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مهني��ًا: تعار�ض ب�شدة وحزم ومنطق اأي خطوة اإذا مل تكن 
مقتنع��ًا بها، الع�شوائية لن تكون يف م�شلحتك لأنك تدرك 
جي��داً و�شعك املهن��ي احل�شا�ض عاطفيًا: �ش��ارح ال�رشيك 
مب��ا تنوي القيام به، لأن��ك قد جتد عنده الأف��كار البّناءة 

والفريدة يف نوعها لكل ما يقلقك

مهني��ًا: حتاط بالزمالء وتتلقى م�شاع��دة تفاجئك، تك�شب 
امل��ال، وتقوم بعمليات مربح��ة وت�شتفيد حتى من اأخطاء 
الآخرين، وت�شعر باأن �شاعة املجد قد دقت عاطفيًا: ل تكن 
ا�شتفزازي��ًا مع ال�رشيك بت�رشفاتك، فقد يفاجئك برّدة فعل 

تكون غري متوقعة وتنهي العالقة بطريقة �شيئة

مهني��ًا: ل حت�ش��م اأم��راً عقد الي��وم قب��ل اأن تتاأكد من 
�شدق��ه وح��اول الي��وم اأن حت�ش��ن عالقت��ك بروؤ�شائك 
يف العم��ل عاطفي��ًا: ت�شتع��ل العواط��ف ه��ذا الي��وم، 
ويهتف قلبك ل�شخ�ض يثري اإعجابك من النظرة الأوىل 

وياأ�رشك باأخالقه وجماله

مهنيًا: تزداد معارف��ك بالعمل وت�شتفيد منها وتتوا�شل 
م��ع الزم��الء العمل ك��ي تنج��ز امل�شارعي ب�ش��كل اأ�رشع 
عاطفي��ًا: كن اأك��ر قوة ول ت�شعف اأم��ام ال�شغوط التى 
تقف بوج��ه عالقتك مع احلبيب، ب��ل واجهها ب�رشا�شتك 

املعهودة وال�شلبة

مهنيًا: تتطور الأمور اإيجابيًا مل�شلحتك يف زمن قيا�شي، 
وهذا يرفع معنوياتك لُتقبل على الأعمال بحما�شة كبرية

عاطفي��ًا: اإي��اك التجّن��ي عل��ى ال�رشي��ك لأ�شب��اب �شخيفة 
و�شطحي��ة، ق��د ترتد الأم��ور �شلب��ًا علي��ك، وتورطك يف ل 

يحمد عقباه

مهني��ًا: ل تدع ال�شكوك تدخل حياتك املهنية، ملجّرد 
اأن ت�شغ��ي اإىل القيل والقال م��ن اأ�شخا�ض ي�شمرون 
لك اخلري ظاه��راً، لكنهم يف الباطن ل يتمنون لك اإل 
ال�رش عاطفيًا: قد يعتمد ال�رشيك بع�ض اخلطوات التي 
تت�ش��م بطاب��ع درامي، بغي��ة حتقيق اأه��داف حددها 

لنف�شه م�شتقبليًا
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كيف تختارين شريك حياتك المناسب ؟ 

ولك��ن هن��ا يكمن ال�ش��وؤال من ه��و �رشيك احلي��اه املنا�شب ؟؟و 
ماه��ي موا�شفات ال�رشيك القيا�شي��ه التي يجب اأن نختار علي 
ا�شا�شه��ا ؟؟ عن��د �شوؤال معظ��م ال�شباب ماه��و ا�شا�ض اختيارلك 
لل�رشي��ك امل�شتقبل��ي ؟؟ يقول اجلميع احل��ب …نعم احلب هام 
ولك��ن هل كل من يتق��دم خلطبه فتاه لبد ان يكون يعرفها من 
قبل وا�شبح بينهما حب متبادل ؟؟وماذا عن زواج ال�شالونات 
وكي��ف يكون هناك حب ؟؟ احلب ه��ام ولكن لبد ان يكون هذا 
احل��ب غ��ري م���رشوط نعم اي احب ف��الن ل��ه يف اهلل و ل�شح�شه 
ولي���ض لي �شبب اخ��ر �شفر او مال او مظهر …هذه اهم قاعده 
لالختي��ار ولك��ي ي�شبح الزواج �شحي وي�شتم��ر بامر اهلل حيث 
ا�شا�ض احلب ال�شتقرار .. واجلدير بالذكر ان ماي�شعر به ال�شباب 
يف بداي��ه التع��ارف من م�شاع��ر فهو اعجاب وراح��ه وقبول و 
لك��ن احلب احلقيق��ي ياأتي بعد �شه��ور من التعام��ل واللقاءات 
امل�شتم��ره و يذي��د و يكرب بعد الزواج و نري هن��ا ان يلح علينا 

امرا هام
هل احلب وحده يكفي لالختيار او امل�شاعر مبعني ادق ؟؟؟

ل ، لب��د م��ن ح�شاب��ات اخ��ري بجانب احل��ب لذلك م��ن اجنح 

الزيج��ات هي زواج ال�شالون��ات التي ينفر منها معظم �شبابنا 
لن فيه��ا اختي��ار العقل والقلب لنك تعج��ب بال�شخ�ض وتري 

كل ميزاته وعيوبه بعقلك ولي�ض بقلبك ..
اهم املقاي�ض لختيار ال�رشيك بجانب احلب الغري م�رشوط

اول ..معظم ال�شباب يعتقدون ان ال�شعاده تكمن يف العثور علي 
ال�رشي��ك وان �شعادت��ي �شتكمل بعد ان اجد �رشيك حياتي وهذه 
اك��رب م�شكله يقع فيها ال�رشيكني لذلك يجب ان ي�شع كال منهم 
قاع��ده هامه جدا )ال�شعاده لي�شت دائم��ا متوقعه ( نعم انا من 
اجعل خطوبتي او زيجتي �شعيده ولي�شت هي من جتعلني �شعيد 

.
وا�ش��ع يف اعتباري انني �شاقاب��ل عواقب وم�شاكل بالتاأكيد و 
ل يخي��ب املي عند التعر�ض لي ازمه او م�شكله ..لذلك لبد ان 
اتوقع امل�شاكل حتي ل ا�شدم واتعلم فنون التكيف مع ازماتي 

واملرونه يف كيفيه حلها
ثانيا :هناك �شوؤال هام من الذي تبحث عنه ؟؟

هن��اك مقول��ه �شه��ريه واحده)انا ابح��ث عن ن�شف��ي التاين او 
الخر (وهل انت مق�شوم ن�شفني وتبحث عن ن�شفك !!!

ل ان��ت تبحث عن ن�شفك املكمل نعم الذي يكمل كل ماينق�شك 
ويعو�ش��ك م��ا ل ت�شتطيع عمل��ه وهذه نقطه هام��ه التطابق ل 

ي��وؤدي ايل التكام��ل ل��و كان ال�رشيكني متطابق��ني يف كل �شي 
ل��ن ت�شتمر العالقه و�شبح��ان اهلل لو عرف ال�رشيكني كيف خلق 
اهلل امل��راأه والرجل والفروق بني عقله��ا لكت�شفا ان اهلل خلقهم 
خمتلف��ني ليكمالن بع�شهما بع�ض و�شنتاول الفروق يف مقاله 

قادمه ان �شاء اهلل
ثالثا:عن��د اختي��ارك لب��د ان تع��رف احتياجاتك م��ن الطرف 
الآخ��ر ومعرف��ه ماذا يحت��اج الرجل م��ن املراأه وم��اذا حتتاج 

املراأه من الرجل ؟؟ومن اكر الأ�شياء التي حتتاجها املراأه ؟
)الم��ان (و�ش��ع حتت ه��ذه الكلمه خط��وط عري�ش��ه ويحتاج 
الرج��ل من امل��راأه )التقبل(نع��م عندما تتقبل��ني �رشيك حياتك 
ب��كل مالديه م��ن عيوب و ومي��زات و ي�شله ذل��ك فانه يطمئن 
ويبداأ يف اعطاءك ال�شعور بالآمان نعم اآمان نف�شي وذاتريابعا: 
عندما نختار يج��ب ان ن�شنف اهتمامتنا نعم اعرف اأولوياتك 
وما الذي تريده الهم فاملهم وبالتايل ت�شتطيع حتديد اأختيار 
�رشي��كك علي ا�شا�ض اهتمامتك��م واحتياجاتكم ويختلف الأمر 

هنا علي ح�شب طبيعه كال منهم
خام�شا :الثقافة

لب��د من معرف��ه ثقافه �رشيك حياتك من حي��ث الراء والتدين 
واحل��الل واحل��رام وال�ش��ح واخلطاأ م��ن ناحي��ه مفهومه وهل 

يتنا�ش��ب معك ه��ذا ام ل ول يهم ان تكون نف���ض الأفكار لديكم 
بل تكون منا�شبه لكل منكم ويتقبلها الآخر بل ميكن ان ي�شتفيد 

منها ومالحظه تاأثري ذلك علي جناح العالقه بينكما
�شاد�ش��ا: عند الختي��ار ن�شع عامل ال�ش��ن يف الأعتبار ويكون 
هذا الفرق منا�شب لكال منهما علماء النف�ض يقولون الفرق بني 
الرج��ل وزوجت��ه يكون هو اكرب م��ن ٣ايل١٠�شن��وات ولكن لو 
كان الف��رق اكرب او اق��ل بني زوجه وزوجه��ا ولكنهما متفقان 
علي ذلك م��ع مراعاه ما قدمنا م��ن املقاي�ض لالختيار واحلب 

الغري م�رشوط لي�ض ل�شبب ما، فال مانع اذا اتفقا
�شابعا:التعام��ل م��ع ا���رشه ال�رشي��ك لبد ان يك��ون يف تعارف 
قب��ل الرتب��اط واخلطوب��ه وال�شع��ور بالراح��ه والتكيف معهم 
م��ع مراح��ه التو�شط يف العالقات بينه��م ل تكون بكره القرب 
ول بك��ره البع��د لتجنب امل�ش��اكل واجلفاء بينه��م والأخد يف 
العتب��ار انن��ا لنتزوج �شخ���ض فقط ولبد من راح��ه التعامل 
مع الأه��ل ومبعرفه كل هذه الأمور جيدا ودرا�شتها مع ال�شعور 
بالعج��اب او احلب الغري م�رشوط ن�شتطيع القول اننا حامدين 
اهلل اح�شن��ا الأختي��ار واأنن��ا و�شعن��ا انف�شنا عل��ي بدايه طريق 
�شلي��م وان �ش��اء اهلل �شوف نتن��اول كيفيه التعام��ل يف مرحله 

اخلطوبه وم�شاكلها وحلولها مع متنياتي للجميع بال�شعاده.

متابعة  ــ الجورنال 

طريقة عمل الزالبيا 

7 قواعد ذهبية عليِك اتباعها للحصول على رموش مثالية

هذه طريقة وضع كريم الليل المناسب لبشرتك؟

 املقادي��ر.. 1 ك��وب طح��ني 1كوب ن�شاء 1 ورب��ع كوب ماء 1 
ملعقة كوب خمرية وزيت للقلي القطر " ال�شرية" . تكون ال�شرية 
ثقيل��ة 3 ك��وب �شكر 1كوب م��اء ون�شيف م��اء ورد و زعفران 

وهيل مطحون. طريقة العمل .
نخل��ط امل��واد ما ع��دا ال�ش��رية طبعا ونرتكه��ا ترت��اح وتاخذ 
اخلم��رية مفعوله��ا ح��وايل �شاع��ة م��ع التحري��ك امل�شتمر كل 

رب��ع �شاع��ة لخم��اد اخللي��ط ولكي ل يك��ون داخل��ه فقاعات  
وبعده��ا ن�شب اخلليط او اجلزء من��ه يف كي�ض حلواين الف�شل 
ا�شتخ��دام علبة كت�شب او علبة مايونيز فارغة ذات را�ض مدبب 
بع��د غ�شلها جيدا طبعا ون�شب من اخللي��ط يف زيت حار غزير 
عل��ى �شكل زلبي��ة. بعد ان نخرج كل قطعة م��ن الزيت ن�شعها 

مبا�رشة يف ال�شرية وبعدها نخرجها من ال�شرية. 

الرمو���ض اجلذاب��ة ه��ي م��ا ت�شف��ي جم��ال خا�ش��ا عل��ى 
عيون��ك، لكن م��ع ذلك قد جته��ل الكثري من الن�ش��اء كيفية 
العناي��ة ال�شحيحة بالرمو�ض لتطويله��ا وزيادة كثافتها، 
لينتهيالأم��ر بت�شاق��ط الرمو�ض واملظه��ر ال�شاحب للوجه. 
متام��ًا كب�رشتك و�شع��رك، علي��ك العتناءبرمو�شك بطريقة 
�شحيح��ة لتغذيتها وترطيبها. اإلي��ِك اأهم الن�شائح وقواعد 

العناية الأ�شا�شية للح�شول على رمو�ض طويلة وكثيفة.
1 - تناول املكمالت الغذائية يوميًا

لتكثيف الرمو�ض وتعزيز منوها، تناول املكمالت الغذائية 
م��ن البيوتني اأو الكولج��ني يوميًا. ي�شاع��د البيوتني على 
زي��ادة اإنت��اج الكريات��ني، والذي يعم��ل على من��ع ت�شاقط 
ال�شع��ر ب�ش��كل عام. تتواف��ر كب�شولت البيوت��ني على هيئة 
كب�شولت دوائية، اأما الكولجني على هيئة �شائل. وي�شاعد 
الكولج��ني على  احلف��اظ على �شحة الرمو���ض وتكثيفها. 
اإذا كنِت لتف�شل��ني تناول العالجات الطبية اأو الكب�شولت 
الدوائي��ة، ميكنِك احل�شول على تل��ك العنا�رش الغذائية من 
م�شادرها الغذائية كالأ�شماك، الزبادي، ال�شويا وغريها.

2 - ا�شتخدام �شريوم مكثف للرمو�ض
مل يع��د ا�شتخدام اأنواع ال�شريوم املختلف��ة للعناية بال�شعر 

والب���رشة اأمر غريب،كم��ا تتوافر اأي�شًا اأن��واع من ال�شريوم 
لتكثي��ف الرمو���ض واحلاجب��ني. ا�شتخدم��ي اأي منه��ا، اأو 
ح�رشيها بنف�شك لتح�شلي على رمو�ض اأكر كثافة وطول. 
با�شتخ��دام ال�ش��ريوم ب�ش��كل يوم��ي، خا�شًةقب��ل تطبي��ق 
املكياج. بعد تنظيف الب�رشة جيداً، قومي بتطبيق ال�شريوم 
مع التدليك لب�شعثوان كي مُتت�ض العنا�رش الغذائية بعمق.

3 - الرتطيب اليومي
ترطي��ب الرمو���ض اأم��ر ���رشوري للحف��اظ عل��ى �شحته��ا 
وكثافته��ا. اإذا كن��ِت تعان��ني منت�شاق��ط الرمو���ض، علي��ِك 
برتطيبه��ا ب�شكل يومي با�شتخدام اأي من الزيوت الطبيعية 
كزي��ت اخلروع، زيت جوز الهند اأو زيت الزيتون، كما ميكن 
حت�شري مزي��ج من الزيوت وحفظهابداخ��ل عبوة ما�شكارا 

قدمية بعد تنظيفها.
اإزالة املكياج بعناية  - 4

ل �شك اأن اإزالة املكياج قبل الذهاب اإىل النوم اأمر �رشوري 
للحف��اظ عل��ى �شحةالب���رشة، كذل��ك ينبغي اإزال��ة مكياج 
العي��ون للحفاظ على �شحة الرمو�ض وحمايتها من التلف. 
اإذا كنِت ت�شتخدمني املكياج املقاوم للماء، اختاري منظف 

منا�شب، وقومي بتنظيف ب�رشتكربفق دون فركها بعنف.

-5 جتنب فرك العني بعنف
ل ينبغ��ي اأبداً اأن تقومي بفرك عيون��ك بطريقة عنيفة. فال 
يت�شب��ب ذلك فقط فيتهيج الع��ني واحمرارها، ولكن يت�شبب 
اأي�ش��ًا يف ت�شاق��ط الرمو���ض وتلفه��ا. عن��د ال�شعورباحلكة 
حول منطقة الع��ني، قومي بغ�شلها جيداً با�شتخدام منظف 

منا�شب.
-6 مراعاة تاريخ �شالحية املا�شكارا

م��ن اأه��م القواع��د الت��ي علي��ِك مراعاته��ا ه��ي ا�شتب��دال 
املا�ش��كارا كل ثالثة اأ�شهر،حتى واإن كانت ل تزال �شاحلة 
لال�شتخ��دام. تغي��ري املا�ش��كارا ب�ش��كل دوري يحمي��ِك من 
تراك��م البكتريي��ا ح��ول الع��ني، وبالت��ايل يجنب��ِك ت�شاقط 

الرمو�ض اأو تلفها.
7 - احلد من ا�شتخدام الرمو�ض ال�شطناعية

ال�شتخ��دام املتكرر للرمو���ض ال�شطناعية يوؤثر �شلبًا على 
�شحة رمو�ش��ك ويدمرها متامًا. فتحت��وي املواد الال�شقة 
امل�شتخدم��ة للرمو���ض عل��ى كيماوي��ات �ش��ارة تت�شب��ب 
يف اإتالفب�شي��الت الرمو���ض وت�شعفه��ا. كم��ا ق��د يتفاعل 
الآيالي��ر ال�شائل مع تلك امل��واد لتت�شبب فيان�شداد امل�شام 

وت�شاقط الرمو�ض. 

 كرمي الليل ل ي�شاعد فقط على الوقاية من ظهور التجاعيد 
ا مينحك  واخلط��وط الدقيقة على ب���رشة الوجه، لكن��ه اأي�شً
اإطالل��ة اأ�شغر �شًنا واأكر �شباًبا مع ب�رشة ن�رشة وم�رشقة. 
اإن كن��ت ل تزال��ني يف ح��رية عن��د اختي��ار ك��رمي اللي��ل 
املنا�ش��ب، من خالل هذا املقال �شنق��دم اإليِك اأهم املعايري 

ايل ت�شاعدك على ذلك. 
ل �ش��ك اأن كرمي الليل يلعب دور حيوي يف حياة اأي امراأة، 
خا�ش��ًة خالل ف��رتة الثالثينات. قد يك��ون ا�شتخدام كرمي 
اللي��ل اأمر غري �شائ��ع بالن�شبة للكثري م��ن الن�شاء، لكن مع 
اتباع روت��ني منتظم للعناي��ة بالب�رشة، هن��اك الكثري من 

الفوائد واملنافع اجلمالية وراء ا�شتخدامه. 
كيف تختارين كرمي الليل املنا�شب بح�شبعمرك؟

الن�ش��اء ب��دًءا م��ن مرحل��ة الثالثين��ات هن الأك��ر حاجة 
ل�شتخ��دام ك��رمي اللي��ل، فتب��دو الب���رشة مرهق��ة، �شاحبة 
وجاف��ة م��ع التق��دم يف العمر.  حتت��اج الن�ش��اء يف نهاية 
مرحلة الع�رشينات ل�شتخ��دام كرمي ليلي غني باملكونات 
الطبيعي��ة كالألو ف��ريا، الع�شل والزي��وت الطبيعية. وخالل 

مرحلة الثالثين��ات، لبد من ا�شتخ��دام املكونات احليوية 
كالأحما�ض الأمينية، ال�شريامي��دات، الرتينول وم�شادات 

الأك�شدة. 
خ��الل مرحل��ة الأربعين��ات، ل ب��د م��ن ا�شتخدام��ا كرميا 
اللي��ل الت��ي حتت��وي عل��ى الببتي��دات، خال�ش��ة ال�شوي��ا 
فم��ن  اخلم�شين��ات،  مرحل��ة  خ��الل  اأم��ا  والفيتامين��ات. 
ال���رشوري اختي��ار الكرمي��ات ذات اجل��ودة العالي��ة م��ع 
املكون��ات الفّعال��ة والطبيعية.  ال�شئ الأك��ر اأهمية هو اأن 
ك��رمي اللي��ل امل�شتخ��دم على الوج��ه ل ب��د اأن ينا�شب نوع 
ب�رشتك، واأل يت�شبب يف حت�ش�ض الب�رشة. اختاري الكرميات 
الت��ي ت�شاعد عل��ى اإبقاء اجلل��د ناعم، مرن ورط��ب.  فوائد 
ا�شتخ��دام كرمي��ات اللي��ل نظًرا لك��رة العنا���رش الغذائية 
والفيتامينات املتوافرة يف ك��رمي الليل، فيقدم العديد من 
املناف��ع لب�رشتك بعدة اأ�ش��كال. من اأهم فوائ��د كرمي الليل 

للعناية بالب�رشة:
- ي�شاعد على ترطيب الب�رشة. 

- مينع ظهور اآثار ال�شيخوخة املبكرة.

- يعمل على اإزالة التجاعيد واخلطوط الدقيقة. 
- يعمل على حتفيز اإنتاج الكولجني. 

- ي�شاع��د على اإزالة اأثار النم���ض والبقع الداكنة 
على ب�رشة الوجه. 

- يعمل على جتديد خاليا الب�رشة. 
- ي�شاعد على عالج ت�شبغات الب�رشة. 

- يزيل الرتهالت. 
اأف�شل الطرق ل�شتخدام كرمي الليل:

ا لال�شتخدام  ل ب��د اأن نذكر اأن كرمي اللي��ل م�شمم خ�شي�شً
الليلي، فال يجوز ا�شتخدامه اأثناء النهار. قومي اأوًل بغ�شل 
ب���رشة الوجه جيًدا با�شتخدام منظف منا�شب، وزعي كمية 
منا�شب��ة م��ن ك��رمي الليل عل��ى ب���رشة الوج��ه با�شتخدام 
اأط��راف الأ�شاب��ع. بعدها، قومي بتدلي��ك ب�رشة الوجه يف 

حركات دائرية، ول تن�شي تدليك منطقة الرقبة. 
ك��رمي الليل ه��و امل�شتح�رش اجلمايل الأك��ر حاجة خالل 
روتين��ك اليوم��ي، كم��ا اأنه الع��الج املث��ايل للتخل�ض من 

جفاف، ت�شققات وجتاعيد الب�رشة.

مهني��ًا: حاذر هواج�ض وافكاراً �شوداً تنتابك، فقد تّتهم بع�شهم 
بني��ات �شيئ��ة ومبحاول��ة قن�ض بع���ض مكت�شبات��ك، ل تعّر�ض 
نف�ش��ك لف�شائ��ح عامة اأو لبع���ض النتقادات العلني��ة عاطفيًا: 
فتور يف العالقة مع ال�رشيك، لكن ذلك لن يدوم و�شتعود املياه 

اإىل جماريها الطبيعية وتغمركما ال�شعادة الكبرية

مهني��ًا: ي�شري هذا اليوم اإىل بع���ض املراكز التي حتتلها 
اأو اإىل قبول��ك يف مهمة كنت ت�شب��و اإليها، وتظهر قدرة 
على اخللق والبداع ومتيل اىل تقدمي امل�شاعدة للزمالء 
عاطفيًا: ل تربر اأخطاء احلبيب وواجهه مبا ت�شعر، وكن 
اإيجابي��ًا يف تعاملك معه، وتقرب من��ه قدر ما ت�شتطيع 

ودعه ي�شعر اأنك مهتم به

مهنيًا: تواجه �شكوكًا يف غري حملها، وقد ي�شعب عليك 
التعب��ري ع��ن نف�شك، ما ق��د يوّلد مواجه��ة واحتكاكات 
بالن�شائ��ح  العم��ل  عاطفي��ًا:  موؤذي��ة  وغ��ري  ب�شيط��ة 
���رشوري ول �شيم��ا اأن��ك تنتقل من مرحل��ة عادية اإىل 

مرحلة ا�شتثنائية

مهنيًا: تط��ورات اإيجابية تعّزز مرك��زك املهني، فكن 
جاه��زاً لالأي��ام املقبلة، فهي ق��د تكون اأك��ر اإ�رشاقًا  
عاطفي��ًا: اأنانية ال�رشيك بات��ت مزعجة جداً، لذا عليك 
تدارك الأمر والت���رشف بفاعلية اأكرب، واإيجاد اأف�شل 

ال�شبل للح�شول على احلل املقبول

مهني��ًا: بعد النجاح الذي حققته اأخرياً يف العمل، باتت 
النظ��رة اإليك خمتلفة ما يرفع معنوياتك ويعّزز موقعك 
ب��ني الزمالء عاطقيًا: �شخ�ض م��ا معجب بك ويالحقك 
دائمًا، مل ل تفكر يف اإعطائه فر�شة للتقرب منك؟ ملاذا 

هذا الت�رشف، ا�شتفد من الظرف

يحتار كثري من ال�شباب و 
البنات يف اختيار �شريك 

احلياه فبع�شهم ير�شخ يف 
ذهنه ان اختيار ال�شريك البد 

ان يقوم علي موا�شفات 
معينه وال ير�شي بغريها 

وغالبا ما تكون هذه 
املوا�شفات متاأثره بعوامل 

البيئه والرتبيه والعادات 
املوروثه �شواء خطاأ ام 

�شحيحه واالعالم والثقافات 
املتداوله بني النا�س ..

مهني��ًا: ق��د تخ��ف احلظ��وظ تدريجي��ًا، واملطلوب 
من��ك الروّي��ة والتعّق��ل، وخ�شو�ش��ًا يف املجالت 
املادي��ة واملهني��ة عاطفي��ًا: ت�شع��ر بال�ش��وق اىل 
احلبيب وترغ��ب يف ق�شاء بع���ض الوقت بجانبه، 

وتتبادلن اأحاديث �شيقة ورومان�شية


