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مهني��ًا: اأنت على موعد مع الربح والتقّدم واملكا�سب والدعم، 
لك��ن حذار تبديد الأموال وال�ستخفاف باهتمامات الآخرين 
وان�سغالته��م   عاطفيًا: قد يحمل اإلي��ك هذا اليوم املفاجاآت 
واللق��اءات احلاّرة واملب��ادلت العاطفي��ة املنا�سب��ة، اإّل اأّن 

الوهج يخف قلياًل

مهني��ًا: ت�سعر باأّن النمط يت�سارع واأن امل�سكالت ال�سابقة 
بداأت جتد حلحلة لها، كذلك قد ت�سّوى م�سكالت مالية

عاطفي��ًا: ك��رة التعاط��ي با�ستخف��اف م��ع ال�رشي��ك قد 
تف�سي اإىل عواق��ب �سيئة، وهذا لن يكون يف م�سلحتكما 

على الإطالق، بادر اإىل املعاجلة فوراً

مهنيًا: تكون الأج��واء متوّترة وامل�ساحنات قوّية وقد 
ت�سطر للجوء اإىل الزمالء للتو�ّسط اأو لتطرية الأمور

عاطفي��ًا: برهن عن ليونة ودماث��ة اأخالق، ول تذهب 
نح��و اأفكار واأعمال غري اآمنة، فواقع و�سعك العاطفي 

غري مريح

مهني��ًا: متتلئ حيوي��ة وقد تعلن عن �رشاكة م��ا اأو تعي�ش 
اأو�ساع��ًا ا�ستثنائية وت�سّع ب�سخ�سية ممّيزة، وتبدو متزنًا 
يف خيارات��ك  عاطفي��ًا: امل�س��اكل العائلي��ة توتر عالقتك 
باحلبي��ب، فك��ن حذراً ول تطل��ب منه التغي��ري واأنت ل�ست 

بحال اأف�سل

مهني��ًا: القم��ر يف منزل��ك الث��اين ع�رش يخفف م��ن عزميتك 
ويول��د بع���ش الهواج���ش، اإل اأن��ك ت�ستعي��د رونق��ك والثق��ة 
بال��ذات وتك��ون الت�سالت مهمة ج��داً عاطفي��ًا: ت�ستقطب 
التاأيي��د من بع�ش الأ�سدقاء، وخ�سو�سًا جلهة املبادرة اإىل 
حتديد نوع العالقة مع ال�رشيك، وهذا ما يو�سح الأمور اأكر

ًا مب��ا تريد، فُكن  مهني��ًا: يدعوك هذا الي��وم اإىل التفكري مليًّ
منتبهًا اإىل طريقة ت�رّشفاتك واإىل كل كلمة تتفّوه بها

عاطفي��ًا: فينو���ش يف اجل��وزاء ما يجعل��ك تق�س��ي اأوقاتًا 
حلوة مع ال�رشيك ويجمع حولك النا�ش فتبدو واثقًا بنف�سك 

مفاخراً بها
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فوائد الرياضة للحفاظ على جمال المرأة وشبابها

ممار�س��ة الن�س��اط اليوم��ي ي�ساعد املراأة عل��ى التخل�ش من 
امل�س��اكل احلياتية كما اأنها تعمل عل��ى جعل احلياه اأف�سل 
وخالي��ة من ال�رشاعات التي متر بها املراأة، فاأ�سبح الكثري 
م��ن الأفراد ين�سغل��ون بالتكنولوجي��ا واأ�سبحت ممار�ستهم 
للريا�س��ة م��ن معدوم��ة متام��ا، مم��ا ق��د اأدى اإىل الإ�سابة 
بالأمرا���ش اخلطرية املتمثل��ة يف اأمرا�ش القل��ب واأمرا�ش 

املفا�سل واإ�سطرابات يف اجلهاز التنف�سي وغريها.
  اأهمية وفوائد الريا�سة

 1 - الفوائد النف�سية
تتمي��ز الريا�س��ة باأن لها تاأثري فعال عل��ى ال�سحة النف�سية 
حي��ث تعمل على زيادة الثقة بالنف�ش والتخل�ش من م�ساعر 
القلق واحلزن التي يعاين منها ال�سخ�ش، كما اأنها تعمل على 
حت�س��ن املظهر وتعمل على التخل�ش م��ن امل�ساعر ال�سلبية 
والف��راغ والروتن وامللل الذي يطغ��ى على حياة ال�سخ�ش، 
فقد ت�ساع��د الريا�سة على زيادة ال�سعور بال�سعادة والراحة 
النف�سي��ة وتزيد من املتعة وال�سع��ور بالهدوء النف�سي، وكما 
اأن الريا�س��ة تعم��ل عل��ى ع��الج م�س��اكل الأرق والتخل�ش 
م��ن ال�رشح��ان وتعالج م�س��اكل ا�سطرابات الن��وم، وتعترب 

الريا�س��ة هامة من اأجل التخل�ش م��ن التوتر وت�ساعد على 
الإن�سباط والق�ساء على التفكري ال�سلبي.

عل��ى  توؤث��ر  كب��رية  حياتي��ة  ل�سغ��وط  يتعر�س��ن  الن�س��اء 
مالحمه��ن، وتظهر ال�سغط النف�سي ال��ذي قد ي�سبب بعد ذلك 
العبو�ش ال�سديد، ويرتك مع مرور الوقت عالمات حتتاج اىل 
عملي��ات جتمي��ل با�ستخدام احلقن او الفيل��ر او لكولجن، 
ولك��ن م��ع اريا�س��ة تنف���ش امل��راة ع��ن م�ساعره��ا فتظهر 
�سحته��ا النف�س��ه عل��ى جم��ال وجهه��ا وطاقته��ا على قوة 

و�سباب ج�سدها.
 2 - الفوائد الف�سيولوجية

1 - تعت��رب الريا�س��ة له��ا دور ه��ام كبري ج��دا وهام يف 
احلفاظ عل��ى ال�سحة اجل�سدي��ة وال�سحة البدني��ة وهذا من 
خ��الل ممار�سته��ا يومي��ا للح�س��ول عل��ى ع�س��الت قوي��ة 
والتخل���ش م��ن امل�س��اكل التي تعي��ق املظه��ر والعمل على 
زي��ادة جمال واأناقة اجل�سم كامال، فقد تعمل الريا�سة على 
جع��ل اجل�س��م اأكر جاذبية وجم��ال دون اللج��وء اإىل اإجراء 
اأي عمليات جتمي��ل كبرية وذات تكلفة عالية، فيتم احلفاظ 
يومي��ا على ممار�سة التمارين الريا�سية التي ت�ساعدك على 

بناء ع�سالت ذات كتلة عالية.
 2 - كم��ا اأن الريا�س��ة هام��ة ج��دا م��ن اأج��ل العم��ل على 

زي��ادة تدفق ال��دم يف جميع اأجزاء اجل�س��م، وهذا ف�سال عن 
اأن الريا�س��ة تعمل عل��ى تن�سيط ال��دورة الدموية يف اجل�سم 
وتق��وم بتعزيز عملية التمثي��ل الغذائي والتخل�ش من اخللل 
ال��ذي يتعر�ش له اجل�سم نتيجة قلة و�س��ول الدم اإىل جميع 
خالي��اه، و تدفق الدم مينح اجللد نعومة و �سحة و جمال و 
يحميه م��ن الت�سقق اأو ظهور البقع ب�سب��ب عدم و�سول الدم 

لقلة احلركة.
 3 - تعت��رب الريا�س��ة م��ن العوام��ل الت��ي تعم��ل على فتح 
ال�سهي��ة وتزيد م��ن قدرة اجل�سم عل��ى التخل�ش من الدهون، 
وه��ذا حيث اأن الريا�سة ت�ساعد اجل�سم على اإ�ستهالط العديد 
م��ن ال�سع��رات احلراري��ة املختلف��ة التي ترتاك��م يف اجل�سم 

وتكون زائدة عن احلد املعتاد.
 4 - تعت��رب الريا�س��ة من التقني��ات احلديثة الت��ي تتبعها 
امل��راأه من اأجل تعزي��ز فر�سة الولدة الطبيعي��ة، وكما اأنها 
تق�س��ي على اأمرا���ش القلب وتعمل عل��ى حماية اجل�سم من 
اإن�س��داد ال�رشاي��ن ومفي��دة من اأج��ل التخل�ش م��ن ال�سكري 
ومن مر�ش ال�رشطان، كما اأن الريا�سة مفيدة للحفاظ على 
الإن�س��ان من خطر الإ�ساب��ة بال�سكت��ات الدماغية وت�ساعد 
اجل�س��م يف احل�سول على ج�سم مث��ايل ووزن مثايل ومميز، 
وتعم��ل عل��ى حمارب��ة البدان��ة ومر���ش ال�سمن��ة وبالتايل 

حتفاظ على ال�سحة من اخللل الذي تتعر�ش له.  5 - تتميز 
الريا�س��ة باأن لها الق��درة الفائقة يف التخل���ش من م�سكلة 
اخل�سون��ة التي ت�سي��ب املفا�سل والعظ��ام، وبالتايل تعمل 
عل��ى زيادة ق��وة الع�سالت ومنحها املرون��ة والليونة التي 
حتتاجه��ا، وت�ساعده��ا عل��ى التخل�ش من م�س��اكل احلركة 

التي تتعر�ش لها نتيجة قلة ال�سوائل واحلركة يف اجل�سم.
 6 - ت�ساع��د ممار�س��ة الريا�س��ة اأي�سا الإن�س��ان يف تعزيز 
اجله��از املناع��ي وتعم��ل عل��ى زي��ادة ق��درة اجل�س��م على 
الت�س��دي لالمرا���ش املزمن��ة واخلط��رية، وه��ذا حي��ث اأن 
الريا�س��ة تعم��ل عل��ى خ��روج العرق م��ن اجل�س��م وبالتايل 
التخل���ش من ال�سموم التي يعاين م��ن اجل�سم وبالتايل تزيد 

قدرة اجل�سم على ت�سدي الأمرا�ش اخلطرية التي ت�سيبه.
 7 - تعم��ل الريا�س��ة عل��ى تاأخري عوام��ل ال�سيخوخة التي 
تتعر���ش لها امل��راأه وتق�سي على م�سكل��ة التقدم يف العمر، 
وه��ذا م��ن خ��الل اأنه��ا جت��دد خالي��ا اجل�س��م وتعم��ل على 
التخل�ش من اأمرا�ش اخلرف واأمرا�ش الزهامير التي يعاين 
منه��ا الإن�س��ان ب�سبب التق��دم يف العمر، بالإ�ساف��ة اإىل اأنه 
يع��زز �سحة املراأه العقلية ويحميها م��ن الإ�سابة باخلرف 
وه��ذا ف�سال ع��ن اأن الأ�سخا���ش الذين ميار�س��ون الريا�سة 

ب�سكل م�ستمر يظهرون وكاأنهم اأ�سغر عمرا عن غريهم.

متابعة  ــ الجورنال 

طريقة عمل سكالوب الدجاج

إليِك أساليب جديدة للتعامل مع طفلك العنيد

كيفية تطبيق مكياج تكبير العيون الصغيرة

400 غرام �سدر دجاج منزوع العظم
1 بي�سة

اأو كعك مطحون 4 ملعقة كبرية بق�سماط 
3 ملعقة كبرية دقيق

2 ملعقة كبرية لنب زبادي
2 ملعقة كبرية خل التفاح

1 ملعقة كبرية زعرت، مطحون
1 ملعقة كبرية بابريكا

1 ملعقة �سغريه كمون بودرة
اأ�سود 1 ملعقة �سغريه فلفل 

1 ملعقة �سغريه ملح
1 كوب زيت نباتي للقلي

تقط��ع �سدور الدجاج اىل 4 �رشائح مت�ساوية تقريبًا.وتدق 
�س��دور الدج��اج للح�س��ول عل��ى �رشائ��ح رفيع��ة ودائرية 
تقريبًا م��ع مالحظة الدق من الداخ��ل للخارج برفق حتى 
ل تتفت��ت القطع.ثم تتبل �سدور الدج��اج باخلل، الزبادي، 

الزع��رت، الباربي��كا، امللح، الفلفل ال�س��ود والكمون، تغطى 
القط��ع وترتك ف��ى ال��رباد مل��دة �ساعة.ويخل��ط البق�سماط 
عل��ى النا�سف بقلي��ل من الزعرت، الباربي��كا، امللح والفلفل 
ال�سود.بعده��ا تخف��ق البي�س��ة يدوي��ًا وتو�س��ع يف طبق.
يحم��ى الزيت يف مقالة عل��ى نار عالية حتى ب�سخن جيداً.
وتغم���ش �رشيحة الدجاج بالدقيق مع مراعاة ازالة الدقيق 
الزائد عنها ثم تغم�ش بالبي�ش ثم يف البق�سماط.تو�سع يف 

املقالة ملدة 5 دقائق تقريبا حتى ي�سبح لونها ذهبيًا.

 * اأ�سب��اب العن��اد : العن��اد �سف��ة م�ستحب��ة يف مواقفه��ا 
الطبيعي��ة - حينم��ا ل يك��ون مباَلغ��ًا فيه - وم��ن �ساأنها 

تاأكيد الثقة بالنف�ش لدى الأطفال، ومن اأ�سبابها : 
* اأوام��ر الكب��ار: الت��ي ق��د تك��ون يف بع���ش الأحيان غري 
منا�سب��ة للواقع، وقد ت��وؤدي اإىل عواقب �سلبي��ة؛ مما يدفع 
الطف��ل اإىل العن��اد ردَّ فعل للقمع الأبوي ال��ذي اأرغمه على 
�س��يء، كاأن ت���رش الأم على اأن يرتدي الطف��ل معطفًا ثقياًل 
يعرق��ل حركته يف اأثناء اللعب، ورمبا ي�سبب عدم فوزه يف 
ال�سباق م��ع اأ�سدقائه، اأو اأن يكون لونه خمالفًا للون الزيِّ 
املدر�س��ي، وه��ذا قد ي�سبب له التاأني��ب يف املدر�سة؛ ولذلك 

يرف�ش لب�سه، والأهل مل يدركوا هذه الأبعاد.  
* الت�سب��ه بالكبار: قد يلجاأ الطف��ل اإىل الت�سميم والإ�رشار 
عل��ى راأي��ه مت�سبهًا باأبيه اأو اأمه، عندم��ا ي�سممان على اأن 
يفع��ل الطفل �سيئًا اأو ينف��ذ اأمراً م��ا، دون اإقناعه ب�سبب اأو 
ج��دوى هذا الأمر املطلوب منه تنفي��ذه. * رغبة الطفل يف 
تاأكي��د ذاته: اإن الطفل مير مبراح��ل للنمو النف�سي، وحينما 
تبدو عليه عالم��ات العناد غري املباَلغ فيه فاإن ذلك ي�سري 

اإىل مرحل��ة النم��و، وه��ذه ت�ساع��د الطف��ل عل��ى ال�ستقرار 
واكت�س��اف نف�سه وقدرت��ه على التاأثري، وم��ع الوقت �سوف 
يتعل��م اأن العناد والتح��دي لي�سا بالط��رق ال�سوية لتحقيق 
املطالب.  * التدخل ب�سفة م�ستمرة من جانب الآباء وعدم 
املرون��ة يف املعامل��ة: فالطف��ل يرف���ش اللهج��ة اجلافة، 
ويتقب��ل الرج��اء، ويلج��اأ اإىل العن��اد مع حم��اولت تقييد 
حركت��ه، ومنع��ه من مزاولة ما يرغ��ب دون حماولة اإقناع 
ل��ه.  * التكالي��ة: قد يظه��ر العناد ردَّ فعل م��ن الطفل �سد 
العتم��اد الزائد على الأم، اأو العتم��اد الزائد على املربية 
اأو اخلادم��ة.  * ال�سعور بالعجز: اإن معاناة الطفل و�سعوره 
بوطاأة خربات الطفول��ة، اأو مواجهته ل�سدمات، اأو اإعاقات 
مزمن��ة جتع��ل العن��اد و�سيل��ة ملواجه��ة ال�سع��ور بالعجز 
والق�س��ور واملعاناة. * الدعم وال�ستجاب��ة ل�سلوك العناد: 
اإن تلبي��ة مطالب الطفل ورغبات��ه نتيجة ممار�سته للعناد، 
ُتعلِّم��ه �سلوك العناد وتدعمه، وي�سب��ح اأحد الأ�ساليب التي 
ن��ه من حتقيق اأغرا�سه ورغباته. * كيف تتعاملن مع  متكِّ
الطفل العني��د ؟  يقول علماء الرتبية: كثرياً ما يكون الآباء 

والأمه��ات ه��م ال�سب��ب يف تاأ�سي��ل العناد ل��دى الأطفال؛ 
فالطف��ل يول��د ول يع��رف �سيئًا ع��ن العناد، ف��الأم تعامل 
اأطفاله��ا بح��ب وتت�س��ور اأن م��ن الرتبية ع��دم حتقيق كل 
طلبات الطفل، يف ح��ن اأن الطفل ي�رش عليها، وهي اأي�سًا 
ت���رش عل��ى العك���ش فيرتبى الطف��ل على العن��اد ويف هذه 

ل: احلالة ُيف�سَّ
* �سغ��ل الطف��ل ب�سيء اآخر والتمويه علي��ه اإذا كان �سغرياً، 
ومناق�ست��ه والتفاه��م مع��ه اإذا كان كب��رياً.  * العقاب عند 
وق��وع العن��اد مبا�رشة، ب���رشط معرفة ن��وع العقاب الذي 
يج��دي م��ع هذا الطف��ل بال��ذات؛ لأن نوع العق��اب يختلف 
يف تاأث��ريه من طف��ل اإىل اآخر، فالعق��اب باحلرمان اأوعدم 
اخل��روج اأوعدم ممار�سة اأ�سي��اء حمببة قد تعطي ثماراً عند 
طف��ل ول جتدي م��ع طفل اآخر، ولك��ن ل ت�ستخدمي اأ�سلوب 
ال���رشب وال�ستائ��م؛ فاإنه��ا لن جت��دي، ولكنها ق��د ت�سعره 
باملهان��ة والنك�س��ار.  * عدم و�سفه بالعن��اد على م�سمع 
من��ه، اأو مقارنت��ه باأطف��ال اآخري��ن بقولن��ا: )اإنه��م لي�سوا 

عنيدين مثلك(.

كلم��ا كان��ت العي��ون اأك��رب و مت ر�سمه��ا ب�س��كل اأجمل 
ت�سب��ح العي��ون اأك��ر �سح��را ، و لعم��ل ذل��ك اتبع��ي 

اخلطوات الب�سيطة التالية :
اإخف��اء اله��الت ال�س��وداء: اله��الت ال�سوداء م��ن اأكر 
الأ�سي��اء الت��ي تب��دي الع��ن اأ�سغ��ر و لذلك يج��ب اإما 
التخل���ش منها بطرق طبيعي��ة اأو اإخفاءها باملاكياج 
با�ستخ��دام خايف العي��وب ) الكون�سيل��ر ( امل�سيء ، و 
لكن لبد و اأن يكون بدرجة اأفتح قليال من لون الب�رشة 

حتى يظهر ب�سكل طبيعي .
احلواجب:احلواج��ب ال�سميكة تظهر الع��ن بحجم اأكرب 
، و يج��ب تنظيف احلاجب من الأ�سف��ل و التخل�ش من 
كاف��ة ال�سعر الزائ��د و ميكن ترتيب ال�سعر من الأعلى اأو 
ترك��ه فو�سوي��ا ليظهر العن بحجم اأك��رب ، و يف حالة 
كان��ت احلواجب رفيعة ميكنك زيادة حجمها مب�سحح 

احلواجب .
عظم��ة اأ�سف��ل احلاج��ب: يج��ب اإظه��ار منطق��ة حت��ت 
احلاج��ب لإظه��ار الع��ن ب�س��كل اأك��ر ات�ساع��ا و ذلك 

بو�سع الآي �سادو باللون الفاحت .
الكحل الأبي�ش داخل العن:تعد من اأهم خطوات تكبري 
الع��ن ، فاللون الأبي�ش ي��ربز العن و ي�سيئها و لذلك 
يف�س��ل ا�ستخ��دام قلم كح��ل باللون الأبي���ش اأو البيج 
الف��احت و ير�سم خط داخل العن بالكامل ثم ير�سم خط 
�سغري عند زاوية العن اخلارجية ملزيد من الت�ساع .

الآي �سادو:تزي��د الألوان الفاحتة م��ن ات�ساع العن ، و 
يف�س��ل ا�ستخدام الل��ون البيج اأو اللون الني��ود ) البيج 
املائ��ل اإىل ال��وردي اخلافت ( ، و يف�س��ل توزيع اللون 

على اجلفن املتحرك بفر�ساة �سغرية .
بعد النتهاء يجب و�سع ل��ون اآخر بدرجة داكنة قليال 
عن اللون البيج ) ليكن باللون البني الفاحت ( عند طيه 
الع��ن بن اجلفن الثابت و املتحرك فتعطي عمق اأكرب 
للع��ن . ثم يوزع لون بني داكن على نهاية طيه العن 
و على ج��زء من اجلفن الثابت ، و قومي بدمج اللونن 
البني الف��احت و الداك��ن بالفر�ساة كاأ�سل��وب املاكياج 
ال�سموك��ي . قومي بو�سع القليل م��ن الآي �سادو البيج 

الالم��ع على زاوي��ة العن الداخلي��ة با�ستخدام فر�ساة 
�سغ��رية .   فيج��ب اأن تن��درج الأل��وان يف النهاي��ة 

بالظ��ل الداكن من منطقة عظم الع��ن و الزاوية 
اخلارجي��ة للعن اإىل الل��ون البني الفاحت يف 

منطق��ة طي��ه الع��ن و يلي��ه البي��ج ث��م البيج 
الالم��ع عن��د زاوي��ة الع��ن الداخلي��ة ،  و ميكن��ك 

 V اختيار الت�سميم الذي ينا�سبك �سواء ت�سميم حرف
. U اأو ت�سميم حرف

 الكح��ل اأو الآي ليرن:حم��دد الع��ن ب�س��كل ع��ام كلما 
كان داكن��ا اأكر كلم��ا زاد من بروز الع��ن و الرمو�ش 
، فيف�س��ل ا�ستخدام املحدد الأ�س��ود الداكن و اأن يكون 
مالم�ش خلط الرمو�ش مبا�رشة دون ترك اأية فوا�سل .

الرمو�ش:م��ن اخلط��وات الهام��ة لزيادة ات�س��اع العن 
، �س��واء كان��ت الرمو���ش القطع��ة الواح��دة اأو الرمو�ش 

املنفردة .
و  املكثف��ة  املا�س��كارا  ا�ستخ��دام  املا�سكارا:يف�س��ل 

املطولة للرمو�ش و التي تزيد من ات�ساع العن .

اأك��ر و�سوح��ًا يف العالق��ة  اأن تك��ون  مهني��ًا: علي��ك 
بالآخري��ن، لئ��ال ت��رتك جم��اًل لل�سك��وك واحتم��الت 
الت�س��ادم عاطفي��ًا: حت��ب ال�ستق��رار وتب��ذل ق�س��ارى 
جه��دك لت�س��ل العالق��ة الت��ي بداأته��ا اإىل خواتيمه��ا 

ال�سعيدة عنوانها العري�ش ال�ستقرار والراحة 

هن��اك الكثري من الأ�سياء التى تتطل��ب اهتمامك اليوم وقد 
ت�سع��ر باأنك منزعج فكن لطيًفا مع نف�سك واجل�ش لفرتة من 
الوق��ت وفكر فى م�سار العمل ثم خطط وت�رشف وفًقا لذلك 

وقد تلتقى �سديًقا قدمًيا اليوم. 

مهني��ًا: اأح��ّذرك م��ن التع��ب والإره��اق نتيج��ة التحديات 
التي �ستظهر ب�س��كل مدرو�ش وخمّطط له بغية الق�ساء على 
�سمعت��ك اأمام اأرباب العمل عاطفي��ًا: اإذا ا�ستنفدت الو�سائل 
يف معاجل��ة اخلل��ل يف العالق��ة، ق��د ت�سط��ر اإىل اعتم��اد 

ا�سرتاتيجية جديدة مع ال�رشيك

مهني��ًا: ي��وم جيد ومل��يء بالآم��ال اجلدي��دة، الت��ي ت�سهد 
تغرّيات اإيجابية يف اخلطط، ورمبا حتّقق ربحًا مفاجئًا

عاطفيًا: تطور اإيجاب��ي مهم على �سعيد العالقة بال�رشيك، 
واأي خطوة ناق�سة يف هذا الجتاه تعيد الأمور اإىل الوراء

مهني��ًا: حتدث بع�ش امل�ساك�س��ات يف العمل اليوم من 
اأح��د الزم��الء فح��اول اأن تع��رف كيف تتعام��ل معها 
بحكمة عاطفيًا: م�ساكل طارئة تهّدد العالقة بال�رشيك، 
لكّن��ك حتمًا تتمكن من معاجلتها باأ�رشع ما ميكن قبل 

اأن تتفاقم

 فوائد الريا�صة على �صحة 
املراأه وعلى اجل�صم كثرية جدا، 

فقد تعمل على تن�صيط الدورة 
الدموية يف اجل�صم وتعمل 

على التخل�ص من الإ�صطرابات 
ال�صحية التي يعاين منها 

الأع�صاء، فقد تعمل ممار�صة 
الريا�صة يوميا ملدة ن�صف �صاعة 

على التخل�ص من الأمرا�ص 
والأعباء التي تلقى على 

اجل�صم،

مهني��ًا: قد متّر باأزم��ة داخلية وتعي��د النظر يف بع�ش 
الق��رارات اأو العالق��ات، وتلم���ش ج��ّواً م��ن الفو�س��ى 
والرتب��اك حت��ى لو مل تك��ن معنيًا به عاطفي��ًا: يوؤدي 
احل��ظ الي��وم دوراً مهّم��ًا يف تط��ور اأم��ورك العاطفي��ة 
باإجت��اه ملمو���ش واإيجاب��ي، ويك��ون امل�ستقب��ل واعداً 

وم�رشقًا


