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مهنيًا: تعي�ش يومًا من اأ�صعب االأيام، ال تتخذ قرارات 
ل�ص��ت متاأكداً من مدى تطبيقها، الأنك وحدك �صتتحمل 
العواق��ب عاطفيًا: تتمالك اأع�ص��ابك اأمام ال�رشيك وال 
�صيما حني ت�صدر منه بع���ش الت�رشفات ال�صبيانية، 

وت�صتوعب االأمور برحابة �صدرك

مهني��ًا: يدع��وك ه��ذا الي��وم اإىل املغام��رة ويتح��دث عن 
ات�ص��االت جيدة مع اخلارج اأو بع���ش االأجانب عاطفيًا: 
ارتباكك يثري قلق ال�رشيك، ويرفع من�صوب ال�صك عنده يف 
خمتلف االأمور، حاول اأن تخفي هذا االرتباك اأمامه وكن 

م�رشق الوجه

مهني��ًا: ال ت�صتعجل البوح بكل احلقائ��ق، وقّدم بع�ش 
التنازالت اإذا كانت �رشورية لتتخطى اأزمة عابرة

عاطفيًا: متيل اىل منح ال�رشيك املزيد من الثقة، ورّبا 
تعرتف له ب�رشٍّ دفني، اأو تطلعه على ما يدور يف فكرك 

من هواج�ش 

مهني��ًا: يتح��دث ه��ذا الي��وم عن تغي��ري و�صف��ر وتبادل 
ثقافات كما عن اأديان غريبة تناق�صها وعن حركة غري 
اعتيادي��ة عاطفيًا: تعزيز العالقة مع ال�رشيك �رشوري، 
وهو يرفع من�صوب الثق��ة بينكما ويوؤجج العواطف كما 

لو اأنكما يف بداية عالقتكما

مهني��ًا: يجعل��ك هذا الي��وم تفكر يف م���رشوع �صفر 
�رشي��ع ملالحق��ة بع���ش االأم��ور الطارئ��ة اأو تتخذ 
ق��رارات ذكي��ة وحا�صمة يف هذا الوق��ت عاطفيًا: ال 
تتهّرب م��ن الواجب��ات، حتا�َش الت��وّرط يف ق�صية 
�صائكة، تبدو يف موقع منا�صب، لكن حاول مراجعة 

ح�صاباتك واإنهاء ما يزعجك

مهني��ًا: م�صوؤوليات��ك يف العم��ل تزداد يوم��ًا بعد يوم، 
وهذا يوؤّدي اإىل تعزيز موقعك واحل�صول على ترقية اأو 
زي��ادة يف الراتب عاطفي��ًا: تكت�صف اأن خياراتك جتاه 
ال�رشي��ك كان��ت �صائبة وثقت��ك به م�صتحق��ة وجدية، 

فرتتاح نف�صيًا وتطمئن اإىل امل�صتقبل
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إليِك طرق اختيار ألوان المالبس التي تناسبك
 

كم��ا اأن��ه يلع��ب دور كبريومه��م  يف تكوي��ن االنطب��اع 
االأول عن��ه، لذا يعمل كل �صخ�ش على اأن يكون له اإطالله 
ممي��زة، جتعل��ه يب��دو خمتل��ف ويف نف���ش الوق��ت يلفت 
انتب��اه اجلميع، ومل يع��د االأمر مقت�رش عل��ى الن�صاء فقط 
كم��ا كان م��ن قب��ل، فالرج��ال اأي�ص��ا اأ�صبح��وا يهتمون 
بظهره��م اخلارجي ب�صكل كبري، فالرج��ل اأ�صبح يختار 
ق�ص��ة �صع��ره ومالب�ص��ه واأحذيت��ه بعناي��ة كب��رية، �صواء 
اأثن��اء ذهاب��ه اإىل العم��ل اأو يف احلف��الت الر�صمية وغري 
الر�صمية، االأمر ال��ذي �صاعد على انت�صار االأزياء اجلديدة، 
كم��ا اأن املراأة مازال��ت مهتمة بق�صات ال�صع��ر املختلفة 
وال�صبغ��ات التي حتمل األوان جديدة. ولكن تبقى االأزياء 
ه��ي اأكرث االأ�صي��اء التي يهتم به��ا الرجل وامل��راأة، االأمر 
ال��ذي يجعلهم ي�صابون باحل��رية كل يوم عند اختيارهم 
املالب�ش املنا�صب��ة للذهاب للعم��ل، واملالب�ش املنا�صبة 
للخروج م��ع االأ�صدقاء اأو الذهاب اإىل النادي، واملالب�ش 

اخلا�صة باحلفالت وال�صهرات �صواء العائلية اأو الر�صمية، 
ف��كل منا�صب��ة حتت��اج اإىل اأزي��اء خا�صة، ل��ذا يجب على 
ال�صخ���ش اأن يع��رف املالب���ش املنا�صبة ل��كل وقت ولكل 
منا�صب��ة ، خا�صة لون املالب�ش فال ميكن ارتداء املالب�ش 
ذات االأل��وان ال�صاخبة اأثناء الذهاب اإىل العمل، اأو ارتداء 
االأل��وان الهادئة لي��ال، حيث ان اختي��ار االألوان اخلاطئة 
�صيجعل��ك تب��دو بظه��ر باهت وكاأن��ك متع��ب اأو مرهق، 
ل��ذا يج��ب اختيار االأل��وان التي تنا�صب��ك وتنا�صب الوقت 
ال��ذي �صرتتديها في��ه من اأهم العوامل الت��ي جتعلك تبدو 
بظه��ر خمتلف جذاب. كيف تختار الوان املالب�ش هناك 
جمموعة م��ن العوامل الت��ي على اأ�صا�صه��ا ميكن اختيار 
ال��وان املالب���ش ، تلك العوام��ل ت�صاع��د ال�صخ�ش بدرجة 
كب��رية يف حتديد األوان مالب�صه، حت��ى يبدو بظهر اأنيق 
وخمتل��ف، ومن اأهم تلك العوام��ل :- - - 1 لون الب�رشة 
:يعد ل��ون الب�رشة من اأهم العوامل التي على اأ�صا�صها يتم 
اختيار ال�صخ�ش ال��وان املالب�ش التي تتما�صى معه ومع 
ذوق��ه ، ل��ذا يجب على ال�صخ�ش حتدي��د اوال لون  ب�رشته، 

ه��ل هي دافئ��ة اأو ب��اردة اأو معتدلة، من خ��الل اجللو�ش 
اأم��ام املراآة يف غرف��ة مليئة باالإ�ص��اءة الطبيعية، وهنا 
يظهر ل��ون الب�رشة بو�صوح، كما ميك��ن لل�صخ�ش معرفة 
ل��ون ب�رشت��ه م��ن خ��الل معرف��ة االأل��وان الت��ي جتع��ل 
ب�رشت��ه تب��دو اأف�ص��ل، ف��اإذا كان اللون الف�ص��ي يتما�صى 
م��ع ب�رشت��ك فاإن ب�رشت��ك تك��ون دافئ��ة، واإذا كان اللون 
الذهب��ي يتما�صى م��ع ب�رشتك فاإن ب�رشت��ك تكون باردة، 
وبالت��ايل اإذا كان لون الب�رشة ذهب��ي، يجب االجتاه اإىل 
االأل��وان الدافئ��ة مثل االأحم��ر واالأ�صفر والربتق��ايل، اأما 
اإذا كان ل��ون الب�رشة يتما�صى م��ع الف�صي، يجب االجتاه 
اإىل االأل��وان الباردة مثل االأخ���رش واالأزرق والبنف�صجي، 
بينم��ا لون الب���رشة املعت��دل يجعل ال�صخ�ش ق��ادر على 
ارت��داء كاف��ة االألوان، الأن��ه يتما�صى مع االأل��وان الدافئة 
والب��اردة. - 2 طبيع��ة املنا�صب��ة : ن��وع املنا�صبة يلعب 
دور كبري يف اختيار املالب�ش واألوانها، فعند الذهاب اإىل 
العم��ل يجب اختيار املالب�ش الب�صيطة وااللوان الهادئة ، 
مثل البلوزة واجلينز والتي�صريت والقمي�ش ، يجب اختيار 

االأل��وان الهادئة الغري ملفتة للنظر مثل البني اأو االأخ�رش 
اأو ال�صم��اوي، تل��ك االأل��وان مريحة جدا للع��ني، كما اأنها 
م��ن االألوان التي جتعل ال�صخ�ش ي�صعر بالراحة والهدوء، 
الأنها من�صقة من الطبيعة. اأما اإذا كانت املنا�صبة ر�صمية، 
هن��ا يجب ارتداء الب��دل الكال�صيكية ذات االألوان الغامقة 
م��ن االأ�ص��ود والبن��ي، الأنه��ا جتع��ل ال�صخ�ش يب��دو اأنيق 
ويف نف���ش الوق��ت تتما�صى مع طبيعي��ة املنا�صبة، بينما 
ال�صهرات واحلفالت العائلية فهي حتتاج اإىل األوان خالبة 
مثل االأحمر والربتقايل والذهبي واال�صود وال�صلفر ، فتلك 
االألوان ت�صي��ف البهجة واالنب�صاط. 3 حجم اجل�صم يجب 
على ال�صخ�ش عن��د اختياره للون مالب�صه اأن ي�صع حجم 
ج�صمه يف االعتبار، حيث اإن الوان املالب�ش ت�صاعد ب�صكل 
كب��ري يف الظهور ب�صكل متنا�صق، ف��اإذا كنت كبري احلجم 
يجب اختي��ار االألوان الغامقة مثل االأ�ص��ود والبني الأنها 
ت�صاع��د عل��ى ت�صغري حجم اجل�ص��م، اأم��ا اإذا كنت نحيف، 
يج��ب اختيار االأل��وان الفاحتة التي ت�صاع��د على الظهور 

بوزن اأكرب.

متابعة  الجورنال

خاص

طريقة عمل حلوى التوفي

إكسسوارات أنيقة ستزيد إطاللتك جماال في رمضان

طريقة سحب اللون من الشعر المصبوغ 

:1 كوب حليب بودرة، حمم�ش املقادير 
 اأو 5 فنجان قهوة 2 كوب �صكر ناعم،

 اأو 2 فنجان �صاي 3 بي�ش
1 اأو ن�ش فنجان �صاي  1/2 كوب زبدة، 

 ملعقة �صغريه بايكينغ باودر فانيال  
مقادير كرمية التويف::

2 كوب �صكر ناعم، 170 غرام ق�صطة 

 اأو 2 فنجان �صاي زبدة قطعة �صغرية 
طريقة التح�صري  

 يف مق��الة على الن��ار، يحم�ش احلليب حت��ى ي�صقر لون 
.ويف اخل��الط الكهربائي، ُيخلط البي���ش، ال�صكر، الزبدة، 
البايكين��غ ج ب��اودر والفانيلي��ا. ث��م ي�ص��اف احللي��ب 
املحم���ش على اخللي��ط تدريجي��ًا، يخل��ط اإىل اأن ي�صبح 
قوامه متجان�صًا وي�صك��ب اخلليط يف �صينية بايرك�ش ثم 

تدخل الفرن وتخبز مثل الكيك متامًا انا لتح�صري كرمية 
الت��ويف �صوف تو�صع الزبدة مع ال�صكر يف قدر على النار 
حتى يذوب ال�صكروت�صاف الق�صطة مع التحريك امل�صتمر 
حت��ى ال يتكت��ل املزي��ج ويرفع ع��ن النار عندم��ا ي�صبح 
املزي��ج بنيًا وقوامه كالك��رمي بعدها ُتخ��رج الكيكة من 
الف��رن، ُتقلب على �صح��ن التقدمي وُت�صك��ب عليها كرمية 

التويف.

اإ�صاف��ة االإك�ص�ص��وارات االأنيق��ة اإىل اإطاللت��ك الرم�صاني��ة 
ميكنه��ا اأن ت�صنع فارقا كب��ريا حيث اأين من املوؤمنني بان 
االك�ص�ص��وارات بامكانه��ا حتوي��ل الطلة التقليدي��ة اإىل طلة 
ع�رشي��ة تلفت االأنظ��ار. ولت�صمن��ي ظه��ورك يف رم�صان 
2017 باإطالل��ة مثالي��ة، جمع��ت لك ١٠ قط��ع اإك�ص�صوار 
اأنيقة مثالية لكل مالب�ش رم�صان املختلفة والتي �صتزيدك 

جماال اأكرث واأكرث.
١- حقيبة �صغرية:

تخل�ص��ي من حقيب��ة يدك املعت��ادة وجربي حم��ل حقيبة 
ي��د �صغرية بها مل�صة من الطابع ال�رشق��ي. هذ احلقيبة من 
�ص��اراز ب��اغ Sarah's Bag ه��ي من احلقائ��ب املف�صلة 

لدي.
٢- �صل�صلة مميزة:

�صلط��ي االأنظ��ار عل��ى ال�صل�صل��ة املمي��زة املف�صل��ة لدي��ك 
وارتديه��ا م��ع قفط��ان رقي��ق. �صل�صل��ة مزين��ة باحل��روف 
العربي��ة هي االختي��ار االأمثل لك مثل ه��ذه القطعة الفنية 

من عزة فهمي.
٣- خف مطرز:

اخل��ف من االإك�ص�صوارات الرائجة ه��ذا املو�صم فما املانع من 

جعلها منا�صبة للجو الرم�صاين؟ ن�صقي عباءتك مع خف اأنيق 
وا�صتمتع��ي بلوك مري��ح وع�رشي يف نف�ش الوق��ت. اأعجبني 

.Poise Design كثريا هذا اخلف من بويز ديزاين
٤- اإك�ص�صوار �صعر:

اإن كن��ت متجهة اإىل عزومة على االإفطار اأو ال�صحور، زيني 
�صع��رك اأي�ص��ا! اخرتت لك��م هذه القطع��ة الرقيقة م��ن اأورا 

Aura Headpieces لتلهمك.
٥- اخلوامت العديدة:

ارت��داء خ��وامت عدي��دة مع��ا ه��و اختي��ار رائ��ع كاإك�ص�صوار 
ع���رشي يف اأي وق��ت واأي م��كان! يف رم�ص��ان، ح��اويل 
تن�صي��ق اخل��وامت الرفيع��ة لتك��ون اإطاللتك ب�صيط��ة واأنيقة 
يف نف���ش الوق��ت. ملا ال ت�صتلهمي اخلوامت م��ن جاكي اأي�ش 

Jacquie Aiche؟
٦- ال�صال�صل ذات الطبقات املتعددة:

اإن اأردت مل�ص��ة رقيق��ة م��ن االإك�ص�ص��وار عل��ى اإطاللتك يف 
رم�ص��ان، جربي ارتداء �صل�صلت��ني او ثالث باأطوال خمتلفة 
معا. �صيكون اختيارك مثاليا اإن اأ�صفت لهم دالية العني اأو 
الك��ف اأو ت�صميم اآخ��ر �رشقي مثل هذه ال�صل�صلة من جاميي 

.Jaimie Geller غيلر
٧- طوق راأ�ش:

طريق��ة اأخ��رى ميكن��ك بها تزي��ني �صع��رك يف رم�صان هو 

ارت��داء ط��وق راأ�ش ج��ذاب. ما راأي��ك يف انتقاء ط��وق راأ�ش 
مر�ص��ع للم�صة راقية مثل هذه القطع��ة من �صوفيا بريوت 

Sophia Beirut؟
٨- االأقراط ال�صخمة:

بالطبع ال ميكنني ن�صيان االأقراط ال�صخمة! اإن اأردت قطعة 
واح��دة فقط تزينني بها اإطاللت��ك الرم�صانية فهي البد اأن 
تك��ون االأقراط ال�صخمة. هل راأيت��م هذا القرط من جود بن 
حامل Jude Benhalim؟ يف راأيي هو ع�رشي وخالب.

٩- البادجات )ال�صقات املالب�ش(
ال�صق��ات املالب���ش اأو البادج��ات اأ�صبح��ت ترتب��ع عل��ى 
عر���ش املو�ص��ة وبالطبع ميكن��ك ا�صتخدامه��ا يف التجديد 
م��ن اإطاللت��ك الرم�صاني��ة. ابحث��ي ع��ن تل��ك الت��ي حتمل 
طابع �رشق��ي لتجعلي اجلاكيت اجلين��ز اخلا�ش بك مالئم 
لرم�صان يف احلال. هذا البادج من كرز Karaz يعد مثال 

رائع.
١٠- غطاء موبايل:

م��ن ق��ال اأن هاتفك املحم��ول ال ميكن اأن ي�صب��ح منا�صبا 
لرم�صان اأي�صا؟ الف�صل يرجع الأغطية املوبايل التي حتمل 
طابع عربي مثل ه��ذا الغطاء من FMM. فقط ا�صتخدمي 
هذا النوع من اأغطية املوبايل لي�صبح هاتفك مواكبا للجو 

الرم�صاين.

يح��دث اأحيان��ًا اأن تتعر�ص��ي لغ���ش من بع���ش ال�صالونات 
الت��ي ت�صتخ��دم اأنواع غ��ري جيدة م��ن ال�صبغ��ات فتح�صلي 
على لون �صع��ر غري مالئم لب�رشتك، اأو اأن ي�صبح لون �صعرك 
مائ��ل للون الربتق��ايل اأو االأحم��ر النحا�صي. حي��ث واجهت 
العدي��د من ال�صي��دات هذه امل�صكلة ووجدن��ا لها احلل ولي�ش 
هن��اك اأي داع��ي لتغطي��ة �صع��رك حرج��ًا من��ه، با�صتخ��دام 
خلط��ة من امل��واد الطبيعي��ة التي تعم��ل على �صح��ب اللون 
امل�صب��وغ واإع��ادة �صع��رك للون��ه الطبيع��ي.  حمتويات: 1 
خلطات ل�صحب اللون ٢ خلطة البي�ش 3 خلطة الفيتامينات 
4 خلط��ة الع�صائ��ر خلط��ات ل�صح��ب اللون خلط��ة البي�ش 
املكّون��ات: بيا���ش بي�صت��ني. ملعقت��ان كبريت��ان من زيت 
الزيت��ون. ملعقة كبرية م��ن خل التف��اح. ملعقتان كبريتان 
م��ن زيت جوز الهن��د اأوحليب جوز الهن��د. طريقة التح�صري: 
امزج��ي بيا���ش البي�صتني اأواًل م��ع زيت الزيت��ون. اأ�صيفي 
املكون��ات االأخرى تدريجيًا حت��ى ي�صبح اخلليط متجان�ش. 

انتبه��ي اإىل املق��دار وتنا�صب��ه م��ع ط��ول �صعرك ف��اإذا كان 
�صع��رك طوي��اًل ميكنك زي��ادة املقادي��ر. ق�صمي �صع��رك اإىل 
ع��دة اأق�ص��ام كم��ا يف ال�صالون��ات وابدئ��ي بو�ص��ع املزيج 
عل��ى فروة الراأ���ش واجلذور جيداً ثم االأط��راف حتى ميتلىء 
�صع��رك باملزيج. اتركيه �صاعتني اإىل ثالث �صاعات واغ�صليه 
جيداً، وك��رري العملية ال�صابقة ثالث مرات كل اأ�صبوع حتى 
اختفاء الل��ون. خلطة الفيتامينات املكّونات: علبة فيتامني 
�ص��ي)ج(. ملعقت��ان كبريت��ان م��ن اأي ن��وع �صامب��و لل�صعر. 
حم��ام زيت. طريق��ة التح�صري: اطحني من خم���ش اإىل �صتة 
اأقرا���ش م��ن الفيتام��ني حت��ى ت�صب��ح كالب��ودرة. اأ�صيفي 
ال�صامب��و اإىل البودرة وحركيها جي��داُ حتى ت�صبح كالرغوة 
ناعم��ة. بللي �صع��رك بقليل من املاء ثم �صع��ي الكمية على 
�صع��رك كال�صامب��و، ويف�ص��ل تق�صي��م ال�صعر اإىل ع��دة اأق�صام 
لت�صهيل توزيع��ه. غطي �صعرك بكي�ش وانتظ��ري مدة �صاعة. 
اغ�صل��ي �صعرك باملاء فق��ط و�صعي عليه حم��ام الزيت مدة 

رب��ع �صاع��ة. اغ�صل��ي �صعرك بامل��اء وجففي��ه جيداً. 
تك��رر العملية ال�صابقة بعد اأ�صبوع��ني مرة واحدة فقط. 

خلط��ة الع�صائ��ر حتتاج ه��ذه اخللطة اإىل وق��ت طويل كي 
تظه��ر النتائج. املكّونات: كوب م��ن ع�صري برتقال وع�صري 
تفاح وع�صري كيوي. طريقة التح�صري: اخلطي الع�صائر مع 
بع�صه��ا البع���ش. ا�صكبيها عل��ى �صعرك وغطيه م��دة �صاعة 
واحدة. اغ�صلي �صع��رك بال�صامبو ثم اأعيدي الكرة مرة ثانية 
وثالث��ة. ك��رري العملي��ة مرت��ني باالأ�صبوع حت��ى تالحظي 
اختف��اء الل��ون من �صع��رك متام��ًا. ت�صتخدم ه��ذه اخللطات 
ل�صح��ب جمي��ع االألوان م��ن ال�صع��ر وخا�صة الل��ون االأ�صود، 
ولك��ن علي��ِك �صيدت��ي تكثي��ف العناي��ة بال�صع��ر امل�صب��وغ 
باالأخ�ش باملخ�صل باملي�ش، واحر�صي على غ�صله بالبل�صم 
وعمل حمام��ات الزيت مرتني يف االأ�صب��وع، للح�صول على 
�صع��ر رطب حيوي كل��ه رونق وملعان بعيداً ع��ن اأي تلف اأو 

جفاف نتيجة ا�صتخدام املواد الكيميائية امل�رشة به.

مهني��ًا: ي�صاع��د ه��ذا الي��وم عل��ى اخلي��ار االأف�ص��ل، 
وي�صتح�ص��ن اأن ت�صتغل الفر���ش على اأكمل وجه بغية 
التو�ص��ل اإىل حتقيق ما تبتغيه عاطفيًا: من حقك اأن 
ت�صع��ر بالقلق من ت�رّشفات ال�رشيك، لكن م�صارحته 

باالأمر هو احلل االأن�صب والناجح

مهني��ًا: تقّدم وتطّور يحّم�صانك لتك��ون رائداً يف حقل 
اخت�صا�ص��ك، بغ���شّ النظ��ر ع��ن عم��رك اأو جن�صك اأو 
موطن��ك اأو و�صعك االجتماعي عاطفي��ًا: مهما حاول 
االآخ��رون تعك��ري �صفو العالق��ة بينك وب��ني ال�رشيك، 

يظل عامل احلب اأقوى من كل �صيء

مهني��ًا: يك��ون هذا الي��وم ممتازاً ل��ك، ويحمل �صحكة 
كب��رية ومغام��رة تنتظرك وه��ي منع�صة ج��داً ومفيدة 
عل��ى ال�صعيد املهني عاطفيًا: جت��د ال�رشيك مبتعداً اأو 
ال يب��ايل باأمورك، وتكون اأن��ت غري �صائب يف حكمك 

عليه، وتخفي غرية اأو توحي بها

مهني��ًا: ال تظ��ّن اأن الوقت الطويل ال��ذي ا�صتغرقته 
ت جيداً،  يف االإع��داد مل�صاريع��ك يعني اأنك ح���رشّ
فالنتائ��ج ق��د تفاجئ��ك عاطفي��ًا: كن اأك��رث تفهمًا 
لظ��روف احلبي��ب واب��َق اإىل جانب��ه، فه��و باأم���ّش 
احلاج��ة اإلي��ك الي��وم قب��ل الغ��د للتخفي��ف عن��ه 

وموا�صاته

اإىل بع���ش املناف�ص��ة  الي��وم  مهني��ًا: ي�ص��ري ه��ذا 
الرخي�ص��ة كم��ا اإىل ارتكابات متخفي��ة واأعداء يف 
املحيط يحاولون االإيقاع بك عاطفيًا: تقوم برحلة 
لتجديد �صه��ر الع�صل، وتتلقى وعوداً كثرية، وي�صود 

احلب واالأجواء االإيجابية

كيف تختار األوان مالب�سك 
؟ هناك جمموعة عوامل 

على اأ�سا�سها ميكن اختيار 
الوان املالب�س وهي ت�ساعد 

كل �سخ�س يف حتديد األوان 
مالب�سه حتى يبدو مبظهر اأنيق 
وجذاب وخمتلف عن االخرين  

ومنها لون الب�سرة وحجم 
اجل�سم وغريها اختيار الوان 

املالب�س كيف تختار األوان 
مالب�سك املظهر اخلارجي 

لالإن�سان يعك�س �سخ�سيته 
وطباعه، 

مهنيًا: يث��ري هذا اليوم م�صاألة مالية، عليك االبتعاد 
يف  الدخ��ول  وجتن��ب  امل�صبوه��ة  ال�صفق��ات  ع��ن 
م�صارب��ات البور�ص��ة عاطفي��ًا: بع���ش الت�رشفات 
ال�صبياني��ة ل��ن يك��ون يف م�صلحت��ك، وق��د يزع��ج 
ال�رشيك وينفره منك ويقرر ربا التخلي عنك نهائيًا

 ً


