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مهنيًا: ال ت�ست�س��لم وداوم عل��ى املحاولة حتى 
لو �سعرت اأن بع�ض احلواجز تن�سب يف طريقك 
فاالآخ��رون ينظرون اإليك كقائ��د عاطفيًا: تعقد 
عالق��ة عاطفية واجتماعي منا�سبة، وقد يكون 
احل��ب والع�سق على ج��دول اهتماماتك، وميكن 

اأن تقع يف الغرام 

مهني��ًا: يوم غ��ري منا�س��ب للتعامل مع جمموع��ات كبرية 
م��ن االأ�سخا�ض اأو النا�ض، وجتّن��ب االأمور التي عليك فيها 
القي��ام بعم��ل ما مقابل جمه��ود كبري عاطفي��ًا: اإخال�سك 
ُي�رشُق وهذا م��ا يجذب ال�رشيك اإليك. َتفكريك ب�ساأن ق�سية 

مهمة وا�سع وعميق 

مهني��ًا: يتح��دث هذا الي��وم عن مغازل��ة يف حميط 
عملك، اأو عن �رشاكة توؤدي دوراً يف م�سار االأ�سبوع 
االأول م��ن ال�سه��ر عاطفي��ًا: وط��د عالقت��ك اجلي��دة 
بال�رشيك، لتبني معه عائلة متينة من اأجل م�ستقبل 

اأكرث اإ�رشاقًا 

مهنيًا: يوم مهم جداً ترتكز فيه االأ�سواء على م�سائل 
مهني��ة مهمة ويبّث في��ك الن�ساط واحليوي��ة وي�سّهل 
اعمالك عاطفيًا: قد جتد نف�سك منهمكًا يف حل بع�ض 
الق�ساي��ا الطارئة، لكنك ال تفقد القدرة على الرتكيز، 

ما ي�سهل عليك عدم ارتكاب االأخطاء

مهنيًا: تنعم بح�ض االإدراك و�رشعة البديهة، ما يجعلك 
اليومعاطفي��ًا:  خ�سته��ا  اإذا  مفاو�س��ات  يف  تنج��ح 
واهتمام��ك  واأظه��ر حمّبت��ك  ال�رشي��ك  م��ع  تعاط��ف 
واملحافظ��ة على �سربك وهدوئك، م��ن دون ت�سّنج اأو 

غرية اأو متّلكية

مهنيًا: الت�رشف بطريق��ة ع�سوائية لن يكون �سهاًل، 
وق��د تك��ون ل��ه انعكا�س��ات �سلبي��ة غ��ري م�سمونة 
النتائ��ج، فكن اأكرث جدية عاطفي��ًا: كرثة املزاح مع 
ال�رشيك قد توؤدي اإىل عواقب غري حم�سوبة، وهذا لن 

يكون يف م�سلحتك 

مهني��ًا: يزداد االهتم��ام بالتفا�سي��ل الدقيقة 
الوق��ت  اإن��ه  وعر�سه��ا،  االأخط��اء  واإظه��ار 
املنا�س��ب للقيام باالأعمال الروتينية امل�سنية 
التي تتطلب البحث عن االأخطاء وت�سحيحها 

عاطفي��ًا: ق��د ت�سعر باملل��ل اأو تعي��د النظر يف 
عالقة لك، 
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من قال لك إن العالقة المثالية بال شجار؟ ..

8 أمور أقل أهمية مما تعتقدين في عالقتك بشريك حياتك

اأن يكون ال�رشيك من طرازك املف�سل
تق��ول االأ�ستاذة واملتخ�س�س��ة يف علم اجلن�ض 
يف جامع��ة كولومبيا لوري��ل �ستاينبريغ "يف 
ه��ذه املرحل��ة م��ن حيات��ك، تع��رف بالتاأكيد 
املوا�سف��ات اجل�سدي��ة املف�سل��ة لدي��ك، عل��ى 
طويل��ة،  قام��ة  اأ�س��ود،  �سع��ر  املث��ال:  �سبي��ل 
ع�س��الت ب��ارزة، اإل��خ، وتع��رف كذل��ك اأنك ال 

ت�ستطيع مقاومة هذه املوا�سفات".
وتتاب��ع �ستاينب��ريغ "وبالرغ��م م��ن ه��ذا، ال 
ينبغ��ي اأن تتجاه��ل ه��وؤالء الذي��ن لي�س��وا من 

نف�ض النوع الذي حتبه".
وتكم��ل "التغ��ريات اجل�سدي��ة حتدث عل��ى اأي 
ح��ال، لذلك رمبا يحق لك اأن تبحث عن �رشيكًا 

جذابًا، ولكن ال ي�سرتط اأن يكون مثاليًا".
اأن تت�ساركا نف�ض االهتمامات  .2

يق��ول م�ست�س��ار العالق��ات الزوجي��ة ت�سيل��ي 
بامف��ري، اإن��ه م��ن اجلي��د اأن تواع��د �سخ�س��ًا 
يح��ب اأف��الم اخلي��ال العلمي مثل��ك، وي�ستمتع 

باملخيمات يف نهاية االأ�سبوع كما تفعل.
ولكن لي�ض من ال�رشوري اأن تكون اهتماماتك 
متوافقة ب�سكل كامل مع �رشيك حياتك، فلي�ض 

هذا هو "الغ��راء" الذي يرب��ط عالقتكما لالأبد، 
بل هناك اأمور اأخرى اأكرث اأهمية من الهوايات 
والوف��اء،  االأطف��ال،  مث��ل  واالهتمام��ات، 

واالتفاق فيما يخ�ض االأمور املالية".
اأاّل تت�ساجرا مطلقًا  .3

ال ت�س��دق االأ�سط��ورة الت��ي تق��ول اإن االأزواج 
ال�سعداء ال يت�ساجرون اأبداً.

يق��ول املعال��ج النف�س��ي وم�ست�س��ار العالقات 
الزوجي��ة زاك بريتل��ز "االأزواج يف العالق��ات 
ولكنه��م  يتجادل��ون  وال�سحي��ة  الناجح��ة 

يحاولون اأال ي�سل االأمر اإىل ال�سجار".
وي�سي��ف بريتل��ز "ع��ادة ما يت�ساج��ر االأزواج 
حادو االأمزجة اأكرث من هوؤالء الذين يتجنبون 
النقا�ض، ولكن امل�سكلة لي�ست يف معدل حدوث 
امل�ساجرات، ب��ل يف القدرة على اإنهاء اخلالف 

مبجرد اأن يبداأ".
اأن يكونا يف نف�ض امل�ستوى التعليمي  .4

يق��ول الطبي��ب النف�س��ي اأنتوني��و بورييو الذي 
ميار���ض مهنته يف ديرتويت، بوالية مي�سيغان 
"اإذا كن��ت ال تواع��د �س��وى م��ن ي�ساوونك يف 
امل�ست��وى االأكادميي فاأنت تقي��د نف�سك ب�سكل 

مبالغ فيه".

ويتاب��ع بورييو "تذك��ر اأن الكثري من العباقرة 
مل يح�سل��وا عل��ى تعليم جامعي: بي��ل غيت�ض، 
�ستي��ف جوبز، ومارك زوكربريج، وهوؤالء على 

�سبيل املثال ال احل�رش".
اأن يكون ال�رشيك م�سدر �سعادتك الوحيد  .5

تق��ول اأخ�سائي��ة العالق��ات االأ�رشي��ة بيك��ي 
ويت�ست��ون" يجب بالطب��ع اأن ت�ستمتع باأوقات 
�سعي��دة مع �رشيك حيات��ك، ولكنه ال ينبغي اأن 

يتحول اإىل امل�سدر الوحيد للرتفيه لديك".
وتتاب��ع ويت�ست��ون "ي�سكو العديد م��ن االأزواج 
من ه��ذا االأم��ر، واأق��ول له��م دائم��ًا اإن �رشيك 
حياته��م لي���ض وظيفت��ه ه��ي ت�سليته��م، لك��ن 
م��ا حتتاجون��ه هو �رشي��ك يعمل عل��ى اإ�سفاء 
بع�ض امل��رح وال�سعادة عندما يحل امللل على 

االأجواء".
6.اأن توج��د بينكم��ا كيمي��اء جن�سي��ة عالي��ة 

للغاية
تق��ول املعاجلة النف�سي��ة جيني اإينغ��رام التي 
متار���ض عمله��ا يف والي��ة تيني�س��ي "بالطبع 
واجن��ذاب  كيمي��اء  بينكم��ا  توج��د  اأن  يج��ب 
جن�س��ي، ولك��ن احلقيق��ة اأن الرغب��ة اجلن�سي��ة 
مب��رور  وهبوط��ًا  �سع��وداً  �سدته��ا  تختل��ف 
ال�سن��وات، لذا تاأكد اأن عالقتكم��ا �ستكون على 

م��ا يرام اإذا كنتما قادري��ن على تكوين عالقة 
حب و�سداقة".

اأن يتمتع كل منكما باأمان مادي  .7
اإليزابي��ث الم��وت  النف�سي��ة  املعاجل��ة  تق��ول 
"االأم��ان املادي والتوافق يف عادات االإنفاق 
اأمران �رشوريان للق�س��اء على القلق من دفع 
الفوات��ري ومن اأجل حياة مادي��ة مي�سورة، فال 
ميكن اإنكار اأهمية املال، ولكن تراكم الرثوة ال 

يعني بال�رشورة عالقة متكاملة وم�ستقرة".
وت�سيف: "لقد اعتدت على �سماع عبارات مثل 
لق��د ق�سينا ق�سط��ًا كبرياً من حياتن��ا من اأجل 
���رشاء هذا املنزل، االآن لي�س��ت لدينا اأي ديون، 

ولكن لي�ض لدينا اأي�سًا ما نتحدث ب�ساأنه".
8. اأن يك��ون ال�رشيك مثاليًا بالن�سبة لعائلتك 
واأ�سدقائك تقول م�ست�سارة العالقات الزوجية 
لين��دا ليب�سوتز "كلن��ا نريد اأن يك��ون اأحباوؤنا 
داعم��ن لعالقاتن��ا، ولكن ال يج��ب اأن يكونوا 

را�سن متامًا عن اختياراتنا".
وتتاب��ع "ال يج��ب اأن نويل تقييم��ات االآخرين 
عن عالقتنا اأهمي��ة كبرية، ما يهم يف النهاية 
اأن نك��ون �سعداء ورا�سن ع��ن اختياراتنا، اأي 
اأنن��ا ال يج��ب اأن نت�س��اءل كثرياً عم��ا اإذا كان 

اأ�سدقاوؤنا يعتقدون اأننا ثنائيٌّ ممل".

بغداد - متابعة 

خاص

خاص

اختيار �شريك حياتك 
�شيكون واحدًا من 

اأ�شعب القرارات التي 
تتخذها يف حياتك 

)اأو اأنك تف�شل العزلة 
وعدم االرتباط، 

يتوقف االأمر على 
رغبة كل فرد يف 

النهاية(

طريقة عمل صينية البيض بالحمص

اليِك أبرز أسباب انشقاق الشفة والحنك لدى األطفال 

اتبعي هذه الخطوات مع الرجل اللجوج لتحافظي على الرومانسية!

املقادير : 
5 بي�سات

¼ كيلو حم�ض م�سلوق
1 ب�سلة مب�سورة

1 ملعقة كبرية بقدون�ض مفروم
1 ملعقة كبرية فلفل اأخ�رش

ع�سري كيلو طماطم
1 كوب ماء

2 ملعقة �سمن
1 ملعقة �سغرية ملح

½ملعقة �سغرية فلفل
اأرز 2 ملعقة كبرية 

طريقة العمل :
1 - اح���رشي مق��الة و�سع��ي به��ا ال�سمن ث��م حّمري 

الب�سلة حتى ي�سفر لونها.
الطماط��م  وع�س��ري  امل�سل��وق  احلم���ض  ا�سيف��ي   -  2

واتركيها على النار ملدة 5 دقائق
3 - ا�سيفي االأرز املغ�سول واتركيه حتى ين�سج.

4 - ا�سيف��ي البقدون���ض والفلف��ل االخ���رش ث��م تّبل��ي 
املقادي��ر بامللح والفلفل وقّلبيهم جي��داً واتركيهم على 

النار قلياًل.
5 - ك���رّشي البي���ض عل��ى الوجه واتركي��ه على النار 

حتى ين�سج ثم ادخليه الفرن قلياًل حتى يتورد لونها.
6 - قّدميه �ساخنًا مع البطاط�ض املحمرة.

اأظهرت اآخر درا�سات منظمة ال�سحة 
 500 كل  م��ن  طف��اًل  اأن  العاملي��ة 
يول��د  الع��امل  يف  والدة   700 اإىل 
م��ع حالة ان�سق��اق ال�سفة او احلنك 
بح�س��ب منظمة ال�سح��ة العاملية. 
ه��ذه احلالة هي عب��ارة عن فجوة 
موج��ودة يف ال�سفة اأو �سقف احللق، 
وحت�سل ب�سبب عدم التحام اأن�سجة 

الفم واحلنك بطريقة �سحيحة خالل 
من��و الطفل يف رحم والدته، ما ي�سع 
احلال��ة يف ع��داد العي��وب اخللقي��ة. 
وعل��ى الرغم م��ن ع��دم التو�سل اإىل 
حتدي��د �سب��ب وا�س��ح له��ذه احلالة، 
اإال اأن العل��م يرّج��ح اأن تك��ون ناجتة 

اإن  اأي  وراثي��ة؛  عوام��ل  ع��ن 
معانات��ك اأن��ت اأو زوجك 

يف ال�سغ��ر م��ن حال��ة 

م�سابهة. كما ُربط��ت يف بع�ض الدرا�سات مبعاقرة 
الكحول والتدخن خالل احلمل، وال�سمنة، 

وال�سكري. 
امل�س��اكل الت��ي يع��اين منه��ا الطفل 

الذي ُولد بحالة م�سابهة
م�ساكل يف تناول الطعام

امل�ساب��ون  االأطف��ال  يع��اين 
بان�سقاق احلن��ك اأو ال�سفة عادة 
الر�ساع��ة،  يف  م�س��اكل  م��ن 
ولك��ن املعان��اة اأك��رب بالن�سب��ة 
ان�سق��اق  م��ن  يعان��ون  مل��ن 
احلن��ك، الأن الفجوة التي ي�سببها 
ت���رشب  اإىل  ت��وؤدي  اأن  ميك��ن 
االأن��ف.  اإىل  الف��م  م��ن  احللي��ب 
اأن هات��ن احلالت��ن  كم��ا 

ت�سبب��ان م�ساكل يف االمت�سا�ض عند ال�سغري �سواء 
من الثدي اأو الزجاجة. 

التهابات االأذن وفقدان ال�سمع
يع��اين امل�ساب��ون به��ذه احلال��ة اأكرث م��ن غريهم 
اي�س��ًا بالتهاب��ات يف االأذن الأنه��م اأك��رث عر�س��ة 
لتخزي��ن ال�سوائل يف موؤخ��رة  االأذن. هذه احلاالت 
املتك��ررة من االلتهاب وغياب العالجات املطلوبة 

ميكن اأن يوؤّديا اإىل خ�سارة ال�سمع.
م�ساكل يف االأ�سنان

اال�سن��ان ال�سغ��رية وعدم نب��ات بع�سه��ا، اأو حتى 
نب��ات ا�سنان اإ�سافية اأو �س��وء متو�سعها، ميكن اأن 
يح�س��ل بن�سب��ة كبرية لدى ه��وؤالء ال�سغ��ار، وذلك 

ب�سبب م�سكلة �سوء تكّون العظام يف احلنك.
م�ساكل يف الكالم

الأن احلن��ك هو الع�سو امل�ستخدم لتكوين اال�سوات، 
ميك��ن لل�سغ��ري اأن يع��اين م��ن م�س��اكل يف الكالم. 
ميك��ن عنده��ا اأن ت�س��در اال�س��وات م��ن االأن��ف.. 
ولك��ن ال تقلقي، ميكن لع��الج خمت�ض اأن يحل هذه 

امل�سكلة.

غالبًا ما ي�سف اجلميع املراأة باأّنها جلوجة لكن يف الواقع 
قد تنطبق تل��ك ال�سفة على الرجال اأي�سًا. فاإن كان زوجِك 
م��ن النوع اللج��وج ف�ستواجهن معه الكثري م��ن امل�ساكل، 
مما ي���رّش باالأج��واء الرومان�سية بينكما. ل��ذا اإليك احللول 
املقرتح��ة ملعرف��ة كيفي��ة التعام��ل م��ع ال��زوج اللج��وج 

لتحافظي على الرومان�سية يف حياتكما الزوجية: 
ا�ستمعي اإليه:

ال ترف�س��ي طلب��ه مبا���رشة، ب��ل حاوري��ه، وا�ستمع��ي اإليه 

فاإّن جم��رد اال�ستماع اإليه �سيمنحه الثق��ة بِك، كما �سيتيح 
لكم��ا الفر�س��ة لفه��م اأبع��اد االأم��ور للحفاظ عل��ى الهدوء 

والرومان�سية.
�ساركيه خمططاتك واأفكارِك: 

لتتجنب��ي اإحلاح��ه واإ�رشاره املزعج ح��اويل م�ساركته يف 
قرارات��ِك واأف��كارِك وخمططات��ِك م�سبق��ًا قبل االإق��دام على 
تنفي��ذ اأي قرار ك��ي ال ت�سط��ّري ملواجهة اإحلاح��ه الحقًا، 
فه��ذا من �ساأنه اأن يث��ري الغ�سب بينكما فينعك�ض ذلك �سلبًا 

على الرومان�سية يف حياتكما.
تفاو�سي معه:

ح��ن ي���رش عل��ى اأم��ٍر م��ا ويل��ح علي��ه يج��ب اأن 
االأنثوي��ة  بطريقت��ِك  الإقناع��ه  مع��ه  تتفاو�س��ي 

الرومان�سية لت�سلي اإىل غايتِك!
    ال حتتّدي عليه: 

حتى لو احتّدت الزوج��ة على �رشيكها اللجوج فلن يتنازل 
ع��ن اإ�رشاره بل �سي��زداد االأمر �سوءاً بينكم��ا لذا ال حتتدي 

عليه اإطالقًا.
راقبي مزاجه وحالته النف�سية!

يج��ب عليِك مراقبة مزاج��ه وحالته النف�سي��ة الأّنه اإن كان 
متوت��راً م��ن اأم��ٍر م��ا ف�سيبق��ى م���رّشاً وملّحًا علي��ه مهما 

والعرو���ض  واالحتم��االت  االأف��كار  مهني��ًا: 
والفر�ض تبدو كثرية، اإال اأن اال�ستعجال قد يبدو 
م�سيئًا جداً ل��ك. عاطفيًا: كن واقعيًا يف التعامل 
م��ع ال�رشيك، وال ترتك االأحالم واالأوهام ت�سيطر 

عليك لئال ت�سطدم بواقع مغاير للحقيقة

مهنيًا: يوم يتميز بالكرم واالنفتاح والتفاوؤل والرغبة 
يف اإعط��اء الن�سائح ومن��ح امل�سورة وتبادل اخلربات، 
ويزداد االهتمام بالثقافات املتنوعة والرغبة بال�سفر 
عاطفي��ًا: كن واثق��ًا بنف�سك ولك��ن ال تبالغ يف عنادك 
باأن��ك تفهم ب�سكل جي��د كال ما يدور حول��ك. اإنه يوم 

منا�سب لو�سع اخلطط للم�ستقبل 

مهني��ًا: ي�س��ود الوف��اق اأج��واء االأ�سب��وع االول م��ن 
ال�سهر، فقد تخّطط لت�سارك يف ترتيبات �رشورية له 
وحتّدد املواعيد عاطفيًا: ال تت�رشف بعدوانية جتاه 
احلبيب، ه��و وحده القادر على الوق��وف اإىل جانبك 

يف امللمات 

مهني��ًا: ترك��ز ان�سغالك ه��ذا اليوم عل��ى ال�سوؤون 
املالي��ة ويجعل��ك االأم��ر واقعي��ًا ومو�سوعيًا يف 
كل �سيء، ويفتح اأمامك اآفاقًا للتوا�سل والتفاهم 
عاطفي��ًا: ال ت�سمح لبع���ض املتطفلن التدخل يف 
حيات��ك العاطفية. ا���رشح وجهة نظ��رك للحبيب 

فقد يتفهم ذلك وي�ساعدك

مهني��ًا: مناخ��ا جيد عل��ى الرغم م��ن بع���ض املعاك�سات. 
ت�ستقب��ل اليوم االول من ال�سهر مبعنويات مرتفعة وقدرات 
كب��رية وثقة بالنف�ض عاطفيًا: تتخل�ض من بع�ض العقبات 
الت��ي تقف عائقا يف طريق عالقت��ك باحلبيب وحتاول اأن 

تتاأقلم مع العالقة اجلديدة 


