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مهني��ًا: لدي��ك قدرة كبرية على اقن��اع الآخرين بوجهة 
نظ��رك الي��وم، وعلي��ك اأن تكون اأك��ر ق��وة واأن تعرف 
كيف حتمي م�صلحتك يف العمل عاطفيًا: تراودك فكرة 
النعزال قلي��ًا والبتعاد عن ال�صخ��ب، وخ�صو�صًا اأن 

حياتك العاطفية تعرف بع�ض الرتاجع

مهنيًا: يحالفك احلظ، اأو توؤدي دوراً مهمًا يف جمع ال�صمل، 
اأو تقري��ب وجه��ات النظ��ر، اأو التخفي��ف من اأعب��اء بع�ض 
الزماء عاطفيًا: تنطلق يف عدة اجتاهات، وت�صّوي اأمورك 
العاطفي��ة، وتنهم��ك بق�صي��ة معين��ة، وتبذل جه��داً كبرياً 

لإجناحها

مهني��ًا: ق��د متّر بتج��ارب قا�صي��ة بحيث يك��ون اليوم 
فارغ��ًا من احل�صان��ة وخمّيبًا لاآمال، وتب��دو متوتراً 
ل حت�ص��ن الختيار عاطفيًا: ب��ّدد املخاوف وامل�صاعر 

ال�صلبية ورّكز على الإيجابيات يف �صخ�ض احلبيب

مهني��ًا: احذر م�صكات اأو ا�صطرابًا على �صعيد ال�رشاكة، 
وجتن��ب الت���رشف بفو�صى لئ��ا تولد املتاع��ب ويكون 
عمل��ك با ج��دوى عاطفي��ًا: جتّنب اخلاف��ات والعدائية 
والكام اجلارح مع ال�رشيك، فهي تهّدد العاقة اجلديدة 

بالرتاجع

مهني��ًا: تواجه بع�ض التاأخري والتاأجيل، ما يحتم عليك 
جتنب اتخاذ القرارات املالية الكبري، ذلك ب�صبب تراجع 
كوكب املال بالن�صب��ة اإليك اأي مركور عاطفيًا: ان�صغال 
احلبيب هذا اليوم ل يعني اأنه ل يحبك، وعليك اأن تقدر 

ظروفه وم�صاعره

مهنيًا: تربع اإذا كنت تعمل يف جمال الكتابة والتاأليف 
وال�صحاف��ة والن���رش، علي��ك باحل��ذر الدائ��م والدر���ض 
املتاأين لكل خط��وة عاطفيًا: ح��ذار اخلافات الطارئة 
والكلم��ات احل��اّدة، واإذا كن��ت عازبًا فه��ذا اليوم رائع 

لتلبية الدعوات، فا تكن متحّفظًا
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تعرفي إلى الفرق بين تاتو الحواجب المؤقت والدائم

واحلف��اظ عل��ى �ص��كل احلواجب بالطريق��ة الت��ي تنا�صبهّن، 
بالإ�صاف��ة اإىل ا�صتخدام��ه للتجمي��ل واإخف��اء العي��وب يف 
حواجبه��ّن، والت��ي تك��ون ق��د ظه��رت ب�صبب ح��ادث معني 
تعر�ص��ن ل��ه، اأو ت�صوه خلق��ي اأو ما اإىل ذل��ك. وهذه الطريقة 
تعتم��د عل��ى و�ص��ع اأحب��ار، اأو اأ�صب��اغ معينة عل��ى اجللد، 
وذل��ك من خ��ال ا�صتخدام اإب��رة، يتم ت�صخينها عل��ى النار، 
وا�صتخدامه��ا يف عملي��ة الر�ص��م، وقد يك��ون الو�ص��م موؤقتًا 
اأو دائم��ًا. و�صنتح��دث يف ه��ذه املقالة عن الف��رق بني و�صم 

احلواجب املوؤقت، والو�صم الدائم ب�صيء من التف�صيل.
 النوع الأول: تاتو احلواجب الدائم

يتم من خال ا�صتخدام الإبرة، وحقن اجللد باللون املنا�صب 
من احل��رب، والذي مّت اختياره من قبل امل��راأة، ويجب عليها 
اأن تخت��ار اأي�ص��ًا الر�ص��م املنا�ص��ب للحاج��ب، م��ع مراع��اة 
والأخ��ذ بعني العتبار، اأّن هذا الر�ص��م �صيكون مدى احلياة، 
ول��ن يقاوم املاء اأو يتغ��ري، ولن يتاأثر باأ�صع��ة ال�صم�ض، ول 
ميكن اإزالت��ه اإل بزيارة اخت�صا�صي جتميل يف اإزالة التاتو. 
ل��ذا يجب التفك��ري مليًا قب��ل اأخذ الق��رار املنا�ص��ب، وغالبًا 
م��ا ُين�ص��ح هذا الن��وع م��ن الو�ص��م، لل�صيدات الات��ي فقدن 
حواجبه��ّن، نتيجة ح��ادث معني، اأو ب�صب��ب عاج كيميائي 

تعر�صن له.  وُين�صح باختيار الطبيب املخت�ض، واملعروف 
بخربته ومهارته يف عملية الر�صم، واختيار ال�صكل املنا�صب 
واملائم للوج��ه، وعدم اأخذ �صيحات املو�ص��ة مقيا�صًا، بل 
يج��ب اختيار م��ا يتما�صى مع مامح الوج��ه، وهذا يختلف 
م��ن امراأة اإىل اأخرى، ح�صب �ص��كل وجهها وماحمها. فمثًا 
ق��د تكون املو�صة هي احلواج��ب الرفيعة، ولدينا �صيدة ذات 
وج��ه ممتلئ وكبري، وبالتايل لن تتنا�صب احلواجب الرفيعة 
م��ع مامح وجهها، والتاتو الدائم ي�صعب تغيريه، وبالتايل 
�صت�صطر ال�صيدة اإىل التاأقلم مع احلواجب التي مّت اختيارها.
 واأي�ص��ًا يج��ب الإ�ص��ارة، اإىل اأّن ه��ذا النوع م��ن التاتو، يتم 
تنفي��ذه يف خ��ال ثاث��ني اإىل مائة وع�رشي��ن دقيقة، ويف 
البداي��ة تظهر األوانًا اأكر اإ�رشاقًا، اأو اأكر بهتانًا، ثّم تتا�صى 
تدريجي��ًا، حت��ى ت�صب��ح ح�ص��ب اختي��ار ال�صخ���ض، ولي���ض 
�رشوري��ًا جتديد اللون واإع��ادة احلقن كل فرتة، واإّنا يكفي 
فق��ط جتدي��د اللون م��رة يف ال�صنة، وذلك لإع��ادة الرونق له 

ل اأكر.
 عيوب التاتو الدائم

اأوًل: يف حال��ة وج��ود معدات غري معقم��ة، قد يحدث عدوى 
وم�ص��اكل �صحية، ل��ذا نن�صح دائم��ًا وب�ص��دة، اختيار مركز 
التجمي��ل بعناية فائقة، والتاأكد من نظافة املكان، ونظافة 
املع��دات امل�صتخدمة قبل اإج��راء التاتو. ثاني��ًا: من املمكن 

ظهور ندبات اأو حبوب حتت اجللد، وهذا يختلف ح�صب نوع 
الب���رشة، دهنية اأو جاف��ة اأو خمتلطة، واأي�ص��ًا يجب مراعاة 
اأّنه م��ن املمكن حدوث ح�صا�صية وطف��ح جلدي، ب�صبب نوع 

الأ�صباغ والأحبار امل�صتخدمة.
ثالث��ًا: كم��ا ذكرن��ا عاليه، �صم��ن ���رشح التاتو الدائ��م، اأّنه 
يج��ب اختيار ال�ص��كل املائم للوج��ه واملام��ح، وذلك لأّن 
التغي��ري عملي��ة �صعبة، وتتطلب ع��دة زي��ارات اإىل الطبيب، 
وياأخذ العاج وقتًا طويًا، لذا يجب القيام بعملية الختيار 

ال�صحيح، والتاأقلم والتعود مع ال�صكل اجلديد للحواجب.
النوع الثاين: تاتو احلواجب املوؤقت

وه��ذا الن��وع م��ن التاتو، يت��م بطريق��ة خمتلفة متام��ًا عن 
التاتو الدائم، حيث يعتمد على تلوين احلاجبني الأ�صا�صيني، 
بالأحبار اأو الألوان املنا�صبة، ولي�ض حقن اجللد، مما يجعله 
اأق��ل خطورة م��ن ال�صابق، لذا فه��و يدوم من اأربع��ة اأ�صابيع 
حت��ى ثاث��ة اأ�صه��ر، كاأق�صى ح��د، وبالتايل يك��ون منا�صبًا 
للن�ص��اء الاتي يردن التغيري كل فرتة، وهو ي�صلح لأي نوع 
م��ن احلواج��ب. وتتم اإعادة التلوين ب�ص��كل دوري و�صهل يف 
مراك��ز التجميل، وغري موؤمل على الإطاق، واحلرب امل�صتعمل 
في��ه ل ي�صب��ب اأي اأ���رشار، وذل��ك ب�صبب اإمكاني��ة اإزالته يف 
اأي وق��ت، ولكن م�صكلته الوحيدة اأّن��ه ذو تكلفة عالية. ومن 
اأ�صه��ل ط��رق عمل التات��و املوؤق��ت، طريقة التات��و الا�صق، 

والتي تعت��رب اأكر �صعبية بني الفتيات، وهناك تاتو احلّناء، 
وكم��ا نعل��م اأّن �صبغة احلّن��اء ُت�صتخرج من �صج��رة احلّناء، 
والتي حتت��وي على مواد جليكو�صيدي��ة خمتلفة، ذات تاأثري 
بيولوج��ي طب��ي، وتاأث��ري يف عملي��ة التلوين لف��رتة معينة 
وباللون الأ�صود، ل��ذا فاإّن تاتو احلّناء يبقى على اجللد ملدة 
اأط��ول، وميكن اإزالته بو�صع املاء مل��دة حوايل خم�صة ع�رش 
دقيقة. اأّما الطريقة الأخرية والأ�صهل، فهي طريقة ا�صتعمال 
قل��م حرب التاتو اجلاف، وهذا القلم ي�صتخدم لأغرا�ض الزينة 
املوؤقت��ة، ويتمي��ز باأّن��ه �صه��ل ال�صتخ��دام يف التحديد على 

اجللد.
 عيوب التاتو املوؤقت

بالن�صب��ة للعيوب واملخاطر، يعترب التاتو املوؤقت اأقل �رشراً 
بكثري عن التاتو الدائم، وخ�صو�صًا اأّن احلرب ل يدخل �صمن 
اجللد، واإّنا يكون فقط من خال تلوين احلواجب الأ�صا�صية. 
ومع ذلك يجب احلر�ض واختيار مركز التجميل الذي يتمتع 
ب�صمع��ة طيب��ة، وي�صتخدم مع��دات معقمة، ويج��ب العلم اأّن 
امل��واد الت��ي يتم ح��ل الأحبار فيه��ا، قد حتت��وي على مواد 
�ص��ارة، مثل الكح��ول، امليثانول، امل��واد املقاومة للتجمد، 
املنظف��ات ومواد اأخ��رى �صام��ة. اأّما الأحب��ار فهي حتتوي 
عل��ى معادن، والكرب��ون الأ�صود، و�صبغي��ات، ومواد اأخرى 

ذات تاأثري �صلبي على اجللد.

متابعة –الجورنال 

فاهيتا الدجاج بالتورتيال

أساليب جديدة وفعالة جدًا إلخفاء الهاالت السوداء تحت العينين

أخطاء مكياج 99% من النساء يصدقنها ويتبعنها!  

املقادير 
:3 �ص��دور دج��اج م�صحب 3 حب��ات فلفل رومي ال��وان علبة 
زيت��ون ا�ص��ود �رشائح ب�صل��ة متو�صط��ة علبة فط��ر علبة ذرة 
جبن��ة �صي��در وموزريا ك��وب كرمية طب��خ به��ارات فاهيتا 
ملعق��ة �صغرية لومي مطحون 3 ف�صو�ض ثوم مهرو�ض دب�ض 

الرمان ليمونة
خل ابي�ض ملعقة �صغرية فلفل ا�صود ملعقة كبرية ملح

طريقة التح�صري 
ن�صع ال�صدور يف وعاء ون�صع عليها٣ ماعق خل و٥ ماعق 
دب���ض الرم��ان وملعق��ة �صغ��رية به��ارات الفاهيت��ا والفلف��ل 
ال�ص��ود وع�صري ليمونة وامللح والثوم ونحركهم جيداً ونقطع 
الفلفل الرومي والب�صل اىل �رشائح ويف مقاة على النار ن�صع 
القي��ل من زيت الذرة ون�صع علي��ه الب�صل ونقلبه جيداً اىل ان 
يذبل قليًا بعدها ن�صع فوقه الدجاج ونحركهم جيداً مدة ١٠ 

دقائ��ق ون�ص��ع فوقه ال��ذرة ونحركهم ثم الفلف��ل الخ�رش ثم 
الفطر والزيتون ونقلبهم جيداًثم ن�صع كرمية الطبخ ونرتكهم 
عل��ى ن��ار هادية م��دة ٣٠ دقيقة م��ع تغطية الق��در جيداً بعد 
ن�صج الفاهيتا واغاق النار ن�صع عليها وهي �صاخنة ال�صيدر 
واملوزوري��ا ونقلبه��ا جيداً ونفرد رغي��ف التورتيا )موجود 
بو�صفات��ي( ون�ص��ع عليه احل�ص��وة ونحمره باجل��رل قليًا ثم 

تو�صع �صاندوي�صات الفاهيتا يف طبق التقدمي 

 ه��ي اأك��ر م�صاكل الب���رشة �صيوعًا ل��دى الن�صاء على 
اخت��اف اأعماره��ّن، فاله��الت ال�صوداءالت��ي تظه��ر 
تعك���ض  بالعين��ني  املحيط��ة  املنطق��ة  يف  �رشيع��ًا 
التع��ب وتف�صد حيوي��ة الب�رشة واإ���رشاق الوجه. اليوم 
ن�صتعر���ض اأمام��ك بع���ض الو�صائ��ل اجلدي��دة الت��ي 
ت�صم��ن لك التخّل�ض منه��ا ب�رشعة ومن دون جمهود 

كبري
مكّعب��ات الثل��ج: ه��ذا احلل ال��ذي ي�صع��رك بالربودة 
والنتعا���ض خ��ال اأّي��ام ال�صي��ف احل��ارة، ه��و حٌل 

مذهل ومثايل للهالت ال�صوداء، لأّن برودة املكّعبات 
الثلجّي��ة تعمل عل��ى حتريك ال��دورة الدموية يف هذه 
املنطق��ة، وتعي��د اإليه��ا حيويته��ا، كما ت��وؤدي دوراً 
يف �صده��ا ومن��ع تّرهلها، ل��ذا يكف��ي اأن ت�صعي هذه 
املكعب��ات مل��دة رب��ع �صاعة على م��دى خم�ص��ة اأّيام 
لتاحظ��ي النتيج��ة. الأف��وكادو وزي��ت الزيت��ون: قد 
تظن��ني اأّن هذي��ن املكّون��ني هما ح�رشي��ان للعناية 
بب���رشة الوج��ه، بعيداً ع��ن العيون، غ��ري اأّن التجارب 
الزاخ��ر بالفوائ��د عل��ى  اأثبت��ت ق��درة ه��ذا املزي��ج 

التخفي��ف م��ن ح��دة ال�ص��واد حت��ت العين��ني. وه��ذه 
الو�صف��ة الطبيعي��ة ميك��ن اأن تظه��ر نتيجتها بع�ض 
اأّي��ام قليلة م��ن ا�صتعماله��ا. �صعيه��ا بوا�صطة قطعة 
من القطن على عينيك ملدة ن�صف �صاعة، ثم اغ�صليها 
بامل��اء الباردة. اأكيا�ض ال�ص��اي املغّط�صة باللنب: من 
املعروف اأّن ال�ص��اي له الكثري من الفوائد على �صحة 
العين��ني، وتغط�صي��ه بل��نب الزب��ادي وو�صع��ه عل��ى 
العين��ني، ي��وؤدي حتم��ًا اإىل اإخفاء اله��الت ال�صوداء، 

خ�صو�صًا مع القدرة املذهلة للنب على التبيي�ض.

 لي���ض م��ن املقب��ول و�ص��ط التط��ور الكبري ال��ذي ح�صل 
يف ق��درة امل��راأة يف احل�صول عل��ى املعلومات يف عامل 
التجمي��ل واملاكي��اج، اأن تظ��ل اأ�ص��رية اأخط��اء ترتكبها 
ب�ص��ورة يومي��ة وتوؤّثر �صلبًا عل��ى اإطالته��ا، خ�صو�صًا 
عندم��ا مت�صي �صاع��ات و�صاعات على مواق��ع التوا�صل 
الجتماع��ي وفيديوه��ات اليوتيوب لتتعّل��م جديد عامل 
املاكي��اج. يا�صمينة تلفت نظرك اإىل اأب��رز هذه الأخطاء 
ال�صائع��ة يف اأو�ص��اط غالبّي��ة الن�ص��اء الت��ي ح��ان وقت 

النتباه لها، والتوّقف عن ارتكابها:
اأه��م خ��رباء  ع��دم ا�صتعم��ال الأ�صاب��ع يف املاكي��اج: 
املاكي��اج العاملي��ني ي�صتعمل��ون اأ�صابعه��م يف م��رغ 
املاكي��اج، ل��ذا لي�ض م��ن داع للهلع عندما تري��ن الأمر، 
واع��ريف اأّن اأ�صابع يديك ميكن اأن تكون اآداة ملرغ كرمي 
الأ�صا�ض يف حال اأردت احل�صول على اإطالة طبيعية، اأو 

ظال العيون ل�صمان التاألق بلوك ال�صموكي.
الكون�صيلر ف��احت اللون واأول امل�صتح���رشات امل�صتعملة: 
ح��ان الوقت لتدح�ص��ي �صائعات ه��ذا امل�صتح�رش، التي 
ه��ي - ولاأ�ص��ف - كث��رية، مث��ل اعتم��اده فاحت��ًا جداً 
لدرج��ة ظه��وره اأبي�ض يف املنطقة املحيط��ة بالعينني، 
بدًل م��ن اأن يكون متجان�صًا مع ل��ون الب�رشة، اأو و�صعه 
قب��ل ك��رمي الأ�صا���ض، يف ح��ني ا�صتعماله م��ن بعده هو 
اخلط��وة الأن�صب.)ع��ادات ماكياج �صّيئ��ة ل تنتبهني كم 
تظه��رك اأك��رب �صنًا!(.احلواج��ب الكثيفة تلي��ق باجلميع: 
�صحي��ح اأّن كارا ديليف��ني وليلي كولينز وب��روك �صيلدز 
من قبلهما حققن هوّية جمالية مع احلاجبني الكثيفني، 

ولك��ن ه��ذا ل يعن��ي اأّن ه��ذه املو�ص��ة تلي��ق ب��ك، فعند 
اختيارها عليك التنّبه اإىل اجلبني و�صكل العينني.

م�صتح���رشات املاكياج الت��ي حتتوي ال��� SPF كافية: 
ع��دد كبري من الن�ص��اء يخرتن املاكي��اج يرتكيبة واقية 
من ال�صم�ض، ويتوقفن عن و�صع الكرمي املخ�ص�ض لذلك، 
جاهات اأّن ن�صبة ال��� SPF لي�صت كافية على الإطاق، 
ول ميك��ن مطلق��ًا لأدوات املاكياج احلل��ول مكان واقي 

ال�صم�ض.
املاكي��اج �صيء للب�رشة: احلقيق��ة اأّنك اأنت التي جتعلينه 
�صيئ��ًا يف حال مل تعريف ا�صتعماله، ومل حت�صني حت�صري 
ب�رشتك له، ومل تزيليه قبل النوم، عدا ذلك هو لي�ض �صيئًا 

كما تظنني وكما ُي�صاع.
تخل�ص��ي من اكر امل�صاكل احراج��ًا وطبقي عاج �صواد 

الرقبه ال�صديد
 جتميل   اأ�رشة التحرير  11.08.2017

�صاركي0 غّردي �صاركي0
عاج �صواد الرقبه ال�صديد بخلطات طبيعية

يف الوقت الذي تبحث فيه كّل �صيدة عن الطرق الطبيعّية 
والعاج��ات الت��ي حتتاجه��ا للعناية بالب���رشة والوجه 
واملحافظ��ة عل��ى اطالته��ا ال�صافي��ة، هن��اك م�صكل��ة 
تتعّر���ض له��ا يف اوق��ات معّين��ة خ�صو�ص��ًا يف ف�ص��ل 
ال�صيف، ت�صّكل لها الزع��اج والحراج، ال وهي ا�صوداد 
الرقب��ة.ان ظه��ور البقع الداكن��ة على الرقب��ة، وحتّولها 
اىل الل��ون ال�ص��ود ال�صدي��د، يعود اىل عوامل ع��ّدة، منها 
التعّر���ض ل�صعة ال�صم�ض ب�صكل م�صتمّر، التقّدم يف ال�ّصن، 

قّل��ة النظاف��ة ال�صخ�صّي��ة، تغري ال��وزن ب�ص��كل مفاجئ، 
الإ�صابة با�صطرابات الغدة الدرقية، او �رشطان املعدة، 
ارتداء بع�ض اأنواع الك�ص�صوارات التي ترتك بقعًا �صوداء 
على الرقبة كونها تكون غري ا�صلّية، وغريها الكثري من 

ال�صباب ال�صحّية او حتى الوراثّية.
وللتخّل���ض م��ن ه��ذه امل�صكل��ة املزعج��ة واملحرج��ة، 
�صتعرف��ك يا�صمين��ة على اب��رز اخللط��ات الطبيعية التي 

ت�صتخدم يف عاج �صواد الرقبه ال�صديد:
الليم��ون وم��اء ال��ورد: ان خلطة ع�ص��ري الليمون وماء 

ال��ورد، مفيدة ج��ّداً لتفتيح لون الب���رشة، من خال 
تطبيقه��ا عل��ى الرقب��ة وفركه��ا جّي��داً وتركها 
لبع���ض الوق��ت او حت��ى ل�صاعات ك��ي حت�صلي 

على النتائج املطلوبة.
الليم��ون والع�صل: يعت��رب الليمون كما يظه��ر انه مكّون 
ا�صا�ص��ي ملعظ��م اخللطات الت��ي ت�صاه��م يف تبيي�ض او 
تفتي��ح ل��ون الب���رشة وازالة ال�ص��وداد، وميك��ن ا�صافة 
مكّونات اخرى اليه، مثل الع�صل، ومزجهما معًا وتطبيق 
اخللط��ة عل��ى الرقبة لبع�ض الوقت وميكن��ك ان ت�صيفي 

اليهما احلليب او زيت اللوز لنتائج �رشيعة وم�صمونة.
للوج��ه  كث��رية  جمالّي��ة  فوائ��د  لل�صوف��ان  ال�صوف��ان: 
والب���رشة، ويلع��ب دوراً اي�صًا يف تبيي���ض وتفتيح لون 
الب���رشة، وحمارب��ة ال�ص��وداد، وميكن��ك خلط��ه مع لب 
الطماط��م، وفرك اخلليط على الرقبة وتكرار هذه اخللطة 
مرت��ني يف ال�صبوع عل��ى القّل لتتخل�صي م��ن ا�صوداد 

الرقبة ال�صديد.

مهني��ًا: اخليب��ة ل تعرف طريقها اإلي��ك، وتكون حكيمًا 
يف مواقف��ك كث��رياً، فريتد الأمر علي��ك اإيجابًا عاطفيًا: 
ت�صتقب��ل �رشي��كًا جديداً يف دائ��رة عاقاتك، لكن احلب 

القدمي يبقى تاأثريه كبرياً فيك

مهنيًا: تطراأ بع�ض امل�صكات املالية اأو الهواج�ض، 
ل ُتق��دم على عم��ل مرجتل، وحافظ عل��ى افكارك 
واآرائك يف هذا اليوم عاطفيًا: اإمنح احلبيب فر�صة 
جديدة لتنجح عاقتك به على اأمل اأن ت�صري الأمور 

لحقًا على خري ما يرام

مهني��ًا: ق��د ت�صت��اء لق��رار ي�ص��در اأو لأمر يتعّل��ق باأحد 
الزماء، فتحاول م�صاعدته بكل ما اأوتيت من قوة

عاطفي��ًا: حاف��ظ على �رشية م�صاع��رك واقبل ما يحدث 
بدون اعرتا�ض اإذا ا�صتطعت

مهني��ًا: اإذا كنت تبحث عن الفر�ض املنا�صبة، فقد حان 
الوق��ت لتحقي��ق ذل��ك، لكن علي��ك ح�ص��ن الختيار بني 
العرو�ض املقدَّمة اإليك عاطفيًا: قد جتد نف�صك حائراً يف 
بع�ض القرارات احلا�صمة، ل باأ�ض اإذا ا�صتعنت بال�رشيك 

لئا تقع يف اخلطاأ

تاتو �حلو�جب �أو ما 
ُيعرف بالو�صم، �أ�صبح 
من �أهم طرق �لتجميل 

�حلديثة يف وقتنا �حلايل، 
و�لتي تلجاأ �إليه �لكثري 

من �ل�صيد�ت، وخ�صو�صًا 
لدينا يف �ململكة، رغبًة 

منهّن يف �حل�صول على 
�أعلى درجة من �جلمال 

و�جلاذبية، و�إظهار جمال 
�لعيون، 

مهني��ًا: يبدو اأنك ت�صعر بيوم من عدم ال�صتقرار ومع ذلك 
جتد هدفك يتحقق، مع اأن التقدم الذي قد حترزه قد يكون 
بطيئًا عاطفيًا: ل تبحث عن فر�ض اإرادتك اأو اإظهار قوتك 
عل��ى ال�رشيك واأّج��ل املبادرات، فق��د ترتاجع املعنويات 

وت�صعر بالتعب والإرهاق والقلق النف�صي

مهني��ًا: يحمل ه��ذا اليوم حظ��ًا يف امل�صارب��ات املالية 
ودعم��ًا من قبل بع�ض ال�صلط��ات اأو الأهل، ويكون الوقت 
منا�صب��ًا لات�صال ببع���ض املوؤ�ص�صات الكب��رية عاطفيًا: 
ل ت�صتعج��ل الأم��ور وك��ن �صب��وراً، قريبًا حتق��ق اأمنيتك 

وترتبط بال�رشيك ر�صميًا


