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مهنيًا: احل�س��م مطلوب يف الفرتة املقبلة، 
لأن الرتدد قد تكون له عواقب وخيمة جداً
عاطفيًا: عليك ان تقف اىل جانب ال�رشيك، 
حتى يتمكن من جتاوز م�سكالته العائلية

مهني��ًا: جت��د نف�س��ك يف موق��ع اأق��وى بكث��ر، حتى لو 
واجه��ت بع���ض الإرب��اكات، اإل اأن��ك تتمت��ع بالق��درة 
الكافية على اجتيازها ب�سالم واإيجاد احللول املنا�سبة 
عاطفيًا: ل تبتعد عن احلبيب ملجرد اأنك �س��معت بع�ض 

ال�سائعات. تاأكد من الأمور جيداً قبل اتخاذ اأي قرار

مهنيًا: هذا اليوم منا�سب جًدا لالإقدام على خطوات 
جريئ��ة. ك��ن خمتلًف��ا ودع خماوف��ك جانًب��ا، وخذ 
املب��ادرة اأن��ت عاطفيًا: �س��ارح ال�رشيك مبا يجول 
يف خاط��رك، لأنك ق��د جتد عنده احللول املنا�س��بة 

لكل ما يقلقك  

مهني��ًا: اأحدهم ي�س��ع العراقي��ل يف طريق تطوير 
العالق��ة بالزم��الء، ل ت��رتك تر�س��بات املا�س��ي 
تتغلغل اإىل داخلك وت�سبب لك ا�سطرابًا وانزعاجًا
 عاطفيًا: تك�س��ف القناع ع��ن عملّية خمادعة، ما 
يتطّل��ب دقة وح��ذراً وع��دم املزج ب��ن العواطف 

واملال 

مهني��ًا: اأحداث غر متوقعة تثر بع�ض النفعالت، لذا 
عليك اإجراء بع�ض التعديالت لتاليف املو�سوع لحقًا

 عاطفيًا: احلبيب م�س��يطر عليك ول ت�ستطيع اأن ترف�ض 
له طلبًا. ل ترث الق�س��ايا احل�سا�س��ة اأمام احلبيب والتي 

ت�سعر اأنها قد تزعجه منك 

مهنيًا: يتمّيز هذا اليوم بح�س��ول لقاء مهّم وانفراج 
والمتحان��ات  العام��ة  العالق��ات  �س��عيد  عل��ى 
والتوا�س��ل مع الآخري��ن  عاطفيًا: الغ��رة لن تهدد 
م�س��تقبلك مع احلبيب لأنك كثر الليونة يف تعاملك 

معه، لكن راع �سعوره يف كثر من املواقف

مهني��ًا: ل حتاول جتاهل اأوام��ر اأرباب العمل 
فقد تندم على ذلك لحقًا. حذار الأوهام وابَق 
�س��امداً يف قراراتك وخمل�سًا عاطفيًا: ل تدع 
نف�س��ك تنجز وراء عاطفتك وال وقعت فري�سة 
ال�س��غوط والع�سبية، �س��اور عقلك بن احلن 

والآخر واترك القلب جانبًا 
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الطالق ال يعني النهاية.. ولكن كيف تجعلين زواجك الثاني أنجح من األول؟

ويف ه��ذا ال�س��ياق، ق��دم ع��امل النف���ض، ديفيد 
كاليتون، بع�ض الن�سائح الب�سيطة عرب موقع 
Edinstvennaya الرو�س��ي، حت��ى يكون 

الزواج الثاين للمراأة اأكرث جناحًا.
 التعلم من الأخطاء ال�سابقة

ق��د يرى البع�ض اأن هذه الن�س��يحة م�س��تهَلكة 
للغاي��ة، يف ح��الت الزواج للم��رة الثانية، اإل 
اأنها ن�سيحة مهمة جداً على املراأة اأن تاأخذها 
بعن العتبار، حتى تنجح يف زواجها الثاين، 
ع��ن  بالنف�س��ال  املط��اف  به��ا  ينته��ي  ول 

زوجها للمرة الثانية على التوايل.
ومن اأكرث الأ�س��باب التي من �س��اأنها اأن توؤدي 
اإىل الطالق، اختالف الطب��اع ووجهات النظر 
بن الأزواج. لذلك ين�س��ح العلم��اء املراأة باأن 

ت�ستفيد من اأخطائها ال�سابقة.
 جتنُّب املقارنة بن الزوج الأول والثاين

ه��ذا الأمر مه��م للغاية، لذلك يو�س��ي العلماء 
بت��اليف املقارن��ة ب��ن ال��زوج الأول والثاين، 
حت��ى ل��و كان��ت نتيج��ة املقارن��ة ت�س��ب يف 

م�سلحة الزوج اجلديد.
فقد يعترب زوجك اجلديد هذه املقارنة مبثابة 
اإ�س��اءة اإليه، وقد يرتتب على ذلك ظهور العديد 
م��ن اخلالف��ات بينكما، والأ�س��واأ م��ن ذلك قد 
بخ�س��و�ض  ال�س��ك  اجلدي��د  �رشي��كك  ي�س��اور 

م�ساعرك.
من الأف�س��ل اأن تتقب��ل املراأة حقيق��ة اأن لكل 
رجل مزاي��اه املختلفة وعيوب��ه وتوقن باأنها 
عل��ى اأب��واب مرحلة جدي��دة وخمتلف��ة متامًا 
م��ن حياته��ا، وتتف��ادى متام��ًا اخلو���ض يف 
مقارنات عقيمة، ومن ثم �ست�س��من ا�س��تمرار 

عالقتها الزوجية وجناح زواجها.
 ن�سيان الزوج الأول

 عموم��ًا، ل ميك��ن للمراأة املطلق��ة التي لديها 
اأطف��ال، اأن تقط��ع عالقته��ا بطليقه��ا ب�س��فة 
نهائية؛ اإذ اإنه��ا وحلماية اأطفالها، تعمل على 
اأن حتافظ على الطابع الودي يف عالقتها مع 

زوجها ال�سابق.
اأما بالن�س��بة للم��راأة الت��ي ل يربطها بزوجها 
ال�س��ابق اأطف��ال، يف�س��ل اأن تقط��ع عالقته��ا 

بزوجها الأول نهائيًا.
ع��الوة عل��ى ذل��ك، ل ب��د اأن تتخل���ض من كل 
ذكريات الزواج الأول، وين�س��ح بع�ض العلماء 
باأهمي��ة ع��دم احلديث ع��ن اأخب��ار طليقك مع 

اأ�سدقائكم امل�سرتكن، خا�سة اأمام زوجك.
ح��اويل األ ُت�س��عري زوجك اجلدي��د من خالل 

ت�رشفاتك، باأنه جمرد بديل.

  ل تكوين براغماتية ب�سكل كبر
متيل بع�ض الن�ساء، خالل جتربة الزواج للمرة 
الثاني��ة، اإىل اإي��الء عقولهن الثق��ة الأكرب على 
ح�س��اب م�س��اعرهن؛ حتى ل يقع��ن يف اخلطاأ 
نف�سه ويرتكن م�س��اعرهن تتحكم فيهن مثلما 

حدث خالل زواجهن الأول.
يف احلقيق��ة، قد تتولد حالة م��ن اخلوف لدى 
الن�س��اء؛ نظراً لأن التجارب الرومان�س��ية التي 
ق��د عا�س��تها امل��راأة والأح��الم اجلميل��ة التي 

بنتها خالل زواجها الأول قد باءت بالف�سل.
لذلك، تاأبى املراأة اأن ت�س��مح لل�س��يناريو الأول 
باأن يتكرر، ومن ثم تدمر كل رغبة داخلها يف 

خو�ض جتربة حب من جديد.
خالفًا لذلك، يو�س��ي علماء النف�ض الن�ساء باأل 
يه��ن خو�ض غم��ار جتربة حب جدي��دة، واأن 

ُيقبلن على احلياة ويت�رشفن بعفوية.  

بغداد - متابعة 

خاص

يف �لو�قع، ال ميكن �أن 
تنتهي �حلياة مبجرد 
�ملرور بتجربة زو�ج 

فا�صلة و�النف�صال، فقد 
ترغب �ملر�أة يف �لزو�ج 
من جديد و�لتعرف على 

�صريك حياة �أف�صل.

طريقة عمل كبسة دجاج بالفرن

هكذا تؤثر عالقتك بوالدتك على اختيار شريك حياتك

ثالث خطوات فقط توقفين بها نوبات غضب طفلك

املقادير :
0.25 ك��وب زبدة دجاجة كامل��ة كبرة مقطعة اإىل 8 
اأج��زاء حبة ب�س��ل مق��روم 6 ف�ض ث��وم مهرو�ض 0.25 
ك��وب بن��دورة مع�س��ورة 400 غ بن��دورة مفروم��ة 3 
حّبة جزر مب�س��ورة 2 عود قرنفل ر�س��ة جوزة طيب ر�سة 
كمون ر�س��ة كزبرة ملح و فلفل 4 كوب ماء �ساخن معب 
م��رق دجاج 2.25 ك��وب اأرز 0.25 ك��وب زبيب 0.25 
كوب لوز حمم�ض كمية م��ن البقدون�ض الطازج املفروم 

للتزين  طريقة التح�سر

اأذيب��ي الزب��دة يف ق��در كب��ر، اأ�س��يفي قط��ع الدجاج و 
الب�س��ل و الث��وم و قلب��ي حت��ى يل��ن الب�س��ل، اأ�س��يفي 
البن��دورة املع�س��ورة و دعيه��ا على ن��ار هادئة ملدة 4 
دقائق. اأ�س��يفي البندورة املفرومة و اجلزر و القرنفل و 
املل��ح و الفلفل و بهارات الكب�س��ة، اتركيه��ا على النار و 

قلبي ملدة 4 دقائق.
اأ�سيفي املاء و مكعب املرق.

دعي املكونات حتى تغلي ثم خففي النار متاما و غطي 
القدر و اتركيها ُتطهى ملدة 30 دقيقة.

اخرج��ي الدج��اج من الق��در و حّم��ي الف��رن على 190 
درجة مئوية.

�س��عي الدج��اج يف �س��ينية و اأدخليها الف��رن ملدة 25 
دقيقة.

اأ�سيفي الأرز اإىل القدر و قلبي برفق.
غط��ي القدر و اتركيه ملدة 40 دقيقة، اأ�س��يفي الزبيب و 

اتركيها ملدة 10 دقائق اآخرين.
�س��عي الأرز يف طبق تقدمي كبر، و فوقها قطع الدجاج 

مزينة باللوز والبقدون�ض.

ظه��رت الدرا�س��ات العلمي��ة اأن عالقة الإن�س��ان باأول 
الأ�س��خا�ض الذين يعتنون به تتمتع بتاأثر قوي على 
عالقاته الرومان�س��ية لحقًا. بالن�س��بة اإىل معظمنا، ل 
ب��ّد من اأن اأمهاتنا �س��ّكلن جزءاً مهمًا جداً من حميطنا 
يف اأوىل مراحل حياتنا وي�سّكلن اليوم عاماًل مهمًا يف 
عالقاتن��ا العاطفية.كي��ف ميكن لعالقت��ك مع والدتك 
اأن توؤّث��ر على عالقت��ك الزوجي��ة؟اأوًل، توؤّثر على نوع 
الأ�س��خا�ض الذين تنجذب��ن اإليهم، اإذ اإن الأ�س��خا�ض 
مييل��ون غالب��ًا اإىل الجنذاب اإىل اأ�س��خا�ض ي�س��بهون 
والديهم بطريقة اأو باأخرى �س��واء كان �سلبًا اأو اإيجابًا. 

بع��د الرتب��اط بعالقة ما، ل بّد من اأنك �س��تبدئن 
دون اأن ت�سعري بتطبيق ما تعّلمته من والدتك 

يف التعامل مع الرجل الذي ي�ساركك حياتك. 
كما اأن��ك قد تكّررين �س��لوكّياتها نف�س��ها، 

بع���ض  ��ل  تو�سّ رمبا.وق��د  وع��ي  دون 
العلماء اإىل احتمال يقول اإن ال�س��دمات 
وامل�ساكل غر املحلولة التي يواجهها 
امل��رء يف مراحل حيات��ه الأوىل ميكن 

اأن تتك��ّرر يف العالق��ة العاطفية مع ال�رشيك. اإن كانت 
عالقت��ك م��ع والدتك اإيجابي��ة عمومًا:فه��ذا يعني اأنك 
ام��راأة حمظوظ��ة، لأن العالق��ة اجليدة م��ع الأم متنح 
�س��احبها اإح�سا�س��ًا بالثقة والق��وة يف مرحلة البلوغ 
خا�س��ة لدى الن�ساء. اإن كنِت حمظوظة لكونك ح�سلِت 
عل��ى اأم حت��رتم احل��دود التي ت�س��عينها، فه��ذا يعني 
اأنك �ستعي�س��ن حي��اة جميلة و�ست�س��تفيدين بكّم كبر 
م��ن التوازن يف حيات��ك العاطفي��ة. اإن كانت عالقتك 

�سلبية:فهذا  رمب��ا بوالدتك  اأن��ك  يعن��ي 

واجه��ِت، وق��د تواجه��ن، بع���ض املعاناة وامل�س��اكل 
يف عالقات��ك العاطفي��ة، اإذ ميكن للج��روح القدمية اأن 
تدفع��ك اإىل الت���رّشف ب�س��لبية م��ع ال�رشيك م��ا يوؤّدي 
اإىل اخلالف��ات بينكم��ا. ه��ذه العالق��ة ال�س��لبية ميكن 
اأن ت��وؤّدي ل��دى امل��راأة اإىل ال�س��عور بعدم الأم��ان، ما 
يوّل��د لديها خوف��ًا من القرتاب م��ن ال�رشيك. يف هذه 
احلال��ة، من ال���رشوري ج��داً اأن تعملي عل��ى معاجلة 
نف�س��ك واأن حت��ّويل ه��ذه امل�س��اكل مل�س��لحة حياتك 
العاطفي��ة والزوجي��ة. مل�س��اعدتك يف ح��ل م�س��كلتك، 
اإليك الن�س��ائح التالية:�ساعدي نف�سك: اقرئي ومار�سي 
الريا�سة وحتى اليوغا والتاأّمل لتتمّكني من التخّل�ض 
من امل�ساعر ال�س��لبية وتتوا�سلي مع قّوتك الداخلية.
اعتني بنف�س��ك: ك��وين اأّمًا لنف�س��ك وعامليها كما 
كنت تتمّنن اأن تعاملك والدتك. اح�سلي على 
الكّمي��ة الكافي��ة من الن��وم، ودللي نف�س��ك 
بجل�سات التدليك وحافظي على ر�ساقتك.
اقرئ��ي  العاطفي��ة:  عالقت��ك  �س��اعدي 
الكتب اخلا�س��ة بالعالق��ات العاطفّية 
لتق��ّوي  جدي��دة  اأف��كاراً  واجمع��ي 

الرومان�سية يف زواجك.

يعج��ز الأطف��ال ع��ن التعبر ع��ن م�س��اعرهم  به��دوء يف كّل 
الأوق��ات، ولكن ل تقلقي، اإذ ميكن��ك اأن توقفي نوبة متّرد يف 

طور منّوها دون اأن تزعجي نف�سك اأو ت�سعري بالغ�سب.
ُيع��د مت��ّرد الطفل بجمي��ع اأ�س��كاله واح��داً من اأك��رب كوابي�ض 
الأه��ل.. عندم��ا يرمتي ال�س��غر اأر�س��ًا، ويب��داأ بالتدحرج يف 
متج��ر البقال��ة اأو بن ط��اولت املطعم، وهو ي���رشخ ويبكي 
وي���رّش على طلب اأمر معّن.. فهذا هو الكابو�ض بعينه. ي�س��عر 
الأه��ل باحل��رج من نظ��رات امل��اّرة والأحكام الت��ي ميكن اأن 
يطلقوها والنظرات التي ي�سعب على الأبوين حتّملها. اإن كنت 
تبحثن عن احلل الذي ي�ساعدك على تفادي الو�سع املذكور، 

فاإليك الن�سائح التالية:
التحديد والوقاية

النوبات والنزوات التي تنتاب الأطفال ترتبط غالبًا باأ�س��باب 

�س��هلة التعريف: التعب، وامللل، واحلما�س��ة، واخلوف، والقلق، 
والرغبة بال�س��تقاللّية، وال�س��طرار اإىل امل�س��اركة، اأو ميكن 
اأي�س��ًا اأن تاأت��ي تلك النوبات بدون �س��بب ظاه��ر اأو معروف. 
تفهم��ن  كي��ف  وتتعّلم��ن  طفل��ك  عل��ى  تتعّودي��ن  عندم��ا 
�س��لوكّياته، �س��تتمكنن من تفاديه��ا قبل اأن تب��داأ. ويجب اأن 
تع��ريف دائمًا اأن اأكرث الأطف��ال تربية واأخالقًا لديهم نزواتهم 

اأي�سًا.
عدم التفاعل مع النوبات

الق��ول اأ�س��هل م��ن الفعل بالطب��ع، ولك��ن ال���رشاخ والتفاعل 
بطريق��ة �س��لبية ميكن على الأرج��ح اأن يزيد الأمر �س��وءاً بدل 
اأن  يهّدئ الو�س��ع. يج��ب اأن تعّلمي طفلك التحّكم مب�س��اعره، 
وهذا اأمر �رشوري لنمّوه ح�س��ب راأي اخل��رباء. ولكي تتمكني 
م��ن تهدئ��ة طفل��ك وال�س��يطرة عليه �رشيع��ًا، يج��ب اأن تكوين 

اأن��ت الهادئة اأوًل واأن ل ت�ست�س��لمي لنزواته ورغباته 
��ل، اإن كان ممكن��ًا، اأن تعزليه يف  اخلاطئ��ة.  كم��ا ُيف�سّ

مكان اآمن وحده ليهداأ من تلقاء نف�سه.
اأن�ستي له

واأن  التوا�س��ل  يتقن��ون  ل  ال�س��غار  الأطف��ال  اأن  تن�س��ي  ل 
طريقته��م الوحيدة للتوا�س��ل هي النزوات ونوبات الغ�س��ب؛ 
فمن خالله��ا، يعرّبون ع��ن عواطفهم وحاجاتهم وغ�س��بهم. 
وكاأم، يجب اأن تكوين دومًا م�س��تعّدة لال�س��تماع اإىل م�س��اكل 
�سغرك واأن ت�ساعديه على التعبر عّما ي�سعر به دون �رشاخ 
اأو نوب��ات. عندما ينج��ح يف احلفاظ على هدوئه، هّنئيه. كما 
يج��ب اأن ل تن�س��ي اأنك حت��ى اإن كنت ت�س��عرين بالإحراج من 
ت�رّشف��ات اأطفالك ال�س��لبّية اأم��ام النا�ض، فاعلم��ي اأنها فرتة 

طبيعية من منّوهم ول بّد من اأن تعي�سيها معهم.

مهني��ًا: ك��ن متقّب��اًل لأو�س��اعك من دون �س��غط 
و�س��اير النمط ال��ذي يدعوك اإىل التمّه��ل والتاأّمل، 
يف ح��ن متي��ل اأن��ت اإىل احلرك��ة عاطفيًا: اإ�س��داء 
الن�س��ائح ق��د يكون مفي��داً، لكّن العم��ل مبوجبها 

يفر�ض عليك قيوداً مل تكن تتوقعها 

مهنيًا: هّدئ من روعك، اأعد ح�ساباتك بدقة، تعّلم 
من جت��ارب غرك فال تقع يف احلف��رة التي ترى 
�سخ�سًا قبلك يقع فيها عاطفيًا: الرومان�سية قوية 
يف حيات��ك اليوم فال ترتك هذه الفر�س��ة، حاول 

توطيد اأوا�رش العالقة بال�رشيك

مهنيًا: حديث عن ممتلكات وعائدات مالية واأعمال 
بيع و�رشاء تعود عليك بالربح الوفر 

بغرام��ه  فتق��ع  �س��خ�ض  نظ��رك  يلف��ت  عاطفي��ًا:   
م��ن النظ��رة الأوىل، �رشع��ان م��ا تفك��ر يف التمهل 

بالرتباط 

امل��دى  يف  تتخذه��ا  كب��رة  خط��وات  مهني��ًا: 
املنظ��ور، لكن بع���ض الرتّيث من �س��اأنه اأن يعّزز 
قدرات��ك وثق��ة الآخري��ن ب��ك عاطفيًا: ح��اول اأن 
ت�س��عر احلبي��ب ببع���ض الطماأنين��ة، فه��و اأق��رب 

النا�ض اإليك، ول ت�ستخف مبا يقوله لك

مهني��ًا: تنجز خالل هذا اليوم الكثر من الأمور التى 
كانت موؤجلة يف ال�سابق. اأنت يف بداية الطريق نحو 
النجاح ل ت�س��تعجل ومتهل  عاطفيًا: حتيط بك طاقة 
توؤّث��ر يف طباع��ك وت�رّشفات��ك التي تط��ال احلبيب. 

فاأنت غر مزاجي و�رشاحتك ل تنّفره منك


