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مهنيًا: حتاول �حل�سول على كلمة حا�سمة �أو توقيع 
معاهششدة معّينة �أو بدء م�ششروع ما تعلق عليه �آمااًل 
كبار�ً  عاطفيًا: ال للت�رع يف �إطالق �الأحكام، يجب 
�أن تاأخششذ بعششن �العتبششار �أن جششّوك �خلا�ص م�سدر 

�مل�ساكل و�لتجاذبات �ل�سلبية مع �ل�ريك

مهنيًا: تت�ّرف باإيجابية كبرية جتاه �لزمالء، وهو يكون 
من دون �سك حمل تقدير و�حرت�م كل من حولك م�ستقبليًا 
عاطفيًا: عليششك �أن تكون �أكرث و�سوحًا مع �ل�ريك، فتعّب 
لششه عن حقيقة م�ساعششرك �لرومان�سية جتاهه وهذ� يتطلب 

بع�ص �جلر�أة

مهنيششًا: حماولة خد�ع �أحد �لزمالء ترتد �سلبششًا عليك، وقد يبتعد 
عنششك �الآخرون ب�سبب مز�جششك �ملتقلب نوعًا ما، لكن تنبيهك �إىل 
ذلششك ي�سوي �الأمور  عاطفيًا: �بتعد عششن �ال�ستخفاف يف تعاملك 
مع �ل�ريك، وكن �أكرث عمقًا معه، فهذ� يفيدكما �أكرث على �ملدى 

�ملنظور ويحول دون والدة �مل�ساكل 

مهنيششًا: يحششذرك هششذ� �ليششوم مششن بع�ششص �لرت�جششع �ملعنوي 
�ملرت�فششق مع بع�ص �لششرتّدد �لذي يفر�ص �حل�سششم قبل فلتان 
�الأمششور من بن يديك وعجزك عن �إ�سششالح ما ف�سد  عاطفيًا: 
حافظ على وترية و�حدة يف �لعالقة بال�ريك، لكن ال جتعل 
�لروتششن يدخلكما يف �مللل، فهذ� لي�ششص يف م�سلحتكما على 

�ملدى �ملنظور، فانتبه

مهنيًا: �جلو �لعام يف �لعمل �ليوم ي�سري �إىل بع�ص �لتغري�ت 
�ملفاجئششة يف جمالششك �ملهنششي �أو يف �إد�رة �ملوؤ�س�سششة �لتششي 
تنتمششي �إليهششا �أو يف �سيا�ستهششا �لعامة  عاطفيششًا: قّدم بع�ص 
�لتنششازالت �لتششي تغنششي �لعالقششة وم�ستقبلهششا، يتطلششب منك 

�لو�سع ليونة وحماوالت متكّررة �إذ� دعت �حلاجة

مهنيششًا: يدعوك هذ� �ليوم �إىل �حلذر مششن �الأخطار و�البتعاد 
عن �ملجازفات عدم ت�سديق بع�ص �ملتملقن، فكن متيقظًا 
مششن �لنيششات �ل�سيئة �لتششي قد ت�سبب لششك �ملتاعششب  عاطفيًا: 
تكون هششذ� �ليوم عا�سقًا بعو�طف مزدهرة وم�ساعر �إيجابية 
تثششري ده�سششة �ل�ريك، وتقرر فجششاأة ��سطحابه يف رحلة �إىل 

�خلارج لتجديد �سهر �لع�سل

مهنيششًا: ال بششد من �حلششذر �ل�سديد يف بع�ششص �الأحيان 
لئششال ترتكب �أخطاء ج�سيمششة، وال �سيما �أن هناك من 
ينتظششر �أي خطششوة ناق�سة منششك  عاطفيششًا: تتفق مع 
�ل�ريك على عدة �أمور، ولن ترتكا �أي خالف يتفاقم 

لئال تقعا يف �ملحظور �لذي ال حتمد عقباه
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ال تقعي في حب رجل جذاب.. الوسيمون ال يلتزمون بعالقات عاطفية طويلة األمد

�ن مل حتششَظ �أبششد�ً بعالقششٍة جششادة طويلششة �الأمششد، فعلى 
�الأرجح �أنت �إن�سان جذ�ب.

�إذ �أفادت �سل�سلة من �لدر��سات باأَنّ عالقات �الأ�سخا�ص 
ها تنتهي  �لذين يتمتعون باجلاذبية و�لو�سامة يبدو �أَنّ

ب�سكٍل �أ�رع من عالقات �الأ�سخا�ص �الأقل جاذبية.
وتو�سششح جمعيششة علم �لنف�ششص �لبيطانيششة �سبب ذلك، 
�إَنّ �لو�سيمششن ي�سعششرون باالجنششذ�ب جتششاه  �إذ تقششول 
�الأ�سخا�ششص �الآخرين، وخا�سششًة �إن كانششو� ال ي�سعرون 

بالر�حة يف عالقاتهم �حلالية.
 Attractiveness" :ويف در��سششٍة جديششدة عنو�نهششا
 and relationship longevity: Beauty is

not what it is cracked up to be"، �سادرة 
عششن جامعة هارفششارد �الأمريكية، طلششب �لباحثون من 
�مر�أتن ترتيب جاذبية 238 رجاًل يظهرون يف �سور 
كتاب نهاية �لعام �لدر��سي مبدر�ستن ثانويتن )كان 
�لرجششال بال�سششور يف عمششر �ل�سابعة ع�ششرة �أو �لثامنة 

ع�رة(.
طبششق �لباحثون �لتجربة علششى مدر�ستن يف منطقتن 
�لطبقششة  ت�سودهششا  منطقششة  يف  �إحد�همششا  خمتلفتششن، 
�لعاملششة، و�الأخرى يف منطقششٍة �أكرث ثر�ًء، ثم عادو� �إىل 
تاريششخ كل �سخ�ص ليبحثششو� �إن كان �أولئك �لرجال قد 
تزوجششو� �أو طلقششو� زوجاتهم طششو�ل �لثالثن �سنة �لتي 

تلت ذلك �لوقت.
�كت�سششف �لباحثششون �أَنّ �لرجششال �لذيششن مت ت�سنيفهششم 
باأنهششم �أكششرث جاذبيششًة عششن غريهششم كانششت �حتماالت 

�لطالق لديهم و�نتهاء زيجاتهم �أكب
ت�سششب �لعالقششات �لتي مل تنتششِه بالزو�ج، وذهب   ومل حتحُ
�لباحثششون بدر��ستهششم الأبعششد من ذلك، �إذ قششررو� تقييم 
معدالت �لزو�ج و�لطالق لدى �أف�سل 20 ممثاًل وممثلة 
علششى قائمة موقششع IMDB، و�أقششوى 100 �سخ�سية 

م�سهورة على م�ستوى �لعامل بح�سب جملة فورب�ص.
ثششم طلب �لباحثششون من نف�ص �ل�سيدتششن، �للتن قامتا 
بتقييم �سور �لرجششال بكتاب �ل�سور �ملدر�سية، ترتيب 
�لثانيششة،  وللمششرة  �لقائمششة،  يف  �مل�ساهششري  جاذبيششة 
�جلذ�بششون كان لديهم �لعششدد �الأكب من حاالت �لطالق 
�أو �لزيجششات �لق�سرية. ورغب �لباحثون يف �لتاأكد من 
�أن �ل�سبششب ور�ء ذلششك �الرتباط �لو��سششح بن �جلاذبية 
وف�سل �لعالقات �لعاطفية، هو �أَنّ �الأ�سخا�ص �جلذ�بن 

�أكرث مياًل لالجنذ�ب لالآخرين خارج عالقاتهم.

�أر�د �لباحثون كذلك �أن يكت�سفو� �إن كان لدى �جلذ�بن 
تلششك "�لنزعة �لوقائيششة" �لتي جتعلهم يششرون �الآخرين 
خارج عالقتهم �أقل جاذبية �أم ال. لهذ� قامو� بتوظيف 
130 �سخ�سششًا، حششو�يل �لن�سف منهششم كانو� يعي�سون 
و�  قيِّمحُ حيششاة رومان�سيششة مميششزة، ثم طلبششو� منهششم �أن يحُ
جاذبيششة �سششورة �سخ�ششص من �جلن�ششص �الآخششر. �كت�سف 
�لقائمششون على �لدر��سششة �أَنّ �الأ�سخا�ششص �جلذ�بن بن 
�مل�ساركششن كانششو� �أكرث ميششاًل لالجنششذ�ب �إىل �أ�سحاب 
�ل�سششور، ولكششن هششذ� فقط يف حالششة �ملرتبطششن منهم.  
�أنف�سهششم  �جلذ�بششن  �الأ�سخا�ششص  �أن  �كت�سفششو�  لذلششك، 

منجذبون لالأ�سخا�ص �الآخرين �أكرث بعد �الرتباط.
ولهششذ�، �إن كنَت قد قوبلششت بالرف�ص من �سخ�ٍص جذ�ب 
فيمششا �سبق، فال حتزن، مل تكششن �لعالقة لتدوم على �أي 

حال.

بغداد - متابعة 

خاص

طريقة عمل كوكيز البندق والكراميل

هذه حلولك للتعامل مع مشكلة اختالف السن ومتطلباتها بين أوالدك

هذا هو سّر نجاح أي عالقة زوجية.. ابدئي به

�ملقادير :
1 كوب دقيق

¼ كوب كاكاو بودرة
2 بي�سة

½ كوب زبدة
¼ ملعقة ملح

1 كوب �سكر
1 ملعقة حليب

1 ملعقة فانيليا
1 ملعقة كرمية

10 قطع حلى كر�ميل
2 كوب بندق جمرو�ص

طريقة �لعمل :
1 - �ح�ششري وعششاء و�خلطششي �لدقيششق، 

�لكاكاو و�مللح.
2 - �ح�ششري �لعجششان و�خلطششي �لزبدة 

مع �سفار �لبي�ص، �حلليب و�لفانيليا.
3 - �أ�سيفششي خليششط �لدقيق تدريجيًا مع 

��ستمر�ر �لعجن.
4 - �سعششي �لعجينششة يف كي�ص بال�ستيك 

و�تركيها يف �لثالجة ملدة �ساعة.
5 - �سّكلششي �لعجششن على هيئة كر�ت ثم 
�غم�سيها يف بيا�ششص �لبي�ص �ملخفوق ثم 

�لبندق �ملجرو�ص.

6 - كششرري �خلطوة �ل�سابقة يف �لعجينة 
كلهششا ثم �سعي �لقطع يف �سينية مدهونة 

بالزبدة.
7 - ��سنعششي حفرة يف كل قطعة كوكيز 
ثم �دخلي �ل�سينية �لفرن ملدة30 دقيقة.

8 - ذّوبششي حلى �لكر�ميل على �لنار مع 
�لكرمية وعنششد ن�سج �لكوكيششز ��سكبي يف 

كل قطعة ملعقة من �لكر�ميل ثم قدميه.

 هششل يريششد �أ�سغششر �الأوالد �أن يقّلششد �أفعال �أخيششه �الأكب؟ هل 
يتذّمششر �ل�سبششي دومًا مششن كششون دوره ياأتي بعششد دور �أخته 
�الأ�سغششر منششه يف كل �سيء؟  حششن تتكّون �لعائلششة من �أكرث 
من طفششل، ي�ستحيل �أن تكون حاجاتهم هششي نف�سها، �إذ �إنهم 
جميعهششم يرغبششون يف �حل�سول علششى �متيششاز�ت �الآخر، هذ� 
وال نن�سششى روتن �لنوم �خلا�ص بكل و�حد منهم ح�سب �سّنه. 

فكيف تتعاملن مع �ملو�سوع باأ�سلوب تربوي فّعال؟
حّددي حاجات كل طفل 

�أهم ما يف �الأمر، هو �أن حتددي لكل ولد من �أوالدك حاجاته 
وفقششًا لعمششره و�أن تكششون توّقعاتششك منطقية جتششاه كل و�حد 
منهششم. مثششاًل، �إن كان باإمكانششك �العتماد علششى طفلك �الأكب 

الأد�ء بع�ص �ملهششام وحده، ال ميكنك �أن تتوقعي من �أطفالك 
�الأ�سغششر �سنًا �أن يوؤّدو� �الأمور نف�سهششا. �ل�سغري �أي�سًا يحتاج 

�إىل �خللود باكر�ً �إىل �لنوم قبل �أخيه �أو �أخته �الأكب �سنًا.
ت�سششاٍو �أم عدل؟ مثلما تختلف حاجات �الأوالد بح�سب �سّنهم، 
مششن �لطبيعي �أن تختلششف �لقو�عد بينهم. يجششب �أن تفهميهم 
�أن �الأمششر لي�ششص �أنششك متّيزيششن بينهششم، �أو �أنششك ال تعدلششن يف 
تعاملششك معهششم، بششل الأن �لقو�نن و�ل�سو�بششط تختلف ح�سب 

�سن وحاجات كل و�حد منهم. 
 ��رحششي لهششم �الختالفات هل يرف�ششص �أ�سغرهم �خللود �إىل 
�لنششوم لياًل �أو �أن يح�سششل على قيلولة بعد �لظهر؟ ��رحي له 
�أن �أخششاه �الأكششب كان ينام باكر�ً عندمششا كان يف عمره. كما 
يجششب عليك �أن تهّيئي له روتينششًا ممتعًا قبل �لنوم كاالأغاين 
و�لق�سة وحتى بع�ششص �لدالل، لي�سبح �الأمر متمّيز�ً بالن�سبة 

�إليششه. هل يتذّمششر �لبكر من عقوبة �أق�سى حششن �رتكابه نف�ص 
خطاأ �أخته �ل�سغرى؟ مثاًل، تطلبن منه �أن يقدم لك م�ساعدة 
�أكششب عندما يتعّلششق �الأمر بفو�سى �سّببهششا كالهما؟ قويل له 
�إنششه �أكششب �سنششًا و�إن  م�سوؤولياته �أكششب من م�سوؤويششات �أخته 
�ل�سغششرى، و�إن هششذه �ملهششام يقابلهششا مزيد مششن �المتياز�ت 
لششه �أي�سششًا يف بع�ششص �الأحيششان، كاأن يخلد يف وقششت متاأّخر 
�إىل �لنششوم �أو �أن يذهششب وحششده �إىل �حلديقة مثششاًل. هل يقول 
لششك �بنك �لبكششر �إنك مت�سن وقتششًا �أطول مع �إخوتششه �الأ�سغر 
�سنششًا؟ ��رحششي له �أن �ل�سغار يحتاجششون دومًا �إىل مزيد من 
�الهتمششام و�لرعايششة، و�أنه كان يح�سل علششى �لكم نف�سه من 
�لوقششت عندمششا كان يف �سّنهششم. مششن ناحيششة �أخششرى، ميكنك 
�أن ت�سعريششه باأنششه مهششم عب �إعطائششه مهاّم �سغششرية يوؤّديها 

ويح�سل مقابلها على �متياز خا�ص.

تتحششدث �لكتششب �خلا�سة بالعالقششة �لزوجيششة كثري�ً عن 
�الحرت�م �ملتبششادل و�أهمّيته يف �لعالقة �لزوجية. ولكن 
نششادر�ً ما قّدمت هششذه �لكتب تعريفًا و��سحششًا و�سحيحًا 
لكلمة "�حرت�م". ولكن ماذ� ميكن �أن يعني �الحرت�م يف 
ظّل عالقة رومان�سية؟ ومششاذ� ميكنك �أن تفعلي لت�سعي 
�أ�س�سششًا لالحششرت�م يف حياتششك �لزوجّية، خا�سششة �إن كان 

يفتقر �إليه؟
�أظهري �الحرت�م لزوجك

غالبششًا مششا تركششز �ملششر�أة علششى �الحششرت�م �لذي يجششب �أن 
حت�سل عليه من �ل�ريك. ولكن �الحرت�م هو �أمر متبادل 

�أي�سًا، وال �سري باأن تبدئي �أنِت به.
�ختاري كلماتك بعناية

تخششرج �لكلمات عششادة من �لنا�ششص بطريقة �ريعة 
ومتهششّورة، ومششن �ل�سعششب �أن نعيدهششا مششن حيششث 
خرجت. لهششذ� �ل�سبششب، وقبل �إطالق حششرب كالمّية 
يف وجه �ل�ريك، يجب �أن تفكري بعو�قب كلماتك. 
هل تريدين فعاًل �أن تعاقبي زوجك، �أم تريدين منه 
�أن يلتفششت �إىل حاجاتك. �إن كان هدفك هو �الأخري، 
يجششب �أن حتافظششي علششى �أ�سلششوب دبلوما�سششي يف 

�حلديث.

�عرتيف مب�ساعدته
�جلميع ميّرون بوقت ي�سعرون فيه باخليبة من �ل�ريك، 
ولكششن يف �ملقابل، �سيششوؤدي �إىل بع�ص �الأمور �الإيجابية 
يف �لعالقششة. �أثنششي علششى هششذه �مليششز�ت �الإيجابية حتى 

خالل �الأوقات �ل�سعبة. 
�حرتمي �حلدود

تفّهمششي و�حرتمي حدود زوجك �ل�سخ�سية يف ما يتعلق 
بتنظيم وقته ون�ساطكما �جل�سدي.

كوين م�ستعدة للتنازل
�أن حت�سلششي علششى �الحرت�م هذ� ال يعنششي �أنه �سيكون لك 
�الأولويششة د�ئمششًا قبل �ريششكك. يجب �أن تكششوين م�ستعّدة 
للتنازل، الأن �لعالقة �لزوجية حتتاج �إىل بع�ص �ملرونة.

كوين قوية ما يكفي لالعرت�ف باأخطائك
حششن تكونن و�ثقششة بنف�سششك وبا�ستحقاقششك لالحرت�م، 
يجششب �أن ال ت�سعششري بالتهديششد. كّلنششا نرتكششب �الأخطششاء 
ويجششب �أن نعششرتف بهششا لت�سششري �لعالقة �لزوجيششة قدمًا 

بعدها.
�حمي زوجك

ال تتنششازيل عندما يتعّلق �الأمر ب�سّحة �ريكك �لعاطفية 
�أو �جل�سديششة. �إن �سعششرت ب�سعوبة �لتحّكششم يف �أع�سابك، 

جدي حاًل �ريعًا وفّعااًل.
من ناحية �ل�ريك....

تاأكدي من �أنك ت�ستحقن �الحرت�م
�لثقششة بالنف�ششص و�حرت�مهششا ال يعنيششان �أنششِك �أف�سل من 
�الآخريششن. ولكششن يجششب �أن تكششوين متاأكدة وو�ثقششة باأن 
م�ساعششرك و�أفكارك ومطالبك ت�ستحششق �الحرت�م. عندما 

تكونششن متاأكدة من ذلك، �سيقتنع �جلميع بهذ� �الأمر 
�أي�سًا.

ت�ّريف برقّي
�لتو��سششع يدفششع �لنا�ششص �إىل �حرت�مششك. حافظي على 

كر�متك وت�ّريف ب�سفافية دون �أن توؤذي �أحد�ً، عندها، 
ال بد من �أن حت�سلي على �الحرت�م �لد�ئم. 

كوين م�سوؤولة عن كلماتك
حن تكذبن على زوجك �أو تنكثن بوعد ما، �ست�سعفن 
�لثقششة �لقائمة بينكما يف �لعالقة �لزوجية. وتاأكدي من 

�أن نق�ص �لثقة يوؤّدي �إىل تر�جع يف �الحرت�م.
�أظهري �الحرت�م

كششي تتمتعششي باحششرت�م �سششادق مششن زوجششك، يجششب �أن 
حترتميششه يف �ملقابششل و�أن تقتنعششي باأنششه ي�ستحششق هذ� 

�الحرت�م. 

مهنيششًا: يح�سششل تغيششري ما يطششال �أمششورك �ل�سخ�سية �أو 
جمششال عملك ولكنك تتمكن من حتقيششق بع�ص �الأهد�ف  
عاطفيششًا: لن جتششد نف�سششك يف موقف حششرج وتتاأقلم مع 
ظششرف �سعب وال تتنازل عن حق لششك طاملا �أنك مقتنع 

�أنه لك ونا�سلت طوياًل من �أجله

مهنيششًا: ال بششد من �حلششذر �ل�سديد يف بع�ششص �الأحيان 
لئششال ترتكب �أخطاء ج�سيمششة، وال �سيما �أن هناك من 
ينتظششر �أي خطششوة ناق�سة منششك  عاطفيششًا: تتفق مع 
�ل�ريك على عدة �أمور، ولن ترتكا �أي خالف يتفاقم 

لئال تقعا يف �ملحظور �لذي ال حتمد عقباه

مهنيششًا: ي�سجل هذ� �ليوم حتششواًل مهمًا يف حياتك ويف 
�أو�ساعششك �ملهنيششة، وي�سششري �أي�سششًا �إىل تغيششري يح�سل 
يف بع�ششص �الإد�ر�ت  عاطفيششًا: ��ستعششد�دك للدفششاع عن 
�ل�ريششك حتى �لنهاية، ي�سكل عالمة فارقة يف حياتك 

ويعّزز موقعك عنده وحتتل م�ساحة �أكب يف قلبه

مهنيًا: �أجو�ء �لعمل �جليدة �رورية، بهدف �لتمّكن من 
�إجنششاز �الأعمال �ملطلوبة منك بجششد�رة وجناح، و�إثبات 
نف�سك وكفاءتك فيما تقدم عليه  عاطفيًا: ال ت�سغط على 
�ل�ريششك وكن �أكرث مرونة، تطششور�ت كثرية يف �لعالقة، 

وهذ� يكون يف م�سلحتك ويرتد �إيجابًا على �لعالقة

مهنيششًا: يف�سششح لك هششذ� �ليوم يف �ملجال حلششّل �الأمور، 
وخ�سو�سششًا �أن �لو�سع بششات حمتد�ً، ومن �ساأن ذلك �أّن 
يششرتك �نعكا�سات تطال �جلميششع  عاطفيًا: �إذ� غ�س�ست 
�لطششرف عششن بع�ششص �الأمششور، ملجششال مششا ز�ل متاحششًا 
لتششاليف �الأ�سششو�أ وتعبيششد �لطريششق جمششدد�ً �أمششام عودة 

�لعالقة �إىل �سابق عهدها


