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فر�سة عمل غري متوقعة �ستنفتح لك اليوم ولكن يجب 
اأال ترتدد فى اأن تقتن�سه� �رسيًع� ف�أى ت�أخري ميكن اأن 
يجعلك فعاًل تفقد فر�ستك وهى ك�نت فر�سة مربحة. 

اأم��ورك املهنية فى طريقه� للتح�سن ولكن عليك اأن تدعم 
ذل��ك بك��رة العم��ل عل��ى نف�سك لتط��ور منه� لتع��ود اإىل 
م�ست��واك املهن��ى املرغوب ف��ى اأقل فرتة ممكن��ة، ف�أنت 
ال حت��ب اأن تك��ون رق��م اثن��ن ف��ى اأى �سئ وته��دف اإىل 

الو�سول للقمة دائم�.

التوازن هو املو�سوع الرئي�سى الذى يجب اأن تهتم به 
الي��وم فح���ول اأن حتقق التوازن ب��ن دخلك ونفق�تك 
واإال �ست�سط��ر اإىل البح��ث ع��ن وظيفة ث�ني��ة من اأجل 
دخل��ك ومن املرجح اأن تعر عل��ى فر�سة جيدة اليوم 
و�ستك��ون ن�جًح��� ف��ى ال�سيط��رة عل��ى 

نفق�تك.

ابح��ث ع��ن فر�سة عم��ل جدي��دة ت�ستغل فيه��� ط�قتك، 
وعلي��ك اأن تبتعد عن العمل الروتين��ى الذى يعتمد على 
اتب���ع اأ�س�لي��ب تقليدية ف��ى تنفيذ االأف��ك�ر، وعليك اأن 
تتحل��ى ب��روح االإبداع ال��ذى اعتدت عليه� ف��ى حي�تك 

املهنية.

نزاع�ت��ك املهنية مل تنتِه بع��د وعليك اأن تتخلى 
ع��ن ت�سبثك ب�لراأى وتخ�سع ل��راأى االأغلبية، وال 
تن�سى اأن وجه��ة النظر الوحيدة ال تكون �س�ئبة 
دائًم�.م�س�كل��ك م��ع احلبيب ب�سب��ب الغرية �سىء 

طبيعي

تغيري كبري فى عملك اليوم قد يذهب اأ�سخ��ص وي�أتى 
ب��داًل منهم اأ�سخ��ص جدد، اجع��ل اجته�دك فى العمل 
ه��و م� ي�سغلك فق��ط. ح�ول ترتيب انف�ق��ك ال�سخ�سى 

اليوم حتى ال تتحمل ديون ال تقدر على �سداده�.
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تعرفي معنا على مكياجك المناسب بحسب برجك

احلمل:نن�سح��ك ب�للون االأحمر يف املكي���ج، الأن املراأة احلمل 
تظه��ر غ�لبي��ة الوقت مغلق��ة امل�س�عر و�سعب��ة يف التعبري عن 
ح��رارة عواطفه���، االأحم��ر يعطي��ك حيوية وح��رارة ويعرب عن 
احل��ب والق��وة. ولكن الن�سيح��ة اأن تكوين عل��ى طبيعتك خالل 
النه���ر ف�الأحمر لون �سعب يف العم��ل مثاًل. ولكن ميكن و�سع 
اأحم��ر خدود وردي يف النه���ر والرتكيز على عينيك. ويف الليل 
ا�ستمتع��ي ب�لروج ورمب��� الظل االأحمر. من جنم���ت هذا الربج 

ك�رمن األكرتا وليدي غ�غ�.
الثور:امل��راأة الث��ور معروف��ة بغريته��� ال�سدي��دة ورغبته��� يف 
اال�ستق��رار وكذل��ك انفع�الته��� الع�طفي��ة التي ال تظه��ر كثرياً 
عل��ى ال�سطح ولكنه��� توؤثر يف �سف�ء اإطاللته���، لذلك نن�سحه� 
ب�الأخ���رس. ف�الأخ�رس ي�سف��ي الهدوء عل��ى ال�سخ�سية ويعطي 
االنطب���ع ب���أن امل��راأة م�سيط��رة عل��ى نف�سه���. �سع��ي الل��ون 
الزيت��وين الن�ع��م اأثن�ء النه���ر واالأخ�رس الق��وي يف الليل. من 

جنم�ت هذا الربج ب�ربرا �سرتاي�سند.
اجلوزاء:ه��ذه امل��راأة ت�س��ج حي���ة، واأينم��� ذهب��ت تري��د لفت 
االنتب���ه واأن تك��ون حم��ور اجلل�س��ة واملتحدثة املطلق��ة فيه�. 
ولكنه��� امراأة �رسع�ن م�ت�سعر ب�الإحب�ط حينم� ال تلفت النظر. 
لذل��ك نن�سحه� ب�الأ�سف��ر الأنه �سي�س�عده��� يف املح�فظة على 
حيويته� و�سيظل لونً� جريئً� ملفت� فيه الكثري من الط�قة التي 

حتت�جه��� هذه امل��راأة والتميز الذي تن�س��ده. �سعي ظل العيون 
االأ�سف��ر ب�س��كل خ��ط رفيع ف��وق الع��ن يف النه���ر وا�ستمتعي 
ب�إب��رازه اأثن�ء الليل. م��ن اأ�سهر ن�س�ء هذا ال��ربج اأجنلين� جويل 

وك�يلي مينوغ.
ال�رسط�ن:الل��ون املن��سب لهذه امل��راأة بال �سك هو الوردي. الأن 
ام��راأة ال�رسط�ن ب�حثة جمّدة عن الهدوء والروم�ن�سية. ولكنه� 
حم�فظ��ة بطبعه���. لذل��ك ي�س�عده� ال��وردي عل��ى اال�ستمت�ع 
بوج��ه �س���ٍف وه���دئ ويف الوق��ت نف�س��ه مين��ح األف��ة جتلب 

االخرين اإليه�. من �سهريات هذا الربج نيكول كيدم�ن.
االأ�سد:ق��د تب��دو املراأة االأ�سد قوية وممي��زة و�س�حبة �سطوة يف 
احل�س��ور اأينم� ذهبت، ولكنه� امراأة حزين��ة من الداخل، لديه� 
انك�س�راته��� الت��ي تخفيه� والتي ق��د يظهر ظّله��� على وجهه� 
وخ��س��ة عينيه�، فحر�سه� عل��ى الظهور بق��وة دائمً� يجعله� 
تتلق��ى ال�سدم�ت يف الداخل من دون التعبري عن حزنه�، لذلك 
يك��ون اللون الربتق�يل من��سبَ� ج��داً لع�دة التخفي التي حتبه� 
ه��ذه امل��راأة. الربتق�يل خري خمف لالأحزان. فه��و ميثل ال�سلطة 
والقدرة وي�س�عد عل��ى التف�وؤل وله ت�أثري اإيج�بي يف االآخرين. 

من جنم�ت هذا الربج م�دون�.
العذارء:امراة العذارء انفع�لية ومتوترة بطبيعته�، ميكنك متييز 
املراأة العذراء من حرك�ته��� التي تتن�ق�ص مع وجهه� اله�دئ 
اإجم���اًل. لذلك نن�سح ه��ذه املراأة ب�الأزرق. فه��و ي�سفي الهدوء 
وي�س�ع��د االآخرين على اال�سرتخ�ء عند النظر اإليه�، وهو ي�س�عد 

يف بق���ء املراأة ه�دئة يف اللحظ�ت ال�سعب��ة اأي�سً�. ب�الإ�س�فة 
اإىل اأن اأحل��ى م�يف العذراء عينيه��� واالأزرق اأف�سل لون الإبراز 

العينن. من جنم�ت الربج غريت� غ�ربو و�سلمى ح�يك.
امليزان:الل��ون الذي نن�سح بهه املراأة امليزان هو االأزرق الف�حت 
اأو ال�سم�وي. الأن امراأة امليزان تخ�ف التعبري عن احلب ورغبته� 
احلقيقي��ة ه��ي الظهور مبظه��ر اله�دئة امل�سيطرة عل��ى نف�سه�، 
وخ��ري ل��ون لتحقيق ه��ذه االأمني��ة هو ال�سم���وي. ال��ذي يج�سد 
ال�سف���ء وال�سالم وال�سكينة اأمور تن�سده� املراأة امليزان وت�سعى 

الإبرازه� اأم�م االآخرين. من �سهريات هذا الربج بينو�سيه.
العقرب:الل��ون ال��ذي نن�س��ح به امل��راأة العق��رب هو امل��وف اأو 
البنف�سج��ي، ذل��ك الأن امل��راأة الت��ي تنتم��ي لهذا ال��ربج متكتمة 
وذكي��ة ولكنه��� ف��سل��ة مت�مً� يف التعب��ري عن ذك�ئه���، بحيث 
تظه��ر يف كثري من االأحي���ن �س�ذجة اأو غ�م�س��ة. واملوف لون 
يوحي ب�لعواطف القوية ويغري مت�مً� يف اإطاللة املراأة بل كثريا 
م�يعط��ي انطب�عً� اأنن� اأم�م امل��راأة التي اإن ق�لت �سكت اجلميع. 
فهو لون ذو طيف قوي الت�أثري يف االآخرين. ورمب� هذا م�حتت�ج 

اإليه املراأة العقرب. و فريوز من اأ�سهر جنم�ت هذا الربج.
القو�ص:الأن��ك ام��راأة متف�ئل��ة ج��داً، ومندفعة مل� ت�سب��ن اإليه 
نن�سح��ك ب�لرتك��واز فه��و ل��ون �سيمنح��ك �سيئ��ً� م��ن الرتوي 
واحلكم��ة. وهو لون يوحي ب�لثقة ومينح االآخرين �سعوراً ب�أنك 
ت�سلح��ن الأن تكوين بيت اأ�رسارهم. والأنك حتبن هذا نن�سحك 
ب�لرتكوازي وهو لون ين��سب النه�ر والليل. من جنم�ت القو�ص 

جن فوندا.
اجلدي:الل��ون االأمث��ل للمراأة اجلدي هو البن��ي. الأن البني ميثل 
اأحل��ى م���يف املراأة اجل��دي وهو االأم��ر الذي يهمه��� اإبرازه يف 
�سخ�سيته���؛ اأال وه��و التعق��ل والبح��ث عن املنط��ق ال�سليم يف 
اإدارة احلي�ة والعالق�ت وميله� للثب�ت واال�ستقرار واال�ستمرار 
يف من��ط واح��د من احلي�ة. اجل��دي يحبون الروت��ن ولي�ص هذا 
عيب��ً� بل اإنه مين��ح الطم�أنين��ة للكثريين. واأجمل م���يف البني 
ه��و �سهولة ا�ستعم�له واأن��ه ين��سب اجلمي��ع وكل االأوق�ت. من 

جنم�ت هذا الربج مي حريري ومي عز الدين وليلى علوي.
الدلو:الدل��و م��ن اأ�سع��ب االأب��راج الأن �س�حبت��ه �س�حبة مزاج 
فري��د و�سعب، وهي من الن�س�ء اللوات��ي ال ميكن �سرب اأغوارهن 
ومعرف��ة م�يفك��رن ب��ه. ويف احلقيق��ة اإن االنطب���ع االأول عن 
امل��راأة الدل��و لي�ص موفق��ً� دائمً� فه��ي ملتب�سة عل��ى االآخرين. 
والل��ون االأرج��واين اأو االأحمر امل�ئل للبنف�سج��ي يعك�ص الراحة 
ومين��ح االإح�س��ص بنق���ء ال�رسيرة و�سف���ء االأعم�ق وهو ف�تن 
ومثري، وهي �سف�ت حتب املراأة الدلو التمتع به�. ومن جنم�ت 

هذا الربج �س�كريا.
احلوت:اأخ���رس بح��ري، اأو اأخ���رس م��زرق ي�حوت. ل��ون ي�سبه 
طبيعت��ك والثقة الت��ي تعطينه� لالآخرين ولكنه��� ثقة معجونة 
ب�لذك�ء والو�سوح الذي حتبينه. جربيه فهو يربز اأجمل م�فيِك. 
جرب��ي و�سع الظل اللم�ع مع االأزرق املطف�أ اإنه� و�سفة رائعة 

للمراأة احلوت التي حتب اأن يرى االآخرون م�وراء العينن. 

بغداد ــ متابعة
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طريقة عمل الكفتة 

إليك نصائح الختيار األقراط المناسبة لشكل وجهك 

كيف تحافظين على لياقتك في رمضان

½ كيلو حلم بقرى مفروم.
ب�سلة كبرية.

ملعقة كبرية زيت نب�تى.
ملعقة �سغرية به�ر حلم )7 به�رات(.

ملعقة �سغرية ملح.
ملعقة �سغرية فلفل اأ�سود.

   طريق��ة عم��ل الكفت��ة امل�سوي��ة يف الف��رن م��ن ا�سه��ل 
االأطب�ق

 الطريقة  :يو�سع اللحم املفروم فى وع�ء الكبة، وي�س�ف 
اإلي��ه الب�سل والزي��ت والبه���ر وامللح والفلف��ل.و تطحن 
جميع املكون�ت جيداً معً� حتى متتزج ببع�سه� وت�سبح 
عجينً� ن�عمً� ميكن ت�سكيله.ي�سكب خليط اللحم فى وع�ء 
عمي��ق، ويغطى بورق الن�يلون وي��رتك فى الثالجه ملدة 

�س�عة على االأقل.
ي�سخن الفرن على ح��رارة فوق املتو�سط، وُتدهن �سينية 
ف��رن بقليل من الزيت وُيخرج خلي��ط اللحم من الثالجه، 

وُي�س��كل على �س��كل اأ�س�بع متو�سطة احلج��م ومت�س�وية.
ُتر���ص الكفت��ة فى �سينية الف��رن املدهون��ة، وُترتك فى 
الفرن مل��دة 10 دق�ئق.ُتخرج ال�سينية من الفرن وُتقلب 
اأ�س�ب��ع الكفتة على الن�حية االأخرى، ثم ُترتك فى الفرن 
مل��دة 10 دق�ئ��ق اأخ��رى اأو حت��ى تن�سج مت�م��ً� وت�أخذ 
الل��ون البنى الغ�م��ق. ُتر�ص الكفت��ة امل�سوية فى �سحن 
التقدمي، وتقدم م��ع االأرز ب�ل�سعرية و�سلطة لنب الزب�دى 

و�سلطة الطحينة.

عندم��� تقف��ن اأم�م امل��راآة الإمت�م زينت��ك، واالإطمئن�ن 
عل��ى اأن�قت��ك، ف�إن اللم�س��ة التي ت�سفيه��� االأقراط على 
اإطاللتك ال ميكن جت�هله�، الأنه� متنحك ال�سحر، واالألق. 
لك��ن مل���ذا تبدو بع���ص االأق��راط عليك اأك��ر جم�اًل من 
غريه���؟ �سكل وجه��ك هو م� يح��دد اأي االأقراط تن��سبك 
وتربز جم�لك، لذلك “اأن� زهرة” تزودك بدليل �س�مل عن 
االأ�س��ك�ل املختلف��ة للوجوه، اإ�س�فة لالأق��راط املالئمة، 

ليكون دليلك الختي�ر م� ين��سبك ويربز جم�لك.
كيف تخت�رين االأقراط املن��سبة لك

علي��ك اأن حت��ددي �س��كل وجه��ك اأواًل لتح��ددي بعده��� 
اأي ن��وع من االأق��راط يتك�مل معه، اإ�س�ف��ة لذلك عليك 
مبراع���ة لون ب�رست��ك، ق�سة �سع��رك ولون��ه، مالب�سك، 

ومق��سك ب�سكل ع�م.
�س�حبة الوجه البي�س�وي

ه��ذا ال�س��كل الكال�سيكي للوج��وه ين��سبه معظ��م اأنواع 
واأ�س��ك�ل االأق��راط. التجرب��ة ه��ي الت��ي حتدد م��� يليق 
ب�س�حب�ت هذا الوجه، الأن القرط املن��سب لهن يتوقف 
على نوع ولون املالب�ص واالإطاللة التي يبغن الو�سول 
اإليه���. فقط عليهن اأن يتجننب االأق��راط املفرطة الطول 
والرفيق��ة الأنه� �ستعطي انطب�عً� بط��ول الوجه وك�أنه� 
ت�سحب��ه معه��� لالأ�سفل. الحظي النجم��ة ميغ�ن فوك�ص 

يف ال�سورة فه��ي �س�حبة وجه بي�س�وي وت�ستطيع اأن 
تلب�ص اأي �سكل من االأقراط.

�س�حبة الوجه امل�ستدير
تن��سب��ك االأق��راط الرقيق��ة، الطويل��ة ذات املنحني���ت 
اللطيف��ة، فه��ذه االأن��واع �س��وف تعط��ي االإيح���ء ب�أنك 
متلك��ن الزواي��� املطلوب��ة يف وجه��ك، وب�حلديث عن 
الزواي�، ف�إن االأقراط التي على �سكل م�ستطيل، اأو مربع، 
اإ�س�فة لالأزرار ال�سغرية، ه��ي خي�ر من��سب، وابتعدي 
عن االأقراط ذات احلجم الكبري، اأو التي على �سكل حلقة 
م�ستديرة. كم� تالحظن يف ال�سور ف�إن خري مث�ل على 

�س�حب�ت الوجه امل�ستدير، النجمة �سلمى ح�يك.
 �س�حبة الوجه املربع

احر�س��ي على االبتع�د عن االأ�سك�ل الهند�سية لالأقراط، 
وذات  امل�ستدي��رة،  ب�الأ�س��ك�ل  عنه���  وا�ستعي�س��ي 
االنحن���ءات. ت�ستطيع��ن ارت��داء معظم االأ�س��ك�ل التي 
تعط��ي حجم��ً� ن�حية االأذن��ن، بحيث ل��و ر�سمت خطً� 
وهمي��ً� يل��ف وجه��ك، علي��ه اأن يكون على �س��كل قو�ص 
م��ن اجل�نب��ن ال خط��ن م�ستقيم��ن. ب�ري���ص هيلتون 
تخت���ر اأقراطُ� م�ستدي��رة اأو ذات حجم يك�رس حدة اخلط 

امل�ستقيم جل�نبي وجهه�.
�س�حبة الوجه املثلث

حتت�ج��ن الأق��راط تخف��ف م��ن الزواي��� احل���دة الت��ي 
ير�سمه��� وجه��ك. ميكنك ا�ستخ��دام خمتل��ف االأحج�م، 

�رسط اأن تكون ذات انحن�ءات من االأ�سفل. مثل االأقراط 
امل�ستدي��ر، البي�سوي��ة،  وحتى االأزرار. خ��ري مث�ل على 
الوج��ه املثلث هي م�سمم��ة االأزي�ء واملغني��ة ال�س�بقة 

فيكتوري� بيكه�م
الوجه الذي ي�سبة �سكل القلب

لك��ي حتققي التوازن عن طريق االقراط، عليك ب�ختي�ر 
االأ�س��ك�ل الهرمية، بحيث يكون راأ�ص الهرم مرتكزاً على 
اأذنك وق�عدته ب�جت�ه ذقنك، كم� تن��سيك االأقراط التي 
على �س��كل دموع. ب�خت�س���ر عليك ب�ختي���ر االأ�سك�ل 
الت��ي متل��ك ق�عدة اأعر���ص من القم��ة.  اأي�س��ً� تن��سبك 
االأق��راط البي�سوي��ة، والدائري��ة، ط�مل� اأنه��� ذات حجم 
معق��ول. النجم��ة جينيف��ر اآن�ست��ون متل��ك وجه��ً� ي�سبه 

القلب.
�س�حبة الوجه النحيل اأو الطويل

االأق��راط الت��ي حت�ك��ي �س��كل الري���ت ه��ي ن�سيحتن� 
ل��ك، اإ�س�ف��ة للبي�سوية ال�س��كل، املثلث�ت خي���ر جديد 
�رسط  اأن كون الزاوي��ة متجهة لالأعلى. عليك ب�الأقراط 
التي متنح وجه��ك االمتالء. تذك��ري اأن تتجنبي مت�مً� 
االأق��راط امل�سطح��ة، اأو املتدلية. الحظ��ي النجمة �س�رة 

جي�سيك� ب�ركر، التي متلك وجهً� نحياًل وطوياًل.
ف���أي الوج��وه متلك��ن؟ ام�سك��ي مراآتك وح��ددي �سكل 
وجهك وا�ستن��ريي بن�س�ئحن� لتجدي لنف�سك زوجً� من 

االأقراط يكمل �سكل وجهك اجلميل. 

وم��� ه��و الوق��ت املن��س��ب ملم�ر�س��ة التم�ري��ن 
اأو الهب��وط؟  الري��سي��ة دون ال�سع��ور ب�لدوخ��ة 
مم�ر�س��ة  ع��ن  اأالمتن���ع  اأن  الكثريي��ن   اق��رتح 
الري��س��ة يف رم�س���ن، ولكن��ه ب�لت�أكي��د �سيوؤثر 
ب�ل�سل��ب على لي�قة اجل�سم. ل��ذا اإن كنت حتت�رين 
الري��س��ة يف  التوقي��ت املن��س��ب ملم�ر�س��ة  يف 
رم�س���ن واحلف���ظ عل��ى لي�قتك البدني��ة، اتبعي 

الن�س�ئح االأتية:
- يف البداي��ة الب��د اأن تعلم��ي اأن التوق��ف ع��ن 
الري��سة ب�سكل مف�جئ �سيقلل من لي�قة ج�سمك، 
و�ست�سطرين اإىل البدء من البداية يف املجموع�ت 

واالأوزان. - ح���ويل مم�ر�س��ة الري��س��ة يف �سهر 
رم�س�ن ثالث مرات يف االأ�سبوع.

اأو  االأوزان  اأو  امل�س�ف���ت  بزي���دة  تقوم��ي  ال   -
املجموع�ت يف التم�رين الري��سية التي تقومن 
به��� يف رم�س���ن، فبه��ذه الطريق��ة �ستح�فظ��ن 
عل��ى لي�ق��ة و�س��كل ج�سم��ك، ب�الإ�س�ف��ة اإىل اأنك 
�ستالحظ��ن ع��دم �سعور ب�لتعب. اله��دف هن� هو 
املح�فظ��ة عل��ى النت�ئ��ج الت��ي مت حتقيقه��� يف 

الفرتة ال�س�بقة.
 - اإذا كنت التزالن تت�س�ئلن عن الوقت االأف�سل 
رم�س���ن،  يف  الري��سي��ة  التم�ري��ن  ملم�ر�س��ة 

اجته��ي اإىل �س�ل��ة االألع���ب الري��سية يف الوقت 
ال��ذي ت�سعري��ن في��ه اأن��ك بك�مل ط�قت��ك حتى ال 
ت�س�ب��ن ب�لدوار. ويف�س��ل اأن مت�ر�سي الري��سة 
يف ال�سب���ح الب�ك��ر، اأي بعد الفج��ر، الأن يف هذا 
الوق��ت تكونن بك�م��ل ط�قت��ك ون�س�طك. ميكنك 
اأي�س� مم�ر�س��ة التم�رين الري��سي��ة يف رم�س�ن 
بع��د املغرب. فقط ا�رسبي كوب من امل�ء وتن�ويل 
قلي��ل من التمر لت�ستعي��دي ط�قة وحيوية ج�سمك 
ث��م اذهب��ي ملم�ر�سة الري��سة. ف���إن اتبعتي هذه 
الن�س�ئح، اأ�سمن لك اأنك �ستح�فظن على لي�قتك 

يف رم�س�ن.

طموح��ك ل��ن ميكنك م��ن الو�س��ول اإىل املن��سب 
االإداري��ة م��� دم��ت ال تب��ذل جمه��ود ف��ى عملك، 
وعلي��ك اأن تتخل��ى ع��ن تق�ع�سك وتفكر ف��ى اآلية 

جديدة لتحقيق اإجن�زات فى العمل.

اأو�س�ع��ك الع�طفي��ة م�ستقرة ول��ذا يتوج��ب عليك اأن 
حت�ف��ظ على عالقتك ب�ل�رسي��ك، وال تتع�مل معه على 
اأن��ه يعل��م ك��م حتبه فرمب��� يحت���ج اإن ت�سع��ره مبدى 
معزته عندك فال تبخل عليه ببع�ص الوقت املخ�س�ص 

له فقط بعيدا عن التزام�ت احلي�ة املختلفة .

��� لعمل��ك الي��وم  علي��ك اأن ت��وىل اهتم�ًم��� خ��سً
وروؤ�س���ءك فى العمل �سي�س�هدون عن كثب التقدم 
ال��ذى حت��رزه و�سيعجبه��م تف�ني��ك و�سخ�سيت��ك 
القي�دي��ة القوي��ة لذل��ك م��ع القلي��ل م��ن اجله��د 
االإ�س�ف��ى على جبهة العمل اليوم ميكن اأن حتقق 

ق��د تتخ��ذ اليوم ق��رارات ح��سم��ة ب�س���أن وظيفتك 
،ق��د حتمل��ت الكثري الف��رتة امل��سية ولك��ن ن�سبت 
بع�ص اخلالف�ت بينك وبن مديرك ب�لعمل. ح�ول 
البحث عن وظيف��ة م�سمونة قبل اأن تتخذ قرار قد 

تندم عليه فيم� بعد.

تفتقد اإىل الروم�ن�سية فى عالقتك الع�طفية ح�ول 
تقري��ب امل�س�ف�ت بين��ك وبينك �رسي��ك حي�تك. ال 
يوج��د �سىء اأف�سل م��ن احلديث �سوي��ً� . ع�س�ء فى 

الهواء الطلق �سيفى ب�لغر�ص.

يعك�س كل برج 
�صفات عامة 

و�صخ�صية عن 
�صاحبته �أو �صاحبه، 

ومن هذه �ل�صفات 
حاولنا ��صتخال�س 
مز�ج �لألو�ن �لتي 

تنا�صبك بح�صب 
ماحتبني �إظهاره 

�أو �إخفاءه من 
�صخ�صيتك من خالل 

�ملكياج.

 جتن��ب االأعم���ل التى به��� حركة �سدي��دة اليوم، 
حت��ى ال ي�سي��ع جمهودك �س��دى فت�أك��د اأن عليك 
اإعم�ل عقلك لتحقيق االأهداف وهذه هى طريقتك 
املعت�دة. دع االأمور ت�سري كم� يقدره� اهلل لك وال 

داعى للقلق اأو ال�سغط على احلبيب


