
Sun. 2 Mar. 2017 issue no 299نواعم10
االحد 5 آذار 2017 العدد 299

مهنيًا: حتمل امل�س���ؤولية امللق��اة على عاتقك وال ترم 
الكرة يف ملعب االآخرين بغية التهرب من املحا�س��بة، 
فاأن��ت �س��جاع وق��ادر عل��ى امل�اجهة ما دم��ت حمقًا 
عاطفي��ًا: قد تقع يف الغ��رام اإذا كنت خاليًا، اأو ت�ا�سل 
عالق��ة ب��داأت يف ال�سه��ر املا�س��ي، لك��ن ه��ذه امل��رة 

مطل�ب منك در�س خط�اتك بدقة كبرية

مهني��ًا: علي��ك اأن تك���ن اأك��ر انفتاح��ًا يف جم��ال عملك 
واأن تطل��ع عل��ى ما ه� جدي��د لتتقدم اأك��ر   عاطفيًا: يبداأ 
ك�ك��ب فين��س بالرتاجع يف برج احلمل، فتنظر اإىل ال�راء 
وتراجع فك��رك بالن�سبة اإىل من اعتقدته االأ�سدق واالأقرب 

اإىل قلبك

مهني��ًا: طريق��ة تعاملك اجلديدة مهّم��ة لكنها قد ال 
تنف��ع على امل��دى الط�يل، البحث ع��ن اأ�سل�ب اأكر 
فاعلي��ة مطل���ب باإحل��اح عاطفيًا: ال تق��ع �سحية 
الغ��رية القاتل��ة، فهي مق��رة اأي عالق��ة م�ستقبلية 

مهما يكن حجمها واأ�سا�سها 

مهني��ًا: تتح�س��ن العالق��ة ال�سخ�سية بالزم��الء وتتاح 
املهني��ة،  االأم���ر  للم�ساحل��ة وترتي��ب  الفر�س��ة  ل��ك 

با�ستطاعتك ال��س�ل اإىل نقاط م�سرتكة مع االآخرين
العالق��ة  يف  الزائ��دة  احلميمي��ة  م��ن  ي���م  عاطفي��ًا: 
بال�رشيك، لكن تبدالت جذرية يف االأيام املقبلة تدفعك 

نح� مزيد من الت�ا�سل االإيجابي

مهنيًا: ُكن متنّبًها جّداً لبع�س اال�سكاالت واال�ستفزازات 
والف��س��ى يف االعم��ال كم��ا يف عالقت��ك م��ع بع���س 
الزمالء.عاطفيًا: ي�سّلط ال�س���ء على عالقاتك العاطفية 
و�سداقات��ك التي تعرف تطّ�راً �سعي��داً، ويك�ن لها دور 

فّعال يف اإجناح بع�س اخلطط

ال  العم��ل،  يف  الظ��روف  عاندت��ك  مهم��ا  مهني��ًا: 
ت�ست�سل��م لتتمك��ن م��ن مترير ه��ذه االأي��ام ال�سعبة، 
فالقادم �سيك�ن اأف�سل عاطفيًا: يبداأ ك�كب فين��س 
بالرتاج��ع اإىل برج��ك، م��ا ق��د يعني ع���دة م�سكلة 

�سابقة اأو حبيب قدمي للظه�ر يف حياتك 

مهني��ًا: يحم��ل اإلي��ك املج��ال املهن��ي �سفقات 
طم�ح��ًا  تك���ن  اأّن  ���رشط  ومثم��رة،  كب��رية 
باعت��دال، فالظ��روف متّكنك م��ن اأن تك�ن حتت 
االأ�س�اءعاطفي��ًا: ي�س��ري ه��ذا الي���م اإىل م�ساأل��ة 
زواج تتحقق وت�سفي وهجًا وتاأّلًقا على حياتك 

العاطفية مل تكن تت�قعه اأبداً

االسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الثور

الحمل

الجوزاء

السرطان

الجدي

الدلو

الحوت

 حظك 
           اليوم

احذري من هذه الجمل ألنها تؤذي أطفالِك

"ال تبك أنت رجل" أو "ال تأكلي ستصبحين سمينة".. 

ومب��ا اأن الكم��ال غاي��ة ال ميك��ن حتقيقه��ا، 
 The Insider اإىل م�ق��ع  تتح��دث كل��ن 
عم��ا ينبغي على االآباء اأن يتف��ادوا ق�له اإىل 

اأبنائهم كي ال ي�ؤذوا م�ساعرهم.
ال تفعلها هكذ� �أنا �ساأريك كيف تفعلها

اأن يف�سل���ا مل��رات حت��ى  االأطف��ال  يحت��اج 
يتعلم���ا مه��ارة جدي��دة، فالتدخ��ل والقيام 
بالعمل نيابة عنهم �س���ف يجعلهم ي�سعرون 
اأنه��م غ��ري قادري��ن عل��ى القي��ام ب��ه عل��ى 
االإطالق. وتق���ل كلن اإن ه��ذا يعطي ر�سالة 
وا�سح��ة اإىل الطف��ل مفاده��ا: ال ميكن��ك اأن 
تفع��ل ه��ذا، البالغ���ن فق��ط يعلم���ن كي��ف 
يفعل�ن��ه، وه��� يف احلقيق��ة ما ي�س��ري عك�س 

بناء الثقة.
تبدو �سخيفًا

ال ميك��ن ت�ق��ع االأطف��ال، ولكن ت�ج��د عادة 
بع�س الطرق مل�اجهة جن�نهم.

اأو�سح��ت الطبيب��ة قائل��ة اإنه رمب��ا ال يرغب 
االأطف��ال اأن يق�ل���ا مرحب��ًا ل�سخ�س م��ا، اأو 
يحي�نه، فيق�ل االآب��اء: اإنك تبدو �سخيفًا. يف 
ح��ن اأن الطفل يف احلقيقة ي�سع��ر باالإحراج 

اأو ع��دم االرتي��اح الأن��ه م�ق��ف جدي��د، وهذا 
يبدد ما يفعله الطف��ل وي�سعر به حقًا يف تلك 
اللحظ��ة. وبداًل م��ن اإيقافهم عن طريق رف�س 
م�ساعرهم، تن�س��ح باأن ن�ساعدهم على متييز 

م�ساعرهم.
�أنت �سديد �خلجل

لي�س من مفيد حتديد ن�ع ال�سخ�سية اعتماداً 
على حالة �سع�رية م�ؤقتة.

قالت اخلبرية عن ذلك، �س�اء كان الطفل لديه 
طبيع��ة خج�لة يف العم�م اأم ال، فه� ال ي�سعر 
يف تلك اللحظة باالرتياح، اإال اأن هذا ال�سع�ر 

ال ي�ستمر بال�رشورة.
ال ي�ستحق �الأمر �أن تبكي

كث��ري من االآب��اء يطلب���ن م��ن اأطفالهم عدم 
الب��كاء، وكثرياً اأي�س��ًا ما يق�ل���ن الأطفالهم 

الذك�ر كلمة "انت راجل" ال يج�ز اأن تبكي.
لكن يف ال�اقع ي�سع��ر االأطفال باالإحراج عند 
اإخباره��م ب��اأن يت�قف���ا ع��ن الب��كاء عندما 
ينزعج���ن، حتى اإن كان ل�سب��ب تافه، اأو ملا 

قد يبدو لي�س �سببًا على االإطالق.
�رشح��ت كل��ن اإن كان هن��اك طف��ل منزع��ج 
للغاي��ة، فه��� منزع��ج )حق��ًا(، ويحت��اج اإىل 

بع�س التعاطف والتهدئة من روعه.

وبالن�سبة لل�سبية، فحن تطلب منه اأال يبكي 
ف��اإن الر�سالة التي ت�سل له هي "ال ينبغي اأن 

تك�ن لديك م�ساعر".
�نظري كيف تبدين جميلة

ت�ستقب��ل الفتيات اأي�س��ًا ن�سيبهن العادل من 
الر�سائل التي تتعلق مبا يت�قعه العامل منهن 

منذ طف�لتهن.
اإذ تناولت الطبيبة هذه الق�سية قائلة "تعطي 
اجلم��ل الت��ي م��ن قبي��ل اإن��ِك جميل��ة للغاية 
ر�سائل وا�سحة عما ُيفرت�س اأن تبدو عليه".

هذه �ملالب�س لي�ست جميلة
ينطبق نف�س االأمر على التعليق على خياراتهم 
يف املالب���س، وتق�ل كلن اإن اختيار مالب�س 
مع��ن  و"�ستاي��ل"  ذوق  وفر���س  االأطف��ال 
عليه��م، يعطي ر�سالة مفاده��ا "اإنك يجب اأن 
تك���ن بهذا املظهر كي ت�سب��ح جمياًل"، فهذا 

ال�سكل املحدد ه� معيار اجلمال.
�ست�سبح �سمينًا

االأم��ر  "اإن  قائل��ة  ه��ذا  اإىل  كل��ن  اأ�س��ارت 
الفتي��ات،  خا�س��ة  االأطف��ال،  ب��كل  يرتب��ط 
الأنه��ن ي�ستقبلن كثرياً م��ن الر�سائل املتعلقة 
باأج�سامه��ن". وينبغ��ي على االآب��اء اأي�سًا اأن 
يح��ذروا ما يق�ل���ن عن عاداته��م يف تناول 

الطع��ام وهيئ��ة اأج�سامه��م، فعندم��ا ي�سم��ع 
االأطفال اآباءهم يعرون عن قلقهم من زيادة 

ال�زن اأو ال�سمنة، ينتابهم هذا القلق.
�إنك ذكي للغاية

اإخب��ار  اأن  اإال  ق��د يب��دو ه��ذا غ��ري بديه��ي، 
االأطف��ال باأنهم اأذكياء يجعله��م يف احلقيقة 

اأقل حما�سًا.
اأ�ساف��ت الطبيب��ة قائل��ة "اإن ق���ل مثل هذه 
االأ�سياء لالأطفال قد ياأتي �سد �سعيهم للتعلم، 
فالتعلم ه� �سل�سلة من التجارب والعرات، اإذ 
اإن��ه لي�س فقط من قبيل اأن��ا ذكي واأعرف كل 

�سيء".
لقد خذلتني

لي�ست هناك حاجة لتعظيم حجم اخلطيئة اإن 
كان الطفل ي�سعر اأنه اأ�ساء الت�رشف.

وتق���ل كلن عن ذل��ك، اإن كان الطفل يعرف 
بالفع��ل اأن��ه ارتكب خط��اأً، اأو اأن��ه ي�سعر فعاًل 
بال�س���ء، ف��اإن ذلك يجع��ل الطف��ل غارقًا يف 
اخل��زي، بداًل من هذا، حاول���ا اأن تتفهم�ا ما 
ال��ذي حدث م��ع الطف��ل، وملاذا ح��دث �سيء 
كهذا، ث��م دع�هم يعرف���ن اأن ه��ذا ال�سيء ال 
ميك��ن اأن يحدث مرة اأخرى، و�ساعدوهم على 

ا�ستعادة ال��سع اإىل ما كان عليه.

بغداد - متابعة 
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تعد تربية �الأطفال من 
�أ�سعب �ملهام، ويف هذ� 

�ل�سياق، �سهدت �لطبيبة توفا 
كلني، موؤلفة كتاب "كيف 
 How( "ينمو �ل�سغار

 )Toddlers Thrive
�لعديد من تكتيكات تربية 

�الأطفال �مل�سكوك يف 
�سحتها، وذلك خالل عملها 

مديرة مركز بارنارد لتطوير 
�ل�سغار.

طريقة عمل صينية خضار للريجيم

احذري! مشاكل مفاجئة قد تواجهك يوم زفافك

تعّرفي إلى التعليقات التي يكرهها الرجل وتدمر الرومانسية

املقادير : 
¼ كيل� خ�سار م�سكل )بازالء – 
ج��زر- ك��س��ة -طماط��م - فلفل 

اخ�رش( ½ دجاجة
2 طماطم ع�سري ملح

فلفل ا�س�د مكعب مرق دجاج
3-2 ك�ب �س�ربة دجاج

ب�سلة كبرية
3 ف�س��س حبهان

2 ف�س قرنفل
قطعة قرفة �سغرية

طريقة العمل : 

 قطعى كل اخل�رشوات مكعبات
2. اع�رشي الطماطم يف اخلالط

4 3. اغ�سلى الدجاج جيدا و قطعيه قطعتن او 
4. حمى الفرن

5. فى �سينية ر�سى اخل�رشوات و ف�قها الدجاج
6. �سبى ع�سري الطماطم و ال�س�ربة

7. �سيفى امللح و الفلفل و كل البهارات
8. غلفيه��ا ب���رق االأمل�ني���م واأدخليه��ا الفرن حتى 

متام الن�سج
9. قب��ل اخ��راج ال�سيني��ة اأرفع��ى ورق االمل�ني���م و 

حمرى ال�جه ملدة دقيقتن
10. قدميها �ساخنة

ق��د تطراأ عل��ى العرو�س اأحيانًا بع���س املفاجاآت 
غري ال�ساّرة نتيج��ة القلق الذي يعرتيها اأو لتغيري 
يف وجهة نظر اأو ظروف خارجة عن اإرادتها. على 
كّل حال، اإليك اأبرز هذه االأم�ر وكيف حتاربينها.

الف�ستان املثايل يتحّ�ل فجاأة اإىل خيار خاطئ
يح��دث مث��اًل اأن تق��ع العرو�س يف ح��ب الف�ستان 
ال��ذي ت��راه يف الب�تيك، ولكن بعد م��رور اأ�سابيع 
عل��ى �رشائ��ه، ق��د ت�سع��ر بال��رتّدد اأو باأن��ه كان 
خي��اراً خاطئًا. اإذا م��ررت بهذه التجربة، يجب اأن 
تعلمي اأنها طبيعية %100 واأن اأغلبية العرائ�س 
ميررن بها، ب�سبب الت�تر الناجت عن اقرتاب الي�م 
امل�ع���د. ولكن ال تقلقي الأنها �ستمّر و�رشعان ما 

�ستعن اأنه ف�ستان اأحالمك من جديد.
مطر يف ي�م الزفاف... والزفاف خارجي

بعد اأن حتققي حلمك بتنظيم حفل زفاف خارجي 
يف اله�اء الطل��ق، تعرفن فجاأة اأن احتمال هطل 
االأمط��ار يف هذا الي�م كب��ري. اإذا ح�سل هذا االأمر 
مع��ك، يجب اأال جتزع��ي، اإذ ال ت��زال ت�قعات غري 
اأكي��دة. ولتفادي ه��ذه امل�سكلة ميكن��ك اأن تتفقي 

م��ع مكان يح�رش خط��ة ثان�ية حلاالت الط�ارئ 
هذه. ن�سيت االأك�س�س�ار الذي ال ميكن اأن تتزّوجي 
بدون��ه اإذا ن�سي��ت اأّي �س��يء كن��ت تخّبئينه لي�م 
زفاف��ك، ون�سيت عندها اأن حت�رشيه، ال تت�تري 
وتزعج��ي نف�س��ك. فقط فك��ري اأنه ل��� كان هذا 
ال�سيء بالقدر ال��ذي تعتقدينه، ملا ن�سيِته اأبداً. 
وتاأك��دي اأن ه��ذا الي���م �سيك�ن جمي��اًل وكما 
كن��ت حتلم��ن دائم��ًا مهم��ا كان االأم��ر ال��ذي 

ن�سيته.
ن�بة الرهبة... حفّل ي�م الزفاف

مهما كنت متحم�سة لهذا الي�م وتنتظرينه منذ زمن 
بعيد، فاإنك من��ذ اللحظة التي تفتحن فيها عينيك 
يف �سب��اح ه��ذا الي���م، �ست�سعري��ن برهب��ة وت�تر 

كبريي��ن. يف هذه احلالة، ميك��ن لزحمة اجلميع 
م��ن ح�ل��ك اأن تزيد ت�ت��رك. له��ذا ال�سبب، 

يج��ب اأن تفعل��ي م��ا يخف��ف عنك هذا 
الت�ت��ر. اذهب��ي للج��ري وتناويل 

جمي��ع  يف  خفيف��ًا.  فط���راً 
االأح�ال يجب اأن ت�ستتي نف�سك 
ت�ستمتع��ي  واأن  ت�ت��رك  ع��ن 

بحما�سة اجلميع من ح�لك.

بع���س  هن��اك  باملدي��ح  املليئ��ة  التعليق��ات  مبقاب��ل 
العبارات الالذعة التي يكرهها الرجل والتي اإن تفّ�هت 
به��ا املراأة ف�ستجرح كرامة زوجه��ا و تدّمر الرومان�سية 

بينها وبينه.
اأنَت كالطفل 

يف اأحي��اٍن كث��رية ُيفه��م كالمن��ا بطريقة خاطئ��ة كاأن 

تق�يل لزوجك اإنه كالطفل فقد يظن اأّنك تق�سدين و�سفه 
بغ��ري النا�سج لكنك يف احلقيقة ه� مديح على اأنه طيب 
القلب، حن�ن وبريء كالطف��ل، وهذا ما عليِك ت��سيحه 

لتجنب اأّي خالف ُيدّمر الرومان�سية بينكما.
بخيل عاطفيًا 

اإّن الرج��ل ال يجي��د التعبري العاطفي يف كث��ري من االأحيان 
وه��ذا م��ا يدفع املراأة ل��سف��ه بالرجل البخي��ل مما ي�سعره 
بانتقا���س رج�لته ويثري غ�سبه ف�ستفتعلن م�سكلة بينكما 

ت�ؤدي اإىل هدم االأج�اء الرومان�سية يف حياتكما.
اأنت كاذب 

ال نغف��ل عن اأّن معظم الرجال ي�ؤمن�ن ب��اأّن هناك ما ُي�سّمى 
الكذب��ة البي�س��اء كي ي��ّرروا الأنف�سه��م بع�س احلج��ج التي 
يكذب���ن به��ا عل��ى زوجاته��م الأن هدفه��م م��ن ذل��ك جتنب 
امل�اجه��ة م��ع الزوج��ة الت��ي تاأخ��ذ دور املحق��ق اأحيان��ًا، 
وحينها اإن نعتت املراأة زوجها بالكاذب ف�سيهاجمها وين�ساأ 

خالف بينهما يهدم الرومان�سية. 

مهني��ًا: ال رغبة ل��ك يف تعري�س االآخري��ن لالأذى، ولكل 
�س��يء ح��دود اإذا طالت��ك االأم���ر مبا�رشة عاطفي��ًا: يبداأ 
ك�كب فين��س بالرتاجع يف برج احلمل، فتعيد النظر يف 
بع���س العالقات وتطرح الت�س��اوؤالت وتفكر يف مراجعة 

�سمريك ح�ل ما يجري وتبداأ ح�اراً مع ال�رشيك 

ال�سكلي��ات  يف  بزي��ادة  يتمي��ز  ي���م  مهني��ًا: 
وال�رشامة واحلزم والت�سدد والدقة، وتهيمن عليه 
كذل��ك اأهمية اح��رتام الق�اع��د واالأنظمةعاطفيًا: 
وق��ت منا�سب لكل االأن�سطة التي تتطلب م�س�ؤولية 
اإ�سافي��ة واالن�سب��اط، وع��دم اتخ��اذ الق��رارات 

نتيجة اللي�نة العاطفية 

مهني��ًا: الكث��ري من االأخب��ار املنع�س��ة وال�سارة 
الت��ى ت�سمعها الي�م يف جمال عملك عاطفيًا: ال 
ترتبط بعالقات اأنت تدرك اأنك لن ت�ستمر بها، ال 

تدخل يف املجه�ل فقد تغرق الظلمة 

مهني��ًا: عليك القيام باأعمال متاأخرة، فحاول اأن 
ت�ف��ق بن الق��دمي واجلديد حتى ال تق��ع �سحية 
الرتاك��م يف العم��ل عاطفي��ًا: ال ت��رتّدد يف تقدمي 
امل�ساعدة لل�رشيك، وال �سّيما اأّن ما ي�اجهه اأخطر 

مّما تت�سّ�ر، فكن اإىل جانبه

مهني��ًا: ي�سطع جنم��ك يف جمال العالق��ات العامة وتنجح 
حن يف�سل االآخرون يف مّد ج�س�ر التعاون. تك�ن املر�ّسح 
االأف�س��ل واالأبرع لت�يّل مفاو�س��ات معّينة عاطفيًا: ت�سعر 
ال�سخ���س  واأن��ك وج��دت  بال�رشي��ك  بالتف��اوؤل بعالقت��ك 

املنا�سب لتم�سية حياتك معه


