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مهني��ًا: ي�سود الأجواء املزيد م��ن الإيجابيات وتختفي 
النفع��الت وي�س��ود املنط��ق يف العالق��ات عاطفي��ًا: 
عالقة �سداق��ة تتحول اإىل حب حقيق��ي، والرومان�سية 

حتيط بك من كل جانب وتبدو �سعيداً

مهني��ًا: تتغلب عل��ى امل�ساع��ب، اإل اأن اأعمال��ك املزدهرة 
وح�س��ن تعامل��ك م��ع امل�ستج��دات يوا�سيان��ك يف بع���ض 
امل�ساع��ب املحتمل��ة عاطفي��ًا: تع��ررّ ع��ن نف�س��ك بطالقة 
ن��ادرة اأينم��ا كنت ومهما قمت من اأعم��ال، تلتقط الفر�ض 

واخلطوط مبهارة، وتت�رشف ب�رشعة فتذهل ال�رشيك

اً ف��اإذا ت�سافرت اجلهود وازدادت  مهني��ًا: يوم جيرّد جدرّ
الجته��ادات وامل�ساع��ي فال بدرّ م��ن اأن يكون النجاح 
اأكي��داً وباهراً عاطفيًا: الدع��م الذي تتلقاه من ال�رشيك 
يفاجئ��ك، ويك��ون مو�س��ع تقدي��ر واهتمام م��ن اأجل 

م�ستقبل اأف�سل

مهني��ًا: تب��داأ عملي��ة حتقي��ق ومط��اردة ملعرف��ة بع�ض 
الأمور ورمبا تقوم ب�سفر يف هذه الثناء عاطفيَا: ت�ستاء 
من عدم التجاوب م��ن قبل ال�رشيك اأو ترتاب من برودة 

ت�رشفاته اأو غيابه الق�رشي اأو املفتعل هذا الوقت

مهني��ًا: تبح��ث ع��ن ال�ستق��رار املهن��ي، ورمب��ا ت��دور 
اأحاديث �ساخبة مع بع�ض الزمالء ابتداًء من هذا اليوم 
عاطفيًا: اإن�َض املا�سي وابداأ جمدداً مع احلبيب وحاول 
اأن تتعاطف مع م�ساكله واأن جتد معه احللول املنا�سبة

مهني��ًا: ت�سم��ع بح��دوث بع���ض التغ��رات يف العم��ل 
ت�سع��رك بالقل��ق، انتظ��ر حت��ى تتاأك��د م��ن احلقائ��ق 
عاطفي��ًا: احلبي��ب يب��ذل الكثر من اجله��ود لإر�سائك 
وتنفي��ذ رغبات��ك، فا�ستجب ل��ه وعر ع��ن تقديرك ملا 

يقوم به
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الفوائد الصحية والتجميلية للصبار أو ما يعرف باألوليفيرا للجسم والشعر 
يدع��م �سحة العظ��ام، ُي�ساعد عل��ى الن��وم العميق، يدعم 
 ، عملي��ة اله�س��م يف اجل�سم، يعزرّز �سحة اجله��از املناعيرّ
ة يف  ي�ساعد على �سف��اء اجلروح،يقاوم اجل�سيمات ال�ساررّ
ة. فوائد  اجل�سم،يحافظ على �سحة القلب والأوعية الدمويرّ
��ار لل�سعر بالإ�سافة اإىل فوائد نبات ال�سبرّار للج�سم  ال�سبرّ
والب���رشة، له اأي�سًا العديد من الفوائد اجلماليرّة وال�سحيرّة 
لل�سع��ر، وه��ي: تعزي��ز من��و ال�سع��ر ومن��ع ت�ساقط��ه فهو 
يحت��وي على اإنزميات ت�ساهم يف من��و ال�سعر، بالإ�سافة 
��ه ق��ادٌر على التخلرّ���ض من اخلالي��ا امليرّتة والزهم  اإىل اأنرّ
يف فروة الراأ�ض، مم��ا ي�ساعد يف منو ال�سعر، يعالج ق�رشة 
��ات والفرو�سات،  الراأ���ض خل�سائ�س��ه امل�س��ادة للفطريرّ
اإ�سالح اخلاليا التالفة يف ف��روة الراأ�ض؛ وذلك لحتوائه 
عل��ى الإنزميات املهم��ة ل�سحة ب�سي��الت ال�سعر وتعزيز 
من��وه ب�س��كٍل �سح��ٍيرّ و�رشي��ع تغذي��ة ب�سي��الت ال�سع��ر 
بكف��اءة عالي��ة واحلفاظ عل��ى ترطيبه فه��و م�سدر غني 
بالروتين��ات والفيتامين��ات واملع��ادن ، اإ�سفاء الريق 
واللمع��ان عل��ى ال�سع��ر ومن��ع جتع��ده، وع��الج اأمرا�ض 

الأكزميا وال�سدفية من فروة الراأ�ض .
و�سفات منزليرّة من ال�سبرّار لتكثيف ال�سعر 

ه��الم ال�سبار مع الزب��ادي واحلناء وزي��ت الزيتون تعد 
ه��ذه الو�سفة م��ن اأه��م الو�سف��ات للح�سول عل��ى �سعر 
�سح��ٍيرّ وكثي��ف، وذل��ك من خالل نق��ع كوب م��ن اأوراق 
احلن��اء الطازج��ة اأو م�سحوق احلناء يف امل��اء ل�ساعتني، 
ومن ثمرّ خلط احلناء م��ع ملعقتني كبرتني من الزبادي، 
وبعده��ا اإ�سافة ملعق��ة كبرة من زي��ت الزيتون وتخلط 
املكون��ات جيًدا، ث��مرّ ي�ستخل�ض هالم ال�سب��ار من اأوراق 
ال�سب��ار برف��ق، و ي�س��اف للخلي��ط ويقلب جي��ًدا، بعدها 
يو�سع اخلليط على ال�سع��ر املبلل ويرتك ملدة �ساعة قبل 
غ�سل��ه، الألوف��را م��ع زيت الزيت��ون وفيتام��ني E تعمل 
ه��ذه الو�سفة على احل��د من تق�سف ال�سع��ر وعالجه من 
الت�ساق��ط؛ وذلك بخلط ن�سف كوب م��ن جل الألوفرا مع 
حمتوي��ات كب�سول��ة واح��دة م��ن فيتام��ني E وملعقتني 
ن اخلليط قلياًل على  كبرت��ني من زيت الزيتون، ث��م ُي�سخرّ
درج��ة ح��رارة منخف�سة للح�س��ول على ق��واٍم متجان�ض 
ع اخلليط على ف��روة الراأ�ض وال�سعر  �سه��ل التوزيع، وي��وزرّ
با�ستخ��دام قطع��ة من القط��ن، ثم ُيلف ال�سع��ر على هيئة 
كعك��ة، ويغطى با�ستخدام غط��اٍء بال�ستيكيرّ ملدة اأربعني 
دقيق��ة قبل اأن ي�سطف با�ستخ��دام �سامبو لطيف، ال�سبرّار 
مع ب��ذور احللبة وزيت �سج��رة ال�ساي تعد ه��ذه الو�سفة 
م��ن اأه��م الو�سف��ات يف تقوية وتطوي��ل ال�سع��ر وزيادة 

كثافت��ه لحتوائها على الأحما�ض الدهنية والروتينات 
واملع��ادن، وذلك بنقع ملعقة كب��رة من بذور احللبة يف 
امل��اء ط��وال اللي��ل، ويف ال�سباح تطحن جي��ًدا للح�سول 
على خليط ناعم، ثم ت�ساف ملعقة كبرة من جل ال�سبار 
اأو الألوف��را م��ع ع���رش قط��رات من زي��ت �سج��رة ال�ساي 
للح�س��ول على قواٍم متجان�ض، ويوزع اخلليط على ال�سعر 
كاماًل، ويرتك حتى اأربعني دقيقة قبل ا�ستخدام ال�سامبو 
��ار م��ع ع�س��ر الب�س��ل وزيت ج��وز الهند  والبل�سم،ال�سبرّ
تعمل هذه الو�سفة على احلد من ق�رشة ال�سعر، بالإ�سافة 
اإىل قدرتها على تعزيز منورّ ال�سعر؛ لحتوائها على كميات 
كث��رة من الفيتامينات، من خالل خلط ملعقة كبرة من 
جل الألوفرا)ال�سبرّار( مع ملعقة كبرة من ع�سر الب�سل 
ون�س��ف ك��وب من زي��ت جوز الهن��د، ثم ت�سخ��ني اخلليط 
قلي��اًل على درجة ح��رارة منخف�سة؛ فه��و ي�ستخدم دافًئا 
لتدليك ف��روة الراأ�ض يف حركاٍت دائري��ة، وبعدها يغطى 
الراأ���ض ويرتك ط��وال الليل، ثم ي�سطف جي��ًدا يف ال�سباح 
الت��ايل، ال�سب��ار وزيت اخلروع تعمل ه��ذه الو�سفة على 
حتفيز ال�سعرعلى النمورّ وتطويله، وذلك بعمل بو�سع كوب 
واحد من هالم ال�سبار مع ملعقة كبرة من زيت اخلروع 
وم�سح��وق احللب��ة يف اخل��الط الكهربائ��ي ملزج��ه جيداً 
وللح�س��ول على عجينة ناعم��ة ل�سهول��ة التطبيق، وبعد 

ذلك يو�س��ع على ال�سعر بدءاً من جذوره، ثم ُيغطى ال�سعر 
بالغط��اء البال�ستيك��ي ليل��ة كاملة، ويف ال�سب��اح ُيغ�سل 
بالطريق��ة املعتادة، طرق ا�ستخ��دام ال�سبار لل�سعر ميكن 
ا�ستخ��دام ال�سب��ار لل�سعر للح�سول عل��ى �سعٍر ذي ملعان 
قوي وجميل عند مزجه مع اإحدى الزيوت املف�سلة لديك 
كزي��ت الزيت��ون، اأو زي��ت زيت جوز الهن��د، اأو زيت جنني 
القم��ح وغ�س��ل ال�سع��ر ب��ه ك�سامبو،ميك��ن ا�ستخدامه يف 
ع��الج ت�ساقط ال�سعر، عن طري��ق �رشب هالم ال�سبار يف 
اخل��الط ، وو�سع املزي��ج الناجت على ال�سع��ر وتركه مدة 
�ساعت��ني، ثم غ�سله بالطريقة املعتادة، حيث ميكن تكرار 
ه��ذه العملية مرًة واح��دًة اأ�سبوعيًا، باإمكانك تدليك فروة 
الراأ���ض بامل��ادة الهالمي��ة الت��ي ت�ستخرج م��ن ال�سبار، 
وو�سعه��ا على فروة الراأ�ض مبا�رشة، وتغطيتها بالفوطة 
وتركه��ا ملدة ربع �ساعة، مما يقوي جذور ال�سعر وي�ساعد 
عل��ى منوه، وكذلك مينحه ملعانًا رائعًا.، ميكن ا�ستخدامه 
م��ع زيت اجلرجر وزيت الآ�ض لتقوية جذور ال�سعر ومنع 
تق�سف��ه، حيث يتم دهن ال�سعر باخلليط ب�سكٍل كامٍل على 
طول ال�سعر. ميكن عمل ما�سك من زيت ال�سبار والليمون 
وا�ستخدام��ه لل�سعر، فهو يعمل عل��ى اإزالة الدهون الزائدة 
م��ن ال�سعر، وكذلك مينع ت�ساقط��ه ومينحه ملعانًا �سحيًا 

وقويًا.

متابعة – الجورنال 

طريقة عمل شوربة الشوفان 

تعرفي إلى أسباب السمنة وتجنبيها 

نصائح مهمة قبل وضع المكياج

اأربع��ة اأكواب م��ن املاء، اأربع مالع��ق من ال�سوفان 
،حبرّة كو�سا �سغرة احلجم، حبرّة جزر �سغرة احلجم، 
��ة باذجنان �سغرة احلجم، حبرّة بطاطا �سغرة  حبرّ
احلج��م، ب�سلة �سغرة احلجم، حبرّة بندورة �سغرة 
ني ثوم ، ربع كوب كزبرة مفرومة، ربع  احلجم، ف�سرّ
ك��وب بقدون�ض مف��روم، ملعقة مل��ح، ن�سف ملعقة 
فلف��ل اأ�سود. ن�سف ملعقة زع��رت نا�سف. ربع ملعقة 
هي��ل. ربع ملعقة زجنبيل مطحون،ربع ملعقة قرفة 
ب واح��د من مرقة الدجاج، ملعقتان  مطحونة، مكعرّ
، طريقة حت�سر �سوربة ال�سوفان  من الزيت النباتيرّ

عي اخل���رشوات، والب�سل، والثوم ب�سكل �رشائح  قطرّ
رفيع��ة متو�سطة احلج��م. �سعيها يف ق��در وقلرّبيها 
ر. اأ�سيفي  جميعها مع البهارات والزيت حتى تتحمرّ
املاء، ومرقة الدج��اج، والزعرت النا�سف، واتركيها 
حتى تغلي مل��درّة خم�ض دقائق. اأ�سيفي البقدون�ض، 
والكزب��رة، وال�سوف��ان، ودعيه��ا تغلي مل��دة خم�ض 
دي من  ق��ي اخل�س��ار لتتاأكرّ دقائ��ق اأخرى، ث��مرّ تذورّ
دي ما اإذا كان هناك حاجة لإ�سافة  ن�سوجه، وتاأكرّ
عيه��ا يف اأطب��اق التق��دمي  املزي��د م��ن املل��ح، وزرّ

وقدرّميها �ساخنة.

هن��اك العديد من الأ�سباب الت��ي ت�سبب الإ�سابة بال�سمنة ، 
من هذه الأ�سباب ما يلي : اأ�سباب نف�سية توؤدي اإىل الإ�سابة 
بال�سمن��ة ، فهن��اك العديد م��ن الأ�سخا�ض الذي��ن يتاأثرون 
ب�س��وء احلال��ة النف�سي��ة فهي ت��وؤدي به��م اإىل التعر�ض اإىل 
الزي��ادة الهائل��ة يف اأوزانهم ، فحينما تتده��ور اأو�ساعهم 
النف�سية تزداد �سهيتهم للطعام وجتعلهم يتناولون كميات 
كبرة من الأغذية دومن��ا انتباه لل�سعرات الغذائية الهائلة 
الت��ي حتويه��ا . بع�ض الأدوي��ة ت�سبب الإ�ساب��ة بال�سمنة ، 
فهن��اك العديد م��ن الأدوية التي من اآثاره��ا اجلانبية اأنها 
ت�سب��ب الإ�سابة بال�سمنة وذلك مل��ا يف تركيبتها من مواد 
تت�سب��ب يف الإ�ساب��ة بال�سمن��ة وتزي��د ال��وزن ب�سكل كبر 
ج��داً . هناك بع���ض العادات ال�سلبية ال�سيئ��ة التي يرتكبها 
العدي��د عند تناول الطعام ، فيتناول��ون الأغذية والأطعمة 
الغنية بالده��ون واحللويات والن�سوي��ات التي تزيد الوزن 
. تن��اول الطعام بني الوجبات ه��ذا يجعل الإ�سابة بزيادة 
ال��وزن عالي��ة جداً قل��ة احلركة وع��دم ممار�س��ة اأي ن�ساط 
ج�س��دي تت�سب��ب يف الإ�ساب��ة بال�سمن��ة وتراك��م الده��ون 
داخل اجل�س��م . هناك الكثر من الإختاللت وال�سطرابات 
الت��ي حت��دث عند عملي��ة اإف��راز الهرمونات ، وه��ذه ت�سبب 

الإ�ساب��ة بزي��ادة كب��رة يف ال��وزن . الن��وم بع��د تن��اول 
الوجب��ات الغذائية مبا�رشة تعد من اأه��م الأ�سباب املوؤدية 
لالإ�سابة بال�سمن��ة . اللجوء دومًا اإىل الأ�سهل والأ�رشع يف 
القيام باإمتام اأي ن�ساط دون خ�سارة لطاقة اجل�سم . هناك 
بع���ض العوام��ل الوراثية املوؤثرة ب�سكل كب��ر يف الإ�سابة 
بال�سمنة ، فعملي��ة توارث اخلاليا الدهنية الزائدة عن احلد 
الطبيع��ي من الآباء والأج��داد اإىل الأبناء تعد من الأ�سباب 
املهم��ة و�سعب��ة الع��الج يف التخل�ض م��ن ال�سمنة وهناك 
اأي�سًا عوام��ل وراثية جتعل عملية اإفراز هرمون الأن�سولني 
ب�س��كل كب��ر ت�سكل خط��راً كب��راً يف تراكم ده��ون اجل�سم 
وع��دم التخل���ض منها . وهن��اك العديد من الأف��راد يرثون 
م��ن اأبائهم الق��درة الهائلة على تناول كمي��ات كبرة من 
الطع��ام . توؤدي ال�سمنة اإىل الإ�سابة بالعديد من الأمرا�ض 
_ ت�سبب الزيادة الهائلة يف الوزن الإ�سابة بارتفاع �سغط 
ال��دم ، وذلك نتيجة زيادة اإفراز هرمون الأن�سولني يف الدم 
، فعندما يقوم اجل�سم بتخزين هرمون الأن�سولني املحتوي 
عل��ى ال�سوديوم امل�سب��ب يف الإ�سابة بارتفاع �سغط الدم 
يجعل عملي��ة التخل�ض منه �سعبة للغاية فترتاكم الدهون 
باجل�س��م وي�س��اب بارتفاع �سغ��ط الدم واأمرا���ض ت�سلب 

ال�رشاي��ني . _ تت�سبب ال�سمن��ة يف زيادة الإ�سابة باأمرا�ض 
القل��ب واجللطات القلبية وان�سداد ال�رشايني املغذية للقلب . 
_ توؤث��ر ال�سمن��ة كثراً على العظ��ام واملفا�سل ب�سكل كبر 
وت�سغط كث��راً على الأع�ساب ، فتجع��ل ال�سخ�ض معررّ�ض 
لآلم ح��ادة يف املفا�س��ل خا�سة مفا�س��ل القدمني وذلك 
نتيج��ة الثقل الكب��ر الذي حتمله وت�سبب اآلم��ًا �سديدة يف 
اأ�سف��ل الظهر وحت��دث ال�سمنة التهابات عدي��دة يف العظام 
واملفا�س��ل . _ ت�سب��ب ال�سمن��ة الإ�سابة ب�سعوب��ة �سديدة 
يف التنف�ض وب�سي��ق �سديد يحدث يف الرئتني ، و�رشعة يف 
عدد نب�سات القلب . _ الإ�سابة ب�سداع �سديد وذلك نتيجة 
نق���ض يف ن�سب��ة الأك�سج��ني يف ال��دم . _ ي�س��اب مري�ض 
ال�سمنة بتوقف القلب للحظ��ات واأي�سًا يتوقف التنف�ض من 
وق��ت لآخر . _ ت�سب��ب ال�سمنة الإ�ساب��ة باأمرا�ض ال�سكري 
_ ال�سمن��ة تعمل عل��ى زيادة العر�س��ة لالإ�سابة بح�سوات 
امل��رارة والإلتهابات الناجتة عنه��ا ، وذلك نتيجة تر�سيب 
احلو�سل��ة  ج��دار  عل��ى  الأ�سرتوج��ني  هرم��ون  وتخزي��ن 
املراري��ة . _ ي�س��اب مري���ض ال�سمنة بالإ�ساب��ة بالدوايل 
وه��و احتق��ان ل��الأوردة امل�سح��وب ب��اآلم يف ال�ساق��ني 

وتقرحات والتهابات .

 ت�سع��ى امل��راأة دائم��اآ اإىل اأن تك��ون يف اأجم��ل طل��ة ، ويلعب 
املكي��اج دوراآ كبراآ يف اإبراز زينتها . ولكن يجب اأن نحر�ض 
دائم��اآ عل��ى اإختيار املكي��اج املنا�س��ب لوجهن��ا واملنا�سب 
لعمرن��ا اي�ساآ ، فلكل عمرمكياج يليق به . ويجب علينا اي�ساآ 
اأن نفرق بني مكياج ال�سباح الب�سيط ومكياج ال�سهرات ، فكل 

خا�ض به ن��وع ل��ه طريقة خا�س��ة و�سكل 
. و�ساأخرك��م اليوم عن ن�سائح 

هامة قبل و�س��ع املكياج وهي 
: - اول: يج��ب ع��دم و�س��ع 

املكي��اج  قب��ل  قن��اع  اأي 
لأن   ، �ساعت��ني  قب��ل  اإل 

اأقنع��ة الب���رشة تعم��ل على 
تفتيح امل�سام ، ولذلك تكون الب�رشة 

عر�س��ة للبثور والبقع . وممنوع اأي�ساآ قبل و�سع املكياج اأن 
نقوم بغ�س��ل وجهنا باملاء ال�ساخن اأو حمام البخار. ثانيا  : 
يج��ب علينا اأن نقوم مبعاجل��ة الب�رشة املتعبة قبل و�سع 
اأي ن��وع م��ن املكي��اج . ويجب اأن نعم��ل على معاجلة 
الب���رشة قبل و�س��ع املكياج ب�ساعت��ني . من اخللطات 
الت��ي ت�سه��ل عملي��ة املكي��اج ه��ي :- خلط��ة املوز : 
قوم��ي بهر���ض م��وزه واأ�سيف��ي عليه��ا ملعق��ة ع�سل 
�سغ��رة وقوم��ي بفردها كقن��اع على الوجه 
مل��دة ن�س��ف �ساع��ة اإىل اأن جت��ف ث��م قومي 
بغ�س��ل وجهك مب��اء ب��ارد فقط ، يعم��ل املوز 
على تبيي�ض الب�رشة واإك�سابها نعومة وي�سهل 
علين��ا عملي��ة توزي��ع البال���رش واملكياج . 
خلط��ة البي�ض : اخفقي جيداآ بيا�ض بي�سة 

واح��ده واأ�سيفي عليها ن�سف ملعق��ة ع�سل وملعقة 
جل�رشي��ن وقوم��ي بدهنه��م على وجهك مل��دة ربع 

�ساع��ة ومن ثم قومي بغ�سله باملاء البارد فقط ،اإن هذا 
القن��اع يعمل عل��ى اإزالة احلبوب ويقلل م��ن البثور، ويعمل 

على تفتيح الب�رشة ويك�سبها نعومه ويعمل اأي�سا على ت�سهيل 
عملية توزيع البال�رش . وهكذا تكونني جاهزة لو�سع اأي نوع 
م��ن املكي��اج . فاإن��ك مهما ت�سعني م��ن مكياج عل��ى ب�رشة 
متعب��ة ومرهقة فاإن املكياج لن يق��وم ياإخفاء هذه العيوب 
. واأم��ا بالن�سبة للعيون املجهدة واملتعب��ة فعليك اأن ت�سعي 
�رشيحتني من اخليار عل��ى عيناكي ملدة ربع �ساعة وميكنك 
اأن تعمل��ي على تكرار تلك العملي��ة كل اأ�سبوع لتح�سلي على 
ب���رشة متاألقة . لأن الب�رشة ال�سليمة ه��ي الأ�سا�ض وهي التي 

تعمل على ظهور املكياج الرائع .

مهنيًا: تت�سلق جباًل من املعوقات قبل اأن حتقرّق هدفك 
ع عق��داً قبل اأن تق��راأ بنوده  ال��ذي ت�سب��و اإلي��ه، ول توقرّ
وتتحقق من م�سداقيته عاطفيًا: ت�سهد املرحلة املقبلة 
حمط��ات لفتة ومتط��ورة يف العالق��ة بال�رشيك، وهذا 

يكون مل�سلحتك اإذا وظفته بال�سكل املطلوب

مهنيًا: حت�سل عل��ى اأرباح نتيجة ا�ستثماراتك، وتعتمد 
عل��ى احلقائ��ق ول تتب��ع حد�سك فقط عاطفي��ًا: تناق�ض 
بع�ض الأمور املادي��ة مع ال�رشيك على �سوء ما ح�سل 

اأخراً ب�ساأن امل�ساريف غر املجدية

مهني��ًا: اأح��داث غر متوقع��ة تثر النفع��الت، وعليك 
اإج��راء تعدي��الت على �رشاك��ة معينة عاطفي��ًا: الأجواء 
العاطفية متطلبة، ما يتوجب عليك تفهمًا وابتعاداً عن 

عدائية ال�رشيك والأجواء امل�سطربة

مهني��ًا: قد ت�سعر باأنك غر ق��ادر على قيادة �سوؤونك اأو 
ت�سعر بالعزل وحتتاج اىل من يرفع معنوياتك عاطفيًا: 
تبح��ث عن امل�سكالت باأيرّ ثمن، فتجرترّ بع�ض الق�س�ض 
املن�سي��ة وتعيده��ا اإىل ال�ساح��ة، يف حماول��ة لت��اأزمي 

الأو�ساع

تعد نبتت ال�صبار من النباتات 
املتعددة الفوائد ل�صحة 

وجمالية اجل�صم وال�صعر 
وين�صح به العديد من خرباء 

التجميل ملا له من نتائج فورية  
و�صن�صرح لك �صيدتي اهمية 
ال�صبار وكيفية ا�صتخدامه : 
يرّطب الب�صرة. ُيعالج قرحة 

املعدة. 

مهنيًا: ل تياأ�ض بل اجتهد يف عملك، املثابرة هي ال�سبيل 
الوحي��د للو�س��ول اإىل النج��اح عاطفيًا: ما م��ن داٍع اإىل 
اإلقل��ق، احلبيب مغرم ب��ك حتى اأذنيه ويكنرّ لك الكثر من 

الحرتام

مهني��ًا: يوم جيد واأك��ر ايجابية من ال�ساب��ق، حتلرّق فيه 
��ذ الرغبات وحتاف��ظ على اأ���رشارك عاطفيًا:  عالي��ًا وتنفرّ
يعاتب��ك ال�رشيك ب�سب��ب ان�سغالك الدائ��م وابتعادك عنه، 

لكن ما اإن تبني له الأ�سباب حتى يتفهم الو�سع


