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مهني��ًا: ال ت��رّدد يف التعبري عن وجه��ة نظرك مهما 
كلفك ذلك، ويف النهاية ال بد من اأن تتو�صح ال�صورة 
فتن��ال حق��ك عاطفيًا: ي��وم عاطفي جيا���ش وم�رشق 
جت��د خالله احلل��ول مل�صاكلك اأو تلتق��ي من يهتف له 

قلبك اإذا كنت خاليًا

مهني��ًا: عليك اأن جتد حل��واًل جذرية للم�صكالت التي 
ق��د تعر�ص��ك اليوم، وق��د جترب على اتخ��اذ قرارات 
نهائي��ة عاطفيًا: تب��داأ رحلة عاطفي��ة جديدة وتعيد 
النظر يف بع���ش العالقات ب�صب��ب ردود الفعل التي 

ظهرت اأخرياً منك

مهني��ًا: حمطة جدي��دة يف حياتك املهني��ة، وم�صتقبل 
واعد ينتظرك اإذا حافظت على املبادىء التي انطلقت 
منه��ا عاطفي��ًا: ت�صع��ر باالنزع��اج ب�صب��ب ا�صتخفاف 

ال�رشيك بك وتقرر االبتعاد عنه بع�ش ال�صيء

مهني��ًا: يوم رائع جداً لر�صم معامل م�صتقبلك املهني، 
واإذا جت��اوزت بع���ش امل�ص��اكل فاإن االأي��ام املقبلة 
�صتك��ون اأف�ص��ل وم�رشقة عاطفي��ًا: ي��وم رومان�صي 
مل��يء بالعذوب��ة الكبرية واملغام��رات واالت�صاالت 

واملفاجاآت ال�صارة جداً

جت��اه  املدرو�ص��ن  غ��ري  وت�رشف��ك  ته��ّورك  مهني��ًا: 
االآخري��ن، قد يدفعانك اإىل ارتكاب اأخطاء غري متعمدة، 
فري��ث حتى تتجّنب ذلك عاطفيًا: انعطاف جيد ومزاج 
رائ��ع ومواعي��د ح��ب، وي�صتج��د اأم��ر غري متوق��ع يعزز 

اأو�صاعك العاطفية

مهني��ًا: اإذا ب��دت ل��ك االأج��واء دقيقة ملواجه��ة، فاعلم 
اأنه��ا ت�صري نح��و الت�صعيد يف و�صطه، وق��د تتحول اإىل 
احت��كاكات كب��رية عاطفيًا: اإن كوك��ب فينو�ش يتنافر 
م��ع كوكب �صات��ورن ما يولد بع���ش الذبذبات وي�صبب 

بع�ش الهفوات، مطلوب منك مترير العا�صفة
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لكل امرأة تريد معرفة طرق العناية بجمالها.. اتبعي هذه الخطوات 

 ف��اإن اأرادت من املمكن اأن تبدو اأجمل من اأجمل خملوق على 
ه��ذا الكوكب..كي��ف تعتن��ي امل��راأة بجماله��ا واعتن��اء املراأة 
بجماله��ا ال يتطل��ب منه��ا اأن تكون خارق��ة اأو تبقى متربجة 
ومرتدي��ة اأجمل املالب�ش ط��وال الوقت، ولكن م��ن املمكن اأن 
تظه��ر املراأة يف قمة جماله��ا حّتى عند اال�صتيقاظ من النوم، 
وه��ذا اأم��ٌر حقيق��ي، فهناك بع���ش الن�ص��اء اللوات��ي يهتممن 
ب�صكلهن وجمالهن حّتى يف اأوقات النوم، وهذا اأمر لي�ش عيبًا، 
فاجلمال الذي تظهرينه لالآخرين لي�ش من املفر�ش اأن يكون 
مرتبط��ًا بامل�صاحي��ق التجميلية اأو غريها، ولكن��ه بعّدة اأمور 
م��ن املمك��ن اأن تتبعيها وه��ي كالتايل: املرطب��ات الطبيعية 
ه��ي من اأبرز االأمور التي ت�صتخدمه��ا املراأة �صواء على الوجه 
اأو على باق��ي اأجزاء اجل�صم، وت�صاعدك هذه امل�صتح�رشات يف 
احلف��اظ على ن�صارة الب�رشة، وجمال اجل�ص��م، كما اأّنها تطلق 
رائح��ة جميل��ة تكون معربة عن��ك، ومتميزة، بحي��ث ي�صتطيع 
الرج��ل االقراب منك حّتى ب��دون و�صع العطور وغريها، كما 
اأّنّ ذل��ك ي�صاعدك يف توفري احتياجات الزوج حّتى يف اأ�صعب 
الظ��روف، فالرجل يهتم باإطاللتك ب�صكٍل كبري، حّتى واإن كان 
الوق��ت لي�ش منا�صبًا لالهتمام بالنف���ش كما اأ�صلفنا باحلديث 
�صابق��ًا. وميكنك احل�صول على هذه املرطبات من ال�صيدليات 
اأو م��ن حم��الت امل�صتح�رشات، فهي متوفرة بك��رة، باأ�صكال 

واألوان، واأن��واع خمتلفة، وهناك بع�ش االأنواع التي قد تالئم 
جمي��ع اأنح��اء اجل�ص��د، حّتى املناط��ق احل�صا�صة الت��ي تتطلب 
اهتمام��ًا كبرياً. االهتمام بنظافة اجل�صم اأكر ما يزعج الرجل 
يف امل��راأة هي الرائحة التي ت�صدر عنه��ا، �صواء اأكانت رائحة 
الع��رق التي تنبعث منها اأثناء القيام باأعمال املنزل، اأو حّتى 
روائح االإفرازات التي تخرج من االأماكن احل�صا�صة يف اجل�صم، 
وه��ذا اأمر غ��ري مقبول باملطل��ق، فاملراأة يج��ب اأن تركز على 
هذه النقطة، وحتاول اأن تكون يف اأجمل حاالتها، واأن حتاول 
التخل���ش من الروائح التي ت�صدر منها، �صواء باال�صتحمام اأو 
با�صتخدام املرطبات كم��ا اأ�صلفنا، اأو مزيالت العرق وغريها، 
ومّما ي�صاعد يف الو�صول اإىل الراحة التي حت�صل عليها املراأة، 
من خالل زيادة الثقة بالنف�ش، اأو ال�صعور بالراحة عند اقراب 
ال��زوج منها يف حلظ��ات ان�صغالها بالعم��ل البيتي. م�صاحيق 
التجمي��ل تعتقد بع�ش الن�صاء اأّن و�ص��ع امل�صاحيق التجميلية 
ط��وال الي��وم قد ي�صب��ع يف الرجل الن�صوة الت��ي ي�صعر بها عند 
روؤية الزوجة، واحلقيق��ة اأن هذه امل�صاحيق قد ت�رش بالب�رشة 
على املدى البعيد، وتوؤثر يف ظهور املراأة باملظهر التي تريده 
اأم��ام الزوج، فاإن اأردت اأن تب��دي جميلة مثاًل با�صتخدام هذه 
امل�صاحيق فيج��ب اأن ت�صتخدميها ب�صكٍل خفيٍف جداً، وميكنك 
االكتف��اء بالكحلة اأو القليل من اأحم��ر ال�صفاه، وال تكري من 
ا�صتخ��دام املبي�ص��ات وغريه��ا، الأّنها غري مالئم��ة لك خالل 
يومك يف املنزل ب��دون �صبب، ولعل امللفت اأن الن�صاء يف�صلن 

ا�صتخ��دام امل�صاحي��ق عن االهتم��ام الطبيعي، عل��ى الرغم اأن 
هذه امل�صاحيق تعطيك نتيجة حالية، وتزول عند غ�صل الوجه 
مث��اًل، بينم��ا االهتم��ام باجلم��ال م��ن خ��الل امل�صتح�رشات 
الطبيعي��ة يحاف��ظ على ب�رشتك بالكام��ل، ويجعلك جميلة يف 
نظ��ر اجلميع، ويربز جمال��ك الطبيعي اأكر م��ن اأي �صيء اآخر 
مزي��ف. االأنظم��ة الغذائي��ة املتوازنة ه��ذه االأنظم��ة ت�صاعدك 
يف الو�ص��ول اإىل النتيجة الت��ي تريدين احل�صول عليها، الأّنها 
جتعل��ك تبدين جميل��ة من جهة، فاملراأة املعت��ادة على نظام 
غذائ��ي مع��ن نادراً ما ت�ص��اب باأي نوع م��ن االأمرا�ش، كما 
اأّن اجل�ص��م يعتاد على كمية معينة ونوعية معينة من الطعام، 
كم��ا اأّنه من املمك��ن اأن حتتوي هذه االأنظم��ة املتوازنة على 
العنا���رش االأ�صا�صي��ة الغذائي��ة التي حتافظ عل��ى �صحتك من 
الداخل واخلارج، فتوؤخر مثاًل من ظهور اأعرا�ش ال�صيخوخة اأو 
االإ�صاب��ة باأي نوٍع من االأمرا�ش املرتبطة باختالط االأطعمة 
مع بع�صها يف املع��دة. ممار�صة التمارين الريا�صية هذه هي 
اخلط��وة الت��ي ت�صاع��دك ب�صكل كب��ري يف احلفاظ عل��ى ال�صكل 
العام للج�صم، كما اأّنها تتيح لك الفر�صة للتخل�ش من الدهون 
املراكم��ة يف اجل�ص��م مم��ا ي�صاع��دك يف الو�ص��ول اإىل ال�صكل 
اجلمي��ل، واجل�ص��د املم�صوق امل�صدود، وه��ذه اأوىل االأمور التي 
تفك��ر امل��راأة يف اإبرازها، فال ميكن للم��راأة اأن ت�صعر بجمالها 
وه��ي حتم��ل وزنًا زائ��داً عل��ى جوان��ب ج�صمها، وعلي��ه فاإن 
خط��وة التمارين الريا�صي��ة ت�صاعد ب�صكل كب��ري يف الو�صول 

اإىل ال�صح��ة العام��ة، ومتد يف العمر وتخل�ص��ك من االأمرا�ش. 
االهتم��ام ب�صكل ال�صعر يعترب ال�صعر من اأكر االأمور التي حتب 
امل��راأة اأن ت��ربز جمالها م��ن خالله، فاإن كان��ت غري حمجبة 
فم��ن املمك��ن اأن ت�صتخدم مك��واة ال�صع��ر اأو ال�صي�ص��وار ب�صكٍل 
دائ��م، وهذا اأمر مرفو���ش، وي�رش ب�صحة ال�صع��ر ب�صكل كبري، 
كم��ا اأّن ا�صتخ��دام ال�صبغات واالألوان قد جتع��ل �صعرك باهت 
وغ��ري جميل، ولكي تربزي جمال �صع��رك عليك اأن ت�صتخدمي 
امل��واد الطبيعي��ة كاحلن��اء مث��اًل، اأو الع�ص��ل اأو الليمون، فهي 
ت�صاع��دك يف الو�صول اإىل نتيجة جميلة، مما يوؤثر ب�صكٍل كبري 
يف نف�صي��ة املراأة التي تريد اأن تك��ون يف اأجمل حاالتها على 
االإط��الق، اأما املراأة املحجبة فاإّنها ي�صهل عليها احلفاظ على 
�صعره��ا من خالل تغطيته من التعر�ش لالأتربة التي يتعر�ش 
له��ا اجل�ص��م بالكامل خالل النه��ار. االهتمام ب�ص��كل االأظافر 
ف�ص��كل االأظاف��ر م��ن االأمور الت��ي تهتم به��ا امل��راأة ال�رشقية 
اأك��ر م��ن اأي امراأة اأخرى، فف��ي اعتقادها اأن جم��ال االأظافر 
م��ن املكمالت اجلمالية للج�ص��م، وعليه فاإّنه��ا تقوم بتطويل 
االأظاف��ر واحلف��اظ عليه��ا، واحلقيق��ة اأن االهتم��ام باالأظافر 
لي���ش بال�رشورة اأن يكون بتطويل االأظافر، فيكفي اأن حتافظ 
عل��ى نظافتها والتخل�ش من العوالق الت��ي تعلق بها، كما اأّن 
االأظافر يج��ب اأن تكون متنا�صقة، فال تلجئ��ي لق�صم االأظافر 
الأنها ظاهرة غ��ري حمببة على االإطالق كما اأّنها توؤذي �صكلك 

العام اأمام االآخرين

بغداد – متابعة 

طريقة عمل تمن باقالء مع الشبت

كيف أستخدم مقشر الجسم في المنزل

طريقة تنعيم شعر األطفال الخشن

املقادير 
كيلو حلم او ح�صب االمكانيه

2 كوب رز 1/4 كيلو باقالء خ�رشاء باقة 
�صبت مكعب مرق

2 ملعقة اكل زيت نباتي
ملح

طريقة التح�صري 
1 دقيق��ة ي�صل��ق اللحم بامل��اء وي�صاف له 
املل��ح اىل ين�صج. وعن��د ن�صوج اللحم يرفع 

الق��در عن النار، ي�صفى اللحم من امل��رق ويحفظ املرق جانبًا 
ويف مق��الة يقل��ى اللح��م يف زيت حاروت��زال ق�ص��ور الباقالء 
وتفت��ح اىل ق�صم��ن ث��م تقط��ع باق��ة ال�صبث اىل قط��ع �صغريه 
وبعدها يو�صع زيت يف قدر على النار ويقلى ال�صبث والباقالء 
قلي��اًل، ي�صاف مرق �صلق اللحم اليه مع قليل من امللح ومكعب 
مرق��ة. وعندما يغلي املاء، يو�صع فيه ال��رز ويرك على النار 
اىل ان ين�ص��ف املاء ثم تخفف الن��ار حتت قدر التمن للح�صول 
ب مت��ن باقالء مع ال�صب��ت بوعاء التقدمي  عل��ى رز نا�صج. َي�صْ

ويزين بقطع اللحم.

تق�ص��ري اجل�صم تتعر�ش الب���رشة اإىل العديد م��ن العوامل 
اخلارجية التي توؤثر عليها؛ ومنها: ال�صحوب، واجلفاف، 
وظه��ور احلب��وب، والبقع الداكن��ة، والتق���رش، لذلك يلجاأ 
ا�صتخ��دام  اإىل  ال�صي��دات  وخا�ص��ًة  االأ�صخا���ش  معظ��م 
املق���رشات ال�صناعي��ة الت��ي حتل ه��ذه امل�صكل��ة، ولكن 
دون ج��دوى، وذل��ك ب�صب��ب احتوائها عل��ى كمية كبرية 
من املواد الكيميائية التي ميكن اأن تلحق �رشراً للج�صم، 
ولذل��ك ميك��ن حت�صري مق�رش يف البي��ت، ويف هذا املقال 
�صنتع��رف على طريق��ة ا�صتخدامه. كي��ف اأ�صتخدم مق�رش 
اجل�ص��م و�صع املق�رش على ب�رشة رطبة لل�صماح للعنا�رش 
الالزم��ة بالعم��ل، حي��ث اإّن ذل��ك يجع��ل اجل�ص��م ناعمًا 
ولين��ًا، كما يف�ص��ل تق�صري اجللد عن��د اال�صتحمام. و�صع 
م��ادة التق�صري على اجل�صم، مع تدلي��ك اليد ب�صكل دائري 
با�صتخ��دام اأطراف االأ�صابع، م��ع مراعاة التعامل بخفة 
ورف��ق، وحتديداً على املناط��ق احل�صا�صة؛ مث��ل: الوجه، 

والبيكيني، والرقبة. غ�صل اجل�صم جيداً باملاء وال�صابون 
بع��د االنته��اء من ا�صتخ��دام املق���رش، وع��دم تركه على 
الب�رشة لفرة طويلة، وذلك الأنه ي�صبب حالة من اجلفاف 
واحلك��ة ال�صدي��دة يف اجللد. و�ص��ع كمية كافي��ة من اأي 
ن��وع من اأن��واع املرطب��ات، لرطيب اجلل��د. عمل مق�رش 
للج�ص��م يف البيت املوز وال�صك��ر املكّونات: موزة كبرية. 
�ص��ت مالعق �صغرية من ال�صكر. ر�صة من الفانيال. طريقة 
التح�ص��ري: هر�ش املوزة با�صتخدام �صوكة. اإ�صافة ال�صكر 
والفانيال اإىل املوزة، ومزج جميع املكّونات معًا. تطبيق 
املزيج الناجت على املنطقة املراد تق�صريها، مع االبتعاد 
ع��ن منطق��ة الع��ن. تركه مل��دة زمني��ة ق�ص��رية اإىل اأن 
يجف. غ�صل اجل�صم بامل��اء الدافئ وال�صابون. زيت جوز 
الهن��د وال�صكر البني املكّونات: مئ��ة غرام من زيت جوز 
الهن��د، وال�صكر البني. ملعقة �صغرية من الفانيال. طريقة 
التح�ص��ري: خل��ط زيت ج��وز الهن��د وال�صكر البن��ي جيداً. 

اإ�صاف��ة الفانيال، مع اال�صتم��رار يف اخللط. و�صع اخلليط 
عل��ى اجل�صم، توزيعه جي��داً ليغطي بالكام��ل، مع الفرك 
بخفة تامة مل��دة دقيقتن با�صتخدام اأط��راف االأ�صابع. 
�صط��ف اجل�ص��م بامل��اء وال�صاب��ون جي��داً. ال�صك��ر وزيت 
الزيت��ون املكّون��ات: مئت��ا غرام م��ن ال�صك��ر البني. مئة 
غرام من زيت الزيتون. ملعقة �صغرية من ق�رش الليمون. 
ب�صع قطرات من زي��ت الليمون. طريقة التح�صري: و�صع 
ال�صكر البني وزي��ت الزيتون يف وعاء كبري. اإ�صافة ق�رش 
الليم��ون وزيت الزيت الليمون��ن، وخلط جميع املكّونات 
مع��ًا. تطبيق اخللي��ط على اجل�صم، م��ع التدليك ملدة ربع 
�صاع��ة تقريب��ًا. غ�صل اجل�ص��م باملاء جي��داً. فوائد تق�صري 
اجل�ص��م اإزال��ة خاليا اجلل��د امليتة وتك��ّون خاليا جديدة 
�صافي��ة ونقية. التخل�ش من عالم��ات التقدم يف ال�صن، 
واإعط��اء اجل�ص��م احليوي��ة واللمع��ان. اإزال��ة الت�صبغ��ات 

اجللدية والندوب، والبقع الداكنة.

 �صع��ر االأطف��ال اخل�ص��ن تواج��ه العدي��د م��ن االأمهات 
م�ص��اكل يف ت�صفي��ف �صع��ر اأطفاله��ن، خ�صو�ص��ًا اإن 
كان م��ن الن��وع اخل�ص��ن، واالأجع��د، مّما يجع��ل مهمة 
ت�صفي��ف ال�صع��ر مهم��ًة �صاق��ة، ومتعبة. وعل��ى الرغم 
م��ن انت�صار م�صتح���رشات فرد ال�صع��ر يف االأ�صواق يف 
االآوان��ة االأخ��رية، اإاّل اأّن الكثري منه��ا ي�صكل خطراً على 
�صح��ة االأطفال؛ ملا حتتويه من م��واد كيماوية �صامة 
ت�صب��ب العدي��د م��ن االأمرا�ش، ل��ذا، يلج��اأن ال�صتخدام 
البدائ��ل الطبيعي��ة يف تنعي��م �صع��ر االأطف��ال، والت��ي 
تعط��ي نتائ��ج اإيجابية م��ع ا�صتمرار تطبيقه��ا لفراٍت 
معين��ة، وهي اأي�صًا اآمن��ٌة على �صحتهم، وال ت�صبب لهم 
اأي��ة م�صاعفات، اأو م�ص��اكل ال يحمد عقباها، ويف هذا 

املقال �صنذكر بع�ش هذه الو�صفات.
خلط��ات تنعي��م �صع��ر االأطف��ال زي��ت احلب��ة ال�ص��وداء 
املكّون��ات: ملعقت��ان كبريت��ان زي��ت احلب��ة ال�صوداء. 
ملعق��ة م��ن ب��ودرة ال�صنبل��ة ال�ص��وداء )موج��ودة عند 
العط��ار(. طريق��ة العم��ل: اخلطي املكونن مع��ًا حّتى 

يتجان�ص��ا متام��ًا، ث��ّم ادهن��ي راأ���ش الطف��ل باخلليط، 
ولفيه بقطع��ٍة من النايلون، اأو بقبع��ٍة بال�صتيكية مّدة 
ثالث��ن دقيقة تقريبًا. اغ�صلي ال�صعر مباٍء فاتر اأواًل، ثّم 
بال�صامب��و حّتى تتخل�ص��ي من اآثار الزي��ت عن ال�صعر. 
كرري اخللط��ة لتالحظي اأّن �صعر طفل��ك اأ�صبح غزيراً، 
وناعم��ًا، وحريريًا يف غ�صون �صه��وٍر قليلة. املايونيز 
وكرمي ج��وز الهند املكّونات: ملعقت��ان من املايونيز. 
ملعقت��ان م��ن ك��رمي ج��وز الهن��د. ملعقتان م��ن زيت 
ال�صبار. ملعقة من الع�صل. ملعقة من زيت حبة الربكة. 
طريقة العمل: امزجي جميع املكّونات يف وعاٍء عميق 
حّت��ى تتجان���ش معًا. وزع��ي اخلليط الن��اجت على �صعر 
طفل��ك، مع احلر�ش على اإ�صب��اع ال�صعر مبا يكفي منه. 
غط��ي ال�صعر بقطعٍة م��ن النايلون مّدة �صاع��ٍة تقريبًا، 
حّت��ى ي�صتفيد من خوا�ش اخللط��ة امل�صتخدمة. اغ�صلي 
ال�صع��ر باملاء الفات��ر وال�صامبو جي��داً، حّتى تتخل�صي 
م��ن اآثار اخللطة. كرري الو�صفة م��ّرة كّل اأ�صبوع حّتى 
حت�صل��ي عل��ى النتائج املرج��وة. القهوة وزي��ت اللوز 

املكّون��ات: علب��ة من اللنب الزبادي. ك��وب من القهوة 
دون �صك��ر. فنجان من زيت الزيتون. ثالث مالعق من 
زيت اللوز. طريقة العمل: اخلطي املكونات جيداً اإىل اأن 
تتجان�ش معًا. وزعي اخللي��ط على خ�صل ال�صعر حّتى 

يت�صبع بها متامًا. اترك��ي اخلليط على ال�صعر مّدة 
�صاعٍة كاملة، ث��ّم نغ�صل ال�صعر جيداً بال�صامبو 
واملاء الداف��ئ. نكرر اخللطة مرت��ن اأ�صبوعيا 

لتنعي��م ال�صع��ر وت�صهي��ل تنعيمه، واإك�ص��اب ال�صعر 
ملعانا براق��ا. ال�صم�صم والزب��ادي والزيوت املكّونات: 
اأرب��ع مالعق حب��وب ال�صم�ص��م. ن�صف علب��ة من اللنب 
الزبادي. ملعقة من زيت الزيتون. ملعقة من زيت حبة 
الربك��ة. طريقة العم��ل: اخلطي املكون��ات يف اخلالط 
حّتى تتجان���ش متامًا. ادهني �صعر الطفل بقليٍل منها، 
واحتفظ��ي مبا تبقى يف علبة مغلقة يف الثالجة حلن 
ا�صتخدامه��ا مرًة اأخرى. اتركي اخلليط على ال�صعر مّدة 
�صاعة، ثّم اغ�صلي ال�صعر جيداً بال�صامبو. كرري اخللطة 

كّل اأ�صبوع حّتى حت�صلي على النتيجة املطلوبة.

مهني��ًا: ه��ذا اليوم مهم ج��داً يحم��ل اإليك جناح��ًا باهراً 
�رشط التعامل مع االأمر الواقع بهدوء وحكمة وم�صوؤولية 
عاطفيًا: تتحول �صداقة اأو زمالة اإىل عالقة حب، فا�صتعّد 

لهذا التغيري الكبري يف حياتك

مهني��ًا: حب��ك للعم��ل ي��وؤدي دوراً حا�صم��ًا يف تزكي��ة 
و�صع��ك املهن��ي، وه��ذا تكون ل��ه انطباع��ات اإيجابية 
متعددة عاطفيًا: ال�صك غري املرّبر من ال�رشيك ي�صهم يف 
زيادة النف��ور بينكما، وقد يكون ل��ه انعكا�صات �صلبية 

غري متوقعة

مهنيًا: تقدم على تغريات جذرية يف العمل، وت�صعر باأّن 
احلياة تتجاوب معك بال عراقيل ووفقًا ملا خططت له

عاطفيًا: قد ي�ص��ع ال�رشيك اليوم �رشوطًا جديدة اأمامك 
ال ت�صت�صيغها اأو يجعلك م�صطربًا قلياًل

مهني��ًا: رمّبا تختلف مع الزم��الء وي�صود النفور الأن 
االأم��ور تبدو على درجة كبرية م��ن الت�صّنج عاطفيًا: 
يوؤ���رش ه��ذا الي��وم اإىل حب جدي��د يطرق ب��اب قلبك 

فرّحب به بتفاوؤل، الأنه يحمل معه م�رشوع زواج

املراأة هي الن�صف اجلميل 
يف املجتمع، وهي عنوان 
احل�صارة، والأناقة، وكل 

ال�صفات التي تتميز بها 
املراأة، وفاإن اهتمت الأنثى 

ب�صكلها ولو قلياًل لظهر جمالها 
احلقيقي ب�صكل كامل، فالله 

�صبحانه خلق املراأة، واأودع 
بها اجلمال الفطري الذي ل 
ميكن اأن يتاأّثر باأي حاٍل من 

الأحوال، فاملراأة هي امل�صوؤولة 
عن اإظهار جمالها،

مهني��ًا: ال ت�صتبع��د تعاون��ًا م��ع فئات جدي��دة وتبّداًل 
لبع���ش االأو�صاع بحيث ت�صع حّداً ل�رشاكة اأو لتعاون 
ق��دمي عاطفيًا: يب���رشك هذا اليوم بح��ب جديد م�صتقر 

هذه املرة، ويدفعك اإىل عدم التفكري يف املا�صي

مهني��ًا: تتمتع بن�صاط ذهن��ي وج�صدي باهر وترّكز 
اهتماماتك على بع�ش املكا�صب املالية املحتملة

عاطفي��ًا: ت�صعك امل�صوؤولية الت��ي ت�صعر بها ب�صبب 
ارتباط��ك باحلبيب يف توتر �صدي��د، لكنك تتخل�ش 

من هذا التوتر باأ�صلوبك اخلا�ش


