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مهني��ًا: القم��ر املكتم��ل يف ب��رج الدلو يلقي ال�ض��وء على 
بع���ض احلاج��ات املادي��ة والكمالي��ة، وتق��وم بعملي��ة 
�رشائي��ة كب��رة عاطفيًا: ت�ض��عر اأّن الأمور حتت �ض��يطرتك 
اليوم، وتكون حا�ض��مًا جت��اه بع�ض املواقف واإل �ض��اءت 

التي حتاول تعكر �ضفو العالقة بال�رشيك

مهني��ًا: القم��ر املكتم��ل مع اخل�ض��وف يف برج��ك، يفر�ض 
بع���ض املحظ��ورات واملمنوع��ات، لك��ن تط��راأ تغي��رات 
تنا�ض��بك رمبا وجتعلك تتبّنى وجهة نظ��ر جديدة عاطفيًا: 
ك��رة طلب��ات ال�رشي��ك تدفع��ك اإىل رف���ض ه��ذا الواق��ع، 

وخ�ضو�ضًا اأن الأمور بلغت حداً ل ميكن ال�ضكوت عنه

مهني��ًا: القم��ر املكتم��ل يف الدلو يدع��وك للتكيف مع 
بع���ض الع��ادات والأ�ض��اليب امل�ض��تحدثة والتقني��ات 

املهمة التي يجب التعرف اإليها للقيام بعمل جديد 
عاطفيًا: ت�ضر الأمور ب�ضكل جيد هذا اليوم مف�ضحة يف 

املجال لتعزيز الروابط ومتتني الأ�ض�ض

مهنيًا: اخل�ض��وف مع القمر املكتمل ي�ض��لط ال�ض��وء على 
بع�ض التغيرات يف املجال املايل كما العائلي، ويحذر 
م��ن بع���ض النزاعات عاطفيًا: ميكن��ك ان حتلم مبا تريد 
عل��ى ال�ض��عيد العاطف��ي، تتلّق��ى الدعوات كم��ا كلمات 

الإعجاب

مهني��ًا: اخل�ض��وف مع القم��ر املكتمل قد يول��د نزاعًا 
يف حيات��ك املهنية، ولكن��ك قادرةعلى التخل�ض من 
معاك�ض��ات كبرة عاطفيًا: يعجبك �ضخ�ض ما وتبذل 
امل�ض��تحيل لتنال ر�ضاه، فتحاول اأن تراعي م�ضاعره 

اأكر اأمام الآخرين

مهني��ًا: اخل�ض��وف احلا�ض��ل يف ب��رج اجل��دي ق��د 
يعني فراقًا اأو رحياًل اأو م�ض��كلة طارئة ت�ض��طر اإىل 
معاجلتها عاطفيًا: قد تعي�ض م�ضاك�ضة ما اأو تعالج 
خط��اأً مفاجئ��ًا اأو تواج��ه ببع�ض الأخب��ار املربكة 

عاطفيًا
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بهذه النصائح ستحصلين على بشرة صافية.. مهما كان عمرك

يتكون اجللد من ثالث طبقات، الب�رشة )الطبقة اخلارجية(، 
الأدمة( الطبقة الو�ض��طى(، والطبقة الدهنية، ولكل من هذه 
الطبق��ات خوا�ض��ها احليوي��ة والت��ي تتكام��ل فيم��ا بينها 

لإعطاء اجللد كافة وظائفه املعروفة.
الب�رشة )الطبقة اخلارجية(

ه��ى الطبقة الرقيق��ة اخلارجية للجلد، والت��ى من املحتمل 
اأن تويل كل اهتمام��ك وعنايتك بها، فالب�رشة حتتوي على 
ع��دة طبقات منها الطبقة القرنية، التى حتتوي على خاليا 
مفلطحة غر حية مر�ضو�ض��ة بع�ض��ها ف��وق البع�ض الآخر 
مثل األ��واح القرميد. وتتحدث ا�ضت�ض��اري الأمرا�ض اجللدية 
الب���رشة حتت��وي  اأن  Natasha cook قائل��ة  دكت��ورة 
اأي�ض��ا اخلاليا القاعدية. فتنق�ض��م تلك اخلاليا جميعها كي 
تك��ون نواة خاليا الب�رشة، وذلك م��ن اأجل تعوي�ض اخلاليا 
القدمية التى ان�ضلت خارج �ضطح الب�رشة، وت�ضتطرد دكتورة 
Natasha حديثه��ا باأن اخلالي��ا القاعدية هى الوحيدة 
املجددة لطبقات اجللد، والتى تعمل على اإنتاج خاليا اجللد 
اجلديدة. تخ�ض��ع اخلالي��ا بعد ذلك اإىل عملية م�ض��تمرة من 
التطور والنمو، حتى ت�ض��بح من خالي��ا الطبقة العليا التى 
تنته��ي بالتق�رش، وتاأخذ دورة حت��ول اخلاليا من القاعدية 
اإىل الطبق��ة العلي��ا ح��وايل 30-21 يوم��ا، ولكنه��ا تب��داأ 
فى الب��طء كلما تقدم بن��ا العمر. كذلك فاخلالي��ا القاعدية 
حتت��وي عل��ى اخلاليا ال�ض��باغية، والتى تعم��ل على اإنتاج 

امليالنني)�ضبغة الب�رشة(.
الأدمة ) الطبقة الو�ضطى(

تلك الت��ى حتتوي على الأوعية الدموية واللمفاوية، وكذلك 
ب�ض��يالت ال�ض��عر والغدد العرقية، فهى حتمل معا بوا�ض��طة 
بروتني ي�ض��مى بالكولجني، والذي يفرز عن طريق اخلاليا 
الفيربينية الت��ى تعطي اجللد قوت��ه ومرونته. فالكولجني 
ه��و بروت��ني لزج غر قاب��ل للذوب��ان، يوجد فى الأن�ض��جة 
الرابط��ة الت��ى حتم��ل الع�ض��الت والأع�ض��اء ف��ى اأماكنها، 
وهناك بروتني مماثل هو الإيال�ض��تني، الذي ي�ض��مح بعودة 
اجلل��د اإىل مكان��ه عن��د التم��دد، ويق��ل كل م��ن الكولجني 

والإيال�ضتني كلما تقدمنا فى العمر.
الطبقة الدهنية

فهى اأعمق طبقة من اجللد وت�ضمى اأي�ضا بطبقة حتت اجللد، 
وحتتوي على �ض��بكة من الكولجني واخلاليا الدهنية التى 
ت�ض��اعد فى حفظ درجة حرارة اجل�ض��م مع حماية الأع�ضاء 
الأخ��رى م��ن الإ�ض��ابة. وتق��ول دكت��ورة Natasha  اأنه 
لي�ض��ت كل منتجات الب�رشة ت�ض��تطيع اأن ت�ض��ل اإىل الطبقى 
الدهني��ة، حي��ث اإن معظمه��ا يعم��ل عل��ى الب���رشة )الطبقة 

اخلارجية( فقط.
ولك��ن تعتق��د Marionne de candia مدي��رة اإحدى 
املنتجعات ال�ض��حية الأ�ض��رالية اأن العالج بالفيتامينات 
ذات اجل��وة العالي��ة، ميك��ن اأن يك��ون له تاأث��ر عظيم على 

م�ضتويات الكولجني فى الطبقة الدهنية.
ماذا يحدث عندما نتقدم فى العمر؟

اإن ب���رشة الأطف��ال تبدو ممتلئ��ة وغر م�ض��ققة، وهو عك�ض 
احل��ال ملن ه��م ف��ى ال���80 ولديهم العدي��د م��ن التجاعيد 
والبقع ال�ضم�ضية وعالمات التقدم فى ال�ضن الأخرى، وتقول
Marionne  اأن التعر�ض لآ�ضعة ال�ضم�ض هو امل�ضئول عن 

�ضيخوخة الب�رشة وظهور التجاعيد.
ويواجه املراهقون الآن الأ�ض��عة فوق البنف�ض��جية ب�ض��ورة 
اأك��ر �رشا�ض��ة مم��ا واجهناه نحن، ل��ذا فه��م يحتاجون اإىل 
حماية اأنف�ضهم باجللو�ض بعيدا عن ال�ضم�ض وارتداء القبعات 
وو�ض��ع الكرميات الواقية من ال�ضم�ض والتى ل حتتوى على 

املواد الكيميائية ال�ضارة.
وتبداأ ال�ض��يخوخة منذ الطفولة، والن�ض��اء بع��د ال� 30 يرون 
اأن��ه تغر مفاجىء فى ب�رشته��م ولكنه بالفعل تلف مراكم 
منذ ال�ض��باب اأو املراهقة. اأي�ض��ا فاإن الب�رشة القامتة ت�ضيخ 
ب�ضورة اأف�ضل عن الب�رشة البي�ضاء، حيث اإنها حتتوي على 
حماية طبيعة اأف�ض��ل من ال�ض��م�ض والبيئ��ة املحيطة، ومن 
الأمور التى ينبغي الإ�ضارة اإليها اأن كال من التدخني و�ضوء 

التغذية، ي�ضهمان اأي�ضا فى �ضيخوخة الب�رشة.
الثالثينات

اأي�ضا ينبغي عليِك ا�ضتخدام املق�رشات اجللدية فى ال�ضباح، 
بل اإنه ذلك الوقت الذي يقت�ضي ا�ضتخدام م�ضادات الأك�ضدة 
ملواجهة تلف اجلذور احلرة ومن ثم فا�ض��تثمري كل اأموالك 
فى اأف�ضل منتجات فيتامني A و C. ومع نهاية الثالثينات 
 tretinoin با�ضتخدام كرمي  Natasha تن�ضح دكتورة
Renova((، وهو م�ضتق من فيتامني A واملعد خ�ضي�ضا 
لتقليل التجاعيد الب�ضيطة فى الوجه والبقع الداكنة، وكذلك 
معاجلة خ�ض��ونة الب�رشة لدى الأ�ض��خا�ض الذين مل ت�ضتجب 

ب�رشتهم ملنتجات العناية بالب�رشة العادية. 
ويف نهاي��ة تلك الفرة اأي�ض��ا ميكنك ا�ض��تخدام املعاجلات 
النباتي��ة كزي��ت ال��ورد ال��ربي، الغني بفيتام��ني C والذي 

ي�ضاعد على تاأخر �ضيخوخة اجللد.

ومن بني م�ض��ادات الأك�ض��دة الأخرى التى ميكن اأن ت�ضاعد 
 Coenzyme ( الب���رشة يوج��د هن��اك الإن��زمي امل�ض��اعد
Q10( ، وجمموعة فيتاميناتB  وفيتامني E  الذي ميكن 
اأن جتديه فى املرطبات عالية اجلودة، ول تن�ض��ي ا�ضتخدام 
جيل العني اأي�ض��ا، مع البحث ع��ن املنتجات التى لها نف�ض 

التاأثر الطبيعي للبوتوك�ض.
الأربعينات

ين�ض��ح بال�ض��تمرار ف��ى ا�ض��تخدام مق���رشات الب���رشة ف��ى 
ال�ض��باح، وه��ذا ه��و الوقت الذي نب��داأ فيه بروؤي��ة عالمات 
ال�ض��يخوخة وارتخ��اء الب���رشة ب�ض��بب نق���ض الكولج��ني 
والإيال�ض��تني. ومرة اأخرى نوؤك��د اأن الفيتامينات �رشورية 
من اأجل لون وتركيبة الب�رشة، ولي�ضت معاجلات �ضالونات 
الت��ى تزع��م بقدرته��ا عل��ى تعزي��ز م�ض��تويات  التجمي��ل 

الكولجني والإيال�ضتني.
فه��م باإمكانهم �ض��د الب�رشة ونفخها ب�ض��ورة موؤقتة، ولكن 
اجلزيئات كبرة للغاية ومن ثم فهم ل ي�ض��تطيعون اخراق 
اجلل��د والتعامل مع اخلالي��ا العميقة، لذا ميكنك ا�ض��تخدام 
املرطب��ات واملعاجل��ات الت��ى حتت��وي ن�ض��با عالي��ة م��ن 

م�ضادات الأك�ضدة، ول تن�ضي و�ضع كرمي العني.
اخلم�ضينات

فى حني عمل املرطبات وفيتامينات  A و C على حت�ضني 
ن�ض��يج الب�رشة ولونها، ت�ض��تفيد الب�رشة اجلافة والنا�ض��جة 
م��ن املرطب��ات التى حتتوي عل��ى املزيد م��ن الدهون مثل 
القرميدي��ات )ه��ى عب���ارة ع���ن مركب��ات دهني��ة توج��د 
يف اجل�ل��د ت��ض��اعد يف الحتف��اظ برطوب��ة الب���رشة ومتنع 

جفافها(.

متابعة  ــ الجورنال 

طريقة عمل مقلوبة الباذنجان 

خلطات للتخسيس في أسبوع سريعة المفعول ونتائج مجربة

زيت األركان وفوائده للجلد والشعر والجسم

املكّونات دجاجة كامل��ة مقطعة اإىل اأربعة اأجزاء. كيلو من 
الأرز امل���رشي. حبت��ان م��ن الباذجن��ان متو�ض��طة احلجم. 
ب�ض��لتان متو�ض��طتا احلج��م. ملعق��ة �ض��غرة م��ن املل��ح. 
ن�ض��ف ملعقة �ض��غرة م��ن الفلفل الأ�ض��ود. ملعقة �ض��غرة 
م��ن البه��ارات امل�ض��ّكلة. خم�ض ف�ض��و�ض من اله��ال احلب. 
ورقت��ان م��ن الغار. ملعقة �ض��غرة من الكرك��م. عودان من 
القرفة اأو ن�ض��ف ملعقة �ض��غرة مطحونة منه��ا. القليل من 
القرنفل. طريقة التح�ض��ر ينّظف الدجاج جيداً ويو�ضع يف 
ق��در عل��ى نار هادئة ويقل��ب قلياًل حتى ين�ض��ف املاء الذي 
ينزل منه. ُيفرم الب�ض��ل ب�ض��كل ناعم وي�ض��اف اإىل الدجاج 
م��ع ملعق��ة كب��رة م��ن زي��ت الزيت��ون، واملل��ح، والفلف��ل، 
والبه��ارات، ويقّلب الدجاج جيداً حتى يحمّر. ي�ض��اف املاء 
املغل��ي اإىل الدجاج مع الهال وورق الغار والقرنفل والقرفة 

وُيرك حتى ين�ضج الدجاج، ويف هذه الأثناء ُينقع الأرز يف 
املاء الدافئ. ُيق�رش الباذجنان وُيقطع على �ضكل دوائر ومن 
املف�ضل ترك القليل من ق�ضور الباذجنان عليه ثم يو�ضع يف 
املاء البارد مع امللح، وبعد ن�ض��ف �ض��اعة ُيرفع الباذجنان 
من املاء وي�ض��فى جيداً ُثم ُيقل��ى بالزيت ويرك جانبًا، يف 
ه��ذه الأثناء يكون الدجاج قد ن�ض��ج، فتطفاأ النار وت�ض��فى 
مرقة الدجاج وتو�ض��ع جانبًا. يو�ض��ع الدجاج يف قدر اآخر، 
وفوقه قطع الباذجنان ثم الأرز ومن املمكن اإ�ض��افة ر�ض��ة 
من الهال املطحون ثم تو�ض��ع مرقة الدجاج وت�ض��عل النار 
وت��رك عالي��ة اإىل اأن يغل��ي، ثم تخف�ض النار حتى ت�ض��بح 
هادئة ويرك الدجاج ملدة ن�ضف �ضاعة حتى الن�ضج. ُترك 
املقلوب��ة ملدة خم�ض دقائق يف القدر قبل قلبها، ويقدم هذا 

الطبق اإىل جانب اللنب و�ضلطة اخل�ضار.

 مم��ا ل �ض��ك في��ه اأن ال�ض��منة ه��ي اأحد م�ض��اكل الع�رش 
الت��ي يعاين منه��ا العديد م��ن النا�ض وهناك م��ن يلجاأ 
للحمي��ات الغذائي��ة القا�ض��ية التي حترم ال�ض��خ�ض من 
تن��اول الأطعمة الالزم��ة لحتياجات ج�ض��مه ويف هذا 
املق��ال نقدم لك��م خلطات للتخ�ض��ي�ض لإنقا���ض الوزن 
ب�ض��كل �رشي��ع حيث اأن هذه الو�ض��فات ميكن اأن تعطيك 
نتائج اأف�ضل ولكن لبد من ال�ضتمرار عليها على املدى 

الطويل لكي جتني ثمارها ب�ضكل فعال.
خلطات للتخ�ضي�ض

خلطة ع�ضر الليمون والع�ضل
تعترب هذه اخللطة اأحد اخللطات الفعالة التي تعمل على 

زيادة معدل التمثيل الغذائي يف اجل�ضم.
املكونات ملعقتني من ع�ض��ر الليمون ملعقة �ض��غرة 
م��ن الع�ض��ل كوب واحد م��ن املاء طريقة التح�ض��ر يتم 
اإ�ض��افة ع�ض��ر الليمون والع�ض��ل اإىل كوب امل��اء ويتم 
خلطهم��ا جيداً وين�ض��ح بتناول هذا اخللي��ط على الريق 
يف ال�ض��باح وميكن تكراره يوميًا.  ميكن اإ�ضافة الفلفل 
الأ�ض��ود اأي�ض��ًا له��ذا اخلليط حي��ث يع��رف بقدرته على 

زيادة معدل الأي�ض يف اجل�ضم. 
خلطة �ضاي الزجنبيل

 الزجنبي��ل ه��و اأح��د الأع�ض��اب ال��ذي يع��رف بفوائ��ده 
املختلف��ة حي��ث ي�ض��اعد الزجنبيل عل��ى الآت��ي: القيام 
بتحفي��ز الإنزميات يف اجلهاز اله�ض��مي والتي بدورها 
دوار  ع��الج  اله�ض��م.  عملي��ة  حت�ض��ني  عل��ى  ت�ض��اعد 
احلرك��ة والغثي��ان. تعزي��ز مع��دل التمثي��ل الغذائي يف 
اجل�ض��م وبالت��ايل ي�ض��اعد عل��ى اإنقا�ض الوزن. ي�ض��اعد 
عل��ى ال�ض��عور بال�ض��بع وذلك من خ��الل زيادة ال�ض��عور 
بالمتالء بعد تناول الطع��ام. املكونات كوب من املاء 
ن�ضف ملعقة من الزجنبيل ملعقة من الع�ضل على ح�ضب 
الرغب��ة طريق��ة التح�ض��ر يت��م و�ض��ع امل��اء وبعد ذلك 
نق��وم باإ�ض��افة م�ض��حوق الزجنبيل ونركه عل��ى النار 
لكي يغلي وبعدها ميكن اإ�ض��افة الع�ض��ل ويتم مزج هذا 

اخلليط جيداً.
خلطة التوابل

الرائ��ع  الت��ي تتمي��ز مبذاقه��ا  التواب��ل  هن��اك بع���ض 
بالإ�ض��افة اإىل قدرته��ا عل��ى ح��رق الده��ون وميكن��ك 

ا�ضتخدامها على اأ�ضناف الطعام املختلفة.
املكونات

ن�ضف ملعقة من الكمون ن�ضف ملعقة من بذور اخلردل
4 مالع��ق م��ن ب��ذور الكزب��رة ع��ود واحد م��ن القرفة 
4 حب��ات م��ن القرنف��ل ملعقتني من الكرك��م يتم خلط 
ه��ذه التوابل معًا فيما ع��دا الكركم ويت��م طحنهم جيداُ 
حتى نح�ضل على م�ض��حوق ناعم وبعد ذلك يتم اإ�ضافة 
الكرك��م لهذا اخلليط الناعم والآن اأ�ض��بحت جاهزة لكي 

يتم ا�ضتخدامها مع وجبات الطعام املختلفة.
خلطة القرفة مع الع�ضل

تع��رف القرف��ة بقدرته��ا عل��ى زي��ادة مع��دل التمثي��ل 
الغذائي يف اجل�ض��م وبالتايل ت�ض��اعد على حرق الدهون 
والتخ�ض��ي�ض. املكونات ن�ض��ف ملعقة من القرفة ملعقة 
م��ن الع�ض��ل كوب واحد م��ن املاء طريقة التح�ض��ر يتم 
و�ضع م�ضحوق القرفة يف كوب من املاء لكي يغلى على 
النار وبعد ذلك ميكنك القيام باإ�ضافة ملعقة من الع�ضل 
للخليط على ح�ض��ب الرغبة وين�ض��ح بتناول هذا اخلليط 

مرتني �ضباحًا وم�ضاءاً.

ما هو زيت الأركان؟
يت��م اإ�ض��تخراج زي��ت الأركان م��ن اجل��وز من ثمرة �ض��جرة 
الأركان ، و هي موجودة فقط يف املغرب . و �ضجرة الأركان 
تعي�ض ما بني 150 و 200 �ض��نة ، و ل تبداأ اإنتاج الفاكهة 
حتى تكون من 30 اإىل 50 �ضنة . و ال�ضجرة ل توجد اإل يف 
منطقة حمدودة يف املغرب ، و الزيت نف�ضه نادر جدا .  زيت 
الأركان كغذاء : زيت الأركان هو زيت بطعم اجلوز ميكن اأن 
ي�ض��اف اإىل ال�ض��لطة اأو يغم�ض يف اخلبز و اأي�ض��ا يف العديد 
م��ن الأطب��اق الأخرى خا�ض��ة املغربية منه��ا . فوائد زيت 
الأركان للجم��ال : كثرون من الأخ�ض��ائني دائما يعلنون 
اأن زي��ت الأركان ه��و اأف�ض��ل زي��ت للجم��ال ، و يفي��د زيت 
الأركان جمال املراأة كما يلي : فوائد زيت الأركان لل�ضعر : 
زيت الأركان هو منتج جيد لعالج نهايات ال�ضعر املتجعدة 

، و ي�ض��يف رطوبة اإىل ال�ض��عر اجلاف و كذلك يعطي ملعان 
لل�ضعر . فقط �ضعيه على �ضعرك و هو مبتل لعالجه بالكامل 

، اأو �ضعيه فقط على نهاياته املجعدة و هو جاف .
فوائد زيت الأركان لفروة الراأ�ض : اإذا كانت لديك فروة راأ�ض 
جافة ، �ضعي بع�ض من زيت الأركان يف قطنة و دلكي بها 
فروة راأ�ض��ك ، و اإذا فعلتي هذا قبل النوم ، فاأنت تعطي زيت 
الأركان الكث��ر من الوقت لرطيب فروة راأ�ض��ك قبل غ�ض��ل 

�ضعرك يف ال�ضباح .
فوائد زيت الأركان للوجه : قد يبدو خميفا و�ضع زيت نقي 
عل��ى الوجه ، و خا�ض��ة اإذا كان جلدك غر م�ض��تقر ، و لكن 
ل تقلق��ي فزيت الأركان لطيف للغاية على الب�رشة و يجعل 
اجللد �ض��حي و م�ض��ع ، و ميكن اأن ي�ض��تخدم كمرطب يومي 
يف ال�ض��باح . فوائد زيت الأركان للج�ض��م : ميكنك اإ�ضتخدام 

زيت الأركان كمرطب كامل للج�ض��م ، �ض��عي منه فقط كما 
تفعل��ي مع غ�ض��ول اجل�ض��م اأو الك��رمي . و �ض��عيه  مبا�رشة 

بعد اخلروج من احلمام للح�ض��ول على اأف�ض��ل نتائج 
للرطي��ب . فوائد زيت الأركان لليد : زيت الأركان 
هو زيت منا�ضب لالإ�ضتخدام على اليد ، و خ�ضو�ضا 

اإذا كانت جافة و اإذا كانت اأظافرك عر�ض��ة للتك�ض��ر و 
التق�ض��ر . منتجات زيت الأركان :  ببب تزايد �ض��عبية زيت 
الأركان ، العدي��د من �رشكات العناية بالب�رشة اإ�ض��تخدمت 
زي��ت الأركان يف منتجاته��ا . و املركز منه حتى لو بكمية 
�ض��غرة يك��ون مكلف . بالإ�ض��افة اىل ذلك و هو منا�ض��ب 
بدءا من كونه كواقي من ال�ضم�ض للوجه و حتى كل مناطق 
اجل�ض��م . و نحن نو�ض��ي بالبحث عن املنتجات التي تكون 

٪100 نقي لأف�ضل الفوائد .

مهني��ًا: القمر املكتمل يف برج ال��دول يب�رش بانفراج اأو 
بامتي��ازات حت�ض��ل عليه��ا، وتكون الظروف منا�ض��بة 
متام��ًا ملواهب��ك وتطّلعات��ك عاطفيًا: اإذا اتخ��ذت قراراً 
موؤملًا تكت�ض��ف اأن حياتك �ضت�ض��بح اأف�ضل بعده وتقّرر 

اخلروج من قمقمك وتلبية دعوات كثرة تتلقاها

مهني��ًا: ي�ض��ر القم��ر املكتم��ل يف برج الدل��و اإىل 
مفاجاأة �ض��عيدة اأو هدية اإو اإىل خ��رب جيد تتلقاه، 
ق��د يكون حديث عن �ض��فر اأو عن رحل��ة تقوم بها 
عاطفيًا: تخطط لق�ض��اء اأم�ض��ية رومان�ضية برفقة 

احلبيب تقوي العالقة بينكما وتوؤجج امل�ضاعر

مهني��ًا: القم��ر املكتمل يف ب��رج الدول يثر ح�ضا�ض��ية 
معين��ة مع الزم��الء، وي�ض��عب عليك التفك��ر مبا تريد 
اأو جت��د نف�ض��ك ماأ�ض��وراً عاطفيًا: اإفتح ب��اب احلوار مع 
ال�رشيك فقد ي�ض��لح لقاء ب�ضيط م�ضكالت قدمية وعالقة 

بينكما

مهنيًا: القمر املكتمل يف برج الدلو يتزامن مع خ�ضوف 
يفر���ض علي��ك الت��اأين والنتب��اه اإىل و�ض��عك املهن��ي 
عاطفيًا: لن تنفعك املواقف ال�ض��ارمة واملت�ض��ّددة مع 

احلبيب، بل تلك الهادئة واملرنة حلل امل�ضاكل

�إن �لب�ضرة هى �أكرب ع�ضو فى 
�جل�ضم، وذلك لأنها تزن ما 

يقرب من 2.7 كجم، وبجانب 
عملها كحجاب و�قي �ضد 

�حلر�رة و�ل�ضوء و�لإ�ضابة 
و�لعدوى، فاإن �لب�ضرة تعمل 

على تنظيم درجة حر�رة 
�جل�ضم وتخزين �ملياه 

و�لدهون وفيتامني D وكذلك 
ت�ضاعد فى �ل�ضعور بالأمل 

و�لأ�ضياء �ملمتعة.

مهني��ًا: القمر املكتم��ل يف برج الدلو يتح��دث عن تغير 
كبر يح�ض��ل يف جم��ال عملك، فهو يتزامن مع خ�ض��وف 

جزئي يحتم عليك الوقاية والنتباه
عاطفي��ًا: احل��ب م��ا زال يف دارك واأن��ت تعي���ض �ض��عادة 

كاملة مع ال�رشيك مل تعرفاها منذ مدة طويلة

مهني��ًا: القم��ر املكتم��ل يف ب��رج الدلو، مع اخل�ض��وف، ل 
يوؤث��ر �ض��لبًا عليك بل يجعلك اأكر حما�ض��ة لعقد اتفاقات 
والتعب��ر ع��ن راأيك بحري��ة عاطفيًا: ت�ض��عر بخيب��ة اأمل 
ب�ض��بب ع��دم جت��اوب احلبيب م��ع م�ض��اعرك وجتّنبه لك 

وابتعاده عنك


