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مهنيييًا: كن على اأمت اال�سييتعداد لتغيييرات مفاجئة 
ولفر�ض ا�سييتثنائية مل تكن تتوقعها، اأو لتتحّرر من 

قيد اأو خلرب مميز قد يقلب حياتك راأ�سًا على عقب
 عاطفيييًا: كن �سييبوراً وعاقاًل الأن االأجواء تتح�ّسيين 
اليييوم وتعييود اإليييك احلما�سيية وت�سييتعيد تفاوؤلييك 

با�ستمرارية العالقة

مهنيييًا: القمر املكتمل يف برج امليزان يعاك�سييك ويجعلك 
تواجييه ماأزقييًا ما اأو متزقًا بن اجتاهيين وتقوم مببادرة 
ما الإقناع االآخرين باأفكارك  عاطفيًا: مطلوب منك ال�سرب 
والتفّهم حتى لو كنت تغلي بنار الغرة وال�سييكوك، ت�سمد 

العالقة املتينة الأن الرياح لي�ست عا�سفة

مهنيييًا: فر�ييض ا�سييتثنائية تتعلييق مبحيطييك االعتيييادي 
ييل  ومب�سيياريعك الغالية. كل �سيييء يتحرك ب�رسعة وتتو�سّ
معييه اىل النتيجيية املطلوبيية  عاطفيييًا: تتمّتع ب�سخ�سييية 
جّذابيية ولطيفة وال بّد من اأن تلفت االأنظار اإذا كنت عازبًا، 

اإنه يوم ممّيز لتلطيف االأجواء والتقارب وامل�ساحلة

مهنيييًا: تواجييه الكثيير ميين املناف�سيية يف جمييال عملك 
وحتيياول اأن تتخطاها بحكمة وميين دون اأن توؤذي اأحداً، 
كمييا هي عادتييك دائمًا، وتخييرج منت�ييرساً  عاطفيًا: كن 
هادئييًا اإذا اأمكيين وال حتاول فر�ض اآرائييك، وال داعي اإىل 
تذكرك باأّن هذا اليوم يحمل خالفات ونقا�سييات �سعبة 

عليك مواجهتها بحكمتك املعهودة

مهنيييًا: ي�سيير هييذا اليييوم اإىل م�ييرسوع خيياّلق اأو اإىل ترقية 
ت�سييتحقها لتفوقك يف جمال العمل بعد تفوقك يف امل�ساريع 
التي اأوكلت اإليك  عاطفيًا: كن �رسيحًا مع ال�رسيك الأّن القدر 
دوالب، فقييد تنقلييب االأمييور عليك وجتييد نف�سييك عاجزاً عن 
حتّمل ردود فعله التي قد تف�سد كل �سيء يف حلظات متهورة

مهنيًا: يتيح لك هذا اليوم فر�سييًا مهمة للنجاح با�ستثمار 
لييك اأو لتنفيييذ بع�ض االأفكار اجلديييدة والفريدة من نوعها 
كنييت قييد عر�سييتها علييى امل�سييوؤولن ونلييت موافقتهييم  
عاطفيييًا: لن حتتيياج اإىل تقييدمي التربيييرات وكاأن احلبيب 

يتفهمك وي�ستوعب ت�رّسفاتك قبل اأن تتفّوه باأي كلمة

مهنيًا: توقع هذا اليوم فر�سًا تاأتي عن طريق بع�ض 
املوؤ�س�سييات وي�سيير اإىل عييودة املا�سييي للتاأثر يف 
حياتك  عاطفيًا: ت�سييادف �سخ�سًا غاب عنك طوياًل 
اأو تعيياود اللقيياء مَبن افرتقييت عنه، وتعي�ييض اأجواء 
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10 مدونات موضة لبنانيات يجب متابعتهن على إنستغرام

 هنيياك ع�ييرس مدونات مو�سيية لبنانيات ي�سييهمن بكل قوة يف 
تعريييف الن�سيياء العربيات اإىل اآخر ال�سيييحات، وطرق تن�سيييق 
املالب�ض، وكيفية اعتماد �سييتايل خا�ض ينا�سب �سخ�سياتهن، 

ومنحهن ن�سائح رائعة للتاألق باأناقة كل يوم.
 غنى غندور

تتمتييع غنييى غنييدور بجمييال نييادر هييو مزيييج ميين ال�رسقي 
والغربي، وذوق رائييع يجعلها قادرة على انتقاء القطع االأكرث 
رواجًا  وتن�سيييقها ب�سييكل فريد من نوعه، اإنهييا راقية وجذابة، 
متابعتهييا بالتاأكيييد �سييتمنحك الكثيير ميين االأفييكار املذهلة 

الإطالالتك. لها 132 األف متابع.
 لينا كزيز

عا�سييقة العالمات الراقية، �سييرتينها دامًا بحقيبة من بولغري 
اأو ديور اأو �سييانيل، حذاء من كري�سييتيان لوبوتان، ف�ستان من 
اأرميياين، لينييا كزيييز متتع ب�سييتايل راٍق ر�سيين ونا�سييج، لها 

األف متابع.  61،2
 دانا وويل

ميين بيين اأ�سييهر مدونييات املو�سيية والفا�سني�سييتاز يف الوطن 
العربييي، اإنها دانييا وويل التي تنتظر طفاًل قريبًا، و�سييواء قبل  
احلمييل اأو خالله، ت�رسق دينا االأنظار باأناقتها وذوقها الراقي 
الناعم، تع�سييق دينا االأك�س�سييوارات بالذات احلقائب ال�سييغرة 

اجلانبية، واالأحذية الالفتة، ولها 285 األف متابع.
 ناتايل فنج

لدى ناتايل فنج �سييتايل �سييبابي ُملهم، حتب االألوان امل�رسقة 
الريا�سييي  بال�سييتايل  االأنيقيية،  العملييية  والقطييع  الزاهييية، 
ييلة هييي حذاء بت�سييميم فريد، لها  والكاجييوال، قطعتها املف�سّ

األف متابع.  298
 غاييل ي�سايان

ع  اإنها العرو�ض التي �سييحرت اجلميع بف�سييتانها املذهل املر�سّ
باملجوهرات العام املا�سييي يف زفافها على هوفيك ي�سايان، 
تبلييغ غاييييل ي�سييايان 222 عامًا فقييط، لكنها متلك �سييتاياًل 

متمّيييزاً يجعلها حمييط اأنظارالفتيات يف مثييل عمرها، الالتي 
يتطلعيين اإليهييا واإىل اأناقتهييا، لهييا 455 األييف متابييع. اإنهييا 
من حمبييات اللييون االأبي�ض على وجييه اخل�سييو�ض، واالألوان 
االأحادييية عمومًا، وتنتظيير غاييل طفاًل، مييا يعدنا باإطالالت 

حمل رائعة ال�سهور يف املقبلة.
 جي�سيكا قهواتي

ملكيية اجلمييال اللبنانييية االأ�سييرتالية اجلميلة، لهييا 272 األف 
متابع، اإنها اأي�سييًا فا�سني�ستا ومدونة مو�سة، ومقدمة برامج، 
ووجه ماألوف يف اأ�سييابيع املو�سيية واالأحداث الكبرة يف هذا 
العامل ال�ساحر، جي�سيكا قهواتي �سديقة للعديد من العالمات، 

وحا�رسة دومًا يف ال�سفوف االأوىل لعرو�ض االأزياء املهمة.
 النا ال�ساحلي

حتقييق النييا ال�سيياحلي جناحييات متتالييية نفخر بهييا جميعًا 
بع�سها وراء بع�ض، اإنها �سيدة اأعمال وخبرة ومدونة مو�سة،  
اخترت لتكون من بن �سيييدات عربيات قليالت لال�سرتاك يف 
عر�ض عالمة دولت�سييي اأند غابانا يف اأ�سبوع ميالنو للمو�سة، 

اإنها متلك �سييتايل ع�رسي راٍق ومتمّيييز للغاية، لها 177 األف 
متابع.

 جويل ليون
متلك جويل ليون �ستاياًل فريداً ومتمّيزاً، ع�رسيًا اأنيقًا واأنثويًا 
للغاييية، حتييب الف�سيياتن الوا�سييعة والتنانر ذات الت�سيياميم 
املبتكرة، وبالتاأكيد االأحذية االأنيقة، �ستايلها ُملهم للكثرات، 

لها 77 األف متابع.
 نور عري�سة

متمييّردة، جريئيية، جذابة، اإنها نور عري�سيية، مدونة املو�سيية 
اللبنانية، بجمالها احلاد وقوامها النحيف، تعمل نور عار�سة 

للعديد من العالمات، ولها 133 األف متابع.
 دميا �سادق

اأم لفتاتيين جميلتن، ومدونة مو�سيية اأنيقة، �سييتايلها اأنثوي 
ناعييم، فهييي ميين حمبييات الف�سيياتن مبختلييف ت�سيياميمها، 
والتنانر الوا�سعة املنقو�سة، واالأك�س�سوارات التي حتمل توقيع 

العالمات الراقية، ليدميا �سادق 1722 األف متابع.

بغداد ــ متابعة

خاص

طريقة عمل السلطة الحمراء 

عين على األناقة.. النجمات العربيات األكثر واألقل أناقة لهذا األسبوع!

إحذري.. 4 سلوكيات تشير إلى تفكير جدي بالطالق!

املقادير :  2 �سييمندر 1 كوب فا�سييوليا 
حمراء معلبة

1 ملعقة ملح
2 ملعقة ع�سر ليمون

1 ملعقة خل
3 مالعق زيت زيتون

2 ملعقة بقدون�ض

طريقة العمل  :
غّلفييي ال�سييمندر بييورق االألومنيييوم ثييم 

ادخليه الفرن حتى ين�سج ويلن.
قّطعييي ال�سييمندر مكعبات ثييم اح�رسي 
طبق التقدمي و�سعي الفا�سوليا احلمراء 

مع ال�سمندر والبقدون�ض
تّبلي ال�سييلطة بخلطة ع�سر الليمون مع 

زيت الزيتون، امللح واخلل ثم قدميها.

االأكييرث  النجمييات  قائميية  جيياءت  االأ�سييبوع  هييذا 
واالأقييل اأناقيية متعادليية باللييوكات اجلميليية وغر 
املوفقيية، فقييد راأينييا بع�ييض جنماتنييا العربيييات 
تخطييف  مميييزة  وت�سيياميم  بف�سيياتن  متاألقييات 
االأنفا�ييض، واأخريات يخرتن ت�سيياميم ال تليق بهن 
اأو ال تتوافييق مع الذوق الرفيييع وال ترتبط باالأناقة 
ب�سييلة. فاأّي جنمات ُوفقن واأّيهن مل يحالفهّن احلظ 

هذا االأ�سبوع؟
 االأكرث اناقة:

جنييوى كرم يف غوت�سييي: تبييدو هذه الطليية حيوية 
ومميزة تنا�سييب مو�سييم الربيع وقييد ارتدتها جنوى 
 Arabs Got ميين  املا�سييية  احللقيية  يف  كييرم 
Talent. متييازج االألييوان بن االأبي�ض واالأ�سييود 
مييع الزهييري واالحمر كان اأ�سييبه بجمييع القوة مع 

الرومان�سية مع ربطة الفرا�سة الالفتة.
 اأحييالم يف زهيير مراد: يبييدو اأن اأحييالم كانت يف 
مييزاج احتفايل بامتييياز حن انتقت هذا الف�سييتان 

اجلميييل واالأنيييق ميين  زهيير مييراد الييذي تنا�سييب 
بق�سييته مييع �سييكل ج�سييمها واأخفييى عيوبييه، فيما 
املفرقعييات التييي غطتييه جيياءت باألوانها منع�سيية 
واأنيقيية.   بلقي�ض فتحي يف يو�سييف اجل�سييمي: طلة 
تليق باالأمرات اختارتها بلقي�ض فتحي من يو�سف 
ييي ذي تنورة كبرة وحزام  اجل�سييمي بف�سييتان ف�سّ
حييّدد خ�رسها. خلييّو هذا الت�سيياميم ميين املبالغة 
بالتفا�سيييل جعلييه يبييدو مبنتهى الرقييي. مريام 
فار�ض يف اإيلي �سييعب: اإنه من اأجمل اللوكات التي 
راأيناهييا هذا االأ�سييبوع. هييذا اجلامب�سييوت االأبي�ض 
ذو الرجليين الوا�سييعتن بالك�ييرسات املن�سييدلة مع 
التفا�سيل ال�سفافة من الدانتيل منح مريام فار�ض 
لييوكًا مفعمًا بالرتف والروعة. �سييرين عبدالوهاب 
يف يو�سييف اجل�سييمي: ال بييّد من اأن النجمة �سييرين 
عبد الوهاب تعي اأن االألوان النيود واحليادية تليق 
بها وهذا الف�ستان من يو�سف اجل�سمي يليق بها من 
ناحية الق�سة وال�ستايل والتدرج اللوين، وتفا�سيله 

جاءت ناعمة ورومان�سية تنا�سبها متامًا. 
  االأقل اأناقة:

  كارول �سييماحة: مل يعجبنييا هييذا الف�سييتان علييى 
كارول �سماحة، فق�سته الوا�سعة ال تعزز من جمال 
ج�سييمها وهييو يخلو من اأّي اإبييداع، فيما اللون كان 

خياراً �سيئًا للغاية. 
  �سييمرة �سييعيد يف طييوين ورد: اختيييار غر موفق 
ل�سمرة �سييعيد يف ف�ستان من طوين ورد يبدو كاأنه 
بييالط حائييط �سييراميك مقطييع باللونيين االأبي�ض 
واالأزرق وهو لي�ض جذابًا البتة.    دومينيك حوراين: 
اأواًل هذا الف�سييتان ق�سيير قلياًل على دومينيك فيما 
تفا�سيله تبدو كاأنه خريطة طريق تخلو من اجلمال 
Boujiki Co u  وال�سييياكة. ابت�سام ت�سييكت يف
اأقبح ما راأيناه هذا االأ�سييبوع من  ture: لعله من 
ف�سيياتن اإن كان من ناحية القما�ض املخملي الذي 
ي�سييبه قما�ييض الكنبات، مييع ال�رساريييب املتمركزة 
باأماكيين غيير موفقيية واألييوان كثييرة وتطريييزات 
علييى �سييكل ورود.    ليال عبود: ارتييدت ليال عبود 
املالب�ض الداخلية وفوقها ا�ستعانت مبفر�ض طاولة 
مطّرز �سييفاف اأو نوع من ال�سييتائر لتلف به مناطق 

من ج�سمها. األي�ض هذا ما يوحيه لك هذا اللوك؟

ي�سييهد العييامل ارتفاعييًا م�سييتمراً يف ن�سييبة الطييالق، 
لهييذا ال�سييبب، ميين ال�ييرسوري جييداً اأن يعييي النا�ييض 
االأ�سييباب الكامنيية التييي ميكيين اأن توؤّدي اإليييه. يف ما 
يلييي، اإليييك اأربعيية �سييلوكّيات يوؤّكييد خييرباء العالقات 
واالخت�سا�سيييون النف�سّيون اأنها تنذر باقرتاب وقوع 

الطالق.
تراجع التوا�سل بن الزوجن

يتجّلييى ببناء جدار متن حن يبادر اأحد الزوجن اإىل 
االن�سييحاب من احلديييث عندما يبييداأ ال�رسيك بالكالم، 
بهدف تفادي خالف معّن، اأو حتى لتفادي مناق�سيية 
اأمور غيير مريحة. يرى اخلييرباء اأن رف�ض اأّي حماولة 
للحييوار اأو اإنهاءهييا مييع ال�رسيييك ميين خييالل جتاهله 
والتلّهي بالهاتف اأو م�ساهدة التلفاز، هو �سلوك مريب 
ميكن اأن يوؤّدي اإىل الطالق الأنه بب�ساطة ي�سعر ال�رسيك 

باأنك ال تقّدرينه.
اإن كنت ت�سييعرين بال�سيييق جّراء اخلوف من مناق�سيية 

م�سيياكل عالقة ت�سييّبب لييك االإزعيياج، فاحلل هييو باأن 
تواجهي خماوفك... يجب اأن ت�سعي هاتفك جانبًا واأن 
تزيلي اأّي و�سيييلة ميكنها اإلهاوؤك، و�ساركي يف احلوار 

حتى النهاية وبهدوء.
التعبر عن م�ساعر �سلبية

ح�رس امل�ساعر وتراكمها لي�ض جّيداً، ولكن التعبر عن 
م�سيياعر �سييلبية اأمام ال�رسيك هو من اأ�سييواأ ال�سلوكيات 

التي ميكن اأن تدّل على اقرتاب وقوع الطالق. 
هييل تتذّمرييين ميين بع�ييض ت�رّسفييات ال�رسيييك؟ وهل 
يتذّمر هو من بع�ض ت�رّسفاتك؟ هذا االأمر قد يدّل على 
ارتفيياع احتمال طالقكما. يجب اأن تعريف اأنه ال يوجد 
ما ُي�سييّمى الثنائي املثييايل، واأنه ال بد للمتزّوجن من 
اأن يكرهييوا بع�ض االأمور يف ال�رسيييك، لكن النفور من 
زوجييك واإ�سييعاره باالأميير لي�ض ت�رّسفًا �سييحيحًا على 

االإطالق.
تراجع ملحوظ يف العواطف جتاه ال�رسيك

ال �سييك يف اأنييك حتّبيين زوجييك، ولكيين هييل تعييرّب 
ت�رّسفاتييك وكلماتييك عن هييذه امل�سيياعر التي 
ت�سييعرين بهييا يومّيييًا؟ ال اأحييد يحب اأن ي�سييعر 

باأنييه �سييخ�ض ثانييوي واأن ال�رسيييك يييرى وجوده 
حت�سييياًل حا�سيياًل واأمييراً موؤكييداً. يف النهاييية، اإن مل 
ي�سعر بالعواطف التي يبحث عنها من زوجته، ف�سيبداأ 

بالبحث عنها يف مكان اآخر.
عدم التجاوب مع ال�رسيك

االإن�سييات الفّعال والدائييم هو اأحد املفاتيح الرئي�سيية 
لنجيياح العالقيية الزوجييية واحلفيياظ على االن�سييجام 
بن الزوجن  وتفادي الو�سييول اإىل الطالق. من هنا، 
ميين ال�رسوري جييداً اأن حتافظي على مبداأ اال�سييتماع 
واالإن�سييات مع زوجك. حن يتكّلم، ا�ستمعي له بكامل 
تركيييزك واأنت تنظرين يف عينيه، وال ت�سييدري بحّقه 
االأحييكام اأو تعييرّبي له عيين م�سيياعرك الداخلية يف ما 

يقوله. 

مهنيييًا: يتحييدث هذا اليييوم عن فر�ض تاأتييي عن طريق 
�رساكة، وعن عقود واتفاقات جديدة تفتح اأمامك اأبواب 
اال�سييثتمارات الكبييرة  عاطفيًا: تناق�ض ق�سييية زوجية 
رمبا وُيخ�سييى بع�ض البلبلة اأو الغ�سييب، فكن حذراً جداً 

وال ت�سّعد املواقف اإذا �سعرت بهذا املناخ

مهنيًا: يتيح لك هذا اليوم فر�سييًا خا�سيية تاأتي عرب 
بع�ييض االأ�سييدقاء واجلماعييات وحتقييق لييك بع�ض 
االأحييالم �سيييئًا ميين ال�سييعادة  عاطفيًا: �سيييء جديد 
يولييد يف حياتك العاطفية او ياأتيييك القدر مبفاجاأة 
�ساّرة مل تكن تتوقعها على االإطالق، فينقلب و�سعك 

العاطفي راأ�سًا على عقب

مهنيييًا: فر�ييض ا�سييتثنائية وحظ كبر وعالقيية فريدة 
وجتربيية لن تن�سيياها قد تييّدق بابك اليييوم، وتنقل اإىل 
مركييز متقييدم يف العمل مل تكن تتوقعييه  عاطفيًا: يوم 
اإيجابّي ومنا�سييب للتغّلب على ذكريييات مريرة، كذلك 
هو يييوم مثمر يوؤدي فيه احلظ دوراً اإيجابّيًا بالن�سييبة 

اإليك واإىل ال�رسيك

مهنيييًا: جترب على تقييدمي التنازالت الإيجاد ت�سييوية، اأو 
احلفاظ على مركز اأو على ا�ستمرارية يف عمل، وتربهن 
اأنييك يف املوقييع املنا�سييب بف�سييل كفاءتييك   للجميييع 
عاطفيًا: قد جتد نف�سييك اأمام ا�ستحقاق ال بّد منه، يتعلق 
مبو�سوع عاطفي وتتعرقل بع�ض م�ساعي الت�سوية حلل 

م�ساكل عابرة بينك وبن ال�رسيك

مهنيييًا: تلييوم الزمييالء علييى ت�رّسفاتهم وقد يكييون اليوم 
م�رسحييًا لبع�ض اال�سييكاالت التي ليين تهييّدد الفر�ض التي 
�سيينحت لك يف املييدة االأخييرة  عاطفيًا: اذا �سييّممت على 
اجتياز ال�سييعوبات يحالفك احلظ، وما عليك �سوى القيام 

باملبادرة ومعرفة ما قد يهدد العالقة ال �سمح اهلل

عامل املو�ضة ال يتوقف عند 
حد، اإنه يتو�ّضع تو�ّضعًا كبريًا 

و�ضريعًا، خا�ضة مع ظهور 
مواقع التوا�ضل االجتماعي 

يف ال�ضورة، وا�ضتخدامها 
اليوم كمن�ضات مهمة لعر�ض 

االأزياء وتعريف العامل 
بال�ضيحات االأكرث رواجًا، 

االأمر الذي يجعل من مدونات 
املو�ضة عن�ضرًا اأ�ضا�ضيًا يف 

هذه املنظومة، ويف عاملنا 
العربي،


