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مهني��ًا: جتن��ك �أحد �مل�ش��اريع وتب��د�أ بور�ش��ة عمل 
جدي��دة، يف جمي��ع �الأح��و�ل ال توقع م�ش��تند�ت �أو 
�تفاقي��ات قبل �الطالع جيد�ً عليها  عاطفيًا: تعالج 
�لق�ش��ايا �لعائلي��ة و�لعاطفي��ة بال خ��وف �أو ترّدد، 
وت�ش��اهم يف �إحالل �ل�ش��الم وتقريب وجهات �لنظر 

بعد �لتباين

مهني��ًا: ال يعّق��د ه��ذ� �لي��وم �الت�ش��االت وتتخل���ص م��ن 
�لعر�قيل وجتابه �أ�شخا�شًا متزّمتني، �أو ت�شبح �أنت �شعب 
�ملر����ص بع�ص �ل�ش��يء  عاطفي��ًا: �لعالق��ة �ملزّيفة تعي�ص 
حلظ��ات حمرج��ة ورّبا حا�ش��مة خ��الل �الأي��ام �ملقبلة، 

فانتبه لهذ� �الأمر و�بحث عن عالقة �شادقة

مهني��ًا: تخو�ص ن�ش��اطات جّمة جّيدة ومنا�ش��بة، وتبحث 
ع��ن م�ش��ادر مالي��ة جدي��دة مت��ّول به��ا م�ش��اريعك �لتي 
تتطلب مو�زنة كبرية نوعًا ما  عاطفيًا: تبا�رش عالقة حب 
جديدة، �أو يوؤدي �أحد �الأوالد دور�ً يف حياتك، �أو تطل على 
خ��ر جيد يتعل��ق بال�رشيك يفرحك ويرتكك مت�ش��ي �أجمل 

�الأوقات 

مهني��ًا: كن �أكرث جدية و�نفتاح��ًا مع �لزمالء، وكرثة �ملز�ح 
ت��رتك تاأثري�ت �ش��لبية �إذ� تخّطت �حلدود �مل�ش��موح بها يف 
جمال��ك �ملهن��ي  عاطفيًا: �لغرية من �الأ�ش��باب �ل�ش��لبية يف 
�لعالقة بال�رشيك، حا�ش��ب نف�شك قبل �الآخرين فرتتاح �أكرث 

وتريح �ملحيطني بك

مهنيًا: �إحذر دربًا خاطئة ت�ش��لكها، فقد ي�شود جّو من 
�الإرباك وتو�جه مطالب �أو �أو�ش��اعًا دقيقة ميكن �أن 
تعكر عليك �ش��فو �الأجو�ء يف �لعم��ل  عاطفيًا: جتّنب 
�النتق��اد و�التهام لئال تنقلب �الأمور عليك، وت�ش��بح 
�أنت �ملذنب بعدما كنت �لريء، فتتحمل تبعات ذلك 

وتعي�ص يف قلق و�نزعاج

مهني��ًا: �ملناق�ش��ة ه��ي �لو�ش��يلة �ملثلى لت�ش��ل �إىل 
قر�ر�ت �ش��ائبة تعود عليك بالنفع يف كل �ملجاالت 
�ملادي��ة و�ملعنوي��ة  عاطفي��ًا: ق��د يقنع��ك �ل�رشي��ك 
بوجه��ة نظره �إىل بع�ص �الأمور، لذ� يجب �أن مت�ش��ي 

معه وقتًا �أطول لت�شل �إىل �لنتائج �جليدة
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6  نصائح لتعليم طفلك االحترام
 ه��ذ� �الأمر طبيع��ي جد�ً، �إذ �أن �ل�ش��غار ي�ش��عون دومًا �إىل 
�ختب��ار ح��دود �ش��ر و�لديه��م. لكن عل��ى �لرغ��م من هذه 
�ملح��اوالت �لد�ئمة الختبار �ش��رك، عليك �أن ت�ش��عي �إىل 
تعليمهم �أ�ش��اليب �الحرت�م، خا�شة �أن هذ� �ل�شلوك يبد�أ من 

�ملنزل.
ماذ� يجب عليك �أن تفعلي؟

�إظهار �ل�شلوكّيات �حل�شنة
يف �أغل��ب �الأحي��ان، ال يقاِب��ل �الأه��ل �أوالده��م ب�ش��توى 
�الح��رت�م نف�ش��ه �ل��ذي يطلبون��ه م��ن �أوالدهم، رب��ا الأن 
تربيتن��ا تدفعن��ا �إىل �ل�ش��عور باخل��وف �أكرث من �ش��عورنا 
باالح��رت�م، "فاأنا كن��ت �أحرتم �أبي الأنني كن��ت �أخاف �أن 

يعاقبني �إن مل �أنّفذ ما طلبه مني".
�أواًل، يج��ب �أن ت�ش��تمعي �إىل حديث طفل��ك �ليومي. �نظري 
يف عيني��ه وبّيني ل��ه �أنك مهتّم��ة با يقوله. لن�ش��اط �أكر 
و�أكرث تاأثري�ً، نّظمي �جتماعًا عائليًا �أ�شبوعيًا جلميع �أفر�د 
�لعائلة لي�ش��عر �أطفالك باأن ر�أيهم م�شموع من جميع �أفر�د 

�لعائلة.
عّلميه �إجابات مهّذبة

يف �ش��ّن �ش��غرية، يعّر �الأطف��ال عن �حرت�مه��م من خالل 
�لت�رّشف��ات �جلي��دة و�ملهذب��ة؛ يف ه��ذه �ل�ش��ن، يج��ب �أن 
"ل��و �ش��محت"، و"�ش��كر�ً" بانتظ��ام، و�أن  تعّلميه��م ق��ول 
تذّكريهم ب�رشورة ��شتعمال هذه �مل�شطلحات د�ئمًا. يجب 
عل��ى �لطفل �أن ي�ش��عر باأن��ك قادرة على دعمه وم�ش��اعدته 

عندما يكون مهذبًا ولبقًا، ال عندما ي�شدر �الأو�مر. 

تفادي ردود �لفعل �ملبالغ فيها
�إن �ش��معت يوم��ًا ما �أن �أبناءك �ل�ش��غار ينعتون��ك باألفاظ 
غ��ري حمّببة، حاويل �أن ال تغ�ش��بي الأن �الأطف��ال غالبًا ما 
ي�ش��عون �إىل ��شتفز�ز و�لديهم ليح�شلو� على �الهتمام �لذي 
يحتاج��ون �إليه. فبدل �لغ�ش��ب �ملفرط، �نظ��ري �إىل عيني 
طفل��ك وقويل له به��دوء وح��زم �إن هذه �الألف��اظ ممنوعة، 
وعّلمي��ه كي��ف يع��ّر �جلمي��ع يف �لعائل��ة عّم��ا يري��دون 

باحرت�م. 
توّقعي �خلالفات

بالطبع، �ش��تكون حياتك �أ�شهل بكثري �إن خ�شع �أوالدك لكل 
م��ا تريدينه منهم و�لتزم��و� بقر�ر�تك. لكن ه��ذ� �الأمر لي�ص 
و�قعي��ًا. ح��اويل �أن تتذك��ري �أن �ل�ش��غار يختلف��ون مع��ك 
ويعاندونك، ما ي�ش��طّرهم �إىل �لتقليل من �حرت�مك �أحيانًا. 

يف هذه �حلالة، يجب على �ل�ش��غري �أن يعرف �أنك م�ش��تعدة 
لال�شتماع له ولكن �رشط �أن يتكلم بلباقة و�حرت�م، بداًل عن 

�أن ترف�شي �ال�شتماع له بغ�شب وتتجاهلي خالفه معك.
�شعي �حلدود

�إن �إح��دى �أهم �لقو�عد لاللتز�م باالح��رت�م من كليكما هي 
�أن ت�ش��عي ح��دود�ً و��ش��حة للتعامل ال تقب��ل �جلدل. كوين 
حنون��ة لتك�ش��بي �ح��رت�م طفلك، وك��وين حازمة لتك�ش��بي 

�حرت�مه الأو�مرك وطلباتك. 
�مدحي �شلوكه �حلميد

عندما يت�رّشف �ل�ش��غري باأ�ش��لوب مهذب والئق، �ثني على 
�ش��لوكه لت�شّجعيه على �ال�ش��تمر�ر به. ولكن يجب �أن تكوين 
و��ش��حة يف تو�شيف �شلوكه �لذي القى �إعجابك ليعرف �أن 

هذ� �لت�رّشف هو �لذي يجب �أن يكّرره د�ئمًا.

بغداد ــ متابعة

خاص

طريقة عمل أرز باللبن 

أخطاء في مكياجك تزعج الرجل.. تجنبيها!

كيف تستمتعين بزفافك منذ الصباح حتى نهاية الحفل؟

�ملقادير : ¾كوب �أرز
2 كوب حليب
ثلث كوب �شكر

ر�شة ملح
بي�شة

ثلثا كوب زبيب
ملعقة كبرية زبدة

½ملعقة �شغرية فانيليا

 طريقة �لعمل :
�غلي كوب ون�شف من �ملاء.

��شيفي �الأرز وقّلبي.
خفف��ي �لنار وغطي �لقدر و�تركيه على �لنار 

ملدة 20 دقيقة.
��ش��يفي �ل�ش��كر، �ملل��ح وك��وب ون�ش��ف من 

�حلليب وقّلبي.
دعي��ه عل��ى ن��ار متو�ش��طة مل��دة 15 دقيقة 

حتى يغلظ �ملزيج.
��شيفي بقية كمية �حلليب، �لبي�شة و�لزبيب 

وقّلبي ب�رشعة.
دعيه��ا على �لنار مل��دة دقيقتني مع �لتقليب 

�مل�شتمر.
�رفعي��ه م��ن عل��ى �لن��ار و��ش��يفي �لزب��دة 
و�لفانيلي��ا وقّلب��ي. وزعي��ه عل��ى �لكا�ش��ات 

ويوؤكل �شاخنًا.

 وج��د �ملكي��اج يف �الأ�ش��ل الإب��ر�ز مالم��ح �ملر�أة 
�جلميل��ة و�إخفاء ما ميكن �إخفاوؤه بو��ش��طة بع�ص 
�حليل �لطبيعّية. ولكن �ل�شيحات �جلنونية تخّطت 
�ملعق��ول �لي��وم وبات �ملكياج للعدي��د من �لنا�ص 
م�ش��در نف��ور و�إزع��اج. ال تدعي �ملكي��اج يتحّول 
م��ن حماولة �إب��ر�ز جمالِك �إىل حماول��ة تغيري ما 
�أنِت عليه. بح�ش��ب �لدر��شات �لعديدة، فاإّن �لرجال 
يكره��ون كّل م��ا هو مبالغ في��ه يف عامل �جلمال. 
تعّريف �ىل �أكرث �الأخط��اء �إزعاجًا وجتّنبيها حتى 

لو كانت عن غري ق�شد.
 �لعطر �ملفرط

عل��ى �لرغ��م من حّب��ك �لكب��ري الأّي عط��ر جديد �أو 
�إ�ش��د�ر حديث، ال تر�ّشي �أكرث من ثالث ر�ّشات منه 

�أو 4 كحّد �أق�شى.
Cake  لوجه �ملخبوز �أو� 

�ش��يحة �ملكياج هذه ت�ش��بب �لنفور �أ�ش��اًل فكيف 
�لرج��ل حبيبت��ه بوج��ه م��ع طبق��ات ال  ر�أى  �إذ� 

متناهي��ة م��ن ك��رمي �الأ�ش��ا�ص وخ��ايف �لعي��وب 
و�لبودرة و�لبال�ص؟ ��ش��تبديل هذه جميعها بكرمي 
�أ�ش��ا�ص خفيف وطّبقي �خلايف عن��د �الأماكن �لتي 
ه��ي بحاجة له فقط مثل �لهاالت �ل�ش��ود�ء، �لبقع 
�أّي زو�ئ��د بو��ش��طة  �أزيل��ي  �لد�كن��ة و�الحم��ر�ر. 

�الإ�شفنجة.
 �لرمو�ص �لطويلة و�لكثيفة

يف حماول��ة لتقلي��د كي��م كارد��ش��يان، �ش��ينتهي 
ب��ِك �الأم��ر برمو���ص �لعنكب��وت. وعل��ى �لرغم من 
�أنن��ا ر�أينا هذه �ل�ش��يحة على مدرج��ات �الأزياء، 
فاإنه��ا لن تخرج من هناك. من �جلميل جد�ً تعزيز 
مظهر عينيِك بالقليل من �لرمو�ص �الإ�ش��افية لكن 

تذّكري، قليلها كثري. 
 �لب�رشة �جلافة

لعّل �أكرث ما يزع��ج �لرجل هو مل�ص يدين جافتني 
ومت�ش��ققتني. �لب�رشة �جلافة �ش��تظهر �أي�ش��ًا حني 
ترتدين ف�ش��اتني �أو تنور�ت ق�ش��رية. �إن كنت من 
�للو�ت��ي يعانني من هذه �مل�ش��كلة، ال تخرجي من 

دون ترطيب ج�شمك بالكامل بلو�شن مرّطب.

 �الأ�شنان �ل�شفر�ء
 Hollywood ل�ش��ِت بحاج��ة للح�ش��ول عل��ى
Smile لكي تكوين مقبولة يف �ملجتمع ولكن هل 
فك��رِت يومًا يف �النطباع �ل��ذي يكّونه �لنا�ص من 
حولِك عنِك �إن كانت �أ�شنانِك �شفر�ء؟ لعّلِك تعانني 
م�ش��كلة ولكن هذ� �شي�شّبب �الإزعاج و�الإحر�ج لدى 
�لرج��ل. زوري طبيب �أ�ش��نانِك ب�رشعة و�جلئي �إىل 

�خللطات �لطبيعية �ملبّي�شة.
 �لغلو�ص �للماع

يحب �لرجل �ل�شفاه �لتي فيها ملعة جميلة وناعمة 
ولكن �بتعدي عن تلك �لتي تلت�ش��ق بع�ش��ها على 
بع�ص. ��شتثمري يف عالمات عاجلت هذه �مل�شكلة 

يف منتجاتها.
 �ملكياج �ل�شموكي �لكثيف

�لرجال يع�ش��قون �لغمو�ص و�الإث��ارة حتمًا ولكن 
حني ت�ش��بح �الأل��و�ن �لد�كنة كثيف��ة على �جلفون 
فه��ذ� �أمر �آخ��ر. �خلقي تاأثري �ش��موكي در�ماتيكيًا 
ناعم��ًا من خ��الل �مل��زج ب��ني �الآياليرن �الأ�ش��ود 

و�لقليل من �لظالل. 

 ي��وم زفاف��ك هو �أجمل ي��وم يف حياتك، لكنه �أي�ش��ًا 
�أكرثه��ا �إرهاق��ًا، ه��ذ� �الإرهاق �لذي ق��د يظهر عليك 
فجاأة قبل �نتهاء مر��شم �الحتفال متامًا، �الأمر �لذي 
ق��د مينع��ك من �ال�ش��تمتاع �لكام��ل باالج��و�ء.. هذه 
�إذ�ً بع���ص �حلي��ل للتغلب على �الإرهاق و�ال�ش��تمتاع 
بزفاف��ك م��ن �ل�ش��باح حت��ى �مل�ش��اء.     ��ش��تيقظي 
بن�ش��اط، �أي يج��ب �أن تخل��دي �إىل �لن��وم يف �ش��اعة 
مبكرة، ل��ذ� ال تنظمي حف��ل �لعزوبية )ليل��ة �حلناء(  
قب��ل ليل��ة م��ن يوم زفاف��ك.     تن��اويل فط��ور�ً غنيًا 
بالروتينات و�لكربوهيدر�ت �ملركبة، الأنه �شيتطلب 
وقت��ًا ليتج��ز�أ يف ج�ش��مك، ما �ش��يمنحك طاق��ة �أكر 
ووقت��ًا �أط��ول دون حاج��ة للطعام.     �منحي نف�ش��ك 
�لكث��ري من �لوقت لتجهزي نف�ش��ك، حتى تتمكني من 
�ال�ش��رتخاء و�ال�ش��تمتاع م��ع �ش��ديقاتك، م��ن دون 
توت��ر �لوق��ت ومد�همت��ه.     �رتدي قمي�ش��ًا مفتوحًا 
وو��ش��عًا قب��ل �لب��دء بت�رشي��ح �ش��عرك، كي ال يف�ش��د 

عندم��ا تخلعين��ه.     نظم��ي الئحة للعري�ص تت�ش��ّمن 
�ملهام �لتي يجب عليه �لقيام بها يف �ليوم �ملنتظر. 
�إن كان ح��ذ�ء �لزف��اف جدي��د�ً، وعل��ى �الأرج��ح ه��و 
كذل��ك، يجب �أن تبدئ��ي بارتد�ئه قبل م��دة لتتفادي 
�آالم �لقدم��ني. ال تبالغ��ي يف و�ش��ع �لعط��ر، الأنه قد 
ي�ش��يبك بالغثيان كما قد يجذب �حل�رش�ت. ��شتعيني 
بنظ��م للحفل. نعم، قد يكلفك �الأمر �ملزيد من �ملال، 
ولكن��ه �ش��يقيك �ل�ش��حن و�لتوت��ر. �إن مل تتمكن��ي من 
�ال�ش��تعانة بن�ّش��ق، دعي �الأمر ل�ش��ديقاتك �للو�تي 
تثقني بهن.  ال تن�ش��ي حقيبة �لطو�رئ للعرو�ص، �لتي 
يج��ب �أن تت�ش��ّمن م��ا قد حتتاج��ني �إليه من ��ش��ياء 
�شغرية ولكن فعالة.�لتقطي بع�ص �شور �ل�شيلفي لك 
وللعري�ص. بعد �ل�ش��يلفي، تخلي ع��ن هاتفك، فاالأهم 
�الآن ه��و حف��ل زفاف��ك. ��ش��رتخي قبل �لدخ��ول �إىل 
قاع��ة �حلف��ل.     �دخلي، خذي نف�ش��ًا عميق��ًا، تاأملي 
م��ن �شي�ش��بح زوج��ك، و�حفظ��ي �لذك��رى يف قلب��ك 

وخمّيلت��ك.     تن��اويل �لقلي��ل م��ن �لطع��ام خالل 
خم�ص دقائق، �إذ �إن تناول وجبة ع�شاء كاملة 
�ش��يكون م�شتحياًل.    �بت�شمي، وقابلي �جلميع 

برحابة �ش��در، حتى لو كان �شخ�ش��ًا مل تتكلمي 
مع��ه من��ذ �ش��نو�ت، الأن��ك ل��ن ترغب��ي يف �أن تكوين 

�لعرو�ص �لغا�شبة.
    ��شكري �جلميع �أنت و�لعري�ص حل�شورهم الأهم يوم 
يف حياتكما.    و�ش��بي زوجًا من �الأحذية �مل�شطحة 
للحف��ل، ك��ي ترتديه حني ترغب��ني يف �لرق�ص �أو �إذ� 
�ش��ي وقتًا  �ش��عرت بالتع��ب م��ن �لكع��ب �لعايل.خ�شّ

لو�لديك، و�رق�شي مع و�لدك.
حاذري وقوع �آثار �لكعك يف �شعرك وعلى ف�شتانك.

�أعط��ي من�ّش��ق �الأغاين الئحة باالأغ��اين �لتي تريدين 
�ش��ماعها.     �رق�شي، فاأنت ت�شتمعني الأجمل �الأغاين 
و�شاحة �لرق�ص تعّج باالأ�ش��خا�ص �لذين حتبينهم... 

�أي حان وقت �الحتفال!

مهني��ًا: �حلظ يحالفك ما ي�ش��ري �إىل عملية بيع ناجحة، 
�أو دورة تثقيفي��ة �أو علمي��ة �أو �إعالنية تب���رّش بالنتائج 
�جلي��دة و�الإيجابية على غري �ش��عيد  عاطفيًا: ال جترح 
كري��اء �حلبي��ب حتى لو كان قا�ش��يًا مع��ك، تريث هذ� 
�لي��وم وال تت�رّشع يف �إطالق �الأح��كام �أو �إعالن مو�قف 

مت�شّددة

مهني��ًا: حني تعمل بجهد كبري فاإّن �جلميع �شي�ش��عى 
�إىل �أن تن��ال حق��ك، وه��ذ� �شي�ش��عرك بارتياح كبري 
��ح بع�ص  و�ش��عادة بالغ��ة  عاطفي��ًا: علي��ك �أن تو�شّ
�لنق��اط �لعالق��ة، و�إال فاإّنك �ش��تبقى رهن �ل�ش��كوك، 

وذلك لن يكون يف م�شلحتك

مهني��ًا: ترت�كم �الأ�ش��غال وتط��ر�أ �خلالف��ات على نحو 
و��ش��ح وملمو���ص، لذل��ك فاإّنه يوم غري مالئ��م �إطالقًا 
للتطّرق �إىل �ملو�ش��وعات �حل�شا�شة  عاطفيًا: متيل �إىل 
�إثارة �خلالفات، وتبحث عن �الأعذ�ر لتوجيه �للوم �إىل 
�حلبي��ب، م��ا يثري قلقه من ت�رشفات��ك وربا يفكر يف 

�البتعاد عنك فرتة

مهني��ًا: مز�ج��ك �ملتقلب لن ي�ش��اعدك كثري�ً، ل��ذ� عليك 
تبدي��ل �أولويات��ك لبلوغ �أهد�ف��ك �لتي حددتها لنف�ش��ك 
وقط��ع �لطري��ق �أم��ام �مل�ش��طادين يف �ملي��اه �لعك��رة  
عاطفي��ًا: علي��ك �أن تك��ون �رشيح��ًا م��ع �ل�رشي��ك، الأّن 
�حلقيقة �ش��تظهر عاج��اًل �أم �آجاًل، عنده��ا تتعقد �الأمور 

�أكرث فاأكرث وت�شبح عاجز�ً عن �إيجاد �حللول

مهني��ًا: �لعمل بالن�ش��ائح ���رشوري وال �ش��يما �أنك تنتقل 
م��ن مرحلة عادي��ة �إىل مرحلة ��ش��تثنائية ق��د متلي عليك 
�لقي��ام باحتياطات �رشورية لتح�ش��ني �ملوقع   عاطفيًا: 
م�ش��ارحة �ل�رشيك ب�شاعرك جتاهه مهّمة، لكن ال تك�شف 
جمي��ع �أور�ق��ك يف ه��ذ� �ملج��ال، ب��ل تقدم خط��وة خطوة 

لتعرف �إىل ما �شتوؤول �إليه �لنتائج

 ال ميكن �لنظر �إىل 
�الأطفال يف �أوىل 

�سنو�ت �ملدر�سة على 
�أنهم مثال لل�سلوكيات 

�جليدة �لتي تعبرّ 
عن �الحرت�م، ففي 

اأ  بع�ض �الأحيان يتهيرّ
لك وكاأن هدفهم �الأول 

هو �إخر�جك عن 
طورك.

�أح��د  �أو  �الأ�ش��خا�ص  �أح��د  مهني��ًا: تفك��ر يف ك�ش��ب 
�ملنا�ش��ب �أو ربا �رش�ء منزل �أو �ش��يارة �أو �أي �شيء 
�آخ��ر حتلم ب��ه  عاطفي��ًا: ي�ش��هل عليك كتابة �ل�ش��عر 
و�لتغّزل باحلبيب، تتمّتع بالف�شاحة و�لطالقة، لذلك 

لن ي�شعب عليك �إقناعه بوجهة نظرك


