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مهني��ًا: ��صتفد من ه��ذ� �ليوم �جلديد، �إذ يحمل �إليك فر�صة 
لإيج��اد عمل �إذ� كنت خاليًا �أو لتوقيع عقد جديد عاطفيًا: 
نب���ش �لدفات��ر �لقدمي��ة يعيد فت��ح ملفات قدمي��ة كنت قد 
طوي��ت �صفحته��ا �إىل �لأبد، ح��اول �أن تبقى بعي��د�ً عنها 

فهي لن تنفعك ب�صيء

مهني��ًا: �حلظ��وظ حتالف��ك و�لوق��ت ي�صتعجل��ك حت��ى ل 
ت�صّيع��ه �ص��دى، وتع��دك بح�ص��اد مثم��ر ج��د�ً وتغم��رك 
بالتف��اوؤل و�لإقد�م و�لندف��اع  عاطفيًا: ينزعج �ل�رشيك 
م��ن �ن�صغال��ك عن��ه لأ�صب��اب مهني��ة �أو لأ�صف��ار طارئة 

تفر�ش عليك �لبتعاد عنه با�صتمر�ر

مهني��ًا: يبدو هذ� �ليوم منا�صبًا ويعد حمطة تنتقل بعدها 
�إىل ف��رة �إيجابي��ة، وتتو�ص��ح �أم��ور كث��رة عاطفي��ًا: ل 
ت�صت�صل��م لرغبات �ل�رشي��ك، وخ�صو�ص��ًا �أن تلبية طلباته 

تفتح عليك �أبو�بًا لن تتمكن من �إقفالها ب�صهولة

و�لقي��ام  �مل�صاري��ع  لإط��اق  منا�ص��ب  ي��وم  مهني��ًا: 
مبفاو�صات و�مل�صارك��ة يف بع�ش �ملوؤمتر�ت، ل تبعرث 
طاقاتك ول تُدر يف متاهات كثرة  عاطفيًا: جتد نف�صك 
مندفعًا للقيام بخط��و�ت م�صتقبلية جتاه �ل�رشيك، لكّنه 

قد يعلمك �أنه غر جاهز مقتنع متامًا بعد

مهنيًا: م�صاريعك كبرة ل حدود لها، ولكنك تبحث عن 
�لظ��رف �ملائم �ل��ذي ي�صاعدك على حتقي��ق ما ت�صبو 
�إلي��ه عاطفي��ًا: ت�رشفات �ل�رشيك �ليوم ق��د تبدو مريبة 
نوع��ًا ما، فح��اول �أن ت�صتو�صحه ما يث��ر ده�صتك من 

ت�رشفاته

مهني��ًا: �لنجاح �لكبر يك��ون حليفك ويغّر �صر �لأمور 
نح��و �لأف�ص��ل بع��د �إخفاق��ات غ��ر متوقع��ة عاطفيًا: 
�لعاقة بال�رشيك يتحكم فيها �ملز�ج �ملتقلب، وهذ� ما 

يلجئك �إىل قر�ر�ت ع�صو�ئية يف هذ� �لجتاه
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عالجات طبيعية لشيب الشعر المبكر

�لر�أ�ش و�إعادة منو  و�لتي ت�صاعد على تقوية �ل�صعر ، تربيد فروة 
�ملعادن   ، بالفيتامينات  �لغنية  �ملكونات  من  �أنه  كما   ، �ل�صعر 
و�لعنا�رش �لغذ�ئية �لخرى  �لتي حتافظ على قوة و�صحة �ل�صعر .

�أ�صبح �لآن �صييب �ل�صعر �ملبكر من �مل�صكات �لكبرة �لتي يعاين 
وحتى   ، و�لثاثني  �لع�رشين  عقدهم  بد�ية  يف  �لأ�صخا�ش  منها 
 ، ذلك  من  �أكرث  مبكرة  مر�حل  يف  �حلالة  هذه  جتدين  �أن  ميكن 
وتنتج هذه �حلالة لعدة عو�مل ومنها �جلينات �لور�ثية ، �لإفتقار 
 ، �لتدخني   ، �لهرمونية  �ل�صطر�بات   ، �لغذ�ئية  �لعنا�رش  �إىل 
غر  م�صتح�رش�ت  �إ�صتخد�م   ، �لنف�صي  و�ل�صغط  �لتوتر   ، �لتلوث 
�لتهاب   ، �ملزمن  �لربد  مثل  �لأمر��ش  وبع�ش  لل�صعر  منا�صبة  
كمية  تقل  عندما   . �لدرقية  �لغدة  و��صطر�بات  �لأنفية  �جليوب 

�لطبيعي  �للون  �صعرك  تعطي  �لتي  �ل�صبغة  وهي   ، �مليانني 
نق�ش  �أن  كما   ، �لأبي�ش  �أو  �لرمادي  للون  �ل�صعر  يتحول   ، له 
فيتامينات حمددة مثل فيتامني ب ، �حلديد ، �لنحا�ش ، �ليودين 
ميكن �أن ي�صاهم يف حدوث هذه �مل�صكلة ، لذلك يقدم هذ� �ملقال 
بع�ش �لطرق لإ�صتخد�م زيت جوز �لهند وبع�ش �ملكونات �لأخرى 
للتخل�ش من م�صكلة �صيب �ل�صعر �ملبكر . �لعاجات �لطبيعية �لتي 

ت�صاهم يف �لتخل�ش من �للون �لرمادي و�لأبي�ش لل�صعر :
1 - زيت جوز �لهند �لتقليدي : يعترب زيت جوز �لهند �لنقي من 
�ل�صعر  م�صكلة  من  للتخل�ش  �لطبيعية  �لعاجات  و�أ�صهل  �أف�صل 
 ، و�ل�صعر  �لر�أ�ش  فروة  على  عامة  �لزيت  هذ�  يو�صع   ، �لرمادي 
ويتم �لتدليك جيد� ، ت�صتخدم هذه �لطريقة يوميا ليا قبل �لذهاب 

�إىل �لنوم ، ثم يتم غ�صيل �ل�صعر �صباحا .
 ، جيد  ومربد  لل�صعر  ر�ئعة  �صبغة  �حلناء  تعترب   : �حلناء   2-
�ل�صعر فقط  ، ول ت�صاعد �حلناء على تغذية  فتعترب مرطب ممتاز 

ما  وكل   ، �أي�صا  ولمعا  د�كنا   ، قويا   ، �صحيا  جتعله  ولكنها   ،
حتتاجني �إليه هو حفنة من �أور�ق نبات �حلناء ، ثم يتم غليها يف 
زيت جوز �لهند حتى تتجان�ش ، يرك �خلليط ليربد متاما ، ي�صفى 

�خلليط وي�صتخدم بانتظام على فروة �لر�أ�ش و�ل�صعر .
�ل�صعر  �أن تعطي  �لكاري ت�صتطيع  �أور�ق  �إن   : �لكاري  �أور�ق   - 3
�لهند  جوز  زيت  مع  متزج  وعندما   ، وبر�قا  ولمعا  د�كنا  لونا 
حفنة  توؤخذ   ، �ملبكر  �ل�صعر  �صيب  لعاج  ممتاز�  خليطا  ت�صبح   ،
من �أور�ق �لكاري ويتم غليها يف زيت جوز �لهند ، ويرك �خلليط 
وفروة  �ل�صعر  لتدليك  �لناجت  �لزيت  ي�صتخدم   ، ي�صفى  ثم  ليربد 
ثم  �ل�صعر  على  دقيقة   30-45 ملدة  وي��رك   ، بالكامل  �لر�أ�ش 
على  ��صبوعيا  مرتني  �لو�صفة  هذه  تكرر   ، بعدها  �ل�صعر  ي�صطف 

�لقل للح�صول على �أف�صل �لنتائج .
بفيتامني  ، وهي غنية  �لهندي  : تعرف باجلو�صربي  �لأما   - 4
على  بقدرتها  تتميز  �أن��ه��ا  كما   ، �لأك�����ص��دة  وم�����ص��اد�ت  و  ج 

بع�ش  للتعامل  جيدة  وهي   ، �ل�صن  يف  �لتقدم  عامات  مقاومة 
�مل�صكات �ملتعلقة بال�صعر ومنها �صيب �ل�صعر ، يوؤخذ زيت جوز 
�لهند ويو�صع يف �إناء وي�صاف �إليه قطع �لأما �ملجففة ، يغلى 
�خلليط حتى ينتج م�صتخل�ش �لأما د�خل �لزيت ، ي�صفى �خلليط 
�لليل  �ل�صعر طو�ل  ، يرك  �لر�أ�ش  �ل�صعر وفروة  لتدليك  وي�صتخدم 
�أو ملدة �صاعة على �لأقل ثم يتم غ�صله ، ميكن ��صتخد�م م�صحوق 

�لأما بدل من قطع �لأما لتح�صر هذه �لو�صفة .
5 - ع�صر �لليمون : تخلط حو�يل 3 ماعق من ع�صر �لليمون 
و�ل�صعر  �لر�أ�ش  فروة  تدليك  يتم   ، �لهند  زيت جوز  بع�ش من  مع 
�لو�صفة  وه��ذه   ، ي�صطف  ثم  دقيقة   60 مل��دة  وي��رك  باخلليط 

ت�صاعد على زيادة طول �ل�صعر �أي�صا .
خفيف  �صامبو  با�صتخد�م  ين�صح   : �لهند  جوز  زيت  �صامبو   -  6
طرق  �أف�صل  من  فهذه   ، �لهند  جوز  زيت  من  كمية  على  يحتوي 

�لتخل�ش من �صيب �ل�صعر �ملبكر .

متابعة – الجورنال 

طريقة عمل كيكة التوفي 

أضرار لف الشعر وهو مبلول

كيفية عالج جفاف الوجه

�ملكّون��ات: بي�صتان كبرتان. كوب من حليب �لبودرة. ن�صف 
ك��وب م��ن �ل�صّكر. ن�صف ك��وب من �لّزيت. ملعق��ة �صغرة من 
�لفانيا. كوب من �لّدقيق �لأبي�ش. ملعقة �صغرة من �لبيكنج 
باودر. طريقة �لّتح�صر: حّم�صي بودرة �حلليب على �لّنار �إىل 
�أن ت�صب��ح ذ�ت ل��ون �أ�صقر. �صع��ي بودرة �حللي��ب يف زبدّية، 
ث��ّم �أ�صيف��ي �لّزي��ت عليه��ا و�خلطيها جّي��د�ً بعد ذل��ك. �صعي 
�لبي���ش يف �خل��ّاط و�خلطي��ه ب�ص��كٍل جّي��د �إىل �أن يت�صاعف 
حجمه وتزد�د كثافت��ه. �أ�صيفي �ل�صّكر و�لفانيا على �لبي�ش، 

و�خلطيه مّرًة �أخرى جّي��د�ً. �أ�صيفي بعد ذلك �لّدقيق و�لبيكنج 
ب��اودر. �إذ� كان �خللي��ط كثيفًا ج��ّد�ً، باإمكان��ك تخفيفه بربع 
ك��وب من �ملاء. �صّب��ي �خلليط فوق �لّزبدية �لت��ي يوجد فيها 
�حللي��ب و�لّزي��ت، وحّركي��ه جّي��د�ً. �دهن��ي �صيني��ة منا�صب��ة 
بالقلي��ل من �لّزي��ت، ور�ّصي عليه��ا بع�صًا م��ن �لّدقيق. �صعي 
�خللي��ط يف �ل�صينّي��ة و�أدخليها �إىل �لفرن م��ّدة ن�صف �صاعة. 
بع��د �أن ت�صبح �لكيكة جاهزة �قلبيها يف �صحن �لّتقدمي، ومن 

ثّم �أ�صيفي �إليها �صو�ش �لّتويف �لذي ح�رّشتيه م�صبقًا.

�ل�صع��ر هو تاج �مل��ر�أة ويختل��ف �أنو�ع �ل�صع��ر حيث يوجد 
�صع��ر جمعد و�صع��ر جاف و�صع��ر دهني، ود�ئم��ا ما ت�صعى 
�مل��ر�أة بوج��ه �لتحدي��د ع��ن �لرج��ل يف �إيج��اد �ملزيد من 
�مل�صتح�رش�ت �خلا�صة بالعناي��ة بال�صعر حتى و�إن كلفها 
�لأمر �لكثر من �لأمو�ل، فبع�ش منهن يقمن بطرق خاطئة 

من �أجل فرد �ل�صعر.
و�لت��ي منها لف �ل�صع��ر خا�صة بعد �ل�صتحم��ام �أو مت�صيط 
�ل�صعر وهو لز�ل مبلول وغرها من �لعاد�ت �خلاطئة �لتي 
يقدم عليها �لكثر من �لن�صاء بغر�ش �لعناية بال�صعر ولكن 
بالفع��ل يقدم��ون على حدوث �رشر كب��ر لل�صعر ولبد من 
�لإق��اع عن �لعاد�ت �خلاطئة �لتي ق��د تت�صبب ب�صكل كبر 
يف ح��دوث م�ص��اكل يف �ل�صعر ومن �ملمك��ن �أن ت�صبح تلك 
�مل�ص��اكل فيم��ا بع�ش م�صكل��ة كبرة من �ل�صع��ب حلها �أو 

�لو�صول �إىل نتيجة مر�صية ملظهر �ل�صعر فيما بعد.
�أ�رش�ر لف �ل�صعر وهو مبلول :

كم��ا ذكرن��ا يوج��د �لعدي��د م��ن �لع��اد�ت �خلاطئ��ة �لت��ي 
نق��دم عليه��ا بحق �ل�صعر و�لت��ي منها �لعمل عل��ى لفه بعد 
�ل�صتحم��ام �أو حتى �لقيام بتم�صيط��ه بينما ل يز�ل �ل�صعر 
مبل��ول، �لأم��ر �لذي �صيوؤث��ر على �صحة �ل�صع��ر ب�صكل كبر 
حي��ث قد �أكد خ��رب�ء �لعناي��ة بال�صعر على �أن �إق��د�م �ملر�أة 
عل��ى لف �صعرها وهو ل ي��ز�ل مبلول يعد مبثابة �أمر م�رش 

ب�صكل كبر.
حيث قد �أكدو� على �أن �ملر�أة عندما تقوم بربط �صعرها وهو 
ل ي��ز�ل مبلول فاإنها تقوم باإحد�ث �لعديد من �مل�صاكل به 
و�لت��ي توؤدي �إىل ح��دوث تك�صر يف �ل�صعر حي��ث قد �أكدت 
�لتج��ارب عل��ى �أن �ل�صعر يف حالة �لبل��ل ي�صل لأكرب طول 
ل��ه عن حالت��ه �إن كان جاف��ا ويبد�أ يف �لنكما���ش بعد �أن 

ي�صبح جافا.

فف��ي حال��ة �إن كان �ل�صع��ر ملفوف��ا ومربوط��ا وه��و مبلل 
ف��اإن �مل��ر�أة تعر���ش �صعره��ا للتك�ص��ر ولي�ش للف��رد كما 
يظ��ن �لبع�ش لأن �ل�صعر يك��ون يف �أ�صعف حالته، كما �أن 
�لذه��اب للنوم و�ل�صعر مبتل من �ملمك��ن �أن يوؤدي حلدوث 

تلف يف نهايات �ل�صعر من تق�صيف وغر ذلك.
ن�صائح هامة للعناية ب�صحة �ل�صعر :

ميكنكم من خال �إتباع �خلطو�ت �لتالية من �حل�صول على 
�صعر �صحي :

-1�أول لب��د م��ن �لبتع��اد كل �لبعد عن ل��ف �ل�صعر وهو 
مبل��ول �أو حتى �لقيام بتم�صيطه نظ��ر� ل�رشره �لكبر على 

�ل�صعر.
-2 ���رشورة تناول �لغذ�ء �ل�صحي ب�صكل د�ئم عما على 
�حلف��اظ على �ل�صع��ر من �لت�صاق��ط خا�صة �لوجب��ات �لتي 

حتت��وي عل��ى �أوميج��ا 3 نظ��ر� لفو�ئده��ا �لكب��رة لفروة 
�لر�أ�ش.

-3 عم��ا على �حلف��اظ على �ل�صعر لمع��ا لبد من غ�صل 
�ل�صعر باملاء �لد�فئ ولي�ش �ل�صاخن.

-4 �لبعد عن ��صتخد�م �لزيوت كعاج لوجود �لق�رشة يف 
�ل�صعر لأنها تزيد من �لأمر.

-5 لب��د من عدم �لتعر�ش ب�ص��كل مبا�رش لأ�صعة �ل�صم�ش 
ب�صكل م�صتمر حتى ل تت�صبب يف حدوث تلف بال�صعر.

-6 ���رشورة مر�جع��ة �لطبيب �ملعالج م��ن �جل �لتعرف 
عل��ى نوعي��ة �ل�صعر جلل��ب م�صتح���رش�ت �لعناي��ة بال�صعر 
�ملخ�ص�ص��ة لكم وعدم ��صتعم��ال م�صتح�رش�ت خاطئة من 

�ملمكن �أن ت�رش بال�صعر.
-7 �لبع��د متام��ا ع��ن جمف��ف �ل�صعر عما عل��ى جتفيف 

�ل�صعر وهو مبتل بل ننتظر �أول حتى يجف �ل�صعر طبيعيا.
-8 ��صتعم��ال �لزيوت �لطبيعية �خلا�صة بال�صعر و�لعناية 

به و�لتي منها زيت جوز �لهند وزيت �لزيتون.
-9 ���رشورة �لعم��ل على ق���ش �ل�صعر ب�ص��كل م�صتمر كل 

فرة جتنبا حلدث تق�صيف و�حلفاظ عليه.
-10 �رشورة مت�صيط �ل�صعر مرتني على �لأقل ب�صكل جيد 
عم��ا على توزي��ع �لزيوت وتن�صيط �ل��دورة �لدموية بفروة 

�لر�أ�ش.

جف��اف �لوجه هي و�حدة من �أهم م�صاكل �لب�رشة �لتي يعاين 
منها �لنا�ش وخ�صو�صًا �لإناث يف ف�صل �خلريف �أو مع بد�ية 
ف�ص��ل �ل�صتاء ، مم��ا ي�صكل لهن حرجًا كب��ر يف مظهر �لوجه 
و�ليدي��ن و�لقدمني ، �إذ� ما مت �لإعتناء ب�صكل جيد وبا�صتمر�ر 
. وتتعر���ش �لب���رشة للجف��اف ف�صليًا نتيج��ة عو�مل خمتلفة 
ق��د تك��ون بيئي��ة �أو �صلوكية .. نذك��ر فيما يلي بع�ص��ًا منها : 
�أ�صب��اب جف��اف �لب���رشة : 1. تك��ر�ر غ�ص��ل �ليدي��ن و�لقدمني 
و�لوجه باملاء و�ل�صابون 2. عدم جتفيف �لب�رشة بعد غ�صلها 
مبا���رشة 3. �لتعر�ش لتيار�ت هو�ئية باردة و�لب�رشة مبلولة 
، وكذل��ك �لتعر�ش لأ�صع��ة �ل�صم�ش �حلارة �أحيان��ًا قد يت�صبب 
بجف��اف �لب���رشة وت�صققها . 4. عدم �إز�ل��ة �ملكياج عن �صطح 
�لب���رشة وقبل �لنوم ، لأن بقاء �ملكي��اج لل�صباح على �لوجه 
يعي��ق تنف�ش �لب�رشة و�مت�صا�صه��ا لاأوك�صجني ومينع جتدد 
�خلاي��ا مما ي��وؤدي �إىل ت�صققه��ا وجفافه��ا . 5. �تباع حمية 
غذ�ئي��ة قا�صي��ة دون مر�ع��اة �لنظ��ام �لغذ�ئي �ملت��و�زن . 6. 

فق��ر �ل��دم ونق�ش ن�صب��ة بع���ش �ملع��ادن و�لفيتامينات من 
�جل�ص��م ب�صكل كبر . 7. ��صتخد�م نوعيات قوية من �ملنظفات 
�أثناء تنظيف �ملنزل و�حتو�ئها على ن�صبة عالية من �لكحول 
و�ملطه��ر�ت 8. غ�ص��ل �لب�رشة باأنو�ع رديئة م��ن �ل�صابون �أو 
�صائ��ل �ليدين . عاج جفاف �لب���رشة : 1. ��صتعمال �أنو�ع من 
�ل�صاب��ون و�لت��ي حتتوي عل��ى فيتامين��ات مغذي��ة وزيوت 
طبيعي��ة . 2. جتن��ب �لتعر���ش لله��و�ء �لب��ارد ق��در �لإمكان 
خ�صو�ص��ًا �إذ� كان��ت �لب�رشة مبلول��ة . 3. ��صتخ��د�م كرميات 
 E و A مرطب��ة غني��ة بالفيتامين��ات خ�صو�ص��ًا فيتام��ني
�لت��ي حتافظ عل��ى رطوب��ة و�صحة �لب���رشة للوج��ه و�ليدين 
، و�إذ� كان �جلف��اف عميق��ًا ف��ا بد م��ن ��صتخ��د�م �لكرميات 
ذ�ت �لتاأث��ر �لعمي��ق كاجللي�رشي��ن و�لفازل��ني . 4. ��صتبد�ل 
�مل��اء �ل�صاخن يف غ�ص��ول �لوجه باملاء �لفات��ر �ملعتدل ، ملا 
للم��اء �ل�صاخن من �أ���رش�ر كبرة على �لب���رشة و�ل�صعر �أي�صًا 
5. حت�صني �لنظام �لغذ�ئي ، و�لتاأكد من �حتو�ئه على كميات 

جيدة م��ن �لفيتامينات و�ملعادن �لتي تقلل عر�صة 
�جل�ص��م لفق��ر �ل��دم �مل�صب��ب للت�صقق��ات و�جلف��اف. 

وخا�ص��ة �حل�صائ���ش �خل���رش�ء كال�صبان��خ و�لبقدون�ش 
و�لكزب��رة و�خلبي��زة و�لنعن��اع و�جلرجر وغره��ا. 6. يجب 
تنظي��ف �لوج��ه مبنظفات��ه �خلا�ص��ة ، حتديد�ً بع���ش و�صع 
�ملكي��اج ، بامل��اء �لد�فئ . لك��ن يف�صل غ�صله بامل��اء �لبارد 
�صباحًا لتحفي��ز �ل�رش�يني �ل�صغرة على �لعمل، كما �أن هذه 
�لطريقة ت�صاعد عل��ى �صد �لوجه ومنع �لرهات �ملبكرة . 7. 
حماي��ة �جل�صم من �جلفاف ، وذل��ك ب�رشب كميات كافية من 
�مل��اء يوميًا ل تق��ل عن لرين ، �إ�صاف��ة �إىل تناول �لع�صائر 
�لطبيعية با�صتمر�ر. 8. يف حالة وجود فقر دم فا بد من �أخذ 
�ملكم��ات �لغذ�ئي��ة �لدو�ئية كحبوب �حلدي��د و�لفيتامينات 
�ملتوف��رة بك��رثة يف �ل�صيدلي��ات باإ�رش�ف م��ن �لطبيب . 9. 
جتن��ب �لق��رب من م�ص��ادر �لتدفئ��ة �ل�صتوي��ة �لكهربائية �أو 

�لغازية ملا لها �أثر يف جفاف �لب�رشة .

مهني��ًا: ي�صه��ل عليك ه��ذ� �لي��وم �لأمور، ويفت��ح �صفحة 
جديدة من �لعمل و�ملفاو�صات �لناجحة عاطفيًا: ت�صعى 
لتعميق �لعاق��ة بال�رشيك، وجناحك يف ذلك رهن مبدى 

قدرتك على �إقناعه بجديتك

مهني��ًا: ت�صب��و �ىل �لأف�ص��ل، ويفتح �أمامك ه��ذ� �ليوم 
�لأب��و�ب و�لأح��ام عرب بع���ش �لزم��اء �ملخل�صني لك 
عاطفي��ًا: خطو�ت �إيجابية تدفع��ك �إىل �لتقّرب �أكرث من 

�ل�رشيك، وتبحث معه �خلطو�ت �مل�صتقبلية �حلا�صمة

مهنيًا: يبدو هذ� �ليوم دقيقًا جد�ً، ما قد يعني حركة عامة 
و�رش�ع��ات، وعملية تق�ّصف قد تلج��اأ �ليها عاطفيًا: يلتقي 
جوبيت��ر بفينو�ش يف برج �لعق��رب، ما قد ي�صر �إىل حدث 
ومنا�صبة �جتماعية �صعيدة �أو �إىل �نفر�ج يف ق�صية عائلية 

تتبلور يف �لأيام �ملقبلة

مهني��ًا: يج��ربك ه��ذ� �ليوم عل��ى �أن تتحرك م��ن منطلق 
�يجاب��ي بّناء، وح��ان �لوق��ت لتحقيق رغبت��ك ولتعزيز 
�لرو�ب��ط و�لقو��ص��م �مل�صرك��ة عاطفيًا: تثبت ل��ك �لأيام 
�أّن �ل�رشي��ك �أك��رث وف��اًء مما كن��ت تت�صور، وذل��ك يرفع 

�ملن�صوب �لإيجابي يف عاقتكما

ميكنك احل�صول على 
�صعر طويل ، المع 

وكثيف ، وذلك عن طريق 
ا�صتخدام مكونا واحدا 

فقط وهو زيت جوز الهند 
، باالإ�صافة اإىل بع�ض 

املكونات االأخرى التي 
ت�صاعد على التخل�ض من 

اللون الرمادي لل�صعر 
وترتكه طويال وجذابا 

، فيحتوي زيت جوز 
الهند على املواد امل�صادة 

للميكروبات ، حم�ض 
اللوريك ، و�صل�صلة 
االأحما�ض الدهنية 

املتو�صطة ، 

مهني��ًا: ل توؤج��ل �لعم��ل �ملطل��وب منك �إجن��ازه مرة 
جدي��دة، فه��ذ� يوؤث��ر يف م�صتقبل��ك وي��رك �نطباع��ًا 
غر �إيجاب��ي حول قدر�ت��ك �لفعلية عاطفي��ًا: تعجبك 
رومان�صي��ة �ل�رشي��ك، لك��ّن �حلذر و�ج��ب يف مثل هذه 

�لظروف، حتى تتو�صح �لنيات بالكامل

مهني��ًا: يتح��دث ه��ذ� �لي��وم عن �آم��ال م�رشق��ة على 
�ل�صعي��د �ملهني، وت�صحح بع�ش �مل�ص��ار �لذي ي�صر 
�إىل م�صاحل��ة مع �أح��د �لزماء عاطفي��ًا: قدرتك على 
�لإقن��اع تذه��ل �ل�رشي��ك، في�صب��ح مت�صوق��ًا ل�صم��اع 

�قر�حاتك ب�صاأن كل ما يفيد �لعاقة بينكما


