل �إىل موقع �أك��رث بريقًا ووعد�ً، 
وتك��رث حول��ك �لإغ��ر�ء�ت �ملهني��ة للتعاقد معك  
عاطفي��ًا: �ص��د�قة قدمي��ة تع��ود �إىل �لو�جهة عن 
طري��ق �مل�ص��ادفة، لكّن �ل�رصيك ل ي�ص��عر بالقلق 

بعدما �صارعت �إىل تو�صيح �لأمور

مهنيًا: �لقمر �ملكتمل يف برج �لعذر�ء يثر م�ص��األة مالية 
ل ب��د من ح�ص��مها، وقد جتد �لكثر من �ملعار�ص��ني على 
�خلطط �لتي و�ص��عتها، فتحلَّ بال�ص��ر لتتو�صح �ل�صورة 
�أك��رث عاطفي��ًا: ل تتخذ قر�ر�تك �ملهم��ة فرديًا، ولل�رصيك 

كامل �حلق مبناق�صتك وم�صاعدتك يف بع�ض �لأحيان


