
هناك تنب�ؤ بقدوم فرتة اختبار هامة، فتعامل معها 
بتف��اوؤل وث��ق يف اإمكانات��ك الذاتي��ة. ال تتاأثر باآراء 
االآخرين وال جتعلها حتيدك عن معتقداتك وبداًل من 
ذلك، ا�ستخدم هذه امل�اجهة الإيجاد ما يدعم احلجج 
امل�ؤي��دة مل�اقفك. قد تكت�س��ف فر�س��ة اأو فر�س��تني 

لتح�سني االأم�ر.
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الي���م ميكن��ك حتفي��ز م��ن ه��م ح�ل��ك، ولك��ن ال تهم��ل 
احتياجات��ك اخلا�س��ة الأن اأهدافك االآن اأ�س��بحت اأو�س��ح 
عن ذي قبل. اأ�س��ل�بك الن�س��ط معد ملن ه��م ح�لك ويلحظه 
باأف��كارك  االحتف��ال  مين��ع  �س��بب  ي�ج��د  ال  االآخ��رون. 
واال�س��تمتاع ب�قتك، لك��ن ال تدع هذا يتح�ل اإىل ال��س��ع 

الطبيعي. 

ت�س��تطيع اأخذ نف�س عميق واال�س��رتخاء، وق��د حان ال�قت 
لك��ي تفك��ر يف نتائ��ج املجه���د ال��ذي قم��ت به. ا�س��تغل 
ه��ذه املرحل��ة لتح�س��ني حالتك ال�س��حية. �س���ف تعطيك 
الفيتامين��ات واله�اء النقي عقًدا جديًدا من احلياة والذي 

�سيك�ن يف غاية االأهمية. 

اإن العراقي��ل الت��ي تنب��اأت بقدومه��ا منذ ف��رتة ط�يلة تظهر 
تدريجًيا وتتح�ل اإىل واقع، وبات تفاديها م�س��تحياًل. واجه 
تل��ك التحدي��ات يف اأ���رع وق��ت، حت��ى واإن كان��ت املهمة 
�سعبة. كلما تاأخرت يف ذلك، تراكمت العراقيل ووجب عليك 

م�ساعفة املجه�د لتجاوزها.

ب�س��بب الظروف املتغرية، يبدو اأن هدفك خارج ال�س��يطرة 
م��ن جدي��د. ال يج��ب اأن ينتاب��ك الياأ���س واالإحب��اط؛ ابداأ 
باإع��ادة التفك��ري يف امل�ق��ف بتمع��ن. ق��د يك���ن جم��رد 
انطباع وميكن جعل اخل�س��ارة يف اأ�س��يق احلدود باتخاذ 

االإجراءات املنا�سبة. 

مبا اأنك �س��خ�س اجتماع��ي بحق، ومبا اأن��ك رمبا قد تك�ن 
ق��د اأهملت واحدا اأو اثنني من معارف��ك م�ؤخًرا، يجب عليك 
االآن اإ�س��الح هذه العالقات مرة اأخرى ومعاودة الت�ا�سل. 
ترتف��ع فر�س حل نزاع ما بني االأ�رة اأو االأ�س��دقاء لالأبد. 

�س�ف متر ب�ساعات ال ُتن�سى من التناغم والت�سامن

اخلط��ط الت��ي قم��ت ب��س��عها منذ وق��ٍت ط�ي��ل اأو�س��كت اأن 
تتحق��ق، فال تتباط��اأ بعد االآن وحت��ى واإن كانت لديك بع�س 
ال�سك�ك. �س�ف حت�سل على م�ساعدة من جميع اجل�انب، لكن 
ا اأن ت�ستجيب بانفتاح للنقد البّناء فالهدف ال�حيد  يجب اأي�سً
��ا اأن تعمل �س��يًئا من اأجل  من��ه ه� م�س��اعدتك. ال تن���س اأي�سً

ج�سدك خالل هذه الفرتات الع�سيبة. 

ياأت��ي الي���م م�س��ح�ًبا ببع���س امل�س��كالت، ف�س���ف تقابل 
م�اق��ف ال ميك��ن التغلب عليه��ا اإال من خالل تغي��ري روؤيتك 
لالأم�ر. اف�س��ل نف�س��ك عن كل ما ه� قدمي ومعروف، وتطلع 
ل��كل م��ا ه��� جديد. ت���خ احل��ذر عند ل���م االآخري��ن – فمن 

ا.  املمكن اأن تك�ن قد ارتكبت اأخطاًء اأي�سً
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كل االع���ام لك يا �س��يدة اخلري واحلب .. فعيد االم 
ال يحل� اال بطلت��ك والربيع ال تغف� وروده اال عند 
خديك .. نفرت���س االر�س بانتظار ان تزرعيها لنا 
�س��جرا يثمر باملحبة.. وننظر اىل ال�سماء بانتظار 
ان تثمر دع�اتك لنا خريا ومطرا.. يا �سيدة ال�سفاء 
ها ه� ي���م "االم" مير علينا اي�س��ا دونك.. نزرع 
يف غرفت��ك الهداي��ا بانتظ��ار يدي��ك ان تفتحه��ا 
لتطل ابت�س��امتك علينا مثل طلة القمر ليلة متامه 
.. جتمعن��ا يف عيدك ح�ل فرا�س��ك اخل��ايل اال من 
الذكري��ات ومل جن��د غري ثيابك بال ج�س��د وروحك 
ب��ال �س���ت ين��ادي باأ�س��مائنا ال�احد تل��� االخر 
"ابن��اء واحف��اد" .. جتمعن��ا وكنا منن��ي النف�س 
ان تك���ن ال�س��ن�ات الت��ي م��رت كاب��س��ا وانتهى 
و�س��تع�دين الينا وكانك تلك ال�سابة اجلميلة التي 
تقف عند تن�رها الطيني وتخرج من كفيها اأحلى 
اقرا���س اخلبز اال�س��مر.  جتمعن��ا واالحفاد كربوا 
و�س��ار له��م ابن��اء اي�س��ا ينظ��رون اىل �س���رتك 
املعلقة على اجلدار بابت�سامتك التي ال ت�سيع مع 
ال�س��نني.. ي�س��األ�ن احيانا من تلك ال�سيدة الدائمة 
االبت�س��امة ويجي��ب احدن��ا " ه��ي امراأة ال ت�س��به 
احد .. �س���تها اغنية تطرب لها اال�سماع ووجهها 
بدر .. �س��حنتها ت�س��به العراق يف اغفاءة على نهر 
دجلة .. ا�س��ابعها تلتف بحرير �س��ناعتها للخبز 
واقرا�س احلل�ى.. هي امراأة ال ت�س��به كل الن�س��اء 
وتخت�ر كل الن�ساء.. دائما تبت�سم وعندما يقرتب 
احلزن من جفنيها تطرده لئال يقرتب بع�سه منا.. 
هي امراأة ت�س��به ال���رد اجل�ري وت�س��م كل ال�ان 

ال�رد يف جيدها " .
تل��ك �س��يدة البي��ت الت��ي رحل��ت وبقي��ت مادامت 
اعمارنا باقية معلقة على جدار القلب نحتفي بها 
كل ع��ام ونقدم له��ا الهدايا واحلل���ى يف عيدها 
وعيد الربيع الذي يخت�ر ال�انه يف �س��حكاتها.. 
�س��يدة البي��ت الت��ي وان رحل��ت ف��ال منا���س من 
وج�ده��ا االبدي معنا اينما حللنا واينما ارحتلنا 
فكل بقاع االر���س لها وكل جدران البي�ت حتمل 

ذكرياتها .
تلك �س��يدة االمهات و�س��يدة القلب و�س��يدة الن�ساء 
"نحتف��ي ب��ك يف اي م��كان انت في��ه ونعلم انك 
تبت�سمني كما كنت وكما غادرت وكما ودعتنا يف 
اخ��ر حلظات وج�دك معنا" .. كل عام وانت بخري 
يا�س��ت احلباي��ب .. كل ع��ام وكلن��ا حت��ت قدميك 
نقبله��ا عرفان��ا منا عل��ى رحلة كن��ت فيها ملكة 
يف العط��اء والتفاين وال��روح التي زرعت وردا يف 
كل الطرقات التي م�ست فيها ..كل عام وانت بخري 
يا امي يا نب�س اخلري يف ج�سدي وقلبي وروحي . 

"كل عام وانت �ست احلبايب" .
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 فف��ي النهاي��ة هذا قرار ال بد م��ن التاأكد 
من �س��حته قبل اتخاذه خدمة مل�سلحة 
طفل��ك. له��ذا ال�س��بب، وبع��د حمادث��ات 
واالأ�س��دقاء  االأق��ارب  م��ع  م�ستفي�س��ة 
واملخت�سني، اإليك خم�سة اأ�سئلة يجب اأن 

ت�ساأليها قبل االختيار.
ما ه� احلجم املت�قع لل�سف؟

احلجم االأمثل لل�س��ف يجب اأن يت�س��من 
18 تلمي��ذاً ومعلم��ة على راأ�س��هم، الأنه 
اإذا كان ال�س��ف مكتظ��ًا، فق��د ال يت�س��ع 
يف  اأو  الغ��داء  �س��اعات  خ��الل  امل��كان 
غرفة الن�س��اطات، اأو حتى يف احلافالت. 
كم��ا يج��ب اأن يك���ن لل�س��ف ع��دد م��ن 
امل�س��اعدات  واملعلم��ات  املتط�ع��ني 
وامل�ظفني املخت�س��ني ل�س��مان تاأمني 
جميع احتياج��ات االأطفال مهما �س��غر 

�سنهم.
ما ه� م�ست�ى انخراط االأهل؟

يف احل�س��انات اجليدة، غالب��ًا ما ُيدعى 
االأه��ل بانتظ��ام للم�س��اركة يف العملية 
التعليمي��ة الأوالده��م. ف�س���اء كان االأمر 
متعلقًا ب�اجبات االأطفال يف احل�س��انة، 

يق�م���ن  الت��ي  اليدوي��ة  باال�س��غال  اأو 
بها، اأو ح�س���ر عر�س �س��غري ي�سارك�ن 
فيه، الب��ّد النخ��راط االأهل م��ن اأن يعزز 
اإجنازات ال�سغار. ميكنك قبل اأن تبادري 
يف اختيار اأي ح�س��انة اأن ت�ساأيل االأهل 
الذي��ن جّرب�ه��ا قباًل، وم��دى انخراطهم 

فيها. 
ي�س��تخدم�نها  الت��ي  ال��س��يلة  م��ا ه��ي 

للحفاظ على النظام؟
كاأم، البد اأنك تريدين معرفة كيف �ستتم 
معاجلة ال�س��ع�بات التي �س��ي�اجه�نها 
م��ع طفل��ك، اإذ اإن طريق��ة فر���س النظام 
تختلف من ح�س��انة ومدر�سة اإىل اأخرى، 
ويجب اأن تفهمي كيف يتم االأمر، وكيف 
�س��يك�ن تاأثريه��ا فيم��ا بعد عل��ى حالة 

طفلك النف�سية.
هل ميكنك اأن تطمئني باأن عالقة جميلة 
�ستن�ساأ بني طفلك ومعلمته يف احل�سانة؟
يق���ل اخل��رباء اإن "العالق��ة ب��ني الطفل 
ومعلمته هي اأهم من اأي منهج، وتتطلب 
يتعل��ق  فيم��ا  عميق��ني  وتفك��رياً  نظ��رة 
باختيار احل�س��انة، اإذ يجب اأن حتر�سي 

عل��ى اختي��ار مدر�س��ة ذات حمي��ط ي�فر 
م�ساركة طاقم كامل ومعلمني، يحيط�ن 
ع��ن  ف�س��اًل  قريب��ة  بتفاع��الت  طفل��ك 

انخراط طفلك ب�سكل �سخ�سي. 
املعل�م��ات  عل��ى  حت�س��لي  اأن  ميكن��ك 
الت��ي تريدينه��ا ع��رب حمادث��ات ط�يلة 
م��ع املعلمني مبا يتعلق بنقاط �س��عفهم 
و�س��هاداتهم،  واهتماماته��م  وق�ته��م 
لتطمئن��ي اإىل م�س��تقبل اأداء طفلك خالل 

م�سريته معهم. 
هل �سيح�سل طفلك على تعليم جيد للغة، 
وهل �سيح�سل على اإجابات منا�سبة عن 

اأ�سئلته الف�س�لية؟
���س  ميك��ن ل��دور احل�س��انة الت��ي تخ�سّ
برواي��ة  ال�ق��ت  م��ن  كب��رية  م�س��احة 
ع��رب  والتعل��م  والق��راءة  الق�س���س 
الن�ساطات التطبيقية اأن ت�سهم يف تعزيز 
ق�ة اللغة وامل�سطلحات لديه، ف�ساًل عن 
تق�ي��ة مهارات��ه اللفظية. كم��ا اأن الدعم 
الذي ت�فره دور احل�سانة يف هذا ال�ساأن، 
ي�سد الفج�ات التي ال ت�ستطيع الن�ساطات 

املنزلية مالأها. 

أحد اسباب توتر 
األهل عندما يحين 

موعد إرسال 
أطفالهم إلى 

الحضانة. ولكن كيف 
تختارين الحضانة 

الصحيحة؟

يب��دو يف ال�ق��ت احل��ايل اأن��ك ت�اج��ه ع��دًدا متزاي��ًدا م��ن 
التعقي��دات غ��ري املت�قعة. ال يق��ع الل�م على م��ن هم ح�لك 
يف بع�س االأحيان تك�ن اأنت املخطئ. حاول اأن تظل هادًئا 
واأن ترى العقبات امل�ج�دة يف طريقك ك��س��يلة الكت�س��اف 
مداخل جديدة. اعد اكت�س��اف هدوئك و�س���ف تخرج من هذه 

املرحلة اأق�ى.

�س���ف تقابلك التحديات ب�س�رة متكررة ب�سكل غري عادي 
الي�م، م�س��ببة لك الكثري من ال�سغ�ط. رمبا يجب اأن تبتعد 
ع��ن الطري��ق اأحياًنا ب��داًل من حتمل م�س��ئ�لية كل �س��يء. 
�س���ف ي�س��اعك هذا عل��ى ت�فري طاقت��ك لالأ�س��ياء الهامة 

بحق، خا�سة يف العمل. 

اعتني ب�س��حتك، فقد ت�س��عر باالإرهاق واال�سطراب الي�م، 
حيث هناك ب�س��ائر مب�س��اعب و�س��يكة احلدوث يف االأفق. 
تعلم كيفية م�اجهتها بال�س��رب والرتكيز يف حتقيق ت�ازن 
داخل��ي وكب��ح رغبتك يف اإح��راز تقدًما مهما كل��ف االأمر. 
ب��داًل من حرق تل��ك الطاق��ة ظاهرًيا، ا�س��تخدمها لتحقيق 

ن�ع من ال�سالم الداخلي

مبا اأنك االآن تن�س��ح بهالة خا�سة من الق�ة واال�ستقرار، فاإن 
النا�س �س���ف يلجئ�ن اإليك من اأجل امل�ساعدة والدعم. حاول 
ا�س��تخدام طاقت��ك يف م�س��اعدة االآخري��ن، حيث اأنهم �س���ف 
ي��ردون اجلميل بالتاأكي��د يف املرة القادمة التي حتتاج فيها 
اإىل م�س��اعدة. لكن حاول اأال تغفل عن اأهدافك الأنك االآن متلك 

الق�ة الالزمة لتحقيقها.

 نعلم جميعا اأن ا�س��تخدام القرفة يف الطعام ي�ساعد على 
حت�س��ني امل��ذاق ولكن قل��ة منا فق��ط يعرف���ن اأنه ميكن 

اأي�سا ا�ستخدامها للح�س�ل على ب�رة نظيفة و�سافية.
مق�ر اجل�سم بالقرفة

املك�نات
ربع ك�ب من ال�سكر اخل�سن

ملعقة كبرية من القرفة املطح�نة
ملعق��ة كبرية من زي��ت الزيت�ن البكر املمتاز اأو الع�س��ل 
الع�س�ي اخلطي ال�سكر االأبي�س اخل�سن مع زيت الزيت�ن 

البكر املمتاز اأو الع�س��ل والقرفة املطح�نة. وا�س��تخدمي 
املزيج لتق�س��ري ج�سمك اأثناء اال�س��تحمام للح�س�ل على 
ب�رة ناعمة. يعالج هذا املق�ر اأي�س��ا حب ال�سباب على 

الظهر اأو اجل�سم.
 قناع القرفة

املك�نات
ربع ملعقة كبرية من ج�ز الطيب

ربع ملعقة كبرية من القرفة املطح�نة
ملعق��ة كبرية من زي��ت الزيت�ن البكر املمتاز اأو الع�س��ل 
اخل��ام، اخلط��ي القرفة الع�س���ية وج�ز الطيب والع�س��ل 
)الب���رة  الزيت���ن  اأو زي��ت  الدهني��ة(  )الب���رة  اخل��ام 

اجلافة(. �س��عي القناع على وجه��ك واتركيه ملدة -15
20 دقيقة. اغ�سليه واأنت تق�رين الب�رة بلطف بحركات 
دائرية. قد ت�سعرين بل�سعة يف ب�رتك لب�سع دقائق حني 

ت�سعني القناع.
القرفة للروؤو�س ال�س�داء

ت�سكل القرفة والع�سل مزيجا رائعا للتخل�س من الروؤو�س 
ال�س���داء. اخلط��ي ملعقة �س��غرية م��ن الع�س��ل اخلام مع 
ملعق��ة كبرية من القرفة. �س��عي العجين��ة على املناطق 
الت��ي حتت���ي عل��ى روؤو�س �س���داء وافرك��ي بلطف ملدة 
دقيقة واحدة. اتركيها لب�س��ع دقائق ثم ا�سطفيها باملاء 

الفاتر.

خلطات القرفة لبشرة نظيفة وصافية

خمسة أسئلة ضرورية عند اختيارك حضانة طفلك األولى

اريج الراوي

اجتاحت م��س��ة جدي��دة م�اقع الت�ا�س��ل االإجتماعي 
خالل الفرتة االأخرية مت ت�سديرها من ال�سني واليابان 
وت�س��ّببت يف اإحراج الكثري من الفتيات العربيات، فيما 
اأثارت �س��خرية الرجال. يكم��ن التحدي من خالل ورقة 
طباعة يبلغ عر�سها 21 �سنتيمرتاً ت�سعها الفتاة ح�ل 
خ�ره��ا، ويج��ب اأال يتع��دى عر���س خ�ره��ا ورق��ة 

الطباع��ة A4 واإال تعترب وفقًا له��ذا االختبار "بدينة"، 
وعليها امل�اظبة على نظام غذائي وممار�س��ة الريا�سة 

لي�سبح خ�رها م�ازيًا لقيا�س عر�س ورقة الطباعة.
والقى ه��ذا التحدي رواجًا كبرياً يف ال�س��ني واليابان، 
بقيا���س  بالر�س��اقة  امله�و�س��ات  ال�س��ابات  وب��داأت 
خ�س���رهن ب�ا�س��طة ال�رق��ة ويظه��رن نحافته��ن من 

خ��الل ن�ر �س���رهن اأثناء خ�س���عهن لالختبار حتت 
 .A4WaistChallenge# ها�ستاق

وعلى الرغم من اأن االختبار كان حم�س���راً بني فتيات 
ال�سني واليابان غري اأنه �رعان ما انت�ر بني الفتيات 
العربيات مثرياً غيظ بع�سهن، ال �سيما بني ذوات ال�زن 

الزائد.

الخصر تحد جديد على مواقع التواصل االجتماعي

 • وقت التح�سري: ٣٥ دقيقة
• وقت الطبخ: ٦٠ دقيقة

5 • عدد اال�سخا�س: 
 اإلي��ِك طريقة عمل �س���ربة ال�س��بانخ بالزبادي، 
ح�ريها بخط�ات �سهلة وب�س��يطة، وا�ستمتعي 

مبذاقها اللذيذ.
مقادير طريقة عمل �س�ربة ال�سبانخ بالزبادي:

160غرام �سحن �سبانخ
2 حبات ك��سة

1 حبة ب�سل
1 ك�ب بازالء

اأك�اب لنب زبادي  3
ملح وفلفل اأ�س�د

ج�زة الطيب
بقدون�س وملعقة زبدة

طريقة عمل �س�ربة ال�سبانخ بالزبادي:
-1 يف ق��در على النار �س��عي كمية من املاء 
وا�س��لقي ال�س��بانخ فيها مدة 30 دقيقة، تبليها 

بامللح والفلفل االأ�س�د.
-2 بع��د 10 دقائ��ق اأ�س��يفي الب�س��ل املقطع 

والك��سة والبازالء.
-3 بق��در على النار �س��عي ملعقة من الزبدة، 

�س��عي اللنب الزب��ادي، تبليها باملل��ح والفلفل 
الن��ار  ارفعيه��ا ع��ن  الطي��ب  االأ�س���د وج���زة 

واتركيها جانبًا.
-4 بع��د ن�س���ج ال�س��بانخ اطحنيها باخلالط 
الكهربائي، اأ�س��يفي املرق واخلطيها باخلالط 

ملدة 3 دقائق.
-5 اأ�س��يفي القليل من ماء ال�سبانخ اإىل اللنب 

الزبادي وقلبي.
-6 بعد طحن ال�سبانخ اأ�سيفي اإليها الزبادي، 
�س��عيها عل��ى النار مل��دة 5 دقائ��ق حتى تثقل 

قلياًل.

طريقة عمل 
شوربة السبانخ 

بالزبادي


