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مهنيييًا: يحمييل اإليييك هييذا اليييوم الوعييود الكثييرة 
واملفرحيية جداً، ولكنه يدعييوك اإىل الت�رصف بهدوء 
ومنطييق وتعّقييل عاطفيييًا: ت�شييعر بروعة اجلييّو ولن 
تت�رصع يف اإلقيياء اللوم على ال�رصيك عندما تتدهور 

الأمور اأو تت�شع الهّوة بينكما

مهنيًا: ت�شعر بارتياح لدى تعاملك مع النا�س بعد معاناة 
�شييابقة، ليين تظل وحيييداً ولن تتعييّ� خطواتك بعييد اليوم 
بف�شييل دعم الزمالء عاطفيًا: كيف يناق�شك احلبيب واأنت 
الييذي قدمييت له الدعييم املطلييق يف ال�شييابق؟ ل داعي اإىل 

ال�شت�شالم اأو الجنراف وراء اأفكارك ال�شود

مهنيييًا: تواجييه حاليية توتر مييع اأحييد الزمالء، حيياذر اخلالفات 
ال�شخ�شييية التي قد ت�شبب لك اللتبا�س يف بع�س الأمور الدقيقة 
التييي ميكن اأن ثر امل�شيياكل عاطفيًا: ُكن معتييدًل يف ت�رّصفاتك 
ولكن يف الوقت نف�شه كن حري�شًا على اإظهار املوّدة والحرتام 

للحبيب الذي ل يفارقك حلظة طاملا اأنت قربه

مهنيييًا: تواجه بع�س الرتباك و�ييرصورة اإجناز عمل 
بييال ت�شييويف وجتيير على العتييذار عن تلبييية بع�س 
الدعييوات حتى لو كانت من اأقييرب املقربني عاطفيًا: 
قييد تفكر يف تغير مييا ويف اإجراء يتطّلييب الكثر من 
ال�شجاعة للمحافظة على العالقة �شليمة طاملا تعي�س 

واحلبيب حتت �شقف واحد 

مهنيييًا: كيين علييى ا�شييتعداد لتتمّكيين ميين مواكبيية التطييور 
امل�شتجد يف العمل، واأي ترّدد تداعياته لن تكون خطرة على 
م�شييتقبلك عاطفيًا: الإخال�س هو عنييوان الأيام املقبلة مع 
ال�رصيك، وهذا ما يخلق بينكما اأجواء من الراحة وال�شييعادة 

الالمتناهية التي تبقي العالقة م�شتقرة

مهنيًا: ت�شييامح على تاأخرك اأو رمبا تتلقى م�شيياعدة 
غر منتظرة اأو مكافاأة تعّو�س عن خ�شائر �شابقة

اأوجهييا،   عاطفيييًا: تبييدو حتّركاتييك وحما�شييتك يف 
وتبييدي ا�شييتعداداً للقيييام باأمور م�شييتحيلة لإر�شيياء 

ال�رصيك فقط، لأنه يف نظرك ي�شتحق كل �شيء 

مهنيييًا: ابتعد عيين خمتلف اأنواع ال�شييتفزازات وُكن 
متحّفظًا جّداً، ثمة ما ي�شيير اإىل م�شييكالت �شخ�شييية 
يجييب اأّل تزعييزع توازنك  عاطفيييًا: يرتاجع فينو�س 
اإىل بييرج احلييوت ويجعلييك تكت�شييف اآفاقييًا جديييدة 
وتتخلى عما مل يعد يفيدك اأو ي�شعدك وتبدو الأجواء 
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ال تنتظري اعترافه بحبك قبل الزواج.. الشركاء الذين ال يتبعون "جدوال" لعالقتهم هم األسعد

فيمييا تييرى الكاتبيية يف موقييع Elite daily الأمركييي، 
جيمييي ليلييو، اأن هييذه الن�شييائح جمييرد تكهنييات،  واأنييه ل 
توجييد طريقيية �شييائبة ميين �شيياأنها اأن ت�شييمن لييك عالقة 
ناجحة و�شييعيدة مائة باملائة.  اإذ توؤكد من خالل جتاربها 
احلياتييية، اأن الأ�شييخا�س الذييين ل يتبعييون جييدوًل زمنيًا 
حمييدداً يف عالقاتهييم يحظون بعالقة قوية، ويعي�شييون يف 
كنييف ال�شييعادة، ويكميين ال�شييبب وراء ذلك يف اأنهييم يولون 
اأهمييية بالغيية لالأمور التي ت�شييفي الفييرح وال�شييعادة على 

حياتهم ول ياأبهون اأبداً لكالم النا�س.
 لذا، دعنا يف هذا املو�شييوع نلقي ال�شييوء على جتربة ليلو، 
ون�شييمع منها على ل�شييانها وجهة نظرها يف كيفية احلظي 
بعالقيية زوجييية ناجحة: يف احلقيقيية، اأقدمت علييى الزواج 
ب�شييخ�س اأعرفه قبلها ب�شييتة اأ�شييهر، وجنحييت عالقتنا على 
الرغييم من كل التنبييوؤات التي توحي بف�شييل هييذا الرتباط، 
واأُرجييع ذلييك بالأ�شييا�س اإىل عييدم ان�شييياعي للقواعد التي 

تن�رص حتت عناوييين: "10 طرق للتاأكد من تدمر عالقتك"، 
اأو "الأمييور التييي يجب اأن تتجنبيهييا يف عالقتك مع زوجك 
ل�شييمان جناحها". عالوًة على ذلك، كنت دائمًا ما اأجتاهل 
كالم النا�س وتعليقاتهم التي حاولوا من خاللها بث ال�شييك 
وال�شييعور بالذنب والت�رصع ب�شيياأن زواجي، ميين قبيل: "هذه 
العالقيية ليين تنجح"، "لقييد اقرتفت خطاأً ج�شيييمًا ل يغتفر"، 
وهييذا الأمر �شيياعد كثراً علييى جناح عالقتييي بزوجي التي 
ا�شييتمرت ملييا يربو على ثالث �شيينوات. حقيقييًة، اأعي�س الآن 
رفقة زوجي يف كنف ال�شييعادة والتفاهييم. وحتى اأثبت لكم 
اأن الأميير ل يتعلييق بجييدول زمنييي اأو وقييت حمييدد للزواج، 
�شيياأق�س عليكم جتربة �شييديقتي التي تزوجت من �شييخ�س 
اأحبته لثالث �شيينوات، واكت�شييفت بعد عدة اأ�شييهر من الزواج 
را  اأنهييا لن ت�شييتطيع امل�شييي قدمييًا يف هييذه العالقيية، وقرَّ
النف�شال نظراً لأن حبهما لبع�شهما الذي ا�شتمر 3 �شنوات 
قبييل الييزواج مل يعد كافيييًا ل�شييمان حياة زوجييية ناجحة 

لحقًا.
وميين هذا املنطلق، ميكن اجلزم باأن اخل�شييوع اإىل املعاير 
الجتماعية واتباع ن�شييائح الآخرييين لن يحقق لك ماآربك، 

وليين حتظي فعاًل بعالقة زوجية م�شييتقرة، بييل على العك�س 
متامييًا كل تلييك الن�شييائح والتعليمييات والقيييود الزمنييية 
�شتوؤدي اإىل مزيٍد من التعقيد للعالقة العاطفية. لذا اأن�شحِك 
-عزيزتي- اإذا ما كنِت متاأكدة من عمق و�شييدق م�شيياعرك 
جتيياه الطرف الآخر، فعليك امل�شييي قدمييًا يف هذه العالقة، 
اأما اإذا كنت مت�شييككة وغر م�شتعدة فعليك الرتوي والتفكر 

مليًا قبل اتخاذ اأي قرار قد تندمني عليه لحقًا.
بييي اأن تبني عالقتييك على الكييذب واخلداع من  اأي�شييًا، جتنَّ
خييالل املبالغة يف اإظهار امل�شيياعر اأو التظاهر بال�شييعادة، 
فبذلييك �شييتتحولني اإىل �شخ�شييية م�شييطنعة، ت�شييعر دائمييًا 
بالتوتيير والقلييق وانعييدام الإح�شييا�س بالأميين، يف حني اأن 

الأن�شب يف اأي عالقة هو اأن نت�رصف على �شجيتنا.
ومما ل �شييك فيييه اأن العالقة املبنية على احلييوار والنقا�س 
ليين تدع جماًل ل�شييوء الفهييم اأو الت�رصع يف اتخيياذ القرارات 
امل�شرية، مما �شيييدفع الزوجني لبذل جمهود اأكر لإجناح 

هذه العالقة.
واأرى اأن ال�شييبب الثاين الييذي ُيحتم علينا اتباع "ال�شيياعة" 
الداخلية اخلا�شيية بنا، هو اأن م�شيياعرنا تلك �شتقودنا حتمًا 

اإىل اإيجاد �شييخ�س ما ي�شيير طبقًا لنف�س الن�شق الذي نتبعه، 
وحينها، �شيينتمكن من بناء عالقة عاطفية ناجحة اأ�شا�شها 
التوافق والقوة.  وعلى �شييوء ما ذكرت �شييالفًا، اأ�شييتطيع اأن 
اأوؤكد اأن �رص اأي عالقة ناجحة يكمن يف اتباع ما ميليه علينا 
قلبنا، ولذلك، لي�س هناك داٍع لل�شعور باخلجل اإذا كنِت فتاة 
يف بداييية العقد الثاين من عمييرك، ولكنك قررت الزواج واأن 
ت�شييبحي اأُمًا، اأو اأن تكوين امراأة يف العقد الرابع من عمرك، 
ومييا زالِت يف طور التعرف على زميلييك يف العمل والتفكر 
يف اإمكانييية تطوييير عالقتكمييا. اإذ تتمثييل القاعييدة الأوىل 
والأخييرة التي يجب المتثال لها يف اأي عالقة زوجية، يف 
اأن تتبعييي حد�شييك وتت�رصيف طبقًا ل�رصعة م�شيياعرِك جتاه 
الطييرف الآخر، مع التفكر مليييًا قبل اإجراء اأي تغير جذري 
يف حياتك، واأن تتاأكدي من اأنِك �شتكونني قادرة على حتمل 
م�شييوؤوليات وتبعات هذه العالقة. وتتمحور احلكمة من كل 
مييا ذكر اآنفًا، حييول �رصورة اتبيياع قلبك وعدم الن�شييياع 
لييكالم الآخرين، لأن قلبك هييو دليلك يف مثل هذه املواقف، 
ول اأحييد �شييواه يييدرك عمق امل�شيياعر التييي ُتكنِّينها للطرف 

الآخر، وبالتايل، �شر�شدك اإىل الطريق ال�شحيح.

بغداد - متابعة 

خاص

طريقة عمل محشي ورق العنب باللحم المفروم 

5 أسرار لحفظ أجمل الذكريات في يوم زفافك

لألم الجديدة: أمور مهمة جدًا يجب أن تتفاديها مع مولودك

املقادير :  كيلو ورق العنب مكبو�س
 350 اأرز  ن�شييف  و  كييوب   : احل�شييو 
مفرومييني  ب�شييلتني  مفييروم  حلييم  غ 
ناعييم باقيية بقدون�ييس مفروميية ناعييم 
2 ف�ييس  باقيية �شييبت مفروميية ناعييم 
ثييوم مفرومني ناعييم 2 ملعقيية كبرة 
زيييت نباتى ملح- فلفل اأ�شييود ح�شييب 
الرغبة مقادير ال�شل�شيية : مكعب مرقة 

دجاج كيلييو طماطم طريقة العمل :  1. 
اغ�شييلي ورق العنب جيدا ثم �شفيه . 2. 
اح�رصى وعاء عميق و ادهنيه بالزيت 
. 3. ر�شييى فييى القيياع اوراق عنب غر 
حم�شييية عدة طبقات ثم ر�شييى فوقها 
الوراق املح�شييية . 4. لعمل احل�شو . 5. 
فى وعاء على النار �شييخنى الزيت . 6. 
قلييي اللحييم بالزيت . 7. �شيييفى باقى 

مكونييات احل�شييو و قومييى بالتقليييب 
جيدا ثم ارفعيه من على النار. 8. لعمل 
ال�شل�شيية ق�رصي الطماطم ثم اخلطيها 
فييى اخلييالط . 9. افييردي ورق العنييب 
اأمامك و قومي بح�شييوه كاملعتاد. 10. 
لفييي ورق العنب و ر�شيييه فييى الوعاء 
ب�شكل متال�شق جوار بع�شه ثم طبقات 
فييوق بع�شييها حتييى النتهيياء  من كل 

كمية احل�شييو و ورق العنب . 11. غطى 
املح�شي بال�شل�شيية مع ا�شافة مكعب 
امليياء ح�شييب  ميين  القليييل  و  الدجيياج 
علييى  �شييحن  �شييعى   .12  . حاجتييك 
الوجييه و ارفعى الوعاء على النار حتى 
الغليييان . 13. هدئييي النييار و غطييى 
الوعاء حتى متام الن�شييج )حواىل 60 

دقيقة(.

 َميين هو امل�شييّور املحييرتف الذي ميكنه اأن يقّدم لك اأف�شييل 
الن�شائح لتح�شلي على اأجمل ال�شور يف يوم زفافك؟  فيما 
يلي، اإليك بع�س الأ�رصار التي جمعناها من اأهم امل�شييّورين 
والتي �شت�شييمن لك احل�شييول على �شييور جميليية يف يومك 

الأجمل.
اختاري النهار جلل�شة الت�شوير مع عري�شك 

احلامليية  ال�شييور  هييذه  علييى  للح�شييول  ت�شييعني  كنييت  اإن 
ل اأن تختاري النهار لتنفيذ جل�شة الت�شوير  واملتاألقة، فيف�شّ
اخلا�شيية بك وبالعري�س، حتديداً خالل ال�شاعات التي ت�شبق 
غياب ال�شييم�س، لأن اأ�شّعتها تكون ذهبية اللون. هذه الأ�شعة 
الذهبييية كفيلة باأن متنحك بع�س الظالل اخلافتة وال�شييوء 

املرح يف ال�شور.
 حافظي على طبيعتك

اإن اخل�شييوع للت�شييوير ليوم كامل هو اأمر مرهق، ما يجعل 
العرو�شني يبدوان باهتني يف اأغلب الأحيان يف ال�شور. لهذا 
ال�شييبب، ين�شييحك اخلراء باأن حتافظي على طبيعتك خالل 
الت�شييوير. فمثاًل اأم�شكا بيدّي بع�شييكما اأو اح�شنا بع�شكما 

من اخل�رص. اإذ كّلما �شعرِت براحة اأكر، بدت �شورك اأجمل.
ا�شتعيني بخراء حمرتفني  للمكياج وال�شعر

لي�س من اأجل جل�شييات الت�شوير فح�شييب، بل ليومك باأكمله. 
كل عرو�س ترغب باأن تبدو كالأمرة  يف هذا اليوم، وال�شَور 
جزء من هذا احللم، لأنها �شييتخّلد هييذا احلدث حتى اآخر يوم 
يف حياتها. لذا يجب اأن تعريف اأن عملية الت�شييوير �شييتكون 

�شهلة عندما ل ي�شيل مكياجك.

ل تعطي م�شّورك لئحة للقطات
امل�شييكلة يف هييذه اللوائييح اأنهييا تر�شييم اأحالمييًا ميين خيال 
العرو�ييس رمبييا ل ت�شييلح يف الواقييع. كمييا اأن طلييب لقطات 
معينة من امل�شييّور قد جتعله يفّوت لقطات وحلظات اأف�شييل 

واأجمل بكثر من تلك التي اخرتتها اأنت. 
ثقي بغريزة م�شّورك

اإن طلييب منييك امل�شييّور الييذي اخرتتييه اأن ت�شييتبديل اإحدى 
اللقطييات التييي ترغبييني بهييا بلقطييات اأخييرى، اأو اأنييه طلب 
تعديل وقت جل�شيية الت�شييوير، فال تعار�شيييه اأو ت�شتكي منه 
لأنييه يعرف ما هو الأف�شييل بالن�شييبة اإليك. يجييب اأن تعريف 
اأن الت�شوير هو عمله ومهنته التي يريد من خاللها اأن يقدم 
اأف�شييل ما لديه، خا�شيية واأنه يتمتع باخلرة املطلوبة اأثناء 

اأداء عمله.

ل بييد اأن الأمهات احلديثات يجهليين الكثر من الأمور 
عيين كيفييية التعامل مييع املولود اجلديد، ما ي�شيييبهن 
بحاليية من الرتباك والقلق. فيما يلي، اإليك اأهم الأمور 
التييي يجييب اأن تتفاديها خييالل التعامل مييع مولودك 

اجلديد. 
جرح ال�رّصة

بهدف �شمان �شفاء جرح ال�رصة الناجت عن قطع احلبل 
ال�رصي وجفافه بطريقة �شييحيحة، من ال�رصوري جداً 
اأن ل  تغطي هذه املنطقة باحلفا�س كي ل ي�شغط على 
اجلرح. كما اأنك يجب اأن حتر�شي على اأن يكون اجلرح 
جافييًا دائمًا لتفادي اللتهابات، ما ي�شييتدعي جتفيفه 

جيداً بعد احلمام.
اليافوخ

حني تغ�شييلني راأ�س طفلييك،  يجييب اأن تنتبهي اإىل عدم 
فييرك منطقيية اليافييوخ ب�شييدة، وهييي املنطقيية الطرية 
املوجييودة يف قميية راأ�ييس الطفل كييي ل تييوؤذي عظام 
جمجمة ال�شغر على املدى الطويل. افركي راأ�شه برفق 
ب�شييامبو رقيق،  واغ�شييليه باملاء، ثييم جففيه برقة عر 

الرتبيت على اليافوخ برفق مبن�شفة ناعمة.
املناديل املعّطرة

ب�شييبب الرطوبيية التييي ميكيين للمناديييل املعّطييرة اأن 
تخّلفهييا ميكن اأن يعاين �شييغرك من بع�س التح�ّشيي�س 
يف الب�رصة. لتفادي حالت م�شييابهة، اختاري مناديل 
ل حتتييوي علييى العطور لت�شييتخدميها عندمييا تكونني 
اأن جتّففييي مييكان  خييارج املنييزل، واحر�شييي علييى 
ييل اأن تواظبي  ا�شييتخدامها بالكامييل. يف املنييزل، ُيف�شّ
على الغ�شييل بال�شييابون واملييياه الدافئيية وحتديداً يف 

منطقة احلفا�س.
امل�شتح�رصات املعّطرة

كال�شييابون  املعّطييرة  الرغوّييية  املييواد  ا�شييتخدام  اإن 
وال�شييامبو واحلليييب و�شييوائل الغ�شيييل التييي حتتييوي 
علييى عنا�ييرص كيميائييية  كثرة ميين �شيياأنها اأن ت�رّص 
بب�ييرصة طرّية كب�رصة الأطفال. لتتفييادي اأّي ردود فعل 
كاحل�شا�شييية علييى ب�ييرصة ال�شييغر، ا�شييتخدمي املواد 

املخ�ش�شة له.
بودرة الأطفال

هذه املادة التي ي�شيييع ا�شتخدامها بك�ة لدى الأطفال 
ال�شييغار ميكن اأن ت�شييّبب اجلفاف لب�رصة ال�شييغر واأن 
ت�شّبب رائحًة ب�شعة بعد تغير حفا�شاته. اليوم، ين�شح 
اخلراء الأمهات بتفادي ا�شتخدام هذه البودرة خا�شة 

اأنها ميكن اأن ت�شّبب م�شاكل تنّف�شية اأي�شًا.
النوم على البطن

يجييب اأن ل ت�شييعي طفلك ال�شييغر اأبداً علييى بطنه ما 
مل تكييوين بجانبييه لأنه ل يعرف كيف يييدور وحده، ما 
يعّر�شييه خلطيير  الختناق. ميين هنا، يجب اأن ت�شييعي 
طفلييك دومييًا لينام علييى ظهره لأنه �شيييتنف�س ب�شييكل 

اأف�شييل، كمييا يقلييل خماطر املييوت املفاجييئ الذي 
ع. ي�شيب الر�شّ

اجلوع
مييل بع�س الأطفال اإىل عدم الكتفاء من الر�شاعة 

ما يدفييع الأم اإىل تعزيييز زجاجاته بييالأرز املطحون. 
ولكن هذه اخلطوة ميكن اأن توؤدي اإىل بع�س امل�شيياكل، 
خا�شيية اأن ال�شغر ل يعاين من م�شكلة تخ�س اجلوع.. 

لذا يجب ا�شت�شارة الطبيب.
احلرارة

الأطفييال يحتاجييون اإىل احلييرارة ولكيين لي�ييس اإىل حّر 
خانق. ا�شييبطي حرارة املنزل الطبيعية واألب�شي الطفل 
مالب�ييس تدفئييه ولكن ل تخنقه. اإن تطّلييب الأمر، غّطيه 
ببطانية رقيقة، ولكن احر�شييي على اأن ل ي�شعر باحلر 

واإل ف�شيعاين من م�شاكل جلدية.

مهنيييًا: ل جتييازف مبييا متلييك اإطالًقييا، واأن�شييح لك 
تقييدمي بع�ييس التنييازلت التييي ميكيين اأن ت�شيياه يف 
حييل امل�شيياكل العالقة منذ مييدة عاطفيييًا: اأعد النظر 
يف بع�ييس القييرارات اأو املواقف التي اأثارت �شييابقًا 
حتّفظ احلبيب اأو ا�شييتياءه، واأو�شييح له وجهة نظرك 

ب�رصاحة فتك�شبه

مهنيييًا: تبهر الزمالء بذكائك احلاد وتالقي جهودك 
ن لك فر�س جيدة مل�شيياريع حتلم بها  ثمارهييا وُتوؤمَّ
وتريييد حتقيقهييا لتثبييت كفاءتييك عاطفيًا: ت�شييتغل 
ارتييياح ال�رصيييك اإليك ورمبا حت�شييل منه على ما مل 
تتوقعه، وتق�شيييان معًا اأمتع الأوقات الرومان�شييية 

واأجملها

مهنيييًا: توق هذا اليوم جناحييًا مهنيًا يحتاج اإىل دعم، 
اأو ارتبيياط يثيير بع�س الإ�شييكالت مع الزمييالء، لكن 
�رصعان ما تتو�شييح الأمييور عاطفيًا: اجلو العام مريح 
ويحمييل اإليييك مفاجيياآت علييى ال�شييعيدين ال�شخ�شييي 
والعاطفي، تطر بعدها من الفرح وتتقرب من ال�رصيك 

اأك� فاأك� 

مهنيًا: قد تتعّر�س ل�شغوط من قبل زمالء اأو من بع�س 
امل�شييوؤولني اأو الإداريييني، هييذا بالإ�شييافة اىل املييزاج 
املتقّلب والنفعال ال�شييائد عاطفيًا: ت�شعر ببع�س القلق 
والنزعيياج، لي�س ب�شييبب احلبيب، بل ب�شييبب الهواج�س 

املهنية ال�شاغطة التي توتر اأجواءك العاطفية

مهنيًا: تظهيير عن مواهب كثرة وقييدرات متنّوعة ول 
�شييّيما على ال�شييعيد الداري والتنظيمييي وتطمح اىل 
املزيييد ميين العطاء واملثابييرة عاطفيًا: تالقييي تفهمًا 
كاماًل ميين احلبيب، واإذا كنت مرتبًطا ت�شييطلح بع�س 
الأمييور وتهييداأ امل�شيياكل وتعييود املييياه اإىل جماريها 

الطبيعية بينكما 

تطاردنا الن�صائح يف كلِّ 
مكاٍن على غرار الإنرتنت، 

واملجالت، والتلفزيون، 
والأفالم، عندما يتعلق الأمر 
باإقامة عالقة زوجية �صعيدة، 

اإذ ن�صمع ن�صائح مثل: "ل 
تتخذ قرار الرتباط اإل اإثر 

اللقاء الثالث"، اأو "انتظري 
اأن يعرتف هو بحبه لك ثم 

بادليه نف�س ال�صعور" اأو 
عائلتك  بلقاء  له  ت�صمحي  "ل 

اإل اإذا تيقنِت اأنه الرجل 
املنا�صب".

ً


