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مهني��ًا: ي�ضّل��ط هذ� �لي��وم �ل�ضوء عل��ى ق�ضي��ة مالية �أو 
عل��ى عائد�ت م�ضرتكة ورمبا يتحّدث عن رحيل �أو غياب 
عاطفي��ًا: ال تكن متناق�ضًا يف ت�رصفات��ك و�أقو�لك �أمام 

�حلبيب، وال تقم باأمور جتعله يغ�ضب عليك

مهني��ًا: ي�ضّلط هذ� �ليوم �ل�ض��وء عليك لكّنه يجعلك تطلب 
�حلقيقة وتنا�ضل من �أجلها وترف�ض �أي ميوعة عاطفيًا: 
ي�ض��كل ه��ذ� �ليوم مفرتق طريق يف حيات��ك، لكن ال �ضيء 

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

مهنيًا: ت�ضتفيد من ف�ضل زميل لتربهن لرب �لعمل مدى 
كفاءت��ك وقدر�تك وموهبتك �حلقيقي��ة عاطفيًا: �عتذر 
�إىل �ل�رصيك عن ت�رّصفك �ل�ضّيئ وبّرر له موقفك �ل�ضلبي 

جتاهه، فهو �ضيتفهم و�ضعك

مهنيًا: يجعل��ك هذ� �ليوم ت�ضتعي��د بع�ض �ملو�قف 
�ملا�ضية، �إتبع حد�ضك وُكن هادئًا عاطفيًا: يحدث 
خل��ل يف عالقتك باإحدى �لن�ضاء بعدما كنتما على 

�أبو�ب �الرتباط �جلدي

مهنيًا: ت�ضجل �دزهار�ً وتو��ضاًل مع جهة د�عمة، 
فمرك��ور يف برج��ك يتح��دث ع��ن فر���ض مالية 
تت��اح لك وع��ن دع��م ياأتيك من بع���ض �جلهات 
�لق��ادرة  عاطفي��ًا: تعي��د ح�ضابات��ك و�لنظر يف 
طبيع��ة عالقتك مع �حلبيب وحتاول �لتقرب منه 

لكنك ال ت�ضعر باهتمامه

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

 عاطفي��ًا: ت�ضعر باحلما�ضه و�لفرح �ليوم للقاء �حلبيب 
و م�ضارحت��ه بحقيق��ة م�ضاع��رك جتاه��ه، فيبادل��ك 
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تعرفي على أضرار ارتداء الكعب العالي أوقاتًا طويلة  

�لكعوب هي �ل�ضبب �لرئي�ضي ملاليني �ل�ضكاوى من �لقدم و�لكاحل 
وجمي��ع �أنحاء �جل�ضم، ولكن ال تز�ل �لكثري من �لن�ضاء ال ي�ضتطعن 
�لتخلي عن �رتد�ء �الأحذية ذو�ت �لكعب �لعايل، و�إذ� الحظت وجود 
�أمل م�ضتم��ر يف قدمك عليك جتن��ب �رتد�ء �لكعب �لعايل و�لنظر يف 

عيوبه وخماطره �لتي �ضوف نتعرف عليها معا يف هذه �ملقالة .
خماطر �إرتد�ء �لكعب �لعايل لفرت�ت طويلة :

�آالم �ملفا�ض��ل: �لكعب �لعايل عك�ض جمي��ع �الحذية ي�ضبب �ضدمة 
للق��دم ب�ضب��ب توقف �ل��دورة �لدموية �أثن��اء �مل�ضي ب�ضب��ب �رتد�ء 
�لكع��ب �لعايل الأنه ي�ضب��ب تاأطري و�ضع �لق��دم يف و�ضع م�ضتقيم 
مم��ا ي�ضبب �ل�ضغط عل��ى �لركبة مع �مل�ض��ي �أو �حلركة ي�ضبب ذلك 
يف �آالم �لرك��ب و �ملفا�ض��ل و ع�ضالت �ملفا�ض��ل قد يتفاقم �الأمر 
حل��دوث �لتهابات �ملفا�ضل �حلاد و�ملزمن م��ع �لوقت و ��ضتمر�ر 
لب���ض �لكع��ب �لع��ايل. �ال�ضاب��ة بوت��ر �لعرق��وب: من �ه��م �الثار 
�جلانبي��ة �ملرتتبة على �رت��د�ء �لكعب �لعايل لف��رت�ت طويلة عرب 
�لزمن وتر �لعرقوب ب�ضبب �لتغري�ت �لف�ضيولوجية لكاًل من �الوتار 
و �لع�ض��الت ح��ول كاحل �لق��دم مما يجعل �لكع��ب �ضهل �لو�ضول 
لالأر���ض �ض��و�ء كنت تردي ح��ذ�ء �أو ال ت�ضعرين حينه��ا باأمل بالغ 
�ل�ض��دة ال ي��زول ب�ضهولة �بًد�. �ال�ضابة ب��دو�يل �لقدم: يجرب �لكعب 
�لعايل �لقدم على �أخذ �ضكل معني بطريقة غري طبيعية مما يت�ضبب 
ذل��ك بال�ضغط �ل�ضديد على جانبي �لقدم و �أ�ضابع �لقدم مع مرور 
�لوقت ي�ضاب �جللد بالت�ضلب مما ي�ضوه من مظهر �لقدم و�خلطوط 
�لبي�ضاء �ملمتلئة �حياًنا تتفاقم لت�ضل �إىل �جر�ء جر�حة �لدو�يل. 

ا  ع��دم ر�حة باطن �لق��دم : ب�ضبب ثقل �جل�ضم عل��ى �لقدم خ�ضو�ضً
على �جلزء �ل�ضفلي "باطن �لقدم " يحدث خ�ضونة و تاأكل جزء من 
�لقدم �لبع�ض يلجاأ لعمليات �حل�ضو ملعاجلة ذلك �الأمر ولكن م�رص 
ا م��ع �لوقت و �ل�ضغط بزيادة يحدث �نفجار للجزء �ملنفوخ .  �أي�ضً
�ال�ضاب��ة ب��اآالم �لظه��ر: �رتد�ء �لكع��ب �لعايل لف��رت�ت طويلة من 
�لزم��ن ي�ضبب �ل�ضغط على ��ضف��ل �حلو�ض و مع �لدفع لالمام عند 
�مل�ض��ى �أو �لوقوف و �حلركة ي�ضبب �ضغط على منطقة ��ضفل �لظهر 
مما ي�ضبب �أمل �ضديد بالظهر قد يتطور �المر بال�ضغط على �لفقر�ت 
نف�ضه��ا وتكون تلك �حلاالت ه��ي �الكرثة خطورة غالًبا حتدث مع 
�لن�ض��اء �لبدينات �مل�ضابات باأمر��ض �ل�ضمنة .- �ال�ضابة ب�ضوكة 
�لق��دم : هي جتميع عظمي د�خل �لكع��ب من ب�ضبب زيادة م�ضتوى 
ا ب�ضبب كرثة �رتد�ء  �لكال�ضيوم �و تر�ضيب �لكال�ضيوم و حتدث �ي�ضً
�لكعب �لعايل �لذي ي�ضبب �ل�ضغط على �لكعب ب�ضكل �أكرب من �لقدم 
مم��ا ي�ضاهم يف ظهور م�ضمار �لقدم م��ع �لوقت . �لتو�ء �لكاحلني : 
م��ع �رت��د�ء �لكعب �لعايل يح��دث �نق�ضام بالت�ض��اوي بني كال من 
�لكع��ب و �لقدم نف�ضها يح��دث خلل بني �لكعب و �لقدم �لتي يرتكز 
عليها ي�ضبب �لتو�ء �لكاحل . ��ضابة �ظافر �لقدم : مع �نزالق �لقدم 
�إىل �المام �ضيحدث �ضح��ق الأ�ضابع �لقدم يت�ضبب يف ثني �الظافر 
مما يزيد من فر�ض غر�ض �لظفر د�خل �جللد فيحدث مع ذلك �الأمل 
�ل�ضديد .تقرحات ��ضفل �لقدم )ت�ضققات �لقدم(: كرثة �رتد�ء �لعايل 
ي�ضب��ب �ل�ضغط على ��ضفل �لكعب يزيد ذلك من فر�ض ت�ضلب �جللد 
وت�ضقق��ه يف�ض��ل ��ضتعمال �لكرمي��ات �ملرطبة قبل �رت��د�ء �لكعب 
�لع��ايل للمحافظ��ة على جلد �لكع��ب. �ضعف ع�ض��الت �لقدم : مع 
ك��رثة �رت��د�ء �لكع��ب �لع��ايل م��ع �لوقت يزي��د من فر���ض �ضعف 

�لع�ض��الت ب�ضبب خلل يف �لدورة �لدموي��ة و عدم �مد�د �لع�ضالت 
باالأوك�ضجني �لالزم لها ي�ضبب ذلك �مر��ض كه�ضا�ضة .

م�ضار �لكعب �لعايل
ت�ض��ّكل �أمر��ض �الأوعية �لدموّية؛ حي��ث يحدث ذلك نتيجة �رتد�ئه 
ل�ضاع��اٍت طويل��ة. تخفي�ض وع��ي �لدم��اغ؛ حيث تب��نّي �أّن ن�ضاط 
�لّدم��اغ ي�ضعف نتيج��ًة الرتد�ء �حلذ�ء ذي �لكع��ب �لعايل لفرت�ٍت 
غ��ط على فقر�ت  طويل��ة، فهو يحّد م��ن تزويد �لّدم��اغ بالّدم. �ل�ضّ
�لعم��ود �لفق��ري، و�الإ�ضاب��ة بع��ّدة �أمر����ض يف �الأق��د�م. ح��دوث 
روماتي��زم يف �لّركب��ة. زي��ادة �حلمل على �ملفا�ض��ل؛ حيث بّينت 
�لّدر��ض��ات �أّن �مل�ض��ي باحل��ذ�ء ذي �لكع��ب �لعايل يعّر���ض �ملر�أة 

للمخاطر نف�ضها �لتي تتعّر�ض لها �ل      مر�أة �لّز�ئدة يف �لوزن.
تق�ض��ري ع�ضالت �لكعب مّما ي��وؤّدي �إىل �آالٍم يف �جلهة �خللفّية من 
�لقدم. �الإ�ضابة بااللتهاب �لعظمي �ملف�ضلي، وهو نوٌع من �الآالم 
�ّلتي ت�ضّببها �ملفا�ضل �لّتالفة. حدوث ت�ضّوهاٍت يف �أ�ضابع �لقدم، 
��ًة �إذ� مل تكن معتادًة  ووق��ف منّوها. تعّر�ض �ملر�أة لل�ضقوط خا�ضّ

على �رتد�ء �لكعب.
فو�ئد �لكعب �لعايل

عل��ى �لّرغم من �مل�ض��ار و�ل�ضلبّيات �ملتع��ّددة للكعب �لعايل، فقد 
تب��نّي �أّن له بع�ض �لفو�ئ��د �إذ� كان متو�ّضطًا يف �رتفاعه؛ فاحلذ�ء 
ذو �لكع��ب �ّلذي يرتفع 5،2 �ضم عن �الأر�ض مفيُد لل�ضّيد�ت �للو�تي 
يعان��ني من �ضعٍف يف �ل��ّدورة �لدموّي��ة؛ حيث �إّنه ين�ّض��ط �لّدورة 
�لدموّي��ة، ويزي��د م��ن كمّي��ة �ل��دم �ل��و�رد �إىل �الأن�ضج��ة �لعلوية ، 
وي�ضاعد يف تخفيف �آالم �لظه��ر، فبع�ض �الأ�ضخا�ض يفتقرون �إىل 
وج��ود جتوي��ٍف يف �أ�ضفل �لعم��ود �لفقرّي، وعن��د �رتد�ئهم للكعب 

يخ��ّف �ل�ضغط على �لعمود �لفقري. �لبع�ض �ضتفاجاأ باأ�رص�ر �لتي 
ي�ضببه��ا �لكع��ب �لعايل للق��دم و�ل�ضحة ولكن �جل�ض��م ع�ضو و�حد 
�إذ� ��ضتك��ى من��ه ع�ض��و تد�ع��ى له �ضائ��ر �جل�ضد بال�ضه��ر و �حلمى 
لذل��ك عليك �لتقليل بقدر �المكان من �رت��د�ء �لكعب �لعايل �إال يف 
�ملنا�ضب��ات �و عن��د �ل�رصورة ب�رصط عدم �لوق��وف طوياًل لفرت�ت 
زمنية طويلة مع �رصورة �ختيار �ملاركات �مل�ضمونة و ��ضتخد�م 
�لو�ض��ادة �لد�عمة يف �حلذ�ء و يف�ضل �رتد�ء �لكعب �لعايل �مل�ضطح 
و�لبع��د ع��ن �لكعب �ملدبب مع متديد �لقدم م��ن �جل �لتخفيف من 

�الوتار و�لع�ضالت ب�ضكل قوي .
�لطريقة �لتي جتعل �لكعب �لعاىل �أمان وميكن �رتد�وؤها :

�ختي��ار �لكعب �مل�ضطح من �جلانب��ني : �إذ� كنت مهوو�ضة بالكعب 
�لع��ايل، فعلي��ك �ختيار �لنوع �لذ يجعل �جل��زء �الأمامي من قدمك 
م�ض��اوي للج��زء �خللف��ي، وهذ� يوفر مظه��ر �لكعب �لع��ايل ويقلل 

�ل�ضغط على �لكاحل .
�ختيار نوع �لعالمة �لتجارية : بف�ضل �البتكار يف جمال �الأحذية، 
فمن �ملمكن �لعثور على زوج من �لكعوب د�عمة ومريحة لقدمك، 
فعليك �لبحث عن ن��وع ماركة �الحذية �ملريحة لقدمك وال ت�ضبب 
�ي �ضغ��ط �و عدم ر�حة . �رتد�ء �لكعب لب�ضع �ضاعات كحد �أق�ضى 
: كحد �أق�ضى يجب �ن ال تتجاوز مدة �رتد�ء �لكعب ثالث �ضاعات، 
لذل��ك علي��ك �رتد�ئه فق��ط عند وجود ح��دث �أو منا�ضب��ة ال ت�ضتمر 

لفرتة �أطول من ذلك .
�إ�ضافة و�ضاد�ت د�عمة للحذ�ء : �إذ� كانت �أحذيتك تفتقر �ىل �لدعم، 
ح��اول �إ�ضافة و�ضائد د�عم��ة لالأحذية لتعطي��ك �ملزيد من �لدعم 

وتقليل �ل�ضغط و�الأمل �لذي ي�ضببه �لكعب .

بغداد ــ متابعة

خاص

طريقة عمل الترايفل  

عالجات طبيعية لشيب الشعر المبكر

أفضل ٥ طرق لعالج تشقق الشفاه

  �لرت�يفل بالفو�ك��ه و�لكا�ضرتد �ملكونات ثالثة �أكو�ب 
م��ن �أّي نوٍع من �أنو�ع �لفو�كه �لتي تختارينها - مثل: 
فر�ول��ة، وم�ضم���ض، وم��وز، وكي��وي. ثالثة �أك��و�ب من 
�لكا�ض��رتد - ع��ادي �أو �ضوكوالت��ة - مُيكن��ك ���رص�وؤه 
جاه��ز�ً �أو حت�ض��ريه منزلي��ًا. ثالث��ة �أك��و�ب من كرمية 
�خلف��ق. �أ�ضاب��ع م��ن �لب�ضكوي��ت �أو �ضوي���ض رول كي��ك 
�أو كيك��ة �إ�ضفنجّي��ة عادي��ة. طريق��ة �لتح�ض��ري بعد �أن 
تخت��اري �أن��و�ع �لفاكه��ة �لت��ي ترغب��ني به��ا �أ�ضيفي 

قط��ر�ت  وبع���ض  �ل�ضّك��ر  م��ن  منا�ضب��ًة  كمّي��ًة  �إليه��ا 
�لليم��ون. �ضع��ي حلقات �لكي��ك �أو �لب�ضكوي��ت يف قعر 
طب��ق �لّتقدمي. رّطب��ي �لب�ضكويت بع�ض��ري �لفاكهة �لتي 
�خرتته��ا. �أ�ضيف��ي �رص�ئ��ح �لفاكه��ة ف��وق �لب�ضكويت. 
�أ�ضيف��ي �لكرمية و�لكا�ضرتد. ك��ّرري طبقات �لب�ضكويت 
و�لفاكه��ة و�لكرمية �إىل �أن ميتِل��ئ �لطبق. بّردي �لطبق 
مدة �ضاعتني قبل �لتقدمي حتى تتد�خل �لّنكهات ويقدم 

بارد� .

�لعالج��ات �لطبيعية �لتي ت�ضاهم يف �لتخل�ض 
من �للون �لرمادي و�الأبي�ض لل�ضعر :

زيت جوز �لهن��د �لتقليدي : يعترب زيت 
جوز �لهن��د �لنقي من �أف�ض��ل و�أ�ضهل 
�لعالج��ات �لطبيعي��ة للتخل���ض من 
م�ضكلة �ل�ضعر �لرم��ادي ، يو�ضع هذ� 
�لزيت عامة على فروة �لر�أ�ض و�ل�ضعر 

، ويت��م �لتدلي��ك جي��د� ، ت�ضتخ��دم هذه 
�لطريق��ة يومي��ا لي��ال قبل �لذه��اب �إىل 

�لنوم ، ثم يتم غ�ضيل �ل�ضعر �ضباحا .
: تعت��رب �حلناء �ضبغة ر�ئع��ة لل�ضعر ومربد 
جي��د ، فتعت��رب مرط��ب ممت��از ، وال ت�ضاعد 

�حلن��اء على تغذي��ة �ل�ضع��ر فقط ، 
ولكنه��ا جتعله �ضحي��ا ، قويا ، 

د�كن��ا والمعا �أي�ضا ، وكل ما 
حتتاجني �إلي��ه هو حفنة من 
�أور�ق نب��ات �حلناء ، ثم يتم 
غليه��ا يف زي��ت ج��وز �لهند 

حت��ى تتجان���ض ، يرتك �خلليط لي��ربد متاما ، ي�ضفى 
�خلليط وي�ضتخدم بانتظام على فروة �لر�أ�ض و�ل�ضعر .
�أور�ق �ل��كاري : �إن �أور�ق �لكاري ت�ضتطيع 
�أن تعط��ي �ل�ضعر لونا د�كن��ا ، وعندما 
متزج م��ع زيت جوز �لهن��د ، ت�ضبح 
خليطا ممتاز� لع��الج �ضيب �ل�ضعر 
�ملبك��ر ، توؤخذ حفنة م��ن �أور�ق 
�ل��كاري ويت��م غليه��ا يف زي��ت 
ج��وز �لهن��د ، وي��رتك �خللي��ط 
لي��ربد ث��م ي�ضف��ى ، ي�ضتخ��دم 
�لزي��ت �لن��اجت لتدلي��ك �ل�ضعر 
 ، بالكام��ل  �لر�أ���ض  وف��روة 
 30-45 مل��دة  وي��رتك 
على  دقيق��ة 
ل�ضع��ر  �

ث��م 

ي�ضط��ف �ل�ضع��ر بعده��ا ، تكرر ه��ذه �لو�ضف��ة مرتني 
��ضبوعي��ا عل��ى �القل للح�ض��ول على �أف�ض��ل �لنتائج 
. �الأم��ال : تع��رف باجلو�ض��ربي �لهن��دي ، وه��ي غنية 
بفيتام��ني ج و وم�ضاد�ت �الأك�ض��دة ، كما �أنها تتميز 
بقدرتها على مقاومة عالمات �لتقدم يف �ل�ضن ، وهي 
جي��دة للتعامل بع���ض �مل�ض��كالت �ملتعلق��ة بال�ضعر 
ومنه��ا �ضي��ب �ل�ضعر ، يوؤخذ زيت ج��وز �لهند ويو�ضع 
يف �إن��اء وي�ض��اف �إليه قط��ع �الأمال �ملجفف��ة ، يغلى 
�خللي��ط حتى ينت��ج م�ضتخل�ض �الأمال د�خ��ل �لزيت ، 
ي�ضف��ى �خلليط وي�ضتخدم لتدليك �ل�ضعر وفروة �لر�أ�ض 
، ي��رتك �ل�ضعر طو�ل �لليل �أو ملدة �ضاعة على �الأقل ثم 
يت��م غ�ضله ، ميك��ن ��ضتخد�م م�ضح��وق �الأمال بدال من 
قط��ع �الأمال لتح�ضري ه��ذه �لو�ضفة . ع�ضري �لليمون : 
تخل��ط حو�يل 3 مالعق من ع�ضري �لليمون مع بع�ض 
م��ن زيت جوز �لهند ، يتم تدلي��ك فروة �لر�أ�ض و�ل�ضعر 
باخللي��ط ويرتك مل��دة 60 دقيقة ثم ي�ضط��ف ، وهذه 

�لو�ضفة ت�ضاعد على زيادة طول �ل�ضعر �أي�ضا .
�ضامب��و زي��ت جوز �لهن��د : ين�ضح با�ضتخ��د�م �ضامبو 
خفي��ف يحتوي على كمية من زيت جوز �لهند ، فهذه 

من �أف�ضل طرق �لتخل�ض من �ضيب �ل�ضعر �ملبكر .

م��ن �لع��اد�ت �ل�ضيئة �لتي تق��وم بها معظ��م �لفتيات 
�لالت��ي يعان��ون م��ن ت�ضق��ق �ل�ضف��اه، تق�ض��ري �لطبقة 
�خلارجي��ة باالأظافر. نعلم �أنه �ضعور مزعج �أن تتو�جد 
بع���ض �لق�ض��ور عل��ى �ل�ضف��اه، �إال �أن تق�ضريه��ا به��ذه 
�لطريق��ة �لعفوي��ة ي�ض��يء ملظه��ر �ضفتيك وق��د ي�ضبب 
�جلروح و�لنزيف. ب�رصة �ل�ضفاه رقيقة جد� وخالية من 
�لغ��دد �لدهني��ة و�لعرقية، لهذ� �ل�ضب��ب ي�ضهل جفافها 
و�إ�ضابتها بالت�ضقق على فرت�ت ق�ضرية. ولتجنب هذه 
�مل�ضكلة، ميكنك �تب��اع �لن�ضائح و�خللطات �لطبيعية 

�لتالية لت�ضاعد على عالج ت�ضقق �ل�ضفاه.
١- �لتق�ض��ري من �خلط��و�ت �لهامة للعناي��ة بالب�رصة 
وعالج ت�ضقق �ل�ضفاه و�لتخل�ض من �لق�ضور �ملرت�كمة 
عليه��ا، ويج��ب �أن تت��م ه��ذه �لعملي��ة م��رة �أ�ضبوعيا 

على �الأق��ل. ��ضتخدم��ي فر�ضاة ب�ضع��ري�ت ناعمة جد� 
و�غم�ضيه��ا ف��ى �لقليل من �ل�ضك��ر و�لع�ض��ل )�أو �ل�ضكر 
وزيت �لزيتون(، ودلكي بها ب�رصة �ل�ضفاه فى حركات 
د�ئري��ة لثو�ن ث��م �غ�ضليها. �نتهي بو�ض��ع م�ضحة من 

مرطب �ل�ضفاه.
٢- �حر�ض��ي عل��ى ده��ن �ضفتي��ك يومي��ا قب��ل �لنوم 
بطبق��ة م��ن �لفازل��ني �أو بزت ج��وز �لهن��د. �ضتذهلني 

بالنتيجة بعد �أيام قليلة.
٣- بالطبع �ضمعت ِعن تاأثري �خليار �لفعال فى عالج 
�لهاالت �ل�ضود�ء، لك��ن هل تعلمني �أنه مفيد �أي�ضا فى 
ع��الج ت�ضق��ق �ل�ضف��اه؟ كل ما علي��ك فعله ه��و تدليك 
�ضفتي��ك ب�رصيحة م��ن �خليار مل��دة ١٠ دقائق يوميا. 
ال ي�ضاع��د �خليار فقط عل��ى �لتخل�ض من خاليا �خللد 

�ملي��ت �ملرت�كمة على �ل�ضف��اه، بل ويعمل على 
عالج �إ�ضمر�ر �ل�ضفاه وتفتيح �لب�رصة �لد�كنة.

٤- ل�ضمان عدم �إ�ضاب��ة �ل�ضفاه بالت�ضقق و�جلفاف، 
جتنب��ي ع�ضه��ا باأ�ضنان��ك �أو ب��ْل �ل�ضف��اه بالل�ض��ان، 
فاللع��اب يحتوى على ن�ضبة عالية م��ن �الأمالح �لتي 
تزي��د من جف��اف �لب�رصة. جتنب��ي �أي�ض��ا �لتنف�ض من 
خ��الل �لفم، حي��ث �أن �لهو�ء �ل�ضاخ��ن يعر�ض �ل�ضفاه 

للجفاف.
٥- �أخ��ري�، لتجنب ت�ضق��ق �ل�ضفاه �حر�ضي على �رصب 
كمي��ات كبرية من �ملاء للحف��اظ على ن�ضبة �لرتطيب 
بالب���رصة وحمايته��ا من �جلف��اف. تذك��ري �أن فو�ئد 
�مل��اء عديدة وتع��د �أحد �الأ�رص�ر �لهام��ة لعالج ت�ضقق 

وجفاف �ل�ضفاه.

مهني��ًا: تنع��م باأجو�ء �إيجابي��ة جد�ً تاأتي��ك باحللول 
وبالرعاية من قبل �ملحيط

عاطفيًا: متّر بتجربة تتعر�ض فيها حلرج، �أو تتاأرجح 
ب��ني �الإيجابي��ة و�ل�ضلبي��ة، �إال �أنك ال تلب��ث �أن ت�ضعر 

بتح�ضن �الأحو�ل

بع���ض  �و  �ض��اّرة  مفاج��اآت  تنتظ��رك  مهني��ًا: 
�اليجابيات غري �ملتوّقعة �لتي تكون يف م�ضلحتك 
وحتق��ق لك بع�ض �لرغبات عاطفيًا: ال ت�ضتت نف�ضك 
يف غري عالق��ة عاطفية، بل ح��اول �أن تقيم عالقة 

ثابتة تنتهي باال�ضتقر�ر

مهني��ًا: ي�ضمح لك هذ� �ليوم بالتو��ض��ل �لبّناء مع �الآخرين 
لت�ضحيح �الأو�ضاع و�إز�لة �ل�ضو�ئب و�لتخل�ض من �لعر�قيل
عاطفي��ًا: ي��وم �إيجاب��ي، ف��ال ع��ذر لدي��ك الإث��ارة �ملتاعب 
و�مل�ض��كالت، ب��ل علي��ك �أخ��ذ �ملب��ادرة بوق��ف �لن��ز�ع �أو 

�خلالف �إذ� ح�ضل ذلك

�ملالي��ة  �مل�ضائ��ل  بح��ث  با�ضتطاعت��ك  مهني��ًا: 
�ملتعرثة، لكن �حلذر مطلوب يف مثل هذه �ملرحلة، 
ولكن �النفر�جات قريبة عاطفيًا: �حلو�ر�ت �لغنية 
بالن�ضائ��ح ترفع �أ�ضهمك عن��د �ل�رصيك، فحاول �أن 

ت�ضتفيد من �لو�ضع لتعزيز �لعالقة بينكما

مهنيًا: يرتّكز �لبح��ث على ق�ضية �رص�ئية وم�ضاريف 
�إ�ضافي��ة وبع��رثة لبع�ض �الم��و�ل فت�ضع��ر بالغ�ضب، 
ورمب��ا تكت�ض��ف ف�ضيح��ة عاطفي��ًا: ت��ربع يف خل��ق 
�الأجو�ء �ملالئمة لتقريب �مل�ضافة بينك وبني �حلبيب، 
ت�ضعف��ك �لتاأث��ري�ت عل��ى تو�ضي��ح �أمور بغي��ة تذليل 

�لعقبات و�إز�لة �اللتبا�ضات

ل املراأة يف العادة  تف�ضّ
ارتداء الكعب العايل نظرًا 
لأّنه يعّد عاماًل من عوامل 
الأناقة اّلتي ت�ضفي رونقًا 

ًة يف املنا�ضبات  خا�ضّ
والّزيارات الر�ضمّية، لكن 
هل ارتداء الكعب العايل 

عادة �ضحّية �ضليمة؟ وهل 
ي�ضّبب اأ�ضرارًا على �ضّحة 

املراأة و�ضالمتها؟ اأم اأّنه 
مفيٌد لها؟

مهنيًا: طموحك كبري ال حدود له، ولكّنك تبحث عن 
�لفر�ض��ة �ملنا�ضب��ة �لتي ت�ضاع��دك على حتقيق هذ� 
�لطم��وح عاطفيًا: �ل�رصيك يت���رّصف بطريقة غريبة 
هذ� �ليوم، فحاول �أن ت�ضارحه مبا يقلقك لت�ضحيح 

�لو�ضع


