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مهني��ًا: يك��ون النج��اح م��ن ن�سيب��ك وت�ستعي��د 
حيويتك، وتتلقى جوابًا اأو اإ�سارة وتنطلق مبرحلة 
وعالقة مهنية جديدة عاطفيًا: �سعادة كبرية جداً 
يف طريقه��ا الي��ك، وهذا �سببه التفاه��م التام مع 

ال�رشيك على العناوين الأ�سا�سية

مهنيًا: يعاود كوك��ب �سريه املبا�رش اليوم، وقد 
ي�سح��ح اأخطاء ما�سي��ة، اأو تعاود طرح ق�سية 
�سفر جمدداً بعد عرقلة معينة عاطفيًا: كن قويًا 
وبرهن للحبي��ب اأنك قادر على حتمل م�سوؤولية 

ت�رشفاتك يف اأدق الظروف

مهني��ًا: حوافز جديدة يف العم��ل جتعلك اأكرث 
حما�س��ة ون�ساطًا، وفر�ص جن��اح متعدد على 

غري �سعيد
عاطفي��ًا: ل حتكم على ال�رشي��ك بت�رشع، فهو 
�سف��اف وح�سا���ص اإىل حد كب��ري، و�سيثبت لك 

اأنك اأخطاأت يف ت�رشعك بحقه

مهنيًا: ها اأنت تواجه �سلبيات تعاطيك مع الآخرين 
خالف��ًا ملا اعت��ادوه منك، ما الذي غ��ريك اأو حولك 
اإىل �سخ�ص اآخر؟ مهنيًا: قد جتد امل�ساعدة التي كنت 
تبحث عنه��ا عند ال�رشيك، لذا ي�ستح�س��ن اأن ت�ستفيد 

من وجوده بقربك قدر امل�ستطاع

اإحذر �س��وء تفاهم اأو التبا�س��ًا يف اأحاديثك، وكن 
واعي��ًا لكل م��ا يق��ال حول��ك ودون املالحظات، 
وتت��اح لك فر���ص مهنية ممي��زة، ويحالفك احلظ 
وحتق��ق اأرباح��ًا عاطفي��ًا: تق��دم غ��ري متوقع يف 

العالقة بال�رشيك

مهني��ًا: اإحذر نفق��ات مل تتوقعها لدفع بع�ص 
امل�ستحقات، اأو لتغطية عملية �رشاء مل حت�سب 
له��ا كل هذا احل�ساب عاطفيًا: موؤهالتك تلفت 
اأنظار ال�رشيك وتثري اإعجابه، فاأنت قادر على 
تنفي��ذ كل ما يطلبه منك من دون 

اأن ت�سعره اأنك خا�سع له

مهني��ًا: احل��ظ الكب��ري اإىل جانب��ك يف الأي��ام 
املقبل��ة، فح��اول اأن ت�ستفيد م��ن الو�سع قدر 

الإمكان لتحقيق مكا�سب طال انتظارها
عاطفيًا: حتاول اإقامة عالقة جديدة، وت�سعى 
لأن تك��ون فيها الإن�س��ان املخل�ص و�ساحب 
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كيف تتعاملين مع اطفالك البنت والصبي وتفرقين بين تصرفاتهم؟

هناك اختالفات بني املراهق واملراهقة تظهر 
يف �س��ن مبك��رة، وميكن مالحظته��ا من خالل 

طرق لعبهم وتعلمهم.
* الفتي��ات يت�رشف��ن به��دوء ويلع��ن ب�س��كل 
والأولد  �سغ��رية،  جمموع��ات  يف  تع��اوين 
يلعب��ون بعن��ف وخ�سون��ة؛ لأن ه��ذا يثبت لهم 

اأنهم اأقوياء ج�سدًيا.
بالأ�سي��اء،  يرم��ون  فو�سوي��ون  *الأولد 
ي�سنع��ون ح��ركات �سخيف��ة عل��ى وجوهه��م.. 
ويواجهون بها بع�سه��م البع�ص، يظهر عليهم 
عن��د  يه��دوؤون  ل  م�ستت��ون،  ب�رشع��ة،  املل��ل 

اجللو�ص.
*البنات يجل�سن وي�ستمع��ن لبع�سهن البع�ص، 

ين�س��دن  اأو  بنظ��ام،  احلب��ل  عل��ى  يقف��زن  اأو 
الأغ��اين، بينما يركل الأولد الكرة ويت�سابقون 
بدون ه��دف، يغيظون الفتي��ات اأو ي�سطدمون 

بالأولد الآخرين.
طريقة للمعاملة

1 - تذكري اأن البيئة واأ�سلوب الرتبية يلعبان 
فالبيئ��ة  الأبن��اء؛  مراهق��ة  يف  موؤث��ًرا  دوًرا 
املبني��ة على احلب والتفاه��م واحلوار وتبادل 
الأخ��الق الطيبة وح�سن ال�سل��وك تفرز مراهقة 

رائعة.. والعك�ص �سحيح.
2 - ثقاف��ة الأه��ل وعلمه��م لهم��ا دور بال��غ 
ا�ستيع��اب مرحل��ة  يح�سن��ون  فه��م  الأهمي��ة، 
مراهق��ة اأبنائهم.. هادئة كان��ت اأو عدوانية اأو 

متيل اإىل النعزال والنطواء.
3 - لب��د م��ن �رشح اأن لكل جن���ص وظائفه.. 
اأح��د عل��ى ح�س��اب  التقلي��ل م��ن قيم��ة  دون 

الث��اين، وعلى الأم اأن تق��رتب من ابنتها؛ حتى 
ل تخف��ي عنه��ا �سيًئ��ا، واأن ت�رشح له��ا معنى 
البلوغ؛ حتى ل تفاجاأ. وكذلك الأب جتاه ولده.

4 - لطبيع��ة الفتى وحيويته وطاقته الزائدة، 
ريا�سي��ة،  اأن�سط��ة  يف  ت�رشكي��ه  اأن  ح��اويل 
وللفت��اه اأغرقيه��ا بالق�س�ص والكت��ب الهادفة 
و�سغ��ل الإب��رة، م��ع دفعه��ا ملمار�س��ة ريا�سة 

تختارها بنف�سها.
-5 ابن��ك تطغ��ى علي��ه مرحل��ة الرجول��ة يف 
تفك��ريه فيب��داأ يف اإثب��ات رجولت��ه ب��اأي فعل، 
ابت��داًء م��ن التدخ��ني وعل��و ال�س��وت واجلدال 
واإب��داء العرتا�ص عل��ى ت�رشفات م��ن حوله؛ 
لذل��ك حاويل اإثبات رجولته قبل اأن يثبتها هو 
باح��رتام اآرائه، ودفع الأ�سغر والأكرب من اأهل 
البي��ت على احرتامه، والبع��د عن توبيخه اأمام 

اأحد.

6 - ل تخ��ايف م��ن مرحل��ة املراهق��ة، فهي 
جميلة ورائع��ة، اتركي البنت حت���ص باأنوثتها 
باللب���ص  وتعي���ص فرح��ة مرحلته��ا اجلدي��دة 
واملاكي��اج الب�سي��ط. وقومي اأنت ب��دورك كاأم 
يف اإ�سغ��ال �ساع��ات يومه��ا؛ حت��ى ل ت�سع��ر 
باملل��ل الذي ي�س��ل بها للتم��رد. وهنا ي�سعب 

التحكم بها.
7 - ل لتوحي��د املعامل��ة بني الول��د والبنت، 
ولتحتف��ظ الفت��اة باأنوثته��ا اجلميل��ة وتعت��ز 
بها، ولي�سع��د الفتى برجولته ويف��رح بها، اأما 
ا  توحيد املعاملة ب��ني اجلن�سني فيخلق اأمرا�سً

نف�سية.
8 - اأح�سن��ي انتقاء وق��ت احلوار؛ فلي�ست كل 
الأوق��ات منا�سبة، فاملراه��ق يف هذه املرحلة 
م�سغول باأمور كثرية، وليت��ك ت�سمعينهم اأكرث؛ 
فاإثبات ذاتهم ووجودهم ككيان موؤثر يجعلهم 

يف�سلون الكالم واحلكي عن ال�ستماع...
��ا وا�ستن��كاًرا اأمام اأي  9 - ل تب��دي امتعا�سً
تغي��ري يق��وم به ابن��ك اأو ابنت��ك يف ملب�سها اأو 
ت�سفيف��ة �سعره��ا، جتاوب��ي، واأخربيه��ا: اأنت 
جميل��ة ولكن اأف�سل الت�سفيفة الأوىل، واتركي 

لها اخليار.
10 - ل تقلق��ي كث��رًيا على ت�رشفات اأبنائك 
وامنحيه��م  به��م،  رفيق��ة  ك��وين  املراهق��ني، 

الفر�سة لتغيري اأخطائهم.
11 - راقبيه��م دون اأن ي�سع��روا، خا�س��ة اإن 
لحظت اأم��وًرا �سيئة يف ال�سلوك؛ حتى تتمكني 
من معاجلته��ا قبل اأن ت�سبح جزًءا من طبعهم 

و�سلوكياتهم.
12 - هي ف��رتة و�ستم�سي فت�رشيف بحكمة 
وذكاء، واإل �ست�س��كل التوابع اأثًرا �سيًئا ل يزول 

عليك وعلى م�ستقبل الأبناء.

بغداد – هيفاء القره غولي

كفتة بالطحينية عراقية

تقوية األظافر بالثوم والليمون بسرعة فائقة

املقادير:
ن�سف كغم حلمة مفرومة ناعمًا

ب�سلة كبرية
باقة بقدون�ص

ملح وبهار وقرفة.
ال�سل�سة:
كوب خل

4/3 كوب طحينة

ربع كوب ع�سري ليمون
كوب ماء

ن�سف كوب زبدة اأو زيت نباتي
ملح

ن�سيف كوب �سنوبر.
الطريق��ة: تق���رش الب�سلة وتف��رم فرمًا ناعمًا ج��داً وكذلك 

البقدون�ص بعد غ�سله.
يخل��ط اللح��م والبقدون���ص والب�س��ل م��ع املل��ح والتوابل 

ويعجن جيداً وتو�سع اللحمة يف �سينية.
وبع��د ذلك يو�سع اخل��ل واملاء والليم��ون والطحينية مع 

امللح يف
وعاء يخفق املزيج حتى ي�سبح لزجًا.

ت�ساف �سل�سة الطحينة اإىل الكفتة وننرث حبوب ال�سنوبر 
فوقها.

تو�سع ال�سينية يف فرن �ساخن مدة ن�سف �ساعة
وتقدم �ساخنة وتوؤكل مع البطاطا املقلية.

اإذا كن��ت تواجه��ني �سعوب��ة يف منو اأظاف��رك، وحتبني 
الأظاف��ر الطويل��ة، اأ�سب��ح باإمكانك حل ه��ذه امل�سكلة 

ب�رشعة، وبوا�سطة م�ستح�رشات متوفرة يف مطبخك.
اإليك خلطة �سهلة و�رشيعة لتطويل الأظافر:

املكونات:
1 ليمون حام�ص

3 ف�سو�ص من الثوم
ملعقة �سغرية من زيت الزيتون

اخلطوات:
1.اع�رشي الليمون احلام�ص

2. ق�رشي ف�سو�ص الثوم وقطعيها
3. �سع��ي ع�س��ري الليم��ون والثوم وزي��ت الزيتون يف 

وعاء واخلطيها جيداً

10 دقائق اأظافرك داخل اخلليط ملدة  4. اغم�سي 
ميكن��ك الحتف��اظ باخللط��ة داخل ال��رباد ل�ستخدامها 
يف وق��ت لح��ق. ي�ساع��د الث��وم والليمون عل��ى تقوية 
اأظافرك ومنوها ب�رشعة، كما يبعد عنها خطر الإ�سابة 

بالفطريات، اأما الزيت، فيزيل عنها كل البقع.
نن�سح��ك بتطبيق هذه اخللطة يوميًا، و�ستح�سلني على 

نتيجة مذهلة بعد اأ�سبوع.
اإيجابيات هذه اخللطة:

-مكوناتها �سهلة وميكن توفرها يف منزلك
-�رشيعة التح�سري ول تتطلب وقتًا طوياًل

-تقوي الأظافر ب�سكل ملحوظ ومتنعها من التك�رش
-حتميك من الفطريات واأمرا�ص الأظافر

-خالية من املكونات امل�رشطنة والتي توؤذي اجللد.

بع��د �ساعات قليلة من تطبيق الياليرن، قد تلحظني 
اأحيان��ًا اأن��ه ب��داأ ي��زول ويتدف��ق عل��ى وجه��ك. هذا 
التاأثري ي�سوه جم��ال عينيك. اإليك يف هذا املو�سوع 
الطرق ال�سحيح��ة لتجنب هذه الأخط��اء واحل�سول 
عل��ى ر�سم��ة اأياليرن �سحيح��ة ودقيقة تبق��ى ثابتة 

لأطول وقت ممكن.
قد يعجب��ك: مكياج كامل للوج��ه بالقرفة والتلوين 

واجليلو
تاأ�سي�ص اجلفن قبل ر�سم الأياليرن:

تن�س��ى الأغلبي��ة من الن�س��اء يف كثري م��ن الأحيان 
اخلط��وة الأوىل، وهي حت�سري واإعداد الب�رشة قبل 

و�سع الأياليرن، على الرغم من اأنها الطريقة 
الكفيلة باإبقاء الأياليرن ثابتًا يف مكانه.

اأوًل تطبي��ق  لإع��داد الب���رشة، علي��ك 
قاع��دة من ظ��الل الع��ني اأو بودرة 

ماتية حرة على اجلفن املتحرك.
ق��د  الأ�سا���ص  اأن  م��ن  للتاأك��د 

و�س��ع بالطريق��ة ال�سحيحة، 
املنا�س��ب،  امل��كان  ويف 
ال�ستعان��ة بفر�ساة  ميكنك 
مزوي��ة ودمج الظالل على 

طول خط الرمو�ص.

ل تغم�سي عينيك!
ل ميكن��ك اإغالق عينيك اأثناء ر�سم الأياليرن. حاويل 
احلفاظ عل��ى كلتا العينني مفتوحت��ني، حتى العني 
التي ت�ستخدمني املكي��اج عليها. فهذه الطريقة هي 
اأك��رث فعالية للح�سول على اخل��ط الذي يعك�ص �سكل 

العني.
طريقة ر�سم الأياليرن:

اأف�سل ن�سيحة عند تطبيق الأياليرن هي البدء بر�سم 
متقط��ع ي�سم��ى خ��ط 

Tightline، اإذ لي���ص م��ن ال���رشوري اأن تك��وين 
مثل املحرتف��ات تر�سمني الأيالي��رن بحركة واحدة، 
واإمن��ا اأنت بحاجة اإىل نتيج��ة املحرتفات. من هنا، 
نن�سح��ك باأن تر�سمي الأياليرن خطوة خطوة، ببطء، 

وب�سكل متكرر.
ابدئ��ي بر�س��م اخل��ط الأول على طول خ��ط الرمو�ص، 
م��ن الزاوية الداخلية للع��ني �سعوداً اإىل اأعلى اجلفن 
العل��وي، ث��م ا�ستخدم��ي الفر�ساة بلطف عن��د نهاية 
اجلزء اخللفي من جفن العني. بعد ذلك، ار�سمي خطًا 
ثاني��ًا يكون اأعل��ى قلياًل من اخل��ط الأول، للح�سول 
عل��ى ال�سكل املطلوب. ثم اربط��ي اخلطني ببع�سهما 

عن طريق ملء الفراغات.
حافظي على الهدوء:

اإذا مل تتمكني من احل�سول على ال�سكل الذي 
تريدين��ه من امل��رة الأوىل، ف��ال تنفعلي. 
جتنبي اإزالة املكياج بكامله عن العني 

للبدء من جديد. هذا قد يتعب العني.
ا�ستخدم��ي القطن��ة اأو قطعة قما�ص 
مبلل��ة لإزال��ة الأخط��اء التي كنت 
قد ارتكبتها عند و�سع الأياليرن، 
وحافظي عل��ى هدوئك، واأعيدي 

تطبيق الأياليرن برباعة ودقة.

الق��رارات  اتخ��اذ  يف  والت���رشع  اإي��اك  مهني��ًا: 
امل�سريي��ة، راجع ح�سابات��ك ول �سيما عالقاتك 
املهنية عاطفيًا: الت�ساهل مع ال�رشيك يزيده حبًا 
ب��ك ويق��در ت�رشفك معه، وهذا م��ا يجعله ينتظر 

الفر�سة املنا�سبة ليبادلك باملثل

مهنيًا: قد يثور غ�سبك على بع�ص الت�رشفات اأو 
املواقف وتتكلم على نحو جارح فتت�سبب بخالف 
م��ع الزمالء اأو اأرباب العم��ل عاطفيًا: الغرية من 
الأ�سب��اب ال�سلبية يف العالق��ة بال�رشيك، حا�سب 

نف�سك قبل الآخرين فرتتاح اأكرث

مهني��ًا: حاول اأن تبتع��د عن العدائية غري املربرة 
يف العم��ل، فاملرحل��ة املقبل��ة �ستفر���ص علي��ك 
التعامل مع الآخرين بجدية عاطفيًا: حب مفاجئ 
ولقاءات رومان�سية متع��ددة، لكنك حتذر التطرق 

اىل بع�ص املو�سوعات احل�سا�سة مع ال�رشيك

مهني��ًا: تواج��ه حقيقة ما، وت�سط��ر رمبا اإىل 
اإلغاء بع�ص املواعيد ملعاجلة اأمر طارئ

املج��ال  يف  ال�سابق��ة  جتارب��ك  عاطفي��ًا: 
العاطفي مل تكن جيدة، لكن ما تواجهه اليوم 

يختلف كليًا عن التجارب ال�سابقة

مهني��ًا: احلظ��وظ جميل��ة ومميزة، حتف��زك على 
الجته��اد واملواظب��ة، ويرافق��ك احل��ظ ويفت��ح 
اأمامك اأب��واب ال�سداقة وي�سه��ل معظم العالقات 
املهني��ة عاطفي��ًا: تتمت��ع بقدر عال م��ن املنطق 

والنزاهة يف تقييم ال�رشيك 

أخطاء تشوه رسمة االيالينر فتجنبيها!


