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مهني��ًا: يتح��دث هذ� �ليوم ع��ن طارئ في��ف عملك �أو يف 
�ملوؤ�س�س��ىة �لتي تعمل فيها، فح�ضرّ نف�سك جيد�ً عاطفيًا: 
تلتقي �سخ�سًا يثري �إعجابك ولكنك ترتدد يف �لتحدث �إليه 

باأمور تقربك منه

مهني��ًا: متنعك �مل�سائ��ل �لدقيقة من �لعم��ل بحررّية وقد 
تتعرث �خلطى، وعبثًا تبذل جهود�ً لت�سوية �لأو�ساع، فال 
ة عاطفيًا: تبذل و�ل�ضيك جهود�ً  تالقي �لنتائج �ملرج��ورّ
كب��رية لتحقي��ق �أهد�فكما، وهذ� يع��ود عليكما بالفائدة 

يف خمتلف �ملجالت

مهني��ًا: تالق��ي �لنج��اح وتربه��ن ع��ن ق��در�ت كبرية 
وحتقق �ملرجت��ى، وتتلقى خرب�ً جي��د�ً وتفرح باأجو�ء 
موؤ�تية عاطفيًا : �لتعاطي مع �ل�ضيك حتت �ل�سغط قد 

ي�سبب بع�ض �لأخطاء، فكن حذر�ً لتتجاوز هذ� �ليوم

مهني��ًا: ي�سري هذ� �لي��وم �إىل �أو�ساع مهني��ة ر�ئعة جد�ً، 
وتك��ون جم��رب�ً على �لدف��اع ع��ن �لنف���ض �إز�ء �إتهامات 
�لتط��ور�ت  بع���ض  تفاجئ��ك  عاطفي��ًا:  تطال��ك  باطل��ة 
�خلط��رية، وتدفعك �ىل �لرتيث وعدم �لت�ضف بع�سو�ئية 

مع �ل�ضيك

مهني��ًا: ��ستف��د م��ن �لنفر�ج �لكب��ري لتو�سي��ح �أفكارك 
وتعزي��ز ثق��ة �لآخري��ن ب��ك، ول �سيم��ا �أنك عل��ى و�سك 
تقدمي م�ساريع عمل كب��رية عاطفيًا: تعي�ض مع �حلبيب 
زكما على تب��ادل �لآر�ء و�لأحاديث  حي��اة جميلة وحتفرّ

�ل�سائقة

مهني��ًا: قد ته��برّ عا�سف��ة يف جمال عملك م��ع بع�ض 
�لزم��الء �أو �لإد�رة، في�سع��ب علي��ك �تخ��اذ موقف من 
هذ� �لنز�ع عاطفي��ًا: تعي�ض �أجو�ء �ساخبة يف عالقتك 
بال�ضيك، فتلتب�ض علي��ك بع�ض �لأمور ومتر بنوع من 

�ل�سياع وعدم �ل�ستقر�ر
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كيفية استخدام ملح الحليب للجسم والبشرة

 و �جلل��د �مليت ه��ذ� بالإ�سافة �إىل �أهميت��ه �لكبرية يف تعقيم 
، و تطه��ري �جل�س��م بالعالوة عل��ى منحه �لر�ئح��ة �ملنع�سة ، و 
�جلميل��ة ، و ذل��ك يك��ون من خالل �حلر���ض عل��ى ��ستعماله ، 
و ب�س��كاًل يومي��ًا هذ� بالإ�ساف��ة على ما قد �أثبتت��ه �لعديد من 
�لنتائج �لطبية �حلديثة ، و �لتي �أكدت �أن كمية ب�سيطة من ملح 
�حلليب يف حو�ض �ل�ستحمام ت�ساعد ب�سكل قوي ، و عايل على 
��سرتخ��اء �لع�سالت ، و منح �لف��رد ذلك �ل�سعور �لعايل �لدرجة 
م��ن �لر�حة بالع��الوة �إىل تن�سيطه لل��دورة �لدموية يف �جل�سم 
، و يع��رف مل��ح �حللي��ب يف �لأ�سا�ض على �أنه عب��ارة عن ذلك 
�مل�ستح���ض �خلا���ض بتجميل �جل�س��م و هو يتك��ون من كمية 
حم��دودة م��ن �حلليب ، و مل��ح �لبحر ، و ميك��ن �حل�سول عليه 
بكل �سهولة م��ن �ل�سيدليات �أو من تلك �ملتاجر �خلا�سة ببيع 
�مل�ستح���ض�ت �لتجميلي��ة ، و ه��و يك��ون بنكه��ات ، و رو�ئح 
متع��ددة �إذ� فم��ا هي كيفي��ة ��ستخد�م ملح �حللي��ب للج�سم ، و 
للب���ضة ، و ما هي �لفو�ئد �ل�سحي��ة ، و �جلمالية �خلا�سة به . 
كيفي��ة ��ستخد�م ملح �حلليب للج�سم :- للقيام با�ستعمال ملح 

�حلليب للج�سم �سيكون علينا �إتباع �خلطو�ت �لأتية :-
�أوًل :- يف �لبد�ي��ة �سيك��ون علينا �أخذ حم��ام مائي �ساخن ، و 
ذل��ك ب�ضط �أن يتحمل �جل�سم درج��ة �ل�سخونة �خلا�سة باملاء 
، و ذل��ك من �أج��ل �أن تتهي��اأ �خلاليا �خلا�س��ة باجل�سم لعملية 

�لتدليك مبلح �حلليب .
ثاني��ًا :- نقوم بتدليك تلك �ملناطق �لغامقة �للون من �جل�سم ، 
و ذلك يكون من خالل ��ستعمال كمية منا�سبة من ملح �حلليب 
م��ع �لرتكي��ز �لع��ايل على تل��ك �ملناط��ق �لتي عادًة م��ا تكون 

غامقة �للون مثال منطقة �لكوعني ، و �لركبتان 
ثالث��ًا :- �سيك��ون علينا ترك مل��ح �حلليب على تل��ك �ملناطق 
�لد�كن��ة من �جل�سم ، و ذلك مل��دة زمنية قدرها ما بني )5( �إىل 
)10( دقائق مع �ضورة مر�عاتنا عند تدليك تلك �لأماكن �أن 
يك��ون �لتدلي��ك بحركات د�ئرية ، و يف �جت��اه و�حد مع �أهمية 
�ل�ستم��ر�ر يف عملي��ة �لتدليك ملدة زمني��ة تقدر بحو�يل )10( 
دقائ��ق عل��ى �لأق��ل . ر�بعًا :- غ�سي��ل �جل�سم با�ستخ��د�م �ملاء 
�لد�فئ مرة �أخرى ثم تاأتي من جانبنا عملية جتفيفه ، و دهن 
تل��ك �ملناط��ق ، و �لتي قد قمن��ا بتدليكها باملرط��ب �أو �لزيت 

�خلا�ض بالأطفال .

خام�س��ًا :- ترطي��ب �جل�سم بكمية قليلة م��ن ماء �لورد ، و ذلك 
م��ن خالل قيامن��ا با�ستعمال �لبخاخ ، و ذلك من �أجل منع �أي 
حت�س���ض للب���ضة عالوة عل��ى �لتاأكد من �إغ��الق �مل�سام ب�سكل 
جيد مع مر�عاتنا يف حالة �إذ� كانت �لب�ضة من نوعية �لب�ضة 
�حل�سا�س��ة �أن نق��وم با�ستعم��ال ملح �حلليب لع��دد مرة و�حدة 
فقط يف �ل�سهر ، و ذلك من �أجل �لتجنب حلدوث �لتهيج �جللدي.

كيفية ��ستعمال ملح �حلليب للوجه :-
للقي��ام با�ستخد�م ملح �حلليب على ب�ضة �لوجه �سيكون علينا 
�أوًل مزج��ه مع منظ��ف �لب�ضة ، و من ثم تدلي��ك �لب�ضة بذلك 
�خللي��ط بحركة د�ئري��ة ، و ملدة زمنية قدره��ا دقيقة و�حدة ، 
و بع��د ذلك �سنق��وم بغ�سيل �لب�ضة با�ستعمال �مل��اء �لبارد ثم 
يك��ون ��ستعم��ال �ملاء �لد�فئ من �أجل �إغ��الق �مل�سام ثم تاأتي 
عملي��ة �لتجفيف �خلا�س��ة بب�ضة �لوج��ه با�ستخد�منا ملنديل 
ناع��م ، و نظي��ف ، و م��ن ث��م �سنق��وم با�ستخد�م قطن��ة عليها 
بع�س��ًا م��ن قطر�ت �ل��ورد ، و ذلك من خ��الل متريرنا لها على 
ب���ضة �لوجه بكل رف��ق ، و لطف ، و ذلك م��ن �أجل منح �لوجه 

تلك �لر�ئحة �ملميزة ، و �جلميلة .
�لفو�ئ��د �ل�سحي��ة ، و �جلمالية �خلا�سة مبل��ح �حلليب للج�سم ، 

و ب�سكل عام :-
�أوًل :- يقوم ملح �حلليب مبزج �جل�سم تلك �لن�سارة ، و �لتوهج 
، و ذل��ك ب�سكاًل كاماًل ، و ذلك يرج��ع �إىل قيامه �لقوي بتق�سري 
�جلل��د ، و �لتخل���ض من �لأو�ساخ ، و �خلالي��ا �مليتة �ملوجودة 
في��ه مما يعم��ل ، و بوترية جي��دة على �إف�ساح �ملج��ال لظهور 

طبقة جديدة من �جللد .
ثاني��ًا :- تخلي���ض �جل�س��م من �خلالي��ا �لتالف��ة ، و ��ستبد�لها 

باأخرى �سحية .
ثالث��ًا :- �لعم��ل على تن�سيط �لدورة �لدموي��ة ، و حتفيز عملها 
مم��ا يعم��ل على تغذية �جلل��د بذلك �ل�سكل �لع��ايل ، و �جليد ، و 

ي�سهل تدفق �ل�سو�ئل لبقية �أجزء�ه .
ر�بع��ًا :- مل��ح �حلليب مفي��د يف تخلي�ض �جل�سم م��ن �لدهون 
�ملتجمع��ة حتت �جللد ، و ذلك يكون من خ��الل عملية �لتدليك 

به .
خام�س��ًا :- ملح �حللي��ب مفيد �إىل قدر ع��ايل يف �لق�ساء على 
تل��ك �لتجاعي��د �خلا�س��ة بب�ضة �لوج��ه ، و �لتي تاأت��ي عملية 
ظهوره��ا للتق��دم يف �ل�س��ن مما يعم��ل على من��ح �حليوية ، و 

�ل�سباب للب�ضة مرة �أخرى .

متابعة –الجورنال 

طريقة عمل الكيك اإلسفنجي 

تعرفي إلى أجمل العطور ومصادرها 

تعلمي فن اإلتيكيت على مائدة الطعام 

�ملكون��ات �أرب��ع حبرّات حجم كبري م��ن �لبي�ض. كوب 
ة من �ملل��ح. ربع ملعقة من  و�حد م��ن زيت �لذرّرة. ر�سرّ
ود�. كوبان من �لدرّقيق. ملعقة و�حدة  بيكربونات �ل�سرّ
�سغ��رية م��ن �لفانيال �ل�سائل��ة، �أو �لفانيلي��ا �لباودر. 
ملعق��ة و�حدة كبرية م��ن �لبيكنغ ب��اودر. كوبان من 
��ة �أو تقليلها ح�سب  �ل�سك��ر، ومن �ملمك��ن زيادة �لكميرّ
�لررّغب��ة. ك��وب م��ن ع�س��ري �لربتق��ال، �أو ك��وب و�حد 
م��ن �حللي��ب. ك��وب و�حد م��ن �مل��اء �ملغل��ي. طريقة 
�لتح�س��ري �نخلي �لدرّقيق يف وع��اء عميق، ثم �أ�سيفي 
ود�  �إلي��ه �لبيكنج ب��اودر، و�ملل��ح، وبيكربون��ات �ل�سرّ
ت��ي �مل���ضب  ��ر. ثبرّ عل��ى �خللي��ط، ث��مرّ �أ�سيف��ي �ل�سكرّ
ليه عل��ى �ضعة بطيئة لعدرّة  �ل�سبك��ي يف �لوعاء، و�سغرّ
ة، و�لبي�ض  ثو�ين. �أ�سيفي بعد ذلك �حلليب، وزيت �لذررّ
نات عل��ى �ضعة  و�لفانيلي��ا، ث��مرّ �خفق��ي ه��ذه �ملكورّ
ط��ة مل��درّة دقيقت��ني. ث��مرّ �أ�سيفي �مل��اء �ملغلي،  متو�سرّ

و�خفق��ي �خلليط مل��درّة ت�سل �إىل ن�س��ف دقيقة، حترّى 
حت�سل��ي على خلي��ط ناعم. �أح�ضي قال��ب �لكيك ثمرّ 
�دهني��ه بالزي��ت، و�لقلي��ل م��ن �لدرّقي��ق، وحررّكيه يف 
ة جو�ن��ب �لقالب ثم تخلرّ�سي  ي كافرّ �لقال��ب حتى يغطرّ
�ئ��د. ��سكبي بعد ذلك خلي��ط �لكيك يف  م��ن �لدرّقيق �لزرّ
ن��ي �لفرن عل��ى درجة ح��ر�رة 180  �لقال��ب. ث��مرّ �سخرّ
مئ��وي، و�أدخل��ي �لكي��ك يف �لف��رن ملدرّة ت��رت�وح من 
30 – 35 دقيق��ة. يت��م �ختبار ن�س��ج �لكيك بو�سع 
ين��ة �أو �سوكة، فاإن  ع��ود خ�سبيرّ �سغ��رٍي �أو بو�سع �سكرّ
ك��ني �أو �ل�سوك��ة نظيفًا فه��ذ� ُيعد  خ��رج �لع��ود �أو �ل�سرّ
دلي��اًل على ن�سج �لكيك. �أخرج��ي �لكيك من �لفرن ثم 
�تركيه على �سبك من �ملعدن لعدرّة دقائق، ثم �أخرجيه 
بك �إىل �أن يربد متامًا  ��ة، و�تركيه على �ل�سرّ من �ل�سينيرّ
وتخلرّ�سي من ورق �لزرّبدة �لذي قمتي بو�سعه م�سبقًا، 

و�سعي �لكيك يف طبق �لترّقدمي.

��ة   تع��درّ �لعط��ور عب��ارًة ع��ن م�ستح���ض�ٍت طبيعيرّ
)طبيع��ي  �لثن��ني  ب��ني  متت��زج  �أو  ��ٍة،  �سناعيرّ �أو 
��ٌة ي�سعه��ا  و�سناع��ي(، وتنت��ج عنه��ا رو�ئ��ٌح زكيرّ
�لنرّا���ض عل��ى مالب�سهم ك��ي يكت�سبو� ر�ئح��ًة جميلًة 
��ستخ��ر�ج  م�س��ادر  �ملحيط��ني.  ب��ني  �أث��ر�ً  ت��رتك 
�لعطور �لأزه��ار؛ كاليا�سمني، و�لالفن��در، و�لزرّنبق، 
و�لبنف�س��ج ب�س��كٍل خا�ض؛ وهذه �أه��مرّ �مل�سادر �لرّتي 
يعتمد عليها ل�ستخر�ج �لعط��ور. �لأخ�ساب؛ كخ�سب 
ن��دل . �لأور�ق؛ ك��ورق �لنرّعن��ع،  �لأرز، وخ�س��ب �ل�سرّ
و�س��ن،  و�خلز�م��ى. بع���ض �جل��ذور �ملعروف��ة؛ كال�سرّ
��ة )ديل�سي�ض دي  و�لزرّجنبي��ل . �أف�سل �لعطور �لعامليرّ
ًا،  كارتيي��ه(: ويحتلرّ هذ� �لنرّوع �ملرتبة �لأوىل عامليرّ
�س��اء يف خمتل��ف �لأعمار؛  ل��ه �لكث��ري م��ن �لنرّ وتف�سرّ

��ة �ملتنورّعة،  ناته عل��ى �لزرّهور �ل�ضقيرّ ��ز مكورّ وترتكرّ
�إ�ساف��ًة �إىل �لفو�كه و�لك��رز. )نار�سي�سو رودريغيز(: 
ًا، وهو عط��ر �لنرّ�ساء  ويحت��لرّ �ملرتب��ة �لثاني��ة عامليرّ
�لنرّاعم��ات؛ فر�ئحت��ه ت�سبه ر�ئحة �مل�س��ك و�لفو�كه. 
وت�س��ع منه �لن�س��اء �لأنيق��ات ع��ادًة، وينا�سب هذ� 
�س��اء �للو�تي بعمر �لثرّالث��ني. )برين�سي�ض(:  �لعط��ر �لنرّ
وه��و م��ن باقة عطور )ف��ري� و�نغ(، ويحت��لرّ �ملرتبة 
��ات �للو�تي ترت�وح  ��ًا، وينا�سب �ل�سابرّ �لثرّالث��ة عامليرّ
��ى 15 عامًا، وه��و من �أكرث  �أعماره��نرّ م��ن 13 حترّ
ة. )�إيالند(:  يحة �لعمريرّ �لعطور �سعبيرًّة يف ه��ذه �ل�ضرّ
وه��و من باقة عطور )مايكل كورز(، ويحتلرّ �ملرتبة 
ًا، ول��ه عبرٌي زكيرّ من �لزرّهور �لبي�ساء  �بعة عامليرّ �لررّ
�ب��ة، وُيعدرّ عط��ر �لأنوثة  ��ة �جلذرّ و�لررّو�ئ��ح �ل�ستو�ئيرّ

ق��اء. )بري��ت(: وهو من باقة عط��ور )بريبريي(:  و�لنرّ
ًا، وهو عط��ٌر مميرّز  ويحت��لرّ �ملرتب��ة �خلام�س��ة عامليرّ
��ة و�حلديثة  للم��ر�أة �لرّت��ي تع�س��ق �لررّو�ئح �لكال�سيكيرّ
يف �لوق��ت نف�س��ه، وينا�سب ه��ذ� �لعم��ر �لأعمار من 
ه مزيٌج يتكورّن من  30 عامًا، ويتميرّز باأنرّ 15 حترّى 
ة )�لإجا���ض(، و�لفانيليا، و�لعنرب،  �لكمرثى �جلليديرّ
و�لفا�سولي��اء، و�لل��وز . )ب��ر�د�(: ويحت��لرّ �ملرتب��ة 
ًا، وهو عطٌر كال�سيك��ٌيرّ مثري، ميتاز  �ل�ساد�س��ة عامليرّ
ل ��ستخد�مه من قبل �لنرّ�ساء  بر�ئحته �لد�ئمة، وُيف�سرّ
�للو�ت��ي بلغن 30 عامًا، وهو م��ن �أ�سدرّ �لعطور �أناقًة 
ن  ورز�نًة للمر�أة �لرّتي تثق بجمالها و�أنوثتها، ويتكورّ
م��ن �لربتقال، و�لر��سب��ريي، و�لفانيلي��ا �لأنيقة مع 

ندل. �لبت�سول، وخ�سب �ل�سرّ

  م�سطل��ح �لتيكي��ت م��ن �مل�سطلح��ات �لوروبية و �لتي 
يق�سد بها �لأد�ب �لعامة يف �لتعامل مع �لأ�سياء �ملختلفة، 
و �إن ومرجعية هذه �لآد�ب هي �لثقافة �لإن�سانية �ل�ساملة 
و �لت��ي تتف��ق عليه��ا كل �لبالد و �لثقاف��ات و تعني كلمة 
�ليتيكيت يف تف�سريها �لب�سي��ط �للياقة و �لتهذيب وحتمل 
�لف��رد على حت�سني عالقت��ه بالآخرين و ح�س��ن �لت�ضف 
و�للطف للح�سول على �حرت�م �لذ�ت وتقدير �لآخرين وهو 
�ل�سلوك �لذي ي�ساعد على �لن�سجام و�لتالوؤم مع �لآخرين 
و�لبيئ��ة، و هن��ا نذكر بع�ض قو�عد �لتيكي��ت عند �لأكل و 
على �ل�سفرة تعد �ل�سفرة من �أكرث �لأماكن �لتي تظهر �أخالق 
�لنا�ض �س��و�ء �أكانت �يجابية �أم �سلبية، ل��ذ� �حر�ض د�ئمًا 
عل��ى �إظهار �أح�سن �لعاد�ت و �لقيام بال�سلوكات �لر�قية و 
�ملحبذة على مائدة �لطعام، و من هذ� -��ستخد�م مناديل 
طاول��ة �ل�سفرة -فك ربطة �ملناديل وو�سعها على منطقة 

�لفخذي��ن وتبقى عل��ى �لفخذين حتى �لأنته��اء من �لأكل 
وميك��ن �أن يتخلل ذلك حتريك ط��رف من �أطر�ف �ملناديل 
مل�س��ح �لف��م م��ن �أث��ار �لأكل عن��د �لأقت�س��اء. -يف حالة 
�حلاج��ة �ىل �لقي��ام عن طاولة �ل�سف��رة ل�سبب معني يرتك 
�ملنديل عل��ى �لكر�سي و ل يو�سع عل��ى �لطاولة -تو�سع 
�ل�سوك��ة و�ل�سكني على �لطبق �لرئي�سي ب�سكل متقابل على 
�لطبق �لرئي�سي. وتكون �ل�سوكة تكون مقلوبة ) م�سنناتها 
عل��ى �لطب��ق( �أم��ا �جلزء �حلاد م��ن �ل�سك��ني باجتاة عمق 
�لطب��ق . - تاأك��د م��ن �أن ت�س��م ب��اهلل قب��ل �أن ت��اأكل -كل 
م��ن مايليك -ل ت��اأكل وفم��ك مفتوح ول ت�س��در ��سو�تا 
مزعج��ة. -عدم طلب بقاي��ا �لأكل �ذ� كنت �سيفًا عند �أحد 
م��ا. -ل ت��رتك ملعق��ة �ل�سورب��ة يف زبدي��ة �ل�سوربة عند 
�لأنته��اء منها بل تركها يف طبق �لزبدية . -عند �لنتهاء 
من �لأكل تو�سع �ملناديل على �لطاولة دون �لقيام بطيها 

-لآ ت�سف��ط �ل�ضب��ة بل ��ضبها بع��د �أن تتح�س�ض حر�رتها 
بر�سفة �سغرية. -�إجل�ض على �لكر�سي وظهرك م�سدود �ىل 
�لأعل��ى فهذ� يعد موؤ�ض�ً على �لر�ح��ة. -�إذ� علق �سيء من 
�لطعام بني �لأ�سنان قم بال�ستئذ�ن قليال و�خر�جها �مام 
�ملر�آة. -ل تكرث من �لكالم و�ل�سحك على �لطاولة �و رفع 

�ل�سوت فهذ� خمل بالأتيكيت. - كل بهدوء و �بتعد عن 
�ل�ضع��ة يف �لأكل. -ل ت���ضب مي��اة غازية �ثناء 

�لأكل ك��ي ل ت�سطر �ىل �أخر�ج �لغاز�ت من فمك 
ب�س��كل مزعج. -ع��دم �لتدخني على طاول��ة �ل�سفرة 

-يف حال��ة �سقوط �أي من �لأدو�ت على �لأر�ض �لتقطها 
و�سعها على �لطاول��ة و قم بتغيريها. -عند �لأنتهاء من 
�لأكل ميكن و�سع �لكوعني على �لطاولة ولكن �ثناء �لأكل 
�س��ع يديك على فخذيك �و كفيك على طرف �لطاولة. -قم 

بال�سكر و حمد �هلل عند �لنتهاء من �لطعام .

مهنيًا: �جته��ادك �لذي تظهره ل جمال له �سمن �أنا�ض 
ل يق��درون جه��ودك وت�سحياتك عاطفي��ًا: ت�سغي �إىل 
كالم �حلبي��ب �جلميل ب�سغ��ف كبري، وت��رى �أن �لو�سع 

يتح�سن �أكرث من �ملتوقع

مهني��ًا: تعرف هذ� �ليوم كيف ت�ستفيد من �لفر�ض �ملتاحة 
�أمام��ك ولكن ل تك��ن عنيد�ً ومكاب��ر�ً �أمام �أرب��اب �لعمل، 
بل ك��ن لينًا �إىل �أق�سى �حلدود عاطفي��ًا: حياتك �لعاطفية 
فارغ��ة ما يزيد م��ن توترك و�نزعاجك م��ن و�سعك، لذ� ل 

تبق على هذه �حلالة مدة طويلة

مهنيًا: قد تنجز �أعماًل وم�ساريع كثرية �إذ� عرفت كيف 
ت�ستفي��د من �لظ��روف عاطفيًا: �جله��ود �لتي تبذلها لن 
تو�سلك �إىل نتيجة �إيجابية يف عالقتك بال�ضيك ب�سبب 

جتاربك �ل�سابقة معه

مهني��ًا: قد تعي���ض يومًا مثق��اًل باملتاع��ب �لعابرة، 
وحتت��اج �ىل من يقف بجانبك ويخفف عنك �لهموم 
وي�سدي��ك �لن�سائ��ح و�لإر�س��اد�ت �ملفي��دة عاطفيًا: 
�لغ��رية تهدرّد �لعالق��ة بال�ضيك، و�ل�سب��ب هو بع�ض 

�لريبة يف ت�ضفاتك، ما �أثار �ل�سك لديه

يعد ملح �حلليب من �أحد �أهم 
تلك �ملنتج�ت �لتي غ�لبً� م� تلج�أ 
�إليه� �لعديد من �لفتي�ت ، و ذلك 

يكون من �أجل ��ستعم�له� يف 
عملية تفتيح �لب�سرة ، و منحه� 

ذلك �مللم�س �لن�عم ، و �لرطب 
حيث ي�س�عد ملح �حلليب ، و 

ب�سكل ع�يل يف تغذية �لب�سرة 
، و ذلك ر�جعً� �إىل �حتو�ء 

ملح �حلليب على فيت�مني )هــ( 
مم� ي�س�هم ، و بوترية قوية 
ب�لعالوة على ذلك يف عملية 

�لتق�سري �خل��سة ب�لب�سرة ، و 
تخلي�سه� من بق�ي� �لأو�س�خ ،

مهني��ًا: ي�سلط ه��ذ� �ليوم �ل�س��وء على عالقات��ك �ملهنية 
و�سد�قات��ك �لتي تعرف تطور�ً �سعي��د�ً، وحتقق جناحات 
غري متوقعة عاطفيًا: ل حت�ض �أنفك يف موقف حمرج مع 

�ل�ضيك، لن جتدي حماولتك لتو�سيح غايتك و�أهد�فك

مهنيًا: يكتمل �حلظ �ليوم ويكون فرحك كبري�ً جد�ً، ما قد 
يعني �أن هناك تغيري�ً مل�سلحتك قد ياأتي ب�سورة �ضيعة 
عاطفي��ًا: �إبحث ع��ن عالقة جدية مع �سخ���ض تتفق معه 

ويبادلك م�ساعر �حلب ذ�تها


