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مهين��ًا: مت��ر بي��وم دقيق م��ن االختب��ارات، لك��ن النجاح 
يكون حليف��ك مهما ا�صتدت ال�صعاب عاطفيًا: تفرح كثرياً 
فاحلظ��وظ ترافق��ك على على ال�صعي��د العاطفي، ومت�صي 

اأجمل االأيام واأمتعها مع ال�رشيك

مهني��ًا: تواج��ه الكث��ري م��ن املعرت�ص��ن عل��ى اأفكارك 
االإ�صالحي��ة، فتح��لَّ بال�ص��ر لتتو�ص��ح االأم��ور قريب��ًا 
عاطفيًا: ابتعد عن فر�ض قراراتك بالقوة، ولل�رشيك دور 

يف اتخاذها وال �صيما اإذا كانت تتعلق بعالقتكما

مهني��ًا: م�صاري��ع مهمة قد حتم��ل الكثري م��ن املتغريات 
االأ�صا�صي��ة، ل��ذا علي��ك ع��دم اال�صتخف��اف ب��اأي �ص��يء اأو 
اإهمالهعاطفي��ًا: تخّل���ض م��ن الرتاكم��ات القدمي��ة م��ن 
خالل معاجلته��ا مع ال�رشيك واالنطالق بخطوات جديدة 

ومدرو�صة

مهنيًا: يوم رائع جّداً ومفاجاآته ثمينة وحظوظه مهمة، 
تنتع���ض وتتح�ّص��ن للم�صارك��ة يف امل�صاري��ع بعزمي��ة 
وتف��اوؤل عاطفيًا: ت�صعر ب�صعادة وقناع��ة بالتقّدم الذي 

حققته مع ال�رشيك فيتقرب منك اأكرث فاأكرث

مهني��ًا: تعي�ض توتراً وتاأ�ّصفًا وقد حتول ظروف خارجة 
عن اإرادت��ك دون لقاء بع�ض االأ�صخا���ض اأو اجلماعات 
الت��ي ت�صع��ى اإليها عاطفي��ًا: ال تقّلل م��ن قيمة ال�رشيك 
فذل��ك ي��دّل على قّلة احرتام��ك له وتقدي��رك الإمكاناته 

الكبرية ولقدرته اخلالقة على االبتكار

مهنيًا: القمر املكتمل يف برجك ي�صعك اأمام خيار مهم 
ويبث في��ك احلما�صة واالندفاع، وكن حذراً يف تعاملك 
م��ع اأ�صخا�ض قد ال يكونون اأهاًل للثق��ة عاطفيًا: تكون 
مو�ص��ع ثناء يف االأيام املقبلة، وال�صبب يعود اإىل الثقة 

املفرطة التي مينحك اإياها ال�رشيك
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أفضل أنواع فرشاة المكياج و طرق استخدامها
اأهمية ا�صتخدام فر�ض الوجه

قد تتنوع الفر�ض املخ�ص�صة لو�صع املكياج على الوجه، وتختلف 
اآخر ح�صب الذي يف�صله، وقد يتم حتديد  اإىل  من ا�صتخدام �صخ�ض 
كل فر�صاة على ح�صب الرغبة ال�رشورية وامللحة يف ا�صتخدامها، 
البل�رش،  فر�صة  منها  الوجه،  لفر�صاة  خمتلفة  اأنواع  توجد  فقد 
وامل�صطوفة،  املدببة،  والفاوندي�صن  امل�صطحة  والفاوندي�صن 
واملروحة،  املدببة،  والكون�صيلر  امل�صحطة،  والكون�صيلر  وال�صتبلنغ 

وفر�صاة البودرة.
اأنواع فر�ض الوجه و طرق اال�صتخدام

اأنواع الفر�ض هي التي تتحكم يف مدى جمال املكياج على الب�رشة، 
جعلك  على  ت�صاعد  وقد  وجماله،  و�صعه  درجات  يف  تتحكم  فقد 
حمرتفة،  مكياج  وا�صعة  تكوين  وحتى  مميزة،  ب�صورة  تتاألقن 
اجلمالية  الطلة  اتقان  الأن  الفر�صاة،  اأنواع  على  تتعريف  اأن  يجب 
للمكياج تباأ من االأدوات ثم نوعية اخلامات التي يتم ا�صتخدامها 

يف التجميل، ثم تاأتي بعد ذلك كيفية التوزيع و اال�صتخدام
–  فر�صة الفاوندي�صن امل�صطحة لو�صع املكياج:

فر�صاة توزيع كرمي االأ�صا�ض
ت�صتخدم هذه الفر�صاة يف عملية توزيع الفاوندي�صن الكرميي على 
الب�رشة، ومتيز بامكانيتها العالية يف التحكم يف دمج املكياج مع 
بع�صه البع�ض واحتكم يف و�صعه على الب�رشة، ومع ظهور العديد 

من اأنواع املكياج احلديثة، اأ�صبح ا�صتخدامها قليل هذه الفرتة.
–  الفر�صاة املخ�ص�صة للكون�صيلر ال�صطحية و املدببة و البال�رش :

فر�صاة و�صع الكون�صيلر
رفع  و  ال�صغط  اأو  والطبطبة  العن،  حتت  ملنطقة  ا�صتخدامها  يتم 
على  الكون�صيلري  على  اآخر،  اجتاه  اي  يف  حتريكها  بدون  الفر�صاة 
البال�صري يف  املنطقة املراد و�صع املكياج عليها، ت�صتخدم فر�صة 
و�صع اأحمر اخلدود على الب�رشة، وتكون �صغرية احلجم وتتنا�صب 
و�صع  يف  هذه  ت�صتخدم  واملدببة  اخلد.،  على  البل�رش  دمج  مع 
باحلجم  تتميز  ولكنها  عيوبها،  الخفاء  الب�رشة  على  الفاوندي�صن 
ال�صغري، لو�صع املكياج يف االماكن املرغوب فيها، والعمل على 

اخفاء حبوب وبثور الب�رشة نهائيا.
–  فر�صاة التنقيط وال�صتبلنغ:

فر�صاة ال�صتبيلنج 
ت�صتخدم هذه الفر�صاة يف من اأجل و�صع كرمي االأ�صا�ض ال�صائل على 

دائرية  حركات  يف  التحريك  ثم  ومن  التنقيط،  خالل  من  الب�رشة 
كمية  ت�صتخدم  جتعلك  باأنها  الفر�صاه  هذه  وتتميز  يدمج،  حتى 
ب�صيطة من الفاوندي�صن، حتى حت�صلن على ب�رشة طبيعية ومظه 

ن�رش للوجه، وتعطي الب�رشة منظر جميل.
–  فر�صة املروحة و  الكابوكي:

فر�صاة الكابوكي
الهاياليت  بو�صع  تخت�ض  التي  الفر�ض  من  الفر�صاة  هذه  تعتر 
ال�صيمر على الب�رشة، وتوزيعه ب�صكل مميز عليها دون اأي تكتالت، و 
الكابوكي ت�صتخدم يف و�صع البودرة على الب�رشة، وتكون منا�صبة 

جدا للج�صم ولكنها تكون على �صكل �صغري ومدببة وذو �صعر كثري.
الفر�صاة  و  االأياليرن  و  العن  –  فر�ض و�صع املكياج حتت وفوق 

امل�صطوفة:
فر�صاة و�صع مكياج العيون

يف  املكياج  لو�صع  املخ�ص�صة  الفر�ض  اأنواع  من  العديد  توجد 
حتى  املختلفة،  واالأ�صكال  االأحجام  من  بالعديد  وتختلف  العن، 
�صيدتي  عليكي  ولكن  املكياج،  و�صع  يف  املحرتفن  ي�صتخدمها 
من  تتمكنن  حتى  لكي،  فقط  الالزمة  االأدوات  ب�رشاء  تقومي  اأن 
احل�صول على مكياج جكيل ومرتب، وفر�صاة االأياليرن تتميز هذه 

العن،  االأياليرن على  اأجل ر�صم  باأنها حادة تتنا�صب من  الفر�صاه 
وتتميز باأنها متنحك القدرة على التحكم يف و�صع املكياج ب�صمك 
مميز وخط م�صتقيم، و الفر�صاة امل�صطوفة ت�صتخدم يف ر�صم العن 
واحلواجب، وتكون خم�ص�صة لتتنا�صب مع املبتدئن، الذين يعانون 
من التحكم يف و�صع املكياج. و الفر�صاة الكبرية امل�صتقيمة الراأ�ض 
تعمل على ر�صم خط مناديب الرمو�ض ال�صفلية للعن، وتعمل على 
فرد االأي�صادو الكرميي اأو امل�صطح عليها، وت�صتخدم اأي�صا لتنظيف 
ت�صتخدم  املل�صاء  امل�صطحة  و  احلواجب،  حتت  املوجودة  املنطقة 
العن، حتى يكون منا�صب وخملوط  ال�صادو على جفن  يف توزيع 
االألوان  لرتكيز  ت�صتخدم  الدمج  و  التمويه  و  القلم  فر�صاة  و  جيدا. 
على الب�رشة يف املكان املخ�ص�ض يف العن، وتكون �صكلها مميز 
ومدبب لو�صع الهاياليت على زاوية العن، و تعمل هذه الفر�صاة 
على متويه اخلطوط، وهذا حيث يف حالة ر�صم الكحل على العن، 
لو�صع  كبري  ب�صكل  منا�صبة  وتكون  الفر�صاة،  بهذه  متويهه  يتم 
لدى  تتوافر  اأن  من  والبد  اأي�صا،  ال�صفلية  الرمو�ض  على  االأي�صادو 
يف  للدمج  ت�صتخدم  الدمج  و  املكياج،  بو�صع  املهتمن  ال�صيدات 
منطقة العن، والعل على حتديد الدمج يف منطقة واحدة، والبد من 

ان تتوافر لدى ال�صيدات.

متابعة –الجورنال 

طريقة عمل فاهيتا الدجاج 

فوائد صنفرة القهوة والسكر للوجه والشفايف

أضرار تقشير البشرة بحمض الفواكه

املكّون��ات ن�ص��ف كيلو من الدج��اج امل�صّحب م��ن العظام. 
حّب��ة واح��دة م��ن الطماطم. حّبت��ان م��ن الفلف��ل الرومي. 
زيت��ون اأ�ص��ود مقّط��ع. ن�ص��ف ك��وب م��ن البقدون���ض. حّبة 
ان م��ن الثوم.  واح��دة م��ن الب�ص��ل، متو�ّصط��ة احلج��م. ف�صّ
ملعقت��ان كبريت��ان من اخل��ّل االأبي�ض. ملعق��ة �صغرية من 
الكاري. فلف��ل اأ�صود، ح�صب الرغب��ة. ملعقتان كبريتان من 
زيت الّزيتون. طريقة الّتح�ص��ري اغ�صلي الّدجاج ب�صكٍل جّيد 
باملل��ح واخل��ل. قّطع��ي الّدج��اج اإىل �رشائح �صغ��رية مثل 

ال�صاورم��ا. دّق��ي الّث��وم واطحني��ه، ث��ّم �صع��ي الّدجاج مع 
الفلفل االأ�صود، والكاري، واخل��ل، وامللح، والقليل من املاء 
ملّدة ن�ص��ف �صاعة. قّطعي الب�صل اإىل �رشائح رقيقة وقّلبيه 
يف الّزي��ت قلياًل. �صع��ي الّدجاج يف الّزي��ت وقّلبيه. قّطعي 
الفلف��ل اإىل مكّعبات، ثّم اأ�صيفي��ه اإىل الّدجاج حّتى ين�صج. 
اأ�صيف��ي الّطماط��م املقّطع��ة والبقدون�ض قب��ل االنتهاء من 
الّن�ص��ج بفرتٍة قليل��ٍة. قّدميها مع االأرز االأبي���ض، وال�صلطة 

اخل�رشاء اأو اخلبز بعد متام الّن�صج.

تلج��اأ كث��ري م��ن الن�ص��اء ال�صتخ��دام و�صف��ات طبيعي��ة 
للحف��اظ على ن�ص��ارة الب���رشة و جماله��ا، و منها مثال 
و�صف��ات القهوة و ال�صكر و الت��ي ت�صتخدم لعمل �صنفرة 
للوج��ه و اأي�صا ال�صفاي��ف، و تفيد الب�رشة ب�صكل اكر عن 

طريق اإ�صافة مكونات اأخرى مثل الزيوت الطبيعية.
طريقة عمل �صنفرة القهوة و ال�صكر

لعم��ل و�صف��ة �صنف��رة للوج��ه و ال�صفاي��ف باملنزل من 
القهوة و ال�صكر، ن�صتخدم حبوب القهوة املطحونة مع اأي 
ن��وع من ال�صكر، و اإذا كانت الب�رشة لديكي ح�صا�صة فاإنه 
ين�ص��ح يف هذه احلالة با�صتخدام ال�صكر الناعم اأو ال�صكر 
املطح��ون، و ن�صيف للو�صفة اأحد الزيوت الطبيعية مثل 
زي��ت الزيتون اأو زيت جوز الهند ح�ص��ب الرغبة، و ميكن 
ا�صتب��دال الزي��وت الطبيعي��ة بكب�ص��والت فيتام��ن ه� و 
تخل��ط املكونات معا يف علبة �صغ��رية، رمبا علبة كرمي 
فارغ��ة اأو علبة زجاجية �صغ��رية و ي�صتخدم مبا�رشة، و 

ميكن ا�صتخدام القهوة التي مت غليها م�صبقا.
طريقة ا�صتخدام �صنفرة القهوة و ال�صكر

ي�صتخدم اخلليط الذي اأعددناه عن طريق و�صع كمية من 
ال�صنف��رة على ب�رشه الوجه، ث��م التدليك ب�صكل دائري، و 
و برف��ق حتى ال ن�صب��ب االأذى للب�رشة، و يف حالة و�صع 
اخللي��ط على اجلبهة ف��اإن التدليك يكون م��ن املنت�صف 

باجت��اه اجلانب��ن، و يتم تدليك االأن��ف اأي�صا و املنطقة 
ب��ن احلاجب��ن، و يو�صع كمي��ة قليلة م��ن اخلليط على 
ال�صفاي��ف وي مت تدليكها برفق اأكرث، ثم يتم غ�صل الوجه 

باملاء البارد، و تن�صيفه برفق ثم و�صع كرمي مرطب.
فوائد �صنفرة الوجه و ال�صفايف

تعمل ال�صنف��رة على اإزالة طبقة اجلل��د امليت املوجودة 
عل��ى �صط��ح الب�رشة، و بالت��ايل جتدد الب���رشة و ترتكها 
ناعمة و رطبة، و كذلك ت�صاعد يف اإزالة البقع الداكنة من 
الب���رشة، و تخفيف ظهور التجاعي��د، و ال توؤثر ال�صنفرة 
عل��ى الطبقات العميقة م��ن اجللد، مما ي�صمن عدم تهيج 
اجلل��د و الب�رشة نتيج��ة ا�صتخدام ال�صنف��رة الطبيعية، و 
تزي��ل اأي�ص��ا اآثار ن��دوب ح��ب ال�صباب و احلف��ر العميقة 
بالب�رشة مع اال�صتخدام املتكرر، كما اأن التدليك املتكرر 
للب���رشة يعم��ل على جتديد الدورة الدموي��ة يف الوجه، و 

جعل ب�رشة الوجه اأكرث �صحة.
فوائد القهوة للب�رشة

القهوة هي من م�ص��ادات االأك�صدة الطبيعية التي حتمي 
الب���رشة من عالمات كر ال�ص��ن و التجاعيد، و تقوم ب�صد 
الب���رشة و منحها مظهرا �صبابيا، و تخفف ن االلتهابات 
املوجودة يف الب�رشة و تخفف من حب ال�صباب، و للقهوة 
اأي�ص��ا تاأثري فعال يف تفتي��ح لون الب�رشة، و ت�صاعد على 

ع��الج ا�صمرار و انتفاخ املنطق��ة حتت العينن، و ترطب 
الب�رشة اجلافة.

فوائد ال�صكر للوجه و ال�صفايف
يفي��د ال�صك��ر اأي�ص��ا ب���رشة الوج��ه ع��ن طري��ق تقلي��ل 
االلتهاب��ات، و تنظيف الب�رشة عن طريق فتح امل�صامات 
امل�صدودة و اإزال��ة اخلاليا امليتة، و تقليل اإفرازات الغدد 
الدهني��ة يف الب���رشة ما يقل��ل اأي�صا من ح��ب ال�صباب و 
يقلل م��ن ملعان الب���رشة، و يحارب جف��اف الب�رشة عن 
طري��ق ترطيبها ب�صكل طبيعي، و يعمل اأي�صا على جتديد 
طبق��ة اخلالي��ا يف ال�صفايف و منحها لون��ا اأكرث حيوية 

و اإ�رشاقه.
فوائد زيت الزيتون للب�رشة

زي��ت الزيت��ون من الزي��وت الطبيعية الت��ي حتتوي على 
م�ص��ادات االأك�ص��دة و عل��ى عنا�رش مفيدة ج��دا و مهمة 
للب���رشة، حي��ث ميد زي��ت الزيتون الب���رشة بفيتامن ه�� 
ال���رشوري ملن��ح الب���رشة �صكال اك��رث �صباب��ا و حماربة 
عالمات تقدم العم��ر و ال�صيخوخة، و ي�صاعد يف الق�صاء 
عل��ى الهاالت ال�ص��وداء حتت العينن، و ه��و اأي�صا مزيل 
طبيع��ي للمكياج، و منظف طبيعي للب�رش يزيل االأو�صاخ 
و االأترب��ة و ينظ��ف م�صام��ات الب���رشة، و ي��رتك الب�رشة 

رطبة و ناعمة.

تق�ص��ري الب���رشة بحم�ض الفواكه م��ن طرق العناي��ة بالب�رشة 
الت��ي اإنت���رشت موؤخ��را، ملا لها م��ن نتائج فعال��ة يف تق�صري 
طبق��ة اجللد اخلارجي��ة وحتفيز اجللد الإنت��اج خاليا جديدة، 
وبالرغم م��ن فوائد حم�ض الفواكه ف��اإن االإ�صتعمال اخلاطئ 

لها ي�رش الب�رشة ب�صورة كبرية .
اأ�رشار تق�صري الب�رشة بحم�ض الفواكه

بالرغم م��ن الفوائد العديدة حلم�ض الفواك��ه فاإن االإ�صتخدام 
اخلاط��ئ لها من املمكن اأن ي��وؤدي لبع�ض االأ�رشار واأعرا�ض 

جانبية �صارة مثل:
-1م��ن املمكن عن��د تق�صري الب�رشة بحم���ض الفواكه بكرثة 
تلته��ب الب�رشة وت�صاب باالإحمرار، وهناك بع�ض االأ�صخا�ض 

قد ي�صابوا بح�صا�صية.
-2عن��د عم��ل تق�صري للب�رشة تك��ون الب�رشة اأك��رث ح�صا�صية 
م��ن اأي وقت وقد ت�ص��اب باالإلتهاب اأو بح��روق ال�صم�ض عند 
التعر���ض الأ�صع��ة ال�صم�ض القوي��ة، ولهذا يجب عم��ل جل�صات 

تق�ص��ري الب���رشة يف ف�ص��ل ال�صت��اء اأو عن��د عمله��ا يف ف�ص��ل 
ال�صي��ف يجب جتنب التعر�ض لل�صم�ض لعدة اأيام بعد اجلل�صة، 
وكذل��ك عند التعر�ض لل�صم�ض يج��ب اإ�صتعمال كرمي واقي من 

اأ�صعة ال�صم�ض حلماية الب�رشة من حروق ال�صم�ض.
باجلف��اف  الب���رشة  ت�ص��اب  ق��د  الب���رشة  تق�ص��ري  -3عن��د 
والت�صقق��ات، وله��ذا يج��ب ���رشب كمي��ات كب��رية م��ن املاء 
والعناي��ة برتطي��ب الب���رشة بالكرمي��ات املرطبة قب��ل وبعد 

جل�صة التق�صري.
-4عن��د و�صع حم���ض الفواكه على االأماك��ن احل�صا�صة يف 
الوج��ه مث��ل حول الع��ن واالأنف وحول الفم ق��د ت�صاب هذه 

االأماكن باحل�صا�صية وباالإلتهاب.
الطرق ال�صحيحة ال�صتخدام حم�ض الفواكه يف تق�صري الب�رشة
-1لتجن��ب اأي اعرا�ض جانبي��ة اأو اإ�صابة الب�رشة باحلروق 
واالإلتهاب��ات يج��ب القي��ام بها عن��د طبيب جلدي��ة خمت�ض 
وحت��ت اإ�رشاف��ه وجتن��ب عمله��ا يف املن��زل بنف�ص��ك حتى ال 

ت�رشي ب�رشتك.
قب��ل  جي��دا  والب���رشة  الوج��ه  تنظي��ف  -2يج��ب 

اخل�ص��وع جلل�ص��ة تق�ص��ري ويج��ب قبلها و�ص��ع كرميات 
عل��ى الب���رشة حتت��وي عل��ى حم���ض الفاكه��ة حت��ى ت�صتعد 

الب�رشة لهذا احلم�ض.
-3ال ت��رتك االأحما���ض عل��ى الب���رشة اأك��رث م��ن دقيقتن 
ث��م ت��زال، والطبي��ب املعالج هو م��ن يحدد تركي��ز اأحما�ض 

الفاكهة املنا�صبة لب�رشتك.
-4بع��د عمل اجلل�صة واإزالة حم�ض الفاكهة متاما البد من 
و�ص��ع كرمي مرط��ب منا�صب عل��ى الب�رشة بالكام��ل حتى ال 

تتعر�ض للجفاف.
-5اإذا مل يت��م احل�ص��ول على النتائج املرج��وة من اجلل�صة 
االأوىل م��ن املمكن عمل جل�صة اأخ��رى ولكن بعد مرور بع�ض 
الوق��ت عل��ى اجلل�صة االأوىل تكون على االق��ل اإ�صبوعن حتى 

ال جتهدي ب�رشتك.

مهني��ًا: تفق��د ال�صيطرة عل��ى بع�ض االأو�ص��اع، اأو تتبلبل 
االأجواء اإذا كنت تعمل على م�رشوع ثقايف اأو فكري على 
االخ���ض عاطفيًا: تتخلى ع��ن م�صايقة احلبيب بهوايات 
�صخ�صّي��ة متار�صه��ا مبف��ردك اأو م��ع االأ�صدق��اء وتبدي 

اهتمامًا �صادقًا برغباته وت�صغي اإليه با�صتمرار

مهنيًا: قد ت�صعر ببع�ض االرتباك وتنتابك اأفكار �صلبية 
فتت���رشف بطريقة منّفرة، اإحذر خمالف��ة االآراء واإثارة 
العداوات عاطفيًا: قد ت�صهد انفراجات عاطفية مفاجئة 
تدفعك اإىل التعلق بال�رشيك اأكرث فاأكرث وتوطيد العالقة 

بينكما

مهنيًا: تتط��ّور االأمور اإيجابيًا مل�صلحتك يف زمن قيا�صي، 
وه��ذا ما يرفع من معنوياتك لُتقبل على االأعمال بحما�صة 
كب��رية عاطفيًا: ح��ان الوقت للبحث ع��ن عالقة جدية مع 

�صخ�ض ت�صعر جتاهه مب�صاعر حقيقية وجادة

مهني��ًا: داف��ع عن م�صاريع��ك هذا الي��وم وال ترتاجع قيد 
اأمنل��ة، فاجلميع ي�صعى ليدفعك اإىل اتخاذ قرارات �صعبة 
عاطفي��ًا: الق�ص��اوة م��ع ال�رشي��ك ال تنفعك ب�ص��يء، الأنك 

�صت�صعر بوحدة وبفراغ كبريين اإذا قرر االنف�صال عنك

تعتربفر�شاة �ملكياج من �أهم 
�ملو��شيع �لتي تهم �ل�شيد�ت، و 
طرق ��شتخد�مها ب�شكل �شحيح 
هو �أهم ماي�شغل تفكري من تهتم 

باملكياج ، ف�شال عن �ن هناك 
بع�ض �لتفا�شيل �لتي ت�شاعد 

�ل�شيد�ت، يف �أن يكن لديهم 
ماهر�ت يف �لتعامل مع  فر�شاة 

�ملكياج �لو��شع، و�لتعرف 
على بع�ض �لأنو�ع �ملهمة �لتي 

حتتاجها كل �شيدة، و ترغب 
يف �أن تكون حمرتفة يف و�شع 
�ملكياج وهذ� ما�شوف نتناوله 

يف �ل�شطور �لقادمة.

مهني��ًا: تتعاون مع الزم��الء باإيجابية كبرية، فيكون 
ذل��ك وال �ص��ك حم��ل تقدي��ر واح��رتام كل م��ن حول��ك 
عاطفي��ًا: علي��ك اأن تك��ون اأكرث و�صوحًا م��ع ال�رشيك، 
فتعّر ل��ه عن حقيق��ة م�صاع��رك الرومان�صية جتاهه، 

وهذا يتطلب بع�ض اجلراأة

مهني��ًا: ت�صعر بتناغم �صات��ورن وجوبيتري منذ االأيام 
وتتو�ص��ح  برج��ك،  به��اء يف  القم��ر  ويزي��د  االأوىل، 
ال�ص��ورة الت��ي اأظهرته��ا لالآخرين عاطفي��ًا: ال�رشيك 
غ��ري جمر على حتّمل ردود اأفعال��ك، فهو قّدم الكثري 

وعليك اأن تبادله باملثل


