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مهنيًا: عليك القيام باأعمال متاأخرة، فحاول 
اأن توفق بني القدمي واجلديد لئال تقع �ضحية 

الرتاكم يف العمل
امل�ضاع��دة  تق��دمي  يف  ت��رتدد  ال  عاطفي��ًا: 
لل�رشي��ك، وال �ضيما اأن م��ا يواجهه اأخطر مما 

تت�ضور، فكن اإىل جانبه

مهني��ًا: النيات املبيتة عند بع�ض الزمالء لن تكون 
يف م�ضلحت��ك، فب��ادر اليوم قبل الغ��د اإىل تو�ضيح 
وجهة نظرك ع��ر ر�ضائل �ضارمة عاطفيًا: مبادرة 
من ال�رشيك تعيد ت�ضحيح الو�ضع العاطفي، وت�ضع 

العالقة بينكما على ال�ضكة ال�ضحيحة

مهني��ًا: نفذ املطلوب من��ك يف العمل بنف�ضك، 
وال تتكل على االآخرين الأنك قد تدفع ثمن اأي 

غلطة
عاطفي��ًا: ح��اول اأن مت�ض��ي وقت��ًا اأط��ول مع 
ال�رشيك، فخ�ضارته ق��د ال تعو�ض بعد كل هذا 

الوقت معًا

مهني��ًا: متي��زك بخرات��ك وبكفاءات��ك يفت��ح 
اأمام��ك اأبواب��ًا متع��ددة، وقد تتلق��ى عرو�ضًا 
باجلمل��ة لتح�ضني و�ضع��ك املهن��ي عاطفيًا: 
الدع��م املطلوب م��ن ال�رشيك يك��ون متوافراً، 
وعلي��ك اأن تكون اأكرث واقعي��ة واعتماداً على 

نف�ضك

مهني��ًا: ق��رارات م�ضريية حازم��ة جتد نف�ضك 
حم��راً عل��ى اتخاذه��ا يف ظ��روف �ضعب��ة، 
فت��رتك ارتدادات يف املحي��ط عاطفيًا: عالقة 
قدمي��ة ت��رز جمدداً بع��د فراغ ملح��وظ، لكن 
ي�ضتح�ض��ن تو�ضي��ح ال�ض��ورة حت��ى ال تن��دم 

جمدداً

العم��ل متوت��رة م��ع بع���ض  اأج��واء  مهني��ًا: 
الزم��الء، وكي ت�ضتطيع اإجن��از املطلوب منك 

على اأكمل وجه جتنبهم قدر االإمكان
عاطفيًا: تط��ورات كث��رية يف العالقة مل تكن 
تتوقعه��ا تك��ون مل�ضلحت��ك م��ع 

ال�رشيك وتبعث على الطماأنينة

مهني��ًا: قد تواجه الكثري من املعرت�ضني على 
خطط��ك يف العم��ل، فتحل بال�ض��ر لتتو�ضح 

ال�ضورة اأكرث فاأكرث
عاطفي��ًا: ال تتخ��ذ قراراتك العاطفي��ة فرديًا، 
ولل�رشيك كامل احل��ق مبناق�ضتك وم�ضاعدتك 

يف بع�ض االأحيان
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االكسسوار عامل مهم من عوامل االناقة فكيف تختارينه؟ 

االأناق��ة  م��ن  مل�ض��ة  االإك�ض�ض��وارات  ت�ضف��ي 
عل��ى مالب���ض ال�ضي��دات و الفتي��ات ، ومبا اأن 
ل��كل اأنث��ى ج�ض��م خمتلف، ف��اإن ذل��ك يتطلب 
اختي��ار االإك�ض�ض��وارات املنا�ضب��ة له��ا ، اإليك 
بع���ض الن�ضائ��ح التي ت�ضاعدك عل��ى اختيار 
االإك�ض�ضوارات بعناي��ة، ومن هذه الن�ضائح: ال 
ترتدي املجوهرات احلقيقية مع االإك�ض�ضوارات 
ف��اإن ذل��ك �ضيفقده��ا قيمته��ا    �ضع��ي اأ�ض��اور 
الذه��ب مبفردها وجتنبي و�ضعه��ا مع اأ�ضاور 
الف�ض��ة اأو االإك�ض�ض��وار الأنه��ا ق��د ت��اأكل م��ن 
ق�ض��ور الذهب  جتنبي اجلمع ب��ني  ارتداء العقد 
و الرو���ض.  ال ترت��دي اأي اإك�ض�ض��وارات عن��د 

ارت��داء مالب�ض الريا�ضة اإذا كنت من اأ�ضحاب 
االأ�ضاب��ع الق�ضرية ، علي��ك اأن تتجنبي ارتداء 
اخلوامت الكبرية والعري�ضة. اإذا كانت اأ�ضابعك 
طويل��ة ف��ال ترت��دي اخل��وامت ذات االأحج��ار 
ال�ضغ��رية الأنها تعطي اإيح��اء اأكر بطولها .  ال 
تنا�ضب العقود ال�ضيقة الرقبة الق�ضرية الرقبة 
الطويل��ة ال ينا�ضبها ارتداء عق��د طويل  الوجه 
العري���ض تنا�ضب��ه االأقراط ال�ضغ��رية االأقراط 
ذات الزواي��ا كال�ض��كل املربع لتعط��ي حتديداً 
للوج��ه اإذا كانت ياقة ف�ضتانك مغلقة ، اكتفي 
بقرط كبري وجذاب اأما اإذا كانت الياقة وا�ضعة 
فيمكنك ارتداء عقد �ضيق حول الرقبة الطويلة 
حوله��ا،  امللت��ف  االأبي���ض  العق��د  ينا�ضبه��ا 
وُين�ض��ح باالبتع��اد ع��ن ال�ضال�ض��ل الرقيق��ة 
الت��ي تتدىل منه��ا �ضل�ضلة طويل��ة على منطقة 

النح��ر حتى ال تزيد من طول الرقبة كما تبدو 
االأق��راط الطويلة منا�ضبة الإكم��ال االك�ض�ضوار 
الي��د الطويل��ة فتنا�ضبه��ا االأ�ض��اور العري�ض��ة 
ال�ضاع��ات م��ن اأه��م مكم��الت االإك�ض�ض��وارات 
فراع��ي عن��د ارت��داء ال�ضاع��ة اأن يك��ون ل��ون 
اإطاره��ا متالئم��ا م��ع باق��ي االإك�ض�ض��وارات 
الت��ي ترتادينه��ا تنا�ض��ب ال�ضاع��ات اجللدية 
ذات  ال�ضاع��ات  بينم��ا  ال�ضب��اح  امللون��ة 
االإط��ارات الذهبية اأو الف�ضي��ة اأوقات امل�ضاء 
وال�ضه��رات احر�ض��ي على التنا�ض��ق بني لون 
اإطار النظارة و لون مالب�ضك ومن االأف�ضل لك 
�رشاء نظ��ارة ذات اإطار بل��ون حمايد اإذا كنت 
بدينة ابتعدي متامًا ع��ن العقود الكثرية ذات 
االأطوال املتفاوتة واالأحجام املختلفة  ارتداء 
اجل��وارب ال�ض��وداء ي�ضف��ي عن���رشاً اآخ��ر من 

عنا���رش اجلمال اإذ اأن اجلوارب ال�ضوداء متتاز 
باجلاذبي��ة واالأناق��ة يع��د االإي�ض��ارب الفوالر 
من اأه��م مكمالت االأناق��ة ، اإ�ضافة لذلك فاإن 
ل��ه اأهمية يف حماية العنق م��ن اأ�ضعة ال�ضم�ض 
�ضيف��ا ، اأو وقاي��ة ال�ضع��ر من ح��رارة و اأ�ضعة 
ال�ضم���ض ال�ضارت��ني . وعلي��ك اأن تراع��ي عند 
اختيارِك للف��والر اأن يكون من احلرير الناعم 
، كم��ا يج��ب اأن يك��ون ن��وع القما���ض ولونه 
مالئم��ني ملالب�ضك وللوقت ال��ذي ترتدنه فيه 
واإذا كن��ت ترتدين احلجاب فح��اويل عزيزتي 
اأن تراع��ي ال��وان حجاب��ك م��ع االإك�ض�ضوارات 
الت��ي ترتدينه��ا ، فمث��ال الل��ون الذهب��ي م��ن 
االإك�ض�ض��وارات يتما�ض��ى تقريب��ا م��ع جمي��ع 
املالب���ض خ�ضو�ض��ا يف ف�ض��ل ال�ضي��ف فهو 
يتما�ض��ى مع اال�ضف��ر و االخ���رش و الرتكواز 

و الفو�ضي��ا و الكث��ري الك��ري من االل��وان. طوق 
ال�ضع��ر ي�ضف��ي جم��ااًل وجاذبي��ة، وميكن من 
خالله اأن ت�ضيفي الأناقتك جزء مكمل ي�ضيف 
جلمال��ك املزيد م��ن االأناقة واجلم��ال واأي�ضا 
مكمالت ال�ضعر التي تكون على �ضكل فرا�ضات 
او الطوق الهندي الذي ظهرت مو�ضته موؤخرا 
لكن م��ع مراع��اة ت�رشيح��ة ال�ضع��ر و نوعيتة 
املنا�ضب��ة او امل��كان ال��ذي �ضتذهب��ني الي��ه 
ارتداء كيلون النايلون الطويل حتت الف�ضاتني 
الق�ضرية ملا يعطي م��ن منظر جذاب و يخفي 
اي عيوب موجودة يف ال�ضاق. فلو متعنا قليال 
لوجدن��ا ان هنال��ك مالب���ض عندم��ا نرتديها 
دون اك�ض�ض��وار تختل��ف متام��ا ع��ن ارتدائها 
مع اك�ض�ضوار ذلك ملا تعطي االإك�ض�ضوارات من 

تاألق و جمال و رونق.

بغداد – هيفاء القره غولي 

طريقة عمل خلية النحل بالجبن 
املكون��ات خم�ض��ة اأك��واب من الطح��ني االأبي���ض املتعدد 
اال�ضتعماالت. ن�ض��ف كوب من حليب البودرة غري املذاب. 
كي���ض �ضغري واحد من اخلمرية الفوري��ة. مئة مليغرام من 
الزي��ت النباتي. اأربعمئة مليغرام من املاء الدافئ اأو ح�ضب 
احلاج��ة. ملعقة كبرية من ال�ضكر. ملعقة �ضغرية من امللح. 
علبت��ان من جبنة الكريي اأو اأي ن��وع من اجلبنة الكرميية 
املتوف��رة لدي��ِك. ن�ضف كوب م��ن القطر. حب��ة واحدة من 
البي���ض املخفوق مع ملعقة �ضغرية م��ن الن�ضكافيه لدهن 

وجه العجينة.
 طريقة التح�ضري قوم��ي بنخل الطحني مع حليب البودرة 
يف وعاء كبري، ث��م اأ�ضيفي ال�ُضكر وامللح واخلمرية. قومي 
بخل��ط الزي��ت وامل��اء الداف��ئ مع��ًا، ا�ضكب��ي املزي��ج فوق 
الطح��ني، واعجني اإىل اأن حت�ضلي عل��ى عجينٍة متجان�ضة 
وطري��ة. اترك��ي العجينة مل��دة ثالثني دقيق��ة مغطيًة يف 
مكان جاف ودافئ. قومي بتقطيع حبات الكريي الواحدة 
اإىل اأرب��ع مربع��ات �ضغ��رية. قوم��ي بتكوي��ر العجينة اإىل 

ك��رات بحج��م حبة اجل��وز، افرديها ث��م اح�ضيه��ا باجلبنة 
وكوريه��ا جمدداً و�ضفيها يف �ضينية مدهونة بالقليل من 
الزيت النبات��ي. قومي مب�ضح وجه العجينة بخليط البي�ض 
والن�ضكافي��ه. قومي بو�ضع ال�ضيني��ة يف فرن حامي على 
درج��ة ح��رارة 190 مئوية ملدة ثالثني دقيق��ة، اأو اإىل اأن 
تتحم��ر العجينة من االأطراف قلي��اًل. اأخرجي ال�ضينية من 
الف��رن، واتركيه��ا مل��دة ع�رش دقائ��ق، ثم ا�ضقيه��ا بالقطر 

البارد.

ه��ل تودي��ن اختي��ار مالب���ض حمجب��ات مفعم��ة 
بامل��رح؟ ه��ل اأنت بحاج��ة اإىل مزيد م��ن البهجة 
يف اإطاللتك؟ نقرتح عليك اختيار اإطاللتك باألوان 

م�ضتوحاة من " الكب كيك " لت�ضفي �ضورة مميزة 
وغري تقليدية على مالب�ضك.

واالأزرق    pistachio والبي�ضتا���ض  فالزه��ري 

الف��احت واالأخ�رش البا�ضتيل الفاحت كما البنف�ضجي 
الف��احت كلها األوان ي�ضتمد منها م�ضممو احللويات 
طع��م البهج��ة حللوياته��م؛ ل��ذا ا�ضتوح��ي منه��ا 
اختيارات��ك باحلج��اب، واخرج��ي ع��ن املاأل��وف 
لتتاألقي بحجابك ب�ضورة �ضبابية وغنية بالهدوء.

ولتح�ضلي على اإطاللة ناجحة نن�ضحك ب�:
تريدي��ن  الت��ي  واحلقيب��ة  احل��ذاء  ل��ون  اختي��ار 
م��ن تدرج��ات ل��ون البا�ضتي��ل اأو األ��وان حيادية 

كاالأبي�ض واللحمي.
-اختتار حجاب بدرج��ة اأقوى من لون البا�ضتيل 
االأقل وجوداً واالأكرث تعبرياً عن األوان الكب كيك .

- ال داع��ي للمكي��اج الق��وي يف ه��ذه االإطالل��ة، 
وليكن اختيارك املكياج الطبيعي املنا�ضب لهدوء 

هذه االإطاللة .
-اخت��اري االك�ض�ض��وارات احليادي��ة والهادئ��ة... 

لتحافظي على هدوء االإطاللة.

مهني��ًا: تواجه الكثري من العقب��ات يف طريقك 
اإىل النجاح، لكنك تتمتع بالقدرة على تخطيها 
من دون اأن تدف��ع الثمن عاطفيًا: حني تفر�ض 
الغرية نف�ضه��ا تف�ضد العالقة، وعندها ال بد من 

االإ�رشاع لتو�ضيح النقاط لئال يقع املحظور

مهني��ًا: اأج��واء دقيق��ة ومربك��ة هذا الي��وم، اإىل 
جان��ب بع���ض امل�ضاعب يف العم��ل، اإال اأن ذلك 
موق��ت، فال تقلق عاطفي��ًا: جتنب املواجهة غري 
املررة مع ال�رشيك، وخ�ضو�ضًا اإذا كان موقفك 

�ضعيفًا، وحاول اإ�ضالح االأمور بينكما

مهني��ًا: علي��ك اأن تك��ون اأك��رث ديبلوما�ضي��ة 
يف العالق��ة بالزم��الء، وهذا ي�ضم��ن النجاح 
للمجموعة عمومًا عاطفيًا: لن جتد اأف�ضل من 
ال�رشي��ك ل�رشح الظروف الت��ي تعاك�ضك، ومن 

املوؤكد اأنه �ضي�ضاعدك على تخطيها كلها

مهني��ًا: ال تخ�َض هذا الي��وم الت�رشيح بوجهة 
نظ��رك وو�ض��ح االأم��ور لتن��ال حقوق��ك التي 
تطالب بها منذ مدة بعيدة عاطفيًا: اإيجابيات 
من ال�رشي��ك متنحك اأماًل اأك��ر يف امل�ضتقبل، 
لكن االنتظار قلياًل مطلوب ال�ضتي�ضاح بع�ض 

النقاط

مهني��ًا: يج��ب اأن تك��ون واعيًا ج��داً يف تعاطيك 
م��ع الزمالء، فهم يراقب��ون خطواتك، ويتحينون 
عاطفي��ًا:  علي��ك%  لالنق�ضا���ض  الفر�ض��ة 
اال�ضتق��رار يف عالقت��ك بال�رشيك جي��د، وتعرف 

جيداً طريقة املعاملة معه لتبقى مرتاحا

النوم نهارًا لطاقة أكبر وصحة أفضل!

CUP CAKE مالبس محجبات: إطاللتك بألوان الـ

ح��اويل اال�ضتمتاع بوقت��ك بعيداً ع��ن اأي ات�ضال 
اآخ��ر، لتعي��دي التوا�ض��ل م��ع نف�ض��ك، وتكت�ضف��ي 
ب�ضمات��ك واإيقاع��ك اخلا���ض. ولعل ذل��ك اأمر يف 
غاي��ة االأهمية لرف��ع املعنوي��ات والتمتع ب�ضحة 

ج�ضدية جيدة.
ب��ع�����ض  ي����ن���ض���ح 
�ض�ي�����ي  خ��ت���ضا ا
ي��ة  ل���ت����غ���ذ ا

بالقيلولة، باالإ�ضافة اإىل �ضاعات النوم املعتادة. 
ويف���رش فريق من الباحث��ني االإجنليز الذين اأجروا 
درا�ض��ة على 1000 �ضخ���ض بقولهم: "الأننا بذلك 
ن�ضب��ح اأخف واأكرث �ضعادة، واأك��رث اإبداعًا اإذا مننا 

اأقل خالل الليل". 
ملاذا؟ الأن ال�ضاعة البيولوجية يف اأج�ضامنا تعمل 
على اإفراز الكورتيزول يف ال�ضباح، والكورتيزول 

هو الطاقة.
ويقول اأح��د االأطباء: "حني ن�ضح��و يف ال�ضباح 
الباكر نتناول وجبة الفطور على نحو اأكرث 
انتظام��ًا، فاإن ذلك مينعن��ا من تناول 
الوجب��ات اخلفيف��ة ط��وال النهار". 
وه��ذا بحد ذات��ه يزي��ل الدهون 

ال�ضباحية وال ي�ضمح با�ضتعادتها.
نهاي��ة  عطل��ة  اأو  االإج��ازات  "خ��الل  وي�ضي��ف 

االأ�ضب��وع، اإذا نه�ضنا متاأخرين �ضاعة واحدة 
مقارنة بباقي العام، فهذا يكفي".

ولك��ن، اإذا اأردن��ا جتربة اأمر اآخ��ر، فعلينا اأن 
نتب��ع اأ�ضلوب النوم ثنائ��ي املرحلة، وهذا يعني 

الن��وم اأق��ل خ��الل اللي��ل واأخ��ذ قيلول��ة �ضغ��رية 
خ��الل النهار. وه��ذا ما كان يفعل��ه الفنان وعامل 
الريا�ضيات ليون��اردو دا فن�ضي، حيث كان ياأخذ 
قيلول��ة مل��دة 15 دقيق��ة كل �ضاعت��ني، فقد كان 

يعرف اأنه خالل الليل ي�ضبح اأقرب اإىل خياله.
بالن�ضب��ة اإىل اأي �ضخ�ض اآخ��ر فاإنه قد ي�ضتغل هذا 
الوق��ت لو�ضع اخلط��ط وامل�ضاري��ع. ويك�ضب املرء 
املزي��د م��ن الوق��ت الأنه قل��ل وقت نوم��ه بحوايل 

�ضاعة ون�ضف.
وم��ن الوا�ض��ح اأن جتزئ��ة الوقت ينبغ��ي اأن تاأتي 
طوع��ًا ولي�ض ب�ضبب توقف التنف�ض اأو اأنواع االأرق 

التي يجب معاجلتها.


