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مهني��ًا: ال ت��دع االم��ور مت��ر م��رور الك��رام، 
وخ�صو�صًا اذا مل تكن واثقًا بقدراتك الذاتية

واأك��ر  هادئ��ًا  تك��ون  ان  علي��ك  عاطفي��ًا: 
ال�رشي��ك  مواجه��ة  م��ن  لتتمك��ن  ر�صان��ة، 

بحججك املقنعة 

مهني��ًا: ح��اول اأن ترك��ز الي��وم عل��ى االأم��ور 
االأ�صا�صي��ة وال تن�صغ��ل باالأ�صي��اء التى ال تنفع 
عاطفي��ًا: تتعاط��ف م��ع احلبي��ب يف حمنت��ه 
وتق��ف اىل جانب��ه حماواًل التخفي��ف عنه قدر 

امل�صتطاع 

مهني��ًا: تكون جمي��ع االأمور املهني��ة على خري ما 
ي��رام، واأدع��وك اإىل عدم ت��اأزمي االأو�ص��اع مع رب 
العمل  عاطفيًا: ال بد من اأن تقف على راأي ال�رشيك 
يف اأم��ور ح�صا�ص��ة، فالتف��رد ل��ن ي��وؤدي اإىل ح�صم 

االأمور كما تتمّنى

مهني��ًا: يب�رشك ه��ذا اليوم باأجواء ممت��ازة يف جمالك 
املهن��ي ويك��ون و�صعك رائعًا، وتنه��ي اليوم واأنت يف 
اأح�صن حاالتك   عاطفيًا: تتمتع بجاذبية نادرة وتتاح 
اأمام��ك غ��ري فر�صة للتعبري عن نف�صك ب��ا قيود. عالج 

كل امل�صائل بحنكة وذكاء وتفاوؤل

مهني��ًا: الوق��ت منا�صب ج��داً لتنفيذ اخلط��وات ال�رشورية 
وامل�صاع��ي من اأجل تثبيت موقعك، اأو قطف ثمار جهودك 
ال�صابقة، اأو احل�ص��ول على من�صب يليق بك عاطفيا: توّلد 
الثق��ة املتبادل��ة يف حياتك ال�صخ�صي��ة م�صاريع م�صرتكة 

مع احلبيب اأو الزوج ون�صاطات ترتك ذكريات 

مهني��ًا: امل�صارك��ة يف العم��ل ت�صاع��د عل��ى تاأمني 
وزي��ادة فر���ص النج��اح، كم��ا تخل��ق نوع��ًا م��ن 
االن�صج��ام الت��ام ب��ني الزم��اء عاطفي��ًا: اأي جناح 
بع���ص  تق��دم  اأن  يلزم��ك  ال�رشي��ك  م��ع  للعاق��ة 

التنازالت، وهذا لي�ص معيبًا اأو مهينًا 

مهني��ًا: ال تخ���َص التغيري واملغام��رة يف جمالك 
املهني، فرمبا تزدهر اأعمالك وات�صاالتك وت�صري 
اإىل حتقيق االأحام الكبرية عاطفيًا: اأنت �صخ�ص 
مهم ولديك الكثري من املعجبني، عليك اأن تكون 

متوا�صعًا بع�ص ال�صيء لتنعم بذلك 
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هؤالء يدمرون حياتكما.. 12 سرًا تخص عالقتك العاطفية ال تخبري أصدقاءك بها
وينطبق االأم��ر اأي�صًا على العاقات العاطفية، اإذ 
مي��ر الكثري م��ن االأزواج وال���رشكاء مب�صاكل عند 
اإخباره��م تفا�صيَل حياتهم الأ�صدقائهم وللنا�ص 

من حولهم.
1 - تفا�صيل �صجاركما االأخري

تق��ول  الع��ام.  لا�صته��اك  لي�ص��ت  �صجاراتكم��ا 
الدكت��ورة جيل��دا كارل، "اإذا اأخربِت االآخرين عن 
�صجاركم��ا االأخ��ري، ف�صي�صاعدونِك ُه��م، بداًل من 
�رشيكك، على حل امل�صكلة. وهكذا لن متتلكا، اأنِت 
و�رشيكك، املعرفة الازم��ة للتعامل مع امل�صكلة 

الكبرية القادمة".
-2 التفا�صيل الدقيقة حلياتكما اجلن�صية

تق��ول د. جيل��دا: "اإخبار االآخري��ن مبا يحدث يف 
حيات��ك اجلن�صية، ُيحولها من �ص��يء حميمي اإىل 
حدث جماعي. التفا�صيل اخلا�صة، مثل توقفكما 
ع��ن ممار�ص��ة اجلن�ص، اأو ع��دد م��رات املمار�صة، 
اأو ن��زوات �رشيكك اجلن�صي��ة، يجب اأن تبقى حتت 

الغطاء"
3 - ما يقوله لِك �رشٌّ

تق��ول اأوفر�صرتيت "ُتفقد الثق��ة ب�صهولة، وحينها 
�صيك��ون م��ن ال�صع��ب ا�صرتجاعه��ا". اإذا اأخربك 
�رشيك حياتِك عل��ى �صبيل املثال عن اخلوف من 
مر���ص اأمه ب�رشط��ان الثدي، اأو ع��ن تقييم �صيئ 
يف العم��ل... ينبغ��ي علي��ِك اأن ُتبق��ي االأم��ر �رشاً، 
وال تتحدث��ي في��ه م��ع اأي �صخ���ص كان. لقد اأ�رشَّ 

ل��ِك بهذه املوا�صيع الأنه يثق ب��ِك، وبقدرتِك على 
حفظ اأ�رشاره، وبالتاأكيد اأنِت ال تريدين اأن تخذيل 

ثقته فيِك.
4 - الهدية ال�صيئة التي اأح�رشها لِك

ه قد اهتم بِك. تقول اأوفر�صرتيت:  املهم فعًا هو اأنَّ
ر بِك".  ه فكَّ "الهدي��ة هي الهدية. كوين ممتنة الأنَّ
ه��ل ا�صرتى ل��ِك ج��وارب يف عيد مي��ادك؟ رمبا 
تذك��ر اأن زوج جوارب��ك املف�صل��ة ق��د مت��زق يف 
املغ�صل��ة، وكان��ت نواياه ح�صنة ح��ني فعل ذلك، 
جتنب��ي ذك��ره ب�ص��وء م��ع �صديقاتِك ب�ص��اأن هذه 
الهدي��ة، الأنه��ن ل��ن ي�صمح��ن ل��ِك بن�صي��ان ه��ذا 

املوقف.
اأ�صهارِك 5 - عندما يزعجك 

كلن��ا ن�صع��ر باالنزع��اج م��ن وال��دّي اأزواجن��ا، 
ون�صتك��ي الأ�صدقائن��ا م��ن ذل��ك، ولك��ن اب��ذيل 
ق�ص��ارى جه��دِك لكبح جماح ل�صان��ك، خ�صو�صًا 

اأن االأ�صهار اأمٌر ال بد منه يف حياتِك.
كوين ممتن��ة الأن لدي��ك اأ�صهاراً. اأن��ِت ال تعرفني 
متى �صوف ت�صل تلك الكلمات اإىل زوجِك، وحتى 
اأ�ص��واأ من ذلك، ميك��ن اأن يك��ون املوقف حمرجًا 
ويجعله حانقًا ومتحفزاً للدفاع عن والديه، وكل 

هذا �رشره اأكر من نفعه".
6 - امل�صاكل املالية

رمبا ارتكب رُجلِك خطاأً ماليًا، اأو يواجه �صعوبات 
��ا ح�صا�صون وي�صعرون بالقلق  مادية، والكثري منَّ
جت��اه االأم��ور الت��ي جتعله��م يب��دون �صعف��اء، 
وخ�صو�صًا عندما يتعلق االأمر باملال؛ لذلك فمن 

االأف�ص��ل عدم تخطي هذا احلد. التفا�صيل املالية 
لي�صت من �صاأن اأي �صخ�ص اآخر غريكما.
اأو نقاط �صعفه 7 - عاداته امُلحرجة 

��ا رجل��ك لي���ص اأف�ص��ل م��ن يق��وم باالأم��ور  رمبَّ
املنزلية التي حتت��اج اإىل قوٍة بدنيٍة، اأو ال ميكنه 
اإ�ص��اح االأ�صي��اء بنف�صه اأو غري ذل��ك من االأمور؛ 

فلتوزعا هذه املهام عليكما.
يق��ول ماي��ك غولد�صتاي��ن، خبري العاق��ات "اإذا 
��ه لي�ص رجًا مبا يكف��ي، فهناك  جعلِت��ه ي�صعر اأنَّ
احتم��ال كب��ري اأنه �صيب��داأ يف فق��دان بع�ص ثقته 

واجنذابه نحوِك".
اأكر من �صديقاتك اأو  8 - كراهيته واحدة 

م��ن امل�صتحي��ل اأن يح��ب �رشي��ك حيات��ك جميع 
�صديقات��ك، تق��ول ج��ويل �صب��ريا، موؤ�ص�صة موقع 
يعتق��د  "رمب��ا   Cyber-Dating Expert
اأن اإحداه��ن م�رشفة، واإحداه��ن خبيثة، واالأخرى 

ُتفرط يف الت�صوُّق".
�رشي��كِك  ميك��ث  اأن  تخطط��ني  كن��ِت  اإذا  ولك��ن 
بج��وارِك، التزمي ال�صمت حي��ال اأي �صيء يقوله 
عن ع��دم اإعجاب��ه ب�صخ�ص ما م��ن �صديقاتِك اأو 
حت��ى �صديقاتِك جميعه��ن، اإن هذا االأمر �صيجعل 

النا�ص ي�صعرون باالأذى واالإحراج.
اأحدكما ارتكب خيانة  - 9

اإذا ارتكب اأحدكما اخليانة الزوجية، حاِفَظا على 
ه��ذا احل��دث ال�صي��ئ يف اأ�صي��ق نط��اق، كلما قلَّ 
ل��ون كان ذلك اأف�ص��ل، �صواء اأكنِت  ع��دد من يتدخَّ
ترغب��ني يف اال�صتم��رار مع��ه اأو االنف�ص��ال ف��ا 

ترتكي القراَر الأمك اأو �صديقتك املقرَّبة.
اأي �صيء ال يعرفه �رشيك حياتك  - 10

ه��ل ت�صعرين بخيبة اأمل م��ن اأن �رشيك حياتك ال 
يزال عاط��ًا ومل يجد وظيفة جدي��دة بعد البحث 
ا تكتمني هذه امل�صاعر عن �رشيك  لعدة اأ�صهر؟ رمبَّ
حياتِك لتجنب ال�صجار، ومع ذلك، فاإنها ال جتدي 
نفع��ًا اإذا كانت �صديقاتِك يعرف��ن م�صاعرِك وهو 

ال يعرفها.
11 - املرا�صات اخلا�صة بينكما

ه يجب عليك اأن حتتفظي  تقول الدكتورة كارل، اإنَّ
بر�صائ��ل الربيد االإلك��رتوين، والر�صائ��ل الن�صية، 
والربي��د ال�صوت��ي، وال�صور ال�صخ�صي��ة اخلا�صة 
لنف�ص��ك فقط. رمبا ي�صعر �رشيكِك باحلرج اإن كان 
حمت��وى املرا�ص��ات رومان�صي��ًا، اأو يغ�ص��ب اإن 
كانت الر�صائل بذيئة. ال حتتاج �صديقاتِك لروؤية 
ر�صائل��ك اأو �صماع مكاملات��ك اخلا�صة مع �رشيك 

حياتك.
12 - ف�صل عاقته املا�صية

تق��ول جرينونو-دينت��ون: "اإذا كان��ت تفا�صي��ل 
ه��ذه العاقة لي�ص��ت جزًء من ق�صت��ك، فلي�ص من 

حقك م�صاركتها مع االآخرين".
ال يحت��اج اأ�صدقاوؤك وعائلت��ك ملعرفة اأنه خان 
ه كان يحب  ام��راأة اأخرى قب��ل 10 �صن��وات، اأو اأنَّ
فت��اة ال تبادله احلب اأثناء الدرا�صة اجلامعية. اإذا 
كان يري��د ه��و اأن يحك��ي تلك االأم��ور بنف�صه فا 
باأ�ص، لكن لي�ص من حقك م�صاركتها مع االآخرين 

من تلقاء نف�صك.

بغداد - متابعة 

خاص

يقولون يف الأمثال 
ال�شعبية "َداِري 

على �َشْمِعتك ِتقيد"، 
فاإن كنت تعمل على 

م�شروٍع ما، ل تخرب 
اأحدًا، واإن كنِت 

تعي�شني حلظات 
�شعادة، فال ت�شيعي 

تفا�شيلها بني النا�س.

طريقة عمل سلطة السبانخ بالكيوي والزبيب 

5 أمور غير متوقعة يمكن أن تدمر عالقتك الزوجية 

هل يحتاج الطفل فعال إلى حمام يومي؟

املقادير :
1 كوب �صبانخ مقطعة

1 كوب كيوي مقطع �رشائح
اأفوكادو مقطع 1 كوب 

1 كوب زبيب
2 ملعقة ع�صري ليمون

2 ملعقة زيت زيتون
طريقة العمل  :

اح���رشي طب��ق التق��دمي و�صع��ي ال�صبان��خ، 
االأفوكادو، الكيوي والزبيب وقلبي جيداً.

تبل��ي بع�ص��ري الليم��ون وزي��ت الزيت��ون ثم 
قدميها.

ب��ات باإمكانك اأن تن�صي اأم��ر خيانة ال�رشيك اأو كذبه عليك 
حيال اأو�صاعه املالّية؛ اإذ يقول خرباء العاقات اإن بع�ص 
االأم��ور، الت��ي قّلما يتح��ّدث عنه��ا النا�ص، م��ن �صاأنها اأن 
تدّم��ر ال��زواج اأي�صًا، ولعّل��ك اأنت و/اأو ال�رشي��ك م�صوؤوالن 
ع��ن بع�صه��ا. يف م��ا يل��ي، �صتجدي��ن بع���ص ال�صلوكيات 
التي تقت��ل العاقة الزوجّي��ة ببطء. اإن اإم�ص��اء الوقت مع 
زوج��ك احلبي��ب اأم��ر ���رشوري ج��داً ومه��ّم يف عاقتكما 
الزوجي��ة، لكن��ك يف املقابل يجب اأن ال تهمل��ي اأو تتخّلي 
عن �صداقاتك اخلا�ص��ة. لي�ص من الواقعي اأبداً اأن تعتمدي 
عل��ى زوجك وعل��ى حيات��ك الزوجية لت�ص��ّدي احتياجاتك 
االجتماعي��ة. كم��ا اأن من��ح كلٍّ منكما م�صاح��ة خا�صة به 
للخ��روج م��ع االأ�صدقاء ينعك���ص اإيجابًا عل��ى الزواج. من 

ال�رشوري جداً لكليكما بناء �صداقات م�صتدامة، خا�صة اإن 
كانت �صتمنحكما فر�صة اال�صتف��ادة من جتارب االآخرين.   
اإن كنتما قليَلي التعبري اجل�صدي عن العواطف وال تثابران 
على التام�ص، وتنتظران املنا�صبات للتوا�صل احلميم، اإذاً 
حان الوق��ت الإحداث تغيري جذري عل��ى و�صعكما احلميم 
يف غرفة النوم، واإال ف�صينتهي بك االأمر اإىل زواج يفتقر اإىل 
العاقة احلميمة والعواطف وال�صغف وال�صوق. هذا اليعني 
اأن عليكم��ا اأن حتظي��ا بعاقة حميمة يومي��ًا، ولكن القبلة 
اأو احل�ص��ن الب�صيط��ني مهّم��ان ج��داً ال�صتمراري��ة عاقتك 
الزوجي��ة.   م��ع اأن م��ن ال���رشوري ج��داً اأن حتافظي على 
ال�صداقات يف حياتك، اإال اأن ال�صداقات ال�صلبّية توؤثر �صلبًا 
على عاقتك الزوجي��ة، اإذ اإن اأو�صاع االأ�صدقاء و�صلوكهم  
تلق��ي بثقلها عل��ى زواجك �صواء �صعرت باالأم��ر اأم ال. فاإن 
كان البع���ص يتذّم��ر اأمامك حي��ال ال�رشي��ك اأو يتكّلم عنه 

بال�ص��وء، ميك��ن لهذا الو�ص��ع اأن يكون معدي��ًا لاأ�صف، لذا 
ة الكربى من  فاحذري.  ح��ني تكونني م�صوؤولة ع��ن احل�صّ
االأعم��ال املنزلية، فا بّد لهذا االأمر من اأن يخلق نوعًا من 
النف��ور والغ�صب، ما يعيق التوا�ص��ل بينكما. فلقد اأظهرت 
اإح��دى الدرا�صات اأن عدم ت�صارك املهام املنزلية منا�صفًة 
ب��ني الزوجني، يجع��ل الزوجني اأقل ر�ص��ى يف عاقتهما.   
�صحي��ح اأن التوا�ص��ل بني الزوجني يج��ب اأال يقت�رش على 
ال�ص��وؤال ع��ن االأحداث اليومي��ة وخطط العطل��ة االأ�صبوعية 
فح�ص��ب، اإال اأن املثابرة على احلدي��ث مهمة �رشورية جداً 
يومّي��ًا يف زواجكم��ا. ولك��ن م��ن وق��ت اإىل اآخ��ر، يجب اأن  
تغو�ص��ي اأك��ر يف عاقت��ك واأن تطرحي اأ�صئل��ًة جوهريًة 
وموؤّث��رة تعنيكما اأنتما كزوجني. م��ن هنا، ي�صّجع اخلرباء 
االأزواج عل��ى تخ�صي���ص جل�ص��ٍة اأ�صبوعي��ة للحدي��ث ع��ن 

عاقتهم اخلا�صة.

 ان وق��ت املن��اخ احل��ار من ال�صن��ة وب��داأ االأطفال 
ذات  والقم�ص��ان  الق�ص��رية  ال�رشاوي��ل  يرت��دون 
الن�ص��ف ك��ّم، ومي�ص��ون املزي��د م��ن الوق��ت يف 
اخل��ارج، فيلّوث��ون اأنف�صه��م بال��رتاب واالأو�ص��اخ 
اإىل  اإنه��م بات��وا بحاج��ة  اأي  ال�صم�ص��ي،  والواق��ي 

اال�صتحمام يف كل ليلة.
ا يف  ي�صكل هذا االأمر بالن�صبة لبع�ص االأمهات تغرّيً
الروتني الأن االأطفال ال ي�صتحمون يومًيا يف فرتات 
اأخ��رى من ال�صنة. ال بد اأن الكثريين يظنون اأن عدم 
اال�صتحم��ام يومًيا اأمر رجعي وغ��ري متطّور، اإال اأن 
بع�ص االأمهات ال يخجلن باالعرتاف بحقيقة اأنهّن 
ال يحّمم��ن اأطفالهّن يومًي��ا.يف الواقع، بعد البحث 
يف ه��ذا املو�صوع وجدنا اأن االأكادميية االأمريكية 
لطب اجللد قد و�صعت املب��ادئ التوجيهية التالية 

حلمام االأطفال من 6 اإىل 11 �صنة:

٭ يج��ب اأن ي�صتح��م االأطف��ال عل��ى االأق��ل م��رة اأو 
مرتني يف االأ�صبوع.

٭ اال�صتحمام واجب بعد التعّر�ص لاأو�صاخ كاللعب 
يف الرمل مثًا.

٭ اال�صتحمام بعد ال�صباحة يف اأّي مكان ما.
٭ بعد التعّرق واملعاناة من رائحة للج�صم.

٭ ميكن اال�صتحمام يومًي��ا ولكن باإدارة من طبيب 
اجللد يف حال املعاناة من مر�ص جلدي.

ا لا�صتحمام اليومي اأن ي�صّبب اجلفاف  ميك��ن اأي�صً
يك��ون م�صكل��ة كب��رية  اأن  ال��ذي ميك��ن  للب���رشة، 

لاأطفال ال�صغار. 
ي�ص��كل توقيت اال�صتحمام ج��زًءا مهًما من الروتني 
الليل��ي، اإذ يق��ول بع�ص االأ�صخا���ص اإن احلّمام هو 
طريق��ة جي��دة لاأطف��ال ليخل��دوا اإىل الن��وم، على 
الرغ��م م��ن اأن اقتناعهم باأن دخوله��م اإىل احلمام 

ق��د يكون غالًب��ا جتربة تق��ود االأم اإىل التوتر. لهذا 
ال�صبب، قد يك��ون حمام الطفل عقبة اأخرى يحاول 
االأه��ل جتاوزه��ا بعد ال�صاع��ة ال�صابعة، غ��ري اأنهم 
ق��د يتخطونه��ا اإذا مل تك��ن الزم��ة.اإًذا، يجب خال 

االأ�صه��ر القليلة التي ت�صبق ف��رتة احلر، اأن ُيغ�صل 
االأطف��ال يف لياٍل متناوب��ة، اأي لي�ص يف كل 
ليلة، ولك��ن قد حت�صل بع���ص اال�صتثناءات 

اإذا كان ل��دى طفل��ك درو���ص يف ال�صباح��ة اأو 
رحل��ة يف الطبيعة م��ع املدر�صة، عنده��ا، ال بد اأن 
حتر�صي على حمامه. ولكن يكون االأهل مرتاحني 
اأك��ر اإذا مل يكن احلمام الليل��ي يومًيا لاأطفال يف 
ه��ذه ال�صن، ما ق��د يدفعهم اإىل ال�ص��وؤال االرتدادي: 
"هل الليلة هي ليلة احلمام؟".ولكن اجلزء االأجمل 
ا عن حمام  م��ن ف�صل ال�صيف هو اأنه ميكنك عو�صً

كامل، اأن تطلبي من طفلك اأن يغت�صل فح�صب.

مهني��ًا: ال تتخ��ذ ق��رارات فجائي��ة وكب��رية عل��ى 
ال�صعي��د امل��ايل حت��ى ال تفاج��اأ باأخط��اء وف�صل 
واإفا���ص  عاطفي��ًا: حتف��ظ عن الت���رشف بطريقة 
ارجتالي��ة فجوبيتري واأورانو���ص وبلوتون كواكب 
ق��د تعاك�ص��ك الي��وم، ال تتحداه��ا وال تت���رشع يف 

�صيء.

مهني��ًا: راِهن على االأ�صب��وع االأول من ال�صهر كي 
تنج��ز اأعمالك، فاالأمور ت�ص��ري ب�صكل جيد، وتتخذ 
خي��اراً جدي��داً  عاطفي��ًا: راج��ع بع���ص امل�صاكل 
واأمعن النظ��ر يف حياتك العاطفي��ة بطريقة اأكر 

ا�صتقالية وبرودة اأع�صاب

مهنيًا: ي�صري هذا اليوم اإىل �صوء تفاهم وعراقيل 
وتراج��ع وتاأجي��ل والتبا���ص موق��ت، ث��م تعود 
االأم��ور اإىل جمراه��ا الطبيع��ي عاطفي��ًا: تاب��ع 
ال�رشي��ك عن كث��ب، فهو يكر تنقات��ه وهذا ما 

يثري ريبتك ويدفعك اإىل الغرية

هني��ًا: ي�ص��ري ه��ذا الي��وم اإىل عملي��ات ناجح��ة 
تك��ون يف م�صحلتك مهنيًا عل��ى املدى املنظور، 
ويتح�ص��ن و�صع��ك نح��و االأف�ص��ل عاطفي��ًا: ك��ن 
حا�صمًا يف املواقف التي تواجهها، لئا تتعّر�ص 
الحق��ًا للم�صايق��ات م��ن ال�رشي��ك، الأّن��ه يراقبك 

بدقة

مهني��ًا: ح��اول اأن تك��ون اأك��ر التزام��ًا يف عمل��ك، 
وي�صتح�ص��ن اأن تنفذ املهام املوكل��ة اليك فقط وهذا 
يف م�صلحتك عاطفيًا: ال تكن ا�صتفزازيًا مع ال�رشيك، 

فقد يفاجئك برّدة فعله وقد تكون غري متوقعة 

ً


