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مهني��ًا: تت��وق للعم��ل وال �س��ّيما �لعم��ل �ل�رسي��ع، ومتيل �إىل 
�تخ��اذ قر�ر�ت جريئ��ة ومت�رّسعة �أحيانًا، فاأن��ت قادر د�ئمًا 
عل��ى تنظيم ج��دول �أعمالك بنج��اح تام   عاطفي��ًا: ال تقحم 
نف�س��ك يف خ��اف م��ع �ل�رسيك ل�س��بب غري ج��ّدي، الأنك، يف 

�لنهاية، 

مهنيًا: عليك �أن تك��ون �أكرث ثقة بقدر�تك، على �لرغم من 
�أن بع�سهم يحاول �لنيل منك و�إحباط عزميتك

عاطفيًا: تقابل �ل�سخ�ص �ملنا�سب هذ� �ليوم، وقد ي�سعرك 
ذل��ك بارتي��اح كبري بع��د فرتة �س��عبة �أم�س��يتها وحيد�ً 

بعيد�ً عن كل حميطك

مهنيًا: وجوه جديدة يف حياتك ورمبا حت�سل تطّور�ت 
مهنية مفرحة، فكن جاهز�ً ال�ستقبال كل ما يحمله لك 
�لقدر من فر�ص للم�ساحلة و�لتقّدم عاطفيًا: تتفق مع 
�ل�رسي��ك عل��ى بع�ص �لنق��اط، لكن ه��ّوة �خلاف على 

نقاط �أخرى و��سعة جد�ً. �نتبه لذلك

مهنيًا: جتربة قا�س��ية متر بها قد تف�سح �أمر�ً �أو جتد 
نف�سك متورطًا يف ق�سية قانونية �أو غريها عاطفيًا: 
يح��دث ما يرب��كك يف جمالك �لعاطف��ي �أو �لعائلي، 

عليك �أال جتازف يف جماالت خطرة

مهني��ًا: �لقم��ر �جلديد يف برج �الأ�س��د يخترب عاق��ة مهنية، 
�أو يجعل��ك تو�جه و�س��عًا الأحد �ملقربني يحت��اج �إىل دعمك 
وعنايت��ك، وق��د تقوم ب�س��فر عاطفي��ًا: ح��اول �أن تبتعد عن 
�لعد�ئي��ة غ��ري �مل��رّبرة م��ع �ل�رسي��ك، فاملرحل��ة �ملقبل��ة 

�ستفر�ص عليك �لتعامل معه بجدية

مهني��ًا: ي�س��جل �لقم��ر �جلدي��د يف برج �الأ�س��د �نت�س��ار�ً لك 
�أو جناح��ًا يف جم��ال م��ا، ويتح��دث عن �أيام م��ن �حلظوظ 
وتتلقى �أخبار�ً جيدة  عاطفيًا: تعاطف �ل�رسيك معك يفر�ص 
عليك مزيد�ً من �ل�س��فافية يف �لتعامل معه، و�حلر�ص على 

مر�عاة �سعوره �ملرهف با�ستمر�ر
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إليِك أهم النصائح لتفتيح البشرة بوصفات العسل األبيض

لكن مع ذلك، تلعب �أ�س��عة �ل�س��م�ص، �لتلوث ،�ل�س��و�رد �حلرة مع 
�لعو�مل �ليومية دور كبري يف �إتاف �سبغة �مليانني وتر�كمها 
على �س��طح �جللد لتت�س��بب يف ��س��مر�ر �جللد. مع نق�ص �ملعرفة 
�لكامل��ة، نقع جميعًا �س��حية لكرميات تفتيح �جللد و�لعاجات 
�لكيميائي��ة. ت�س��تمل تل��ك �لعاج��ات عل��ى بع���ص �لعنا���رس 
كالبار�ب��ني، �لكربيت��ات وغريه��ا و�لت��ي ال تدمر �س��حة �جللد 
فقط، لكن قد توؤدي لاإ�سابة بال�رسطان. �علمي جيد�ً �أنه عندما 
يتم ��س��تبد�ل مثل تل��ك �مل�س��تح�رس�ت �لكيماوية بالو�س��فات 
�لطبيعي��ة و�مل�س��تح�رس�ت �ملنزلي��ة فحتم��ا �ستح�س��لني على 

�أف�سل �لنتائج لتفتيح �لب�رسة دون �أي �آثار جانبية.
�س��نتعرف معّا �إىل �أهم �لفو�ئد �جلمالية �لتي يقدمها لِك �لع�سل 

وكيفية ��ستخد�مه لتفتيح �الأماكن �لد�كنة.
كيف ي�ساعد �لع�سل على تفتيح �لب�رسة؟

تعمل �خلو��ص �مل�سادة للبكترييا �لتي متيز �لع�سل على تهدئة 
�لتهاب��ات �جلل��د، مم��ا يحميِك م��ن �لتعر�ص للع��دوى �لفطرية 
وتهيج �جللد. كما يحتوي �لع�سل كذلك على م�ساد�ت �الأك�سدة، 

�لتي ت�س��اعد عل��ى تاأخري ظهور عامات �ل�س��يخوخة. ي�س��اعد 
�لع�س��ل �أي�سًا على تفتيح �مل�س��ام �مل�سدودة، حماية �لب�رسة من 

�الأ�سعة فوق �لبنف�سجية وجتديد �خلايا �لتالفة. 
�إىل جانب ذلك، يتميز �لع�س��ل بخو����ص فّعالة لرتطيب وتنقية 
�لب�رسة للحفاظ على �سحة وحيوية �جللد. كما تعمل �الإنزميات 

�ملوجودة به على ��ستعادة �لن�سارة �لطبيعية من جديد.
�أف�سل �لو�س��فات �لطبيعية با�ستخد�م �لع�س��ل لتفتيح �الأماكن 

�لد�كنة.
1 - و�سفة �لع�سل مع �لزبادي

يحتوي �لزبادي على حم�ص �لاكتيك، �لذي ي�ساعد على تفتيح 
�الأماك��ن �لد�كن��ة من �جلل��د. �أما �لع�س��ل في�س��اعد على ترطيب 

�جللد وتهدئة �اللتهابات.
  طريقة �لتح�سري

�خلطي ملعقة كبرية من �لزبادي �لطازج مع 2 ملعقة كبرية من 
�لع�س��ل للح�سول على خليط متجان�ص. يوزع �خلليط �لناجت على 
ب���رسة �لوج��ه ويرتك مل��دة 10 – 15 دقيقة. بعد م��رور �لوقت 
�ل��ازم، ي�س��طف �لوجه جيد�ً باملاء �لبارد. كرري تلك �لو�س��فة 

يوميًا للح�سول على ب�رسة �أفتح خال �أ�سبوع و�حد فقط.

2 - و�سفة �لع�سل مع ع�سري �لليمون
تخلط معلقة كبرية من �لع�س��ل �الأبي�ص مع 2 ملعقة كبرية من 
ع�س��ري �لليمون. يوزع �خلليط على �الأماك��ن �لد�كنة من ب�رسة 
�لوجه �أو �جل�س��م مع �لتدليك لب�س��ع دقائ��ق. يرتك �خلليط على 
�لب�رسة حتى يجف متامًا ثم ي�سطف جيد�ً باملاء �لبارد. ميكنِك 
كذلك �إ�سافة ملعقة �سغرية من زيت �لزيتون �أو �أي من �لزيوت 
�لعطرية للخليط للح�س��ول على �لرتطي��ب �لازم للب�رسة. تكرر 
تلك �لو�سفة مرة و�حدة �أ�سبوعيًا لتجنب �حمر�ر �لب�رسة نتيجة 

�لطبيعة �حلام�سية �ملميزة لع�سري �لليمون.
3 - و�سفة �لع�سل مع دقيق �حلم�ص

�خلطي ملعقة كبرية من دقيق �حلم�ص، ½ ملعقة �س��غرية من 
�لع�س��ل، ملعقة كبرية من �حلليب مع ب�س��ع قطر�ت من ع�س��ري 
�لليم��ون. تخل��ط جمي��ع �ملكون��ات مًعا للح�س��ول عل��ى خليط 
متجان���ص. يوزع �خللي��ط على ب�رسة �لوجه وي��رتك 15 – 20 
دقيقة قبل �أن يفرك جيد�ً. بعد ذلك، ت�سطف �لب�رسة جيد�ً باملاء 
�لفاتر. ي�س��اعد دقيق �حلم�ص على تق�س��ري �جللد �مليت لتجديد 
حيوي��ة �لب�رسة، �أما �لع�س��ل وع�س��ري �لليمون في�س��اعد�ن على 
تفتيح �الأماكن �لد�كنة. ميكنِك �حل�سول على نتائج �أف�سل عند 

تطبيق تلك �لو�سفة ب�سكل منتظم مرتني خال �الأ�سبوع.
  4 - و�سفة �لع�سل �الأبي�ص مع �حلليب �ملجفف وزيت �للوز

�خلط��ي ملعقة �س��غرية من ع�س��ري �لليمون و�لع�س��ل �الأبي�ص 
م��ع ملعقة كب��رية من �حللي��ب �ملجفف و1/2 ملعقة �س��غرية 
م��ن زي��ت �للوز �ملر. ي��وزع �خلليط جيد�ً على ب���رسة �لوجه مع 
�لرتكي��ز عل��ى �الأماكن �لد�كن��ة ويرتك مل��دة 10 – 20 دقيقة 
قبل �أن ي�س��طف باملاء �لبارد. ميكن ��س��تبد�ل �حلليب �ملجفف 
باحللي��ب �ل�س��ائل مع تطبيق نف�ص �لو�س��فة ونف���ص �خلطو�ت. 
طبقي تلك �لو�س��فة يوم بعد يوم للح�س��ول على نتائج �رسيعة 

خال �أ�سبوع و�حد.
-5 و�سفة �لع�سل مع �ل�سوفان و�الأفوكادو

�خلط��ي ½ ثمرة من �الأفوكادو للح�س��ول على خليط ناعم. ثم 
ت�س��اف 1 ملعقة كبرية من �لع�س��ل و�ل�س��وفان لاأفوكادو مع 
�لتقليب �جليد للح�س��ول عل��ى خليط متجان���ص. �تركي �خلليط 
جانبًا ملدة دقيقتني حتى ي�س��بح �ل�سوفان �أنعم. بعدها، يوزع 
�خللي��ط على �لب�رسة ويرتك حتى يجف متامًا. ت�س��طف �لب�رسة 
بامل��اء �لب��ارد مع فرك �لب���رسة يف حركات د�ئري��ة. تكرر تلك 

�لو�سفة 3 مر�ت �أ�سبوعيًا للح�سول على �أف�سل �لنتائج.

متابعة – الجورنال 

طريقة عمل كاسترد الفواكه  

وصفات فعالة جدًا لعالج قشرة الشعر

أضرار مسّرحات الشعر على صحة الحامل

�ملكونات:-
كي�ص م�س��حوق �لكا�س��رتد ن�س��ف كيلو حليب 2 ملعقة كبرية 
�سكر ملعقتان كبريتان ع�سل ربع كوب لوز ن�سف كوب فر�ولة 
مقطع �إىل �رس�ئح ن�س��ف كوب توت �أحمر ن�س��ف كوب كيوى 

مقطع ربع كوب موز مقطع �لطريقة:-
يف وع��اء �س��غري �حلج��م �س��عي م�س��حوق �لكا�س��رتد و150 
ج��م من �حللي��ب، و�خلطي حت��ى تتجان�ص �ملكونات، �س��عي 
�ل�س��كر وما تبقى من كمية �حلليب يف ق��در على �لنار. حّركي 

�ملكونات با�س��تمر�ر حتى تغل��ي ويذوب �ل�س��كر متاًما، وبعد 
ذلك �أ�س��يفي مزيج �لكا�س��رتد وحّركي حتى يتما�سك �ملزيج، 
�أبعدي �لقدر عن �لنار و��س��كبي �ملزيج يف كا�سات �لتقدمي، ثم 
وّزع��ي �لتوت �الأحمر و�لفر�ولة و�لكيوي و�ملوز و�للوز يف كّل 
منه��ا، وقّلبي �ملزي��ج و�لفو�كه بتاأن حت��ى تتد�خل ثم �تركي 
�لكا�س��ات جانًبا حتى تربد، ثم �دخلي كا�س��ات �لكا�سرتد �إىل 
�لثاج��ة و�تركيه��ا حتى جتمد ث��م زّيني بها �س��فرتك، �أنرثي 

�لقليل من �سكر �لبودرة على وجه �لكا�سرتد. 

 تعد ق�رسة �ل�س��عر من �أكرث �مل�س��كات �سيوعًا بني �لن�ساء 
و�ل�س��باب خال �لفرتة �لر�هنة، لكنها ت�س��بب لنا كن�س��اء 

�الإحر�ج �ل�سديد  �سو�ء د�خل �ملنزل �أوخارجه.
 تزيد هذه �مل�س��كلة خا�س��ة خ��ال �لتغ��ري�ت �جلوية يف 
�لطق���ص وخا�س��ة يف ف�س��ل �ل�س��تاء وبرودة �جل��و �أو يف 
ف�س��ل �ل�س��يف مع �رتفاع درجات �حلر�رة. من �ملاحظ 
�أن��ه ب�س��بب تغ��ري �لع��اد�ت �لغذ�ئي��ة وقل��ة ���رسب �ملياه 
وغريها من �الأ�سباب تنتج هذه �لق�سور �لبي�ساء يف فروة 
�لر�أ�ص. غالبًا ما تكون هذه �لق�س��ور �س��ميكة للغاية وتزيد 
بكمية كبرية وت�سبب ت�ساقط �ل�سعر و�إحمر�ر �سديد باجللد 
باالإ�س��افة  �إىل �حلك��ة. وبالطبع يتطلب ه��ذ� �الأمر �ملوؤمل 
حلواًل �رسيعة وجذرية وفورية لتجنب حدوث م�ساعفات. 
لذ� جئنا �إليِك بعدد من �لو�سفات �لطبيعية �لتي ت�ساعدِك 

على �لق�ساء نهائيًا على ق�رسة �ل�سعر.
1 - و�سفة بذور �حللبة وخل �لتفاح

تع��د بذور �حللب��ة من �أه��م �ملكون��ات �لتي ت�س��اعد على 
�لق�س��اء على ق�رسة �ل�سعر. حتتوي �حللبة على �لعديد من 

�لعنا�رس �لهامة منها �لربوتني و�لبوتا�س��يوم وفيتامني 
C باالإ�س��افة �إىل �الأحما���ص �الأميني��ة �لت��ي حت��د من 
ت�س��اقط �ل�س��عر وعاج ف��روة �لر�أ���ص من �لق�رسة. �س��عي 
ملعقت��ني م��ن بذور �حللب��ة يف �ملياه  ليلة و�س��حاها ثم 
قومي بطحنها لت�س��بح على �سكل عجينة ثم �سعيها على 
فروة �لر�أ�ص ملدة ن�س��ف �ساعة. �إغ�س��ليها باملاء �لذي مت 
��ا و�س��ع بذور �حللبة  نقع �حللبة فيه م�س��اء�ً. ميكنِك �أي�سً
�ملنقوع��ة م��ع خ��ل �لتف��اح و�رسبه��ا يف �خل��اط لعمل 
عجينة وو�سعها على فروة �لر�أ�ص لدقائق قليلة ثم �سطفه 
باملاء �لفاتر. ُيف�سل تكر�ر هذ� �لعاج حتى �لتخل�ص من 

�لق�رسة نهائيًا.
  2 - و�سفة ماء �لورد وخل �لتفاح

ميكنك �لق�س��اء على ق�رسة �لر�أ���ص نهائيًا عن طريق عمل 
و�س��فة ماء �ل��ورد مع �إ�س��افة خل �لتفاح.  يتم حت�س��ري 
�لو�س��فة عن طريق غل��ي 5 �أور�ق من �لنعن��اع مع كاأ�ص 
من ماء �لورد ثم �لقيام باإ�س��افة خل �لتفاح وو�سعه يف 
زجاجة ملدة 24 �س��اعة. قومي بتدليك فروة �لر�أ�ص وترك 

�خللي��ط عليه حتى يجف متامًا ثم ��س��طفيه باملاء. يجب 
�أن حتر�س��ي على تكر�ر هذه �لو�سفة مرة و�حدة ��سبوعيًا 
حل��ني �حل�س��ول عل��ى �لنتيجة �ملرج��وة منها و�لق�س��اء 

نهائيًا على ق�رسة �ل�سعر و�حلد من حكة �جللد.
�إ�ستخد�م �سود� �خلبز

ي�ساعد �إ�ستخد�م �سود� �خلبز على فروة �لر�أ�ص يف �حلفاظ 
على م�س��توى �لهيدروجني يف �ل�س��عر ب�س��كل كبري. تعمل 
�س��ود� �خلب��ز عل��ى �إز�ل��ة خاي��ا �جلل��د �مليت م��ن فروة 
�لر�أ�ص مما ي�س��اعد على �حلد من ظه��ور ق�رسة �لر�أ�ص. من 
�الأف�س��ل �أن تغ�سلي �ل�س��عر قبل فركه ب�سود� �خلبز ليكون 
رطب��ًا و�إتركيه لب�س��ع دقائق و��س��طفيه بامل��اء فقط مع 
عدم �إ�س��تخد�م �ل�سامبو. ميكنِك �إ�س��افة كمية �سغرية �إىل 
�ل�س��امبو من �س��ود� �خلبز قبل غ�س��ل �ل�س��عر مما يحد من 
ظهور �لق�رسة متامًا. ميكنِك كذلك غ�س��ل �ل�سعر بخليط من 
�س��ود� �خلبز و�ل�س��امبو �خلا���ص بِك لزي��ادة ملعانه. هذ� 
ي�س��اعدِك عل��ى �لتخل�ص نهائيًا من �لده��ون �لز�ئدة �لتي 

توجد يف فرة �لر�أ�ص كبديل لل�سامبو �جلاف.

 مع ��ستقر�ر و �سمود مو�سة فرد �ل�سعر بالكري�تني �لتي جتعل 
�ل�سعر مال�ًسا، ال يتاأثر بالعو�مل �خلارجية للجو، قد تنوي على 
جتربته��ا بنف�س��ك. لكن �إذ� كن��ت حامل، هناك بع�ص �الأ�س��ياء 
�لتي يجب �أت تعلميها عن تاأثري �لكري�تني عليك و على �جلنني 
قب��ل �أن تاأخ��ذي ه��ذ� �لق��ر�ر.  �لكري�ت��ني يحت��وي عل��ى مادة 
كيميائية ًت�سمى فورمالديهايد وهي لها �أ�رس�ر كثرية خا�سة 
على �س��حتك �إذ� كنِت يف ف��رتة �حلمل. هذه �الأ�رس�ر تنتج عند 
��ستن�س��اق ه��ذه �ملو�د �لكيميائية نظر�ً الأن جل�س��ة فرد �ل�س��عر 
ت�س��تغرق من �ساعة �إىل �س��اعة ون�سف. يتم خال هذه �لعملية 
خروج بخار قوي ي�س��احبه ر�ئحة كريهة ونفاذة وهي �ملادة 
�لكيميائية �خلطرية على �س��حة �حلامل و�سحة �جلنني. �سوف 
ن�س��تعر�ص مًعا �أ�رس�ر كري�تني �ل�س��عر على �سحة �حلامل. لذ� 
�أتين��ا لك مبعلوم��ات هاملة للحام��ل �لتي تنوي فرد �س��عرها 

بالكري�تني.
 1 - ي�سبب ت�سوه �جلنني

هن��اك �لعديد من �الأ�رس�ر �لتي قد ت�س��يبك خال فرتة �حلمل 
كما ت�س��يب �جلنني من ��س��تخد�م �لكري�تني و�س��بغات �ل�سعر 
وفرد �ل�سعر باحلر�رة و��ستخد�م �ملو�د �لكيميائية ب�سفة عامة. 

هذه �الأ�رس�ر من �أبرزها ت�س��وه �جلنني. يحتوي �لكري�تني على 
�لعديد من �ملو�د �لكيميائية توؤثر �سلبًا على �لرتكيب �لهرموين 
للجن��ني وتوؤدي �إىل ع��دم �كتمال منو �الأجهزة بج�س��م �جلنني 
خا�س��ة �لكبد و�لكليتني مما يوؤدي �إىل تخزين �ل�س��موم بج�سم 
�جلنني. ه��ذه �مل��و�د �لكيميائية توؤدي �إىل �لوف��اة د�خل رحم 
�الأم �أو �لوالدة بت�س��وهات خلقية ج�س��يمة. يجب عليِك عزيزتي 
�الأم ع��دم �لتفكري يف عمل كري�تني �ل�س��عر �أو �لفرد خال فرتة 

�حلمل حتى ت�سعدي بوالدة طفل �سليم ومعافى.
2 - حدوث ��سطر�ب �جلهاز �لتنف�سي لاأم و�جلنني

ي��وؤدي عم��ل كري�ت��ني �ل�س��عر خ��ال ف��رتة �حلم��ل �إىل حدوث 
��س��طر�ب �س��ديد يف �جلهاز �لتنف�س��ي �خلا�ص باالأم وجنينها 
��ا  �أي�س��ًا و�خت��ال عمل��ه. ه��ذ� �الأم��ر يجع��ل �جلن��ني معر�سً
لاإ�س��ابة مبر���ص �لرب��و بن�س��بة �أك��رب بثاث��ة �أ�س��عاف ع��ن 
�لن�س��بة �لعادية. �الأمر �لذي يتطلب �البتعاد نهائيًا عن �لقيام 
با�س��تخد�م كري�تني �ل�س��عر للحفاظ على �س��حة �جلنني د�خل 
�لرحم. ي�ساهم �لكري�تني يف عمل خلل باجلهاز�لتنف�سي للمر�ة 
�حلام��ل الن �جلنني يكون �س��اغطًا على �لرئت��ني مما يجعلها 
تتنف���ص ب�س��عوبة فماذ� يح��دث عند ��ستن�س��اق رو�ئ��ح نفاذة 

كر�ئح��ة �لكري�ت��ني ملدة �س��اعة �أو �س��اعة ون�س��ف ب�س��الون 
�لتجميل. بالتاأكيد يف حالة �حلمل و�س��عوبة �لتنف�ص ف�س��وف 

تكونني ال قدر �هلل عر�سه لاختناق.
3 - يحدث ثقوب يف غ�ساء �جلنني

كث��ري�ً م��ا تتعر���ص �مل��ر�أة �حلام��ل �إىل ح��دوث ثقب 
بغ�س��اء �جلن��ني مم��ا ي��وؤدي �إىل �الإجها���ص خ��ال 

�الأ�س��هر �الوىل م��ن ف��رتة �حلم��ل. يح��دث ذل��ك عق��ب 
عمل كري�تني �ل�س��عر �لذي ميت�س��ه �جللد ويدخل �إىل �جل�سم 

وبالتايل يحدث هذه �مل�س��كلة �لتي تنهي حياة �جلنني. عندما 
يحدث ثقب يف �لغ�ساء �ملحيط باجلنني فاإنِك ت�سعرين بوجود 
�إف��ر�ز�ت �س��ائلة بكمي��ة كبرية وهي ت�س��ري �يل نزول �ل�س��ائل 
�المينيو�س��ي �ل��ذي يحيط باجلن��ني. يتطلب هذ� �الأم��ر �لقيام 
بعمل �أ�سعة باملوجات فوق �ل�سوتية للتاأكد من �أن �جلنني قد 
تعر���ص لاإجها�ص من عدمه خلطورة هذ� �الأمر على �س��حتِك 
��ا. لذلك من �الأف�س��ل �البتعاد على عمل كري�تني �ل�سعر �أو  �أي�سً
عمل �ل�سبغات �أو و�سع �أي مو�د كيميائية من �ساأنها �ن ت�رس 
ب�س��حة �الأم و�جلن��ني و�النتظ��ار �إىل ما بعد �لر�س��اعة  لعدم 

نزول هذه �ملو�د �ل�سارة يف حليب �إر�ساع �لطفل.

مهنيًا: �لقمر �جلديد يف برج �الأ�سد ينا�سب م�ساريعك �لفورية 
ويتحدث عن طارئ قد يغري �ملنحى �إىل �الأف�س��ل، وتنظر �إىل 

�الأمور من منظار �إيجابي وخمتلف
عاطفيًا: كن م�س��تعد�ً ملا �س��يطرحه �ل�رسيك، فهو قد يفاجئك 

مبا يجول يف خاطره من �أفكار وم�ساريع للم�ستقبل

مهني��ًا: �لقمر �جلديد ي�س��ري �إىل عاقة جي��دة تقيمها، و�إىل 
تفاه��م م��ع بع���ص �ملحيط، ورمب��ا �إىل �س��فر �أو �نتقال �إىل 
جديد، ومتار�ص جنومية كبرية  عاطفيًا: كن �أكرث لباقه يف 
طريق��ة كامك مع �حلبيب، وخذه باللني وحاوة �لل�س��ان، 

فهو �إن�سان طيب �لقلب ويحبك �أكرث مما تت�سور

مهنيًا: �لقمر �جلديد يف برجك ي�س��لط عليك �ل�س��وء ويحمل 
جدي��د�ً، وتفرح بوجود �الأ�س��دقاء و�لزم��اء حولك، وتغني 
مفكرت��ك باملو�عيد �جلميلة �ملنا�س��بة و�الآخ��اذة عاطفيًا: 
ال رغبة لك يف م�س��ايقة �ل�رسيك، �إمنا لكل �س��يء حدود �إذ� 
طالتك �الأمور مبا�رسة و�س��عرت معها باأنك مهان و�أ�س��بت 

يف كر�متك

مهنيًا: �لقمر �جلديد يتيح �أمامك فر�س��ًا جيدة لانطاق من 
دون قيود، وقد توقع عقد�ً جديد�ً �أو تبا�رس عمًا �آخر وت�سمع 
كلمات �لثناء و�لتقدير عاطفيًا: قد تت�س��بب �سد�قة بنز�ع مع 
�حلبيب �أو تعي�ص �أزمة عائلية وخافات بني �ملقربني، لكنك 

�رسعان ما تتخل�ص منها 

مهني��ًا: �لقمر �جلديد يف برج �الأ�س��د يتحدث عن تغيري 
يح�س��ل وعن تطور يبط��ر �لنور رويد�ً روي��د�ً، وتزدهر 
حيات��ك �الجتماعي��ة عاطفي��ًا: علي��ك �أن تعتم��د م��ع 
�ل�رسيك مب��د�أ �ملعاملة باملثل، وهذ� �أف�س��ل للطرفني، 

لكن ال بد يف �أحيانًا من تقدمي بع�ص �لتنازالت

اإذا كنِت تعانني من 
ت�صبغات اجللد والكلف، 

اأح�صرنا اإليِك و�صفات 
متنوعة با�صتخدام الع�صل 
الأبي�ص للتخل�ص من تلك 

امل�صكالت.
حتلم كل امراأة مهما كان 

عمرها باحل�صول على 
ب�صرة اأفتح ذات لون مّوحد 
بدن اأي ت�صبغات اأو كلف. 

مهنيًا: �لقمر �جلديد منا�س��ب لتحدي بع�ص �جلهات، 
ويحمل �إلي��ك حو�فز كثرية، ولكن حاذر من نز�عات 

مع �أحد �لروؤ�ساء �أو مع �أحد �أفر�د �لعائلة
عاطفيًا: يكلفك �ل�رسيك مبهمة جديدة جتد �س��عوبة 
كب��رية يف �إجنازها وتخطيها، ف��ا تقّدم له مرّبر�ت 

�إذ� عجزت


