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مهني��ًا: القم��ر املكتمل يف ب��رج الثور ي�ش��عرك مبناخ من 
الثق��ة وال��ود والتق��ارب مع اأح��د الزم��اء اأو الروؤ�ش��اء اأو 
الأقرب��اء، وتفت��ح ذراعيك مل�رشوع جديد عاطفيًا: ب�ش��بب 
ك��رة ان�ش��غالتك يق��ل اهتمام��ك باحلبي��ب وتبتعد عنه 

بع�ض ال�شيء، 

مهني��ًا: القمر املكتمل يف برج الث��ور يحذر من الأحام 
والأوه��ام اأو م��ن وعود ق��د ل يفي به��ا اأ�شحابها، وقد 
ت�ش��كك يف بع���ض الني��ات اأو ت�شع��ر بال�شي��ق واحل��رج 
عاطفي��ًا: حاف��ظ عل��ى اأ���رشارك وعاقات��ك، واملعاملة 

اخلا�شة التي ميّيزك بها ال�رشيك خافًا لاآخرين

مهني��ًا: يكتمل القمر يف ب��رج الثور لكي يحمل اإليك خرباً 
�ش��اراً يتعلق بعر�ض ل��ك اأو بطلب يتج��اوب معه املرجع 
املق�ش��ود، ورمبا يتعلق ب�شفر اأو مب���رشوع خارج بادك 
عاطفي��ًا: ل ت��رّدد يف ط��رح الأفكار التي ت��راودك جتاه 
ال�رشي��ك، وخ�شو�ش��ًا اأن العاق��ة بينكما 

جيدة

مهني��ًا: القم��ر املكتم��ل يف ب��رج الث��ور ي�شل��ط ال�ش��وء 
عل��ى ق�شية مهني��ة، ويجعلك متاأرجح��ًا بني اجتاهني 
وخياري��ن، لكن الأجواء تكون اإيجابي��ة عاطفيًا: اأجواء 
اإيجابي��ة لط��رح م��ا تعتقد اأن��ه ي�شم يف تطوي��ر قدراتك 

العاطفية، فحاول ال�شتفادة ول تفّوت الفر�شة

مهنيًا: القمر املكتمل يف برجك يجعلك مقرراً مل�شريك 
ويتح��دث عن خطة اأو عن حلف جدي��د اأو عن عقد مهم 
تبحث��ه، عليك اأن تك��ون واعيًا جداً يف العم��ل عاطفيًا: 
ت�شع��ر بال�شتقرار يف عاقت��ك بال�رشيك، وتعرف جيداً 
اىل اأين تقودك هذه العاقة وخ�شو�شا اأن اأفقها وا�شح

مهني��ًا: القم��ر املكتم��ل يف ب��رج الث��ور قد يول��د اأزمة 
مالي��ة اأو يتحدث عن عملية بيع اأو �رشاء تبدو دقيقة اأو 
م�شتع�شية، ورمبا ين�شاأ خاف على بع�ض ال�شتثمارات
عاطفي��ًا: ينتابك وال�رشيك تراجع معن��وي مرافقًا مع 
بع���ض القل��ق ال��ذي يجربكما عل��ى احل�شم قب��ل تفاقم 
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كيف تختارين الحجاب المناسب لشكل وجهك 

نقرح لهذا الوجه ا�شتخدام لفة حجاٍب من�شدلٍة لاأ�شفل اإن مل يكن 
�شديد النحول  فاإن كان �شديد النحول فاإننا نقرح لفة حجاب 
مرفوعة لاأعلى مع قبة عالية High nick.الوجه البي�شاوي 
يجب اأن تكون فيه لفة احلجاب تغطي الذقن متامًا لأنه ممتلئ 
واحٍد  وقٍت  اأكر من حجاب يف  ت�شتخدمي  ل  الناحية.  تلك  من 
نود  لذلك  المتاء  من  وقليل  قوية  تفا�شيل  يحمل  وجهك  لأن 

احلفاظ على حجمه الأ�شا�شي. ن�شائح للوجه البي�شاوّي:
- تائمك جميع الربطات مبا فيها اخلليجّية والركّية .

)البندانا( بحيث  القطنّي حتت احلجاب  الغطاء  ارتداء  - ميكنك 
يغّطي جبينك.

- ل م�شكلة لديك يف ربط احلجاب ربطة تك�شف عظام وجنتيك.
يف  م�شكلة  ول  منا�شب،  فهو  الأم��رية،  حجاب  ارت��داء  ميكنك   -

اختياره.
- ميكنك تغطية جبهتك وعظام خديك، فذلك منا�شب لك.

-  احذري فقط من اختيار الربطة الإ�شبانّية، يف حال كنت من 
ذوات القوام املمتلئ،لأّنها �شتربز عيوب ج�شمك.

الوجه  يعتربونه  النا�ض  كان  قدميا  امل�شتدير:  الوجه  ثانيًا: 
فالوجه  مدوراآ،  يعني  كالقمر  يقال وجهها  كان  عندما  املثايل 
امل�شتدير نحاول اإعطاءه نوعًا من التوازن. عندما تلفني الطرحة 
اتركيها  و  �شابه  ما  اأو  بدبابي�ض  كثرياً  ت�شدينها  ل  احلجاب  اأو 
لوجهك  توحي  م�شتقيمة  خطوط  اإعطاء  اأجل  من  قليًا  مرتخيًة 

حتمل  التي  احلجابات  ا�شتخدام  ب�شٍدة  ارجح  الطول،  من  مزيداً 
اأكر من لوٍن واحٍد يف نف�ض الطرحة. ن�شائح للوجه امل�شتدير:

- نن�شحك باأل ترتدي الغطاء القطنّي حتت احلجاب )البندانا(، 
بحيث ُيغّطي جبينك.

- ليبداأ حجابك عند خط ال�شعر.
- �شعي حجابك بالقرب من عظام اخلّدين.

- اعطي وجهك �شكًا بي�شوّيًا.
ة اإن كنت من ذوات الذقن املزدوج. -  ل تظهري ذقنك، خا�شّ

ل  الإ�شبانّية  بالربطة  امل�شّماة  امل�رشّية  احلجاب  ربطة   -
تنا�شبك، واإّنا تنا�شب �شاحبات الرقبة الطويلة والنحيفة.

الأغلب  امل�شتطيل  الوجه  والطويل:   امل�شتطيل  الوجه  ثالثًا: 
�شغرية  ون�شبة  ن�شبياآ  كبرياآ  الراأ�ض  يكون  و  الرجال،  عند  يوجد 
يوجد  الطويل  الوجه  اأما  الوجه.  هذا  متتلك  ال�شيدات  من  جدا 
البنات وال�شيدات  ويكون �شيق ال�شدغ وطويل  لدى الكثري من 
الذقن واجلبهة. ويزداد فيه طول الوجه عن عر�شه ويغلب على 
وذقٍن  كبريٍة  بجبهٍة  ال�شتطالة  طابع  امل�شتطيل  الوجه  �شكل 
الوجه  اإ�شافيًا.  عر�شًا  نعطيه  اأن  باحلجاب  ونحاول  طويل، 
النحيل يبدو مثاليًا لإ�شتخدام  النحيل وكذلك املربع  امل�شتطيل 
ا�شتخدام لفة  اأي�شًا ميكن  الوقت،  اأكر من لفة حجاب يف نف�ض 
ومن  كامل  داخلي  حجاب  عن  عبارة  وهي  املفتوحة  احلجاب 
�شتعطي  الطريقة  هذه  عليه،  ب�شكل متويهي  اآخر  لف حجاب  ثم 
خطوط مائلة دائرية ت�شيف للوجه امل�شتطيل مزيداً من العر�ض 
املرفوعة  اأو  املن�شدلة  احلجاب  لفة  ا�شتخدام  ميكن  اجلانبي. 

لأعلى بح�شب امتاء وجهك، لكن القاعدة الأ�شا�شية هي ا�شتخدام 
اأكر من و�شاح وربطها بطريقٍة متويهيٍة تعطي لوجهك مزيداً من 
احلجم ول تن�شي اأن جتعلي احلجاب يغطي ن�شف اجلبني ومعظم 
الدقن لأنها نقاط ال�شعف يف �شكل وجهك. ن�شائح ملن ميلكن 

الوجه الطويل:
- جتنبي اإحكام الربطة حول وجهك .

-ارتدي الغطاء القطني )البندانا( حتت حجابك لكي  تخففي من 
طول الوجه وتعطيه مظهرا دائريا.

يبدو  وجهك  لتجعلي  الإمكان  قدر  وجنتيك  عظام  اك�شفي   -
ممتلئا بع�ض ال�شيء .

- ا�شتخدمي احلجاب ذا الك�شك�شة والزخرفة على اجلانبني ليبدو 
وجهك عري�شا .

- ل تك�شفي عنقك لأن ذلك يزيد من طول الوجه .
اإ�شافات   فيها  ت�شتخدم  التي  ال�شينيون  الربطة  تعتمدي  -ل 
حتت احلجاب لرفعه لاأعلى ،لأنها ت�شفي مزيداً من الطول على 

الوجه.
اأب��دا  جتربي  ل  ل��ذا   ، اأب��دا  ينا�شبك  ل  الم��رية  حجاب  -ارت���داء 

اختياره . رابعًا: الوجه املربع
وهو الوجه الذى تت�شاوى فيه م�شاحة الفك و اجلبني واخلد.

ن�شائح للوجه املرّبع : -  جتّنبي احلجاب ال�شّيق، املقّيد حتت 
الذقن، فهو ُيظهر الفّك اأعر�ض، ويجّرده من مامح الأنوثة.

-  قومي بلف غطاء الراأ�ض )اإي�شارب( حول الذقن لتخفي عر�ض 
الوجه.

- جتّنبي تغطية جبهتك وعظام خديك.
-احر�شي على تغطية جانبي الفّك، لأّن ذلك ُيخّفف من عر�ض 

الوجه.
مينح  ما  م�شتديراً،  �شكًا  وجهك  ُتعطي  بطريقة  اللفة  -�شعي 

وجهك اإطالة جميلة.
- ربطة احلجاب الركّية التي تلّف حول الرقبة ل ُتنا�شبك .

عري�ض  الوجه  ذا  يكون  املقلوب  واملثلث  القلب  الوجه  خام�شًا: 
اجلبني  من  الوجه  �شكل  ويكون  كالقلب  الفك  �شيق  و  اجلبني 
كالقلب ونحيف الفك و الذقن . ميتاز بكونه عري�شًا عند اجلبهة 
الذقن  هوجعل  والهدف  الفك  خط  باجتاه  تدريجيًا  وي�شيق 
النحيف يبدو اأعر�ض، وحتى عند امتاء هذا الوجه يبقى منطقة 

الذقن �شغرية.
يف  الوجه  لهذا  الأمثل  هي  لأعلى  املرفوعة  احلجاب  لفة  تبدو 
لفة  ارت��داء  ميكنك  وحينها  نحيل،  اأو  ممتلئ  ن�شف  كان  حال 
الرقبة  يغطي  و�شاح  اأو  عاليٍة  قبٍة  مع  لأعلى  م�شدودٍة  حجاٍب 

وترك بداية الذقن ظاهرة مع اأٌقراط �شغرية متدلية.
احلجاب  يكون  اأن  باأ�ض  ول  اجلبني  بداية  تغطية  كذلك  حاويل 

موازيًا خلط وجهك متامًا.
ن�شائح للوجه املثلث على �شكل قلب:

-  اختاري الربطة الف�شفا�شة.
على  ال�شوء  ُي�شّلط  لأّنه  باإحكام،  املثّبث  احلجاب  ترتدي  ل   -

جبينك العري�ض.
-  غّطي جبينك ليبدو ذقنك الرفيع اأعر�ض.

متابعة – الجورنال 

طريقة عمل مشروب السحلب

ماء األرز و فوائده المذهلة للشعر

من دون "رجيم".. حيل بسيطة إلنقاص وزنك الزائد بفعالية

مقادير عمل ال�شحلب:
٢ كوب حليب �شائل  

٣ ماعق �شغرية �شكر
٦ ماعق �شغرية �شحلب

٢ ملعقة �شغرية جوز هند مب�شور
٢ ملعقة �شغرية زبيب

٢ ملعقة �شغرية من املك�رشات املجرو�شة املتنوعة
خطوات عمل ال�شحلب:

١-  �شعي احلليب يف قدر �شغري على نار متو�شطة احلرارة.
٢-  ا�شيفي اإليه ال�شكر وقلبي جيدا حتى يذوب.

٣-  اب��داأي يف و�ش��ع ال�شحل��ب تدريجيا حت��ى يثقل اخلليط 
واتركيه يغلي ملدة دقيقتني.

٤- ا�شكبي ال�شحلب يف اأكواب اأو اأطباق وزينيها باملك�رشات 
املجرو�شة.

٥- اإن كنت من حمبي القرفة ميكنك اإ�شافتها اإىل املك�رشات 
للتزيني.

م��اء الأرز واح��د من امل��واد الطبيعية التي تعت��رب �شديقة 
للم��راأة ، فق��د ا�شتخدمته الن�ش��اء منذ الق��دم يف العديد من 
م�شتح���رشات التجمي��ل املختلف��ة ، و ه��ذه امل�شتح�رشات 
كان��ت لها الث��ر الكبري يف جم��ال الن�ش��اء اليابانيات يف 
الع�ش��ور القدمي��ة ، ب��ل كان له الث��ر املفيد لل�شع��ر ، فماء 

الرز له العديد من الفوائد التي ل ميكن ال�شتغناء عنها .
فوائد ماء الرز لل�شعر : ماء الرز غنية مبادة الينو�شيتول 
Inositol ، و هي مادة قوية ت�شاعد على اخراق ال�شعر 
و الب�شي��ات و ف��روة الراأ�ض ، و تعمل عل��ى تغذية ال�شعر و 
اإع��ادة اإ�ش��اح التال��ف و املت���رشر منه ، كم��ا تعمل على 
تقوي��ة اجل��ذور و من��ع الت�شاقط و زي��ادة كثافت��ه و طوله 
بدرج��ات كب��رية ، هذه امل��ادة اي�شًا توف��ر احلماية لل�شعر 
عل��ى امل��دى البعي��د �شد امل��واد ال�ش��ارة و العوام��ل التي 

ت�شعفه مع مرور الوقت .
ا�شتخ��دام م��اء الرز م��ع ال�شع��ر : حت�ش��ري م��اء الرز ل 
يحت��اج اىل اي جمه��ود ، بل انه من ا�شه��ل الو�شفات التي 
ميك��ن حت�شريها يف اي وقت دون احلاج��ة اىل العديد من 
املكون��ات او ط��رق خمتلف��ة يف التح�ش��ري ، و لك��ن يج��ب 

العل��م ان م��اء الرز يحت��اج اىل وقت كايف م��ع ال�شتمرار 
عل��ى ا�شتخدام��ه ، حتى تتمك��ن املراأة م��ن ماحظة الفرق 
و احل�ش��ول عل��ى الغذاء املفقود لل�شعر حت��ى يظهر التاأثري 
امللح��وظ يف كثافة و طول ال�شع��ر ، و يف ال�شطور القادمة 
نو�ش��ح الطريق��ة ال�شحيح��ة لتح�شري م��اء الرز و كيفية 

ا�شتخدامه كما يلي :
-1 حت�ش��ري ماء الرز بالطريق��ة ال�شحيحة : يف البداية 
�شتحتاج��ني فقط اىل كوب من الرز و كوب كبري من املاء 

، و اتبعي اخلطوات القادمة .
-2 اغ�شلي الرز جيداً ب�شكل �رشيع للتخل�ض من ال�شوائب 

او الو�شاخ قبل ال�شتخدام
-3 ا�شيف��ي ك��وب الرز اىل كوب املاء يف اناء منا�شب ، 
و ا�شتم��ري يف التقلي��ب جي��داً حتى ميت��زج الرز باملاء و 
يتح��ول لون امل��اء من الل��ون ال�شفاف اىل الل��ون البي�ض 
اخلفيف  او ال�شبابي ، فهذا ي�شري اىل امتزاج الرز مع املاء 

و ا�شتخا�ض املاء للمواد الطبيعية املوجودة يف الرز .
-4 ا�شتم��ري يف التقلي��ب حتى الغلي��ان ، و اتركيه يغلي 
مل��دة خم���ض دقائ��ق ، ثم ارفع��ي الن��اء من عل��ى النار و 

قوم��ي بت�شفي��ة املاء بعي��داً ع��ن الرز ، احتفظ��ي باملاء 
يف بخاخة منا�شبة ، و احتفظي بالرز للطهو به لحقًا .

-5 اترك��ي امل��اء يف البخاخ��ة حتى يهداأ م��ن ال�شخونة 
ث��م �شعي��ه يف الثاجة حت��ى ال�شتخدام ، يج��ب العلم انه 
ل يج��ب ت��رك م��اء الرز خ��ارج الثاج��ة و ال �شيتعر�ض 
للف�ش��اد يف وق��ت ق�ش��ري ، كم��ا ان��ه ميكن��ه ان يبق��ي يف 

الثاجة ملدة ا�شبوع كامل دون ان يف�شد .
طريقة ا�شتخدام م��اء الرز بعد التح�شري: بعد حت�شري ماء 
الرز كم��ا ذكرنا �شابقًا ، يتم ا�شتخدامه ب�شكل مبا�رش على 
ال�شعر قبل غ�شله ، حيث يتم ا�شتخدام البخاخة يف تو�شيل 
م��اء الرز اىل الماكن املختلفة م��ن فروة الراأ�ض ، و يجب 
الركي��ز عل��ى الماكن امل�شابة بال�شل��ع او التي بها �شعر 
خفي��ف او �شعي��ف ، و ُي��رك امل��اء على ال�شع��ر ملدة ع�رش 
دقائ��ق م��ع التدليك جيداً لف��روة الراأ�ض حت��ى تت�رشب ماء 
الرز ب�ش��كل جيد ، و تتفتح امل�شام��ات لمت�شا�ض اأق�شى 
كمي��ة م��ن امل��اء و ال�شتفادة من��ه ، تكرر الطريق��ة بنف�ض 
اخلط��وات يف كل م��رة ، و يجب ال�شتم��رار ملدة ل تقل عن 
3 ا�شهر ملاحظة الفرق يف كثافة و قوة و طول ال�شعر .

الكث��ري من النا���ض يكرهون كلمة "رجي��م"، خا�شة عند 
احلاجة لإنقا�ض الوزن، وذل��ك ب�شبب ال�شعور "ال�شلبي" 
ال��ذي تركه لديه��م اتباعهم ال�شاب��ق لاأنظم��ة الغذائية 
ال�شارم��ة الت��ي ت�شبب اجل��وع واحلرمان م��ن الأطعمة 
املحبب��ة لديه��م عل��ى اأ�ش�ض �شحيح��ة علمّي��ًا وتغذوّيًا، 

ويوؤثر ذلك على حالتهم النف�شية.
 وُنقدم لِك عزيزتي يف هذا املقال بع�ض الطرق الب�شيطة 

التي ت�شاعدك يف اإنقا�ض وزنك الزائد دون "رجيم".
1 - حجم الطبق وطريقة و�شع الطعام:

اخت��اري اأطباًق��ا �شغرية و�شع��ي بها الطع��ام لأن هذا 
�شيجع��ل الطعام يب��دو وكاأنه بكمية اأكرب م��ن احلقيقة، 
كم��ا اأنه يعطي��ِك اإح�شا�ض بال�شبع لأن الع��ني تاأكل اأوًل، 
ولك��ن يف الوقت نف�شه �شت�شعرين بال�شبع بكمية اأقل من 
الطع��ام، احر�شي على توزي��ع الطعام يف الطبق باأكمله 

حتى ت�شعري وكاأن الطبق ممتلًئا بالكامل.

2 - الأكواب ال�شغرية:
ا، فاعتم��ادِك على  ينطب��ق الأم��ر على امل�رشوب��ات اأي�شً
الأك��واب ال�شغ��رية يف تن��اول الع�شائ��ر وامل�رشوب��ات 
الأخ��رى الت��ي ي�ش��اف اإليها ال�شك��ر، ي�شاع��د يف تقليل 
تناول املزيد من ال�شكريات وبالتايل ي�شاعد يف اإنقا�ض 

الوزن.
-3 نوعية الطعام:

ح��اويل دائًما ا�شتب��دال الأطعمة املرتفع��ة يف ال�شعرات 
احلراري��ة بالأطعمة ال�شحية الت��ي ل حتتوي على كثري 
م��ن ال�شعرات، والأطعمة كاملة الد�شم بالأطعمة اخلالية 
��ا ا�شتب��دال ال�شل�ش��ات  اأي�شً اأو قليل��ة الد�ش��م، ميكن��ِك 
بالتواب��ل املختلف��ة يف الأطعم��ة والتقلي��ل م��ن املل��ح 

والزيت والإكثار من اخلل والليمون.
4 - تق�شيم الوجبات:

ل حترمي نف�شك من تناول كل اأنواع الطعام مع اأ�رشتِك، 

ولكن ق�شمي وجباتك عل��ى 5 مرات يف اليوم بكميات 
�شغ��رية، وبذل��ك �شتتع��ود املع��دة عل��ى الكميات 

القليلة وتخ�رشين وزنك دون حرمان.
 5 - �رشب املاء:

اأثبت��ت الدرا�ش��ات اأن ���رشب 8 اأك��واب م��ن املاء يف 
الي��وم يعد اأف�ش��ل الطرق لإنقا�ض ال��وزن �رشيًعا، حيث 
اإنها تعزز من عملية التمثيل الغذائي وتعمل على اإخراج 
ال�شم��وم من اجل�شم، لذا احر�ش��ي على �رشب املاء دائًما 

وب�شكل م�شتمر حتى ت�شعري بال�شبع.
6 - جتنب ال�شهر:

ال�شهر األ��د اأعداء اإنقا�ض الوزن، حي��ث اأثبتت العديد من 
الدرا�ش��ات اأن ال�شه��ر يزي��د من م�شت��وى هرمون اجلوع 
ويقل��ل من م�شت��وى هرمون ال�شب��ع يف اجل�شم، لذا يجب 
احل�شول على ق�شٍط كاٍف من النوم يف اأثناء فرة الليل، 

لتتجنبي تناول الطعام يف اأوقات متاأخرة من الليل.

مهني��ًا: القمر املكتمل يف برج الثور يتحدث عن م�رشوع 
م��ادي اأو ع��ن ا�شتثم��ار اأو نفق��ات اأو عملي��ة �رشائي��ة، 
وق��د حت�شل على مبلغ م��ن املال لإطاق م���رشوع مهّم  
عاطفي��ًا: علي��ك اأن تفك��ر بعقل��ك ل بقلب��ك فق��ط جت��اه 

ال�رشيك، وتاليًا منحه هام�شًا اأكرب للتعبري عن اآرائه

مهني��ًا: القمر اجلدي��د يف برج الثور يتح��دث عن عاج 
اأو دواء جدي��د يو�ش��ف لك اأو عني ح��رية بني اجتاهني 
اأو �شخ�ش��ني اأو عملني عاطفيًا: تنتهي من املا�شي مع 
ال�رشي��ك وتطل على امل�شتقبل بثقة بالنف�ض ومعنويات 

عالية

مهني��ًا: القم��ر املكتم��ل يف برج الث��ور يحمل حدث��ًا مهمًا 
و�رشاع��ًا يف حيات��ك املهني��ة وال�شخ�شي��ة، ومتزق��ًا بني 
اجتاهني، التزم احلذر وابتعد عن ال�شتفزازات والتحديات 
عاطفي��ًا: جميل اأن تكون على ا�شتع��داد دائم لتلبية كل ما 
يطلبه منك ال�رشيك، لك��ن عليك التمهل اأحيانًا ملعرفة اإىل 

اأين �شيقودك

مهنيًا: القمر املكتمل يف برج الثور يتناغم مع جوبيتري 
ونبت��ون، ويجعل��ك مدركًا لو�ش��ع تراه ب�ش��ورة اأو�شح، 
وتتخلى عمن كان يزعجك اأو ي�شبب لك املتاعب عاطفيًا: 
ل حتاول اإر�شاء ال�رشيك مبا ل تقتنع به �شخ�شيًا، فذلك 

قد تكون له انعكا�شات �شلبية لحقًا

اأوال: الوجه البي�ضاوى
وهو الوجه املثايل 

واالأكرث �ضيوعًا بني 
الن�ضاء العربّيات 

فيعترباالأف�ضل من حيث 
ال�ضكل، ف�ضاحبات الوجه 

البي�ضاوّي متلك فر�ضة 
الّتغيري بني ربطة واأخرى 

دون قلق الأّن الربطات على 
اختالفها وا�ضكالها تليق 

بها.

مهنيًا: القمر املكتمل يف برج الثور ي�شعك اأمام خيار 
�شع��ب لكنه ممكن، وتتلق��ى عر�شًا مهم��ًا جداً وتطل 
على �رشاكة ل باأ�ض بها اأو تناق�ض عقداً مهمًا عاطفيًا: 
حب ال��ذات والأنانية لن يكونا يف م�شلحتك، وحاول 

اأن ت�شارك احلبيب يف اأفكارك لت�شّهل املهمة عليك

مهني��ًا: القم��ر املكتم��ل يف ب��رج الث��ور يدع��وك اإىل 
الوقاي��ة وعي��ادة الطبي��ب اإذا �شع��رت باأي وه��ن، اأو 
اإىل مراجع��ة بع���ض الخت�شا�شيني يف جمال الدواء 
عاطفي��ًا: اإذا اأردت الإق��دام عل��ى خطوة جدي��دة فّكر 
جي��داً فقد تكلفك اأكر مما كنت تتوقع يف العاقة مع 

ال�رشيك


