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مهني��ا: يع��دك ه��ذا الي��وم بانفراج��ات مهّمة تط��ال يف و�ضعك 
املهني، وهذا ما يوؤدي اإىل م�ضتقبل اأكرث ا�ضتقراراً واإ�رشاقًا

عاطفي��ًا: ق��د ت�ضط��ّر اإىل االن�ضغ��ال ع��ن ال�رشي��ك ب�ضب��ب بع�ض 
امل�ضوؤولي��ات ال�ضخ�ضية التي تطراأ فجاأة، االأمر الذي يثري ا�ضتياء 

احلبيب وتذّمره منك، فيّتهمك بالالمباالة واالأنانية

مهني��ًا: يجعل��ك ه��ذا الي��وم يف توا�ض��ل م��ع اأ�ضخا�ض 
نافذي��ن يف العم��ل، وي�ضه��م يف و�ضول��ك اإىل حتقي��ق 
االأهداف التي حددته��ا لنف�ضك منذ مدة طويلة عاطفيًا: 
ي�ضم��ح هذا اليوم ل��ك مبعاجلة بع�ض ال�ض��وؤون العالقة، 

وت�ضيطر عليك االأجواء االإيجابية من كل حدب و�ضوب

مهني��ًا: تكثف م��ن ن�ضاطاتك وتك��رث مواعيدك وتزداد 
اأ�ضهم �ضعبّيتك، حاول اأن تكون اأكرث التزامًا يف عملك، 
ونفذ املهام املوكلة اإليك فقط عاطفيًا: عليك اأن تنظر 
اإىل االأم��ور بطريق��ة اإيجابية، واأن تتعّل��م كيف حتّول 
اخل�ضارة اإىل ربح اأكيد مل�ضلحة العالقة

مهنيًا: يجعلك هذا اليوم ال ت�ضتعجل النتائج والتزم خطط 
العم��ل، وجناحك يثري غرية االآخرين فك��ن حذراً عاطفيًا: 
ث��ق باحلبيب وال تخترب حبه لك، وق��د تفاجاأ مب�ضارحته 
ل��ك بحقيق��ة م�ضاعره، فتحت��ار حينها كي��ف تعرب له عن 

حبك الكبري

مهني��ًا: يخل��ق هذا اليوم فارق��ًا كبرياً ب��ن االأم�ض واليوم 
يف االأف�ضلي��ة، وتبق��ى االأولوي��ة للمعاجلة االأك��رث رواجًا 
عاطفي��ًا: كل املعطي��ات ت�ض��ري اىل ق��درة ال�رشي��ك عل��ى 
التحّم��ل، لك��ن ذل��ك قد يك��ون ملدة معين��ة قب��ل اأن يفجر 

بركان غ�ضبه وتطالك حممه

مهني��ًا: تخو���ض جم��ااًل جدي��داً يف العم��ل، ولكن ه��ذا لن 
يك��ون �ضهاًل، فك��ن م�ضتع��داً لتحّديات جدي��دة ومواجهات 
عا�ضف��ة م��ع اأ�ضحاب اخل��ربة عاطفي��ًا: ترتت��ب عليك هذا 
اليوم م�ضوؤوليات كث��رية جتعلك اإما متمرداً اأو ثائراً اأو غري 

مطمئن اإىل العالقة بال�رشيك
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طريقة لتطويل األظافر وتقويتها 

 وه��و االأمر ال��ذي �ضنعّرفكم علي��ه يف هذا املق��ال. ن�ضائح 
لتقوي��ة االأظافر تن��اول الغ��ذاء ال�ضّحي واملت��وازن، والذي 
واالأم��الح  الكربوهي��درات،  الفيتامين��ات،  عل��ى  يحت��وي 
املعدنّي��ة وغريه��ا. �رشب م��ا ال يقل عن ثماني��ة اأكواب من 
املاء ب�ض��كٍل يومي. االبتعاد عن مالم�ضة امل��واد الكيماوّية 
واحلارق��ة لليدي��ن مث��ل املنظف��ات، واحلر���ض عل��ى لب�ض 
القفازات البال�ضتيكية اأثناء عملّية اجللي والتنظيف. تطبيق 
الفازل��ن عل��ى اليدين قبل اخللود اإىل الن��وم وب�ضكٍل يومي. 
االبتع��اد عن تطبيق طالء االأظافر ب�ض��كٍل يومي، وا�ضتخدام 
احلّن��اء ب��داًل منه بن فرتٍة واأخرى. احلر���ض على عدم فتح 
املعلب��ات اأو االأ�ضي��اء ال�ضلب��ة با�ضتخ��دام االأظاف��ر. تقلي��م 
االظاف��ر وبرده��ا. تنظيف االأظافر من خ��الل نقعها باملاء 
ال�ضاخ��ن وال�ضابون، وفركه��ا با�ضتخدام فر�ض��اة االأ�ضنان. 
خلطات طبيعية لتطوي��ل االأظافر وتقويتها خلطة الطماطم 
يت��م اإعداده��ا م��ن خالل م��زج كمّي��ة م��ن ثم��ار الطماطم 
الطازج��ة م��ع القلي��ل م��ن الث��وم ور�ض��ة من املل��ح، حلن 

احل�ض��ول عل��ى مزيٍج ي�ضب��ه الع�ضري، حيث يج��ب �ضكب هذا 
الع�ض��ري يف وعاٍء عميٍق ومنا�ض��ب احلجم، ونقع االظافر به 
ملدة خم�ض ع�رشة دقيقة، مع احلر�ض على تكرار هذا اخلليط 
لالأظافر اأكرث من مّرة خالل االأ�ضبوع للح�ضول على النتائج 
املطلوب��ة. خلط��ة الزيت يجب م��زج ملعقٍة كب��ريٍة من زيت 
االأف��وكادو مع ثالث قطراٍت من زي��ت اخلزامى "الالفندر"، 
وتطبي��ق املزيج عل��ى االأظافر مّرًة خ��الل االأ�ضبوع، وي�ضار 
اإىل اأّن��ه من املمكن احل�ضول على ه��ذه الزيوت من حمالت 
العطارة. خلطة الليم��ون وزيت الزيتون مزج فنجاٍن �ضغري 
م��ن ع�ض��ري الليم��ون احلام�ض م��ع ملعقٍة كب��ريٍة من زيت 
الزيت��ون، ثم تغطي�ض فر�ضاة اأ�ضن��اٍن نظيفة يف هذا اخلليط، 
وفرك االأظافر به��ا لب�ضع دقائق، ويف النهاية غ�ضل اليدين 
بامل��اء الفات��ر، ودهن االظافر بزيت الزيت��ون، حيث ين�ضح 
بتك��رار ه��ذه اخللط��ة ث��الث م��ّرات يف االأ�ضب��وع للح�ضول 
عل��ى اأف�ضل النتائج. خلط��ة اجللي�ضريين حت�رش بخلط ع�رش 
مالعق كبرية م��ن ماء الورد، واأربع مالعق كبرية من كرمي 
اجللي�ضريي��ن، وملعقة كب��رية ون�ضف من الع�ض��ل الطبيعي، 
ون�ض��ف ملعق��ة �ضغرية م��ن خل التف��اح يف ق��دٍر على ناٍر 
منخف�ض��ة احل��رارة، وتركه حت��ى يتحول اإىل خلي��ٍط �ضائل، 

ث��م ا�ضتخدام��ه ب�ض��كٍل يومي، حي��ث اإّنه م��ن املمكن حفظه 
يف عب��وٍة بال�ضتيكي��ة حل��ن اال�ضتخ��دام. خلط��ات اأخ��رى 
خ��ل التفاح: م��زج ث��الث مالعق كب��رية من زي��ت الزيتون 
وخل التف��اح مع �ضفار بي�ضة، وطل��ي االأظافر بهذا املزيج 
با�ضتخدام قطعٍة م��ن القطن. خلطة امللح: والتي تتكّون من 
ملعقة �ضغرية م��ن �ضفار البي�ض، وملعقتن �ضغريتن من 
الع�ض��ل الطبيعي وامللح، حيث يجب فرك االأظافر بها لب�ضع 
دقائ��ق، وت��رك املزيج عل��ى اليدين ملدة ن�ض��ف �ضاعة قبل 

غ�ضلها باملاء املربد.
ا�ضباب تك�رش االظافر 

اأ�ضب��اب تك�رُشّ االأظافر ثّمة اأ�ضباب خمتلف��ة لتك�رُشّ االأظافر، 
وه��ي: االإ�ضاب��ات الناجم��ة ع��ن ا�ضتخ��دام �ضط��ح االأظافر 
بك��رثة يف االأعم��ال اليومّية مثل فتح االأغطي��ة. تكرار غ�ضل 
وجتفي��ف اليدي��ن مث��اًل عن��د تك��رار غ�ض��ل االأطب��اق، فذلك 
ُيعّر���ض االأظافر للجف��اف واله�ضا�ضة نتيجة مت��دد االأظافر 
وتو�ّضعها عند غ�ضلها، وانكما�ضها عندما جتف، مّما ُي�ضعف 
م��ن االأظافر م��ع الوق��ت. تعّر���ض االأظافر امل�ضتم��ر للمواد 
الكيميائّي��ة مث��ل املنّظفات، ومزيل ط��الء االأظافر، ومقِوّي 
االأظاف��ر، ومطّهرات اليد. �ضوء التغذية، حيث تتكّون االأظافر 

ب�ض��كٍل اأ�ضا�ض��ّي من بروت��ن ُي�ضّم��ى الكرياتن، وق��د ُيعّزى 
تك���رُشّ االأظاف��ر نتيج��ة نق�ض ه��ذا الربوت��ن يف اجل�ضم، اأو 
نتيجة لنق�ض بع���ض الفيتامينات واملعادن املهّمة ل�ضّحة 
االأظاف��ر، ومن هذه املعادن احلديد والزن��ك، والفيتامينات 
ج���، د، ه�، كما وقد ُي�ضّب��ب نق�ض البيوتن )اأحد فيتامينات 
ب( تك���رّش االأظاف��ر عل��ى الرغم م��ن اأّنه غري مع��روف كيف 
يلعب دوًرا يف احلفاظ عل��ى �ضحتها، وعلى عك�ض االعتقاد 
ال�ضائ��د فاإّن نق�ض الكال�ضيوم يف اجل�ضم ال يت�ضّبب يف تك�رُشّ 
االأظاف��ر اأو البق��ع البي�ض��اء. اأ�ضب��اب طبّية، مث��ل: فقر الدم، 
ا�ضطراب��ات الغ��ّدة الدرقّية، مر�ض ال�ضّك��ري، �ضعف الدورة 
الّدموّي��ة الطرفّية خ��الل احلمل، وبع���ض االأمرا�ض اجللدّية 
مثل احلزاز امل�ضّط��ح، وال�ضدفّية، والّثعلب��ة. اأ�ضباب وراثّية، 
فقد يك��ون تك�رُشّ االأظافر ُمكت�ضب من اأح��د الوالدين. التقُدّم 
يف ال�ضن، فم��ع مرور ال�ضنوات تقل رطوب��ة اجللد واالأظافر، 
وه��ذا يجع��ل االأظاف��ر جاّف��ة ومعّر�ض��ة للتك�رشالعي�ض يف 
املناطق قليلة الرطوبة، اأو التعّر�ض امل�ضتمر للهواء ال�ضاخن 
اجل��اف. ال�ضلوكّيات اأو الظروف البيئّية التي ُت�ضّبب اجلفاف 
ال�ضدي��د اأو الرطوب��ة ال�ضديدة لالأظاف��ر، فالرطوبة واجلفاف 

. يعمالن على اإ�ضعاف االأظافر ويجعالنها عر�ضة للتك�رُشّ

متابعة  ــ الجورنال 

خاص

طريقة عمل صوص الشوكالته 

كيف تجعل طفلك يحب القراءة 

طريقة غسل فرش المكياج 

طريق��ة عم��ل �ضو���ض ال�ضوكوالت��ه املكّون��ات: اأرب��ع 
مالع��ق كب��رية م��ن ال��كاكاو. ملعقتان كبريت��ان من 
ال�ضّك��ر، وميك��ن الّزي��ادة عل��ى ذل��ك ح�ض��ب الّرغب��ة. 
ملعقت��ان كبريتان م��ن احلليب اجلاف ل��كّل كوب من 

املاء، ومن املمكن اأن ن�ضع كوبن من احلليب ال�ّضائل. 
كوب��ان م��ن املاء. ملعق��ة �ضغرية م��ن الفانيليا. علبة 
ق�ضط��ة. ن�ضف ا�ضبع من الّزبدة. ملعقتان كبريتان من 
الّن�ض��ا. �ضوكوالتة جالك�ضي واح��دة. طريقة الّتح�ضري: 

اخلط املكّونات اّلتي مّت ذكرها ب�ضكٍل جّيد. �ضع املزيج 
بق��دٍر اأو وعاٍء منا�ضب. �ضع الوع��اء على ناٍر متو�ّضطة 
احلرارة واال�ضتمرار بالّتحري��ك حّتى متتزج املكّونات 

ب�ضكٍل جّيد. ا�ضتخدميها وهي باردة.

اأهمي��ة القراءة الأطفالنا الق��راءة لالأطفال االأطفال 
ه��م االأجيال التي �ضرتتقي بالوط��ن نحو االأف�ضل، 
ونح��ُن من ن�ضاهم يف تنمي��ة اأفكارهم وت�ضجيعهم 
على القراءة واالطالع على ثقافات جديدة، فيعترب 
االأطف��ال كالزهور كلما �ضقي��ت وتغذت ب�ضكل جيد 
ف�ضتنمو نبتة رائعة املظهر، وكذلك احلال بالن�ضبة 
لالأطفال كلم��ا نهلوا من املع��ارف والعلوم، زادوا 
تط��وراً، واأ�ضبحوا اأ�ضخا�ضًا مميزي��ن، ولعل اأف�ضل 
الط��رق التي ت�ضهم يف زي��ادة املعرفة هي القراءة، 
لذل��ك يجب علين��ا اأّن نحر�ض على جع��ل االأطفال 
يحّب��ون القراءة. و�ضائل جلع��ل الطفل يحّب القراءة 
هن��اك الكثري من االآباء واالأمه��ات يحلمون بجعل 
اأطفالهم يحّبون القراءة، فيما يلي �ضنعر�ض بع�ض 
االأ���رشار لتجعلي طفلك يحّب الق��راءة ومنها: ر�ضم 
احل��روف االأبجدية على جدران غرف��ة نومه. جعل 
االأطف��ال يق��روؤون م��ا يحّب��ون قراءت��ه، ولي�ض ما 
يختاره اأحدهم، وميك��ن ح�رش خياراته مبجموعة 
م��ن الق�ض���ض واملج��الت املنا�ضب��ة ل��ه. الزي��ارة 

الدوري��ة للمكتب��ة م��ع االأطف��ال. ت�ضجيعه��م عل��ى 
الق��راءة م��ن خ��الل م�ضاعدته��م يف اإيج��اد كتبهم 
ل��ة لديهم. م�ضاركة االأطف��ال بقراءة الكتاب  املف�ضّ
ال��ذي يحاول��ون قراءت��ه، وم�ضاعدته��م يف فهمه. 
الق��راءة اأمام الطفل، فمن املعروف اأن الطفل يحب 
اأن يقّل��د من حول��ه. الثناء على الطف��ل عندما يقراأ 
ب�ض��كل جيد، اأو عندم��ا يح�ضن من اختي��ار الكتاب 
املنا�ض��ب له. ط��رح بع�ض االأ�ضئلة ع��ن الكتب التي 
ق��ام بقراءته��ا، فه��ذا اأ�ضل��وب للت�ضجي��ع، ولزيادة 
فه��م الطفل واإدراكه ملا يق��راأ. اال�ضتعانة باالألعاب 
الرتفيهية مل�ضاعدته على القراءة. اإخبار الطفل عن 
اأهمّية الق��راءة، وتو�ضيح اأنها املفت��اح لكّل �ضيء. 
ع��دم مقارنة الطفل وقدراته بق��درات االآخرين، بل 
حماولة اكت�ضاف نق��اط �ضعفه، وما االأحرف التي 
يواجه �ضعوب��ة يف لفظها، اأو تذكرها، اأو تركيبها، 
وتدريبه عليها باأ�ضول م�ضٍل وممتع. تقدمي جمالت 
كهدّي��ة للطفل كّي ي�ضعر باأّنها �ض��يء ممتع، ولي�ض 
واجبًا، فمثاًل ترتب��ط احللويات باملتعة واملكافاأة 
لالأطف��ال، لك��ن م��اذا ع��ن الكت��ب، مل��ا ال تك��ون 
كذل��ك. كيفّية اختيار الكت��ب املنا�ضبة للطفل يجب 

اختي��ار الكتاب املنا�ضب للطف��ل من خالل مراعاة 
االأم��ور التالي��ة يف اختياره ومنه��ا: احلر�ض على 
اأّن يك��ون غ��الف الكت��اب جذابًا، وذل��ك با�ضتماله 
عل��ى االأل��وان واالأ�ض��كال. اّن يحت��وي الكتاب على 
جمموع��ة من ال�ض��ور امللفتة لالنتب��اه. ينبغي اأّن 
تك��ون �ضفح��ات الكت��اب من ال��ورق املق��وى ذي 
اجل��ودة العالية، وغري قابل للتل��ف ب�ضهولة، وذلك 
الأّن االأطف��ال يتمّي��زون بك��رثة العب��ث. اأّن تراع��ي 
اأّن يك��ون حج��م الكتاب منا�ضب��ًا لعمر الطف��ل. اأّن 
تتمّي��ز ح��روف الكت��اب باأنه��ا كبرية لك��ي ي�ضهل 
قراءته��ا عل��ى االأطف��ال. يج��ب اأّن يتمّي��ز حمتوى 
الكت��اب باأ�ضلوب الب�ضاطة، لك��ي يتمّكن الطفل من 
قراءته. اأهمية القراءة الأطفالنا اإ�ضباع حياة الطفل 
واإثرائه��ا من خ��الل تعرفه عل��ى معلومات جديدة 
ع��ن طري��ق الكت��ب الت��ي يقروؤه��ا. اإث��راء مفرداته 
اللغوي��ة وامل�ضطلح��ات الت��ي ي�ضتخدمه��ا. زراعة 
القي��م االإيجابية لدى الطف��ل. تعمل على ملء فراغ 
الطفل. تعمل على تنمية قدرات ومواهب الطفل يف 
اإلقاء اخلطابات. تعترب القراءة م�ضدر جيد الإك�ضاب 

الطفل املزيد من املعلومات.

ك��ي ت�ضمن��ي �ضّيدت��ي احل�ض��ول على �ض��كل جذاب 
با�ضتخ��دام املكي��اج علي��ِك ا�ضتخ��دام اأدوات نظيفة 
حتم��ي ب�رشت��ك م��ن اجلراثي��م والفطري��ات التي قد 
ت�ضّب��ب االأمرا���ض اجللدّية والبث��ور يف الوجه؛ حيث 
اإّن عدم االهتمام بنظافتها يعمل على فقدان نعومة 
الفر���ض ج��راء تراك��م اآث��ار املكي��اج عليه��ا، ولهذا 
حافظي دائمًا على اأدوات مكياجك بطرٍق اآمنة وغري 
مكلف��ة، ونّظفيه��ا با�ضتمرار بداًل م��ن رميها و�رشاء 
اأدوات اأخ��رى. قبل التط��ّرق اإىل كيفّية تنظيف فر�ض 
املكياج عليِك معرفة اأّن لكل فر�ضاة وقت لتنظيفها؛ 
فُفر���ض ك��رمي االأ�ضا���ض والب��ودرة واأحم��ر اخل��دود 
ُتنّظف م��ّرًة يف االأ�ضبوع، اأّم��ا الفر�ض التي ت�ضتخدم 
لظ��الل العيون فُتنّظف كّل ثالثة اأيام اأو كّل يومن، 
اأّم��ا اإن كن��ِت ت�ضتخدم��ن الفر�ض اخلا�ض��ة لتحديد 
الع��ن فنّظفيها بع��د كل ا�ضتخدام. ط��رق املحافظة 
على فر���ض املكياج ام�ضك��ي الفر�ض��اة بحيث تكون 

�ضعرياتها لالأ�ضفل وافتح��ي املياه واغ�ضليها باملاء 
حت��ى تتخّل�ضي من اآثار املاكي��اج عليها، ثّم �ضعي 
القليل من �ضامبو االأطفال على يدك وافركيها بلطف 
حتى ال تت�ضاقط �ضعرياتها، واأعيدي تنظيفها باملاء 
اإىل اأن يذه��ب اأث��ر ال�ضامب��و، وبعده��ا �ضعيها على 
فوطٍة نظيف��ة واتركيها حتى جتف. �ضعي يف وعاء 
عميق القليل م��ن �ضامبو االأطفال مع املاء، وانقعي 
الُفر���ض في��د ملّدة ع���رش دقائق، ث��ّم اغ�ضليها باملاء 
جيداً، وا�ضغطي على الفر�ض بلطف حتى ينزل املاء 
منها، واأح�رشي فوطًة نظيفًة و�ضعي الفر�ض فوقها 
حتى جتف، وال حتاويل جتفيفها بيدك الأّنها �ضتفقد 
نعومتها و�ضعرياتها اأي�ضًا. ا�ضتخدمي الكحول الذي 
يب��اع يف ال�ضيدلّي��ات؛ حيث اإّن��ه معّقم ومنّظف يف 
الوقت نف�ض��ه، وا�ضكبي القليل منه يف علبة �ضغرية، 
ثّم اأح���رشي الفر�ضاة ال��الزم تنظيفها و�ضعيها يف 
الكح��ول وحرك��ي بلط��ف ب�ض��كٍل دائ��ري وباجت��اه 

املكي��اج  بقاي��ا  اأّن  �ضتالحظ��ن  واح��د، 
ن الكح��ول، ا�ضتم��ري يف التحريك  ب��داأت ُتل��َوّ

ث��م ا�ضغط��ي باإ�ضبعك عليها قلي��ال لتتاأكدي من 
اأنه��ا نظيفة متامًا، ثّم اتركيها جتف كما يف الطرق 
ال�ضابق��ة. �ضعي ملعقًة من اخلل يف كمّية من املاء، 
وانقع��ي به��ا ُفر���ض املكي��اج، وبعد خم���ض دقائق 
حّرك��ي الفر���ض ف��اإذا وجدِته��ا نظيف��ًة ارفعيها من 
ه��ذا املحل��ول، واغ�ضليها باملاء ث��م �ضعيها جانبًا 
االأطف��ال  اال�ضتعان��ة مبنادي��ل  باإمكان��ك  لتج��ف. 
املبّلل��ة، افردي املنديل على ي��دك وحّركي الفر�ضاة 
بلط��ف اإىل اأن تزول بقايا املكياج عنها. ا�ضتخدمي 
غ�ض��ول الوجه لتنظيف فر�ض املكياج؛ فهو م�ضنوع 
لتنظيف الوجه من املكي��اج، وبالتاأكيد �ضي�ضاعدك 
يف تنظي��ف الفر���ض، �ضع الكمّي��ة املنا�ضبة منه يف 
وع��اء يحت��وي على امل��اء، ونّظف��ي ب��ه الفر�ض، ثم 

اغ�ضليها واتركيها كي جتف.

مهني��ًا: يجعل��ك ه��ذا الي��وم تعتمد ب�ض��كل اأ�ضا�ضي عل��ى نف�ضك 
لتتمك��ن من تخطي العقبات الت��ي تواجهك يف املهنة عاطفيًا: 
ي�ضع��رك ه��ذا اليوم بالتحرر م��ن بع�ض القي��ود ويطلق العنان 

للتعبري عن م�ضاعرك االإيجابية عليك وعلى ال�رشيك

واملوؤمت��رات  اللق��اءات  م��ن  الكث��ري  حت���رش  مهني��ًا: 
م��ن  الكث��ري  اإلي��ك  حتم��ل  الت��ي  املهني��ة  واالجتماع��ات 
املفاج��اآت وت�ضتفي��د منه��ا يف جمال��ك املهن��ي عاطفي��ًا: 
الرومان�ضي��ة حتي��ط ب��ك م��ن كل جان��ب وتبدو �ضعي��داً مع 

ال�رشيك الذي مت�ضي معه اأجمل اللحظات يف حياتك

مهني��ًا: يجعل ه��ذا اليوم االأج��واء اإيجابية وتك��ون عاماًل 
اأ�ضا�ضي��ًا يف اإبع��اد الهم��وم وال�ضغوط ع��ن حياتك املهنية 
عاطفي��ًا: ترتط��ب االأجواء وتنتع���ض االأوق��ات وتعرف عن 
لق��اءاءت عذبة، وتكون عل��ى ا�ضتعداد لتتمّك��ن من مواكبة 

التطور امل�ضتجد يف العالقة

مهنيًا: يتحدث هذا الي��وم عن حماولة خداع من اأحد 
الزم��الء ترتد �ضلب��ًا عليك وتزع��زع مكانتك ومركزك 
يف العم��ل عاطفيًا: ابتعد عن اال�ضتخفاف يف تعاملك 
مع ال�رشيك، وكن اأكرث عمقًا معه، فهذا يفيدكما اأكرث

مهني��ًا: ال تظهر �ضعيفًا اأمام من ي�ضاء حتطيمك وعليك 
اأن تكون اأكرث دراية بتطورات جمال عملك واأن حتاول 
جماراته��ا عاطفيًا: �ضحيح اأنك متر بيوم ع�ضيب جراء 
م�ض��كالت عاطفي��ة، لكنك حتافظ على ه��دوء اأع�ضابك 

وتت�رشف مع ال�رشيك بال�ضكل الالئق

تعترب العناية بالأظافر من 
اأهم متطلبات العناية باجل�سم 

واملظهر اخلارجي، وقد 
خ�س�ست العديد من �سالونات 

التجميل اأق�سامًا للعناية 
بها من خالل عملّية تدعى 

العناية  ولكّن  "املانيكور"، 
بالأظافر وتقويتها ل تقت�سر 

على ال�سالونات فح�سب، 
حيث اإّنه من املمكن العناية 

بها يف املنزل،

مهني��ًا: ميالأك ه��ذا اليوم �ضغف��ًا وح�ض��وراً وتاألقًا، 
وت�ضتع��د ل�ضف��ر يف ه��ذه االأثن��اء، اأو تط��رق ب��اب 
مغامرة جديدة وجتربة ممّيزة عاطفيًا: الت�ضاهل مع 
ال�رشيك يزيده طمعًا وا�ضتخفاف��ًا بك وا�ضت�ضعافك، 

وهذا بات ال يحتمل اإطالقًا


