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مهنيًا: قد ته��ب عا�صفة يف جمال عملك مع 
بع���ض الزم��اء اأو الإدارة، في�صع��ب علي��ك 

اتخاذ موقف من هذا النزاع
عاطفي��ًا: تعي�ض اأجواء �صاخب��ة يف عاقتك 
بال�رشيك، فتلتب�ض علي��ك بع�ض الأمور ومتر 

مهنيًا: يتحدث هذا اليوم عن طارئ يف عملك 
اأو يف املوؤ�ص�ص��ىة الت��ي تعم��ل فيها، فح�رش 
نف�ص��ك جي��داً عاطفي��ًا: تلتق��ي �صخ�ص��ًا يثري 
اإعجابك ولكنك ترتدد يف التحدث اإليه باأمور 

تقربك منه

مهني��ًا: ق��د تعي���ض يوم��ًا مثق��ًا باملتاع��ب 
بجانب��ك  يق��ف  م��ن  اىل  وحتت��اج  العاب��رة، 
الن�صائ��ح  وي�صدي��ك  الهم��وم  عن��ك  ويخف��ف 
والإر�ص��ادات املفي��دة عاطفي��ًا: الغ��رية تهدد 
العاق��ة بال�رشي��ك، وال�صبب هو بع���ض الريبة 

يف ت�رشفاتك، ما اأثار ال�صك لديه

مهني��ًا: ي�صلط ه��ذا اليوم ال�صوء عل��ى عاقاتك 
املهني��ة و�صداقاتك التي تعرف تط��وراً �صعيداً، 
وحتقق جناحات غري متوقعة عاطفيًا: ل حت�رش 
اأنف��ك يف موق��ف حمرج مع ال�رشي��ك، لن جتدي 

حماولتك لتو�صيح غايتك واأهدافك

مهني��ًا: تبت�ص��م لك الأقدار وحتمل اإلي��ك خرباً �صاراً 
اأو فر�ص��ة ممت��ازة اأو ت�صحيحًا لو�ص��ع اآملك، وقد 
ترتبط مبوعد مهم مع �صخ�ض موؤثر ونافذ عاطفيًا: 
ل تتذم��ر مهم��ا �صع��ى ال�رشي��ك لل�صغ��ط علي��ك، 

فقدراتك كبرية لتخطي الأزمات

مهني��ًا: تاق��ي النج��اح وتربهن ع��ن قدرات 
كب��رية وحتق��ق املرجتى، وتتلقى خ��رباً جيداً 

وتفرح باأجواء موؤاتية
عاطفي��ًا : التعاطي م��ع ال�رشيك حتت ال�صغط 
ق��د ي�صبب بع���ض الأخط��اء، فكن 

حذراً لتتجاوز هذا اليوم ب�صامة

مهني��ًا: ا�صتفد م��ن النفراج الكب��ري لتو�صيح 
اأف��كارك وتعزي��ز ثقة الآخرين ب��ك، ول �صيما 

اأنك على و�صك تقدمي م�صاريع عمل كبرية
عاطفي��ًا: تعي���ض م��ع احلبي��ب حي��اة جميلة 
وحتفزكم��ا عل��ى تب��ادل الآراء والأحادي��ث 
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األلقاب وأسماء الدلع قد تؤثر على نفسية طفلك  

اأ�صم��اء الدل��ع الت��ي يطلقه��ا الأب��وان على 
تنت���رش  اأظفاره��م  نعوم��ة  من��ذ  الأطف��ال 
وم��ع  العائل��ي،  الو�ص��ط  داخ��ل  ب�رشع��ة 
ال�صتم��رار يف ترديدها تنتق��ل للمحيطني 
بالطف��ل م��ن زم��اء وج��ريان لدرج��ة اأن 
ال�صم احلقيقي قد يتا�صى حتى مع التقدم 

يف العمر.
اإطاق اأ�صم��اء اأو األقاب دل��ع على الأطفال 
وال��دلل،  باملحب��ة  لإ�صعاره��م  ال�صغ��ار 
يعتربه اخلرباء ل ي�صكل خطورة على الطفل 
يف امل�صتقبل، با�صم التدليل حتى 9 �صنوات 
اأم��ا بعد هذه ال�صن فابد من اإعداده ليكون 

واعيًا وينادى با�صمه احلقيقي".
واأ�ص��ارت اإىل اأن التمادي يف ت�صمية الطفل 
باأ�صم��اء دلع بع��د جتاوز مرحل��ة الطفولة 
ل��ه اآثار نف�صية متباين��ة بالن�صبة للفتيات، 
فالتدلي��ل ل يوؤث��ر عل��ى �صخ�صيته��ن، اأما 
ال�صب��اب فنج��د بع�صهم يتاأفف��ون من تلك 

الأ�صماء التي رافقتهم منذ الطفولة.
 تدليل الذكور

بينت الدرا�صات اأن الطفل الذكر الذي ي�رش 
الأه��ل على اإط��اق اأ�صماء الدل��ع عليه بعد 
جتاوزه العا�رشة من عمره اأو اإطاق اأ�صماء 
علي��ه تت�صاب��ه م��ع اأ�صم��اء تدلي��ل البنات 
ي�صعره حتم��ًا باخلجل، خا�ص��ة اإذا ا�صتغل 
اأقرانه ذلك ال�صم وجعلوه و�صيلة لل�صخرية 
منه، الأمر الذي قد يدفعه للعزلة والنطواء، 

كم��ا اأنه ي�صيب��ه ب�صع��ف ال�صخ�صية اأمام 
اجلن���ض الآخر، وتزداد امل�صكل��ة تعقيداً مع 

دخوله مرحلة ال�صباب.
 احمي طفلك

اإن الطفل ل يدرك دللت ا�صمه وانعكا�صاته 
يف ال�صن��وات اخلم�ض الأوىل م��ن العمر، اإل 
اأن هذه الدللت م��ا تلبث اأن تظهر مبجرد 
دخول��ه املدر�ص��ة، ويب��داأ ينادي��ه مدر�صيه 
با�صم خمتل��ف عن ال�صم الذي طاملا ناداه 
ب��ه والديه، فتبداأ عملية ال�رشاع بني ال�صم 
ال��ذي يحب��ه وب��ني ا�صم��ه احلقيق��ي، فاإما 
اأن يتحم��ل ا�صته��زاء اأقرانه م��ن ا�صم الدلع 
الذي ي�صعى للحف��اظ عليه بحكم العتياد، 
ل��ذا ت��رى الخت�صا�صية اأن عل��ى الأهل اأن 
يجعل��وا الطف��ل �ص��واء كان ذك��راً اأو اأنث��ى 

يفتخ��ر با�صمه مهم��ا كان، حت��ى ل ياألف 
على ا�صم الدلع اأكرث من ا�صمه احلقيقي.

ن�صائح مهمة
• يف�ص��ل من��اداة الطفل بع��دة اأ�صماء من 
بينهم��ا ا�صم��ه احلقيق��ي حت��ى ل يرتب��ط 

نف�صيًا با�صم حمدد.
• امتنعي متامًا عن مناداته ب�صفة كريهة 
مث��ل: الغبي، العني��د، البطيء؛ لأن ذلك يعد 

تدمرياً لنف�صيته وقبوله لذاته.
• يج��ب المتن��اع عن اإط��اق اأ�صماء دلع 

حتمل يف باطنها ا�صتهزاء بالطفل، 
• ل تبالغي يف تدليل طفلك الذكر خا�صة 
اإذا كان الولد الوحيد من بني الإناث، فبعد 
جتاوزه ت�صع �صنوات يب��داأ ي�صعر بالإحراج 

اأمام الآخرين.

• يتوجب على الوالدين التدقيق جيداً قبل 
ت�صميته ب��دًل من التغطية على اختيار ا�صم 
غ��ري منا�صب من البداية باإط��اق ا�صم دلع 

عليه يازمه طيلة عمره.
• بع���ض الأه��ايل يتخذون اأ�صم��اء غريبة 
لتدلي��ل اأبنائهم ق��د تثري ا�صتي��اء البع�ض، 
ل��ذا يجب اأن يتخلوا عنه��ا، حتى ل تلت�صق 

تلك الت�صميات بهم يف اأعمار متقدمة.
• اعلمي اأن ا�صم التدليل هو و�صيلة للتقرب 
من الطفل، لذا يج��ب اأن يكون ا�صمًا حمببًا 

له ول يتنافى مع الأخاق.
• اعلم��ي اأن بع�ض اأ�صماء التدليل املبالغ 
فيه��ا للذكور اإذا ت�صاوت م��ع تدليل الإناث 
ي�صع��ر الول��د ب��زوال الف��وارق الجتماعية 

بينه وبني الفتيات.

بغداد – هيفاء القره غولي 

شوربة الكريمة بمرق الدجاج
املقادير 

1/2 كوب زبدة، بي�صاء
1 كوب حليب �صائل، �صاخن

3 ملعقة كبرية فطر، ح�صب الرغبة
1/2 مكعب مرق دجاج، من ماجي  1

3 ملعقة كبرية دقيق

2 كوب ماء
ر�صة فلفل ا�صود

طريقة التح�صري 
15 دقيقة

ن�ص��ع الزبدة على نار هادئ��ة لتذوب، ن�صيف الدقيق 
م��ع التقلي��ب امل�صتم��ر حت��ى ي��ذوب متام��ًا، ن�صيف 

املرق��ة واملاء، نرفعه من عل��ى النار مع التقليب لن 
ال�صخونة قد جتعل املزيج يتكتل.

نعي��د الق��در م��ن جديد عل��ى ن��ار متو�صط��ة، ن�صيف 
احللي��ب ال�صاخ��ن م��ع التقلي��ب، ث��م الفلف��ل ال�ص��ود 
وامل���رشوم ح�صب الرغبة، ننتظر حت��ى يغلي اخلليط، 

نرفعه من على النار ون�صعه يف اأطباق التقدمي.

اأن  الطوي��ل  لل�صع��ر  ميك��ن 
مينحك ق��دراً كبرياً جداً من 
واجلمال  الطاغي��ة  الأنوثة 
بالإ�صاف��ة  الأخ��اذ، 
يف  الكب��ري  التن��وع  اإىل 
تائم��ه،  الت��ي  الت�رشيح��ات 
ولك��ن الكثريات من��ا ل يف�صلنه 
فم��ا  دائم��ًا،  ويتجنبن��ه 
ه��ذا  وراء  ال�صب��ب 

الأمر؟
�صيدت��ي  اإلي��ك 
اأ�صب��اب  بع���ض 
جتن��ب الكثريات 
ال�صع��ر  من��ا 

الطويل:
ي��ة  لعنا ا .1
ل�صع��ر  با

الطويل: يحت��اج ال�صعر الطوي��ل اإىل عناية 
ال�صامب��و،  اختي��ار  م��ن  تب��داأ  م�صاعف��ة 
اإذ يج��ب علي��ك اختي��ار �صامب��و منا�ص��ب 
حلماي��ة �صع��رك م��ن التك���رش والتق�ص��ف، 
الوحي��د  املنت��ج  لي���ض  ال�صامب��و  اأن  كم��ا 
م��ن  اأي�ص��ًا  فالبل�ص��م  حتتاجين��ه،  ال��ذي 
امل�صتح���رشات ال�رشوري��ة، وكذلك القيام 
ببع�ض الأقنع��ة املغذية ل�صع��رك حلمايته 
م��ن التق�ص��ف حتى يظه��ر ب�ص��ورة لئقة 
ورائع��ة با�صتم��رار، لذل��ك ق��د يك��ون ه��ذا 
الأم��ر مرهقًا ج��داً ومكلفًا اأي�ص��ًا. 2.اأثناء 
الن��وم: دائم��ًا، نحت��اج اإىل الن��وم ب�ص��كل 
�رشيع ومري��ح لنح�صل على ليل��ة هادئة ، 
ولكن الن�صاء ذوات ال�صعر الطويل قد يجدن 
�صعوب��ة اأثناء الن��وم نتيجة وج��ود ال�صعر 
خل��ف الراأ�ض، وخ�صو�صًا اإذا كنت تف�صلني 
الن��وم عل��ى ظه��رك. 3.الطق�ض احل��ار: يف 

الأيام احل��ارة وامل�صم�صة، تف�صل الكثريات 
من��ا التخل���ض م��ن �صعره��ن الطويل حتى 
يتخل�ص��ن من كابو���ض الع��رق والرطوبة، 
فه��ذه امل�ص��اكل �صتجع��ل �صع��رك فو�صويًا 
وجاف��ًا، كم��ا اأن��ك �صتحتاج��ني اإىل غ�صله 
يومي��ًا للتخل�ض م��ن الرطوب��ة الزائدة به، 
وه��ذا الأم��ر قد ي���رشه بالتاأكي��د. 4.كرثة 
الت�صاب��ك: ال�صعر الطويل هو من اأكرث اأنواع 
ال�صعر ت�صابكًا، لذا عليك ت�صفيفه با�صتمرار 
للتقلي��ل من الت�صاب��ك واحل�صول على �صعر 
اأك��رث �صا�صة. 5.ت�صاقط ال�صعر: اإذا مل تغذي 
�صعرك الطويل جيداً م��ن الداخل واخلارج، 
�صتجدين��ه يت�صاق��ط با�صتم��رار، واإذا كن��ت 
تعان��ني من ت�صاق��ط مبالغ ب��ه يف �صعرك، 
فعلي��ك زي��ارة الطبي��ب واحل�ص��ول عل��ى 
بع���ض الفيتامين��ات لتغذي��ة �صع��رك م��ن 

الداخل واخلارج.

مهني��ًا: قد يعر�ض اأم��ر م�صتجد عاق��ة �صخ�صية لك اأو 
مهني��ة للم�صاءلة ولبع�ض ال���رشوط اجلديدة، وقد تطراأ 
م�صائل ممتلكات م�صرتكة اأو عقارات اأو اأعمال اأو تغيري 
عاطفي��ًا: اذا كن��ت ل حتتمل الرتب��اط، ي�صتح�صن ان ل 

تطلق الوعود لأنك لن تكون قادراً على الوفاء بها

مهنيًا: تعرف هذا اليوم كيف ت�صتفيد من الفر�ض املتاحة 
اأمام��ك ولك��ن ل تكن عني��داً ومكابراً اأم��ام اأرباب العمل، 
ب��ل كن لينًا اإىل اأق�صى احل��دود عاطفيًا: حياتك العاطفية 
فارغة م��ا يزيد من توترك وانزعاجك م��ن و�صعك، لذا ل 

تبق على هذه احلالة مدة طويلة

مهنيًا: يدخل مار�ض برجك وي�صكل مربعًا مع 
جوبيت��ري، ما ق��د ي�صري اإىل اأو�ص��اع عا�صفة، 
ويعني ���رشورة الدفاع عن النف���ض عاطفيًا: 
ق��د تفاجئ��ك بع���ض التط��ورات، وتدفعك اىل 
الرتيث وعدم الت�رشف بع�صوائية مع ال�رشيك

مهني��ًا: يدخ��ل مار�ض برج��ك وي�ص��كل مربعًا مع 
جوبيت��ري، م��ا ق��د ي�ص��ري اإىل اأو�ص��اع عا�صف��ة، 
ويعني ���رشورة الدف��اع عن النف���ض عاطفيًا: قد 
تفاجئ��ك بع�ض التط��ورات، وتدفع��ك اىل الرتيث 

وعدم الت�رشف بع�صوائية مع ال�رشيك

مهني��ًا: متنعك امل�صائل الدقيقة من العمل بحرية 
وق��د تتعرث اخلط��ى، وعبثًا تبذل جه��وداً لت�صوية 
الأو�ص��اع، فا تاقي النتائ��ج املرجوة عاطفيًا: 
تبذل وال�رشيك جهوداً كب��رية لتحقيق اأهدافكما، 
وهذا يعود عليكما بالفائدة يف خمتلف املجالت

أسباب تجعلك تتخلين عن الشعر الطويل

أسس اختيار مسكة العروس في ليلة العمر
تغفل العديد من العرائ�ض عن اأهمية م�صكة العرو�ض 
وتاأثريها على مظهرهن، وعلى الرغم من اأن م�صكة 
العرو�ض تعد واحدة م��ن التفا�صيل ال�صغرية اإل اأن 
اختياره��ا قد يك��ون اأم��راً �صعبًا، ولك��ن الن�صائح 
التالي��ة الت��ي �صنقدمها لك، �صت�صاع��دك على توفري 
الكث��ري م��ن الوق��ت واجله��د يف التفكري ح��ول هذا 

املو�صوع.
عندم��ا يتعل��ق الأمر مب�صك��ة العرو�ض، هن��اك اأمور 
علي��ك اأخذه��ا بع��ني العتب��ار، كالل��ون وال�ص��كل 

واحلجم ونوع الأزهار امل�صتخدمة.
اأزهار وفقًا ل�صكل ج�صمك: 1. اختاري م�صكة 

اإن كن��ت تتمتع��ني بق��وام نحي��ف اخت��اري م�صكة 
اأزه��ار تتما�صى مع حجم ج�صم��ك بحيث ل تخطف 
الأنظ��ار عنك، فاأنت بالتاأكي��د ل ترغبني باأن ينظر 

املدعوين اإىل م�صكة اأزهارك فقط.
ل��ذا احر�صي عل��ى اختي��ار  م�صكة �صغ��رية احلجم 

حتى ل ت�صبح اإطالتك غري موفقة.
واإن كنت ذات حجم ممتلئ اأو اإن كنت طويلة، عليك 
اختي��ار م�صك��ة جريئ��ة، كم�صكة الأزه��ار امل�صتدير 

فهي الأن�صب ل�صكل ج�صمك.
احر�ص��ي على اختيار م�صكة 

اأن  �صاأنه��ا  م��ن  اأزه��ار 
عل��ى  البهج��ة  ت�صف��ي 

جتعل��ك  ل  اإطالت��ك، 
تبدين ممتلئًة اأكرث.

�ص��كل  اختي��ار   .2
املنا�ص��ب  امل�صك��ة 

لف�صتان الزفاف:
هن��اك اأم��ران علي��ك 

ع��ني  يف  اأخذهم��ا 
العتب��ار عن��د اختي��ار 

�صكل م�صك��ة الأزهار وفقًا 
ت�صمي��م  زفاف��ك؛  لف�صت��ان 

الف�صتان و�صكل الزينة.
اإذا كن��ت �صرتتدي��ن ف�صتان��ًا �صخم��ًا، اختاري 

م�صك��ة اأزه��ار م�صتديرة، بحي��ث ل تختفي الأزهار 
ب��ني اأقم�ص��ة الف�صت��ان. ولك��ن اإن كن��ت �صرتتدي��ن 
الأزه��ار  م�صك��ة  تعت��رب  �صيق��ة،  بق�ص��ة  ف�صتان��ًا 

ال�صغ��رية مثالي��ة لك، لأنه��ا لن تخفي 
تفا�صي��ل الف�صتان. م�صكة الأزهار 

تزي��د م��ن رون��ق اإطالت��ك 
ه��و  ف�صتان��ك  ولك��ن 

يف  الأه��م  العن���رش 
اإطالتك.

ف�صتان��ِك  كان  ح��ال  يف 
ال�صغرية  بال��ورود  مزين��ًا 
م��ن  �صغ��رية  بقط��ع  اأو 
الأحج��ار الرباق��ة، اختاري 
م�صكة اأزه��ار ب�صيطة، بحيث 
مزدحم��ة  اإطات��ك  تب��دو  ل 
وغري متناغم��ة. واحر�صي اأي�صًا 
عل��ى جتنب م�صك��ة الأزه��ار الكبرية 
معظ��م  تخف��ي  �ص��وف  لأنه��ا  املتدلي��ة، 
تفا�صيل ف�صتانك، خ�صو�صًا اإن كان ف�صتانك مزينًا 

بحزام.
واحر�ص��ي عل��ى اأن تك��ون م�صكة الأزه��ار من لون 

واحد، لتحظي باإطالة متنا�صقة.


