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مهني��ًا: يخرج كوكب احلظ جوبيتري من برج امليزان، 
اأي م��ن مربع مع برج��ك، لكي ينتق��ل اإىل موقع جيد 

هو العقرب ويفتتح دورة فلكية منا�سبة ت�ستمر �سنة
عاطفي��ًا: حر���ص ال�رشيك علي��ك م��ّرر وال �سيما اأنك 

تبالغ اأحيانًا يف رد فعلك جتاهه

مهني��ًا: ي�سج��ل هذا الي��وم احل��دث الفلكي االأب��رز، وهو 
خ��روج كوك��ب جوبيتري م��ن ب��رج امليزان، حي��ث كان 
الإقامت��ه �سنة كاملة وقع جيد عليك، ا�ستفدت منه معظم 
الوق��ت عاطفي��ًا: تريث قب��ل املوافقة على ق��رار مهم قد 

يحدد م�سريك العاطفي، الأن الندم قد ال يفيدك الحقًا

مهني��ًا: ينتق��ل كوكب جوبيت��ري اإىل برج العق��رب، ما قد 
يعن��ي مرحلة جديدة اأكرث وعداً ت���رشق يف حياتك وتبلغ 
االأه��داف التي حددتها عاطفيًا: يج��ب اأن تكون �رشيحًا 
م��ع ال�رشي��ك اإىل اأق�س��ى ح��د، الأّن احلقيقة تظه��ر قريبًا 

وميكن اأن ت�سعك يف موقف حمرج

مهني��ًا: ي�سجل هذا اليوم حدثًا فلكي��ًا هو االأهم، اإذ يخرج 
كوك��ب جوبيتري من برج املي��زان اإىل موقع اأف�سل لك هو 
العقرب، لتنطلق مب�سرية واعدة تدوم �سنة كاملة عاطفيًا: 
�سع��ي م��ن ال�رشي��ك يعي��د االأم��ور اإىل ن�سابه��ا، وي�س��ع 

العالقة بينكما على اخلط امل�ستقيم

مهني��ًا: يدخل جوبيتري اإىل ب��رج العقرب وي�سعك اأمام 
خي��ارات اأخرى، ويتحدث ع��ن �رشاكة واعدة اأو متعرثة 
وع��ن حتالف��ات جدي��دة يف حيات��ك عاطفي��ًا: تقاب��ل 
ال�سخ�ص املنا�سب هذا اليوم، وقد ي�سعرك ذلك بارتياح 

كبري بعد فرتة �سعبة

مهنيًا: يخرج جوبيتري من برج امليزان اإىل العقرب، ما يعيد 
اإىل اأجوائ��ك الهدوء ويحمل اإليك فر�سًا جديدة، ويحررك من 
�سغ��وط �سابقة فتفك��ر يف م�ساري��ع اأخرى عاطفي��ًا: فر�ص 
التق��ّرب م��ن ال�رشيك ت��زداد يومًا بعد يوم، فح��اول اأن تبذل 

جهوداً م�ساعفة ليزداد التوا�سل بينكما
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طرق التعامل مع الزوج متقلب المزاج

التي من املحتمل اأن ت�سخم كثرياً و ي�سل االأمر اإىل االنف�سال 
و لك��ن �سيدتي اهلل اأعطى لِك العاطف��ة و امل�ساعر الراقية لي�ص 
م��ن اأجل اأن تكوين �سعيفة بل م��ن اأجل اأن يكون لديِك القدرة 
على احتواء زوج��ك و اأ�رشتك و زرع احلب يف قلوبهم وزيادة 
الرتاب��ط بينهم ، و لذل��ك ميكن لِك التعامل م��ع زوجك يف كل 
حاالته باحلب مع قدر من احلكمة و الذكاء و مبا اأن لديِك هذا 
احل��ب نحن اليوم �سوف ن�ساع��دك و نعطي لِك بع�ص اخلرة و 

احلكمة يف التعامل مع الزوج متقلب املزاج .
اأ�سب��اب الت��ي جتعل ال��زوج متقلب امل��زاج : يج��ب اأن تعلمي 
م��ن البداية اأن هناك العديد من االأ�سب��اب و امل�ساكل النف�سية 
الت��ي جتعل احلال��ة النف�سية للزوج لي�س��ت م�ستقرة و من هذه 

االأ�سباب

– اأعب��اء احلياة :  ال�سغ��وط احل�سارية املعا�رشة تزيد من 
االأم��ور �س��وء ، حي��ث اأن امل�س��اكل املادية بالطب��ع يكون لها 

دور كبري يف هذه امل�سكلة .
– م�س��اكل و �سغط بالعم��ل : الرجل عك�ص املراأة عندما مير 
ببع���ص امل�ساكل يف العم��ل يف�سل ال�سمت و ع��دم احلديث و 
ه��ذا الأن��ه يري��د اأن ياأخ��ذ اأكر وق��ت يف التفكري به��دوء الأنه 

ي�سعر بامل�سوؤولية التامة عن حل م�ساكله
–   توت��ر ب�سب��ب ت�رشفات الزوجة : و هناك بع�ص امل�ساكل 
الناجتة م��ن ت�رشفات��ك اإذا كنِت �سدي��دة الع�سبية ت�رشخني 
دائم��ًا يف اأطفال��ك ، و يف بع�ص االأحيان يكون الزوج اأقل من 
الزوج��ة يف امل�ست��وى التعلمي و االجتماع��ي و قد ي�سدر من 

الزوجة بع�ص االأفعال التي جتعله ي�سعر بهذا الفرق .
 – احل�سا�سية : بع�ص الرجال يكون لديهم ح�سا�سية مفرطة و 

هذا يجعل اأقل االأمور ت�سعرهم بالغ�سب

طريقة التعامل مع الزوج متقلب املزاج :
–  ح��اويل لف��ت انتباه زوجك ب��اأن ما يفعله يزعجك و لكن 
يج��ب علي��ِك اختي��ار الوق��ت املنا�سب له��ذا ال�س��يء يف وقت 
يك��ون هادئ و حالته النف�سية م�ستق��رة و بطريقة رومان�سية 

و هادئة.
– جتن��ِب متام��ًا املناق�سة معه عندما يكون منفعل اأو يكون 
�سام��ت و ال يري��د احلدي��ث الأن��ه يف ه��ذا الوق��ت يك��ون يف 

حاجة اإىل اجللو�ص مبفردة و التفكري بهدوء .
– توف��ري ج��و اإيجاب��ي و رومان�سي باملن��زل و االبتعاد عن 

االأفعال التي تثري غ�سبه
–  جتن��ب احلدي��ث ع��ن امل�س��كالت يف االأوق��ات التي يكون 

مزاجه فيها �سيء .
– عندم��ا تالحظ��ني اأن مزاجه �سيء م��ن املمكن اأن تقومي 
باإع��داد الطع��ام ال��ذي يحب��ه ب��دون اأن تتحدثي كث��رياً فهذه 

االأمور ال�سغرية �سوف تعمل على حت�سني مزاجه .
– اإذا حت��دث مع��ك يف م�سكلة تخ�سه حاويل اأن ت�سمعي اإىل 
النهاية ب��دون مقاطعته و حاويل اأن ت�ساعديه بدون اأن تلقي 

علية اللوم اأن تنتقدي ت�رشفاته 
– قوم��ي بدفع��ه اإىل ممار�س��ة الريا�س��ة الأنه��ا ت�ساعده يف 

اأخرج غ�سبه و الطاقة ال�سلبية
– اأعطيه قبلة و اأطلبي منه اال�سرتخاء و قومي بعمل م�ساج 
ل��ه مع بع�ص الكلمات الرومان�سي��ة و اللطيفة و بدون ال�سوؤال 

عن ما يغ�سبه .
اأجبارة على القيام باالأعمال التي يكرهها – عدم 

– قوم��ي بدفع��ه اإىل املواظب��ة على ال�سالة و ق��راءة القراآن 
الكرمي الأنه يعطي ال�سعور بالراحة و االطمئنان .

– يج��ب اأن تهتم��ي مبظهرك دائمًا و حتافظ��ي على اأنوثتك 
من اأجل ت�ستخدميها عندما ت�سوء حالته املزاجية .

بغداد – متابعة 

طريقة عمل الكفتة

طريقة العناية بالقدمين والحصول على نتائج رائعة 

تسكير مسامات الوجه طبيعيًا

 املكون��ات كيلوغ��رام م��ن اللح��م املف��روم م��ع كمّي��ة من 
الده��ن. ثالثة ف�سو�ص من الثوم املهرو�ص. ب�سلة مفرومة 
فرم��ًا ناعمًا. ملعق��ة �سغرية من البه��ارات امل�سّكلة. �سمة 
م��ن البقدون���ص املفروم. ر�سة من الكم��ون. ر�سة من الفلفل 
االأ�س��ود امَلطح��ون. مل��ح َح�س��ب الرغب��ة. ال�سل�س��ة: ب�سلة 
َمفرومة َفرم��ًا ناعمًا. ملعقتان كبريتان من الّزيت. ف�سان 
م��ن الث��وم مهرو�سان. اأرب��ع حّبات م��ن الطماط��م. ُمكّعب 

ماج��ي. ملعقتان كبريتان من الكات�س��ب. ر�ّسة من الكمون. 
ر�س��ة من الفلفل االأ�س��ود. ر�ّسة من املل��ح. طريقة التح�سري 
اأح���رشي جميع مكّون��ات كفتة اللحم ال�سابق��ة، واعجنيها 
م��ع بع�سها البع���ص ب�سكٍل جّي��د. كّوري الكفت��ة اإىل َدوائر 
اأو اأ�ساب��ع. �سع��ي ُك��رات الكفت��ة الت��ي ح�سل��ِت عليها يف 
�سينّي��ة ُمنا�سب��ة. اأدخل��ي �سينّي��ة الكفت��ة اإىل الف��رن من 
االأعلى واالأ�سفل ملّدة خم�ص ع�رشة دقيقة. ح�رّشي ُمكّونات 

ال�سو�ص، وحّمري الب�سل والثوم اإىل اأن يتغرّي لون الب�سل. 
اأ�سيفي بع��د ذلك الّطماطم وال�سل�سة وباقي املكّونات اإىل 
اأن َتتجان���ص اخَللط��ة جّيداً. اتركي اخَللط��ة على ناٍر هاِدئة 
مل��ّدة خم�ص دقائق. بعد اأن تنتهي من عمل الكفتة غّم�سيها 
بال�سو�ص الذي اأعددتيه، ثّم اتركيها على الّنار ملّدة ال تقل 
عن ع�رش دقائق. زّيني الكفتة بالبقدون�ص. قّدميها مع االأرز 

االأبي�ص اأو اخلبز.

ابون. كرمي   االأدوات وع��اء يحت��وي على امل��اء وال�سّ
مرّط��ب )فازلني( مق�ص لالأظاف��ر زيت لوز اأو اأي نوٍع 
من الّزي��وت االأخرى املنا�سبة حج��ر اخّلفاف االأ�سود 
م��رد خ�سب��ّي )كولونيا( عط��ر من�سفه وقط��ن طريقة 
اال�ستخ��دام قوم��ي بدهن قدميك بالفازل��ني، والب�سي 
جوارب��ًا اأو ح��ذاًء مقف��واًل م��ن جمي��ع اجله��ات ملّدة 
�ساع��ة قبل اال�ستحمام. قوم��ي بنقع قدميك يف وعاٍء 
يحت��وي على مي��اٍه دافئة اأ�سيف��ي اإىل الوع��اء ملحًا 
خ�سن��ًا؛ فهو ي�ساع��د على تق�سري الق��دم، و�رشائحًا من 
الليم��ون لُتطّهر قدميك وُتك�سبها لون��ًا فاحتًا، وقلياًل 
م��ن زيت الل��وز. قومي بتجفي��ف قدميك بع��د نقعها. 
ي اأظافرك بطريقة م�ستقيمة ابردي االأظافر مبرد  ق�سّ
خ�سب��ّي باجّتاٍه واحد انقعي قدميك مّرًة اأخرى افركي 

قدمي��ك جّي��داً للتخّل�ص م��ن اجللد املّي��ت رّكزي على 
الكعب��ني كث��رياً وذلك من خ��الل فركهم��ا با�ستخدام 
حج��ر اخلفاف اأخرجي قدميك م��ن الوعاء، ودّلكيهما 
بك��رمٍي مرّطب، واحر�سي على اجللد املحيط باالأظافر 
ًة االأ�ساب��ع بعد م�سحها  قوم��ي بتدليك الق��دم وخا�سّ
)بالكولوني��ا( لتعطيها نعومًة فائق��ة. حلول مل�ساكل 
القدمني هن��اك عّدة م�ساكل ت�سيب القدمني، وحتتاج 
اإىل حل��ول، ومنه��ا: خ�سون��ة القدم��ني للتخّل���ص من 
خ�سون��ة القدمني ما عليك اإاّل اإح�سار خيارة مب�سورة، 
و�سف��ار البي���ص، وقوم��ي مبزجهم��ا م��ع بع�سهم��ا 
وافرك��ي بهما قدميك، ث��ّم ا�سطفيهما بامل��اء الّدافئ. 
وهن��اك طريق��ة اأخ��رى وه��ي اإح�س��ار ملعقت��ني من 
ع�س��ري الليمون، مع ملعقتني من الفازلني، وملعقتني 

م��ن اخلمرية، واخلطيهم جّي��داً و�سعيهم على قدميِك. 
رائحة القدمني الإزالة رائح��ة القدمني الكريهة قومي 
با�ستخ��دام ع�سب��ة الّنعن��اع والّزع��رت وافرك��ي بهم��ا 
قدمي��ك. اغمق��اق ل��ون القدم��ني لتفتيح ل��ون قدميك 
عليك باإح�سار جل�رشين �سائل، وزيت خروع، وع�سري 
ليمون؛ حيث عليك مبزج هذه املكّونات ودهنها على 
قدمي��ك ليل��ًة كامل��ة، وبعد ذل��ك قوم��ي بغ�سلهما يف 
باح جفاف القدمني للتخّل�ص من جفاف القدمني  ال�سّ
قوم��ي مبزج �سف��ار البي�ص م��ع ملعق��ة �سغرية من 
زي��ت الزيتون، وادهن��ي بهما قدميِك تع��ّرق القدمني 
للتخل���ص من تعّرق القدمني قومي بو�سعهما يف ماٍء 
فاتر ممزوج بقليل من ب��ودرة التلك، وامل�سك، وال�سب 

امل�سحوق.

 لت�سك��ري م�سامات الوجه مُيكن ا�ستخدام عالجات منزلّية 
وم��ن هذه العالجات: الع�سل: وهو ُمفيد الأ�سحاب الب�رشة 
الدهني��ة، حي��ث ُي�ساع��د يف ت�سغ��ري حج��م امل�سام��ات، 
وُي�ستخ��دم الع�سل عن طريق خل��ط ملعقتني كبريتني منه 
م��ع ملعقة كبرية من ع�سري الليم��ون، وُيدلك الوجه بهذا 
اخللي��ط، وُيرتك مل��دة ع�رش دقائق، ومن ث��م ُيغ�سل الوجه 
وُيجف��ف جي��ًدا. اخليار: مين��ح اخليار الب���رشة العديد من 
الفوائ��د؛ ب�سب��ب احت��واءه عل��ى كمي��ٍة كب��ريٍة م��ن املاء، 
حي��ث ُيخل���ص الب�رشة من ال�سموم، كم��ا ُي�ساعد يف عالج 
امل�سام��ات الكبرية، ومُيكن ا�ستخدامه ع��ن طريق تناوله 
طازًج��ا، اأو من خالل مزج ثمرة من اخليار مع القليل من 
املل��ح وتدلي��ك الوجه به مل��دة ربع �ساعة، وم��ن ثم غ�سل 
الوج��ه بامل��اء الب��ارد وجتفيف��ه جي��ًدا. الثل��ج: ُي�ستخدم 
الثلج ع��ن طريق و�سع قطعٍة من��ه يف قطعٍة من القما�ص 
النظي��ف، وتدليك الب�رشة به ب�سكٍل دائ��رٍيّ مرتني يومًيا؛ 
مّرة يف ال�سباح واأخرى يف امل�ساء. ماء الورد: باالإ�سافة 
اإىل اأّنه ُي�سفي اإ�رشاقًة ونعومة للب�رشة ويعمل على �سدها 
��ا يف عالج م�سامات  وتقلي��ل التجاعيد، فهو ُي�ساعد اأي�سً
الوج��ه بحيث يجعلها �سيق��ًة واأ�سغر حجًم��ا، وُي�ستخدم 
م��اء ال��ورد ع��ن طريق م�س��ح الوج��ه بب�سع قط��راٍت منه 
يومًي��ا كل �سب��اح على اأن يكون الوج��ه نظيًفا. ا�ستخدام 
ُمق�رش طبيع��ّي للب�رشة مّرة واح��دة اأ�سبوعًيا بحيث يكون 
خ��اٍل من امل��واد الكيميائية، وهذا للتخل���ص من اخلاليا 

امليت��ة وت�سك��ري امل�سام��ات املفتوح��ة يف الوج��ه. ثمرة 
البابايا: تعمل هذه الثمرة على تنظيف الب�رشة وتق�سريها 
ب�س��كل طبيعي، كم��ا اأّنه��ا ُتقلل من حج��م امل�سامات يف 
الوج��ه وُتزيل ال�سوائب العالقة بها، اإ�سافة اإىل اأّنها ُتقلل 
م��ن ظه��ور الروؤو���ص ال�سوداء، ويت��م ا�ستخدامه��ا بطريق 
�سهل��ة من خالل هر�ص ثمرة م��ن البابايا وتوزيعها على 
الوج��ه ولكن بعي��ًدا عن حميط العين��ني، وُترتك ملدة ربع 
�ساعة ومن ثم ُيغ�سل الوجه باملاء البارد. بيا�ص البي�ص: 
ُي�ستخدم بيا�ص البي�ص عن طريق خلط بيا�ص بي�سة مع 
ع�سري ن�سف ثمرة من الليمون، ومن ثم ُيوزع على الوجه 
وُي��رتك لفرتة ت��رتاوح ما ب��ني 15-10 دقيقة، حيث اإنه 
فّع��ال يف ت�سكري م�سام��ات الوجه وتظه��ر نتيجته خالل 
�سهر من بدء ا�ستخدامه. ع�سري الطماطم: ُي�ستخدم ع�سري 
الطماط��م بع��د تنظي��ف الب���رشة والتخل�ص م��ن ال�سوائب 
واالأتربة، حيث يعمل مبثابة تونر طبيعي خاٍل من املواد 
الكيميائي��ة، وهو يعمل عل��ى ت�سغري حجم امل�سامات يف 
الوج��ه، ويت��م ا�ستخدامه ع��ن طريق توزيع��ه على الوجه 
وترك��ه لب�س��ع دقائ��ق قب��ل غ�سل��ه. ت�سك��ري امل�سام��ات 
الوا�سعة طبيًا مُيكن التوجه اإىل خبري جلدّي لعالج ُم�سكلة 
امل�سامات يف الوجه حتى يقوم باتخاذ العالج املنا�سب، 
ولك��ن ال ُين�س��ح باللجوء اإىل التق�س��ري الكيميائي؛ الأّن له 
اآث��اراً جانبية اأهمه��ا اأّنه يجعل الب���رشة رقيقة وُمعر�سة 
للعدي��د م��ن امل�س��اكل ال�سحي��ة الت��ي قد تك��ون خطرية؛ 

مث��ل م�سكل��ة االإ�سابة ب�رشط��ان اجللد، كم��ا اأّن التق�سري 
الكيميائ��ي ُي�سبب تهّيج الب�رشة، لذا فاإّنه ُين�سح باللجوء 
اإىل العالجات التي لي�ص لها اآثاًرا جانبية. ن�سائح لب�رشٍة 
خالية من امل�سامات الوا�سعة يجب تنظيف الوجه يومًيا 
قبل الن��وم واإزالة املكياج مبزيل مالئ��م وعدم النوم به، 

وهذا الأّنه يعمل على تو�سيع امل�سامات ويزيد من تراكم 
الده��ون على الب�رشة مما ُي�سب��ب ات�ساع م�ساماتها. 

ا�ستخ��دام مق���رش للب���رشة يتنا�س��ب م��ع نوعها 
وخا�س��ة اإن كانت الب�رشة دهنية، ويتم ا�ستخدام 

امُلق�رش من خالل توزيعه على الوجه وتدليكه بحركة 
دائري��ة والرتكي��ز على اأماكن وج��ود امل�سامات لت�سغري 
حجمه��ا. التخل���ص م��ن اجلل��د املي��ت وذلك ع��ن طريق 
ا�ستخ��دام غ�سول خا���ص للوجه يحتوي عل��ى مادة اأ�سيد 
األف��ا هيدروك�سي، حيث اإّن ُم�سكل��ة امل�سامات املّت�سعة ال 
مُيك��ن حلها بوجود خاليا جلد ميتة عل��ى الب�رشة، وعند 
ا�ستخ��دام هذا النوع م��ن الغ�سول يجب فرك الوجه بلطٍف 
حتى ال يت�سبب باحمرار الب�رشة. ا�ستخدام �سابون للوجه 
يحتوي على م��ادة ال�سال�سليك، حي��ث اإّن هذه املادة لها 
مفع��ول جي��د يف اإزال��ة ال�سوائ��ب م��ن م�سام��ات الوجه. 
ا�ستخ��دام مرط��ب للب���رشة خ��اٍل م��ن الزي��وت وال ُي�سبب 
بح�سا�سية للب���رشة. ا�ستخدام كرمي واٍق من اأ�سعة ال�سم�ص 
ب�س��كل يومّي، وذلك الأّن اأ�سع��ة ال�سم�ص ُت�سبب تلف خاليا 

الب�رشة وُتدمر طبقة الكوالجني املهمة لليونة الب�رشة. 

مهني��ًا: يخرج جوبيتري من برجك بعد م�سي �سنة كاملة، 
وينتق��ل اإىل ب��رج العقرب لك��ي ي�سلط ال�س��وء اأكرث، على 
�سوؤون��ك املالية عاطفيًا: �سوء تفاهم م��ع ال�رشيك يوؤّدي 
اإىل بع�ص االختالف يف وجهات النظر، لكن يتم حّله بعد 

تدخل �سديق م�سرتك

مهني��ًا: ت�ست��اء ب�سب��ب ف�س��ل مهن��ي ب�سيط اأو غ��ريه اأو 
رمب��ا ب�س��اأن �سفق��ة مهمة، جتن��ب االأج��واء امل�سحونة 
باالنفع��االت عاطفي��ًا: ترتك��ز االأ�س��واء علي��ك وعل��ى 
ال�رشيك، فتجدان نف�سيكما اأم��ام ا�ستحقاقات مهّمة قد 

تغرّي حياتكما العاطفية

مهني��ًا: يخ��رج كوك��ب جوبيت��ري م��ن املي��زان ليدخل 
ب��رج العق��رب وي�سكل مربعًا مع برج��ك، وت�سيطر عليك 
االأج��واء االإيجابية من كل حدب و�سوب عاطفيًا: مهما 
بلغت حّدة النقا�ص مع ال�رشيك، فاإن التفاهم يكون �سّيد 

املوقف وي�سهم يف تبديد االختالف بينكما

مهني��ًا: ي�سجل هذا اليوم حدث��ًا فلكيًا مهمًا، وهو انتقال 
كوك��ب جوبيت��ري اإىل برج العق��رب، ليك��ون موقعه اأكرث 
مالءم��ة لك وذلك على مدى �سنة كاملة عاطفيًا:ال تقحم 
ال�رشيك يف خالفات ونقا�سات غري جمدية، اإن ن�سائحه 

مفيدة جداً لتخطي اأي عقبة يف طريقك

ت�سكو الكثري من الن�ساء 
باأن زوجها لديه تقلب 

�سديد فهو اأحيانًا يكون 
رومان�سي و لطيف و 
اأحيانًا يكون ع�سبي 

و قا�سي يف التعامل و 
يظهر هذا التقلب يف عدة 
اأ�سياء اأخرى و يف نهاية 
املطاف يوؤدي اإىل العديد 
من اخلالفات الأ�سرية و 

الزوجية

مهني��ًا: ينتق��ل كوك��ب احل��ظ اإىل برج��ك كل��ي ي�ستقر 
�سن��ة كاملة ويهدي��ك االأف��راح واملنا�سب��ات ال�سعيدة 
والعرو���ص املغري��ة واحلل��ول للم�س��اكل عاطفي��ًا: ال 
تتهم ال�رشيك با�ستم��رار، الأن ذلك يزعجه ويوؤدي اإىل 

نتائج وخيمة عليكما

مهنيًا: ينتقل كوكب جوبيتري من موقع منا�سب لك اإىل 
موقع اآخر هو العقرب، وي�سكل طوالع فلكية دقيقة مع 
كواكب اأخرى ما يفر�ص عليك التاأين عاطفيًا: ا�ستقرار 
و�سع��ادة الفت��ان يف العالق��ة بال�رشي��ك، وه��ذا يرتك 

انعكا�سات اإيجابية اإ�سافية ويوّلد ارتياحًا


