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مهنيًا: يوم يب�رش بالهدوء واحللول والظروف 
املنا�صب��ة وامل�صادف��ات الت��ي تخّف��ف م��ن 
الت�صّن��ج  عاطفي��ًا: اإذا اأردت اقن��اع ال�رشي��ك 
بوجه��ة نظرك، فعلي��ك اأن تك��ون اأكرث جدّية 

من ال�صابق

مهني��ًا: متي��ل اإىل االنفت��اح عل��ى اجلدي��د من 
الثقافات واحل�ص��ارات. موؤ���رشات اىل ازدهار 
حرك��ة التوا�ص��ل م��ع االآخرين عاطفي��ًا: تلقى 
عل��ى عاتقك الكث��ر من امل�صوؤولي��ات العائلية 

ال�صعبة وال تعرف كيف تتعامل معها

مهنيًا: ي��وم مثمر ومطمئن، فالعالق��ة املتاأرجحة 
الت��ي تق��ف على �صف��ر الهاوي��ة ت�صب��ح يف مناأى 
عن اخلط��ر، والعالقة املتينة ت�صت��ّد متانة وتفانًيا 
والتط��ور،  والتق��دم  التغي��ر  اىل  مي��ل  عاطفي��ًا: 
ت�صاعدك الظ��روف على ذلك، وتب��دو واثقًا بنف�صك. 

�صفر مع ال�رشيك تخططان له منذ مدة

مهني��ًا: تتمي��ز باإ�رشاقك وبح�ص��ورك، وتع��ّزز موقعك 
وتت�صج��ع عل��ى التق��دم واملثاب��رة، وتزده��ر االآم��ال 

وترتفع معنوياتك وتوا�صل �صرك بخطى ت�صاعدية 
 عاطفيًا: قد ت�صل اإىل وقت جتد نف�صك عاجزاً عن تلبية 

طلبات ال�رشيك، وهذا ما ي�صّعب االأمور بينكما

مهنيًا: اأنت موهوب بعملك فال تدع اأحد ي�صتغلك. عليك 
ان تتعل��م ال�ص��ر فال ميك��ن اأن ت�ص��ل اىل النجاح من 
اأول م��رة   عاطفي��ًا: عواط��ف ال�رشي��ك اجليا�صة ترتك 
اآثره��ا الوا�صح يف العالقة بينكما، فحاول اأن ت�صتعيد 

املبادرة اإذا كنت مهتمًا 

مهنيًا: حل�ص��ن احلظ تتح�ّصن الظ��روف وتختفي 
ت م�صجعك لتب��دو االأمور  الهواج���س الت��ي اأق�صّ
وا�صح��ة عاطفيًا: ح��اول اأن ت�صتمتع بكل حلظة 
م��ع احلبي��ب فاأن��ت ت��درك اأن ه��ذه اللحظات ال 

تعو�س

مهني��ًا: يراودك �صعور ب���رشورة تقدمي خدماتك 
والنياب��ة ع��ن زميل لتحّم��ل م�صوؤولي��ات كبرة 
ودقيق��ة. انظ��ر اإىل االأم��ام عاطفي��ًا: تدخ��الت 
املقرب��ن توؤث��ر �صلب��ًا اأحيان��ًا كث��رة يف توتر 

العالقة، وهنا ال بد من بت االأمور �رشيعًا 
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هل استيقظت بمزاج سيئ اليوم؟ 11 نصيحة للتخلص من اإلحساس بالضيق
كنك  ًا كان ال�صب��ب، اإليِك ن�صائَح �رشيعة ميمُ اأيَّ
االحتف��اظ به��ا وا�صتخدامها ح��ن ت�صعرين 
بحاج��ٍة اإىل حت�ص��ن مزاج��ك، وذل��ك وفق��ًا 
لتقرير ن�رشه موقع Purewow االأمركي.
 1. الذهاب يف نزهٍة �رشيعٍة خارج املنزل 

يف بع���س االأحي��ان يكون كل م��ا حتتاجن 
اإلي��ه ه��و اخل��روج يف الهواء النق��ي لت�صفية 

ذهنك، والتخلُّ�س من االأفكار ال�صلبية.
ه   2. اأو يكفي��ِك النظ��ر اإىل �ص��ور اأماكن التنزُّ

الرائعة 
 وفق��ًا لدرا�ص��ٍة ن�رشته��ا ال�صحيف��ة الدولي��ة 
لالأبح��اث البيئي��ة وال�صح��ة العام��ة، ف��اإن 
جمرد النظر اإىل �ص��ور امل�صطحات اخل�رشاء 

ن احلالة املزاجية. ح�صِّ قد يمُ
 3. اال�صتحمام مباٍء دافئ

امل��اء  قط��رات  وَدع��ي  عيني��ِك  اأغم�ص��ي   
تن�ص��اب بن ثناي��ا وجِهك، مع رغ��وة �صائل 
اال�صتحم��ام برائحت��ه الرائع��ة العِط��رة على 
��ِك �صع��وٌر بالتخلُّ���س م��ن  ج�ص��ِدك، و�صينتابمُ
امل�صاعر ال�صلبي��ة وكاأنها تت�صاقط عن ذهِنك 

مع املياه املت�صاقطة.
 4. اال�صتماع اإىل املو�صيقى 

��ري فيما حتتاج��ن اإليه يف تلك اللحظة،   فكَّ
حنًة من الطاق��ة؟ اأم قلياًل من  ه��ل تريدين �صمُ
اله��دوء؟ ثم ا�صبط��ي قائم��ة الت�صغيل ح�صب 

رغبِتِك.
 5. االعتدال يف و�صع اجللو�س 

 ارفعي الذقن اإىل االأعلى، مع ا�صتقامة الظهر، 
وخف���س الكتف��ن اإىل االأ�صف��ل، و�صت�صعري��ن 

بالراحة.
 6. نرث بع�س العطر 

 يع��رف اأي �صخ�ٍس �صمَّ رائح��ة الفي�صار اأثناء 

طهي��ه يف غرف��ٍة اأمُخ��رى، اأو مرَّ مبتج��ٍر لبيع 
ال��ورود، اأنَّ الرائح��ة له��ا تاأث��ٌر ق��وي على 

احلالِة املزاجية.
 7. �صعي اأحمر ال�صفاه 

م��ة االأزي��اء الفرن�صي��ة، كوك��و  �صمِّ  قال��ت ممُ
�صاني��ل، ذات م��رٍة: "اإذا �صع��رِت ب��اأن احلزن 
ينتاب��ك، �صعي اأحمر ال�صفاه وافتحي للحياِة 
باب��ك". ونح��ن نعتق��د اأن كوكو كان��ت اأكرث 

ا بهذه االأمور. درايًة منَّ
 8. اإعداد قائمٍة �رشيعٍة ببع�س االأ�صياء التي 

حتبينها 
ع االأمثل��ة عل��ى ذلك، ب��دءاً م��ن اأب�صط   تتن��وَّ
االأ�صي��اء مث��ل �صع��ورك عن��د ارت��داء مالب�س 
املنزل بعد يوٍم طويٍل و�صاق، وحتى االأ�صياء 

الكبرة مثل ترقية يف العمل.
كل م��ا يف االأم��ر ه��و حتوي��ل انتباه��ك عن 

االأ�صياء ال�صلبية اإىل االأ�صياء االإيجابية.

كاهي على في�صبوك �صاركة من�صوٍر فمُ  9. ممُ
قرَّبن فق��ط، اأولئك   ولك��ن مع اأ�صدقائ��ك املمُ
الذين تعلمن اأنهم ي�صاركونِك روح دعاباتك 
اجلافة، و�صر�ِصلون اإلي��ِك من�صوراٍت فكاهيًة 

كذلك خالل ب�صع دقائق.
كاه��ي    10. اأو يكفي��ِك النظ��ر اإىل من�ص��وٍر فمُ

و�صوٍر لطيفة 
 انظ��ري اإىل اأي �ص��يٍء ير�ص��م ابت�صام��ًة على 
وجه��ك، مث��ل القط��ط ال�صغ��رة اأو االأطف��ال 

الذين ي�صتحمون يف اأحوا�س املطبخ.
 11. ترديد �صعاٍر اإيجابي 

 جرِّب��ي تردي��د �صع��اراٍت اإيجابي��ة يف �رشِّك 
اأثن��اء اجللو�س على مكتِب��ِك، اأو يف �صيارِتك، 

اأو يف االأركان الهادئة بغرفة االجتماعات.
ق��د يبدو ذل��ك �صخيفًا يف البداي��ة، ولكن بعد 
حم��اوالٍت قليل��ة، �صتبداأي��ن يف االإميان مبا 

تقولن.

بغداد - متابعة 

خاص

 هل ت�شعرن يف بع�ض 
الأيام بالإرهاق وال�شيق 

عند ا�شتيقاظك من النوم، 
ويف اأياٍم اأُخرى تنه�شني 
من فرا�شك وِمزاجك جيٌد 

للغاية، لكن الأمور ت�شوء 
مع ُم�شي �شاعات اليوم؟.

طريقة عمل شاورما دجاج 

لألم: هكذا تهتمين بنفسك بالرغم من مشاغلك اليومية

للفتيات قيم خاصة في التربية.. هكذا تعلمينها لطفلتك

املقادير :
200 غ من الدجاج

20 غ من امللح
20 غ من الفلفل

30 غ من الطماطم
20 غ من الب�صل

20 غ من البقدون�س املفروم
12 قطعة خبز التورتيال اأو  اأرغفة خبز   8

طريقة العمل :
قطعي الدجاج �رشائح �صغرة و رفيعة

ف��ى وعاعمي��ق اخلط��ي الث��وم و البه��ارات 

و زي��ت الزيت��ون و الليم��ون ثم �صع��ى الدجاج 
و امزجيه��م مًع��ا جي��ًدا حتى يت���رشب الدجاج 

التتبيلة
قطع��ى الب�ص��ل و الطماط��م و البقدون���س قطع 

�صغرة جًدا
ف��ى قليل م��ن الزي��ت على الن��ار قوم��ي بطهو 

الدجاج مع التقليب حتى متام الن�صج
بعد ن�ص��ج الدجاج �صيفى الب�صل و الطماطم و 

البقدون�س و قومى بالتقليب ملدة دقيقتن
قومي بح�صو �صاورما الدجاج فى اخلبز اأو لفيه 

بخبز التورتيال

لالأم: هكذا تهتّمن بنف�صك بالرغم من م�صاغلك اليومية
كاأم، ال ب��ّد م��ن اأن��ك ت�صعن حاجات عائلت��ك يف املرتبة 
االأوىل، وتبذل��ن الكث��ر من اجله��ود اإن كن��ت تريدين اأن 
تفعل��ي �صيئًا لنف�صك، وبع��د تذكر م�صتمّر. ولكن فيما يلي، 
�صتجدين بع�س االأم��ور التي ميكنك اأن تقومي بها لنف�صك 
دون عن��اء، و�صت�صاع��دك عل��ى حت�ص��ن �صحت��ك اجل�صدية 

والنف�صية والعاطفية.
 احل�صول على ق�صط كاٍف من النوم

اإن احل�صول على الكم الكايف من النوم ي�صنع العجائب، خا�صة 
يف ب�رشت��ك الأنه ي�صه��م يف اإ�صالح خالي��اك، اإذ اإن اجل�صم يعمل 
خالل ن��وم الليل على التخل�س من خاليا ال��دم والدماغ امليتة، 

وينظف الطريق ال�صتبدالها بخاليا اأخرى �صحية.

التمارين الريا�صية
هورم��ون  ج�صم��ك  يف��رز  الريا�ص��ة،  متار�ص��ن  ح��ن 
عرف بهورمون ال�صع��ادة. ومع اأنك قد  االأندورف��ن ال��ذي يمُ
ت�صعري��ن باأنالتماري��ن الريا�صية متعب��ة، فاإنها ت�صاعدك 
بطت  عل��ى التخل���س من القل��ق وحت�ص��ن مزاجك. كذل��ك رمُ
الريا�ص��ة بالكث��ر م��ن  الفوائ��د ال�صحي��ة كخف�س �صغط 
ال��دم وحمايتك من اأمرا�س القلب وال�رشطان، وتعزز ثقتك 

بنف�صك.
احلفاظ على االإيجابية

ال تدع��ي الظ��روف ال�صلبي��ة ت�صيط��ر علي��ك. رك��زي عل��ى 
احلا���رش وال تفك��ري باملا�ص��ي ال�صّي��ئ ال��ذي ق��د يعك��ر 
مزاجك. فقد وجدت اأحدث الدرا�صات اأن االأفكار االإيجابية 
من �صاأنها اأن تخفف عوار�س التوتر واالكتئاب، ف�صاًل عن 

اأنها حت�ّصن ال�صحة والرفاهية.
ع دللي نف�صك بقليل من التب�صّ

نع��م التب�ص��ع! توّجه��ي اإىل اأحد املراك��ز التجارية وا�صرتي 
لنف�ص��ك بع�س االأ�صياء التي تخفف االكتئاب وتعزز �صعورك 
بالثق��ة. ولك��ن بالطبع يجب اأن حتذري م��ن تخطي احلدود 

والت�صّبب بامل�صاكل املالية.
قراءة كتاب

�ص��واء اأكان ق�ص��ة ق�ص��رة اأم رواي��ة، الق��راءة مفي��دة جداً 
ل�صحت��ك اجل�صدية والنف�صية. الق��راءة املنتظمة حتافظ على 
ن�ص��اط الدماغ مع تق��دم العمر. كما اأن ق��راءة بع�س الكتب 

اخليالية ميكن اأن تن�صط اأفقك وانفتاحك.
ابتعدي عن العامل االإلكرتوين

خ�ص�ص��ي وقت��ًا تنف�صل��ن في��ه عن الع��امل االإلك��رتوين، اإذ 
اإن متابع��ة كل االأمور الت��ي ت�صارك على و�صائ��ل التوا�صل 

ي�صع��ى جميع االأهل الأن يك��ر اأوالدهم وي�صبح��وا م�صوؤولن 
اأم��ام التغي��رات الت��ي حت�ص��ل يف املجتم��ع، واأن يقوم��وا 

بالتغيرات التي يريدونها على طريقتهم.
لهذا ال�صبب، يقوم االأهل بكل ما يف و�صعهم يف تربية اأطفالهم 
عل��ى القي��م ال�رشوري��ة، اآمل��ن اأن يعي�ص��وا حي��اة اأف�صل يف 
عّلم ع��ادة جلميع االأطفال،  مرحل��ة الر�صد. ولك��ن فيما القيم تمُ
بع���س القيم املحّددة خا�صة بالفتي��ات، ويجب اأن يتعلمنها. 

اإليك اأهمها:
اأنها ت�صتحق

يف �ص��ّن مبكرة، يج��ب اأن تتعل��م الفتاة كيف حت��رتم نف�صها، 
ملج��رد اأنها فت��اة، اأي اإنها كائن مميز منذ ال��والدة. يجب اأن 
تع��رف اأنها تتمت��ع ب�صف��ات ا�صتثنائية، مبواه��ب وعطاءات 

ومهارات كبرة. يجب اأن تثق بنف�صها منذ �صن �صغرة.
العمل اجلاد وال�صر

الفتي��ات حتدي��داً يجب اأن يتعلم��ن ال�صر، الأنه��ن مع التقدم 

يف ال�ص��ن، �صيمررن بكثر من التج��ارب التي �صيتعلمن منها، 
اإال اأن التجرب��ة االف�ص��ل الت��ي ي�صتحققنه��ا تاأت��ي متاأخ��رة. 
كم��ا يج��ب اأن يتعلمن اأن االأم��ور القّيمة ال تاأت��ي اإال بالكثر 
م��ن اجلهود، لذا يج��ب اأن يتعلمن العمل اجل��اد. عندما تتعلم 
الفتي��ات هاتن القيمتن، يق��ّدرن اأنف�صهن اأكرث عندما يتعلق 

االأمر بالعالقات وال�صداقات م�صتقباًل.
النظام وامل�صوؤولية

يق��ول خ��راء الرتبي��ة اإن الفتي��ات يتمتع��ن برغب��ة يف دور 
"املربي��ة" منذ ال�صغر. ومبا اأنهن م�صاريع اأمهات ومربيات 
ومانح��ات حي��اة يف امل�صتقب��ل، يج��ب اأن يتعلم��ن النظ��ام 

وامل�صوؤولية يف االأعمال منذ �صن �صغرة.
قوة ال�صخ�صية

يق��ول اخلراء اإن الفتي��ات قويات ال�صخ�صي��ة وم�صتقالت يف 
طبيعتهن، اإال انهن ميكن اأن يتحّولن اإىل االعتماد على الرجل 
الحقًا يف حياتهن. ولك��ن للرجل دوره امل�صتقل وم�صوؤولياته 

اأي�ص��ًا، ل��ذا يج��ب اأن تتعل��م الفتاة من��ذ �صغرها اأنه��ا تتمتع 
بقوى داخلية كبرة جتعله��ا قادرة على حتمل االأمل اجل�صدي 
والعاطفي. هذا الدور ال��ذي يتمتعن به يجعلهن م�صهمات يف 

بناء �صخ�صيات االآخرين.
العزم واالإ�رشار

يج��ب اأن نعلم فتياتنا اأال ي�صع��رن باخلجل وال�صعف، 
خا�ص��ة اإن كّن يع�ص��ن يف جمتمع ذك��وري. يجب اأن 

يتعلم��ن االإ�رشار عل��ى حتقيق اأحالمه��ن وطموحاتهن، 
مهما بلغت التحديات التي تواجههن.

الراعة
يج��ب اأن تتعل��م الفتيات كيف يجمل��ن اأفكاره��ن وكلماتهن 

واأفعالهن واأن ياأخذن دومًا م�صاعر النا�س يف االعتبار. 
وبالطب��ع، ال تن�صي اأخراً اأنه عندما يتعلق االأمر بتعليم القيم 
للفتيات، اأنت كاأم �صتكونن املثال االأعلى، خا�صة اأن فتياتك 

�صيقلدنك يف اأفعالك وكلماتك وحتى مبادئك.

مهنيًا: ال ت��دع االأخطاء التي ارتكبتها يف ال�صابق 
توؤث��ر يف م�صتقبل��ك املهن��ي، وح��اول اأن تنه�س 
جم��دداً، فاأن��ت متتل��ك االأ�صلح��ة الالزم��ة لذل��ك 
عاطفي��ًا: ق��د متّر بكل اأن��واع االنفعاالت من غرة 
وغ�ص��ب و�صكوك، م��ا يهّدد اال�صتق��رار يف حياتك 

العاطفية

مهنيًا: تتلّقى اإ�ص��ارات واعدة ورمّبا حتّقق اإجنازاً 
اأو  ب�صع��ادة  وت�صع��ر  االأح��داث  تت�ص��ارع  كب��راً. 
بارتي��اح. انه ي��وم ممتاز عاطفي��ًا: اإذا كان لديك 
�صك يف الط��رف االآخر حاول التاأك��د من �صكوكك 

قبل ان تقدم على امر ال حتمد عقباه

مهنيًا: ي�صلط ال�صوء على عالقاتك املهنية التي 
تعرف تط��وراً �صعيداً، وحتق��ق جناحات باهرة  
عاطفيًا: اإذا ثابرت على مالحقة هدف عاطفي، 
فقد تقطف ثمار م�صاعيك ويكون لها دور فّعال 

يف اجناح بع�س اخلطط

الالزم��ة  بالت�صهي��الت  هني��ًا: يع��دك احل��ظ 
يف  �صلطت��ك  تفر���س  م�صاريع��ك.  الإجن��از 
حميط��ك ال�صغ��ر اويف عمل��ك.   عاطفي��ًا: ال 
تبال��غ يف ردة فعلك جتاه ت�رشفات احلبيب. 
هذه الت�رشفات ت�صبب االحراج له، فكن حذراً 

مبا تقوم به

مهني��ًا: ال ت�صم��ح لالأفكار ال�ص��ود بالتاأثر يف اأدائك 
اليومي، كما ال يجوز حتميل نف�صك اأكرث مما ت�صتطيع 
حتّمل��ه. قد ت�صعر باحلزن اأو االإحب��اط عاطفيًا: تعيد 
النظ��ر الي��وم يف طبيع��ة عالقت��ك باحلبي��ب وتدرك 

م�صاعره ب�صكل اأكر وتراعيها 


