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مهنيًا: احللول الو�سط��ى مطلوبة باإحلاح يف 
العم��ل، وي�ستح�س��ن اأن تبقى كذلك لئال تدفع 

ثمن ت�رسعك فيما بعد
عاطفي��ًا: ت�رسف��ات ال�رسي��ك الغريبة مل تعد 
تط��اق، وقد ترت��د �سلبًا عل��ى العالقة وتوقع 

الأ�سواأ بينكما

ال  يج��ب  ب�سفات��ك  يتمت��ع  م��ن كان  مهني��ًا: 
ي�ست�سلم لالأمر الواقع، فاأنت قادر على النهو�ض 

وال�سري جمدداً نحو م�ستقبل اأف�سل
عاطفي��ًا: يجب اأن تفهم ت�رسفات ال�رسيك مهما 
بلغ��ت حدته��ا، وخ�سو�س��ا ان��ه حتم��ل الكثري 

ب�سببك

مهني��ًا: رمب��ا جتاب��ه بع���ض الأح��داث الت��ي 
تخرب��ط منهاج��ك وتغ��ري عادات��ك، وتواج��ه 

معاك�سات وعقبات �رسعان ما تزول
عاطفيًا: تقع حتت �سحر اأحد ال�سخا�ض الذي 
ين�سي��ك ما حولك اأو رمب��ا تغامر يف جمالت 

جديدة باحثًا عن اللهو واملرح

مهني��ًا: تطل��ق م�رسوعًا اأو تنت���رس لق�سية اأو 
تف��رح ببع�ض الخب��ار، وتدفعك الظروف اإىل 

اخلروج من مكانك
عاطفيًا: مزاج��ك املتقلب ي�سبب لك مزيداً من 
املواجه��ات مع ال�رسيك، فك��ن هادئًا لرتتاح 

اأكرث

مهني��ًا: ت�ستقط��ب التاأيي��د والإعج��اب، وحتقق 
اأهداًف��ا كث��رية م��رة واح��دة، م��ا يع��زز ثقت��ك 
بنف�س��ك ويح��دث تغي��ريات ايجابي��ة يف جمال 
عمل��ك عاطفيًا: ل ت�ستخدم نفوذك لفر�ض راأيك 
عل��ى ال�رسيك، فهو بات يح�س��ب اخلطوات جيداً 

ملواجهتك

م��ن  التخفي��ف  الي��وم  اإلي��ك  يطل��ب  مهني��ًا: 
النقا�س��ات وعر�ض الع�س��الت اأو الدخول يف 
مب��ارزة كالمية بثقة عالية بالنف�ض عاطفيًا: 
لق��اء عاطف��ي انتظرت��ه طوياًل وعلق��ت عليه 
الكث��ري من الآم��ال، لكنك حتقق احل��د الأدنى 

من طموحاتك، وهذا لي�ض �سيئًا

مهني��ًا: م��ن الأف�سل جتنب ال�رسع��ة والتهور 
واملجازفات كليًا، اإحم نف�سك من النفعالت 

وكن مت�ساهاًل
عاطفيًا: عليك اأن تنظر اإىل العالقة باإيجابية، 
واأن تتعل��م كيف حتولها اإىل تفاهم وان�سجام 
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هكذا ترتبين خزانة مالبسك بطريقة أقل جهدا 

ب��اأن  تري��ن  واأن��ت  الدني��ا  ب��ك  ت�سي��ق  ق��د 
دولبك اخلا���ض لتخزين املالب���ض والأحذية 
العارم��ة  بالفو�س��ى  يع��ج  والإك�س�س��وارات 
الت��ي جتعل��ك جتدي��ن �سعوب��ة يف اختيار ما 
�سرتتدي��ن الي��وم وكيفية اإختي��ارك للمالب�ض، 
وق��د تخط��ر ببال��ك فك��رة �ست�سعري��ن ببع�ض 
ال�سعوب��ة وال�سج��ر يف تنفيذها وه��ي اإعادة 
ترتي��ب ال��دولب، �ست�سعري��ن اأن��ك و�س��ط هذه 
الفو�س��ى لن تنه��ي عملك متامًا ب��ل �ستمرين 
بكث��ري من املتاعب، ولكن هن��اك اأفكار رائعة 
ت�سه��ل علي��ك ترتي��ب دولب��ك ب��كل ب�ساط��ة 
و�سهول��ة وباأف��كار جميل��ة قد جتع��ل دولبك 
نظيف ومرتب وجميل، وقد ي�سهل عليك وعلى 
اأف��راد اأ�رستك تناول اأي �سيء من الدولب بكل 

�سهولة.
 كيفية ترتيب خزانة املالب�ض:

 بداي��ة لنب��داأ باملالب���ض قوم��ي بف��رز الثي��اب 
وا�ستبع��اد القطع التي ل ترغب��ن بها وتريدين 
الت��ي  القط��ع  ببع���ض  واحتفظ��ي  تغيريه��ا، 
م��ن  بع���ض  اإ�ساف��ة  باإمكان��ك  اأن  تالحظ��ن 
مل�سات��ك اخلا�س��ة عليها لتب��دو وكاأنها جديدة 

ميكنك ب��كل ب�ساطة ا�ستب��دال الأزرار اأو اإ�سافة 
الربو�سات اأو بع���ض الإك�س�سوارات التي ت�سفي 
ن��وع من اجلمال عل��ى مالب�س��ك ال�سيفية، كما 
ميكن��ك ال�ستف��ادة م��ن بع�ض �رساوي��ل اجلينز 
القدمي��ة باإع��ادة تدويرها وق�سه��ا لعمل منها 
�س��ورت جين��ز �سيف��ي رائ��ع وتزيين��ه ببع���ض 
الأف��كار الرائع��ة لديك، قومي بو�س��ع املالب�ض 
التي تريدين التخل���ض منها يف حقيبة خا�سة 
بع��د طيها، وباإمكانك الت�س��دق بها اأو تقدميها 
كهدي��ة لبع���ض الأنا���ض الفق��راء املحتاج��ن، 
و�ست�سعري��ن بال�سع��ادة نتيج��ة ه��ذا الت�رسف 
الرائ��ع الذي �ستفرحي به قل��وب البع�ض. اتبعي 
اأ�سل��وب املوا�س��م يف ترتيب دولب��ك ففي بداية 
ال�سي��ف علي��ك ف�س��ل خزان��ة خا�س��ة اأو رف 
اإىل املو�س��م  ال�ستوي��ة  عل��وي لرف��ع املالب���ض 
الق��ادم حتى ي�سهل عليك ترتي��ب ثياب املو�سم 
احل��ايل ويف بداية ال�ستاء اتبعي نف�ض اخلطوات 
ال�سابقة. قوم��ي بف�سل ثياب اخلروج عن ثياب 
البي��ت حت��ى ل حتدثي اأي فو�س��ى عند كل مرة 
تريدين اخلروج فيها. خ�س�سي كل رف اأو جزء 
م��ن ال��دولب ل�سيء مع��ن ويف�س��ل اأن تقومي 
ب���رساء بع�ض الأكيا�ض التي تعل��ق على العمود 
الأ�سط��واين. قوم��ي بتعلي��ق ثي��اب اخلروج يف 
الأكيا���ض حت��ى ي�سه��ل علي��ك روؤيته��ا وقومي 

بطيه��ا بطريق��ة م�ستوي��ة حت��ى ل تلجاأين اإىل 
فرده��ا باملكواة، ومن ثم علقيه��ا يف الدولب. 
يف�س��ل اأن ت�سع��ي اجلين��زات لوحده��ا يف رف 
خم�س���ض ف�ستتذك��ري اأنهم موج��ودن يف رف 
مع��ن كلم��ا احتج��ت اإىل اإرتداء اجلين��ز. �سعي 
التي�سريت��ات القطني��ة اأي�س��ا يف رف خم�س�ض 
حت��ى ي�سه��ل علي��ك تناوله��ا. قوم��ي بو�س��ع 
ال�سورت��ات الق�س��رية يف رف لوح��ده فطريق��ة 
ترتي��ب ال�سن��ف الواحد ت�سهل علي��ك الكثري من 
الأم��ور. قوم��ي بتخ�سي���ض ق�سم م��ن الدولب 
لثياب املنزل يف رف م�ستقل ورتبي الثياب كل 
يف ق�سم ح�س��ب ال�سنف الواحد. �سعي املالب�ض 
الداخلية يف �سناديق اأو �سالت جميلة من الق�ض 
املبط��ن وحددي لها م��كان خا�ض يف الدولب 
البال�ستي��ك  م��ن  حافظ��ات  ���رساء  ميكن��ك  اأو 
خم�س�سة لذلك وهي تتوفر بعدة خامات وعدة 
اأ�س��كال وت�سفي اجلمال عل��ى دولبك، وق�سمي 
كل نوع م��ن املالب�ض الداخلي��ة يف �سندوق اأو 
�سلة لوحده. �سعي اجلوارب يف �سندوق خا�ض 
اأو ميكن��ك  ال��دولب  اأي�س��ًا و�سعي��ه يف رف 
و�سع��ه يف ال��دولب اخلا���ض بالأحذية فهي 
طريق��ة �سهلة وجميلة. رتب��ي ال�سالت واأنواع 
ال�سكارف املتواجدة لديك بطريقة ل تكلفك اإل 
قليل من املال و�ستوفر عليك الكثري من العناء، 

وه��ي ب��اأن تتوجهي لل�س��وق وتقوم��ي ب�رساء 
قطع��ة خم�س�س��ة حلف��ظ ال�سالت عب��ارة عن 
قط��ع دائرية مفرغة م�سبك��ة ببع�سها البع�ض 
تقومن بو�سع كل �سال لديك يف كي�ض دائري، 
كم��ا اأن هذه الطريقة توف��ر لديك م�ساحة اأكرث 
م��ن  العدي��د  تقتن��ن  اإذا كن��ت  ال��دولب.  يف 
الإك�س�س��وارات باإمكان��ك اإفرازها ح�سب النوع 
وو�س��ع كل ن��وع يف حافظة �سغ��رية وتتوفر 
يف الأ�س��واق حافظ��ات لالإك�س�س��وارات عبارة 
ع��ن خزان��ة مق�سم��ة لأدراج �سغ��رية احلج��م 
كم��ا اأنه��ا جميلة يف نف�ض الوق��ت. اأم اإذا كنت 
ل جتدي��ن امل�ساح��ة ولدي��ك كمي��ة كبرية من 
الإك�س�س��وارات فب��كل �سهول��ة ميكن��ك الطل��ب 
م��ن النج��ار بتف�سي��ل دولب �سغ��ري يتك��ون 
من ج��زء واحد وهي عبارة ع��ن دولب حلفظ 
الإك�س�س��وارات، كم��ا يج��ب اأن حتت��وي عل��ى 
عالقات مثبتة بها لتعلي��ق القالئد وال�سال�سل 
وجواري��ر �سغرية حلفظ الأقراط واخلوامت وما 
اإىل ذلك، كما ميكن اإ�ستغاللها لو�سع دبابي�ض 
ال�سعر وامل�ساب��ك والأحزمة وجميع مقتنياتك 
م��ن الذه��ب اأو الف�سة ويف�س��ل ف�سل كل نوع 
لوح��ده. اأما دولب الأحذية فاإجعلي فيه كثري 
م��ن الرفوف لو�س��ع الأحذية ورف��وف لو�سع 
احلقائب كل منف�س��ل على حدة وميكنك حفظ 

الفرا�س��ي واأدوات تلمي��ع اجلل��د والأحذي��ة يف 
اأدراج ال��دولب، كم��ا ميكنك و�س��ع ال�سندوق 
الذي يحتوي على اجلوارب القطنية يف دولب 
الأحذي��ة. اأف��كار جميل��ة اأقدمها اإلي��ك  ميكنك 
ال�ستف��ادة من �سناديق الكرتون التي تتواجد 
به��ا الأحذية عن��د �رسائها، قوم��ي باإل�ساقها 
باأي ن��وع من ال��ورق الال�سق ال��ذي تف�سلن 
وه��و يتواج��د بع��دة األ��وان واأ�س��كال جميل��ة، 
ميكن��ك اإ�ستخ��دام ه��ذه ال�سنادي��ق للتخزي��ن 
ب��كل �سهول��ة كم��ا ميكن��ك ل�سقه��ا بال�س��ق 
يحتوي على ر�سوم��ات واألعاب واألوان جميلة 
وو�سعه��ا يف غ��رف الأطف��ال ت�سع��ن فيه��ا 
بع���ض الق�س���ض اأو الألع��اب اأو حتى مالب�ض 
الأطفال. ميكنك ل�س��ق اأرفف الدولب بالورق 
الال�س��ق كم��ا ميكنك اختي��ار نوع م��ن اللون 
البن��ي وال��ذي يتوافق م��ع لون اخل�س��ب وذلك 
حلفظ املالب�ض اأكرث وللمحافظة عليها. ميكنك 
و�سع بع���ض من كرات التخزي��ن التي تو�سع 
ب��ن املالب���ض ملن��ع الع��ث ولإبع��اد الروائح 
الكريه��ة. كم��ا ميكنك و�سع بع���ض من زهور 
اخلزام��ى اأو الزه��ور املجففة الت��ي تف�سلينها 
يف قطع��ة م��ن الدانتي��ل اأو ال�سيف��ون وقومي 
بربطه��ا ب�س��وار جمي��ل و�سعيه��ا يف دولبك 

فتزيد مظهره جماًل وتك�سبه رائحة جميلة. 

بغداد – هيفاء القره غولي

 املكونات:
 خم�سة اأكواب م��ن الطحن. اأ�سبع من الزبدة. ملعقة كبرية 
م��ن اخلمرية. ربع ملعقة �سغرية من امللح. ن�سف كوب من 
ال�سك��ر. كوب ون�سف م��ن احلليب ال�سائ��ل الفاتر. بي�ستان. 
طريقة التح�س��ري فعلي اخلمرية بو�سعه��ا باحلليب الدافئ 
م��ع ال�سكر، ثم �سعي اخلمرية جانب��ًا حتى تتفعل وذلك من 
خ��الل تكون طبق��ة ذات رغ��وة ورائح��ة اخلم��رية النفاثة. 

اخلط��ي الطح��ن م��ع امللح، وم��ن ث��م اأ�سيفي اإلي��ه الزبدة 
املذاب��ة وافركيه��م جي��داً. اعمل��ي حفرة يف و�س��ط الطحن 
و�سع��ي فيها اخلمرية والبي�ض، ثم اعجني جميع املواد اإىل 
اأن حت�سلي على عجينة متما�سكة. �سعي العجينة يف مكان 
دافئ ملدة �ساعتن اأو اأكرث، حتى تخمر ويت�ساعف حجمها. 
عندما تتخمر العجينة ويت�ساع��ف حجمها فاإنها �ست�سبح 
جاهزة لال�ستعمال، فعندها عليك القيام بتقطيعها اإىل 15 

بنف���ض ال�سمك تقريبًا، مع اإعطائها �سكل الكرة و�سعيها بعد 
ذل��ك على �سينية مدهونة بالزب��دة، واتركيها اإىل اأن تخمر 
ويت�ساع��ف حجمها م��رة ثانية. ميكنك قليه��ا كما هي، اأو 
يت��م قطع و�سطه��ا با�ستخدام مق�ض �سغ��ري. اقليها بالزيت 
عل��ى نار متو�سط��ة وا�ستم��ري بالتقلي��ب اإىل اأن تتلون من 
اجلهت��ن. بعد اأن ت��ربد اح�سي الدونات ب��اأي �سيء ترغبن 

به؛ اأو ر�سي على وجهها ال�سكر الناعم اللذيذ.

حت��اول املراأة دائم��ًا اأن تغري م��ن مظهره��ا متا�سيًا مع 
املو�س��ى اأو رغب��ًة منه��ا يف التغيري للظه��ور يف اإطاللة 
اأجم��ل، واأك��رث الأمور الت��ي تلج��اأ الن�ساء للتغي��ري فيها، 
ل��ون ال�سعر اإ�سافًة اإىل اأم��ور اأخرى كثرية، ولكنها تف�سل 
كث��رياً يف اختي��ار الل��ون ال��ذي يالئمها، فكي��ف ميكنك 
اختيار لون �سبغة ال�سعر اعتماداً على لون الب�رسة ب�سكل 
رئي�س��ي؟ يعت��رب ل��ون الب���رسة عام��ل اأ�سا�سي يت��م اأخذه 
بع��ن العتبار عند اختيار لون �سبغة ال�سعر، فكل ب�رسة 

تتنا�س��ب م��ع ل��ون معن بحي��ث يظه��رك ب�سكل 
اأجم��ل، بحيث يغري من مظه��رك لالأف�سل ول 

ي�سط��رك لتغيري ال�سبغة من جديد اأو حتى 
البح��ث عن طرق واأ�ساليب قد تكون معقدة 
وغ��ري م�سمون��ة للتخل�ض من ه��ذا اللون، 

وبن��اًء عل��ى ه��ذا الأ�سا���ض يتم 
اختي��ار لون ال�سبغ��ة اعتماداً 
عل��ى ل��ون الب���رسة كالتايل:  

الب���رسة الفاحتة اأو البي�ساء تكون الألوان الأكرث مالئمًة 
له��ا ه��ي الأ�سق��ر الغام��ق اأو املتو�س��ط والأحم��ر الدافئ 
والبني الفاحت، اإ�سافًة اإىل اللون الربغندي واملاهوجني، 
اأم��ا الأل��وان التي ين�س��ح بالبتعاد عنه��ا وجتنبها هي 
الأ�س��ود والبن��ي الغام��ق والنحا�س��ي، اإ�ساف��ًة اإىل اللون 

الذهبي الفاحت والأ�سقر الفاحت.
 الب���رسة القمح��ي اأو املتو�سط��ة تك��ون الأل��وان الأك��رث 
مالئمًة لها ه��ي الك�ستنائي واملاهوجن��ي والك�ستنائي، 
اإ�ساف��ًة اإىل البن��ي املتو�س��ط اأو البن��ي الغام��ق وال��ذي 
ي�سمى بني ال�سوكولتة، ويف حال اأردت فقط اأن تعملي 
خ�س��الت ملونة فين�سح با�ستخدام كل من النحا�سي 
اأو الأحم��ر، اأم��ا الألوان التي ين�س��ح بالبتعاد عنها 
وجتنبه��ا ه��ي الأ�س��ود املحم��ر اإ�ساف��ًة اإىل الأ�سقر 
الذهب��ي.  الب���رسة ال�سم��راء تك��ون الأل��وان الأك��رث 
مالئمًة لها هي الأ�س��ود والبني بدرجاته املختلفة 
اأو الأحمر الداف��ئ اأو الربونزي، اإ�سافًة اإىل الأ�سقر 

الذهب��ي اأو الأ�سقر الع�سل��ي اأو الذهبي الغامق، ويف حال 
اأردتي فقط اأن تعملي خ�سالت ملونة فين�سح با�ستخدام 
كل من الأ�سق��ر الذهبي اأو البني الفاحت اأو الأحمر اإ�سافًة 
اإىل النحا�س��ي، اأم��ا الألوان التي ين�س��ح بالبتعاد عنها 

وجتنبها هي الأ�سود املزرق، اإ�سافًة اإىل الأ�سقر الفاحت. 
ن�سائح قبل �سبغ ال�سعر يف البيت:

 قب��ل اأن ت�سبغي �سعرك ين�سح باأن يكون جاف ونظيف، 
وذلك من خالل غ�سله باملاء وال�سامبو املنا�سب قبل يوم 
واح��د فقط من �سبغ��ه، اأما البل�سم فين�س��ح بو�سعه قبل 
�سبغ ال�سعر باأ�سبوع. احر�سي على و�سع قفازات جلدية 
يف يدي��ك قب��ل اأن تبدئ��ي، وكذل��ك �سعي قطع��ة قما�ض 
اأو ق�سدي��ر عل��ى عنق��ك حلمايتها م��ن ال�سبغ��ة. التزمي 
بالوق��ت امل��دون عل��ى علبة ال�سبغ��ة، ول تقلل��ي منه اأو 
تزيديه حتى حت�سلي عل��ى النتائج املرغوب بها. جربي 
ال�سبغة عل��ى خ�سلة من �سعرك، حت��ى تتاأكدي من اأنها 

اللون املطلوب اأو ل.

مهنيًا: تنتع�ض الآمال اليوم في�سطع جنمك يف 
جمالك املهن��ي وتتلقى عرو�س��ًا كثرية على 
طب��ق من ف�س��ة عاطفيًا: قد يح��اول بع�سهم 
عرقل��ة تقدم��ك عاطفي��ًا، لكنه ل��ن ينجح يف 
م�سع��اه ول �سيم��ا اأنك متل��ك اأ�ساليب متعددة 

لإجناح العالقة

مهني��ًا: رف�سك الو�ساط��ة يف اأي جمال، يعزز 
موقعك جتاه م�سوؤوليك ويثبت مدى كربيائك 

يف الأمور احل�سا�سة
عاطفي��ًا: م�ستقب��ل العالق��ة بال�رسي��ك رمب��ا 
يتح��دد الي��وم ول �سيم��ا اأن ما ح�س��ل اأخرياً 

كان مبثابة اإنذار

مهنيًا: ميتاز هذ اليوم بالتوا�سل مع حميطك 
والزيارات واملوؤمترات والبحوث والدرا�سات، 

ويوؤ�رس اإىل حالة توافق وان�سجام
عاطفي��ًا: يب��داأ ه��ذا اليوم ب�سغ��وط لكنه غري 
حاف��ل باملتاعب والأخطاء واجلدال، وينتهي 

�رسيعًا

مهني��ًا: لن تتاأخر يف ا�ستعمال كل ما قدر لك 
من قدرات مهنية لإثبات جدارتك، وهذا يعزز 

موقعك العملي
عاطفي��ًا: الغرية توؤدي اإىل اأم��ور معقدة، لكن 
ل تبال��غ يف ردات فعلك لأنك ت�سل اإىل طريق 

م�سدود

مهني��ًا: تزداد احلظ��وظ الإيجابية، لكن عليك 
اأن تك��ون ح��ذراً ج��داً، ول تعق��د حيات��ك، بل 

عالج الأمور الطارئة بهدوء وب�سرب طويل
عاطفي��ًا: تتح�سن الأو�ساع م��ع ال�رسيك على 
ال�سعد كافة، ذلك بعد �سوء التفاهم الذي �ساد 

بينكما اأخرياً

 يختلف �سكل اأج�سام الفتيات 
البع���ض،  بع�سه��ن  ع��ن 

والبع���ض  طوي��ل  فبع�سه��ن 
الآخ��ر ق�س��ري، وبع�سهن رفيع 

والبع���ض الأخر �سمن، وتختلف 
املناطق التي تتعر�ض فيها الفتاة 

اأخ��رى،  اإىل  واح��دة  م��ن  لل�سمن��ة 
فنجد بع�ض الفتي��ات �سمينات من 

منطق��ة الو�س��ط، والبع���ض الآخر من 
منطقة الأرداف اأو احلو�ض اأو منطقة 
البطن، وتلعب ه��ذه الختالفات دور 
مهم يف طبيعة املالب�ض التي تنا�سب 
كل ج�س��د وتخف��ي عيوب��ه وفيما يلي 

تو�سيح لذلك:
ذو  اجل�س��م  وه��و  الكم��رثي:  اجل�س��م   
الو�س��ط النحيل والأكت��اف والأرداف 
العري�س��ة، وقد ل يع��ود �سبب عر�ض 
ب��ل  لل�سمن��ة  والأرداف  الأكت��اف 

لطبيع��ة العظام العري�سة امل�سكلة 
للج�س��م، وعل��ى �ساحب��ة ه��ذا 

الف�سات��ن  اختي��ار  اجل�س��م 
ال�سيقة م��ن منطقة الو�سط 

والوا�سع��ة من الأ�سف��ل، كما عليه��ا البتعاد عن 
عل��ى  حتت��وي  والت��ي  الف�سفا�س��ة  الف�سات��ن 
الك���رسات م��ن ناحي��ة الأرداف ك��ي ل تب��دو 
اأعر���ض، وجتن��ب الف�سات��ن امل�سنوع��ة من 
قما���ض ال�سات��ان.  اجل�س��م ال��ذي عل��ى �سكل 
ال�ساع��ة الرملي��ة: يك��ون اجل�س��م منح��وت 
م��ن عند اخل�رس م��ع اأرداف ممتلئة قلياًل 
ومنطق��ة �س��در ب��ارزة، وه��و م��ن اأكرث 
الأج�سام تنا�سقًا وطلبًا من قبل الفتيات، 
وم��ن املهم هن��ا اختي��ار الف�ستان الذي 
يظه��ر انحناءات اجل�سم كاملًة، لذا 
�ستبدو الف�ساتن ال�سيقة جميلة 
عل��ى ه��ذا اجل�س��د، وي�ساع��د 
ارت��داء الكع��ب الع��ايل مع 
عل��ى  الف�ست��ان  ه��ذا 
منح��ك مظه��راً جذابًا. 
اجل�س��م املثلث: هو 
ال��ذي  اجل�س��م 
باأكتاف  يتمتع 
مع  �سغ��رية 

اأرداف عري�س��ة وو�س��ط عري���ض، وينا�س��ب ه��ذا اجل�س��م 
الف�ساتن التي حتتوي على حزام عري�ض اأو زينة عري�سة 
عل��ى منطق��ة الو�سط مما ي��ربز هذه املنطقة ب�س��كل اأف�ض 
ويجعله��ا تب��دو اأ�سغ��ر، م��ع احلر���ض األ يك��ون الف�ستان 
عري���ض اأو يحت��وي عل��ى ك�رسات م��ن منطق��ة الأرداف، 

وم��ن الأف�س��ل اأن يك��ون الف�ست��ان موح��د اللون، ل 
يحت��وي على العديد م��ن الألوان امللفت��ة.  اجل�سم 

البي�س��اوي: يتمي��ز هذا اجل�س��م باأكتاف��ه ال�سغرية 
واأرداف��ه الرفيع��ة م��ع الو�س��ط العري�ض وامل��دور، يجب 

اختي��ار الف�ست��ان هنا ب�س��كل يظه��ر الأكت��اف والأرداف 
ويخف��ي عيوب منطق��ة البطن، فالف�ست��ان الطويل ال�سيق 
من منطقة ال�سدر واملن�س��دل بنعومة على اجل�سم منا�سب 
له��ذا النوع م��ن الأج�سام، مع احلر���ض األ يكون الف�ستان 
م��ن ال�سات��ان اأو القما���ض ال��ذي يلت�سق باجل�س��م فيظهر 
العي��وب والدهون املوج��ودة فيه.  اجل�س��م امل�ستطيل: هو 
اجل�س��م ال��ذي ل يحتوي عل��ى اأي انحن��اءات اأو زوايا من 
منطق��ة اخل���رس، وهن��ا ميكن ارت��داء الف�سات��ن الق�سرية 
املك�سوف��ة من منطق��ة ال�سدر اأو منطق��ة الظهر مع و�سع 

حزام �سيق عند منطقة اخل�رس ليبدو اأنحف واأجمل.
 اجل�سم املمتلئ: وهو اجل�سم الذي يحتوي على نف�ض كمية 
الده��ون من جميع الأجزاء، وهن��ا يف�سل ارتداء الف�ساتن 

امل�سنوعة من قما�ض الدانتيل اأو املو�سلن.

طرق اختيار فساتين للسهرة

كيفية اختيار صبغة تناسب لون البشرة ؟

اكلة اليوم.. الدونات 


