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مهني��ًا: تبدو اأمورك يف العمل اأكرث هدوءاً وتعرف كيف 
تتعامل معها وجتد احللول للم�شكالت العالقة عاطفيًا: 
م�شوؤولي��ات جديده تلقى على عاتق��ك ت�شعرك بالتعب، 
لكن هذا ال مينعك من اأن تكون اإيجابيًا يف تعاملك مع 

احلبيب

اإ�ش��ايف  ر�شي��د  اإىل  بع�شه��م  اأخط��اء  تتح��ّول  مهني��ًا: 
مل�شلحت��ك، لك��ن ي�شتح�ش��ن اأاّل ت�شتغ��ل املوق��ف فتخ���ر 
بع���ض االأ�شدق��اء عاطفيًا: يح��اول ال�ريك فت��ح قلبه لك 
ملعرف��ة االأ�شب��اب الت��ي تدفع��ك اإىل معاملت��ه عل��ى غ��ر 

املعتاد، لكن النتيجة �شلبية من قبلك

مهنيًا: من ال�روري حتديد االأولويات قبل االنطالق، 
ح��ذار اخلالف��ات واال�شتف��زازات امل�شحون��ة بالتوت��ر 
وامل�ش��كالت عاطفي��ًا: تذّك��ر اأن��ك �شاح��ب التاأثرات 
اجلّي��دة وال ب��ّد م��ن اأن ت�شاه��م �شخ�شّي��ًا يف تعزي��ز 
�شتعط��ي  جه��ودك  اأن  علم��ًا  الرواب��ط 

نتيجة اأف�شل

مهني��ًا: املثابرة من اأبرز املمي��زات التي تتفرد بها بني 
الزم��الء، فح��اول اأن حتافظ عل��ى هذه املي��زة من اأجل 
م�شتقب��ل واعد عاطفيًا: االعتم��اد على االأحالم ال يكفي، 
فال�ري��ك بحاج��ة اإىل وقائع ملمو�ش��ة ليبادلك ال�شعور 

نف�شه

مهني��ًا: ك��ن حذراً ج��داً الي��وم، يعاك�شك الظ��رف ويوّلد 
بع���ض االحتكاكات املهني��ة على االأرج��ح، فال تتهور 
يف قرارات��ك وفكر منطقي��ًا عاطفيًا: جت��د اليوم الكثر 
م��ن احللول مل�شاكل عالق��ة كنت تعانيه��ا مع ال�ريك 

منذ مدة

مهني��ًا: حافظ على اأ�رار العم��ل وال تبح بها للغرباء، 
ي��وم مل��يء باملفاج��اآت فكن م�شتع��داً ل��كل متغرات 
جدي��دة عاطفي��ًا: واج��ه احلبيب مب��ا تع��رف وال تكن 
متكتم��ًا، وعليك اأن تفكر يف م�شلحته قبل اأن تتخذ اأي 

قرار يخ�ض عالقتكما
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كيف تختارين لون أحمر الشفاه المناسب مع لون لبشرتك 

- لون الب�رة املتو�شط به م�شحة ذهبية خافتة تنا�شبه جميع 
االألوان .

- جمي��ع درج��ات الل��ون االأحمر تنا�شب��ك . الل��ون االأرجواين 
املو�ش��وع عل��ى اأ�شا�ض بن��ي ، اأو لون العلي��ق ، اأو اللون البني 

الفاحت ينا�شبك كثرا .
- اإذا كان ل��ون ب�رت��ك فاحت��ا ، ا�شتعملي الل��ون العاجي ، اأو 
البي��ج ، اأو املرج��اين ، اأو زهري فاحت . ميكن��ك ا�شتنباط اللون 

املنا�شب الذي يجعلك تبدين جميلة .
اإجعلي �شفتيك تبدوان رقيقتني

يعطين��ا جون نيل�ش��ون طريقة رائع��ة جلعل ال�شفت��ني تبدوان 
رقيقتني

يعط��ي ج��ون نيل�شون من "بوتي��ك �شو اأوم��ورا " يف نيويورك 
جمي��ع اأن��واع ار�ش��ادات واأ���رار التجميل ، وهو يق��وم بعمله 
م�شتخدم��ا منتج��ات �شو اأومورا . ي�رح ج��ون فيما يلي كيف 

ميكن جعل ال�شفتني تبدوان اأرق مما هما :
اخلط��وة االأوىل - يق��ول ج��ون اأن الهدف هو حتيي��د ال�شفتني 
بتلوينهما بلون يحد من مظهرهما . ين�شح بعدم ا�شتعمال قلم 
حتدي��د ال�شفاه )الأنه يربز ال�شفت��ني( ، وبا�شتعمال اأحمر �شفاه 

حمايد بحيث ال يكون اللون كثيفا .
اخلطوة الثاني��ة – و�شع اأ�شا�ض اأو بودرة لتنظف ال�شفتني كي 

يلت�شق اأحمر ال�شفاه بال�شفتني ب�شورة اأف�شل . 
اخلط��وة الثالثة – ا�شتعملي فر�ش��اة �شفاه لو�شع اأحمر ال�شفاه 
عل��ى كل منط��ة ال�شف��ة م��ع ع��دم جت��اوز خط��وط ح��د ال�شفة 

الطبيعي .
ال ت�شتعملي م�شتح�ر تلميع ال�شفة الأنه يعك�ض ال�شوء ويجعل 
ال�شف��اه تبدو اأكرب . ا�شتعملي م�شتح�رات مطفية )غر المعة( 

ال تعك�ض ال�شوء .
كث��را م��ا ميتد اأحم��ر ال�شفاه من تلق��اء نف�ش��ه اإىل خارج خط 
ال�شف��اه. لذلك جتنبي ا�شتعمال اأحمر ال�شف��اه الطري اأو الالمع 
. اأحم��ر ال�شف��اه غر الالمع )مات ( يثب��ت يف مكانه عادة . اإذا 
توف��ر لديك الوقت ، �شع��ي اأحمر ال�شفاه طبقة فوق طبقة : اأوال 
�شعي على �شفتيك اأ�شا�شا منّظفا . ثم حددي �شفتيك بقلم لونه 
مياثل لون اأحمر ال�شفاه الذي ت�شتعملينه . قومي بتعبئة داخل 
ح��دود ال�شف��اه باأحم��ر ال�شف��اه ، وا�شتعملي لذل��ك فر�شاة كي 
تك��ون التعبئة دقيقة وال تتجاوز حدود ال�شفاه . جففي ال�شفاه 

، ثم �شعي بودرة �شفافة خفيفة على ال�شفاه لتثبيت اللون.
ال�شف��اه هي املنطقة الوحيدة يف الوجه التي تتيح لك التالعب 
باالأل��وان . اأف�ش��ل طريق��ة الكت�ش��اف اللون املنا�ش��ب لك هي 
جتربت��ه . عل��ى كل ح��ال ، اإلي��ك فيما يل��ي بع���ض االإر�شادات 

ت�شاعدك على اختيار اللون املنا�شب :
- اإذا كان��ت ب�رت��ك غامق��ة الل��ون يتوف��ر ل��ك اأكرب ق��در من 
املرون��ة . الل��ون اخلوخي، ول��ون ال�شوكوال ، والل��ون االأحمر ، 
والل��ون االأزرق ، واللون الربتقايل – جميعها تنا�شب ب�رتك ) 
عموما ، لون الب�رة االأغمق ينا�شبه لون حمرة اأغمق ، ويجعله 

يبدو جميال ( . 
- لون الب�رة املتو�شط به م�شحة ذهبية خافتة تنا�شبه جميع 

االألوان .
- جمي��ع درج��ات الل��ون االأحمر تنا�شب��ك . الل��ون االأرجواين 
املو�ش��وع عل��ى اأ�شا�ض بن��ي ، اأو لون العلي��ق ، اأو اللون البني 

الفاحت ينا�شبك كثرا .
- اإذا كان ل��ون ب�رت��ك فاحت��ا ، ا�شتعملي الل��ون العاجي ، اأو 
البي��ج ، اأو املرج��اين ، اأو زهري فاحت . ميكن��ك ا�شتنباط اللون 

املنا�شب الذي يجعلك تبدين جميلة .
اإجعلي �شفتيك تبدوان رقيقتني

يعطين��ا جون نيل�ش��ون طريقة رائع��ة جلعل ال�شفت��ني تبدوان 
رقيقتني

يعط��ي ج��ون نيل�شون من "بوتي��ك �شو اأوم��ورا " يف نيويورك 
جمي��ع اأن��واع ار�ش��ادات واأ���رار التجميل ، وهو يق��وم بعمله 
م�شتخدم��ا منتج��ات �شو اأومورا . ي�رح ج��ون فيما يلي كيف 
ميك��ن جع��ل ال�شفتني تبدوان اأرق مما هم��ا : اخلطوة االأوىل - 

يق��ول جون اأن الهدف هو حتييد ال�شفتني بتلوينهما بلون يحد 
م��ن مظهرهما . ين�شح بعدم ا�شتعمال قلم حتديد ال�شفاه )الأنه 
يربز ال�شفتني( ، وبا�شتعمال اأحمر �شفاه حمايد بحيث ال يكون 

اللون كثيفا .
اخلطوة الثاني��ة – و�شع اأ�شا�ض اأو بودرة لتنظف ال�شفتني كي 

يلت�شق اأحمر ال�شفاه بال�شفتني ب�شورة اأف�شل . 
اخلط��وة الثالثة – ا�شتعملي فر�ش��اة �شفاه لو�شع اأحمر ال�شفاه 
عل��ى كل منط��ة ال�شف��ة م��ع ع��دم جت��اوز خط��وط ح��د ال�شفة 

الطبيعي .
ال ت�شتعملي م�شتح�ر تلميع ال�شفة الأنه يعك�ض ال�شوء ويجعل 
ال�شف��اه تبدو اأكرب . ا�شتعملي م�شتح�رات مطفية )غر المعة( 

ال تعك�ض ال�شوء .
 كث��را ما ميت��د اأحمر ال�شفاه م��ن تلقاء نف�ش��ه اإىل خارج خط 
ال�شف��اه. لذلك جتنبي ا�شتعمال اأحمر ال�شف��اه الطري اأو الالمع 
. اأحم��ر ال�شف��اه غر الالمع )مات ( يثب��ت يف مكانه عادة . اإذا 
توف��ر لديك الوقت ، �شع��ي اأحمر ال�شفاه طبقة فوق طبقة : اأوال 
�شعي على �شفتيك اأ�شا�شا منّظفا . ثم حددي �شفتيك بقلم لونه 
مياثل لون اأحمر ال�شفاه الذي ت�شتعملينه . قومي بتعبئة داخل 
ح��دود ال�شف��اه باأحم��ر ال�شف��اه ، وا�شتعملي لذل��ك فر�شاة كي 
تك��ون التعبئة دقيقة وال تتجاوز حدود ال�شفاه . جففي ال�شفاه 

، ثم �شعي بودرة �شفافة خفيفة على ال�شفاه لتثبيت اللون. 

متابعة –الجورنال 

طريقة عمل البسبوسة

إليك بعض النصائح لكي تحمين طفلك من المخاطر ؟

نصائح لمواجهة أكثر مشاكل األظافر شيوعًا

 املكّون��ات :كوب��ان م��ن دقي��ق ال�شمي��د. كوب��ان م��ن ل��ن 
الزب��ادي. كوب م��ن ال�شكر. رب��ع كوب من زيت ال��ذرة. ثالث 
مالع��ق كب��رة من ج��وز الهند املب�ش��ور. ملعق��ة �شغرة من 
البيكن��ج باودر. ربع ملعقة �شغرة م��ن امللح. للتزين ف�شتق 
اأو ل��وز مق�ّر ومقّط��ع اإىل ن�شفني. طريق��ة التح�شر نح�ر 
طبق��ًا كب��راً ون�شع فيه دقيق ال�شميد، وج��وز الهند املب�شور، 
م�شاف��ًا اإلي��ه ال�شكر، والبيكن��ج باودر، وبعده��ا ير�ض عليها 
كمّي��ًة قليل��ًة من املل��ح بطبق واح��د وتقلب املكّون��ات جيداً. 

ن�شي��ف للخليط ب�شكٍل تدريجٍي ربع كوب من الزيت، وكوبني 
م��ن اللن، وتعجن باليدي��ن جيداً حتى ت�شب��ح عجينة لّينة. 
نقّط��ع الب�شبو�شة بعد مّده��ا يف ال�شينية بال�شكل الذي نريده 
،وعلى كل قطعة ن�شيف حبة اأو اثنتني من الف�شتق العادي اأو 
اللوز. ميكن اال�شتعا�شة عن لن الزبادي بكوبني من احلليب 
الداف��ئ م�شاف��ًا اإليه ع�ش��ر ليمونة واحدة وي��رك �شاعتني 
وبعده��ا ميك��ن ا�شتعماله مثل الل��ن. نده��ن ال�شينية بقليل 
م��ن الزيت اأو اأي مادة دهنّيه، ثّم ن�شع اخلليط فيها ونب�شطه 

بحيث ال تزيد �شماكته عن 2 �شم ونعمل على موازنة �شطحها 
بالي��د حتى ت�شبح مت�شاوية وغ��ر متعّرجة. ن�شعها لرتاح 
ح��وايل خم�ض ع�رة دقيقة قبل خبزها بالفرن. طريقة اخلبز 
بع��د م��رور خم�ض ع�رة دقيق��ة ن�شع ال�شيني��ة بالفرن على 
درجة حرارة متو�شط��ة؛ وذلك ملدة ثالثني دقيقة حيث نقوم 
بتحمره��ا من االأ�شفل ونتاأّك��د كل فرة من �شمان ن�شجها، 
ثّم نق��وم بتحمر الوجه من فوق، ون�شب عليها القطر البارد 

مبا�رة 

االأطف��ال ال�شغ��ار معر�ش��ون يف كل حلظ��ة للحوادث 
الت��ي ق��د تكون خط��رة عل��ى حياتهم ك�ربه��م موادَّ 
التنظي��ف ال�شائل��ة اأو ابت��الع ج�ش��م رمب��ا ي��وؤدي اإىل 
االختن��اق اأو الوقوع. راقبي طفلك ع��ن قرب، وعلميه 
كيفي��ة االبتعاد عن االأخطار التي حتدق به. يف بع�ض 
االأحيان قد يفلت الطفل من املراقبة، ويرك�ض باجتاه 
�شيء يلف��ت انتباهه ويقع يف م�شكلة ق��د ت�شكل خطًرا 
عل��ى حياته. وينبغي علي��ك اأن تتخذي دوًما اإجراءات 

وقائية؛ ملنع تعر�شه لبع�ض املخاطر املعروفة.
حالة االختناق

عندم��ا يكون الطف��ل قريًبا من بركة م��اء، ويقع فيها 
فاإن ذلك قد يوؤدي اإىل اختناقه. واإذا حدث ذلك فيجب 
اأن ت�رعي النت�شاله ومراقبة ما اإذا كان يتنف�ض، فان 
كان م��ازال يتنف���ض يج��ب اأن ت�شعي��ه م�شتلقًيا على 
جانب��ه االأي�ر؛ الإخ��راج املي��اه الت��ي ا�شتن�شقها كما 
يج��ب اأن ت�شاعدي��ه على التنف�ض ع��رب و�شع فمك على 

فمه، واإجراء عملية التنف�ض.
ال�شدمة الكهربائية

اأو�شح��ت األي�ش��ا اأنه اإذا توج��ه الطفل نح��و زاوية من 
زواي��ا املن��زل حي��ث توج��د الو�ش��الت الكهربائي��ة 

فاإن��ه �شيح��اول م��ن دون �ش��ك العب��ث به��ا الإ�شب��اع 
غري��زة تعرف��ه عل��ى املحي��ط م��ن حول��ه ف��اإذا كان 
هن��اك اأي �شلك كهربائي ومل�شه، ف��اإن ذلك قد يت�شبب 
ا باالأدوات  ب�شدم��ة كهربائية. وقد يعبث الطف��ل اأي�شً

الكهربائية، فماذا تفعلني يف هذه احلالة؟
التي��ار  لف�ش��ل  ت�رع��ي  اأن  ينبغ��ي  �ش��يء  اأول  اإن 
الكهربائ��ي يف املن��زل باأ���ره، واالمتن��اع عن مل�ض 
الطف��ل خ�شي��ة اأن ت�شابي اأنت اأي�ش��ا بال�شدمة. وبعد 
ف�ش��ل التي��ار الكهربائ��ي م��ن املن�شوح ب��ه اأن تلفي 
طفل��ك بال��ورق لف�شل ال�شدم��ة الكهربائية عنه. ومن 
ث��م تقوم��ني باإجراء م�ش��اج جل�شمه وبعملي��ة التنف�ض 

ا. بالفم اأي�شً
اجلروح القاطعة

تعت��رب هذه من اأكرث احل��االت التي يتعر�ض لها الطفل 
نتيج��ة اإم�شاكه ب�شكني اأو طب��ق اأو زجاج مك�شور. يف 
ح��ال حدوث اجلرح يج��ب اأن تقومي باإجراءات لوقف 
اأي نزي��ف دم��وي وذل��ك بربط اجل��رح ب�شا���ض معقم، 
وال�شغط بيدك على ال�شا�ض اإىل حني و�شول االإ�شعاف.

الت�شمم
اأ�ش��ارت الدكت��ورة األي�ش��ا اإىل اأن الطف��ل ق��د يتن��اول 

�شائ��اًل من ال�شوائل امل�شتخدم��ة يف التنظيف وي�شاب 
بحال��ة من الت�شمم. وهذه تعترب احلال��ة الوحيدة التي 
ال ت�شتطي��ع االأم القيام ب��اأي �شيء، ولذلك من االأف�شل 
حتري�ش��ه عل��ى التقي��وؤ وطلب �شي��ارة االإ�شع��اف على 

الفور.
ابتالع االأج�شام ال�شلبة

اأو�شح��ت الطبيبة األي�شا اأنه عندم��ا يبلغ الطفل �شهره 
ال�شاب��ع م��ن العم��ر، فاإن��ه ميي��ل اإىل ا�شتخ��دام فم��ه 
الكت�ش��اف االأ�شي��اء، وق��د يت�شب��ب ذل��ك يف ابتالع��ه 
ج�شًم��ا �شلًبا قد ي��وؤدي اإىل االختناق اإن مل يتم القيام 
ب��اأي اإجراء. واأف�ش��ل ما ميكن القيام ب��ه هو الطبطبة 
عل��ى منطقة الظه��ر اإذا كان اجل�ش��م ال�شلب يف حلقه، 
وحماول��ة جعل��ه يتنف�ض من فم��ه. فاإن خ��رج اجل�شم 
ال�شل��ب يعترب ذلك اأم��ًرا جي��ًدا، واإذا مت البلع فاإن ذلك 
��ا ينق��ذه م��ن االختن��اق، ولك��ن يج��ب نقل��ه اإىل  اأي�شً

امل�شت�شفى فوًرا للك�شف عما ابتلعه الطفل.
الوقوع من مكان عال

اإن وق��وع الطف��ل م��ن االأماك��ن العالي��ة كالكر�شي اأو 
الدرج يعت��رب �شائًعا وكثر احل��دوث. واأكرث ما يخيف 

يف هذه احلالة هو الوقوع على منطقة الراأ�ض.

    االأظاف��ر تع��د مبثابة مراآة لل�شح��ة، حيث اإن مظهرها 
ي��دل اإما عل��ى التمت��ع بال�شح��ة والعافي��ة اأو املعاناة 
م��ن نق���ض الفيتامين��ات واملع��ادن.  وفيم��ا يلي نظرة 
على اأك��رث م�شاكل االأظاف��ر �شيوعًا وكيفي��ة مواجهتها:  
تق�ش��ف االأظافر: قد يرجع تق�ش��ف االأظافر اإىل التغذية 
اأحادي��ة اجلان��ب، والت��ي ال مت��د اجل�ش��م بالفيتامينات 
واملع��ادن ب�شكل كاف. كم��ا قد يرجع ال�شب��ب اإىل غ�شل 
اليدي��ن املتكرر اأو غ�شل ال�شح��ون بدون ارتداء قفازات، 
مم��ا يت�شبب يف جف��اف اليدي��ن. وباالإ�شاف��ة اإىل ذلك، 
ق��د يرج��ع �شب��ب تق�ش��ف االأظاف��ر اإىل ف��رط ا�شتخ��دام 
مزي��ل ط��الء االأظافر، والذي ي��وؤدي اإىل جفاف االأظافر.  
وللحيلولة دون تق�شف االأظافر ينبغي مواجهة اجلفاف 
م��ن خ��الل تطبيقزي��ت للعناي��ة باالأظاف��ر كل ليلة، مع 
مراع��اة اإيق��اف احلمي��ة الغذائي��ة واإتباع نظ��ام غذائي 

�شحي ومتوازن، باالإ�شافة اإىل ارتداء قفازات عند غ�شل 
ال�شحون وجتنب الغ�شل املتكرر لليدين.  البقع ال�شفراء: 
قد يرجع ال�شبب يف البقع ال�شفراء اإىل التدخني، خا�شة 
يف اأظاف��ر االإ�شبعني، الذين يتم اإم�شاك ال�شيجارة بهما. 
كم��ا اأن الط��الء املل��ون ق��د يك��ون �شببا يف ظه��ور بقع 
�شف��راء على االأظافر.  وملواجهة البق��ع ال�شفراء ينبغي 
االإق��الع ع��ن التدخني. ويف حال ا�شتعم��ال طالء ملون، 
ينبغ��ي دائما ا�شتعمال طالء اأ�شا���ض، والذي يحول دون 
تل��ّون الظف��ر. وميك��ن اإزالة الل��ون االأ�شفر م��ن االأظافر 
بوا�شط��ة حمام��ات االأظاف��ر اأو ط��الءات االأظاف��ر، التي 
ت�شاع��د عل��ى تفتيح لون الظفر. كما ميك��ن فرك االأظافر 
بوا�شطة ن�شف ليمونة، حيث يعمل حم�ض الليمون على 

اإزالة اللون االأ�شفر. 
البقع البي�شاء: ال ت�شر البقع البي�شاء اإىل نق�ض بخالف 

االعتق��اد ال�شائ��ع، وهي ال تع��دو كونها جمرد 
جتاوي��ف تن�شاأ ب�شبب تعر���ض االأظافر لالرتطام 

اأثناء ممار�شة األعاب الكرة مثال اأو جرح االأظافر اأثناء 
العناية بها. وهنا ينبغي التحلي بال�شرب اإىل اأن تتال�شى 
البقع البي�شاء من تلق��اء نف�شها، مع توخي احلذر اأثناء 
العناي��ة باالأظاف��ر ومراعاة جتن��ب تعر�شها لالرتطام.  
ال�شق��وق الطولي��ة: تظهر ال�شق��وق الطولي��ة باجتاه منو 
االأظاف��ر وتب��دو خميفة اأكرث مما ه��ي عليه يف احلقيقة. 
وتك��ون ال�شقوق دقيق��ة يف مرحلة ال�شباب، بينما تكون 
كب��رة يف م��ع التق��دم يف العم��ر، اأي ميكن الق��ول باأن 
ال�شق��وق الطولية ظاهرة م�شاحبة لل�شيخوخة. ولتجنب 
ظه��ور �شقوق جديدة ينبغي االإكث��ار من �رب ال�شوائل. 
ومن املث��ايل �رب 1.5 اإىل 2 لر يوميًا، ومن االأف�شل 

�رب املاء اأو �شاي االأع�شاب غر املحلى بال�شكر.

مهني��ًا: يحمل هذا الي��وم وعداً �شادق��ًا وخ�شو�شًا اإذا 
كنت من مواليد الدائ��رة الثالثة  عاطفيًا: قد تقدم على 
ق��رار خطر يعيد الثق��ة اإىل العالقة، لكن��ك �رعان ما 
تكت�شف اأن املغر�شني هم وراء حماولة زعزعة العالقة 

بال�ريك

مهني��ًا: يدخ��ل مركور اإىل ب��رج الع��ذراء في�شو�ض عليك 
االت�ش��االت، مطلوب من��ك م�شاعفة اجله��ود الإي�شال 
ر�شالت��ك اأو لتو�شيح وجهة نظ��رك عاطفيًا: ا�شتمع اإىل 
راأي احلبي��ب فقد يكون �شائب��ًا يف بع�ض االأمور، وخذ 

به اإذا كان يتعلق باأمر يخ�شك

�راع��ًا  وتوّل��د  املهني��ة  احلي��اة  ترب��كك  مهني��ًا: 
وازدواجي��ة، ق��د تواج��ه مناف�شة م��ع زمي��ل اأو زميلة، 
ورمب��ا يدور ���راع بينكما عاطفيًا: ت�شغ��ي اإىل تذّمر 
ال�ري��ك وتطلب تف�شراً، فيك��ون االأمر �شعبًا، لي�ض من 

ال�شهل بت مو�شوع يبدو لك �شائكًا جداً

مهني��ًا: تتمتع بن�شب��ة ذكاء عالية، وه��ذه امليزة متّهد 
لك الطريق لتحقيق النجاح يف اجتاهاتك املتنوعة وال 
�شيم��ا يف العمل عاطفيًا: تتاح لك فر�شة جيدة الإيجاد 
قوا�ش��م م�شركة مع ال�ريك، اأو للقيام بخطوة اإيجابية 

جتاهه، ويكون احلظ اإىل جانبك

ال�شفاه هي املنطقة الوحيدة يف 
الوجه التي تتيح لك التالعب 

باالألوان . اأف�شل طريقة الكت�شاف 
اللون املنا�شب لك هي جتربته . 

على كل حال ، اإليك فيما يلي بع�ض 
االإر�شادات ت�شاعدك على اختيار 

اللون املنا�شب :
- اإذا كانت ب�شرتك غامقة اللون 
يتوفر لك اأكرب قدر من املرونة . 

اللون اخلوخي، ولون ال�شوكوال 
، واللون االأحمر ، واللون االأزرق 

، واللون الربتقايل – جميعها 
تنا�شب ب�شرتك ) عموما ، لون 

الب�شرة االأغمق ينا�شبه لون حمرة 
اأغمق ، ويجعله يبدو جميال ( . 

مهني��ًا: ق��د متي��ل الي��وم اإىل تو�شي��ع رقع��ة ن�شاطات��ك، 
امل�شاري��ع كث��رة والن�شاط موجود واال�شتع��داد على اأمت 
ما يرام عاطفي��ًا: راقب جيداً ما يدور حولك فقد تكت�شف 

حقائق حرتك طوياًل وكادت توؤدي اإىل املحظور

مهني��ًا: ال ترّك��ز عل��ى عم��ل واح��د ب��ل انتب��ه اإىل جميع 
اأعمال��ك وخ�شو�ش��ًا التفا�شي��ل عاطفي��ًا: تربه��ن ع��ن 
تفاوؤل��ك وتثر اإعجاب ال�ريك بحبك للحياة و�شغفك بها 

وتفانيك من اأجله


