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مهني��ًا: ال داعي اإىل التذم��ر �الت�سا�ؤم، ت�سري 
اأمورك املهنية على اأح�سن ما يرام

عاطفي��ًا: يفاجئ��ك احلبي��ب با�سطحابك اإىل 
م��كان ر�مان�س��ي بعي��داً عن اأج��واء ال�سجة 

�هموم العمل

االج��واء  الي��وم  ه��ذا  علي��ك  ي�سّه��ل  مهني��ًا: 
�االت�س��االت، �يب���ّكك برب��ح م��ادي اأ� ببع�ض 
االإجنازات التي تخدم م�ساحلك عاطفيًا: التعامل 
مع ال�كي��ك بقّلة االحرتام يه��ّدد م�سري العالقة، 

ف�سارع اإىل تدارك االأمور قبل تفاقمها

مهنيًا: يحا�ل اأحد الزمالء يف العمل اأن يوّجهك 
نح��و الطري��ق ال�سحي��ح �يح��ّذرك م��ن بع���ض 
املغر�سني، فال تغ�سب عليه عاطفيًا: خرب �سعيد 
على ال�سعي��د العاطفي يو�سلك اإىل عدم التنازل 

عما يف يجول يف فكرك �ي�سعر به قلبك

مهنيًا: ي�سري ه��ذا اليوم اإىل طارئ يطال املوؤ�س�سة 
الت��ي تعمل فيها اأ� بع�ض التغيريات احلا�سلة يف 
االإدارة �يف مواقع القرار عاطفيًا: حا�ل اأن تكون 
عالقت��ك باحلبي��ب مبنّي��ة عل��ى احل��وار املتبادل 

بينكما �التفاهم �الثقة �ال�سفافية

مهنيًا: يكتمل احلظ اليوم �يكون فرحك كبرياً 
ج��داً، ما قد يعن��ي اأن هناك تغيرياً مل�سلحتك 
قد ياأت��ي ب�سورة �كيعة عاطفي��ًا: اإبحث عن 
عالق��ة جدية مع �سخ���ض تتفق معه �يبادلك 

م�ساعر احلب ذاتها

مهنيًا: يتحدث هذا اليوم عن تغريات يف اأ��ساعك 
املالي��ة، لك��ن احل��ظ اإىل جانب��ك �حت�س��ل عل��ى 

مكافاأة مالية مل تكن تتوقعها تفرحك كثرياً
عاطفي��ًا: ال تدع االأفكار امل�سو�سة �ال�سيئة ت�سيطر 
على عالقاتك بال�كيك بل ابحث عن 

كل ما يبهج �جديد

مهني��ًا: تنج��ح يف اختب��ار �سع��ب كان يقلقك 
�يتوق��ف علي��ه م�سريك املهن��ي، في�سن��د اإليك 
املنا�س��ب  ال�سخ���ض  اأن��ك  تثب��ت  مرك��ز كب��ري 
�الكف��وء ل��ه عاطفي��ًا: توا�س��ل ال�كي��ك مع��ك 
مهم لكما، لك��ّن الت�ساهل اأحيان��ًا يعّقد الو�سع 

�يو�سلكما اإىل الطريق امل�سد�د
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 اليِك اهم الخطوات للتخلص من الخجل االجتماعي 

ُتع��اين �كيحٌة كبرية م��ن النا�ض من بع�ض 
امل�س��كالت ال�سلوكي��ة االجتماعي��ة، �الت��ي 
توؤّث��ر على حياتهم بالكامل، �تقّلل من مدى 
فعاليته��م يف املجتم��ع املحل��ي، �حتّد من 
تطوره��م �جناحهم يف احلي��اة. لعّل اخلجل 
االجتماعي ُيعترب من اأكرث امل�ساعب �سيوعًا 
بني فئ��ة كبرية من املجتم��ع، �هو نوع من 
امل�ساع��ر املتداخلة التي تن�ساأ نتيجة موقٍف 
ُمعنّي غ��ري معتاد لل�سخ���ض، �يرتافق غالبًا 
م��ع �سع��ور متك��ّرر بالقل��ق �التوت��ر �امليل 
اإىل العزل��ة ع��ن االآخري��ن، �جتن��ب الظه��ور 

يف االجتماع��ات العائلية اأ� املهنية. ي�سطّر 
ال�سخ���ض اخلجول م��ع الوق��ت لالبتعاد عن 
معظ��م النا�ض لعدم قدرت��ه على املواجهة اأ� 
امل�سارك��ة معهم يف املنا�سب��ات �اجلل�سات 
العام��ة، مم��ا ي�سع��ره بالوح��دة �ال�سع��ف 
�االإحب��اط لف��رتٍة طويلة من عم��ره. اأ�سباب 
اخلجل االجتماعي تتعّدد العوامل التي توؤثر 
يف �سلوك االإن�س��ان �ُت�سعره باخلجل، اإال اأّنه 
ُيكن تلخي�ض االأ�سباب املوؤدية لهذا ال�سعور 
يف النق��اط التالي��ة �ه��ي: العام��ل الوراثي 
ال��ذي ُيعت��رب م��ن اأه��م االأ�سب��اب املبا���كة 
حل��د�ث ه��ذه امل�سكل��ة كوج��ود اأح��د اأف��راد 
العائل��ة الذين يعان��ون من اخلج��ل ال�سديد، 
كذلك قد ين�ساأ اخلج��ل نتيجة عدم االنخراط 

يف البيئ��ة املجتمعية �عدم �جود املهارات 
االجتماعي��ة التي تقّرب الف��رد من االآخرين، 
اإ�ساف��ًة اإىل �ج��ود م�سكل��ة نف�سي��ة متجذرة 
ك�سع��ف الثق��ة بالنف�ض �ع��دم تقدير الذات، 
االأم��ر ال��ذي ي��رتك عن��د ال�سخ���ض اخلجول 
�سع��وراً بخوف��ه م��ن ع��دم تقّب��ل املجتم��ع 
املحيط له، اأ� تخّوفه م��ن تعّر�سه لل�سخرية 
اأ� ع��دم التقدير من االآخرين. اأعرا�ض اخلجل 
كتجّن��ب  �سلوكي��ة:  اأعرا���ض  االجتماع��ي 
حمادثة الغرب��اء اأ� فتح االأحاديث معهم، اأ� 
جتنب النظر يف عي��ون املتحّدثني �الهر�ب 
بالنظر اإىل اأي �سيٍء اآخر، اأ� الرتدد الكبري قبل 
امل�ساركة باالأعمال اجلماعي��ة اأ� التطوعية 
كاال�سط��راب  ج�سدي��ة:  اأعرا���ض  �غريه��ا. 

اجل�س��دي باالرجت��اف "االرتعا���ض" ال�سديد 
قبي��ل احلدي��ث، اأ� الظه��ور يف االجتماعات 
العام��ة، �كذلك جفاف يف احلل��ق، اأ� زيادة 
مع��ّدل �كب��ات القلب اأ� ال�سع��ور بد�خة اأ� 
مغ���ض يف املعدة اأ� ما �ساب��ه ذلك. اأعرا�ض 
نف�سية داخلي��ة: كال�سعور بعدم االأمان اأثناء 
��ًة الغرباء، اأ�  اجللو���ض مع االآخري��ن �خا�سّ
ال�سع��ور بال�سع��ف �االإح��راج ال�سديد �عدم 
الثق��ة بالنف���ض �غريها. ط��رق التخل�ض من 
اخلج��ل االجتماعي التعود على اإلقاء التحية 
عل��ى ع��دد م��ن االأف��راد الغرب��اء يومّي��ًا مع 
احلر���ض على بق��اء االبت�سامة عل��ى الوجه. 
الن�ساط��ات  يف  امل�سارك��ة  عل��ى  احلر���ض 
االجتماعّي��ة �تنمية امله��ارات االجتماعية 

باملجتم��ع  �االنخ��راط  ال��ذات،  �تطوي��ر 
اخلارج��ي. املب��ادرة بفت��ح االأحادي��ث م��ع 
االآخرين، اأ� اإبداء االإعجاب بفكرة اأ� �سخ�ض 
االأماك��ن  اإىل  اخل��ر�ج  احلا�كي��ن.  م��ن 
املكتّظ��ة بالنا���ض؛ كاالأ�س��واق، �احلدائ��ق، 
�حما�لة االنخ��راط باالآخرين ك�سوؤالهم عن 
اأماكن اأ� اأ�سياء بهدف تعلم طريقة املبادرة 
العب��ارات،  تب��ادل  �طريق��ة  احلدي��ث،  يف 
�ذ�ق  بلط��ف  النا���ض  �سك��ر  ���ك�رة  م��ع 
بع��د االنتهاء من ذل��ك. التد�ي��ن على �رقة 
جمموع��ة من الن�ساطات الت��ي ُتعّزز من قوة 
ال�سخ�سي��ة �تفي��د يف التخل���ض من اخلجل، 
ثّم حتديد ع��دد الن�ساطات الت��ي مت تنفيذها 

�التي مل تنّفذ، مع زيادتها يوميًا.

بغداد – هيفاء القره غولي 

كيفية عمل حمص بالطحينة
املقادير 

24�ساعة 250 غرام حم�ض، منقوع ملدة 
1 ف�ض ثوم، مق�ك

50 غرام طحينة
1 ملعقة كبرية ع�سري ليمون حام�ض

1/2 ملعقة �سغريه بايكنغ �سودا
1 ملعقة كبرية زيت زيتون

�سماق ر�سة

ملح ح�سب الذ�ق
اأ�راق نعناع للتزيني

طريقة التح�سري 
ي�سلق احلم�ض مع البيكربونات جيداً حتى ي�سبح 

طريًا، ي�سفى �يرتك بع�ض ماء ال�سلق جانبًا.
يو�سع احلم�ض �الث��وم يف اخلالط، ي�كب جيداً 
مل��دة 5 دقائ��ق �حت��ى نتاأكد اأن احلم���ض اأ�سبح 

مهر��سًا متامًا.

ي�س��اف ع�سري الليم��ون �املل��ح، ن�ستاأنف اخللط 
لدقيقة، ت�ساف الطحين��ة �القليل من ماء ال�سلق، 

نخلط ملدة 3 دقائق.
يت��م �سب��ط الق��وام با�ساف��ة امل��اء بالتدريج مع 
اخللط حتى نح�سل على احلم�ض فى �سكل عجينة 

طرية.
يو�سع احلم�ض يف طبق، يزيني بال�سماق �ا�راق 

النعناع �زيت الزيتون �يقدم.

ح�س��وٌر ممي��ز �ملف��ت عك�سته جنماتن��ا العربيات 
باأ�ساليبه��ن املختلف��ة الت��ي تنوع��ت ب��ني االأناقة 

�العفوية �العملية �االأنوثة.
اأناق��ٌة ملفت��ة �جاذبية متيزت به��ا املمثلة نادين 
ن�سيب جنيم ب�س���ر�ال بالق�سة الكال�سيكية االأنيقة 
ن�سقت��ه مع ت��وب ب�سيط��ة باللون االأبي���ض ��سرتة 

باللون االأ�سود فبدت بغاية الرقّي �التاألق.
اأنوث��ٌة لطاملا ات�سمت به��ا املمثلة ال�سورية ن�كين 
طاف���ض بف�ست��ان طوي��ل بالق�س��ة ال�سيق��ة ميزته 
طبعات الور�د امللفتة فخطفت به االأنظار يف حفل 

اإطالق م�سل�س�سلها اجلديد حتت عنوان "�سوق".
ن���كت الفنان��ة مريي��ام فار���ض �س��ورًة له��ا عرب 
�سفحته��ا عل��ى اإن�ستغرام بف�ست��ان طويل بالق�سة 
ال�سيق��ة م��دح قوامه��ا الر�سي��ق �ب��رز له��ا اأنوثة 

ت�ساري�سها التي لطاملا مّيزتها.
اأم��ا الديف��ا هيف��اء �هب��ي الت��ي لطامل��ا مي��زت 
اإط��الالت االأ�سب��وع باأ�سلوبه��ا العف��وي املع��ر�ف 
باأ�سلوب ال�سارع اأ� ال�  Street Style ظهرت هذا 
االأ�سبوع بالعديد من االإط��الالت املميزة فاخرتنا 
تل��ك التي تاألقت به��ا بف�ستان بالل��ون االأ�سود من 
عالم��ة The Kooples الت��ي ميزته��ا ب�س��رتة 

 Stella م��ن  �حقيب��ة  جلدي��ة 
علي��ه  طب��ع   McCartney
كلم��ة "ح��ب" اأ� Love. �م��ن 
  Street Style ال���  اأ�سل��وب 
اأي�س��ًا ح�س��وٌر ممي��ز للمذيعة 
جل��ني عمران فن���كت �سورة 
على �سفحته��ا على اإن�ستغرام 

تاألفت م��ن تنورة بق�سة 
 A �س��كل  عل��ى 
بال��ور�د  املطبع��ة 
توب  م��ع  ن�سقتها 

�سوداء.
اأ�سب��وع  �ككل 
الئحة  تت�سم��ن 
اإطالالت  اأجم��ل 
اأ�سماء  االأ�سبوع 
لنجماٍت  المعة 
ت  ملي��ا عا
ه��ا  ز بر اأ

للممثل��ة 
كي��ة  مري الأ ا

العر���ض  يف   Jennifer Connelly
 American Pastoral االأ�ل لفيلم
بف�ستان من Louis Vuitton ميزته 

األوانه املزرك�سة.
Haley Be n  كذلك عك�ست املمثل��ة

nett رقّي��ًا �جاذبي��ة بف�ستان باللون 
الذهب��ي م��ن Valentino خطف��ت به 
 The االأنظ��ار يف العر���ض االأ�ل لفيل��م

.Girl on the Train
اأمل كلوين تخطف االأنظار باللون 
نيوي��ورك  �س��وارع  يف  االأحم��ر 
 Proenza م��ن  بف�ست��ان 

.Schouler
Proe n  �اأخرياً �بت�ساميم

اأي�سًا �لكن   za Schouler
من �س��وارع عا�سمة املو�سة 
ميالن��و جيجي حديد تخطف 
ممي��ز  باأ�سل��وب  االأنظ��ار 
�ت��وب  اجلل��دي  بال���ك�ال 
ميزتها �سيحة الربطات عند 

البطن �االأكمام.

مهني��ًا: اجته��ادك ال��ذي تظه��ره ال جمال له 
�سمن اأنا�ض ال يقدر�ن جهودك �ت�سحياتك

عاطفي��ًا: ت�سغ��ي اإىل كالم احلبي��ب اجلمي��ل 
ب�سغف كب��ري، �ترى اأن الو�س��ع يتح�سن اأكرث 

من املتوقع

مهني��ًا: قد ي�سري هذا الي��وم اإىل بع�ض الفو�سى 
اأ� االإحب��اط لك��ن عزيت��ك القوي��ة ت�ساع��دك 
عل��ى التغلب عل��ى كل م��ا يعرت�س��ك عاطفيًا: 
الر�مان�سية تفر�ض نف�سها اليوم �تكون اأيامك 

املقبلة مفعمة �سعادة كبرية جداً

مهني��ًا: ق��د يجعل��ك ه��ذا اليوم جت��د الطريقة 
الف�سل��ى لتح�سني اأمورك املهني��ة �الو�سول 
اإىل النج��اح الذي تتمّن��اه عاطفيًا: تخلق جّواً 
ر�من�سي��ًا م��ع احلبي��ب �مت�سي مع��ه اأ�قاتًا 

ممتعة تن�سيك كل همومك

مهنيًا: قد يوؤ�ك هذا اليوم اإىل االإرباك، بت�سعر 
بالت�س��ا�ؤم على الرغم من بوادر النجاح، لكن 

ال تقلق قريبًا حت�سد ثمار تعبك
عاطفي��ًا: رّكز على عالقتك باحلبيب �ال تفّكر 

يف اأي �سيء اآخر قد يوؤثر فيها اأ� يزعزعها

مهني��ًا: قد ي��وؤدي عنادك مع بع���ض الزمالء 
اإىل ال�سع��ور بالياأ�ض من اإم��كان تغيري �جهة 
نظرك عاطفيًا: اح��رتم عائلة احلبيب �تقّرب 
منه��ا �اأق��م معه��ا اأطي��ب العالق��ات لتك�سب 

املزيد من مودته

7 دقائق إلخفاء التجاعيد في وجهك سيدتي
هل تالحظ��ني اأن �جهك متع��ب �مليء 

م��ن  اال�ستيق��اظ  عن��د  بالتجاعي��د 
الن��وم؟ اإليك ه��ذه الن�سائ��ح التي 

متل�ض التجاعي��د �جتعل الب�كة 
اأك��رث اإ�كاق��ًا خ��الل 7 دقائ��ق 

فقط...
5 دقائق الإرخاء الوجه

ا�ستعملي فر�ساة من ال�سيليكون 
�اب�سطي طبقة رقيقة من القناع 

النظيف��ة  الب���كة  عل��ى  املغ��ذي 
�اجلافة يف الوج��ه �العنق. اختاري 

تركيب��ة القناع امل�ستمل��ة على مكونات 
عل��ى  الب���كة  مل�ساع��دة  �مغذي��ة  مرخي��ة 

االإ���كاق �املظه��ر  ا�ستع��ادة 
دلكي  �الن���ك.  امل�س��د�د 
من ثم الب���كة باأطراف 
االأ�ساب��ع قب��ل �سطف 

القناع جيداً باملاء.
�اح��دة  دقيق��ة 

لرتطيب الب�كة
ر�س��ي امل��اء املع��دين 
احل��راري عل��ى جانب 
الوجه، من الفك ��سواًل 
اإىل احلاج��ب. ر�سي بعدها 
املاء على اجلزء االأمامي من 
الوج��ه، بدءاً م��ن اجلب��ني ��سواًل 

اإىل الذق��ن. انتظري ب�سعة ثوان ث��م ام�سحي رذاذ 
امل��اء بنعوم��ة مبحرمة �رقية. هذا امل��اء احلراري 
غني ج��داً مب�س��ادات التاأك�س��د، �لذل��ك فاإنه يعزز 
ن�سارة الب�كة �يع��زز جتدد اخلاليا، �ي�ساعد على 

االإح�سا�ض باالنتعا�ض
دقيقة �احدة الإعادة االمتالء

بحم���ض  املع��زز  املرط��ب  الك��رمي  اخت��اري 
الهيالور�نيك. فهذا املكّون يلتقط املاء يف الب�كة، 
�يوزع��ه بالت�س��ا�ي �ين�كه بني اخلالي��ا. �سخني 
القلي��ل من الك��رمي يف راحة يدك، ث��م اب�سطيه على 
الوج��ه باعتم��اد ح��ركات ممل�س��ة ت�ساعدي��ه، من 
العن��ق اإىل اجلبني. �س��وف تالحظني اأن �جهك بات 

اأكرث امتالء.

 اجمل اطالالت للنجمات في هذا االسبوع 


