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مهنيًا: ال تتذمر مهما �ضعى بع�ضهم لل�ضغط عليك، فقدراتك 
كب��رة لتخطي االأزمات حتى لو كان��ت �ضعبة، فاأنت قادر 
عل��ى اخلروج منها عاطفيًا: يدخل فينو�س اإىل برج اجلوزاء 
فيجعلك تعبد النظر ببع���س العالقات، وت�ضعر باأنك تعي�س 

جو مناف�ضة

تبتع��د عن النقا�ضات التي ال جتدي نفع��ًا، وا�ضع للرتكيز 
عل��ى ما ه��و اأكرث اأهمية م��ن اأجل عطاء اأف�ض��ل عاطفيًا: 
يدخ��ل كوك��ب فينو���س اإىل ب��رج اجل��وزاء ليب���ر بفرتة 
عاطفية م�رقة وباأف��راح �ضخ�ضية قد تقبل عليها طوال 

ال�ضهر

مهني��ًا: كن اأكرث تعقاًل مع الزمالء، وخ�ضو�ضًا اأّن 
اأي خطوة ناق�ضة توؤدي اإىل عواقب قد ال حتتملها
عاطفي��ًا: العربة االأ�ضا�ضي��ة يف العالقة بال�ريك، 
تتمث��ل بعامل الثقة الذي يجم��ع بينكما، وكل ما 

عدا ذلك يبقى تفا�ضيل

مهني��ًا: جت��د نف�ضك يف املوقع املنا�ض��ب، ما يزيدك 
تاألق��ًا وثباتًا ويرتف��ع من�ضوب االحرتام لك من قبل 
الزمالء  عاطفيًا: يخّيم على حياتك مناخ جميل من 
التفاهم والرومن�ضية والعذوب��ة. ترتاح اإىل االأجواء 

وتخطط مل�روع جديد

مهني��ًا: حتل��م بجدي��د وتخو�س جترب��ة مهّم��ة وتو�ضع 
االآفاق حماط��ًا باالأ�ضدقاء، وحتدث تغي��رات اإيجابية 
ت�ض��ب يف م�ضلحت��ك عاطفي��ًا: قد جتتمع ح��ول طاولة 
مع ال�ريك، وُتتاح لك فر�س يجب اأال تتكّتم حولها، بل 

اأطلعه عليها فهو اأحق االأ�ضخا�س ملعرفتها

مهني��ًا: تتع��ّزز قدراتك اخلالقة وتنفتح عل��ى بع�س االآفاق 
راف�ض��ًا التقوق��ع يف حميطك العملي، ال ب��ل االنطالق نحو 
خو�س جماالت جديدة عاطفيًا: تبت�ضم لك االأقدار، وجتعلك 
متزن��ًا وقادراً عل��ى بلورة االأم��ور والتاأقلم م��ع االأو�ضاع 

العاطفية اجلديدة وال�ضعور بالراحة الكبرة
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كيف تخفين عيوب الوجه بالمكياج؟

ومن اأهّمها ما يلي: ا�ضتخدام اأنواع جيدة من املكياج هناك 
بع�س االأنواع التي ت�ضنع من مواد اآمنة، وميكن ا�ضتخدامها 
يف اأي وق��ت، ولكنها قد تكون باهظ��ة الثمن، وغر متوفرة 
يف اأي��دي العدي��د من الن�ضاء، ولكنها حق��ًا ت�ضاعد يف اإخفاء 
عي��وب الوجه ب�ضكل كب��ر جداً، وحتفظ خالي��اه من التلف. 
التوق��ف عن و�ضع كّميات كب��رة من املكياج فاالإكثار من 
و�ض��ع املكياج ق��د يجعل املراأة تبدو كامله��رج، وهذا ما ال 
تري��ده املراأة يف الوقت احل��ايل، واأي�ضًا الكميات الكبرة قد 
ت��وؤدي اإىل اإظهار عيوب الب���رة ال اإخفائها، وللحد من هذا 
االأمر يجب اأن تتنا�ضب كمي��ة املكياج مع املنا�ضبة املنوي 
ح�ضوره��ا، اأو االأم��ر الذي و�ض��ع املكياج الأجل��ه. ا�ضتخدام 
االأ�ضا���س فهناك بع���س الكرميات اأو االأ�ضا���س الذي يو�ضع 
عل��ى الب���رة، ويعترب ه��و الطبق��ة االأ�ضا�ضي��ة يف املكياج، 
ويخف��ف من حدة العي��وب البارزة يف الوج��ه، كما ويخفي 
حب��وب ال�ضب��اب اأو الكل��ف والنم���س وغره��ا، وال�ضتخ��دام 
االأ�ضا���س ب�ض��كل جيد علي��ك اأاّل ت�ضعي كمي��ات كبرة منه؛ 
الأن��ه قد يت�ضق��ق على ب�رت��ك، ويعط��ي النتيج��ة العك�ضية. 
ا�ضتخدم��ي االأل��وان املنا�ضب��ة لن��وع ب�رتك فل��ون الب�رة 
حولن��ا يختلف من �ضي��دة الأخرى، فهناك الب���رة البي�ضاء 
واخلمري��ة والقمحي��ة وال�ض��وداء، والإخفاء عي��وب كل ب�رة 
يج��ب على املراأة اأن ت�ضتخ��دم االألوان التي تنا�ضب ب�رتها، 
فال ت�ضتخ��دم املراأة القمحية -على �ضبي��ل املثال- االألوان 

الفاحت��ة التي تليق بالب�رة البي�ضاء، فهذا قد ي�ضبب كارثة 
حقيقي��ة، ويعط��ي املكي��اج يف ه��ذا الوقت نتيج��ة عك�ضية. 
�ضع��ي الكحل��ة واملا�ضكارا الإخف��اء عيوب الع��ن فالكحلة 
ت�ضاع��د عل��ى ب��روز العين��ن، وت��وؤّدي اإىل اإظه��ار اجلان��ب 
اجلم��ايل منه��ا، وهناك العدي��د من االألوان، فهن��اك االأ�ضود 
واالأزرق واالأخ���ر، وه��ذه االألوان مفيدة ج��داً، وجميلة يف 
نف���س الوقت، ويجب التخفيف م��ن ا�ضتخدام املا�ضكارا؛ الأن 
و�ضوله��ا لداخل العن قد ي�ضبب ال�رر الكبر لقرنية العن 
اأو ال�ضبكية، مّما يوؤّدي حلدوث م�ضاعفات، واإن كانت عينيك 
من الن��وع اجلاحظ فيف�ضل ا�ضتخدام خ��ط رفيع من الكحلة 
ال�ض��وداء، اأم��ا اإن كان��ت عينيك حجمها �ضغر م��ن الداخل، 
فيمك��ن اأن تر�ضم��ي خط��ًا وتقوم��ن مب��ده خل��ارج الع��ن؛ 
ليعطي��ك اللم�ضة اجلمالية التي حتلمن بها. البودرة الإخفاء 
الكل��ف وحبوب ال�ضب��اب هناك من يعتق��د اأن و�ضع كميات 
كبرة من البودرة على الب�رة قد توؤدي اإىل اإخفاء العيوب، 
وهذا اأمر لي�س �ضحيح، واالأوىل اأن تقوم املراأة بو�ضع كمية 
منا�ضب��ة من البودرة على الب�رة، به��دف التجميل فح�ضب، 
وه��ذه الكمي��ة القليلة كفيل��ة باإظه��ار جمال��ك، واإخفاء ما 
يف ب�رت��ك من عي��وب. اأ�رار الن��وم باملكياج ي��وؤّدي اإىل 
ت�ضق��ق الب���رة ب�ضكل كب��ر هذا ما هو مع��روف، وقد قامت 
العدي��د م��ن الن�ض��اء باكت�ضاف ذل��ك بعد مرور ف��رتة طويلة 
م��ن ا�ضتخ��دام املكي��اج ب�ض��كل مف��رط، فالب�رة تك��ون قد 
تعّودت على ه��ذه امل�ضتح���رات، واأي حماولة من الب�رة 
للرتمي��م الطبيعي جن��د اأنها غ��ر مكتملة؛ نتيج��ة املكياج 

ال��ذي يو�ضع على الب�رة ب�ضكل دائ��م، وي�ضبب اإعاقة العمل 
الطبيع��ي خلاليا الب���رة للتجدد. ي��وؤّدي اإىل بروز املالمح 
واإ�ضعاف الروؤية كثراً ما تعاين الن�ضاء من م�ضكالت تتعّلق 
باملكياج، ورغ��م ذلك جند اأّن االإقبال عليه مل ي�ضعف حتى 
االآن، عل��ى الرغ��م من مع��رفة امل�ضبب��ات التي ق��د ت�ضيب 
الوج��ه ب�ضبب ه��ذه امل�ضتح���رات، ومن اأهّمه��ا: اأن مالمح 
الب���رة تب��داأ بال��ربوز والظه��ور ب�ض��كل كبر، لت�ضب��ح اأكرب 
م��ن حجمه��ا الطبيع��ي، ولعل ه��ذا ال�ضبب ناجت ع��ن الو�ضع 
اخلاط��ئ للمكي��اج، وا�ضتخ��دام الط��رق الغريب��ة يف و�ضعه، 
كم��ا اأن ا�ضتخ��دام املا�ض��كارا والكحلة واالأيلي��ر متعب جدا 
للع��ن، وم��ن املمكن اأن يوؤّدي اإىل اإ�ضع��اف الروؤية يف حال 
مت التع��ود عل��ى ا�ضتخدامه��ا يف اأوق��ات ال�ضب��اح وامل�ضاء، 
وال ميك��ن اأن نن�ض��ى اأن هذه امل�ضتح���رات مكونة من مواد 
جنهله��ا، ويجب اأن نكون اأكرث وعيا يف احلفاظ على ب�رتنا 
وج�ضدن��ا ب�ضكل ع��ام من اأي �رر قد يلحق ب��ه، وي�ضبب لنا 
االأذى ب�ض��كل كبر. يرهق الب���رة ومينعها من التنف�س وهذا 
م��ا ح��ذر منه اأطب��اء التجميل، حيث و�ضح��وا يف العديد من 
الدرا�ض��ات الت��ي مت اإجراوؤها موؤخراً ب��اأن اال�ضتخدام املفرط 
للمكياج يف ف��رتات الليل )اأي قبل الن��وم مبا�رة(، وتركها 
عل��ى الب�رة حتى ال�ضباح، قد ي��وؤدي اإىل حدوث العديد من 
امل�ضاعف��ات، ومن اأهمها: �ضعف اخلاليا اجللدية املوجودة 
يف الوج��ه، اإ�ضاف��ة اإىل اإ�ضابته��ا بالرته��ل والت�ضقق، وهذا 
اأم��ر ال تري��د اأي امراأة اأن ت�ض��اب به مهما بلغ��ت من العمر، 
لذل��ك ين�ض��ح بع��دم الن��وم واملكياج عل��ى الوج��ه، ويف�ضل 

التخل�س من��ه متى �ضنحت لك الفر�ض��ة للقيام بذلك. الطرق 
ال�ضليم��ة ال�ضتخدام املكياج ورغ��م اأن املكياج م�ضتح�رات 
خميف��ة اال�ضتخ��دام، اإاّل اأن هناك بع�س الط��رق التي تخفف 
م��ن حج��م االأذى الذي ي�ضي��ب الوجه بع��د اال�ضتخدام، ومن 
اأهمه��ا: غ�ض��ل الوج��ه بالكامل للتخل���س من اآث��ار املكياج 
وه��ذه الطريق��ة االأ�ضا�ضي��ة يف التخل�س م��ن املكياج، حيث 
يغ�ض��ل الوجه بالكامل باملاء الداف��ئ، ويف حال عجزت عن 
التخل�س منه، فهناك بع�س املواد التي ت�ضاعد يف اإزالة هذه 
املواد م��ن الب�رة ب�ضكل وا�ضح، وتخل�ضن��ا من البثور التي 
قد ي�ضببها تراكم املواد الزائدة من املكياج على الب�رة، مما 
ت�ضب��ب تر�ضبات على الب�رة من الداخل. ا�ضتخدام املرطبات 
الطبيعي��ة هناك بع���س امل�ضتح�رات الطبيعي��ة التي تباع 
يف ال�ضيدلي��ات، واله��دف منه��ا اإرجاع الب���رة كما كانت 
بع��د ا�ضتخدام املكي��اج، حيث تعمل على تفتي��ح امل�ضامات، 
وتخل���س الب�رة م��ن االأو�ضاخ الت��ي تلت�ضق به��ا، اأو بقايا 
املكي��اج واملواد الكيميائي��ة امل�ضاحبة لها. عدم �ضد الوجه 
اأثن��اء و�ضع املكي��اج اأو م�ضحه فهذه الطريق��ة قد توؤدي اإىل 
ب��روز التجاعي��د يف وجهك، وهذا ال مين��ع كونك �ضغرة يف 
ال�ضن، فاال�ضتمرار يف هذا الفعل قد يوؤثر على الدورة الدموية 
الت��ي ت�ضل الوجه، مم��ا يوؤّدي اإىل توقف �ض��خ الدم بال�ضكل 
الطبيع��ي اإىل الوجه، مم��ا يجعلك ت�ضاب��ن باالإرهاق الذي 
يظهر ب�ضكل جلي على الب�رة، اأو يتغّر لون ب�رتك لالأ�ضفر، 
اأو تبدين اأكرب من عمرك بكثر، كما يحدث مع الن�ضاء اللواتي 

اعتمدن فكرة املكياج يف حياتهن ب�ضكل اأ�ضا�ضي .

متابعة  ــ الجورنال 

خاص

طريقة عمل النوتيال المنزلي

هذه طريقة اختيار ساعة اليد األنسب واألجمل؟   

تكثيف الحواجب بـ 5 خطوات سهلة

املقادير 
كوب بندق حمم�س

كوب �ضكر
كوب كاكاو

2 ملعقة كبرة زيت نباتي
ملعقة �ضغرة فانيال

طريقة التح�ض��ر: يطحن البندق طحنا جيدا اىل ان 
ي�ضب��ح ناع��م امللم�س م��ن بعدها ي�ض��اف ال�ضكر و 
الكاكاو و الزيت و الفانيال و يتابع يف طحن املواد 
جي��دا اىل ان يتمازج اخلليط و ي�ضبح ناعم و �ضائل 
قلي��ال يو�ضع يف علبة و يحف��ظ يف الرباد او خارج 

الرباد ح�ضب الرغبة

متيل املراأة االأنيق��ة اإىل الرتكيز على التفا�ضيل ال�ضغرة 
الت��ي جتع��ل اإطاللته��ا ممّي��زة وفري��دة. وم��ن اأب��رز تلك 
التفا�ضي��ل �ضاعة اليد، وهي واحدة من اأهم االأك�ض�ضوارات 
الت��ي حتظى باهتمامها وتعرّب ع��ن �ضخ�ضيتها، لذا يعمل 
اأه��م م�ضّنعي ال�ضاعات يف الع��امل على ت�ضاميم خمتلفة، 
لي�ضمنوا اأنها تنا�ضب جمي��ع االأذواق واملتطلبات. واأمام 
تع��دد الت�ضامي��م وتنوعه��ا، ت�ضع��ر امل��راأة باحل��رة قبل 
اأن تغ��ادر املتج��ر م��ع �ضاعة الي��د التي تنا�ضبه��ا وتر�ضم 
ابت�ضام��ة الر�ضا على وجهه��ا. اإذا كنت يا �ضيدتي تريدين 
�راء �ضاعة يد جديدة، فاتبعي الن�ضائح التالية لت�ضاعدك 
يف االختي��ار االأن�ض��ب لك: -1 اختاري �ضاع��ة اليد ح�ضب 
احلرك��ة: معظ��م ال�ضاع��ات الن�ضائي��ة تعم��ل بنوع��ن من 
 ،Quartz وكوارتز mechanic احلرك��ة: ميكانيكي��ة
وه��ذه االأخ��رة اأك��رث عمالني��ة ويعتمد عليه��ا، وهي يف 
الغال��ب اأقل ثمن��ًا، ولي�ضت بحاج��ة اإىل �ضيانة دائمة. اأما 
ذات احلركة امليكانيكية فاأغلى ثمنًا، و�ضيانتها اأ�ضعب، 

الأنه��ا م�ضنوع��ة بهند�ض��ٍة دقيقة، وممكن، م��ع الوقت، اأن 
ت�ضبح قطعة ثمينة يجري توارثها. -2 حّددي نوع ومنط 
ال�ضاعة: اإذا كان ذوقك كال�ضيكيًا، ف�ضتختارين يف الغالب 
ال�ضاع��ة الدائري��ة، لكننا نن�ضح��ك اأي�ض��ًا بالتنويع بينها 
وبن ال�ضاعة املرّبع��ة الرجالية، اأو امل�ضتطيلة االأنيقة، اأو 
ذات املينا املتمّوج ال�ضكل وغر التقليدي. اأمناط ال�ضاعات 
ترتاوح ب��ن الريا�ضية Sporty وال�ضاع��ات امل�ضنوعة 
 jewelry م��ن مع��دن ثم��ن واملر�ضع��ة باالأحج��ار اأو
fas ال�ضاعات املواكبة للمو�ضة - watches، اأخ��راً 
 ،dress watch املعروف��ة اأي�ض��ًا م ion watches
وه��ي التي تتب��ع تي��ارات املو�ض��ة العاملي��ة بالت�ضميم 
واالأل��وان. -3 اختي��ار امل��ادة امل�ضنوعة منه��ا ال�ضاعة: 
كان��ت �ضاعة املجوه��رات اأو ال��� jewelry watch وال 
تزال من اأكرث ال�ضاعات طلبًا. واليوم، مل يعد اللون الذهبي 
الكال�ضيك��ي وحده احلا�ر، اإذ ان�ض��م اإليه الذهب الوردي 
 stainless اأم��ا م��ادة الف��والذ  والزه��ري والبالت��ن.. 
steel فه��ي اأي�ضًا مطلوبة بكرثة، وت�ضفي مظهراً �ضلبًا 
ورجالي��ًا عل��ى ال�ضاعات الن�ضائية الع�ري��ة. كذلك تلقى 

م��ادة ال�ضراميك رواجًا، وتدخ��ل يف ت�ضميم �ضاعات اليد 
احلديثة، وهي عملّية، مقاومة للخد�س، وتعطي �ضاعة اليد 
مظه��راً منّمقًا المعًا. 4 - هل تريدين �ضاعة ب�ضوار معدين 
اأم بح��زام جلدي: تتع��دد ال�ضاعات بال�ض��وار، وهي حتمل 
مظه��راً راقي��ًا ور�ضميًا. اأما ال�ضاعة باحل��زام اجللدي فهي 
اأنيقة وجتاري الع���ر باألوانها املتعددة والتي غالبًا ما 
تك��ون بل��ون داخل املين��ا نف�ضه، وميك��ن اأن تكون غريبة 
وغ��ر تقليدي��ة. اأما احل��زام املطاطي فهو عل��ى املو�ضة، 

�ضهل التنظيف، وال يت�رر بفعل العطور.
-5 عام��ل االإبهار يف �ضاعة ي��دك: مل يفقد حجر املا�س 
الثم��ن قيمت��ه يوم��ًا، وال تخّل��ى ع��ن فخامت��ه. اإذا كنت 
ي��د مر�ضع��ة باملا���س، ف��ال  ترغب��ن يف ���راء �ضاع��ة 
ت��رتددي، واأحيطيه��ا ببع���س االأ�ضاور من مع��ادن ثمينة 
ت�ضمي��م  ي�ضي��ف  كم��ا  الكرمي��ة.  باالأحج��ار  ومر�ضع��ة 
املين��ا تاألقًا واإبهاراً على ال�ضاع��ات املر�ضعة باملا�س اأو 
غ��ره من االأحجار الكرمي��ة. اأم��ا اإذا اأردت �ضاعًة مده�ضة 
بح��ق، فاخت��اري �ضاع��ة بحرك��ة ميكانيكية م��ع وظيفة 
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نتيج��ة نتف احلاجب كث��ًرا، اأو االجهاد 
وع��دم اّتب��اع نظ��ام غذائي �ضح��ي، اأو 
حتى مع التقدم يف العمر، قد تالحظن 
تاأث��ر قوة �ضع��رِك وحاجبي��ك، لتجدي 
حاجبي��ِك ق��د اأ�ضبحا رقيق��ن للغاية. 
ميكن��ك تكثي��ف حواجب��ك يف املنزل 

وع��الج ت�ضاق��ط ال�ضع��ر باخللطات 
بع���س  اإلي��ِك  الطبيعي��ة. 

خ��رباء  م��ن  التكني��كات 
ن��ت" لتكثي��ف  "�ضيدت��ي 

احلواجب: 
ا�ضتخدم��ي  1.ال�ض��روم: 

�ض��روم احلاج��ب، لي�ضاعد 
عل��ى منو حاجبي��ِك بطريقة 

بو�ضع��ه  واهتم��ي  �ضليم��ة، 
فذل��ك  الن��وم،  قب��ل  ��ا  يوميًّ

ورعاي��ة  تعزي��ز  عل��ى  �ضي�ضاع��د 
منو ال�ضعر، وابحثي عن املنتجات، 

الت��ي حتتوي على الكافي��ن والكراتن، 
امل�ضجع��ن عل��ى من��و ال�ضع��ر، كم��ا اأنَّ 
البانثينول ي�ضاع��د على ترطيب وتغذية 
احلاج��ب،  �ضع��ر  ��ا  وخ�ضو�ضً ال�ضع��ر، 
الطبيعي��ة،  الزي��وت  اأنَّ  اإىل  باالإ�ضاف��ة 
تزيد م��ن منو ال�ضعر كزي��ت اخلروع، فهو 
مث��ايل لتعزيز منو ال�ضع��ر، وميكنِك و�ضعه 

على حاجبيك، كذلك زيت الزيتون.
2.التقلي��ل من نتف احلاجب: اإذا 
كن��ِت تريدي��ن احل�ض��ول عل��ى 
حواج��ب كثيف��ة، ابتعدي عن 
نتفها لبع���س الوقت، حتى 

واإن كان املظهر �ضيًئا.
اأق��الم  3.ا�ضتخ��دام 
ميكن��ِك  احلواج��ب: 
�ض��كل  حتدي��د 
حاجبيك، وزيادتهما 
بوا�ضطة قلم احلاجب 

املنا�ض��ب لل��ون حاجبيك، ولون �ضع��رك، لزيادة 
امت��الء احلاجب��ن واحل�ض��ول عل��ى حاجب 

مكتمل.
4.م�ضح��وق احلاج��ب: اإذا كن��ِت من ذوات 

الناع��م،  ال�ضع��ر  ذات  اخلفيف��ة  احلواج��ب 
ا�ضتخدم��ي م�ضح��وق احلاج��ب القري��ب م��ن لون 
��ا وجذاًبا  ب�رت��ك، فذل��ك �ضيعطيِك مظه��ًرا طبيعيًّ
ال�ضم��ع  قل��م  ا�ضتخ��دام  حلاجبي��ك، كم��ا ميكن��ِك 
املخ�ض���س للحاجب، فهو ي�ضاع��د على االحتفاظ 
بحاجب��ن كثيفن الأطول فرتة ممكن��ة. 5.طريقة 
ا�ضتخ��دام فر�ض��اة احلاج��ب: ا�ضتخدم��ي الفر�ض��اة 
النظيف��ة اخلا�ض��ة باحلاج��ب، مع ا�ضتخ��دام لون 
م�ضح��وق احلاج��ب املنا�ض��ب للون �ضع��رك، ولون 
حاجبي��ِك االأ�ضلي��ن، وقوم��ي بتمري��ر الفر�ض��اة 
يف اجتاه من��و ال�ضعر نف�ض��ه، للح�ضول على مظهر 
طبيع��ي منا�ض��ب، ولك��ن عليِك احلر���س على عدم 
الل��ون، لتحافظ��ي عل��ى  املبالغ��ة يف ا�ضتخ��دام 

مظهرِك الطبيعي واجلذاب.

مهني��ًا: اإذا رغبت يف احلفاظ عل��ى موقعك ومكت�ضباتك، 
عليك اأن تكون اأكرث جدّية من ال�ضابق، فهذا اأف�ضل

عاطفي��ًا: يدخل كوكب فينو�س اإىل برج اجلوزاء ليتناغم 
م��ع جوبيت��ر يف برجك، ما يولد طاق��ة اإيجابية وحالة 

من الرومان�ضية ويك�ضبك جاذبية كربى

مهني��ًا: يج��ب اأن تغ��ّر �ضل��وكك اذا �ضعرت باخلط��ر، حذار 
احلرب املفتوحة اإذ قد يكون بانتظارك يوم يثر يف نف�ضك 
ال�ضك��وك  عاطفي��ًا: م�ضاعر الغرة تتح��رك يف قلب احلبيب 
مما يدخل ال�رور اإىل قلبك وتطمئن اإىل حبه لك، لكن عليك 

معاملته باملثل لي�ضعر هو باالطمئنان اأي�ضًا

مهنيًا: ح��ذار االجن��رار وراء االأحا�ضي�س واالأف��كار ال�ضلبية 
حّت��ى لو �ضع��رت بتحّدي��ات وا�ضتفزازات كب��رة من بع�س 
الزم��الء عاطفي��ًا: ال تت���ّرع يف اإلق��اء اللوم عل��ى احلبيب 
واتهام��ه مبا اآلت اإلي��ه االأمور بينكما، فاأن��ت تتحمل جزءاً 

كبراً من امل�ضوؤولية

مهني��ًا: متطلبات العمل تتزاي��د بعدما تبواأت من�ضب 
عاطفي��ًا:  املزي��د  لتحّم��ل  ح��ذراً  فك��ن  امل�ضوؤولي��ة، 
الرومان�ضي��ة تفر���س نف�ضه��ا الي��وم وتك��ون اأيام��ك 

املقبلة مليئة بال�ضعادة الكبرة واالأحالم اجلميلة

مهني��ًا: يع��دك هذا الي��وم باملزيد من االأرب��اح املالية 
الت��ي حت�ضل عليها م��ن ا�ضتثماراتك يف اأحد امل�ضاريع 
الناجح��ة عاطفيًا: دخل فينو���س اإىل اجلوزاء ما يجعل 
االأج��واء رومان�ضية برفق��ة احلبي��ب، فت�ضعان اخلطط 

اجلديدة وامل�ضاريع للم�ضتقبل

 كان املكياج من اأكرث الأمور 
التي �ساعد املراأة على اإظهار كافة 
مفاتنها، والعمل على الظهور يف 

�سورة جميلة، ولكن ا�ستخدام 
املكياج اأدى اإىل جعل الن�ساء 

جميعهن يظهرن كاأنهن ي�سبهن 
بع�سهن، وهذا اأمر �سبب العديد من 

امل�سكالت يف �سفوف الن�ساء على 
حد �سواء، وحديثنا اليوم �سيدور 

عن اأبرز الطرق التي ت�ساعد 
املراأة يف اإظهار جمالها با�ستخدام 

الطريقة ال�سحيحة لإخفاء العيوب 
املوجودة يف الب�سرة با�ستخدام 

املكياج، 

مهني��ًا: �ضغ��وط روتيني��ة يف العم��ل، لكن��ك متل��ك 
الق��درة على ت�ضير دفة االأمور كما ت�ضاء، والتو�ضل 
اإىل النتائ��ج التي تبغيه��ا عاطفيًا: ال حتّمل ال�ريك 
م�ضوؤولي��ة امل�ض��اكل بينكم��ا، الأن��ك تتحّم��ل اجل��زء 
االأك��رب منها ب�ضب��ب اإهمالك له واالهتم��ام بال�ضاأن 

املهن اأكرث من املطلوب


