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مهني��ًا: تعي���ش ه��ذ� �لي��وم جت��دد�ً وتت��اح �أمام��ك حرية 
�لت�رصف كما تريد يف جمالك �ملهني، فتحاول �ال�ستفادة 
م��ن �لفر�سة لتح�سني �سري �لعمل عاطفي��ًا: حّبك ينمو مع 
�الأي��ام فحافظ علي��ه قدر �الإم��كان و�أعِط �حلبي��ب كل ما 

متلك

مهني��ًا: يب��دو �لو�س��ع �لع��ام جي��د�ً وال ين��ذر ببع���ش 
�مل�س��كات �ملهني��ة وتتف��ق مع �أح��د �لزم��اء على حل 
خ��اف بينكما عاطفيًا: حماوالتك �خل��روج من �سيطرة 
�ل�رصي��ك تبوء بالف�سل، فحاول �أن تقف يف و�سط �لطريق 

لتكون مباأمن

مهنيًا: يوؤدي �أحد �لزماء دور�ً حا�سمًا يف تزكية و�سعك 
�ملهن��ي، وتكون له نتائج �إيجابية تفرحك كثري�ً عاطفيًا: 
ك��رة �لتذّم��ر م��ن ت�رصف��ات �ل�رصي��ك ت��وؤّدي �ىل بع�ش 

�النزعاج، لكّن �ملعاجلة حتّتم �لقيام بخطو�ت �رصيعة

مهني��ًا: تب��دو �الأجو�ء هذ� �لي��وم م�سّجعة ج��د�ً، �أدعوك 
�إىل �الهتمام بر�ح��ة زمائك يف �لعمل عاطفيًا: تعي�ش 
يومًا مميز�ً مع �حلبيب وي�سود �حلو�ر و�لتفاهم �لعاقة 

بينكما

مهني��ًا: ح��اول �أن حتمي نف�س��ك من �الأخط��ار �لتي قد 
حتيق بك، وال تقدم على حتّديات �أو ت�رّصفات ع�سو�ئية 
عاطفيًا: �إن �أف�سل �أ�سلوب يجب �عتماده مع �ل�رصيك هو 

�لليونة و�لروّية وعدم فر�ش �إر�دتك عليه

مهني��ًا: تبحث ه��ذ� �ليوم ع��ن �لفر�س��ة �ملنا�سبة �لتي 
ت�ساع��دك على حتقي��ق م�ساريعك �لكب��رية لتربهن �أنك 
عل��ى قدر �مل�سوؤولية عاطفيًا: �ل�رصيك يت�رّصف بطريقة 
غريب��ة ه��ذ� �لي��وم، فح��اول �أن ت�سارح��ه مب��ا يقلقك 

لت�سحيح �لو�سع
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الطرق الصحيحة لبشرة خالية من البقع و العيوب
الأ�سعة  �لتعر�ش  و  له  �لتعر�ش  �أو  �ملبا�رص  �لتدخني  و   
��ستخد�م خلطات طبيعية تق�سي على كل  �ل�سم�ش، و ميكن 
�أثر هذه �لعو�مل، و ت�سبح �لب�رصة نقية خالية من �أي �سو�ئب 

و تكون بديلة عن �مل�ستح�رص�ت �ل�سناعية.
حتديد نوع �لب�رصة

حتديد  من  �لبد�ية  يف  البد  للب�رصة  �سيء  �أي  ��ستخد�م  قبل 
حتديد  طريقة  يعرف  ال  �لفتيات  من  �لكثري  و  �لب�رصة،  نوع 
�لوجه  يغ�سل  �لب�رصة  نوع  معرفة  يتم  لكي  و  �لب�رصة،  نوع 
�الأنف  مل�ش  يتم  ذلك  بعد  و  �ساعة،  ليجف  يرتك  و  باملاء 
و�خلدين للتحقق من نوع �لب�رصه، فاذ� كانت �لب�رصة عادية 
ملم�ش  و  ده��ون،  تفرز  ال  و  متق�رص  جلد  �أي  بها  يكون  فا 
�لب�رصة يكون طري و ناعم و ميكن �لتحقق من هذ� ب�سهولة، 
ت�سعر  و  متق�رص  جلد  بها  فيوجد  جافة  ب�رصة  كانت  �إذ�  و 
�ساحبتها باأنها م�سدودة، و تكون م�ساماتها �سيقة و هذ� 
�لنوع من �لب�رصة يحتاج �ىل �هتمام. و �لب�رصة �ملختلطة و 

هي من �أكر �أنو�ع �لب�رصة �سيوعا، و هي تكون فيها �سفات 
كل �أنو�ع �لب�رصة فغالبا تكون دهنية عند منطقة �النف، و 
�لب�رصة  �أما  �جلاف،  و  �لعادي  بني  تكون  �الأخرى  �ملناطق 
�لدهنية �ذ� مت م�سحها بو��سطة منديل يف تر�كم عليه دهون، 
و �أ�سحاب �لب�رصة �لدهنية منت�رص لديهم �مل�سامات �لو��سعة 

و ملعة يف �لب�رصة.
تنظيف للب�رصة

�لنوع  حتديد  قبل  منتج  من  �أك��ر  ��ستخد�م  �لطبيعي  من 
مع  �لتحدث  �ل��ب��د�ي��ة  يف  ميكن  كما  للب�رصة،  �ملنا�سب 
�ملر�كز  فهذه  بالب�رصة،  للعناية  مركز  يف  ب�رصة  �خ�سائية 
منا�سبة  كانت  �ذ�  معرفة  و  لتجربتها  عينات  بتقدمي  تقوم 
�أم ال، يتم �حل�سول على منظف و مرطب للب�رصة و  للب�رصة 
يكون غري زو�ئي، مبعنى �أن ال يت�سبب يف �سد م�سام �لب�رصة 
فيوؤدي �ىل ظهور �حلبوب، و يف حالة �ن كانت �لب�رصة بها 
حبوب �أو �أي م�ساكل جلدية مثل مر�ش �الأكزميا، فابد من 
�لدو�ء  و�سف  و  �لب�رصة  بفح�ش  يقوم  لكي  �لطبيب  زيارة 
ي�سفه  �ل��ذي  �ل��دو�ء  �أن  �لغالب  ويف  ملعاجلتها،  �ملنا�سب 

�أنه  مبعنى  و�سفه  ب��دون  عليه  �حل�سول  ميكن  ال  �لطبيب 
�سيكون �أقوى يف �لعاج.

و�سفة �ملوز
�ملوز من �أهم �الأطعمة �ملفيدة ل�سحة �لب�رصة و �ل�سعر، حيث 
�لن�سارة،  و  �لرقة  �ك�سابها  و  �ليد  لتنعيم  ��ستخد�مه  ميكن 
ظهور  و  �لتجاعيد  من  �لتقليل  يف  ت�ساعد  �لو�سفة  هذه  و 
عامات تقدم �سن �لب�رصة، و ميكن ��ستخد�م هذه �لو�سفة مع 
�أي نوع ب�رصة فهي �آمنة و غري �سارة، يتم �إح�سار موزة مع 
ثاث ماعق من �حلليب و يتم هر�ش �ملوزة جيد� و من ثم 
تخلط مع �حلليب، و يفرد �خلليط على �لب�رصة جيد� مع �لرتكيز 
على �الأماكن �لتي حتتوي على �لتجاعيد، مثل �جلبني و حتت 
�لوجه  على  �خلليط  ترك  يتم  و  �لفم،  منطقة حول  و  �لعينني 

ملدة ربع �ساعة ثم يتم �إز�لته و �سطفه باملاء �لفاتر.
و�سفة �لطني و �لزبادي

على  حتتوي  �لب�رصة  برتطيب  �خلا�سة  �لو�سفات  �أغلب 
�لزبادي، و هذه �لو�سفة خا�سة بالب�رصة �لدهنية للتخل�ش 
�لروؤو�ش  من  �لتخل�ش  �أي�سا  و  بها،  �ملوجودة  �لدهون  من 

�ل�سود�ء و حب �ل�سباب، و خرب�ء �لب�رصة ين�سحون با�ستخد�م 
هذه �لو�سفة مرة و�حدة يف �ال�سبوع حتى ال تتعر�ش �لب�رصة 
للجفاف، فيتم �ح�سار 11 ملعقة من �لزبادي وملعقتني من 
�لطني، و ملعقتني من ماء �لبطاط�ش بعد �سلقها و ت�سفيتها 
مع  جيد�  �ملكونات  كل  تخلط  و  منها،  �ل�سو�ئب  �ز�ل��ة  و 
ثم  �ساعة  ن�سف  وترتك  �لب�رصة  على  فردها  يتم  و  بع�سها 

ت�سطف باملاء �لفاتر.
و�سفة �خليار لن�سارة �لب�رصة

من  �لتخل�ش  يف  �ل�سحري  مفعوله  �خليار  عن  معروف 
و  �لب�رصة  بتفتيح  يقوم  و  �لعينني،  حول  �ل�سود�ء  �لهاالت 
ن�سف كوب من  �إح�سار  يتم  بها،  �ملوجودة  �ل�سو�ئب  �ز�لة 
�حلليب  من  وملعقتني  �لبي�ش،  بيا�ش  و  �ملب�سور  �خليار 
على  �حل�سول  يتم  حتى  �ملكونات  كل  وتخلط  �ل��ب��ودرة 
و  �لب�رصة  و يتم و�سع �خلليط على  عجينة بقو�م متما�سك، 
و  �لفاتر  باملاء  �لب�رصة  ت�سطف  ذلك  بعد  �ساعة،  ثلث  يرتك 
بعده باملاء �لبارد، ويف�سل جتربة هذه �لو�سفة ثاث مر�ت 

يف �الأ�سبوع.

متابعة – الجورنال 

طريقة عمل تتبيلة السمك المشوي 

أسهل الخدع للحصول على عيون واسعة

طريقة لفرد الشعر المجعد فى البيت

�ملكون��ات ع���رصة ف�سو���ش من �لث��وم. فلفل �أخ�رص مق��د�ر ثاث 
حب��ات. ملعق��ة �سغرية م��ن �ل�سط��ة �ملجرو�سة. ملعق��ة كبرية من 
�ملل��ح. ملعقة كبرية من �لكم��ون. ملعقة كبرية من �ل�سماق. ن�سف 
ملعق��ة �سغرية م��ن �لفلف��ل �الأ�سود. حّب��ة من �لطماط��م مفرومة. 
كوب كزب��رة مفرومة ناعم. ربع كوب خل. ن�سف كوب من ع�سري 
�لليم��ون. ملعقتان كبريتان من �لزيت �لنباتي. ملعقتان كبريتان 

م��ن بر�ش �لليم��ون. طريقة �لتح�س��ري ندهن وج��ه �ل�سمك بالزيت 
�لنبات��ي. ن�سع يف �خل��اط �لكهربائ��ي �لثوم، و�لفلف��ل �الأخ�رص، 
و�ل�سط��ة، و�ملل��ح، و�لكم��ون، و�لكزب��رة، و�لفلفل �الأ�س��ود، ونخلط 
�ملكون��ات �إىل �أن ت�سبح لدينا �سل�س��ة متما�سكة. ن�سع �لطماطم 
وع�س��ري �لليم��ون يف وعاء عمي��ق ون�سيف �خلل وبر���ش �لليمون 
و�لزيت ونخلط جمي��ع �ملكونات با�ستخد�م �مللعقة. نح�سو �ل�سمك 

بال�سل�س��ة �لتي �أعددناه��ا بو��سطة �الأ�سابع، ث��م ن�سع �ل�سل�سة 
�ملتبقي��ة يف �ل�سينية �لّتي �سن�سوي فيها �ل�سمك. نعمل �سقوقًا يف 
�ل�سم��ك لكي ن�سه��ل عملية �لن�س��ج ون�ساعد على دخ��ول �ل�سل�سة 
ون�س��ع �ل�سمك يف �ل�سينية ث��م ندهنه بالزيت �لنباتي مرة �أخرى. 
ن�س��وي �ل�سم��ك يف �لف��رن بع��د �أن نغطي��ه ب��ورق �الأملني��وم حتى 

ين�سج، ثم نزيل ورق �الأملنيوم ونحمر وجه �ل�سمك قليًا.

ع��ادًة م��ا تطمح ح��و�ء �إىل �لظه��ور ، و �لتاألق دوم��ًا بعيون 
و��سع��ة ، و م�رصقة تظهر جمالها �إذ قد تكون �لعيون �ل�سيقة 
، و �ل�سغ��رية عائق��ًا �أمامه��ا للح�سول على �أجم��ل طلة فاإذ� 
كنت��ي م��ن ذو�ت �لعي��ون �ل�سيقة ف�سوف نق��دم لكي يف هذ� 
�ملق��ال ع��دد�ً م��ن �أ�سه��ل �خل��دع �لت��ي باإمكانك ع��ن طريق 

�إتباعها �حل�سول على عيون و��سعة .
�أ�سهل �خلدع للح�سول على عيون و��سعة :- 

�خل��دع �الأوىل :- ب��داًل م��ن ��ستعمال��ك للكون�سيل��ر �ملطابق 
للون ب�رصتك ب�سكل تام فباإمكانك ��ستعمال كون�سيلر درجته 
�أفت��ح م��ن �لدرجة �خلا�س��ة بب�رصتك م��ع لونًا وردي��ًا حتى 
تتمكن��ي من �حل�سول على على تل��ك �لتغطية �لكاملة لدو�ئر 
�لد�كن��ة �سو�ء �خل���رص�ء �أو �لزرقاء �ملوج��ودة حتت �لعينان 
ال تنخدع��ي عندما تختاري درجة �أفت��ح للكون�سيلر عن لون 
ب�رصت��ك �لطبيعية ف��اإن ذلك �سيعمل على تفتي��ح �ملنطقة ، و 
�سيجع��ل ب�رصتك تبدو موحدة �للون ، و ذلك يرجع يف �الأ�سل 
�إىل �أن ه��ذه �ملنطقة لونها �أغمق ب�س��كل ن�سبي عن بقية لون 

�لب�رصة .
�خلدع��ة �لثاني��ة :- ال ت�ستعمل��ي �لكون�سيل��ر حت��ت منطق��ة 
�لعينان فقط :- ��ستعماالت �لكون�سيلر يف �الأ�سا�ش ال تقت�رص 

عل��ى �لدو�ئ��ر �ل�س��ود�ء فق��ط ، و لذل��ك فاإنه يتوج��ب عليكي 
تطبي��ق �لكون�سيل��ر عل��ى منطقة �لع��ني ب�س��كل كامل مبعنى 
منطق��ة �لعين��ان �إىل عظمة �خلدي��ن ، و ذلك يك��ون من �أجل 
ح�سولك على وجه موحد �للون ، و �أكر �إ�رص�قًا ، و ن�سارة .

�خلدع��ة �لثالثة :- �أ�ستعملي �الأل��و�ن �لفاحتة للجفون :- �إذ� 
كان لدي��ك عي��ون �سغرية ، و �سيق��ة ، و ترغبي يف �حل�سول 
عل��ى عيون و��سع��ة فعليكي �جتناب تطبيق �الأل��و�ن �لد�كنة 
عل��ى جفون��ك ، و ذل��ك يرج��ع �إىل �أن �الأل��و�ن �لد�كن��ة تغلق 
�جلف��ون بينم��ا �الأل��و�ن �لفاحت��ة جتع��ل �لعي��ون و��سعة ، و 
كب��رية ، و له��ذ� ف�سيكون عليك��ي �لقيام با�ستعم��ال �الألو�ن 
مثال �لوردي �أو �خلوخي مع جتنب ��ستعمال �الألو�ن �الأ�سفر 
�أو �لرم��ادي �أو �الأبي���ش ، و �ل��ذي يجعل �لعي��ون �ساحبة ، و 
باهتة . �خلدع��ة �لر�بعة :- قومي بو�سع ظال �لعيون حتت 
�جلفن��ني :- عند قيامك بتطبيق ظال �لعيون �لفاحتة فوق ، 
و حتت �لعينان حاويل فتح �لعينان عند و�سع ظال �لعيون 
من �جل تو�سيع �لعينني ب�سكل �أف�سل مع مر�عاتك ال�ستعمال 
كًا م��ن �الأل��و�ن �لبنية بداًل م��ن �لرمادية �إذ تك��ون �الألو�ن 

�لد�كنة يف �لعادة مفيدة يف �حل�سول على عيون و��سعة .
�خلدع��ة �خلام�سة :- تفتي��ح منطقة بد�ية ، و نهاية �لعني :- 

قوم��ي بتفتيح منطقة بد�ية ، و نهاي��ة �لعني با�ستعمال قلم 
�لعني �الأبي�ش �أو �لفاحت فتفتيح هذه �ملناطق �سوف ي�ساعدك 
ب�س��كل جيد يف �لتخل�ش من �للون �ل��وردي �أو �الأحمر �لناجت 
يف �لغال��ب عن �الأرق �أو قلة �لنوم مما �سيوؤمن لكي �حل�سول 

على عني و��سعة ، و م�رصقة .
�خلدع��ة �ل�ساد�س��ة :- ركزي عل��ى بطانة �لزو�ي��ا �خلارجية 
:- حافظ��ي عل��ى تطبيق �للون �لد�كن ف��وق منطقة �لرمو�ش 
ب�س��كل مبا�رص م��ع جتنبك لاأل��ون �لفاحتة ، و ذل��ك بالطبع 
يكون على عك�ش منطقة بد�ية ، و نهاية �لعني الأنها �ستعطي 
لكي ظال د�كنة مع حر�سك على عدم تغطية �لبطانة ب�سكل 
كام��ل ، و لك��ن يف�س��ل �أن تك��ون ثاث��ة �أرب��ع �ملنطقة فقط 
م��رور�ً �إىل �لز�وي��ة �لد�خلية للعني �إذ �أن تل��ك �خلدعة �سوف 

متنح عيناكي �لو�سع �ملطلوب .
�خلدعة �ل�سابعة :- لفي �لرمو�ش �إىل �الأعلى :- �أ�ستعملي يف 
�لعاج��ة �أد�ة ل��ف �لرمو�ش �ليدوية �إىل �الأعل��ى ، و ذلك ياأتي 
قب��ل تطبيق��ك ملا�سكر� �لعيون مم��ا ينتج عنه جع��ل �لعيون 
تب��دو �أك��رب ، و يف حالة عدم وج��ود �أد�ة لف �لرمو�ش لديكي 
فباإمكان��ك �لقي��ام با�ستخ��د�م �ملا�سكر� ف�س��وف حتقق لكي 

تقريبًا نف�ش �لتاأثري .

تهتم �ملر�أة بجمالها، و زينة �ملر�أة و تاجها هو �سعرها، و الأن 
�لكث��ريون لديهم �سع��ر جمعد، فاإن ذلك �الأم��ر ي�سايق �لكثري 
م��ن �لن�ساء، و ي�سبب له��م م�ساكل ثقة بالنف���ش، و ي�سطرون 
للذه��اب �إىل �ل�سالون��ات لت�سفيف �ل�سع��ر بالطرق �حلر�رية 
�لت��ي ت�رص �ل�سع��ر جد�، كما �أن��ه قد �نت�رصت �لي��وم منتجات 
جتميلية تعمل على فرد �ل�سعر ب�سكل يوؤثر على طبيعة �ل�سعر، 
و قد ياأتي �الأمر بنتائج عك�سية و يبد�أ ت�ساقط �ل�سعر، و يزد�د 
�الأم��ر �س��وء�، و لكن ال توجد م�سكلة لي�ش لها حل، حيث توجد 
بع���ش �لو�سفات �ملنزلي��ة �لطبيعية �لتي ميك��ن ��ستخد�مها 

لفرد �ل�سعر �ملجعد بدون خطورة على �ل�سعر.
كرمي منزيل لفرد �ل�سعر من �ل�سم�سم و �ل�سبار

ميك��ن عم��ل ك��رمي من��زيل بدي��ل ع��ن �ملنتج��ات �لكيمائية 
�مل�ستخدم��ة يف �ل�سالون��ات لفرد �ل�سعر �ملجع��د، و ذلك عن 
طري��ق ��ستخد�م مكونات ب�سيطة مث��ل حبوب �ل�سم�سم و زيت 
�لزيت��ون و خا�سة �ل�سبار، و يتم عم��ل �لكرمي �ملنزيل لفرد 
�ل�سعر �ملجعد عن طريق حتمي�ش �ل�سم�سم يف وعاء على �لنار 
قلي��ا، ث��م يتم طحنه جيد� حت��ى ي�سري مثل �لدقي��ق، ثم يتم 
�إ�ساف��ة زيت �لزيت��ون �إىل �ل�سم�سم �ملطح��ون و يرتك جانبا 
ملدة �ساعتني، ثم يتم �إ�سافة خا�سة نبات �ل�سبار على هذ� 

�خللي��ط، و به��ذ� �أ�سبح �لكرمي �ملنزيل جاه��ز� لا�ستخد�م ، و 
عن��د �ال�ستخد�م يتم و�سع �لكرمي على فروة �لر�أ�ش و تدليكها 
ب�س��كل جي��د و تدليك �ل�سع��ر جيد� حتى يق��وم �لكرمي بتغطية 
ف��روة �لر�أ�ش و كامل �ل�سعر متام��ا، ثم يرتك على �لر�أ�ش ملدة 
ثاث �ساعات ثم يغ�سل �ل�سعر جيد�، و �ستح�سلني على نتيجة 

ر�ئعة من �أول مرة.
فو�ئد نبات �ل�سبار لل�سعر

ي�ستخدم نبات �ل�سبار كما كرنا يف عمل و�سفة منزلية لفرد 
�ل�سع��ر �ملجع��د، و ذلك عن طري��ق فتح �لنبات م��ن �لد�خل و 
��ستخ��ر�ج �لهام �لذي بد�خله و هو ما يعرف بخا�سة نبات 
�ل�سبار �أو ج��ل �ل�سبار، و لكن �ل�سبار له فو�ئد �أخرى كثرية 
لل�سع��ر، فمث��ا �ل�سبار يعم��ل على تقوي��ة �ل�سعر ع��ن طريق 
تغذية فروة �لر�أ�ش مبا حتتاجه من عنا�رص، مما يجعل �ل�سعر 
قوي��ا و ال يت�ساق��ط ب�سهول��ة و كذلك تزد�د كثاف��ة �ل�سعر مع 
�النتظ��ام يف ��ستخد�م �ل�سب��ار على �ل�سعر، كم��ا �أن �ل�سبار 
يفي��د �أي�س��ا ب�سكل طبي يف عاج بع���ش �اللتهابات �لتي قد 
ت�سيب فروة �لر�أ�ش، و كذلك يزيل �لق�رصة من �ل�سعر، و مينحه 

ملعانا ر�ئعا.
فو�ئد حبوب �ل�سم�سم لل�سعر

�ل�سم�س��م مثل��ه مث��ل �ل�سب��ار، ال يفي��د فق��ط يف ف��رد �ل�سعر 
�ملجع��د، و لك��ن �أي�س��ا له فو�ئ��د �سحية كث��رية لل�سعر، 

حيث �أنه مينح �ل�سع��ر �جلاف تغذية قوية و مكثفة، 
و يوف��ر حماية لفروة �لر�أ�ش نظر� الأنه يحتوي على 

مو�د تقتل �مليكروبات، كما �أنه يوفر �حلماية لل�سعر من 
�أ�سع��ة �ل�سم�ش �ل�سارة، و يحت��وي على �لعديد من �ملعادن و 
�لفيتامينات و �الأحما�ش �لدهني��ة �الأ�سا�سية �ملهمة لل�سعر، 
و يفي��د زيت �ل�سم�سم يف عاج تق�سف �ل�سعر، و يحمي �ل�سعر 

�مل�سبوغ من �الإجهاد.
فو�ئد زيت �لزيتون لل�سعر

�ل��كل يعلم فو�ئد زيت �لزيت��ون �لكثرية على �ل�سحة عامة، و 
لك��ن �لكثريون ال يعرفون �أن زي��ت �لزيتون مفيد لل�سعر جد�، 
و فو�ئ��ده لل�سع��ر كثرية و نذكر منها مث��ا �نه يقوم برتطيب 
فروة �لر�أ�ش و ترطيب �ل�سعر، و حمايته من �لتلف و �لتق�سف 
و �لت�ساق��ط، و تقوية ب�سي��ات �ل�سعر و تغذيتها ب�سكل �سليم، 
كم��ا �أن زي��ت �لزيتون يعت��رب عاجا فعاال لتطوي��ل �ل�سعر و 
زي��ادة كثافت��ه، و ع��اج �لتق�سف، كم��ا �أن �لقلي��ل من زيت 
�لزيتون عل��ى �ل�سعر �ملت�سابك يجعل ت�سفيف��ه �أ�سهل بكثري، 

و يقلل ت�ساقط �ل�سعر.

مهني��ًا: تثبت وجودك وتتخّطى معظ��م �حلو�جز، وت�سمح 
لك �لظ��روف بتحدي��د خيار�تك و�إع��ادة �لنظر يف بع�ش 
�الجتاه��ات عاطفي��ًا: ال ت��ر غ��رية �ل�رصيك فه��و يعي�ش 

حالة من �ل�سك نتيجة ت�رصفاتك جتاه �الآخرين

مهني��ًا: يك��ف �أح��د �لزماء ع��ن معاك�ست��ك، وت�ستدرك 
بع���ش �الأخطاء وت�ستغ��ل طاقتك �الإبد�عي��ة يف �بتكار 
�أف��كار مهني��ة بّن��اءة عاطفي��ًا: ال تظل��م �ل�رصي��ك وكن 
�أك��ر تفّهمًا مل�سكاته، ثّمة تط��ور�ت يف �لعاقة تكون 

مل�سلحتكما

مهني��ًا: �لقم��ر يف ب��رج �لقو���ش يتناغ��م مع مار���ش �لذي 
دخ��ل برج �مليز�ن، لكي يحم��ل �إليك �أجو�ء خا�سة وبع�ش 
�الأخبار �لطيبة وتنفي��ذ�ً مل�ساريع طال �نتظارها عاطفيًا: 
ت�سكو بع�ش �لقلق ب�سبب ت�رصفات �حلبيب �لغريبة وت�ستاء 

من ماحظاته �لقا�سية وتخ�سى على ��ستمر�ر �لعاقة

���رصوط  �أو  جدي��دة  توّجه��ات  علي��ك  تفر���ش  مهني��ًا: 
ومعطي��ات مل تك��ن مو�فقًا عليه��ا يف �ل�ساب��ق عاطفيًا: 
ال تظل��م �حلبي��ب بظن��ك �ل�سّي��ئ، �ستنجل��ي �الأم��ور على 

حقيقتها وتعرف �أنك �أخطاأت

جميع الفتيات يرغنب يف 
احل�شول على ب�شرة نقية 

و خالية من العيوب، و 
لكي يتم هذا والب�شرة 

حتتاج اىل االهتمام 
الدقيق و تغيري اأي عادات 

خاطئة، حيث اأن الب�شرة 
تتعر�ض اإىل العديد من 

العوامل التي توؤثر عليها، 
مثل التوتر النف�شي و 

عدم النوم بانتظام و قلة 
التغذية،

تقدي��ر�ً  متوقع��ة  غ��ري  مكاف��اأة  بانتظ��ارك  مهني��ًا: 
جله��ودك �لكب��رية يف تنفي��ذ كل م��ا يطل��ب منك، وال 
�سيم��ا يف �الأوق��ات �حلرج��ة عاطفي��ًا: ح��اول ع��دم 
�الإ�سغ��اء �إىل �أقو�ل �ملقّرب��ني �ملغر�سة، وال �سيما �أن 

ثمة من يحاول توتري عاقتك بال�رصيك

مهني��ًا: يخرج كوكب مار�ش عن معاك�ستك وهذ� مهم 
جد�ً، بينما يكون �لقمر يف برجك ما يعني �نقابًا يف 
�الأو�ساع مل�سلحتك وقر�ر�ت مهمة تتخذها عاطفيًا: 
�إمنح �حلبي��ب �مل�ساحة و�لوقت �للذين يحتاج �إليهما 

وال تكبله بغريتك �ل�سديدة


