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مهني��ًا: ق��د ت�ص��تاء من عدم جتاوب �ص��خ�ص ت�ص��بو �إليه، 
�أو ترت��اب م��ن ب��رودة يف �لت�رسفات �أو غي��اب ق�رسي �أو 
مفتع��ل هذ� �لوق��ت عاطفيًا: ال تعرف كي��ف حتدد طبيعة 
عالقت��ك باحلبي��ب، وحت��اول �لبح��ث ع��ن طريق��ة تكون 

ناجحة

مهني��ًا: �ص��ارع �إىل ��ص��تغالل �لفر���ص �لت��ي تتو�ف��ر، �أرى 
الفت��ة  و�آفاق��ًا  جي��دة  وعرو�ص��ًا  باجتاه��ك،  �إيجابي��ات 
عاطفي��ًا: �لنقا�ص��ات هذ� �ليوم ق��د حتمل �أزم��ة �أو تدهور�ً 
يف �لعالق��ة وال �ص��ّيما �إذ� كان��ت هذه �الخ��رة متاأرجحة 

�أو جديدة

مهني��ًا: ت�ص��عر بالكاآب��ة �أو بالرغب��ة يف �ال�صت�ص��الم، 
�أن�صحك بطرد �الأفكار �ل�صود وعدم �لتق�صر يف �أد�ئك 
مهم��ا كان��ت نف�ص��يتك ُمتعبة  عاطفي��ًا: ال خوف على 
عو�طفك و�آمالك من �خليبة فالو�ص��ع م�ص��تقر ن�ص��بيًا 

ومييل �ىل �لو�صوح و�النق�صاع

مهني��ًا: �أدع��وك �إىل �له��دوء الأن �حل��ظ يعطي��ك فر�ص��ة 
جدي��دة يف جم��ال عمل��ك، كذلك تك��ون عل��ى موعد مع 
منح��ة �أو مكاف��اأة عاطفيًا: علي��ك �أن ت�ص��تثمر عالقاتك 
�جلّي��دة بال�رسيك لتعزيز موقع��ك يف قلبه و�زدياد ثقته 

بك

مهني��ًا: تك��ون على ��ص��تعد�د للب��دء بالتخطيط مل�ص��اريع 
مقبل��ة، فت�ص��ر �الأم��ور كما ه��و متوّق��ع له��ا، ومفاجاآت 
�ص��خمة وجي��دة تتلقاه��ا عاطفي��ًا: تقل��ق ب�ص��بب تعامل 
�حلبي��ب مع��ك غ��ر �ملعت��اد، وال تتجاه��ل ن�ص��ائحه لك 

و��صتمع منه

مهنيًا: رمبا حتل مكان �أحد �مل�ص��وؤولني، وت�ص��تقطب 
�الإعج��اب و�الحرت�م، وتقّدم �أفكار�ً بّر�قة وتتو��ص��ل 
مع �ملحيط �ملهني بنجاح عاطفيًا: ت�ص��ر �الأمور مع 
�حلبي��ب ب�ص��كل ر�ئع وذلك يعود ب�ص��كل رئي�ص��ي �إىل 

مز�جك �لر�صني وطباعك �ملرنة
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لكي ال تقعي في حيرة اختيار فستان الزفاف.. إليِك هذه الطرق 

١- ح��ددي �ص��كل ج�ص��مك: ه��ل ياأخ��ذ ج�ص��مك �ص��كل �لتفاحة؟ 
�لكم��ري؟ �لفر�ول��ة؟ �أم �ل�ص��اعة �لرملي��ة؟ �جل��دول �ملو�ص��وع 
باالأ�ص��فل يت�ص��من �لنق��اط �ملهمة �لتى ت�ص��تطعني م��ن خاللها 
معرف��ة �ل�ص��كل �ل��ذي ياأخ��ذه ج�ص��مك من ب��ني �الأربعة �أ�ص��كال 
�الأ�صا�ص��ية. حتديد نوع ج�ص��مك ي�ص��اعدك كثر� يف تخيل �ص��كل 
ف�ص��تان �ل�ص��هرة �لذي ترغبني ف��ى �رتد�ئه ميا يع��زز منحنيات 
ج�ص��مك ويخف��ي �لعي��وب �ملوج��ودة ب��ه �أو �لت��ى ال ترغبني يف 

�إظهارها مثل �الأرد�ف �ملمتلئة كما يف حالة �جل�صم �لكمري.
٢- تع��ريف على مقا�ص ج�ص��مك: ن�ص��األ كثر�" كي��ف ميكننا �أن 
نتعرف على مقا�ص �أج�صامنا؟". هذه �مل�صاألة �صهلة للغاية متاما 

مثل �لعد من و�حد �إىل ثالثة. �تبعي فقط �خلطو�ت �لتالية:
مفاتيح قيا�ص ج�ص��م �ملر�أة ثالثة وهما ١- �ل�ص��در ٢- �خل�رس 
٣- �الأرد�ف.  وميكنك حتديد هذه �ملقا�صات عن طريق ��صتخد�م 
�رسيط �لقيا�ص �مل�ص��تخدم عند �خلياط، وف��ى حالة عدم وجودة 
باملن��زل، ميكن��ك ��ص��تبد�له بحز�م �أو خيط �ص��ميك عل��ى �أن يتم 

قيا�ص �ملنطقة �ملحددة بهما ثم قيا�صهما على �مل�صطرة.
لقيا�ص �ل�ص��در: لفي �رسي��ط �لقيا�ص حول �أكر منطقة بارزة من 
�ل�صدر. لقيا�ص �لو�صط: لفي �رسيط �لقيا�ص حول �ملنطقة �لرفيعة 

�لتى �رسة �لبطن وتقع �أ�صفل �لقف�ص �ل�صدري.
لقيا���ص �الأرد�ف: لفي �رسيط �لقيا�ص ح��ول �ملنطقة �لبارزة من 
�الأرد�ف و�لتى تقع عند بد�ية �ل�ص��اق وتقع �أ�ص��فل منطقة �لو�صط 
مب�صافة ٩ �صم تقريبا.   مبجرد حتديد �ملقايي�ص �لثالثة جلم�صك، 
�ل�ص��در، �خل�رس و�الأرد�ف، ف�ص��تجدين يف �أغلب مو�قع �لت�ص��وق 
�أون الي��ن جدول مقا�ص��ات خا�ص بكل م�ص��مم لي�ص��اعدك على 
حتدي��د مقا�ص��ك �خلا���ص  �أم��ا �إذ� كنت غ��ر قادرة عل��ى حتديد 
مقا�ص��ك بال�صبط �أو متحرة بني مقا�صني من �لف�صاتني، فيف�صل 
�ختي��ار �ملقا���ص �الأكرب حيث ي�ص��هل �إجر�ء �لتعدي��الت �ملمكنة 
عليه فيما بعد ليتنا�ص��ب مع �ص��كل ج�ص��مك فى حني �أنه ي�صعب 
عمل ذلك �إذ� كان ف�صتان �ل�صهرة �صيقا جد�. لي�ص هناك �إح�صا�ص 
ي�صاهي ��صتالم طرد ي�صم ف�صتان �صهرة يالئم ج�صمك متاما، لذ� 
خذي من وقتك دقائق قبل �رس�ء �لف�صتان ونفذي خطو�ت معرفة 
مقايي�ص �جل�ص��م.  مبجرد حتديد �ص��كل ومقا�ص �جل�صم، �إليك هنا 

دليل ب�صيط مبوديالت �لف�صاتني �الأن�صب لكل �صكل ج�صم:
�جل�صم �لتفاحة

�إذ� كان ج�ص��مك ب�صكل �لتفاحة، فاأنت تبحثني عن ف�صتان �صهرة 
يكون جم�ص��م من �لن�صف �الأعلى جل�ص��مك و�أو�صع من �أ�صفل مثل 
�لف�ص��اتني مبوديل �للف. هذ� �ل�صتايل �صوف يربز مميز�ت ج�صمك 
ويخفي عيوبه، فمن �أف�ص��ل �ملوديالت �لتي تتنا�ص��ب مع �ص��كل 

ج�ص��مك ه��و ف�ص��تان �ل�ص��هرة �مل�ص��تقيم �لب�ص��يط مثل �لف�ص��تان 
�ل�صيفت فهو و��صع وال يج�صم �أو يركز على جزء حمدد يف ج�صمك.
 جتنبي: �لف�ص��اتني �لتي تعطي مظهر� جم�ص��ما جل�صمك بالكامل 

مثل �لف�صاتني �ل�صيقة و�ملطاطة، 
�ل�صاعة �لرملية

�إذ� كان �صكل ج�صمك مثل �ل�صاعة �لرملية فاأنت ملكني منحنيات 
عليك �لتباهي بها! �رتدي ف�ص��تان �صهرة مطاطي يربز منحنيات 
ج�ص��مك �ملتو�زنة. جتنبي: �لف�صاتني �لف�صفا�صة، فلماذ� تريدين 
�خفاء ج�ص��مك و�أنت متلكني ج�ص��ما مثر�؟ يجب عليك �إظهار ما 

متلكني.
�جل�صم �لكمرى

ل��كل م��ن متلك ج�ص��ما ب�ص��كل �لكمرى حي��ث �لن�ص��ف �الأعلى 
من �جل�ص��م يكون �أ�ص��غر من �الأرد�ف و�خل���رس مما ميكنك من 
�رتد�ء �لف�ص��اتني ذ�ت ق�ص��ة �الأمبر ذ�ت �لتنور�ت �لف�صفا�صة 
�ملن�ص��دلة. �رت��دي ف�ص��اتني حتت��وي عل��ى طبقات عدي��دة من 
�الأقم�ص��ة، فهي �ص��تجعلك تبدين خالب��ة بالتاأكي��د. �جتهي �إىل 
�لف�ص��اتني �لتي بها ق�ص��ة عن��د �خل�رس لتربز خ���رسك �لرفيع 
وتبع��د �الأنظ��ار عن �أرد�فك. �أي�ص��ا �رتدي ف�ص��اتني بتفا�ص��يل 
كث��رة من �أعل��ى ليخلق تو�زنا بني �لن�ص��ف �الأعلى و�الأ�ص��فل 
م��ن ج�ص��مك. جتنبي: ف�ص��اتني �لبيبل��وم، �لف�ص��اتني �ملطاطية 

و�ل�صيقة وف�صاتني بذيل �ل�صمكة. هذه �لف�صاتني تعطي جت�صيما 
ز�ئ��د� مما يلفت �الإنتب��اه �إىل منطقة �الأرد�ف وهي ما حتاولني 

�إخفائها.
�جل�صم �ملثلث �ملقلوب ) �لفر�ولة( 

�إذ� كن��ت متلك��ني ج�ص��ما ب�ص��كل �لفر�ول��ة )�ملثل��ث �ملقل��وب( 
فاأن��ت بذل��ك يرتك��ز ثق��ل ج�ص��مك على �جل��زء �لعل��وي بخ�رس 
و�أرد�ف رفيعة. �جتهي �إىل ف�ص��تان �ص��هرة لي�ص �ص��يقا جد� �أو 
ف�صفا�ص��ا م��ن �أعلى. فالف�ص��اتني �لف�صفا�ص��ة يف هذه �حلالة 
قد تكون �ختيار� �ص��يئا جد�. �جتهي �إىل �لف�ص��اتني �لتي ت�ص��به 
 Blouson( لبل��وزة من �أعلى وتكون جم�ص��مة م��ن �الأرد�ف�
In-( أو �لف�ص��اتني بدون �الأكمام وبرقبة عالية� )Dresses
�أي�ص��ا   .)cut sleeves dresses with a high neck
�لف�ص��اتني مودي��ل �لل��ف وبرقب��ة عل��ى �ص��كل رقم �ص��بعة هي 
�ختيار جيد لك. جتنبي: �لف�ص��اتني �لف�صفا�صة، ف�صاتني بق�صة 
�الأمب��ر �أو تلك �لتي بها ق�ص��ات فوق �ل�ص��در. يجب �أن تتمكن 
كل �إم��ر�أة من عك�ص جمالها �لد�خل��ي للخارج! قومو� بزيارتنا 
يف موقع theDRESSroom.com وتو��ص��لو� معنا الأي 
م�ص��اعد�ت �أخرى، ف�صنكون �ص��عيدين جد� مب�صاعدتكم. �لت�صوق 
�أون الين ميكن �أن يكون ممتع بدون �أي م�صكالت، ونحن �صعد�ء 

مب�صاعدتكم خالل هذه �لتجربة.

متابعة  ــ الجورنال 

طريقة عمل الشيخ محشي 

نصائح لالستخدام األمثل لسيروم الشعر

التدخين يسبب تساقط الشعر  

�ملكونات ن�ص��ف كيلو من �ل�صجر ذ�ت �حلجم �ل�صغر 
ن�ص��ف كيل��و م��ن �لباذجن��ان كيلوغ��ر�م م��ن �للحم 
�مل��روم. ب�ص��لتان مرومت��ان ثرم��ًا ناعم��ًا. ثالث��ة 
ف�ص��و�ص م��ن �لثوم. خم�ص��مئة غ��ر�م م��ن �لطماطة . 
ملعق��ة م��ن معج��ون �لطماط��م ملعقتان م��ن �لزيت. 
ملعق��ة ملح. ر�ص��ة هيل مطحون. ر�ص��ة فلفل �الأ�ص��ود. 
ملعقة بهار�ت،. طريقة �لتح�صر ُيغ�صل كٌلّ من �ل�صجر 
و�لباذجنان جّيد�ً وُيحفر�ن مع ترك �لق�رسة عري�ص��ًة 
بع�ص �ل�صيء. يو�صع �لزيت يف مقالة عميقة وُي�صّخن 
عل��ى ن��ار عالي��ة، وبعده��ا تو�ص��ع حب��ات �لكو�ص��ا 
و�لباذجن��ان فيه حت��ى تتحّمر. ترفع حبات �لكو�ص��ا 
و�لباذجنان من �لزيت وُتو�ص��ع عل��ى ورق �لتجفيف 

للتخّل���ص م��ن كمي��ة �لزي��ت �لعالق��ة فيها. ُي�ص��اف 
�إىل ق��در كٌلّ م��ن �لزي��ت �لنبات��ي، و�لب�ص��ل، و�لث��وم 
�ملهرو���ص، ويو�ص��ع �لقدر على ن��اٍر ُمتو�ّص��طة. ُيقّلب 

�لب�صل مع �لزيت �إىل �أن يتغر لونه من �للون �الأبي�ص 
�إىل �لل��ون �لبني �ملائل للذهبي، بعدها ُي�ص��اف عليه 
�للح��م �ملف��روم، و�لبه��ار �مل�ص��ّكل، و�ملل��ح، و�لفلفل 
�الأ�ص��ود، ور�ّص��ة �لهي��ل، وُيقّل��ب �إىل �أن يتغ��ّر لون��ه 
ويجف ماوؤه. ُيرفع �لقدر عن �لنار وُيو�صع جانبًا �إىل 
�أن يربد. حُت�ص��ى حبات �لكو�ص��ا و�لباذجن��ان �ملقلية 
باللح��م �ملف��روم �ملقل��ي، وتو�ص��ع يف ق��در عمي��ق 
جدي��د، ويو�ص��ع عليها ثق��ل حتى ال تتفّت��ح �حلبات. 
ُتغ�صل حبات �لبندورة وُتخلط يف �خلالط �لكهربائي، 
وُي�ص��اف عليها معجون �لطماط��م و�لقليل من �مللح. 
ُي�ص��كب خلي��ط �لطماطم على �لق��در، ومن ثّم ُيو�ص��ع 

�لقدر على �لنار �ملتو�ّصطة ملّدة ع�رسين دقيقة. 

 �صروم �ل�صعر هو مادة عالجية م�صنوعة من �ل�صيليكون  
��ا من مادة �لكر�تني يتم و�ص��عها  و�أحياًنا يتكون �أي�صً
على �ل�ص��عر حلمايته من �لتلوث �لذي يتعر�ص له يوميًا 
��ا  من عو�مل �جلو �لتي ت�ص��اهم يف تق�ص��فه وتلفه و�أي�صً

�إتباع �أنظمة غذ�ئية خاطئة ت�رس ب�صحته.
يجب ��ص��تخد�م �ل�ص��روم الأن��ه مفيد لل�ص��عر وال يحتوي 
عل��ى �ي م��و�د كيميائي��ة �ص��ارة. متو�جد يف �الأ�ص��و�ق 
على �ص��كل بخاخ ويوجد منه عدة �أنو�ع. نوع خم�ص���ص 
للعناية بال�ص��عر و�آخر للعناية بالب�رسة و خا�صة منطقة 
�لعيون. من �ملعروف �أن �ملخ�ص���ص لل�ص��عر ي�ص��فر عنه 
نتائ��ج �إيجابي��ة يف �حل��د م��ن تق�ص��ف �ل�ص��عر و زيادة 
ملعان��ه وترطيب��ه وتغذيته ب�ص��كل كبر باالإ�ص��افة �إىل 
�حلد من ت�ص��اقطه يف فرتة ق�ص��رة. �إليِك �أهم �لن�ص��ائح 
و�خلط��و�ت للتمك��ن م��ن ��ص��تخد�م �ل�ص��روم بالطريقة 

�ل�صحيحة باالإ�صافة �إىل �أهم �لفو�ئد �ملميزة له.
- فو�ئد �صرم �ل�صعر

هناك �لعديد من �لفو�ئد �لهامة ال�صتخد�م �صروم �ل�صعر 
منها ما يلي:

�ل�ص��عر عل��ى  �ل�ص��عر وملعانه:ي�ص��اعد �ص��روم  ترطي��ب 

حمايت��ه من �لتلف �ل��ذي ينتج ب�ص��بب �لتعر�ص لعو�مل 
�جل��و �خلارجي��ة. يعم��ل كمرط��ب فع��ال جلمي��ع �أن��و�ع 
�ل�ص��عر ويحاف��ظ عل��ى ن�ص��بة �لزي��وت على �ل�ص��عر دون 
وجود �أي ملم�ص دهني �أو لزج حيث تعمل على �إلت�ص��اق 
�الأترب��ة و�جلر�ثيم على فروة �لر�أ�ص. ين�ص��ح باإ�ص��تبد�ل 
�أنو�ع زيوت �ل�ص��عر بال�ص��روم الأنه يعم��ل على تنعيم و 
فرد �ل�ص��عر �ملجع��د و زي��ادة ملعانه كما يج��دد حيوية 
�ل�ص��عر �لتال��ف ويخل�ص��ه من �لت�ص��ابك. يج��ب �حلر�ص 
على ��ص��تخد�مه بعد كل �إ�ص��تحمام وعل��ى �الأقل 3 مر�ت 

��صبوعًيا.
تقوي��ة بو�ص��يالت �ل�ص��عر:يحتوي �ل�ص��روم على ن�ص��بة 
كبرة من �لزنك و �لربوتني في�ص��اعد ��ص��تخد�مه ب�ص��كل 
م�ص��تمر على تقوية �لبو�صيالت �لتي حتتوي على جذور 
�ل�ص��عر و�لغدد �لدهني��ة �لتي تعمل عل��ى حماية وتليني 
�ل�ص��عر. ال تن�ص��ي �إدخ��ال �الأطعم��ة �لت��ي حتت��وي عل��ى 
��ا �إىل �لنظام �لغذ�ئي للح�ص��ول  ه��ذ�ن �لعن���رس�ن �أي�صً
على نتائج �أف�ص��ل و�أ�رسع مع ��ص��تخد�م �ل�صروم. �صوف 
ت�ص��عرين بقلة �لت�صاقط و�أن �ل�ص��عر �أ�صبح �أقوى من قبل 
بعد فرتة ق�ص��رة ولكن يجب �ال�ص��تمر�ر للح�ص��ول على 

نتائج مميزة.
- ن�صائح الإ�صتخد�م �صروم �ل�صعر بطريقة �صحيحة

هناك �لعديد من �لن�ص��ائح �لتي يجب �إتباعها للح�صول 
على �أف�ص��ل نتيجة من ��ص��تخد�م �ص��روم �ل�ص��عر فيجب 
ع��دم ��ص��تخد�م �أطر�ف �الأ�ص��ابع عن��د توزيع �ل�ص��روم 
عل��ى منبت �ل�ص��عر وفروة �لر�أ�ص بل ��ص��تخدمي فر�ص��اة 
خم�ص�ص��ة لذلك. من �أهم �ل�رسوط �أن يكون �ل�ص��عر مبلل 
و عدم ��ص��تخد�م كمية كبرة. يجب ��ص��تخد�م �ل�ص��روم 
عقب غ�ص��ل �ل�ص��عر مبا���رسة للحد من جفافه و هي�ص��انه 
وو�ص��عه قبل �لتعر���ص مل�ص��ففات �ل�ص��عر �حلر�رية. ال 
ت�ص��تخدمي كميات كبرة منه فق��ط من 7 �إىل 10 نقاط 
ح�صب طول �صعرك كافية جًد� حتي ال تت�صببي يف تزييت 
�ل�ص��عر وي�ص��بح ذو ملم���ص دهني غر حمبب ل��ِك. يجب 
عمل �ختبار لنوع �ل�ص��روم �مل�صتخدم برتكه على �ل�صعر 
مل��دة 24 �ص��اعة للتاأكد من عدم وج��ود �أي �آثار جانبية 
من ��ص��تخد�مه. فيجب �لدقة عند �إختيار �لنوع �ملنا�صب 
فال�ص��عر �خلفي��ف يحت��اج �يل �ص��روم خفي��ف �مللم���ص 
�رسيع �المت�ص��ا�ص، �أما �ل�ص��عر �لكثيف و�ملجعد يحتاج 

لالأنو�ع �ل�صميكة. 

   ذك��رت جملة "�إن �ص��تايل" �الأملانية �أن �ص��قوط �ل�ص��عر 
ل��ه �أ�ص��باب عدة، منها مر�ص��ية ومنها نف�ص��ية ومنها ما 
يتعل��ق بالع��اد�ت �حلياتي��ة وط��رق �لعناي��ة �خلاطئ��ة.  
و�أو�صحت �ملجلة �أن �صقوط �ل�صعر قد يرجع �إىل �لتدخني 
حي��ث يت�ص��بب �لنيكوتني يف ت�ص��ييق �الأوعي��ة �لدموية 
مب��ا يف ذل��ك �الأوعي��ة يف ف��روة �لر�أ�ص، ومن ث��م ال يتم 
�إمد�د ب�ص��يالت �ل�ص��عر بالعنا�رس �ملغذية ب�ص��كل كاف، 
وبالتايل ي�ص��قط �ل�ص��عر.  كما �أن �لتدخني له تاأثر �صلبي 
عل��ى ت��و�زن �لهرمون��ات، مما ي��وؤدي بدوره �إىل �ص��قوط 
�ل�ص��عر. لذ� ينبغي �الإقالع عن �لتدخ��ني فور�ً. وقد يرجع 
ت�صاقط �ل�صعر �إىل نق�ص فيتامني B12 و�حلديد، وهو ما 

ميكن �لتغلب عليه من خالل تناول �الأطعمة �لغنية بهما، 
مثل �ل�صمك و�ملك�رس�ت ومنتجات �الألبان و�ل�صبانخ. كما 
�أن �ص��قوط �ل�ص��عر قد يكون �ص��ببه فرط ن�ص��اط �أو ق�صور 

�لغدة �لدرقية. 
�إجهاد �ل�صعر ومن ناحية �أخرى، قد تكون عاد�ت �لعناية 
�خلاطئة �ص��ببًا يف �صقوط �ل�صعر، مثل �ال�صتخد�م �ملتكرر 
ملكو�ة �لفرد �أو مكو�ة �لتجعيد. لذ� ال يجوز ��صتخد�م هذه 
�الأدو�ت مبع��دل �أكر من مرة و�حدة �أ�ص��بوعيا.  وباملثل 
ُيلحق �ل�ص��بغ �ملتكرر لل�ص��عر �رسر�ً بج��ذوره، مما ميهد 
�لطري��ق ل�ص��قوطه. كم��ا �أن �ص��د �ل�ص��عر بقوة با�ص��تمر�ر 
لت�ص��فيفه على �ص��كل كعكة �أو ذيل ح�صان ي�صكل �إجهاد�ً 

على �جلذور، مما يرفع خطر �ص��قوطه، خا�ص��ة �إذ� مت 
ربط �ل�صعر لياًل �أو وهو يف حالة مبتلة. 

وباالإ�ص��افة �إىل ذل��ك، قد يوؤدي جتفيف �ل�ص��عر 
بقوة بو��ص��طة من�صفة �إىل �صقوط �ل�ص��عر. لذ� ينبغي 

جتفيف �ل�ص��عر برفق بو��صطة من�صفة ذ�ت �ألياف دقيقة. 
وقد يكون �ص��بب �ص��قوط �ل�ص��عر نف�ص��يًا، حيث �إن �لتوتر 
�لنف�ص��ي �مل�ص��حوب ب�ص��عوبات �لن��وم ق��د يت�ص��بب يف 
�ص��قوط �ل�ص��عر. لذ� ينبغي �البتعاد ع��ن �لتوتر من خالل 
ممار�ص��ة متارين �ال�ص��رتخاء كاليوجا و�لتاأمل وتناول 
�الأغذي��ة، �لت��ي تخف��ف �لتوت��ر، مث��ل �ل�ص��وكوال �لد�كنة 

و�ملك�رس�ت.

مهني��ًا: ترت��اح للتج��اوب م��ن قبل بع���ص �لزم��الء، وتتاخ لك 
ظ��روف جي��دة جد�ً للق��اء بع�ص �جلماع��ات �لتي ت�ص��عى �إليها 
عاطفيًا: �أنت حت�ص��ن �لتحّك��م يف عو�طفك جتاه �ل�رسيك، وطيبة 
قلب��ك تكون حمل تقدير من قبل �ل�رسيك وجتذبه باجتاهك �أكر 

فاأكر

م�صاك�ص��ات  تع��اين  �أن  �ملحتم��ل  م��ن  مهني��ًا: 
ومماح��كات، قد يخيبك �لعمل كما �ل�ص��د�قات، ال 
جتازف وال ُتبح باأ�رس�رك عاطفيًا: �هتم مب�ص��اعر 
�حلبيب وال ت�ص��بب له �الإحر�ج �أم��ام �الآخرين الأن 

ذلك يرتك لديه �نطباعًا �صيئًا عنك

مهني��ًا: يبد�أ �ل�ص��هر بالتخل�ص من بع�ص �حل�صا�ص��يات 
�ل�ص��كينة  �إىل  ومي��ااًل  مطمئن��ًا  ويجعل��ك  و�لنع��ر�ت، 
و�لتغل��ب على �لثورة يف د�خلك عاطفيًا: عليك �أن تهتم 
�أك��ر باأ���رس�ر �حلبي��ب وال تن�رسها، فه��ي تتعلق بكما 

وحدكما

مهني��ًا: يب��د�أ �ل�ص��هر بو�ص��ع مطمئن، فتف��رح بعالقة 
جديدة وتتمت��ع باأوقاتك وتلتقي م��ن يثر �هتمامك 
م�ص��ائل  عاطفي��ًا:  ج��د�ً  �ص��عيد�ً  وتك��ون  و�نتباه��ك 
�صخ�صية مربكة ت�ص��ّتت �أفكارك، وقد يح�صل ذلك من 

خالل م�صكلة لل�رسيك �لعزيز عليك

مهنيًا: ت�صعر باالن�صجام مع نف�صك ومع �ملحيط، وتبدو 
متحّم�ص��ًا لكل ما يروقك ويروق كل �إن�ص��ان خمتلف �أو 
متمّيز عن �الآخرين عاطفيًا: بع�ص �مل�ص��احنات ب�صبب 
طباعك �ملتقّلبة وت�صارع �ىل �ّتهام �حلبيب زور�ً وتندم 
الحقًا على ت�رّسعك وعلى ما �صببت له من �أذى معنوي

ن�ؤمن باأن لكل �إمر�أة ف�ستان 
�سهرة خا�ص تبدو �أكرث 
جماال فيه عن غريه من 

�لف�ساتني.لكن قبل �أي �سئ، 
هل قمِت من قبل بتحديد 

�سكل ج�سمك؟ حتديد �سكل 
�جل�سم هي طريقة ذكية 

ت�ساعدك على �ختيار ف�ستان 
�ل�سهرة �الأن�سب لك دون 

معاناة، فما ر�أيك �أن تتبعي 
�خلط��ت �لتالية لتتمكني 

من معرفة ن�ع ج�سمك 
�الأ�سا�سي:

مهنيًا: حاذر بع�ص �لو�صوليني �مل�صتفدين من �أو�صاعك 
و�لذي��ن يبتّزون��ك، وكن متعاون��ًا وال تتذّم��ر و�بتعد عن 
�النتق��اد وتوجي��ه �ملالم��ة و�النفعاالت عاطفي��ًا: ملاذ� 
ترف���ص م��ا يطلبه من��ك �ل�رسيك م��ع علمك �ليق��ني باأنه 
حمّق يف طلبه؟ ل�صت على حّق د�ئمًا، فخّفف من تعجرفك 

و��صِغ �إىل �الآخرين


