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مهنيًا: ح��اول اأن تقّوي عالقت��ك بزمالء العمل 
فاأن��ت بحاجة اإىل دعمهم هذا اليوم ويف املقبل 

من الأيام
عاطفيًا: اأجواء م�ستقرة اليوم.

عاطفي��ًا والأو�س��اع هادئ��ة بف�س��ل الأج��واء 
املريحة التي حتيط بك وبال�رشيك

مهني��ًا: ل ت��دع اأي ق��رارات يت��م اتخاذه��ا الي��وم 
بالتاأثري يف قناعاتك يف العمل

عاطفي��ًا: الكث��ري من التغ��ريات العاطفية حتدث يف 
حياتك ول تعرف اىل اأين �سوف توؤدي

مهني��ًا: تتعرث بع�ض الأمور ف��رة حمددة، لكّن ذلك 
ينقل��ب �رشيع��ًا يف م�سلحت��ك، وتب��داأ بح�سد جناح 
تل��و الآخر عاطفيًا: ل تلق الل��وم على ال�رشيك، وكن 
م�ستع��داً لتحّم��ل امل�سوؤولي��ة حني ت�سط��ر اإىل ذلك، 
وخ�سو�سًا اأن ال�رشاحة هي عنوان املرحلة املقبلة

مهني��ًا: ل ت�ست�سل��م اأم��ام ال�سع��اب بل اعمل 
جاهداً لتخطيها فاأنت قادر على ذلك

عاطفي��ًا: ي�س�اندك ال��رشي��ك يف م�ساألة كانت 
تزعجك ويدعمك لتواجهها بثبات وقوة

مهنيًا: توقع عقداً جديداً اأو تبا�رش عماًل اآخر وت�سمع 
كلم��ات الثن��اء والتقدي��ر لأف��كار جي��دة قدمتها اأو 

ملوهبة متار�سها يف العمل
عاطفي��ًا: اهتمام��ك الزائد بنف�س��ك ين�سيك واجباتك 

جتاه ال�رشيك، في�سعر بالإحباط نوعًا ما

مهني��ًا: حت�ّس��ن و�سع��ك املهن��ي يتطلب مزي��داً من 
الثق��ة، وهذا العامل متوافر لديك لكّنك مل ت�ستخدمه 

بعد
عاطفي��ًا: رومان�سية ال�رشيك ت��وؤدي دوراً يف و�سع 
ح��ّد لل�سوائ��ب، وتول��د بينكم��ا راح��ة 

نف�سية غري م�سبوقة

مهني��ًا: تب��دو �سدي��د احلما�س��ة لفكرة الب��دء بتنفيذ 
م���رشوع جديد وتتلقى الكث��ري من التهاين مب�رشوع 

كنت قد بداأت تنفيذه
عاطفي��ًا: م�ساكل عاب��رة ح��اول اأن تن�ساها وتكمل 
م��ع احلبيب مع اأنك تب��دو اليوم مردداً جتاه الكثري 

من املواقف
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كيف تربين طفلك العنيد؟

 اإّنه��ا بب�ساط��ة الطبيع��ة الب�رشي��ة للجمي��ع 
والأطفال اأي�سا – وهي الرغبة باتخاذ القرار 
فالأطفال يريدون اأن تدرج اأراءهم يف اتخاذ 
الق��رارات املتعلق��ة بعاداته��م اليومي��ة. "اإن 
العدي��د من الأطف��ال يحتاج��ون فقط ملجرد 
ال�سع��ور بال�سيطرة قليال، وذل��ك بطلب راأيهم 
يف بع���ض الأحي��ان ومنحه��م ع��دة خيارات 
وغالب��ا م��ا تك��ون الإجابات �سهل��ة حلملهم 
عل��ى فعل ما " نحن "نريد"، وميكن مالحظة 
ذل��ك عند التجربة. كما ميكن��ك جتربة احليل 

التالي��ة بحيث جتعل طفلك رمب��ا يعتقد باأّنه 
م��ن يتخ��ذ الق��رار، اإّن طفل��ك يق�س��ي ن�سف 
اليوم يف �سحب اللعب من على الرف وخارج 
منطق��ة اللعب، ث��م ينطل��ق لن�س��اط اآخر عند 
اإع��ادة اللع��اب. وبذلك ل يك��ون من احلكمة 
هنا اأن ت�ستخدم ال�رشاخ اإذ مل ي�ستجب الطفل 
لطلبك بل وجب عليك ا�ستخدام ا�سراتيجيات 
م�ستم��رة تدفعه للقيام مب��ا تريده اأنت. تغلب 
على مدار ال�ساعة: عند الأطفال الأ�سغر �سنا، 
اأف�سل رهان هو دائم��ا حتويل التقاط اللعب 
اإىل لعب��ة ال�رشعة بحيث حت�سني الوقت الذي 
ا�ستهلكه يف التو�سيب وحتثينه كل مرة على 

ك���رش الرقم الذي حققه يف امل��رة ال�سابقة. و 
ي�سري معالج نف�سي وهو موؤلف كتاب "الأبوة 
والأمومة من دون ال�رشاع على ال�سلطة: باأن 
رف��ع بهيجة الطفل، والتعام��ل معهم مبرونة 
و احلدي��ث بهدوء بينما ت�ستم��ع له ". وغالبا 
ما تثري الألعاب والتحديات اهتمام الأطفال 
العنيدي��ن، لذل��ك ن��رى كي��ف اأن العدي��د من 
األع��اب طفل��ك ق��د ع��ادت اإىل مكانه��ا ما اأن 
تبدئني باإح�س��اء الوقت وميكنك بدفع طفلك 
عل��ى القي��ام باأمور اأخ��رى عن طري��ق فكرة 
احلفاظ عل��ى الر�س��م البياين بحال��ة ارتفاع 
وت�سجي��ع طفل��ك على "الف��وز على م��ا �سبق 

وقدمه م��ن جهود،" وكذل��ك باإعطاء مكافاأة 
اأو مل�سق��ا اأو امتي��از عندم��ا يفع��ل الأم��ور 
الت��ي تطلب اإليه. العبي معه لعبة "امل�ساعد". 
اأ�ساألي��ه: "هل ترغ��ب يف ان يكون يل م�ساعد 
خا�ض اليوم؟ وبذلك تعطينه املهام امل�سندة 
اإلي��ه على �سكل لعبة بل و ي�سعر باأن ما يقوم 
به هو عب��ارة عن امتياز التفك��ري الإيجابي. 
الكلم��ات  و  امل�سجع��ة،  الكلم��ات  ا�ستخ��دام 
الداعم��ة، ب��دل م��ن التهدي��دات، للم�ساع��دة 
على اجتن��اب حدوث "املعرك��ة" ولتخرجي 
الطفل عن عناده، فب��دل من اأن تقويل له "ل 
ميكننا الذه��اب اإىل احلديقة حتى يتم و�سع 

الألع��اب اخلا�ض بك بعي��دا!" لنجعل جملتنا 
"حاملا يتم و�سع الألعاب اخلا�ض بك بعيدا، 
�سنذهب اىل احلديق��ة!" وبذلك يكون الذهاب 
اىل احلديقة متعلقًا بالقرار الذي �سيتخذه هو 
ل اأن��ت. اإذا قام طفلك بالرد "لكنني حقا اأريد 
اأن اأذهب للحديقة ،" بدل من ظهور النزعاج 
علي��ك ،ابت�سمي له وقويل "ملاذا ل ، نعم، اأنت 
بالتاأكي��د ت�ستطي��ع اأن تفع��ل ذل��ك يف اأقرب 
وقت ممكن ... كلما �سارعت بالتقاط الألعاب 
اخلا�سة ب��ك  انت بهذه الطريقة �سوف تبنني 
�سخ�سية طفلك ال�سحيحة وهو يبداأ البتعاد 

عن العناد وي�سبح معك مطواعا اكرث .

بغداد – هيفاء القره غولي 

طريقة عمل الكنافة بالقشطة 

كيف تختارين لون أحمر الشفاه المناسب

صنع اإلكسسوارات اليدوية 

املكّون��ات : 500 غ��رام اأي ما يعادل 
كوب��ان ون�سف-عجينة كنافة ال�سعر، 
ميك��ن �رشاوؤها من الأ�س��واق التجارية 
اأو حم��ال احللويات، كوب �سكر بودرة، 
كوب �سمن��ة، كوبان حلي��ب، معلقتان 
كبريتان ن�س��اأ، فانيال �سائل��ة، ق�سطة، 

ف�ستق مطحون، وكاجو.
 طريقة التح�سري: كنافة الق�سطة نك�رش 
عجينة الكناف��ة بكلتا يدينا، ون�سعها 
يف وعاء منا�سب جانبًا. ن�سع ال�سمنة 
يف مق��الة، وُت�سخ��ن مل��ّدة ل تتج��اوز 

الدقيقة الواحدة. ن�سع عجينة الكنافة، 
وال�سمن��ة يف وعاء كبري، ونخلطهم مع 
بع�سه��م البع�ض جي��داً. ن�سع احلليب، 
والن�س��ا، وال�سكر يف وع��اء للطبخ على 
املكّون��ات  ونح��رك  متو�سط��ة،  ن��ار 
بوا�سطة ملعق��ة خ�سبّية ملّدة 5 دقائق 
اأي اإىل اأن يغل��ي قلياًل، ُن�سيف الق�سطة 
اإىل  املكّون��ات  ونح��رك  الوع��اء،  اإىل 
اأن تتجان���ض، نرك��ه على ن��ار عالية، 
وُت�سم��ى مبهلبية الق�سط��ة. ن�سع ثلثي 
عجين��ة الكناف��ة يف �سيني��ة نظيف��ة، 

ونفرده��ا يف الو�س��ط واحل��واف جيداً. 
ن�سك��ب مهلبي��ة الق�سط��ة تدريجيًا يف 
الو�س��ط، وم��ن ث��م ت��وزع بالت�س��اوي 
على �سطح العجين��ة كاملة. ن�سع ثلث 
العجين��ة املتبقي من عجين��ة الكنافة 
على �سطح الق�سطة دون ال�سغط عليها 
ب�سّدة. ندخل ال�سيني��ة اإىل الفرن ملّدة 
ت��راوح من 10 دقائق اإىل 15 دقيقة؛ 
لك��ي تتحم��ر وين�س��ج اجل��زء ال�سفلي 
م��ن الكناف��ة، ث��م ن�سعه��ا يف اجل��زء 
ال�سفل��ي م��ن الفرن لك��ي تن�سج وذلك 

مل��ّدة تراوح م��ن 15 دقيق��ة اإىل 20 
دقيق��ة تقريبًا اأي عندم��ا متتلك اللون 
الذهبي املحم��ر قلياًل. ُنخرج ال�سينية 
ون�سعه��ا يف مكان منا�س��ب، ون�سكب 
القط��ر ال��ذي قمن��ا بتح�س��ريه م�سبقًا 
على �سط��ح الكنافة بحيث ي�سل القطر 
الكناف��ة  ُنزي��ن  منه��ا.  ج��زء  كل  اإىل 
عل��ى  والكاج��و  املطح��ون  بالف�ست��ق 
�سطحها، لتكون جاهزة للتقدمي. القطر 
مكّونات القطر كوبان �سكر. كوب ماء. 

ع�رشة ليمون.

ال�سف��اه ه��ي املنطقة الوحيدة يف الوج��ه التي تتيح 
لك التالعب بالألوان . اأف�سل طريقة لكت�ساف اللون 
املنا�س��ب لك هي جتربته . على كل حال ، اإليك فيما 
يلي بع���ض الإر�سادات ت�ساعدك عل��ى اختيار اللون 

املنا�سب :
- اإذا كان��ت ب�رشت��ك غامق��ة الل��ون يتوفر ل��ك اأكرب 
قدر م��ن املرونة . اللون اخلوخ��ي، ولون ال�سوكول ، 
واللون الأحم��ر ، والل��ون الأزرق ، واللون الربتقايل 
– جميعه��ا تنا�س��ب ب�رشتك  عموم��ا ، لون الب�رشة 
الأغم��ق ينا�سب��ه ل��ون حم��رة اأغمق ، ويجعل��ه يبدو 

جميال  . 
- ل��ون الب���رشة املتو�سط ب��ه م�سحة ذهبي��ة خافتة 

تنا�سبه جميع الألوان .
- جميع درجات الل��ون الأحمر تنا�سبك . اللون 
الأرج��واين املو�سوع على اأ�سا���ض بني ، اأو لون 

العليق ، اأو اللون البني الفاحت ينا�سبك كثريا .
- اإذا كان لون ب�رشتك فاحتا ، ا�ستعملي اللون 
العاج��ي ، اأو البي��ج ، اأو املرج��اين ، اأو زه��ري 
ف��احت . ميكن��ك ا�ستنباط الل��ون املنا�سب الذي 

يجعلك تبدين جميلة .
- اأن اله��دف ه��و حتدي��د ال�سفتني 

م��ن  يح��د  بل��ون  بتلوينهم��ا 
مظهرهما. ين�سح بعدم ا�ستعمال 
قل��م حتدي��د ال�سف��اه )لأن��ه يربز 

ال�سفتني( ، وبا�ستعمال اأحمر �سفاه حمايد 
بحيث ل يكون اللون كثيفا .

اأ�سا���ض اأو ب��ودرة لتنظ��ف  – و�س��ع 
ال�سفت��ني ك��ي يلت�س��ق اأحم��ر ال�سف��اه 

بال�سفتني ب�سورة اأف�سل . 
– ا�ستعمل��ي فر�س��اة �سف��اه لو�سع اأحمر 
ال�سف��اه عل��ى كل منطق��ة ال�سفة م��ع عدم 

جتاوز خطوط حد ال�سفة الطبيعي .
ل ت�ستعمل��ي م�ستح�رش تلمي��ع ال�سفة لأنه 
يعك���ض ال�سوء ويجعل ال�سف��اه تبدو اأكرب . 
ا�ستعملي م�ستح�رشات مطفية )غري لمعة( 

ل تعك�ض ال�سوء .

طريق��ة �سن��ع اإك�س�س��وارات يدوي��ة م��ن 
نع الإك�س�سوارات اَلّتي تت�سمن  ال�سه��ل �سُ
�س��ك اخلرز اأو الأحج��ار وغريها، اأّما تلك 
اَلّتي تتطل��ب �سياغة قالب��ًا ُمعينًا �سواًء 
من الف�سِة اأو الذهب وغريها من املعادن 
فهذه تتطل��ب اأخ��ذ دوراٍت يف ال�سياغة، 
ه��ا حتتاج مُلع��داٍت ومواَد  اإ�ساف��ًة اإىل اأَنّ
ُمعيّن��ة ق��د ي�سع��ب اإيجاده��ا والتعامل 
معها، وه��ذه طريقة عم��ل الإك�س�سوارات 
الب�سيط��ة اَلّت��ي ل تتطل��ب ال�سياغة  يف 
البداي��ة ل ُب��َدّ م��ن اأن يك��ون لن��ا ت�سّور 
ُمعني ل�س��كل الإك�س�س��وار اَلّذي نرغب يف 
نع��ه، فهذا م��ن �ساأن��ه اأن ُي�سهل علينا  �سُ
زمة  مهّمة البحث عن الأدوات واملواد الاَلّ
��ُه من امُلفيد  له��ذا الإك�س�سوار، ولذلك فاإَنّ
اأن نر�س��م الت�سميم على ورق، ولي�ض من 
ال�رشورّي اأن يك��ون الت�سميم ُمعقداً يف 
طريق��ة ر�سمه بل يكفي اأن يكون وا�سحًا 

لإبراز الفك��رة اَلّتي ُنريد تنفيذها. اإيجاد 
زمة لتنفي��ذ الت�سميم يكون  الأدوات الاَلّ
ذل��ك بالتوج��ه اإىل املح��الت اَلّتي تبيع 
هذه امل��واد، وه��ي بالع��ادة تتواجد يف 
الأماكن اَلّتي يكرث فيها حمالت اخلياطة 
والأقم�س��ة، وهناك �سنجد العديد والعديد 
م��ن الختيارات م��ن خ��رز، وكري�ستال، 

وقط��ع معدني��ة جاه��زة، و�سال�سل، 
ذل��ك  اإىل  وم��ا  واأقف��ال 

ُمتطلب��ات  م��ن 

نع  الك�س�س��وارات، اإ�سافًة اإىل اأدوات ال�سُ
كاملق���ض، والكما�س��ة وغريه��ا. تنفي��ذ 
الت�سمي��م هن��ا ل ُب��َدّ من ُمراع��اة بع�ض 
ن��ع الإ�سوارة يجب  الأمور، فمثاًل عند �سُ
اأن ُنحّدد ما اإذا اأردناها اأن تكون بقفل اأو 
ب��دون، ففي حال اأردناها بقفل يجب ان 
ن�ستخ��دم اخليط النايلون اأو املعديّن، اأما 
اإذا اأردن��ا ب��دون فقل فيجب 
ن�ستخ��دم  اأن 
خلي��ط  ا

املطاطّي لي�سه��ل اإدخالها يف اليد، ومن 
الأمور الأخ��رى اَلّتي يجب مراعاتها هو 
اأن ل يك��ون اخلي��ط م�سدوداً ج��ّداً فتبدو 
الإ�سوارة غ��ري ُمرتبة وغري ُمنتظمة، واأن 
ل يكون مرخّيًا جّداً حّتى ل يظهر اخليط 
بني حّبات اخلرز، ويجب ان نرك م�سافة 
جّي��دة من اخليط من ط��رف البداية ومن 
طرف النهاي��ة، وذلك لنتمكن من اإحكام 
اإغ��الق الإ�سوارة، وربط اخليط كما يجب. 
تتوف��ر قط��ع معدنّية لالإك�س�س��وار بحيث 
مُيك��ن اإل�ساق اخل��رز عليها، وهن��ا ل ُبَدّ 
م��ن مراع��اة اأمري��ن، اأولهم��ا اأن نختار 
ل�سقًا مُمتازاً وقوّي��ًا وقابل لال�ستخدام 
على املع��ادن حّتى ل ت�سقط عنه القطع، 
وثانيهم��ا اأن ن�ستخ��دم امللق��ط لو�سع 
القطع��ة اَلّت��ي ُنري��د اإل�ساقه��ا، حّت��ى 
ل تت�س��خ اأيدين��ا بالال�س��ق و تت�س��خ 

القطعة كذلك.

مهني��ًا: من املحتم��ل اأن حت�سل عل��ى عائدات غري 
منتظ��رة، تزيد حما�ست��ك وتندف��ع اىل الركيز على 

م�رشوع واعد جّداً
عاطفي��ًا: ل ت�س��ّك يف ق��درة احلبيب عل��ى ا�ستيعاب 

م�ساكلك، فهو ل ي�سّكك فيك اأمام اجلميع

واإث��ارة  والقوان��ني  الآراء  خمالف��ة  ح��ذار  مهني��ًا: 
العداوات، ت�سعر بالظلم او ال�ساءة

عاطفيًا: ل تعاند احلبيب فتخ�رش ثقته بك، بل ا�سرب 
عليه وقّدر ظروفه احلالي��ة و�ساعده للتخل�ض منها 

يف اأ�رشع وقت ممكن

مهني��ًا: تتح�ّس��ن الأمور م��ع الزم��الء واملحيط من 
خ��الل تو�سيح بع�ض النق��اط الغام�سة اأو مناق�سة 
املو�سوع��ات احل�ّسا�سة  عاطفي��ًا: اإذا كنت اأعزب قد 
تتع��ّرف اإىل �سخ���ض ي�ستحّق حبك، الأج��واء خالية 

من الت�سّنج واملعاك�سات

مهنيًا: توقع عقداً جديداً اأو تبا�رش عماًل اآخر وت�سمع 
كلم��ات الثن��اء والتقدي��ر لأف��كار جي��دة قدمتها اأو 

ملوهبة متار�سها يف العمل
عاطفي��ًا: اهتمام��ك الزائد بنف�س��ك ين�سيك واجباتك 

جتاه ال�رشيك، في�سعر بالإحباط نوعًا ما

مهني��ًا: ح��اول اأن تنج��ز الأعم��ال وال�س��وؤون املالية 
و�سارع اإىل ا�ستغالل الفر�ض التي تتوافر هذا اليوم

عاطفي��ًا: اأنت النجم الذي يلج��اأ اإليه اجلميع، تخو�ض 
دورة ممي��زة م��ن الإيجابي��ات تنق��ذك م��ن م�سكالت 
كثرية وتعيد اإليك الثقة بالنف�ض وال�سجاعة والنطالق


