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زوال  بع��د  باالرتي��اح  ت�شع��ر  مهني��ًا: 
الهواج���س املهني��ة ال�شاغط��ة اأو م�شاأل��ة 
َدين عالق��ة عاطفيًا: حاول ان تتقرب من 
ال�رشيك يف كل ما يقوم به، فهو ويّف اأكرث 

مما تت�شّور 

مهني��ًا: تتاح لك فر���س ا�شتثنائية ويحالفك احلظ. 
تلتقي اأو تت�شالح م��ع من تخا�شمت معه.عاطفيًا: 
مل��اذا تبقي احلبيب يف حال��ة �شياع؟ كن �رشيحًا 

معه وتعاونا حلل اخلالفات معًا

مهني��ًا: تعي���س بع���س التف��اوؤل يك��ون دافع��ًا اإىل 
م�شاحل��ة اأو تواف��ق ب��ني الطرفني، وحّت��ى بعودة 
االأم��ور اإىل طبيعته��ا عاطفي��ًا: مت��ى �شع��رت باأي 
تغي��ر يف ت�رّشف��ات ال�رشي��ك، ال ت��ردد يف طرح 

االأ�شئلة لتو�شيح االأمور لئال تتفاقم امل�شكلة

اأن��واع  مهني��ًا: حت��اط باملحب��ني وتتجن��ب كل 
النقا�ش��ات واجل��دال، وت�شعر بالقوة م��ا يحّم�شك 
عل��ى اتخ��اذ املب��ادرة ومواجه��ة االأم��ر الواق��ع 
ب�شجاع��ة  عاطفي��ًا: ق��د حتتاج لق��اء احلبيب يف 

مكان اآمن وهادئ. تخو�س جتربة جديدة

مهني��ًا: تعي���س يوم��ًا متعب��ًا فيتاأث��ر مزاج��ك ببع�س 
االأخبار الت��ي تعرّث خطواتك امل�شتقبلي��ة، لكن ال �شيء 
خط��راً اأو ي�شتحق القلق عاطفيًا: ال ت�شغط على احلبيب 
وتطل��ب منه اأم��وراً ال ي�شتطيع تنفيذه��ا. ال تتورط يف 

م�شاكل تزعجه

مهنيًا: يحم��ل اإليك هذا اليوم رحل��ة ميمونة ورمبا 
تق��ّرر تغي��ر �شيارت��ك، وه��ذا اأم��ر جيد لك��ن حاذر 
التبذي��ر دون ح�ش��اب. نّظ��م م�شاريف��ك!  عاطفي��ًا: 
تت���رشف م��ع احلبي��ب بحن��ان كب��ر وتك��ون اكرث 

ت�شاحمًا يف تعاملك معه

مهني��ًا: اأج��واء مهني��ة رائع��ة حتم��ل حت��واًل 
وجتّنب��ك  ال�شغ��ط  وتخف��ف  كث��راً  يعجب��ك 
عاطفي��ًا:  الزم��الء  اأح��د  م��ع  اال�شتب��اكات 
انطالقة واعدة بانفراجات وحلول وت�شويات 

ويوم غنّي بامل�شاعر اللطيفة واجليا�شة 
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ال تعبثي بالصندوق األسود للرجل.. 5 أسئلة ال توجهيها لزوجك حتى ال يهجرك

بالت��ايل، وللحفاظ على عالق��ات زوجية 
م�شتق��رة وجي��دة، م��ن امل�شتح�ش��ن جتنب 
اإث��ارة بع���س اجلوان��ب اخلفي��ة يف حياة 

الزوج وحماولة اكت�شافها.
فيم��ا يل��ي، نتع��رف عل��ى ه��ذه اجلوان��ب 
اخلفي��ة وامل�شك��وت عنه��ا، بح�ش��ب موقع 

Good House الرو�شي.
اأ�رشار العمال

مل��اذا تعتق��د املراأة اأنه يح��ق لها اخلو�س 
يف تفا�شيل اأعمال زوجها و�شبل ح�شوله 

على املال؟
امل��راأة  توؤث��ر حماول��ة  ق��د  احلقيق��ة،  يف 
ملعرف��ة بع�س امل�شائل احل�شا�شة املتعلقة 
حياته��ا  عل��ى  بال�شل��ب  زوجه��ا  بعم��ل 
العاطفي��ة. ف�شاًل عن ذل��ك، قد يكون ملثل 
هذه املحادثات ب�ش��اأن خ�شو�شيات عمل 

الزوج اآثار �شحية جانبية.
املال

من املفر���س اأن يكون امل��ال وممتلكات 
اأو ال�رشي��ك عموم��ًا، م��ن االأم��ور  ال��زوج 
يف  العاطفي��ة.  العالق��ة  يف  الثانوي��ة 
املقابل، قد ت��رك اأ�شئلة املراأة بخ�شو�س 
ممتلكات الرجل وح�شابه البنكي، انطباعًا 

�شيئًا عنها، خا�شة يف بداية العالقة.
املراأة املثالية

ق��د ال يردد الرجل يف االإجابة على بع�س 
االأ�شئل��ة م��ن قبي��ل، "ماه��ي موا�شف��ات 
امل��راأة املثالي��ة بالن�شبة ل��ك؟"، و�شيكون 
رده على �شبيل املث��ال، "اأن تكون روحها 

جميلة".
يف املقاب��ل، ق��د تث��ر مث��ل ه��ذه االأ�شئلة 
ا�شتي��اء الرج��ل، اإذ ق��د ي�شتغ��رب اأن تقوم 
حبيبت��ه اأو زوجته بطرح مثل هذا ال�شوؤال، 
خا�ش��ة اإذا كان يوؤمن ب��اأن ال�شورة التي 
يف ذهن��ه عن "امل��راأة املثالي��ة"، تخ�شه 

وح��ده. ف�شاًل عن ذلك، ال وجود يف الواقع 
المراأة مثالية اأو رجل مثايل، ولكن ميكننا 

اأن نعي�س حياة مثالية.
ومن هذا املنطلق، ال بد اأن تدرك املراأة اأن 
�رش ال�شع��ادة يكمن يف العي���س مع الرجل 
الذي حتب، واأن ال داعي ملثل هذه االأ�شئلة، 
الت��ي ق��د ت��وؤدي اإىل ن�شوب خ��الف بينها 

وبني �رشيك حياتها.
مواقع اإباحية

اأحيان��ًا، ق��د تفتح املراأة حا�ش��وب زوجها 
وتكت�ش��ف اأنه قد اأقدم عل��ى زيارة لبع�س 

املواقع االإباحية.
يف احلقيق��ة، ال حت��اويل اال�شتف�ش��ار ع��ن 
�شب��ب حاجة �رشي��كك مل�شاه��دة مثل هذه 
املواق��ع، اإذ ق��د ال يق��در عل��ى تف�شر ذلك، 
اإىل  باالأ�شا���س  يع��ود  ذل��ك  واأن  خا�ش��ة 

الطبيعة الفيزيولوجية للرجل.
احلبيبة ال�شابقة

يف حال قرر �رشيكك االإف�شاح عن جتاربه 

ال�شابقة، ميكنك طرح بع�س االأ�شئلة ب�شاأن 
ذلك، اأما اإذا اخت��ار االحتفاظ بذلك لنف�شه 

فهذا قراره وعليك احرام ذلك.
يف هذه احلالة، ق��د يكون الزوج قد اختار 
اأن تبق��ى تلك املراأة جزءاً م��ن املا�شي اأو 
ق��د يث��ر جم��رد احلدي��ث عنه��ا اأحا�شي�س 

�شيئة داخله.
يف بع���س االأحي��ان، تل��ح الزوج��ة عل��ى 
احلديث بهذا ال�ش��اأن، مما قد يولد بداخلها 
م�شاع��ر الغ��رة وانع��دام الثق��ة. لذلك، من 
االأف�شل جتنب ذلك اإذ ال حاجة لك ملعرفة 

ما�شي زوجك العاطفي.
اأ�رشار اأ�شدقائه

يف واق��ع االأمر، تت�ش��م العديد م��ن الن�شاء 
بالف�شول ملعرفة اأ�رشار اأ�شدقاء اأزواجهن.
يف املقاب��ل، تعد حماولة املراأة الكت�شاف 
هذه االأ�رشار اأمراً خاطئًا، وقد يعترب بع�س 
الرجال ه��ذا الت�رشف من باب املحرمات 

بل قد يعطي انطباعًا �شيئًا عنها.

بغداد - متابعة 

خاص

يف الواقع، هناك بع�ض 
الأمور يف حياة الزوج 

التي لي�ض من ال�ضروري 
معرفتها، اإذ يعتقد العديد 

من الرجال اأن الإحلاح 
ملعرفة هذه التفا�ضيل يعد 
من اأكرب الأخطاء التي قد 

ترتكبها الزوجة.

طريقة عمل موس الشوكوالتة باألفوكادو 

هكذا تحتفلين بأمك... في عيد األم وفي كل يوم

لبرجك الفلكي أيضًا دور في اختيار فستان زفافك

املقادير : 
2 ك��وب مك���رشات جمرو�شة 3 مالع��ق ع�شل ذرة ملح 1 
ك��وب اأف��وكادو 1 ك��وب مت��ر مف��روم 4 مالع��ق ع�ش��ل 2 
ملعق��ة كاكاو بودرة 1 ك��وب حب رم��ان للتزيني طريقة 

العمل :  اخلطي املك�رشات مع الع�شل وامللح يف املفرمة.
اح���رشي الكا�ش��ات و�شع��ي طبقة م��ن اخللي��ط املفروم 

وادخليها الفريزر حتى تتجمد.
اح���رشي اخل��الط الكهربائ��ي واخلط��ي االأف��وكادو م��ع 

الكاكاو الع�شل والتمر.
ا�شكب��ي اخللي��ط عل��ى الكا�شات ث��م زينيها بح��ب الرمان 
وادخليه��ا الثالج��ة م��رة اأخرى حت��ى يتجم��د اخلليط ثم 

قدميها باردة

بتن��ا عل��ى م�شاف��ة قريبة من عي��د االأم، ولك��ن مَل عليك 
انتظ��ار هذا العي��د لتحتفلي بوالدتك، اأغل��ى النا�س على 
قلب��ك؟ نع��م بالطب��ع، ال ميك��ن اأن ننك��ر اأن االأمه��ات 

ي�شتحققن يومًا خا�شًا بهن ليتلّقني االحرام 
والتقدي��ر مل��ا قّدمن��ه ويقّدمنه اإىل 

اأوالدهن. ولكن مَل ال تبادرين 
والدت��ك  مفاج��اأة  اإىل 

يف  جميل��ة  مبب��ادرة 
ت�شن��ح  فر�ش��ة  كل 

ل��ك حت��ى يف يوم 
نعل��م  ع��ادي؟ 
�شدي��دة  اأن��ك 
االن�شغ��ال، له��ذا 
ال�شب��ب، جمعن��ا 

لك بع�س االأفكار 
الت��ي  الب�شيط��ة 

والدت��ك  �شتحّبه��ا 
وهي ما يلي:

اأر�شلي لها بطاقة جميلة 
ذات معنى

يف اأيامن��ا ه��ذه، بات��ت و�شائ��ل االت�ش��ال ال ُتع��د وال 
حُت�ش��ى، م��ن الربي��د االإلك��روين اإىل الر�شائ��ل الن�شية 
والتطبيقات ك�"�شناب ت�شات" و"فاي�س تامي" وغرهما 
الكث��ر. ولك��ن يف بع�س االأحيان، ال باأ���س باأن تعودي 
اإىل الو�شائ��ل التقليدي��ة واأن تكتبي لها ر�شالة اأو بطاقة 
وتر�شليها عرب الربي��د اأو عن طريق اأحدهم. 
يج��ب اأن تظه��ري لها اأن��ك تبذلني 
املزيد من املجه��ود لتعرّبي 
ع��ن حب��ك له��ا. �شيكون 
م��ن اجلمي��ل ج��داً اأن 
والدت��ك  تتلّق��ى 
ر�شال��ة ح��ّب بدل 
الفواتر  اإح��دى 
�شبيح��ة  يف 

يوم ما.
لي��وم  خطط��ي 
اأم��ًا  تق�شيان��ه 

وابنتها معًا
لك��رثة  ميك��ن 
اأن  اأي�ش��ًا  امل�شاغ��ل 
مت�شي��ة  م��ن  متنع��ك 
ال��ذي  اجلمي��ل  الوق��ت 

متنحكم��ا اإّي��اه عالق��ة االأم بابنته��ا، خا�ش��ة اإن كن��ت 
متزوج��ة وتعي�ش��ني يف م��كان بعي��د. وبينم��ا العط��ل 
واملكامل��ات الهاتفي��ة والزي��ارات ال�رشيع��ة ميك��ن اأن 
ت�شهم يف �شد جزء من الفراغ، فاإن التح�شر لق�شاء يوم 
م��ع والدتك اأمر �رشوري لتعمي��ق عالقتكما. رّتبا لغداء 
اأو �شاهدا فيلم��ًا اأو ت�شّجال يف �شف لتعّلم مهارة معينة 

اأو انت�شبا اإىل ناٍد ريا�شي.
ا�شري لها هدية دون �شبب

اإن كن��ت تتجّول��ني يوم��ًا يف املتاجر، و�شاه��دت �شيئًا 
راأي��ِت اأن��ه قد يعج��ب والدتك، فا�شريه له��ا. ال تنتظري 
مو�ش��م االأعي��اد اأو املنا�شب��ات، ب��ل فاجئيه��ا بطريق��ة 

متمّيزة لتعرّبي عن امتنانك وحمبتك لها.
فاجئيها يف مكان عملها وادعيها اإىل الغداء

اإن اأك��رث االأم��ور الت��ي حتبه��ا االأم من اأوالده��ا هي اأن 
يفاجئوه��ا يف م��كان عمله��ا واأن يب��ادروا اإىل دعوتها 

لتناول فطور اأو غداء يف اخلارج لتم�شية الوقت معها.
ل للتحلية اطهي لها يومًا الع�شاء مع طبقها املف�شّ

ال �شيء اأف�شل بالن�شبة لالأم من اأن تتناول ع�شاًء منزليًا 
مل حت�رّشه ه��ي بنف�شها، بل ح�رّشه لها اأحدهم مبنتهى 
احلب. فكم من االأطباق طهت هي يف حياتها؟! هذا االأمر 
�شي�شعدها كثراً الأنها بب�شاطة ترغب اأي�شًا يف احل�شول 

على بع�س الدالل واالهتمام ولو من املطبخ.

 عندم��ا ياأتي اليوم املوعود وتبداأ رحلة البحث عن 
ف�شت��ان زف��اف، يكون للكث��ر من العوام��ل دورها 
يف االختيار. لكن ه��ل ميكن اأن يكون من بني هذه 
العوامل برجك الفلك��ي؟ اّطلعي على هذا املو�شوع 

لتكت�شفي اإن كان ذلك �شحيحًا اأم ال...
احلم��ل: دائمًا يعم��ل احلمل اجلريء عل��ى اأن يكون 
حم��ط اأنظ��ار اجلمي��ع، لهذا ال�شب��ب، ال ب��د لعرو�س 
احلم��ل م��ن اأن تخت��ار ف�شتان��ًا يحب���س االأنفا���س 
ويلف��ت االأنظار اإليها.   الثور: مولودة الثور �شرغب 
يف ف�شت��ان يلف��ت االأنظ��ار نعم، ولك��ن ميكنها يف 
الوق��ت نف�ش��ه اأن ترتدي��ه ب�شهول��ة. اجل��وزاء: متيل 
عرو�س اجلوزاء اإىل اختيار ف�شتان الفت لالأنظار ال 
ميكن الأح��د اأن يتوقعه، كف�شتان��ني بف�شتان واحد.   

ال�رشطان: لعرو�س ال�رشطان خيار ذكي ومتزن، لذا 
ال بد اأنها �شتختار ف�شتانًا كال�شيكيًا وذا ذوق �شديد 
الرفع��ة.   االأ�ش��د: مولودته حتب الق��وة لذا متيل اإىل 
اختي��ار ف�شتان يلفت االأنظار اإليها ويجرب االآخرين 
عل��ى النظر اإليه باإعجاب. الع��ذراء: عرو�س اجلوزاء 
�شتخت��ار بالتاأكيد ف�شتانًا متوازن��ًا ومنظمًا، ولكن 
يحت��وي على مل�شات فنية، اإذ ال بد لعرو�س اجلوزاء 
م��ن اأن تهتم ب��اأدق واأ�شغ��ر التفا�شي��ل.   امليزان: 
�شتبتع��د عرو�س ب��رج امليزان ع��ن اأي ف�شتان قوي 
التاأثر اأو مالئكي الطّلة اأو حتى هند�شي الت�شميم. 
كل ما تريده مولودة امليزان يف يوم زفافها هو اأن 

ترتدي ف�شتانًا متوازنًا مع مل�شة من الرومان�شية.
  العقرب: عرو�س العقرب، هي االأكرث اإثارة بالتاأكيد 

لذا ال بد اأن تختار ف�شتانًا ال يلتزم باحلدود ويخرج 
عن املاألوف باأ�شلوب ملحوظ.

  القو���س: اأم��ا مول��ودة القو�س، ف�شتبح��ث عن طّلة 
اأنيق��ة كال�شيكي��ة ولك��ن م�شّمم��ة باأ�ش��كال غ��ر 
متوقعة، وميكن اأن ت�شيف بع�س االألوان.    اجلدي: 
املراأة اجل��دي ال حتب التفا�شيل املزعجة، لذا ال بّد 
م��ن اأنها �شتختار ت�شميمًا قوّي الطلة ولكن ب�شيطًا 
واأنيق��ًا يف الوقت نف�شه.   الدلو: �شتختار اأي ف�شتان 
���رشط اأن ال يكون مماًل؛ ال بد لعرو���س الدلو من اأن 

تختار ف�شتانًا الفتًا.
  احل��وت: الرومان�شي��ة �رشورة ال ب��د منها لعرو�س 
احل��وت، ل��ذا �شتخت��ار اخلط��وط الدقيق��ة املفعم��ة 

باحلب.

مهني��ًا: يوم من االأفق اجلدي��د وال�شداقة العارمة، 
وي�شاطرك الزم��الء االآراء واملثاليات والنظرة اإىل 
االأمور بتفاوؤل عاطفي��ًا: تدرك جيداً اأن ال�رشيك ال 
يخط��و خطوة دقيق��ة م��ن دون ا�شت�شارتك. بادره 

باملثل

مهني��ًا: ت�شاط��ر اأحده��م فك��رة جدي��دة تناق�شها 
باهتمام. تثر الغرة م��ن حولك، وتدفع بع�شهم 
اإىل ن�شب ال�رشاك ل��ك عاطفيًا: ابحث عن ال�رشيك 
احلقيقي الذي ي�شاعدك يف بناء حياتك كما تريد، 

وال ترف�س راأيه الأنه قد ينّجيك من قرار �شعب
 

متنوع��ة  للق��اءات  وت�شتع��د  ت�ش��ارك  مهني��ًا: 
وت�شيق ذرًع��ا باملهملني اأو املتقاع�شني، لذلك 
�شتج��د نف�شك برفقة وج��وه و�شخ�شّيات جديدة 
تتفهّمك ومتا�شي اندفاعك عاطفيًا: كل ما يدور 
حولك يدفعك اإىل ح�شم االأمور مع ال�رشيك، فهذا 

اأف�شل للجميع ونتيجته م�شمونة

مهني��ًا: تنتهز فر�شة منا�شبة وتتجه نحو حتقيق 
االجن��ازات متحم�ش��ًا وواثقًا بنف�ش��ك. قد حت�شل 
عل��ى ربح م��ا او مبل��غ م��ن امل��ال او مكت�شبات 
وعائ��دات ت�رشك عاطفي��ًا: ال تطلب م��ن احلبيب 
اأن يثبت لك حّبه واأنت تدرك اأنه يع�شقك وم�شتعد 

للت�شحية بكل �شيء من اأجلك

مهني��ًا: ال تكتف مبوقعك احل��ايل، وال ترك ال�شعور 
باالحباط واال�شت�شالم الت��ام ي�شيطر عليك عاطفيًا: 
ت�شع��ر اأن العم��ر مي�ش��ي واأنك مل جتد بع��د ال�شخ�س 

املنا�شب. توقف عن اللهو وفكر يف م�شتقبلك


