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مهني��ًا: ينتقل مركور �إىل برج �لعق��رب لكي ي�سهل �أمامك 
�ملفاو�س��ات �ملهني��ة و�ل�سخ�سي��ة، وت�سع��د م��ن حول��ك 
وحت�س��ن �لكالم و�لتعب��ر و�ملجاملة و�لثن��اء عاطفيًا: ال 
تفك��ر �إال بطريق��ة �إيجابية لتتمكن م��ن تخطي �مل�ساعب 

مع �ل�رضيك، فال�سلبية غالبًا ما تكون �أكرث �رضر�ً

مهني��ًا: �لقم��ر ومار���س يف �لع��ذر�ء ي�سو�س��ان فك��رك 
ويخفف��ان من �ندفاع��ك فيتقلب �ملز�ج قلي��اًل، لذ� عليك 
يف ه��ذه �حلالة �أن تكون �أكرث ليون��ة عاطفيًا: �بتعد عن 
�خليان��ة ق��در �مل�ستط��اع، الأن �ل�رضي��ك ال يحتملها ولن 

ي�ساحمك

مهنيًا: ي�سّل��ط هذ� �ليوم �ل�سوء على ق�سايا مالية ملّحة، 
وق��د تعرف ربح��ًا مادي��ًا مفاجئ��ًا �أو �سلفة �أو م��ا �سابه 
عاطفي��ًا: يط��ر�أ هذ� �ليوم ما يخفف م��ن �لوهج �لعاطفي 

�لذي عرفته �سابقًا ويهدد ببع�س �خلالفات

وتتج�س��د  �لكب��رة  و�الآم��ال  �الآف��اق  تتو�ّس��ع  مهني��ًا: 
�لطموح��ات، فق��د يهب��ك هذ� �لي��وم مفاج��اأة جيدة يف 
�لعمل عاطفيًا: تعي�س حياة عاطفية مليئة باملغامر�ت 
يف  �جل��ّدي  للتفك��ر  بع��د  �لوق��ت  يح��ن  �أمل  �لعاب��رة، 

�الرتباط؟

مهني��ًا: علي��ك �أن تك��ون �أكرث تف��اوؤاًل، وخ�سو�س��ًا �أنك 
مقدم بعد فرتة مزدهرة يتخللها جناح و�سعادة ور�حة 
عل��ى جمي��ع �ل�سع��د عاطفيًا: ح��اول �أن ت��رتك م�سافة 
بين��ك وب��ن بع���س �لذين ال تث��ق بهم وتخ��اف من �أن 

يزعزعو� عالقتك بال�رضيك

مهني��ًا: �مل�ساعب �ملادية �لتي كان��ت تقلقك يف �ل�سابق يف 
طريقها �إىل �لزو�ل، لكن �الأف�سل �أن تكون حذر�ً يف �مل�ستقبل
عاطفي��ًا: ح��اول �أال تت���رّضع يف قر�ر�تك جت��اه �ل�رضيك، وال 

�سّيما �أّن بع�س �لع�سبية قد تزيد �الأمور حّدة بينكما
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طريقة صبغ الشعر بالقهوة سريعة الذوبان
�للون  على  للح�سول  كبرة  مبالغ  دف��ع  بل  فقط  ه��ذ�  لي�س  و 
�لو�سفات  من  �لكثر  يوجد  لكن  فتاة،  �أو  �سيدة  �أي  تريده  �لذي 
�لتي  �لطرق  �ل�سعر، فتعددت  �الآمنة على  �ملنزل  �لتي حت�رض يف 
ميكن حت�سرها يف �ملنزل، و من هذه �لطرق مزج قهوة �رضيعة 

�لذوبان مع مكونات طبيعية لتلوين �ل�سعر.
و�سفة �لن�سكافية و�لع�سل للح�سول على �للون �لك�ستنائي �لفاحت

�لبال�ستيك، وبعدها ن�سع فيه ثالث  – نقوم باإح�سار وعاء من 
�لزيتون  زيت  من  كوب  ن�سف  و�أي�سا  �لن�سكافية  من  مالعق 

ومنزج �ملكونات جيد�.
�لكركم  �أخر ون�سع فيه ملعقتان �سغرتان من  – نح�رض وعاء 
و�أي�سا  �لنحل  ع�سل  من  كبرة  مالعق  وث��الث  �لبي�س  و�سفار 
تركيز  يكون  بحيث  �الأع�ساب(  بروك�سيد  م��ن)  عبو�ت  ث��الث 
عبوتن منه ت�سعة يف �ملائة و�لعبوة �لثالثة يكون تركيزها �ستة 

يف �ملائة .
�إ�سافته خلليط �لن�سكافية – نخلط �ملزيج جيد� ويتم 

�ساعات  �سبع  مل��دة  �ل�سعر  على  وت��رك  �ل�سعر  على  يو�سع   –
وبعدها يغ�سل �ل�سعر جيد�.

و�سفة �لن�سكافية و�لكركم للح�سول على �للون �لبني �لطبيعي
�لكركم  من  كبرة  معلقة  مع  �لن�سكافية  من  معلقتن  نخلط   –
جيد�، وبعدها ي�ساف على �خلليط كوب من زيت �لزيتون و�أي�سا 

عبوتن من �الأك�سجن.
– يقلب �خلليط جيد� ويفرد على �ل�سعر ملدة �ستن دقيقه.

– ي�سطف باملاء ب�سورة جيدة، وتكرر هذه �لو�سفة ملدة �سهرين 
للح�سول على �للون �لبني �ملطلوب.

و�سفة �لن�سكافية وزيت �لزيتون للح�سول على �للون �لبني �لفاحت
– يخلط معلقتن كبرتن من �لن�سكافية مع بي�ستن باالإ�سافة 
على كوب من زيت �لزيتون، متزج �ملكونات جيد�، ون�سيف على 

�خلليط عبوتن من �الأك�سجن
– يفرد على �ل�سعر ومن �الأف�سل تركه مدة 35 دقيقة، ثم يغ�سل 
�أ�سبوعن للح�سول  �لو�سفة كل  �لد�فئ جيد�، وتكرر هذه  باملاء 

على لون �لبني �لفاحت.
– و�سفة �لن�سكافية و�لكاكاو للح�سول على �للون �لنبي المع

من  كبرتن  معلقتن  م��ع  �ل��ك��اك��او  م��ن  معلقتن  مي��زج   –
�لقليل من  مع  و�حدة  ليمونه  باالإ�سافة على ع�سر  �لن�سكافية، 

زيت �ل�سم�سم و�أي�سا عبوتن من �الأك�سجن.
�ل�سعر  على  �خلليط  من  طبقة  وتو�سع  جيد�  �ملكونات  –  متزج 

وذلك ملدة ن�سف �ساعة.
– يتم �سطف �ل�سعر جيد� باملاء �لد�فئ.

و�سفة �لن�سكافية مع �حلناء
�لن�سكافية من �أ�سهر �أنو�ع �لنب يف كثر من �لدول كرتكيا وم�رض 
تعددت  بل  فقط،  لل�رضب  �لن�سكافية  ��ستخد�مات  يعد  مل  و�إير�ن، 
تق�سر  ويف  �ل�سعر  �سبغ  يف  يدخل  �الآن  فاأ�سبح  ��ستخد�ماته 
�لتجاعيد  ظهور  وتاأخر  �مليت  �جللد  و�إز�ل��ة  وتغذيتها  �لب�رضة 
وعالمات تقدم �لعمر، و�لوقاية من حب �ل�سباب، الحتو�ئه على 

�سبغ
�ملكونات: 10 مالعق من �حلناء �خل�رض�ء- 3 مالعق من �خلل 
ماء  ليمونه-  �لن�سكافية-  م�سحوق  من  مالعق   5 �الأبي�س- 

�ساخن
طريقة �لتح�سر

– يخلط كل من �لن�سكافيه و�حلناء يف وعاء خا�س ل�سبغ �ل�سعر
وي�ساف �إليهما �خلل �الأبي�س ويقلب �خلليط جيد�

– وي�ساف �ملاء �ل�ساخن بالتدريج مع �لتقليب ب�سوكة للح�سول 
على قو�م كرميي نوعا ما بحيث يكون �سبيهة بال�سبغة.

3 �ساعات حتى يتخمر – يعطي �خلليط بكي�س نايلون ملدة 
�لبذور على �خلليط  بعد ت�سفيتها من  �لليمونة  – تو�سع ع�سر 

�ل�سابق وحترك جيد�
�سعر نظيف ويكون جاف من �جلذور حتى  – يفرد �خلليط على 
�النتهاء من فرد �خلليط  �الأط��ر�ف، بحيث ال يالم�س �جللد وبعد 
�خلليط  يت�ساقط  ال  حتى  نايلون  بكي�س  يغطى  �ل�سعر،  على  جيد� 

على �الأر�س
على  وللح�سول  �ساعات  ثالث  ملدة  �ل�سعر  على  �خلليط  – يرتك 

لون �لبني �لفاحت يرتك �أكرث من ذلك
��ستخد�م  ب��دون  ولكن  جيد�  �ل�ساخن  باملاء  �ل�سعر  يغ�سل   –
من  نهائيا  �خللطة  �إز�ل��ة  من  و�لتاأكد  �النتهاء  وبعد  �ل�سامبو، 
�ل�سعر ويرتك ملدة خم�س دقائق  �لبل�سم على  �ل�سعر يو�سع  على 

ويغ�سل مرة �أخرى للتخل�س من �لبل�سم.

متابعة – الجورنال  

طريقة عمل شاورما الدجاج

فوائد خل التفاح للبشرة والوجه 

فوائد أكل اللوز للبشرة

 �ستة �سدور من �لّدجاج ح�سب �لكمّية �لتي ترغبن باإعد�دها. ن�سف 
ك��وب م��ن زيت �لّزيت��ون. ن�سف كوب م��ن ع�سر �لليم��ون. بهار�ت 
وفلف��ل �أ�سود، وفلفل �أحم��ر، وملح. علبة من �لل��نب �لّزبادي. طماطم 
مقّطع��ة �إىل �رض�ئ��ح �أو مكّعبات. خمّلل خيار. �سل�س��ة. خ�س مفروم. 
عجين��ة �خلبز ثالثة �أكو�ب من �لطحن. كوب وربع من �ملاء �لد�فئ. 
ملعق��ة �سغ��رة من �خلم��رة �لفورّية. ر�ّس��ة ملح. ملعق��ة كبرة من 
�ل�سّك��ر. بي�س��ة و�حدة. طريق��ة �لّتح�سر �أ�سيف��ي �إىل �لدجاج �لزيت 
و�لليم��ون و�ملل��ح و�لبه��ار�ت. �سع��ي �لدج��اج يوم��ًا كام��اًل د�خل 
�لثاّلج��ة حّت��ى يختل��ط باملكّون��ات جّي��د�ً. �قلي �س��دور �لّدجاج يف 

مق��الة �لتيفال مع �لزبدة. حّمري �لدجاج قلياًل، ثّم قّطعيه على �سكل 
�رض�ئح م�ستطيلة.

ح�رّضي �لعجينة عن طريق خلط �لّطحن مع �ل�سّكر و�مللح و�خلمرة 
و�ملاء �لد�فئ و�لبي�س. �عجنيها جيد�ً، ثم �تركيها حّتى تتخّمر ملّدة 
ن�سف �ساعة. قطعي �لعجينة �إىل كر�ت مت�ساوية �حلجم بالكمية �لتي 
تريدينها. �فردي كل كرة �إىل �أق�سى درجة با�ستخد�م �لن�ّسابة. نّظفي 
�ل�ساج �لذي ت�ستخدمينه، و�سعي قطعة من �لعجن حتى ين�سج من 
�جلهت��ن وي�سب��ح لونه ذهبيًا �إىل بنّي. خ��ذي �حل�سوة، و�سعيها يف 

�خلبز مع �خل�س و�لطماطم وخملل خيار ولفيه كاملعتاد.

ّل �لتّفاح فو�ئد ُمتعّددة للب�رضة و�لوجه، ومنها: ُيعالج حّب  خلخِ
قد�ٍر من خّل �لُتّفاح مع 4-3 مقادير  خلط مخِ ب��اب ؛ وذلك بخِ �ل�َسّ
ه ع�رض  من �مل��اء، وو�سعه عل��ى �لب�رضة بُقطنة ناعم��ة، وتركخِ
دقائ��ق، ثّم ُيغ�َس��ل �لوجه بامل��اء، وُتكَرّر ه��ذه �لعملية ثالث 
نة. ُيزيل �جللد  �كخِ مّر�ٍت يومّيًا. ُيزيل �لُبقع �ل�ّسود�ء �أو �لُبقع �لَدّ
ع��ة يف �لب�رضة. ُيخّفف ُحروق  �ملّي��ت، وُيغلق �مل�سامات �لو��سخِ
ل لو  �ل�ّسم���س؛ حي��ث ُيخَفّف �خل��ّل بالقليل م��ن �مل��اء، وُيف�سّ
م���س، �سُت�ساعد  ع عل��ى مو��سع ُحروق �ل�َسّ كان ب��ارد�ً، ويو�سَ
ه��ا. ُينّظم خّل  ه��ذه �خُلط��وة �لب���رضة عل��ى ��ستع��ادة ن�ساَرتخِ
�لّتف��اح ُم�ستويات �حُلمو�سة )ph( يف �لب���رضة، �لتي حُتافظ 
بدورها على �مل�ستويات �مُلثلى للب�رضة بن �لزيتّية و�جلاّفة. 
ُيخّفف حّدة توّه��ج �ل�سدفّية. ُيخّفف توّهج �لوجه و�حمر�ره، 
ًة بع��د �إز�لةخِ �ل�ّسعر. يجعل �لب�رضة مل�ساء ناعمًة  وُيعّقمه خا�سّ
ُي�ستخَدم �خلّل مزياًل فّعااًل للمكياج، ومعّقمًا الأدو�ت �ملكياج، 
مث��ل: �لفر��سي. ُيخّفف عالمات �ل�ّسيخوخة، وي�سّد �لب�رضة �سّد�ً 
و��سح��ًا. كيفّية ��ستعمال خ��ّل �لُتّفاح للب���رضة قبل ��ستعمال 
خّل �لتّفاح للب���رضة، يجب �ختبار مدى ح�سا�سّية �لب�رضة خلّل 

د  نه على ُجزٍء من �لب�رضة؛ للّتاأُكّ �لّتفاح؛ وذلك بو�سع �لقليل مخِ
ف��اح و�سيلًة  م��ن عدم ح��دوث �أّي حت�ّس�س للوج��ه. ُيَعّد خّل �لُتّ
فّعال��ًة وغ��ر ُمكلخِفة ُمقارنًة م��ع ُمنتجات �لعناي��ة بالب�رضة، 
فق��د ُتغني ُعبوة منه عن هذه �مُل�ستح���رض�ت، �أّما عن طريقة 
��َرت �سابقًا بع���س من �خُلط��و�ت �لب�سيطة  ��ستعمال��ه فق��د ُذكخِ
ن خّل �لّتفاح  و�الأ�سا�سّية يف ��ستخد�مه؛ وذلك بو�سع �لقليل مخِ
قد�ر  ُلط��ف، �أو خلط مخِ عل��ى ُقطن��ٍة ناعمة، وَم�سح �لوج��ه بها بخِ
��د م��ن خ��ّل �لّتفاح م��ع �أربعة مقادي��ر مَن �مل��اء، وم�سح  و�حخِ
ه ُمّدة ع�رض دقائق،  �لب�رضة بهذ� �خلليط با�ستخد�م ُقطنة وتركخِ
��ب �مُلنا�سب  َغ�س��ول، وو�سع �لك��رمي �مُلرطخِّ ث��م غ�سل �لوج��ه بخِ
للب���رضة، وُتك��َرّر ه��ذه �لعملّية ث��الث مّر�ٍت يومي��ًا؛ ملالحظة 
ّد�ً للب�رضة  �لفرق ب�سكٍل و��سٍح. ويوج��د �أي�سًا َم�رضوب ُمفيد جخِ
لعقة كبرة  وه��و �رض�ب خّل �لّتفاح مع �لع�سل؛ حيث ُت�ساف مخِ
م��ن خّل �لّتف��اح �إىل كوب من �مل��اء �لّد�ف��ئ، وُي�ساف �لقليل 
م��ن �لع�س��ل وُيخل��ط جّي��د�ً، وُيتن��اول ه��ذ� �مل�رضوب م��ّرًة �أو 
نق��اءخِ �لَب�رَضَة، كما  مّرت��ن يومّيًا؛ وُيعّد ه��ذ� �مل�رضوب ُمفيد�ً لخِ
ه��از �له�سم��ّي. ن�سيحة: يج��ب تطبيق  ل��ه فو�ئ��د عدي��دة للجخِ

ة؛  �لو�سفات �ملذكورة بانتظاٍم للح�سول على �لّنتائج �ملرُجَوّ
فالو�سف��ات �ملذك��ورة �سهل��ة للغاي��ة، وال ُتكّل��ف �لكثر، وال 
ها، كم��ا تتمّيز  ه��ا �أو ��ستخد�مخِ حتت��اج وقتًا طوي��اًل لتح�سرخِ
ه��ا �لطبيعّي��ة �خلالي��ة م��ن �مل��و�د �لكيميائّي��ة �لتي  مبكّوناتخِ
�ت �لّتجميلّي��ة، �لتي ق��د تكون  حتتويه��ا معظ��م �مُل�ستح���رضَ
��ل ��ستعمال �ملو�ّد  ُم���رّضًة للب���رضة �أحيانًا، لذ� غالبًا ما ُيف�سَّ
د خّل �لتّفاح  �لطبيعّية يف م�ستح�رض�ت �لعناية بالب�رضة. فو�ئخِ
�لعاّم��ة يعتقد بع�س �خلرب�ء �أّن �إ�ساف��ة �لقليل من �سائل خّل 
��ن �لفو�ئد �ل�سحّي��ة، ولكّنها  �لتّف��اح �إىل حيات��ك ل��ُه �لعديد مخِ
معلوم��ة غ��ر ُمثَبتٍة علمّي��ًا، ومن �لفو�ئ��د �ل�سحّي��ة �لتي قد 
ّكر يف �لَدّم  �سبة �ل�ُسّ ُيقّدمها �خلّل ما ياأتي: يخف�س خّل �لّتفاح نخِ
ه. ُيعّد خّل  ، ولك��ن جتب ��ست�سارة �لّطبيب �مُلخت�ّس قبَل تناُولخِ
مًا؛ فهو يقتل �لبكتريا، ولهذ�  �لُتّف��اح ُم�ساّد�ً للجر�ثي��م وُمعقخِّ
مة. ُيقلخِّل �لكول�س��رتول ، ولكن لي�َست  فظ �الأطعخِ ُي�ستخ��َدم يف حخِ
ُخ�سو�س هذه �لفائدة خلّل  ر��سات علمّية على �لب�رض بخِ ُهناك دخِ
�لُتّف��اح، �إاّل �أّن �لَتّجاُرب �لت��ي �أُجرخِيت على �حليو�نات �أظهرت 

فعالّيته يف خف�س �سغط �لَدّم و�لكول�سرتول. 

�لقيم��ة �لغذ�ئّي��ة لل��وز ين�س��ح �أخ�سائي��و �لتغذي��ة و�الأطّباء 
بتناول �للوز الحتو�ئه على �الأحما�س �لّدهنّية �الأحادّية غر 
�مل�سبع��ة، وم�ساّد�ت �الأك�سدة، و�الألي��اف �لغذ�ئّية، و�ملعادن 
مث��ل �ملغني�سيوم، �لفيتامينات مث��ل �لريبوفالفن، وبالرغم 
من رتفاع �ل�سع��ر�ت �حلر�رّية يف �للوز كباقي �ملك�رّض�ت، �إال 
�أّن��ه غنٌيّ بالعنا�رض �لغذ�ئي��ة و�ملرّكبات �لكيميائية �لهاّمة، 
ويحت��وي �لكوب �لو�حد من��ه على هذه �لن�س��ب من �لعنا�رض 
�لتالي��ة: 207 �سع��رة حر�رّي��ة. 5 غر�م��ات م��ن �لربوتن. 5 
غر�م��ات م��ن �الألي��اف. 5 غر�مات م��ن �لكربوهي��در�ت، و5 
 E. 0.4 غر�م��ات م��ن �ل�سك��ر. 16 ملليغ��ر�م م��ن فيتام��ن
ملليغ��ر�م من �لريبوفالف��ن. 0.8 ملليغر�م من �ملنغنيز. 97 
ملليغ��ر�م من �ملغني�سي��وم. 172 مليغر�م م��ن �لف�سفور. 96 
ملليغ��ر�م م��ن �لكال�سي��وم. 33 ملليغ��ر�م من �حلدي��د . فو�ئد 
�لل��وز للج�س��م لّلوز فو�ئد عدي��دة للج�سم، ومنه��ا: يح�سن �أد�ء 
�جله��از �له�سم��ي، فيعم��ل �للوز �ملنق��وع على جع��ل عملية 
�له�س��م �سهلة و�رضيعة. يفي��د للن�ساء �حلو�م��ل، فوجود �للوز 

�سم��ن �لنظام �لغذ�ئي للمر�أة �حلامل مفي��د جّد�ً لها ولطفلها 
الحتو�ئ��ه عل��ى حم���س �لفولي��ك �ل��ذي ي�ساع��د عل��ى والدة 
�لطف��ل دون م�س��اكٍل وعيوٍب �أثن��اء �ل��والدة. يح�ّسن وظائف 
�لّدم��اغ، حي��ث �أثب��ت �لعلم��اء �أن تن��اول م��ن 6-4 حّب��ات 
م��ن �لل��وز �ملنق��وع يعمل على تن�سي��ط عمل �لدم��اغ وتعزيز 
وظائ��ف �جّله��از �لع�سب��ي ب�سكٍل كب��ٍر. يقلل م��ن م�ستويات 
�لكولي�س��رتول يف �ل��دم، فتن��اول �لل��وز �ملنق��وع يقّل��ل م��ن 
ار يف �لدم، وذل��ك الحتو�ئه على  م�ست��وى �لكولي�س��رتول �ل�سّ
�الأحما���س �لدهنّية غ��ر �مل�سبعة. يحافظ عل��ى �سّحة �لقلب 
م��ن خ��الل تقليل م�ستوي��ات �لكولي�س��رتول يف �ل��دم، و�للوز 
م�س��دٌر غن��ٌيّ بالربوت��ن و�لبوتا�سي��وم و�ملغني�س��وم، وهي 
عنا���رض مهّم��ة ل�سّحة �لقل��ب و�الأوعية �لدموّي��ة، باالإ�سافة 
لفيتام��ن E �ل��ذي يع��د م��ن م�س��اد�ت �الأك�س��دة وبالت��ايل 
يق��اوم ع��ّدة �أمر��س ت�رض بالقلب. ي�ساع��د على فقد�ن �لوزن 
ة الأولئك �لذين يرغب��ون بخ�سارة بع�س �لكيلوغر�مات  خا�سّ
�الإ�سافّي��ة يف �أج�سامهم، فوجود �للوز �سمن �لنظام �لغذ�ئي 

�ليومي ي�سّه��ل عملّية فقد�ن �لوزن. يعالج �الإم�ساك �ملزمن، 
فالل��وز �ملنقوع يحتوي على كمية كب��رة من �الألياف 

�لت��ي بدورها ت�ساعد �جل�س��م على �لتخّل�س من هذه 
�مل�سكل��ة. فو�ئد �للوز للب�رضة ّللوز فو�ئد عّدٍة للب�رضة 

عن طريق تناوله �أو بو��سطة ��ستخد�م زيته على �لب�رضة، 
وم��ن ه��ذه �لفو�ئد: يحمي �لب���رضة من �أ�سع��ة �ل�سم�س، ب�سبب 
�حتو�ئ��ه عل��ى فيتامن E �ملهم ج��ّد�ً يف حماية �لب�رضة من 
�لتل��ف وم��ن �أ�سع��ة �ل�سم���س، كما ي�ستخ��دم حلي��ب �للوز يف 
معاجل��ة ح��روق �ل�سم���س وم�س��اكل �جلل��د �ملختلف��ة. ُيرطب 
�لب���رضة، فيع��د زيت �لل��وز �مل�ستخ��رج من �للوز م��ن �لزيوت 
�لعطرّي��ة ذ�ت �لرو�ئح �جلميلة على �لب���رضة، كما �أن تطبيقه 
يومي��ًا على �لب�رضة يجعله��ا �سحّيًة ولّين��ًة وناعمًة. يحافظ 
عل��ى �سحة �لب���رضة، بتدليكها بزيت �للوز حي��ث يعد مرّطبًا 
جّي��د�ً ب�سبب �حتو�ئه على حم���س �للينوليك �لذي ي�ساعد يف 
�إز�ل��ة حب �ل�سب��اب و�لروؤو���س �ل�سود�ء، باالإ�ساف��ة �إىل منح 

�لب�رضة �لّن�سارة و�حليوية. 

مهني��ًا: عليك �ن حتافظ عل��ى م�ساريعك �رّضية �بتد�ء من 
�لي��وم، حت��ى تتجّنب �العرت����س و�الحتج��اج  عاطفيًا: 
ال ت�سغ��ط على �ل�رضي��ك وال تطالبه باأي �س��يء، بل �أُترك 

�الأمور على �سجيتها فقد ياأتي �ليك تلقائّيًا

مهني��ًا: ت�سع��ر بتمي��زك و�إذ� حقق��ت �نت�س��ار�ً م��ا ق��د 
تعي���س نوع��ًا م��ن �لتباه��ي بال��ذ�ت، ويك��ون حد�س��ك 
ممت��از�ً عاطفيًا: تتلقى جرعة �إ�سافي��ة لتعزيز و�سعك 
�لعاطف��ي، لك��ن �حل��ذر و�جب م��ن بع���س �ملت�رّضرين 

�لذين لن ينجحو� يف زعزعة �لعالقة

مهني��ًا: حاول �أن تبتعد عن �لنقا�سات �لتي ال جتدي نفعًا، 
ورّكز على ما هو �أكرث �أهمية من �أجل عطاء �أف�سل عاطفيًا: 
�إذ� كن��ت ال ت�سع��ر باال�ستقر�ر مع �ل�رضي��ك، يجب �أن تبادر 

�إىل �لبحث عن �الأ�سباب لئال تقع يف �ملحظور

مهني��ًا: خالف��ات عاب��رة يف حميطك �ملهن��ي، ال تخّلف 
�أي رو��سب �أو جتاذبات عل��ى �سعيد �لعالقة �مل�ستقبلية 
عاطفي��ًا: �إذ� كنت ت�سعر باال�ستقر�ر نهائيًا، فاإّن �رضيكك 
هو �ل�سخ�س �ملنا�سب لالإقد�م على هذه �خلطوة من دون 

تردد

الكثري من ال�سيدات ترغب 
يف �سبغ �سعرهم حتى 

يتما�سوا مع املو�سة، و 
اأي�سا للتخل�ص من ال�سعر 
الأبي�ص، فلذلك يذهنب اىل 

�سالونات التجميل التي 
ي�ستخدموا امل�سبغات 

التي حتتوي على مواد 
كيميائية �سارة التي 

تعمل على اإتالف ال�سعر و 
ي�سبح ال�سعر غري �سحي 
حيث يوؤدى اإىل ت�ساقط و 

جفاف ال�سعر، 

مهني��ًا: ق��د يثر ه��ذ� �لي��وم رّد فعل على ح��دث يطر�أ 
يف م��كان عمل��ك، ويتح��دث ع��ن تغي��ر يف �ج��و�ء 
�لعمل عاطفي��ًا: ال ترتك فقد�ن �لثقة يوؤثر يف عالقتك 
بال�رضي��ك، فهو قد يو�سلكما �إىل �أماكن ال ترغبان يف 

�لو�سول �إليها

مهنيًا: لن جتد من يقّدر ما تبذله من جهد يف �لعمل، 
م��ا يدفع��ك �إىل �لبح��ث عن عم��ل جديد يق��درك جيد�ً 
عاطفيًا: �خل��الف مع �ل�رضيك يج��ب �أال يدوم طوياًل، 

فهو �لوحيد �لقادر على م�ساعدتك يف كل �لظروف


