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مهني��ًا: ه��ذ� �ليوم لن يك��ون �س��يئًا بالن�س��بة �إليك، بل 
بالعك���س يجعل �مل�س��اريع كث��رة ومهم��ة، لكن تريث 
بع���س �ل�س��يء عاطفيًا: توق��ع قلقًا و�س��عور�ً بتغير�ت 
تطال بع�س نو�حي �حلياة �لعاطفية، وقد تتخذ قر�ر�ت 

تثر �لده�سة

مهني��ًا: يول��د هذ� �لي��وم ج��و�ً عامًا دقيق��ًا، لكن ت�س��تعيد 
ن�ساطك وثقتك بنف�سك وتن�سط �الت�ساالت �ملثمرة وتنفرج 
�الأو�س��اع عاطفيًا: �لظروف �حلالي��ة تفر�س عليك بع�س 

�حلذر، لكن ذلك �سيتبدل مل�سلحتك و�ل�رشيك الحقًا

مهنيًا: �حذر هذ� �ليوم �فتعال �مل�ساكل مع �لزمالء يف 
�لعم��ل، �لوقت غر مالئم لذلك �إطالقًا عاطفيًا: تطالك 
بع�س �النتقاد�ت ب�س��اأن �لعالقة �ملرت�خية، لكنها يف 

�لو�قع موجهة �إىل �ل�رشيك �ملق�رشرّ جتاهك

مهني��ًا: يتح��دث ه��ذ� �لي��وم ع��ن تغي��ر ق��د ال يك��ون 
بال�رشورة �س��يئًا، لكن قد حتتاج �إىل ن�سيحة، وثمة من 
ة تطال  هو م�س��تعد للم�س��اعدة عاطفيًا: �نفر�ج��ات مهمرّ
و�س��عك �لعاطف��ي، وه��ذ� م��ا ي��وؤدي �ىل م�س��تقبل �كرث 

��ستقر�ر�ً و��رش�قًا

مهني��ًا: مغام��رة جدي��دة تل��وح يف �الأف��ق، فح��اول �أن 
تدر���س �ملو�س��وع بعناي��ة كب��رة قب��ل �الإق��د�م عل��ى 
�أي خط��وة عاطفي��ًا: تنه��ال علي��ك �الأخب��ار �جلميل��ة، 
م��ا ي�س��اعدك على تثبيت ع��رى عالقت��ك بال�رشيك مبا 

يتنا�سب مع �أهد�فكما  

مهنيًا: ي�س��ر هذ� �ليوم �إىل تب��دالت جذرية يف �لعمل، 
وت�س��تفيد م��ن �جل��ورّ �ل��ذي يهب��ك �لهن��اء و�ل�س��عادة 
و�ال�س��تقر�ر �ملهن��ي عاطفيًا: فتور ب�س��يط يف �لعالقة 
مع �ل�رشيك، لكن ذلك لن يدوم وتعود �الأمور �إىل �سابق 
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اليِك هذه النصائح لخسارة الوزن في وقت قياسي 
 ومهما كان هذ� �لهدف �س��و�ء كان �س��عبًا �أو ب�سيطًا، لكن 
�الأه��مرّ هو �ل�س��عي ور�ء حتقيق ذلك �له��دف ومهما كانت 
�لتحدي��ات، ق��د يك��ون هذ� �له��دف �رتد�ء مالب���س معيرّنة 
كان��ت على غر مقا�س��ك، ونتيجة زيادة �ل��وزن �ملفرطة 
لدي��ك، �أو قد يكون �لهدف هو ب�س��حة جيدة و�أف�س��ل مما 
كنت عليه يف �ل�س��ابق. ينبغي يف �لبد�ية �أن يكون �لهدف 
ه��و �لنزول ب�س��كل تدريجيرّ وعلى �الأقل خ�س��ارة كيلو يف 
�الأ�س��بوع �لو�حد، حيث ميكن للفرد �حل�س��ول على ج�س��م 
ر�سيق ومتنا�س��ق، ويف وقت لي�س طوياًل، لتفادي �ل�سعور 
باالإحب��اط و�لك�س��ل، وم��ا يعت��ر مبثاب��ة حت��دي جلميع 
ي حرمان  ل�س م��ن وزنه �لز�ئد. ي��وؤدرّ م��ن يرغ��ب يف �لتخرّ
�لنف���س م��ن تن��اول بع���س �لوجب��ات �لغذ�ئي��ة، كوجبة 
�الإفط��ار مث��اًل �إىل حتفي��ز �جل�س��م على �لتقلي��ل من حرق 
ي يف �لنهاي��ة هذ� �الأمر �إىل ح��رق �لكتلة  �لده��ون، وي��وؤدرّ
�لع�س��لية يف �جل�س��م ب��داًل من ح��رق �لده��ون �لز�ئدة يف 

�جل�س��م، وبالت��ايل �الإح�س��ا�س �لد�ئ��م باالإره��اق و�لتعب 
�لعام يف �جل�س��م، م��ع خف�س �إنتاجية �لف��رد، يف �لنهاية 
�ل�س��خ�س اليح�س��ل على �لوزن �ملطلوب، بينما �إذ� �نتظم 
ب��اع ريجي��م بطيء �س��وف تكون و�س��يلة  �ل�س��خ�س يف �ترّ
ناجحة وجمدية لعدم �ل�سعور باحلرمان و�ملعاناة �أي�سًا، 
وبتقليل �لوزن �س��يئًا ف�س��يئًا، ويف �لوقت نف�سه يقلل ذلك 
من خطر عودة �لوزن جمدد�ً، حتى يعتاد �جل�سم دومًا من 
تناول كميات معينة وب�س��يطة من �لطعام. �ختيار �لوقت 
�ملنا�س��ب للبدء، حيث �أ�س��ارت �لعديد من �الإح�ساء�ت �أنرّ 
�الأ�سخا�س �لذين لديهم حافز قويرّ الإمتام عمليرّة �إنقا�س 
�ل��وزن تكون فر�س جناحهم �أعلى بكثر من �الأ�س��خا�س 
�لذي��ن اليك��ون لديه��م هدف و��س��ح لذل��ك �الأم��ر، فمثاًل 
�لبدء باحلمية من بد�ية هذ� �الإ�س��بوع �ملقرر للنزول فيه، 
ومن ثم يف نهايته يتم قيا�س ن�س��بة �لوزن. تكمن �لفكرة 
�لعام��ة جلميع بر�مج �لريجيم �ل�س��حية هو حرق �جل�س��م 
�سعر�ت حر�رية ب�سكل �أكر من جممل �لدهون �لتي تدخل 
�إىل �جل�س��م، وذل��ك الإنتاج �لطاقة ومن ثم خ�س��ارة �لوزن 

ر هذ� �لنظام على �س��حة �جل�س��م.  بالتدري��ج، حت��ى اليوؤثرّ
�أ�س��اليب تخفي��ف �ل��وزن ب�س��ورة �رشيع��ة جتن��ب تناول 
�مل�رشوبات �لغازية وبجمي��ع �أنو�عها. �الإكثار من تناول 
�خل���رشو�ت و�لفو�كهة يوميًا. �الإكث��ار من تناول كميات 
كبرة وكافية م��ن �ملاء، ما يقارب ثمانية �أكو�ب يوميًا. 
جتن��ب تن��اول �الأطعمة �لغذ�ئية يف �س��اعات متاأخرة من 
�للي��ل، حيث �أنها ت�س��اعد على تخزين �لدهون يف �جل�س��م 
وب�سورة �رشيعة. عدم �الإهمال باأحدى �لوجبات �لغذ�ئية 
ه��ا تعتر مفيدة جد�ً  وتفويته��ا، كوجبة �الإفطار مثاًل؛ الأنرّ
ل�س��حة وبن��اء �جل�س��م. برنام��ج رجيم يف �أ�س��بوع وجبة 
�الإفطار: تعتر ثابتة طو�ل فرتة هذ� �لرجيم، وهي مكونه 
من: حبتان من �لبي�س �مل�سلوق، ومرتديال ح�سب �لرغبة، 
وحبة خيار. �ليوم �الأول: وجبة �لغد�ء تكون كاالآتي: طبق 
�س��لطة خ���رشو�ت، ولكن بدون �إ�س��افة ج��زر �أو بندورة. 
وجب��ة �لع�س��اء: �س��تيك م��ن �للح��م �مل�س��وي، وعلب��ة لنب 
�س��غرة. �ليوم �لثاين: وجبة �لغد�ء تك��ون كاالآتي: قطعة 
م��ن �لدج��اج �مل�س��وي �أو �مل�س��لوق، وعلب��ة لنب �س��غرة 

م�س��افًا �إليه��ا �لقلي��ل من ب��ذرة �لكت��ان. وجبة �لع�س��اء: 
حبت��ان م��ن �لبي���س �مل�س��لوق، باالإ�س��افة �إىل طبق من 
�ل�س��لطة. �ليوم �لثالث: وجبة �لغ��د�ء تكون كاالآتي: قطعة 
م��ن �جلنب �لقليل �لد�س��م. وجبة �لع�س��اء: �لقليل من �للحم 
�ملف��روم �أو ميك��ن ��س��تبد�لها بقطعة من �لدج��اج. �ليوم 
�لر�ب��ع: وجب��ة �لغ��د�ء تكون ثمرت��ان من �لكي��وي. وجبة 
�لع�س��اء: علب��ة تونه مع �إز�لة �لزيت منها، باالإ�س��افة �إىل 
علب��ة ل��نب. �لي��وم �خلام�س: وجب��ة �لغد�ء تك��ون كاالآتي: 
خ�س��ار م�سلوق مع �لتقليل من كمية �مللح �مل�ساف �إليه. 
وجبة �لع�ساء: علبة تونه مع �إز�لة كافة �لزيت منها، كوب 
لنب خايل من �لد�س��م، �سلطة. �ليوم �ل�ساد�س: وجبة �لغد�ء 
تك��ون كاالآتي: حلم م�س��لوق، وطبق من �ل�س��لطة م�س��افًا 
�إليها �لقليل من بذرة �لكتان. وجبة �لع�ساء: طبق �ساورما 
بدون خبز، وهذ� �لطبق ملرة و�حدة يف �الأ�س��بوع دون �أن 
يك��رر. �ليوم �ل�س��ابع: وجب��ة �لغد�ء تك��ون كاالآتي: قطعة 
دج��اج م�س��وي، وك��وب ل��نب، و�س��لطة خ���رشو�ت. وجبة 

�لع�ساء: ثالث �رش�ئح مرتديال، وكوب لنب.

متابعة –الجورنال 

كيفية عمل حّمص بطحينة 

تعرفي إلى عالمات الجمال لدى المرأة 

لمن ال تجيد وضع المكياج.. اتبعي هذه النصائح 

���س �حل��ب  ن��ات 800 غ��ر�م م��ن �حلمرّ �ملكورّ
�مل�سلوق، ن�س��ف كوب من �لر��سي ، ربع كوب 
من ع�س��ر �لليمون �حلام�س، ملعقة �س��غرة 
�س  ن��ات �لتزيني: حمرّ ون�س��ف من �مللح، مكورّ
حب م�س��لوق، ونعناع، وزيت �لزيتون- ح�سب 
�لرغبة -. ملعقة �سغرة من �لبابريكا. طريقة 
���س �حل��ب يف �خلالط  �لتح�س��ر ن�س��ع �حلمرّ
�س �إىل  د�ً، ننق��ل �حلمرّ �لكهربائي ونهر�س��ه جيرّ
وع��اء عمي��ق وكبر �إىل ح��ٍد ما، ن�س��يف كاًل 

من �لطحينية، وع�س��ر �لليم��ون �حلام�س، و�مللح �إىل 
��د�ً حترّى نتاأكد من  نات جيرّ �س، نحررّك �ملكورّ وع��اء �حلمرّ
ن �لوجه  �س �إىل طبق �لتقدمي ونزيرّ متازجها، ننقل �حلمرّ
���س �حلب و�لبابري��كا وزيت �لزيتون.  بالنعناع و�حلمرّ
ة �إ�سافة ف�س من �لثوم �إىل  مالحظة: ي�س��ار �إىل �إمكانيرّ
ا يف ح��ال وجود نية لالحتفاظ  نات �ل�س��ابقة، �أمرّ �ملكورّ
�س لليوم �لتايل فال ين�سح باإ�سافة �لثوم؛ نظر�ً  باحلمرّ
للر�ئحة �لتي ي�س��فيها على �لطبق و�لتي تكون مزعجة 

يف بع�س �الأحيان.

تتع��درّد �الأذو�ق فيما يتعلرّق بال�س��فات �جلماليرّة لكل �إن�س��ان، 
فاجلمال هو �س��يء ن�سبيرّ فما �أر�ه �أنا بعيوين جمياًل ميكن �أن 
ير�ه �س��خ�س �آخر غر جميل، وما ير�ه غري جمياًل بالن�سبة 
يل ممك��ن �أن يك��ون غ��ر جمي��ل؛ فاجلم��ال �أذو�ٌق خمتلف��ة. 
ن��ة للجم��ال، و�أجم��ع  ف��ق �لع��امل عل��ى �س��فاٍت معيرّ ولك��ن �ترّ
�لع��امل وخ��ر�ء �جلم��ال عل��ى �أنرّ م��ن يتمترّع بهذه �ل�س��فات 
��ع باجلم��ال، فانظري عزيزت��ي �إذ� كان لدي��ك �أحد هذه  يتمترّ
ك بذلك تكونني من �الأ�سخا�س  �ل�سفات �أو �أكرث من �سفة، الأنرّ
�ملحظوظ��ني من �لناحي��ة �جلمالية. عالم��ات �جلمال هناك 
�لكثر من عالمات �جلمال لدى �لن�س��اء؛ حيث يجب �أن تتميرّز 
�ملر�أة باإحدى هذه �لعالمات كي تكون جميلة: جمال �ل�س��عر 
ويعتر �ل�س��عر �لطوي��ل و�لنرّاع��م و�لكثيف من �أب��رز عالمات 
��عر  �جلم��ال �لرّتي يجب �أن تتحلرّى بها �الأنثى؛ حيث يعتر �ل�سرّ
م��ن مظاهر جم��ال و�أنوثة �ملر�أة �لرّتي يج��ب �أن توليه عناية 

كب��رة ومكثرّفة الأنه من �أبرز مظاه��ر جمالها. جمال �لعينني 
وتعتر �لعيون �لو��س��عة من �أبرز مظاهر �جلمال؛ حيث تغنرّى 
�لكث��ر من �ل�س��عر�ء بالعيون وب�س��حرها، فالعي��ون من �أكرث 
�الأج��ز�ء يف �لوج��ه �لرّت��ي تعك���س ح�س��ن �س��احبها وجماله، 
وجتع��ل �مل��ر�أة جتذب م��ا حولها بنظ��ر�ت عيونها �ل�س��احرة 
��ط �حلجم �ملرفوع  . جم��ال �الأنف حيث يعت��ر �الأنف �ملتو�سرّ
ًا لالأعل��ى غر �لفاط�س لالأ�س��فل وغر كب��ر �حلجم من  ن�س��بيرّ
�أجم��ل �أ�س��كال �الأن��ف �لرّتي يتميرّز ب��ه �الأ�س��خا�س �جلميلون، 
��ون ودول �ل�رشق �الأو�س��ط. جمال  ��ذي يتميرّز ب��ه �الأوروبيرّ و�لرّ
ًا من �أبرز مظاهر �جلمال  �لرقبة وتعتر �لرقبة �لطويلة ن�س��بيرّ
و�لرّت��ي ��س��تهرت به��ا دول �إفريقيا باخل�س��و�س؛ حيث كانت 
دول �إفريقيا تعلرّق �الأ�س��اور �ل�س��ميكة يف رقب��ة �لفتاة لزيادة 
طول رقبتها. طول �ل�س��اق تعتر �ل�س��اق �لطويلة من عالمات 
�جلمال �لتي تتمترّع بها عار�سات �الأزياء و�حل�سناو�ت؛ حيث 

تكون �ل�ساق رفيعة من �الأ�سفل وعري�سة بالتدريج من �الأعلى 
. جم��ال �لقدم وتعتر �لقدم �ل�س��غرة �إحدى عالمات �جلمال 
�لتي ��س��تهرت بها �س��عوب �آ�س��يا وباالأخ�س �ل�سني و�ليابان 
. �ل�س��امة تعتر �ل�س��امات �إحدى عالمات �جلمال على �لوجه 
ولكن لي�ست �ل�سامات �لكبرة جد�ً؛ بل �ل�سامة �لتي تكون على 
�خلد �أو �أعلى �ل�س��فة م��ن �لطرف فتكون ه��ذه �إحدى عالمات 
از�ت تعتر �لغماز�ت عند �الأنثى �إحدى عالمات  �جلمال. �لغمرّ
�جلم��ال �لتي ت�س��يف لالأنثى �لكثر م��ن �جلاذبية و�جلمال، 
از�ت، وذلك من  فت�سعى �لكثر من �لفتيات للح�سول على �لغمرّ
خ��الل عمليرّات �لتجمي��ل و�لكثر من �لط��رق �لبديلة �الأخرى 
��از�ت على �لوجه. �لوج��ه �ملعتدل  مث��ل �ملكياج ل�س��نع �لغمرّ
ع يعتر �لوجه �ملثلرّث �ل�سكل من �أجمل  غر �مل�س��تدير �أو �ملربرّ
�أن��و�ع �لوج��وه �لرّتي يتمترّع �أ�س��حابها ب�س��كل وجٍه منا�س��ب 

ملختلف �لترّ�رشيحات و�أروعها.

 للح�سول على مكياج ناجح ما عليك �إال �تباع �لن�سائح
�لتالية :

1 - بعد تنظيف �لوجه، يجفف جيد� ثم يو�سع كرمي
مرطب على �لب�رشة لت�سهيل توزيع �ال�سا�س.
2 - كيفية �ختيار كرمي �ال�سا�س �ملنا�سب:

*�بتعدي عن �لدرجة �لزهرية، النها م�سممة لالوروبيات، 
و�خت��اري �ح��دى درج��ات �لبي��ج فه��ي �ملنا�س��بة لن��ا. 
* �خت��اري �ق��رب درج��ة �ىل ل��ون ب�رشت��ك ، و�ياك��ي �ن 
تخت��اري درجة �فتح بكثر في�س��بح لون وجهك خمتلف 
عن رقبتك ، وهذ� لال�سف ما تفعله �لكثر�ت بحجة تفتيح 
ب�رشتهن. * �ال�سا�س �ل�سائل هو �ف�سل �النو�ع ، النه �سهل 
�لتوزي��ع، �م��ا �ال�س��ا�س �مل�س��غوط فه��و م�س��مم لنجوم 
�ل�س��ينما الن��ه �س��ميك وال يتق��ن توزيع��ه �ال �ملحرتفني. 
*هناك �نو�ع للب�رشة �لدهنية ، و�خرى للجافة و�لعادية، 

فاختاري ما ينا�سبك.
3 - �سعي �لكرمي بو��سطة عود �الذن على �سكل نقاط

يف جميع �لوجه بعد رج �لكرمي جيد� قبل ��ستعماله.
 4 - وزعي �لكرمي بو��سطة �ال�سفنجة �خلا�سة و�ختاري

�لنوع �لناعم ذو �مل�سامات �ل�سغرة حتى ال
ي��رتك �ث��ر� �ثن��اء �لتوزي��ع.و م��ن �الأف�س��ل �ن ترطب��ي 

�ال�س��فنجه و تن�سيفها قبل ��ستعمالها كي ال متت�س كرمي 
�ال�سا�س.

5 - وزع��ي �لك��رمي م��ع �جت��اه منو �ل�س��عر عل��ى كامل 
�لوجه من منابت �ل�سعر حتى ��سفل �لرقبة .

6 - �سعي نقطتني على ��سفل �لعينني و�جلفن و�ملنطقة 
�ملحيط��ة بالفم و�ربتي عليها بخفة ، وال مت�س��حيها كما 
فعلتي يف باقي �لوجه، هذ� ي�س��اعد على تركيز �ال�س��ا�س 

يف هذه �ملنطقة و�خفاء �لعيوب و�لهاالت �ل�سود�ء.
7 - �نتظ��ري دقائ��ق ليج��ف �ال�س��ا�س قلي��ال حت��ى ال 

تتجمع �لبودرة يف مناطق دون �الخرى.
8 - �خت��اري �لبودرة �ملنث��ورة ، ويجب �ن تكون �فتح 

بدرجة من �ال�سا�س.
9 - توزع �لبودرة بفر�ساة كبرة،و �بدئي بو�سعها

من �على ال�سفل ح�سب �جتاه منو �ل�سعر. - ال تن�سي و�سع 
قليل من �ال�س��ا�س و�لبودرة على �ل�سفتني لتثبيت �لروج. 
- ال ت�ستخدمي �ال�سفنجة لتوزيع �لبودرة بل لت�سحيحها 

يف �ل�سهرة.
10 - �ختاري حمدد �سفاه �غمق بدرجة من �لروج ،

فال ت�سعي روج برتقايل على حمدد بني مثال،
ثم �سعي قليال من �لبودرة على �سفتيك لتثبيت �لروج.

-11�سعي �لروج �ملنا�سب �الن، ثم ��سغطي منديال
بني �سفتيك حتى تتجنبي �لت�ساقه با�سنانك عندما

ت�سحكني.
12 - �ذ� كان��ت عيني��ك �س��غرتان �س��عي �لكحل بني 

�لرمو�س
ولي���س د�خ��ل �لع��ني، و��س��تخدمي �لظ��الل �لفاحت��ة 

وجتنبي �اللو�ن �لغامقة.
13 -تذك��ري قاع��دة مهم��ة وهي �ن��ه �ذ� كان 

�لروج غامق
�سعي ظل �لعيون فاحت وبالعك�س.

منت�س��ف  م��ن  �ملنا�س��ب  �خل��دود  �حم��ر  -�س��عي   14
�لوجنتني

باجت��اه �الذن بحرك��ة د�ئريةوقلي��ال من��ه عل��ى �لذق��ن 
و�النف.

15 -�س��عي �مل�س��كار� �الن مبتدئ��ة بالرمو�س �لعلوية 
و�تركيها

قلي��ال حت��ى جتف ث��م �س��عي طبقة �خ��رى ث��م �لرمو�س 
�ل�سفلى.

-16 �خر� �ملئي �لفر�غات بني �سعر �حلاجب وم�سطيه
بامل�سكار� �ل�سفافة.

��ع ب��ذكاء كب��ر يف حلرّ �مل�س��كالت وجتد  مهني��ًا: تتمترّ
�أ�سخا�س��ًا قادرين على م�س��اعدتك عاطفي��ًا: ال ميكنك 
جتاه��ل م�س��اعرك وحاجتك �لعاطفية لذ� ك��ن �إيجابيًا 

يف تعاملك مع �ل�رشيك 

مهني��ًا: قد يجعلك هذ� �ليوم متر بحال من �ال�س��طر�ب 
و�لقلق على �مل�ستقبل، لكنها م�ساألة �أيام ويعود بعدها 
��س��تنتاجاتك  عاطفي��ًا:  و�لنج��اح  �ملعه��ود  �لتف��اوؤل 
�ل�سخ�سية تو�سلك �إىل نتيجة مفادها �أن �حلبيب يعي�س 

قلقًا ب�سببك، فبادر �إىل تخلي�سه منه

مهنيًا: �لت�س��اوؤم �حلا�س��ل يتحدث عن غياب �أو �ختفاء 
�أو �س��غط، وتتلقى �قرت�حًا �أو عر�س��ًا ي�س��بب لك بع�س 
�لقل��ق عاطفيًا: حاول �أن تتقررّب �أكرث من �ل�رشيك، فهذ� 

يريحكما ومينحكما �ملزيد من �لتفاوؤل بامل�ستقبل

مهني��ًا: يتح��دث ه��ذ� �ليوم ع��ن تغي��ر و�نتفا�س��ة �أو 
ح�س��م �أو �تف��اق م��ايل مه��م ق��د ي��در علي��ك �الأرب��اح 
�لطائل��ة عاطفيًا: ال حتاول �ل�س��غط على �ل�رشيك، الأنك 
ق��د تخ�رشه يف حال و�س��لت �الأمور بينكم��ا �إىل طريق 

م�سدود 

ن�سائح خل�سارة الوزن 
ي�سعى جميع الأ�سخا�ص اإىل 

احل�سول على اجل�سم املثايل 
واجل�سم الر�سيق، ويبذلون 
كل ما بو�سعهم لتحقيق ذلك، 

وذلك باتباعهم حميات غذائية 
متنوعة وعديدة، ولت�سميم 
نظام ريجيم مثايّل وخا�ّص 
بك ينبغي بالبداية اأن تقوم 
بتحديد هدف واقعّي، وهذا 

الهدف يدفعك اإىل اإنقا�ص 
الوزن ب�سورة طبيعّية،

مهني��ًا: يتحدث هذ� �ليوم عن �أرباح ومكت�س��بات مل تكن 
تتوقعه��ا، ويلم��ع جنمك يف �ملفاو�س��ات وتك��ون قادر�ً 
عل��ى �الإقناع ب�س��كل مده�س عاطفيًا: ح��اول �لتنويع يف 
�أ�س��لوب تعاطي��ك مع �ل�رشيك، فه��ذ� من �س��اأنه �أن يقررّبه 

منك ويبعد �خللل يف �لعالقة

مهنيًا: ي�سر هذ� �ليوم �إىل بع�س �الرتباك، وتطر�أ �أحد�ث 
ال تر�س��يك �أو يرت�جع م�رشوع �و تنقطع �سالت تدريجيًا 
عاطفي��ًا: تعي���س يوم��ًا متعب��ًا فيتاأث��ر مز�ج��ك ببع���س 
ر تق��درّم خطو�تك �مل�س��تقبلية مع  �الأخب��ار �لت��ي ق��د توؤخرّ

�ل�رشيك


