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حظك

يعترب الكوالجني من �أكرث
�أنواع الربوتني �شيوع ًا
يف اجل�سم الب�شري فهو
ي�شكل حوايل  30باملئة
من حمتوى اجل�سم من
الربوتينات .ويعود
الكوالجني على الب�شرة
بفوائد عديدة بح�سب
ن�سبة وجوده يف اجل�سم
وطريقة تفاعل اجل�سم
معه.

اليوم

الحمل
مهني ًا :يالحظ الكثريون اليوم اجلهد الكبري الذي تبذله
يف العم��ل وتفانيك و�إخال�صك ،وهو بالطبع لن ي�ضيع
�س��دى عاطفي�� ًا :ق��د يفاجئ��ك احلبيب مبواق��ف مم ّيزة
ً
ويالطف��ك ليك�س��ب ر�ض��اك ،ومب��ا انّ��ك مطمئ��ن البال
وخفيف الظ ّل تبادله االهتمام

الثور
مهني�� ًا :ميدك هذا الي��وم بالعزمي��ة واحلما�سة ويدفعك
�إىل الإقب��ال عل��ى الأعمال ب�شغف كب�ير وب�إخال�ص ال
مثي��ل له عاطفي ًا :ال ت�ض ّي��ع وقتك يف عالقة لن تنجح،
وابحث عن عالقة ت�شعر �أنك مرتاح فيها

الجوزاء

تعرفي إلى أهم فوائد ومضار الكوالجين للبشرة
متابعة –الجورنال

حتت��وي العدي��د م��ن م�ستح�رضات العناي��ة بالب��شرة على مادة
الكوالج�ين �إال �أنه��ا ال ت�ؤمن جميعها ه��ذه الفوائد .فالكوالجني
متوف��ر بع��دة �أ�شكال :يدخ��ل يف تركيبة الكرمي��ات وميكن حقن
الب��شرة ب��ه �أو تناوله على �شكل حب��وب ،وتختلف طريقة تفاعل
اجل�س��م م��ع كل من ه��ذه الأ�ش��كال .فما ه��ي فوائ��د الكوالجني
للب�رشة وما هو الدور الذي يلعبه يف احلفاظ على جمالها؟
�إن ال�سب��ب الأول والأ�سا�س��ي الذي جعل خمت�برات م�ستح�رضات
التجمي��ل واخلرباء يدخلون الكوالجني يف تركيب��ة �أف�ضل �أنواع
م�ستح�رضاته��م� ،أن��ه بروت�ين يلع��ب دوراً �أ�سا�سي�� ًا يف احلف��اظ
عل��ى �صحة وجمال الب�رشة .واملع��روف عن الكوالجني �أن ن�سبة
�إنتاج��ه يف اجل�سم تبط���أ تدريجي ًا مع التقدم يف ال�سن مما ي�ؤدي
�إىل ظه��ور التجاعيد على الب�رشة وخ�س��ارة اخلاليا لق ّوتها التي
ت�ساع��د يف احلف��اظ عل��ى ال�شب��اب .ي�ؤدي ه��ذا الأم��ر �إىل ظهور
خط��وط التقدم يف العمر وت�صبح الب�رشة �أقل ليونة .كذلك ي�ؤدي
انخفا���ض ن�سبة الكوالجني �إىل خ�سارة ل��ون ال�شعر وتراجع قوة
وبنية العظام وخ�سارة املفا�صل ملرونتها.
يحافظ الكوالجني على مرونة الب�رشة:
ي�ساهم الكوالجني يف حفاظ الب�رشة على مرونتها ومينع ظهور
التجاعي��د على ب�رشة الوجه يف كل م��رة تقومني بتعابري الوجه

كم��ا �أنه يحافظ على املظه��ر ال�شاب لب�رشت��ك .وبينما تتقدمني
يف العم��ر تنخف���ض ن�سب��ة الكوالجني يف اجل�سم مم��ا ي�ؤدي �إىل
خ�سارة الب�رشة تدريجي�� ًا لليونتها وتظهر عليها عالمات التقدم
يف ال�سن.
ميلأ خطوط التجاعيد:
عندما تنخف�ض ن�سبة الكوالجني يف اجل�سم تبد�أ عالمات تعابري
الوج��ه الت��ي قمت بها يف خ�لال حياتك بالظه��ور على وجهك،
للتعر�ض لأ�شعة ال�شم���س �أن يفاقم هذه الآثار مما ي�ؤدي
وميك��ن ّ
�إىل ظه��ور خط��وط الب��شرة والتجاعيد وارتخاء اجلل��د .وهذا ما
يدف��ع العديد م��ن ال�سيدات �إىل اللج��وء �إىل حقن الكوالجني التي
ال جتنّبه��ن التجاعيد بل متلأها لأ�شهر فتبدو الب�رشة �شابة ومن
دون خطوط.
يعالج الكوالجني �آثار اجلروح:
كذل��ك ميكن ا�ستخ��دام الكوالجني كمادة متلأ به��ا �آثار اجلروح
وخ�صو�ص�� ًا تلك الناجتة عن حب ال�شب��اب .فمع التقدم يف ال�سن
وانخفا���ض الكوالج�ين يف اجل�سم ت�صب��ح الب�رشة �أك�ثر عر�ضة
لإب��راز الندوب .يلع��ب الكواجلني دوراً �أ�سا�سي�� ًا يف تخفيف هذه
تعرف
الن��دوب و�إزالته��ا ب�ش��كل كامل ع��ن الب�رشة .الكوالج�ين ّ
التجاعي��د ب�أنّه��ا جمموعة من الثني��ات �أو اخلط��وط التي تظهر
عل��ى الب�رشة نتيجة لذوبان ما ّدة الكوالجني ،والتي يزيد عمقها
وو�ضوحه��ا كلّم��ا تق�� ّدم الإن�س��ان يف ال�سن ،كما وتك��ون هناك

كالتعر�ض
سرع من ظهوره��ا،
بع���ض العوامل الأخ��رى التي ت�� ّ
ّ
لأ�ش ّع��ة ال�شم�س ب�ش��كل متوا�صل� ،أو ح ّتى القي��ام بتعابري الوجه
كالعبو���س �أو ال�ضح��ك ،ه��ذا ع��دا ع��ن بع���ض الع��ادات ال�سيئ��ة
كالتدخ�ين والنظام الغذائي ال��ذي يفتقر �إىل العنا�رص املتوازنة
�أو كم ّي��ة كافي��ة م��ن املاء �أو ال�سوائ��ل التي �ست���ؤ ّدي �إىل جفاف
الب��شرة وظه��ور التجاعيد ،حي��ث تظهر ب�شكل كب�ير على الوجه
واليدين والرقب��ة ،وقد يت�أقلم بع�ض الأ�شخا�ص مع فكرة التقدم
بالعمر وظهور التجاعيد ،والبع�ض الآخر وحتديداً ال�سيدات ،قد ال
يتقبلن هذه الفك��رة ،لذلك يبد�أن بال�سعي لعالج التجاعد �أو على
الأقل احلد من ظهورها يف وقت الحق ،فمنهن من ي�سعني للطرق
املنزلي��ة الب�سيطة ،ومنهم من يلج���أ �إىل اجلراحات التجميلية �أو
تن��اول بع�ض املكمالت والتي حتتوي على الكوالجني ،ويف هذا
نتع��رف على �أ�رضار هذه املا ّدة على اجل�سم ب�شكل
املقال �سوف
ّ
عام والب�رشة ب�شكل خا���ص� .أهم ّية الكوالجني يعترب الكوالجني
م��ن �أه ّم الربوتين��ات املوج��ودة يف ج�سم الثدي��ات ب�شكل عام،
حي��ث ت�صل ن�سبت��ه يف �أج�سامه��ا �إىل  25%ويف جلدنا حوايل
 ،75%فه��و امل�س���ؤول عن تكوي��ن وحماية الأن�سج��ة ال�ضامة
الت��ي تتواجد يف الع�ضالت والأوتار الوا�صل��ة بينها ،بالإ�ضافة
�إىل اجلل��د والأ�سنان ،والعظ��ام وغ�ضاريفها ،هذا عدا عن تكوينه
لقرني��ة وعد�سة العني ،وقد ي�ؤ ّدي نق�ص هذا الربوتني �إىل العديد
م��ن امل�شاكل الت��ي تتعلق ب�صح��ة الإن�سان ومناعت��ه الداخلية،

أنواع بالشر ماك ..وأنسب نوع ِلك

تعت�بر م�ستح��ضرات التجمي��ل م��ن �أولوي��ات امل��ر�أة
الع�رصية  ،فاملر�أة تهتم ب�أدق تفا�صيل جمالها  ،وتختار
بعناي��ة كل م��ا ينا�سبه��ا �سواء م��ن مالب���س �أو �أحذية �أو
�شن��ط و غريه��ا م��ن الأ�شي��اء التي ت�برز جمال امل��ر�أة ،
و م�ستح��ضرات التجمي��ل ت�ستخدمه��ا الن�س��اء لإ�ضاف��ة
مل�سات جمالية لوجههن � ،أو �إخفاء عيوب يف الوجه .
�رشكة ماك :
ه��ي �إحدى ال��شركات الك�برى مل�ستح��ضرات التجميل ،
ت�أ�س�س��ت ع��ام  ، 1984يف نورد�ست��ورم – نيوي��ورك –
الواليات املتح��دة الأمريكية ،ق��ام بت�أ�سي�سها �إثنان من
�أمه��ر خ�براء التجمي��ل و هما فران��ك تو�س��كان و فرانك
اجنيل��و  ،و كان �سبب �إن�شائهم لتلك ال�رشكة هي حاجتهم
�إىل م�ستح��ضرات جتميل للنجوم تبقى ف�ترة طويلة من
الوقت  ،و ال تت�أثر بالعوامل اخلارجية من ماء �أو جفاف
 ،و ح��روف كلم��ة م��اك  M.A.Cه��ي اخت�ص��ار لكلم��ة
 Make – up Art Cosmeticsو هي تعني مواد
جتميل الفنان .
ا�شته��رت �رشك��ة م��اك يف الو�س��ط الفني �رسي ًع��ا  ،حتى

خ��ارج الو�سط لقي��ت ال�رشكة اهتمام كب�ير ممن يرغبون
بالظه��ور كالفنان�ين  ،و مت تخ�صي���ص مبلغ م��ن �أرباح
ال�رشك��ة ملكافحة مر���ض الإيدز و عالج املر�ضى  ،و بعد
وف��اة فران��ك اجنل��و �إثر عملي��ة جراحية  ،و وف��اة فرانك
أي�ض��ا  ،قامت �رشك��ة ا�ستي ل��ورد ب�ضم �رشكة
تو�س��كان � ً
م��اك له��ا ع��ام  ، 1998و ه��ي �إح��دى �أق��وى ��شركات
التجمي��ل ه��ي الأخ��رى  ،و ا�ستم��ر �إنتاجه��ا كم��ا ا�ستمر
تربعاتها اخلريية .
بال�رش ماك :
تتمري بال�رشات ماك ب�أنها ذات جودة عالية  ،متتد لفرتة
طويل��ة عل��ى الوجه على عك�س �أي بال��شر �آخر  ،ال ي�سبب
ح�سا�سي��ة الب��شرة  ،وال ي�سب��ب البث��ور و البق��ع للب�رشة ،
متوفر ب�أنواع و �ألوان زاهية تلف الأنظار .
�أنواع بال�رشات ماك :
بال��شر  : matteو هو نوع مطفي خ��ايل من �أي ملعان
 ،ناع��م امللم�س و يدوم حت��ى � 4ساعات  ،ينا�سب الفتاة
التى تعاين من حبوب يف الوجه �أو م�سام وا�سعة .
بال��شر  : satinو ه��و �شبه مطفي  ،به ملح��ة خفيفة  ،و

ملم�س��ه ناع��م  ،وي��دوم حت��ى � 4ساعات  ،و ه��و منا�سب
أي�ض��ا للفت��اة ذات امل�س��ام الوا�سع��ة  ،و الت��ي تعاين من
� ً
احلب��وب  .بال�رش  : frostو هو خملوط بلمعة ال�شيمري ،
يعطي �ضوء و ملعان للخد � ،صبغته قوية  ،م�سحة واحدة
بالفر�ش��ة تكف��ي مل��دة � 4ساع��ات  ،ينا�س��ب الفت��اة ذات
الب�رشة ال�صافية لأنه يكرب تفا�صيل الوجه .
بال��شر � : sheertoneصبغت��ه متو�سطة � ،شبه مطفي ،
ملم�سه ناعم و ي�سهل توزيعه  ،ينا�سب الفتاة ذات الب�رشة
ال�صافية  ،و ينا�سب املبتدئات بو�ضع امليك �أب .
بال��شر  : sheertone shimmerه��و قابل للبناء ،
ت�ستطيع املر�أة التحكم يف درجته من خالل و�ضع العديد
م��ن الطبقات منه  ،به ملعة قوية  ،ملم�سه ناعم  ،ينا�سب
الفتاة ذات الب�رشة ال�صافية و ذلك لأنه يربز معامل الوجه
 ،و دوم ملدة � 4ساعات  ،و يعطي الب�رشة توهج وحيوية .
بال�رش  : mineralizeيعت�بر �أف�ضل �أنواع بال�رش ماك
�سع��را � ،صبغته قوية و ملعت��ة �شديدة  ،يدوم
 ،و �أعاله��م
ً
حت��ى � 5ساعات  ،ينا�س��ب الفتاة ذات الب�رشة النقية لأنه
يربز مالمح الوجه  ،و يظهر طبيعي على الوجه .

يع��د �صاب��ون الغار من �أح��د �أجود �أن��واع ال�صابون  ،و
الت��ي يتم ا�ستعماله��ا ب�شك ًال عالي ًا م��ن جانب الكثريين
م��ن �أجل العناية باجل�س��م  ،و بال�شعر  ،و ذلك راجع ًا �إىل
احتوائ��ه العايل  ،و بن�سب�� ًا عالية للعدي��د من املكونات
الطبيعي��ة  ،و ال�شدي��دة الفائدة م��ن الناحية ال�صحية  ،و
اجلمالية للج�س��م  ،و لل�شعر ب�شكل خا�ص هذا بالإ�ضافة
�إىل �أن �صابون الغار يتكون من الأ�سا�س من تلك الن�سب
العالية من الزيوت الطبيعي��ة العالية الفائدة لل�شعر من
الأ�صل مثال زيت الغار
�أو ًال  -:يعمل �صابون الغار  ،و بوترية قوية على الإقالل
العايل من ن�سبة ت�ساقط ال�شعر .
ثاني�� ًا  -:يق��وم �صاب��ون الغ��ار بتغذي��ة اجل��ذور  ،و
الب�صيالت اخلا�صة بال�شعر  ،و ب�شكل جيد .
ثالث ًا  -:مين��ح �صابون الغار لل�شعر تلك الدرجة العالية
من اللمعان  ،و احليوية  ،و ال�صحة .
رابع�� ًا � -:صاب��ون الغ��ار مفيد �إىل حد ع��ايل يف القيام
برتطيب فروة الر�أ�س .

كيفية ا�ستعمال �صابون الغار لل�شعر -:
نق��وم بب�رش �صابون الغار  ،و من ثم ت�أتي عملية
نقع��ه يف داخ��ل امل��اء ال�ساخ��ن  ،و ذل��ك ملدة
زمني��ة قدره��ا (� )24ساعة على الأق��ل  ،و من ثم
ن�ضي��ف �إليه كمي��ة قليلة م��ن زيت اللوز م��ع مراعاة
اخلل��ط اجليد لهما م��ع بع�ضهما البع�ض  ،و من ثم نقوم
بتعبئ��ة اخلليط �أو املزيج الناجت لدينا يف داخل زجاجة
حمكم��ة الإغالق  ،و ذلك يكون بهدف ت�سهيل ا�ستخدامه
م��ن جانبنا لل�شعر  .ثاني�� ًا  -:نعمل على و�ضع �صابون
الغ��ار على ال�شعر ك�أي نوع من �أنواع ال�شامبو الذي يتم
ا�ستعمال��ه م��ن جانبنا  ،و م��ن ثم ت�أتي عملي��ة الغ�سيل
اخلا�ص��ة بال�شعر  ،و ب�شك ًال جيداً من جانبنا مع مراعاة
�أن الف��رق ب�ين �صابون الغ��ار  ،و بني �أي ن��وع �أخر من
ال�شامبو �أنه ال ي�ستعمل بعد غ�سيل ال�شعر ب�صابون الغار
�أي نوع�� ًا م��ن انواع البل�س��م بينما  ،و كم��ا هو معروف
ف�إن��ه م��ن املمكن م��ن بعد ا�ستعم��ال ال�شامب��و العادي
ا�ستخدام البل�سم .

طريقة عمل حالوة الدهين
املقادير 3 :كوب طحني  3كوب �سكر (ان ا�ستخدم اقل ) كوب
مربو���ش جوز الهند كوب زيت ك��وب ماء  3مالعق اكل دب�س
(ع�س��ل التم��ر) واذا ما متوفر ا�ستخدم��ي الع�سل مربو�ش جوز
الهند للتزيني من االعلى واال�سفل هيل �سمنة لدهن البايرك�س
الطريق��ة :يف ان��اء يخلط الطحني مع املربو���ش (جوز الهند )
مع الهيل ويف قدر على النار يخلط املاء مع الزيت مع الدب�س
مع ال�سكر وم��ن ثم ي�ضاف الطحني املخلوط اىل املزيج على

السرطان
مهني�� ًا :يث�ير ه��ذا الي��وم ق�ضي��ة مهم��ة الي��وم يف العمل
ت�ستغ��رق الكثري م��ن النقا�ش لكن��ك تتو�ص��ل �إىل حل لها
عاطفي�� ًا :ت�سري �أمورك اليوم كما تريد ولن تواجه الت�أخري
من قبل ال�رشيك ب�ش�أن اتخاذ بع�ض القرارات

االسد
مهني ًا :ت�صل هذا الي��وم �إىل قناعة وجتد نف�سك �شخ�ص ًا
مرغوب�� ًا به كث�يراً لأن كفاءت��ك العالية تلف��ت اجلميع
عاطفي ًا :ال تو ّرط احلبي��ب يف �أمورك املهنية اخلا�صة،
فهذا �أمر غري الئق بك وقد ي�صيب العالقة يف ال�صميم

العذراء
مهني ًا :حتقق جناح ًا غري منتظر ،وتكون م�ستعداً لقطف
ثمار اجلهود التي بذلتها على مدى عام كامل عاطفي ًا:
دخول بع�ضهم على خط امل�صاحلة مع ال�رشيك قد يزيد
الأمر تعقيداً ،فحاول �أن تكون املعاجلة بينكما فقط

الميزان
مهني ًا :ال تتو ّرط �إطالق ًا يف ت�صاريح م�ؤذية ،بل حاول
�أن تبق��ي خمططات��ك �رسي��ة �أو خمفية ق��در امل�ستطاع
عاطفي�� ًا :ال تك��ن عني��داً �أو مت�شبث ًا ب�آرائ��ك ،بل ا�ستمع
�إىل ر�أي ال�رشي��ك وجادله باحلجة واملنطق ،ال ب�إطالق
الأحكام امل�سبقة

العقرب
مهني�� ًا :ت�ؤث��ر حال��ك النف�سي��ة امل�شو�شة �سلب�� ًا يف عملك
فت�شع��ر ب�أنه مم ّل وفا�شل وت�سع��ى لتغيريه مهما واجهت
م��ن �صعوب��ات عاطفي�� ًا :يف احل��ب ،الرجوع ع��ن اخلط�أ
جمموعة ف�ضائل واالنك�سار انت�صار ،فماذا تنتظر؟

القوس
مهني�� ًا :تع��رف الي��وم جي��داً كي��ف تواج��ه امل�صاع��ب
وتتخط��ى بثقة عالي��ة العراقيل الت��ي تواجهك يف عملك
عاطفي�� ًا :ي�شعرك ح ّبك للحبيب ب�سعادة ال تو�صف ،ف�أنت
تن�رش الفرح �أينما تذهب وت�شيع جواً من امل�صداقية

فوائد صابون الغار للشعر
خام�س�� ًا  -:يعم��ل �صابون الغار  ،و ب�ش��ك ًال متميزاً على
التخل���ص  ،و الق�ض��اء الع��ايل عل��ى الق��شرة اخلا�ص��ة
بال�شع��ر � .ساد�س�� ًا  -:يعم��ل �صاب��ون الغ��ار على توفري
ذل��ك القدر العايل من احلماية ال�رضورية لل�شعر من تلك
الآث��ار ال�سلبي��ة عليه  ،و الت��ي تنتج ب�سب��ب تعر�ضه �إىل
الأتربة �أو الغبار  ،و ظروف الطق�س الغري طبيعية .
�سابع�� ًا � -:صاب��ون الغ��ار مفي��د  ،و بدرج��ة كب�يرة يف
من��ح ال�شعر تلك الن�سبة العالية الدرج��ة من النعومة  ،و
امللم�س الناعم .
ثامن ًا -:يعمل �صابون الغار  ،و ب�شكل عايل على ت�أخري
ذلك الظهور اخلا�ص بالتقدم يف ال�سن على ال�شعر �أي ما
يعرف بال�شيب .
تا�سع�� ًا � -:صاب��ون الغار يعمل  ،و بوت�يرة قوية للغاية
عل��ى زي��ادة الطول اخلا���ص بال�شعر ع�لاوة على زيادة
ن�سبة كثافته  ،و مينع �إ�صابته بالتق�صف .
عا��شراً � -:صاب��ون الغ��ار م��ن �أح��د �أن��واع ال�صاب��ون
املفيدة  ،و ب�شكل عايل جلميع �أنواع ال�شعر .

كم��ا و�أنه ي�ؤثر على مظه��ره اخلارجي ،فهو يلعب دوراً كبرياً يف
�إعط��اء الن�ضارة واملرونة للب�رشة ،كما و�أن��ه ي�ساعد على التئام
اجل��روح والتخفي��ف من اله��االت ال�س��وداء التي ق��د تظهر حتت
العين�ين ،بالإ�ضاف��ة �إىل حت�سني مظهر ال�شع��ر والأظافر ،ولذلك
ف�نرى �أن الكوالج�ين يدخ��ل يف �صناع��ة كاف��ة م�ستح��ضرات
التجميل والعناية بالب�رشة �أو ال�شعر ،ولكن قد يتم احل�صول على
ه��ذا الربوتني ب�شكل طبيعي من خالل تن��اول الأ�سماك ،وبع�ض
الفواك��ه �أو اخل�ضار حمراء اللون كالتوت �أو البندورة ،بالإ�ضافة
�إىل اجل��زر وغريها� .أ�رضار الكوالج�ين �أ�رضار على اجل�سم يعترب
الكوالج�ين �سيف ًا ذو حدين ،فبالإ�ضاف��ة �إىل فوائده العديدة� ،إال
و�ضحت
�أنه ق��د ي�سبب يف بع�ض الأحيان م�ض��اراً للج�سم ،حيث ّ
مت �إجرا�ؤها على �رشيحة من النا�س ،ب� ّأن تناول
الدرا�س��ات التي ّ
مكم�لات الكوالج�ين ق��د ي���ؤ ّدي �إىل تقلي��ل ال�شه ّي��ة ،وبالت��ايل
�سي���ؤ ّدي �إىل فق��دان ال��وزن ،ويف ح��االت �أخ��رى قد ي���ؤ ّدي �إىل
العك���س ،حي��ث يرج��ع ه��ذا �إىل طبيعة ج�س��م ال�شخ���ص� .أ�رضار
على الب��شرة قد ي�ؤثّر الكوالجني على الب�رشة �سواء مت �أخذه على
�ش��كل مكم�لات �أو على �ش��كل حقن ،وذلك لأن م�ص��دره بالغالب
التح�س�س من بع�ض املواد
يك��ون بقري ،الأمر الذي قد ي�ؤ ّدي �إىل
ّ
الداخلة يف تركيبه ،فقد يحدث بع�ض التورمات �أو احلبوب �أو �أي
حت�س�سي��ة �أخرى ،لذلك يجب احلر�ص عل��ى �أن يتم عمل
�أعرا���ض ّ
بع�ض الفحو�صات الطبية قبل ال�رشوع يف ا�ستخدامه.

مهني��اً :ت�ش��ارك الآخري��ن ه��ذا الي��وم قرارات��ك
وال �سيم��ا تل��ك احل�سا�س��ة واملتعلق��ة مب�شاريع��ك
امل�ستقبلي��ة واملهمة جداً عاطفي��اً :تده�شك بع�ض
ت�رصفات احلبي��ب وال جتد لها مربراً ،لكنك ت�صرب
عليه على �أمل �أن يتح�سن

دفع��ات ويحرك باخلفاقة ال�سلكية اىل ان يثخن املزيج يرفع
م��ن النار  .ناتي ببايرك�س مدهون بالزبدة او ال�سمنة ون�ضع
كمي��ة م��ن مربو�ش جوز الهن��د ومن ثم ن�ض��ع اخلليط ون�ضع
فوق��ه م�سح��ة م��ن ال�سمن��ة ث��م كمية وف�يرة من ج��وز الهند
ن�ضعه��ا يف فرن حرارت��ه خفيفة على الطبق��ة ال�سفلى للفرن
واىل ان تن�ض��ج وتف��وح الرائحة الزكي��ة ن�ضعها من فوق اىل
ان تتحمر الطبقة العليا ومن ثم تقطع وتقدم

الجدي
مهني�� ًا :تطل هذا الي��وم على م�رشوع خ� ّ
لاق تعلق عليه
�آم��ا ًال كباراً ،وحتتف��ل مبنا�سب��ة �أو بلقاء وتب��دو �سعيداً
وممي��زاً عاطفي�� ًا :التناف��ر يك��ون يف �أوج��ه م��ا يجعلك
حمت��اراً يف �أم��رك �أو مربك ًا وخ�صو�ص ًا م��ع بداية عملك
اجلديد

الدلو

مهني�� ًا :تتح ّم�س هذا اليوم �أكرث من �أي وقت م�ضى لإطالق
م�رشوع جديد وتبدو جاهزاً حل�سم الأمور املهنية عاطفي ًا:
ب��وادر خالف م��ع ال�رشيك ،لكن ذلك ال يتع�� ّدى كونه �سوء
تفاهم على بع�ض النقاط التي تزيد ن�سبة غريته

الحوت
مهني ًا� :أنت تقف عل��ى عتبة زمنية مه ّمة لت�ضع �أ�س�س ًا
متين��ة قب��ل اتخاذ �أي ق��رار مهن��ي عاطفي�� ًا� :أحذرك
م��ن اللعب بالن��ار ،كن خمل�ص�� ًا لوع��دك و�سيطر على
انفعاالتك وعامل ال�رشيك بال�شكل الالئق

