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يف  يك��ون  ال  ق��د  الوق��ت  عام��ل  مهني��ًا: 
م�س��لحتك، لذا ي�ستح�س��ن اأن تب��ادر فوراً اإىل 
اإنهاء كل االأمور العالقة عاطفيًا: كن حا�سمًا 
يف املواق��ف الت��ي تواجهه��ا، لئ��ا تتعر�ض 

الحقًا للم�سايقات من ال�رشيك، الأنه
 يراقبك بدقة

مهنيًا: اأجواء العمل املريحة ت�ساعد يف اإجناز 
االأعمال املطلوبة منك على اأكمل وجه

عاطفي��ًا: ال تت���رشف م��ع ال�رشي��ك بجف��اء، 
التط��ورات كث��رة يف العاق��ة بينكم��ا بع��د 

االأجواء االإيجابية ال�سائدة حاليًا

مهنيًا: ي�س��كل مركور كما ال�سم�ض طالعًا دقيقًا مع 
نبتون واأورانو�ض، ما قد يعر�سك لبع�ض املواجهة 
مع زميل ال ي�س��اطرك وجهة النظر ذاتها، فا تكن 
مت�س��لبًا  عاطفيًا: اإمن��ح ال�رشيك املزيد من الوقت 
لي���رشح موقف��ه م��ن االأم��ور العالقة، وهذا ي�س��هل 

كثراً احلوار البناء بينكما

مهني��ًا: ال ت�ست�س��لم اأم��ام ال�س��غوط مهم��ا تك��ن 
كبرة، والهدف الذي حددته لنف�س��ك لي�ض �سهًا، 
لك��ن حتقيق��ه غ��ر م�س��تحيل عاطفي��ًا: مرك��ور 
وفينو���ض مع��ًا يف برجك يحم��ان اإليك االأحام 

ويجعانك الفتًا واأخاذاً وبراق.

اإىل  ت��وؤدي  العم��ل  يف  مزاجيت��ك  مهني��ًا: 
�سدامات وم�ساحنات مع الزماء، فحاول اأن 
تكون اإيجابيًا لرتتاح عاطفيًا: تطورات مهمة 
حتدد م�س��ر العاقة امل�ستقبلية مع ال�رشيك، 

مهما يكن اإطارها

العم��ل متوت��رة م��ع بع���ض  اأج��واء  مهني��ًا: 
الزماء، وكي ت�س��تطيع اإجن��از املطلوب منك 

على اأكمل وجه جتنبهم قدر االإمكان
عاطفيًا: تط��ورات كث��رة يف العاقة مل تكن 
تتوقعه��ا تك��ون مل�س��لحتك م��ع 

ال�رشيك وتبعث على الطماأنينة

مهني��ًا: عليك اأن جتد حل��واًل �رشيعة وناجعة 
للم�س��كات التي قد تواجهها اليوم، وقد جترب 

على اتخاذ مواقف حا�سمة
عاطفي��ًا: ال ت�س��تغل نقط��ة �س��عف ال�رشي��ك 
للو�سول اإىل غاياتك، فيجد نف�سه جمرباً على 

تنفيذ طلباتك
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 أسباب عصبية المرأة وطرق معالجتها او الحدة منها

امل��راأة  ت�س��بح   : الع�س��بية  امل��راأة  �س��فات 
الع�س��بية ) الزوج��ة الع�س��بية (  ال ت�س��تطيع 
الت���رشف يف الكث��ر م��ن املواق��ف ب�س��بب 
متلك املزاج الع�س��بي عليها، كما اأنها تف�سل 
فنجده��ا  العزل��ة  االأحي��ان  م��ن  الكث��ر  يف 
تف�س��ل اخلروج مبفرده��ا اإىل مكان خال من 
اأ�س��خا�ض تعرفه��م، وبتلك ال�س��لوكيات توؤثر 
على عاقاته��ا مع اأفراد االأ���رشة وعاقاتها 
االجتماعية االأخرى نتيجة اأنها حتمل املزيد 
م��ن العنفواني��ة يف ت�رشفاتها م��ع االآخرين 
. اأوق��ات الع�س��بية لدى املراأة : ال�س��غوطات 

ه��ي م��ن اأك��ر االأوقات الت��ي ت�س��يب املراأة 
بالع�س��بية، وحينه��ا ت�س��عر ب��اأن ال��كل يبعد 
عنه��ا يف ظل كل ال�س��غوطات الت��ي حولها، 
واأي�س��ا عندما ت�س��عر بامل��راأة بع��دم قدرتها 
على تلبية احتياج��ات اأ�رشتها املادية وهي 
م��ن االأم��ور الت��ي تن��درج حتت ال�س��غوطات 
اأي�س��ا وكل ذل��ك يت�س��بب يف زيادة ع�س��بية 
امل��راأة . نتائ��ج ع�س��بية امل��راأة يف املحي��ط 
االجتماعي : تت�سبب ع�سبية املراأة يف زيادة 
امل�س��اكل بينها وبني اأف��راد االأ�رشة مما يهدد 
به��دم االأ���رشة، وت�س��اعد ع�س��بية امل��راأة يف 
زي��ادة ح��دة االنف�س��ال، ورمبا تت�س��بب تلك 
الع�س��بية يف اللجوء اإىل تفريغ الع�س��بية يف 
االأطفال اأو قلة الرعاية الأفراد االأ�رش، وتت�س��م 

عاقتها مع الرجل باحلدة والعنف والر�سمية 
الع�س��بية  نتائ��ج   . الواجب��ات  تاأدي��ة  يف 
عل��ى امل��راأة : كما ذك��ر تاأثر الع�س��بية على 
املحيط��ني بامل��راأة فاأي�س��ا الع�س��بية توؤث��ر 
علي املراأة ب�س��كل كبر ، فتت�سبب بالكثر من 
االأمرا�ض النف�س��ية التي توؤثر على �س��حتها ، 
واأحيان��ا تتلخ�ض تلك االأزمات النف�س��ية يف 
فق��دان ال�س��هية اأو العك�ض بال���رشه يف تناول 
الطع��ام. واأي�س��ا توؤثر الع�س��بية عل��ي املراأة 
فتجعلها متيل اإيل العزلة واالنطواء واخلروج 
مبفردها ويزيد لديها ال�س��عور باحلزن وامللل 
م��ن احلي��اة . ويف الكث��ر من االأحي��ان يوؤثر 
عليه��ا ليجعله��ا متي��ل اإىل العن��ف وخا�س��ة 
مع اأف��راد اأ�رشتها واملحيطني بها. اإىل جانب 

ذلك هناك العديد من امل�س��اكل ال�سحية التي 
توؤث��ر على �س��حتها ب�س��بب الع�س��بية، فتجد 
امل��راأة الع�س��بية ) الزوجة الع�س��بية ( تعاين 
م��ن ارتف��اع �س��غط ال��دم وزي��ادة االكتئاب 
وا�سطراب يف النوم . طرق التعامل مع املراأة 
الع�س��بية / الزوج��ة الع�س��بية  : – منحه��ا 
م�س��احة كب��رة م��ن احل��ب وامل��ودة اأثن��اء 
التعام��ل معه��ا، والتقرب اإليها خا�س��ة وقت 
امل�ساكل واالأزمات . – م�ساعدتها يف االأعباء 
املنزلية لكي تتخل�ض من م�س��كلة ال�س��غوط 
وتراكمه��ا عليها والتي ت�س��يبها بالكثر من 
الع�س��بية باالإ�س��افة اإيل حتمل امل�سوؤوليات 
معها لزيادة �س��عورها باالطمئنان والر�س��ا 
يف عاقاتها االجتماعية . – ت�س��جيعها على 

ممار�سة الريا�سة فهي ت�ساعد يف اال�سرتخاء 
واإزالة ال�سعور بال�سغوط . – حماولة اإبعادها 
عن ال�سعور بالعزلة وم�ساعدتها يف االنخراط 
يف املجتمع وتكوي��ن عاقات اجتماعية . – 
االهتم��ام باملظهر اخلارجي له��ا والأ�رشتها 
وظهورها ب�س��كل الئق لزيادة ثقتها بنف�س��ها 
مما يقلل من ع�سبتيها باالإ�سافة اإىل التفكر 
يف تغي��ر االأ�س��ياء من حوله��ا كاالأثاث على 
�س��بيل املث��ال . – االبتع��اد ع��ن احل��دة عند 
مواجهة ع�س��بيتها حتى ال تتفاقم امل�س��اكل 
ب�سورة اأكرب – جتنب ال�سخرية من ع�سبيتها 
ع�س��بيتها  مقابل��ة  وع��دم  اأ�س��لوبها  وم��ن 
بال��كام اجل��ارح اأو احلدة، و���رشورة اإيجاد 

نقطة تفاهم وحوار بينهما .

بغداد – هيفاء القره غولي 

طريقة عمل سمك الفيليه
املقادي��ر 500 غ��رام �س��مك فيلي��ه. 2/1 ك��وب 
زي��ت زيتون. 1 باقة �س��بت. 1 باق��ة بقدون�ض. 1 
باقة كزبرة. 5 ف�ض ثوم. 1 ملعقة كبرة ع�س��ر 
ليم��ون. 1 ملعق��ة كبرة خل. 250 غ��رام دقيق. 
زي��ت للقل��ي. فلفل اأ�س��ود و ملح )ح�س��ب الذوق(. 
طريقة التح�س��ر تنظيف ال�سمك؛ يغ�سل جيداً، ثم 
ي��رتك يف القليل م��ن املاء، مع ع�س��ر الليمون، 

واخل��ل وامللح. يرفع ال�س��مك من مزي��ج الليمون 
واخل��ل، ثم تو�س��ع كل م��ن الكزبرة، وال�س��بت، و 
البقدون���ض، والث��وم وزي��ت الزيت��ون يف اخلاط 
الكهربائ��ي ث��م ي�س��اف اإليهم املزي��ج الذي نقع 
فيه ال�س��مك مع اإ�سافة الفلفل وامللح، ثم يهر�سوا 
جي��داً، وي�س��كبوا يف وع��اء. يو�س��ع ال�س��مك يف 
الوعاء ويرتك ملدة 10 دقائق. ترفع قطع ال�سمك 

من املزيج.ومن ثم تغم�ض يف الدقيق جيداً. تكمل 
عملي��ة التغمي���ض اإىل اأن تنته��ي الكمية. ي�س��خن 

الزيت لقلي ال�سمك.
 وتو�س��ع قط��ع ال�س��مك املغم�س��ة يف الدقيق يف 
الزي��ت وتقلى حتى ت�س��بح ذهبية الل��ون، ترفع 
من الزيت، ُت�س��فى على ورٍق المت�س��ا�ض الزيت 

ويقدم.

لب���رشة جمي�ل�ة ومتاألق�ة علي��ك اأن حتافظي على 
ترطي��ب ب�رشت��ك ،فب��دون الرتطي��ب تظ��ل الب�رشة 
جاف��ة وغ��ر ناعم���ة امللم���ض، و للح�س��ول على 
ب���رشة رطب��ة نن�س��حك باالإقبال عل��ى املنتجات 
الطبيعي��ة. و رغ��م اأن ه��ذه املنتج��ات الطبيعي��ة 
لي�س��ت كافية مبفردها ،لكنها ت�سكل مكمًا فعااًل 
للكرمي��ات التجميلية. بع�ض الو�س��فات املنزلية 
والت��ي م��ن �س��اأنها اأن ت�س��اعدك يف احلفاظ على 
نظاف��ة و�س��حة وحيوية الب�رشة ال�س��بار اإن نزع 
طرف ورقة ال�سبار وو�سع امل�ستحلب امل�ستخرج 
منها على الب�رشة امللتهبة واحلمراء ينع�ض الب�رشة 
ويبع��ث فيها الراحة، كما ويعطى مفعواًل �س��بيهًا 
مبره��م يرطب الب���رشة ويهدئها. ماء الورد ون�س��ا 
ت�س��ع على �سكل قناع للوجه نرتكها حتى تن�سف 
ث��م نق�رشه��ا ثم ن�س��ع ا�س��فنجتني يف م��اء فاتر 
بيا�ض البي�ض و زيت اللوز ن�س��ع بيا�ض البي�ض 
وزي��ت اللوز وقلي��ل من ماء ال��ورد على الوجه مت 
نرتك��ه حت��ى ين�س��ف و نك��رر عملية امل�س��ح مباء 

داف��ئ اليقطني رائع كملطف 
للب���رشة،  مرط��ب  و 

عل��ى  يحت��وي  فه��و 
خ�سائ�ض طبيعية 

الب���رشة  جت��دد 
عنه��ا  ومتح��و 
ت  م��ا عا
مم��ا  ال�س��نني 

يجعله��ا 
هج��ة  متو

جميل��ة  و
اأو  االأف��وكادو 

الل��ن  اأو  الع�س��ل 
حي��ث  الزب��ادي 

تع��د ه��ذه جميع��ًا من 
مرطب��ات الب���رشة ما�س��ك 

ع�سر اخليار املكونات ماعق 
طع��ام م��ن ع�س��ر اخليار ع��دد 2 ماع��ق طعام 

م��ن ماء ال��ورد ع��دد 2 قليل م��ن زيت 
الزيت��ون دقي��ق طريقة التح�س��ر 
امزجي ع�سر اخليار مع املاء 
و زي��ت الزيتون ثم ا�س��يفي 
اليهم��ا الدقي��ق ليتما�س��ك 
اخلليط و اتركي املا�س��ك 
 10 عل��ى وجه��ك مل��دة 
دقائق و الزالته اغ�سليه 
ملعق��ة  الب��ارد  بامل��اء 
رب��ع  زب��ادي  �س��غرة 
ي��رتك  برتقال��ة  ع�س��ر 
على الوجه ملدة 5 دقائق 
وي�س��طف مباء بارد ما�سك 
نقي��ع  ي�س��تخدم  البقدون���ض 
اوراق البقدون���ض وال��ذي ميك��ن 
حت�س��ره بنقع اوراق البقدون�ض يف 
ماء مغلي ملدة 15دقيقه وت�سفيته وتركه 

يربد ثم غ�سل الوجه

مهنيًا: اإذا وجدت نف�س��ك قلق��ًا عليك اأن تبحث عن 
الراح��ة، وي�ستح�س��ن ع��دم تنفيذ العم��ل املطلوب 
كون��ه واجب��ًا عليك عاطفيًا: مهم��ا حاولت اإرجاء 
م�س��ارحة ال�رشيك، فاإن الو�سع قد يتفاقم ويزداد 

تعقيداً، وعندها ي�سبح ترميم العاقة م�ستحيًا

مهني��ًا: ت�س��عر ب���رشورة مواجه��ة احلقائق، 
وه��ذا يك��ون يف م�س��لحتك اإذا كن��ت واثق��ًا 
بقدراتك املهنية والفكرية عاطفيًا: املحافظة 
على وت��رة واحدة يف العاق��ة بال�رشيك، قد 

تدخلكما يف الروتني اململ

مهنيًا: امل�ساركة يف العمل ت�ساعد على تاأمني 
فر���ض النج��اح وزيادته��ا، كما تخل��ق نوعًا 
م��ن االن�س��جام التام ب��ني الزم��اء عاطفيًا: 
اأي جن��اح للعاق��ة بال�رشيك يلزم��ك اأن تقدم 

بع�ض التنازالت، وهذا لي�ض معيبًا اأو مهينًا

مهني��ًا: اخلافات ال�س��غرة غالب��ًا ما تكون 
نتيجة بع�ض الت���رشع، فحاول معاجلة االأمر 
الي��وم قبل تفاقم��ه عاطفيًا: حر���ض ال�رشيك 
علي��ك م��ربر وم�س��وغ وال �س��يما اأن��ك تبال��غ 

اأحيانًا يف ت�رشفك املتهور مع االآخرين

مهني��ًا: حاول اأن تك��ون دقيقًا جداً يف عملك، 
وي�ستح�سن اأن تهتم مبا اأوكل اليك فقط لتكون 
مطمئ��ن الب��ال عاطفي��ًا: ال حت��اول اأن تكون 
عدائيًا مع ال�رشي��ك، فقد تفاجاأ بت�رشف غر 

متوقع منه يثر امل�ساكل

علمي اطفالك فن االتيكيت على مائدة الطعام 
م�س��طلح االتيكي��ت م��ن امل�س��طلحات االوروبية 
و الت��ي يق�س��د بها االأداب العام��ة يف التعامل مع 
االأ�س��ياء املختلف��ة، ومرجعي��ة ه��ذه االآداب ه��ي 
الثقاف��ة االإن�س��انية ال�س��املة و التي تتف��ق عليها 
كل الب��اد و الثقافات و تعن��ي كلمة االتيكيت يف 
تف�سرها الب�س��يط اللياقة و التهذيب وحتمل الفرد 
على حت�س��ني عاقته باالآخرين و ح�س��ن الت�رشف 
واللط��ف للح�س��ول عل��ى اح��رتام ال��ذات وتقدي��ر 
االآخرين وهو ال�س��لوك الذي ي�ساعد على االن�سجام 
والتاوؤم مع االآخري��ن والبيئة، و هنا نذكر بع�ض 
قواع��د االتيكي��ت عن��د االأكل و عل��ى ال�س��فرة تعد 
ال�سفرة من اأكر االأماكن التي تظهر اأخاق النا�ض 
�س��واء اأكانت ايجابية اأم �س��لبية، لذا احر�ض دائمًا 
عل��ى اإظهار اأح�س��ن العادات و القيام بال�س��لوكات 
الراقي��ة و املحب��ذة على مائدة الطع��ام، و من هذا 
-ا�س��تخدام مناديل طاولة ال�س��فرة  حتى االأنتهاء 
من االأكل وميك��ن اأن يتخلل ذلك حتريك طرف من 
اأط��راف املناديل مل�س��ح الف��م من اأث��ار االأكل عند 

االأقت�س��اء. -يف حال��ة احلاج��ة اىل القي��ام ع��ن 
طاولة ال�س��فرة ل�سبب معني يرتك املنديل على 

الكر�س��ي و ال يو�سع على الطاولة -تو�سع 
ال�سوكة وال�سكني على الطبق الرئي�سي ب�سكل 

متقاب��ل على الطبق الرئي�س��ي. وتكون ال�س��وكة 
تكون مقلوبة ) م�س��نناتها عل��ى الطبق( اأما اجلزء 
احلاد من ال�سكني باجتاة عمق الطبق . - تاأكد من 
اأن ت�س��م ب��اهلل قبل اأن تاأكل -كل م��ن مايليك -ال 
ت��اأكل وفمك مفتوح وال ت�س��در ا�س��واتا مزعجة. . 
-عن��د االنته��اء م��ن االأكل تو�س��ع املناديل على 
الطاولة دون القيام بطيها -الآ ت�سفط ال�سوربة بل 
ا�رشبها بعد اأن تتح�س���ض حرارتها بر�سفة �سغرة. 
-اإجل�ض على الكر�س��ي وظهرك م�سدود اىل االأعلى 
فه��ذا يع��د موؤ���رشاً عل��ى الراح��ة. -. -ال تكر من 
الكام وال�سحك على الطاولة او رفع ال�سوت فهذا 
خم��ل باالأتيكيت. - كل بهدوء و ابتعد عن ال�رشعة 
يف االأكل وبعد االنتهاء من الطعام ان�سحب بهدوء 

من ال�سفرة لغ�سل يديك .

رطبي بشرتك بمنتجات منزلية 


