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مهنيًا: حاول �أن تكون �صاحب �أخالق عالية 
مييع �لزمييالء، وال تنفذ �أعمااًل غيير م�صمونة 

�لنتائج
عاطفيييا: و�صييع عاطفييي مميييز ونييادر يف 
حياتك، ت�صيطر علييى �نفعاالتك وتبدو و�ثقًا 

بنف�صك

مهنيييًا: �لقمر �جلديد يف بييرج �لقو�س يجعلك 
تتاأكييد ميين بع�س �الأمييور وتطييرح ت�صاوؤالت 
وتذهب للتحقق من بع�س �ملعطيات عاطفيًا: 
ال تقييدم �لن�صائييح �إىل �ل�رشيييك �إذ� مل يكيين 

هادئًا، فهذ� �صيزيده غرور�ً مع مرور �لوقت

مهنيًا: تاأتيك �لن�صائح من بع�س �الأ�صخا�س 
�لنا�صجيين، فا�صغ �إليهييا وتعلم من جتارب 

�الأكرب منك �صنًا وال ت�صتهرت مبا يقولونه لك
مييع  �لعاطفييية  �الأو�صيياع  تبحييث  عاطفيييًا: 
�ل�رشيك، لكن عليييك �أن تكون و��صحًا ودقيقًا 

الإقناعه بوجهة نظرك

مهنيًا: ي�صييكل �ملثلث بن جوبيتر و�صاتورن 
طالعييًا جيد�ً مع �لقمر �جلديييد يف �لقو�س، ما 
قد يعني ربحًا ماديًا �أو عماًل فريد�ً تخرج به

عاطفيييًا: �لتعيياون �جلييدي مييع �ل�رشيك يعزز 
�أكيير  �ل�صييورة  فت�صبييح  بينكمييا،  �لعالقيية 

و�صوحًا من �ل�صابق

مهنيييًا: �لقميير �جلديييد يف برجييك ي�صيير �إىل مرحلة 
جديييدة تعي�صهييا، �أو �إىل دورة فلكييية مميييزة تعييدك 
بالنجيياح، وتتعييزز قدر�تييك �لفكرية وتهتييم ببع�س 
�لدر��صات عاطفيًا: �لتو��صل �لد�ئم مع �ل�رشيك يوفر 
عليكمييا �لكثيير ميين �لعر�قيييل، وي�صاهييم يف تثبيت 

�لعالقة بينكما على �أ�ص�س متينة جد�ً

مهنيييًا: �لقمر �جلديد يف بييرج �لقو�س يدعوك 
�إىل �لتحفظ �إز�ء مبادرة يدفعك �إليها بع�صهم، 
وت�صعر باالرتييياح �إىل بع�س �جلماعات �لتي 

تنتمي �إليها
عاطفيييًا: يطلب �ل�رشيييك �إي�صاحييات حمددة 
حول بع�س �الأمور، وهذ� من حقه 

حتى يدرك ما تخطط له

مهنيييًا: �إذ� كنت تو�جييه م�صكالت و�أزمات يف 
جمالييك �ملهني، فاإن ذلك يفر�س عليك مزيد�ً 

من �حلذر للتخل�س منها
عاطفيييًا: ي�صعك �ل�رشيك �أمام �رشوط �صعبة، 
�لتخلييي عنييك  بعييد رغبتييه يف  وخ�صو�صييًا 

و�لرحيل
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كيف تستعيدين رشاقتك بعد الوالدة؟
ويف هييذ� �ل�صييدد، نركييز علييى �أهمييية ح�صييول 
�جل�صييم علييى جميييع �لعنا�ييرش �لغذ�ئييية �لتييي 
يحتاجها لتعزيز �لطاقة �ل�صئيلة �ملتبقية لديك 
كونييك �أمييًا جديييدة. ويف حيين ال يتاأثيير حليب 
�لثييدي عمومًا باأي نييوع معن ميين �لطعام، �إال 
�أنييه �إذ� مل يح�صييل �جل�صم علييى �لكمية �ملطلوبة 
من �لعنا�رش �لغذ�ئية، �صيبد�أ با�صتخد�م ما كان 
يخزنييه. وي�صاعييد تنيياول �لطعييام �ل�صحي على 
حماربيية حيياالت �الإرهيياق وتقلب �ملييز�ج �لتي 

ترتبط مبر�حل �الأمومة �الأوىل.
و�الأعر��ييس �الأكر �صيوعًا �لتييي تظهر لدى �الأم 
�جلديييدة هي �لتعييب و�الكتئيياب. وحل�صن �حلظ، 
هناك جمموعة متنوعة من �الأطعمة �لتي ميكن 
�أن ت�صاعييدِك يف مكافحة هييذه �الأعر��س. وتزيد 
�لكربوهيييدر�ت �ملعقدة م�صتويات �ل�صروتونن 
يف �لدميياغ، وهييو �لهرمييون �لييذي يتحكييم يف 
مز�جييِك. ولذلك، تكييون �أف�صل طريقيية ملحاربة 
�لتعييب بتنيياول وجبييات خفيفة �صغييرة غنية 

بالكربوهيييدر�ت �ملعقدة مثييل �لفو�كه �ملجففة 
ودقيييق �ل�صوفييان و�لليين �لزبييادي و�حلبييوب 
�لغنييية باالألييياف. �أمييا �لفيتاميين B3، فيلعب 
دور�ً �أ�صا�صيًا يف عملية �لتمثيل �لغذ�ئي للطاقة. 
وُتعتييرب �الأطعمة مثييل حلوم �لبقيير و�لفا�صوليا 
جيييدة  و�صيليية  و�ل�صمييك  و�لدجيياج  �ملجففيية 
للح�صول على فيتامن B3 يف نظامك �لغذ�ئي. 
وُيعييد �لزنك ميين �ملعادن �ملهميية �الأخرى �لتي 
تدعييم �لعمليييات �ملختلفة يف �لدميياغ و�جل�صم. 
وقييد يوؤدي نق�س �لزنييك يف �لنظام �لغذ�ئي �إىل 
�رشعيية �النفعييال و�الكتئيياب. وت�صمييل �الأطعمة 

�لغنية بالزنك �لبي�س و�ل�صمك و�للن”.
و “يرتبييط �لنق�ييس يف �لفيتاميين C على غر�ر 
�لزنييك باالكتئاب. وميكن زيادة تناول �الأطعمة 
مثييل �لبييازالء و�لتييوت �مل�صاهميية يف �حلد من 
�الكتئيياب. �إن �إ�صافيية وجبييات �لطعييام �لغنية 
بالكال�صيييوم قييد ت�صاعييد يف جتنييب �الكتئيياب 
و�لقلق. ومن �أف�صل �الأطعمة �لغنية بالكال�صيوم 
�لليين و�جلن و�ل�رشدييين مع �لعظييام و�حلليب 
و�صمييك �ل�صلمييون مييع �لعظييام وبييذور �ل�صم�صم 

�أو �لع�صائيير �ملدعميية بالكال�صيييوم. و�الأهييم �أن 
تتذكييري �أنك بحاجيية �إىل تناول �لطعييام! لي�س 
هذ� �لوقت �ملنا�صب التباع نظام غذ�ئي �صارم، 
فج�صمِك يحتاج لقدر كاٍف من �لطاقة و�لعنا�رش 
�لغذ�ئييية �ملنا�صبيية خييالل هييذه �لفييرتة، وميين 
�ل�رشوري �أن تعريف �أنه ميكنِك فقد�ن �لوزن من 
خالل حتقيق �لتو�زن بن وجبات �لطعام ال من 
خالل تناول كميات �أقل من �لطعام. ومن �ملهم 
�أي�صييًا مر�قبة �ل�صاعيية؛ تناويل �صيئييًا كل ثالث 
�أو �أربييع �صاعييات مل�صاعدتك علييى �حلفاظ على 
م�صتويييات ثابتيية من �ل�صكيير يف �لييدم و�لطاقة 

طو�ل �ليوم.
تقدمهييا  �أن  ميكيين  �لتييي  �لن�صيحيية  وحييول 
حييول كيفييية فقييد�ن �لييوزن بطريقيية �صحييية 
�الأكل  تتنيياويل  �أن  يكفييي  “ال  �الإجنيياب،  بعييد 
�ل�صحييي ليعود وزنييك كما كان عليييه وتفقدي 
�لكيلوغر�مييات �الإ�صافية �لتييي �كت�صبتها �أثناء 
�حلمييل. وحتاول �أمهات كثيير�ت خ�صارة �لوزن 
ب�صييكل كبيير يف فرتة ق�صييرة، ولكيين �إذ� قمت 
بذلييك �صت�صعرييين باالكتئيياب و�الإحبيياط، ولن 

ت�صتطيعييي �ال�صتمر�ر يف ذلييك، و�صيبقى �لوزن 
�الإ�صييايف �لذي �كت�صبته يف �حلمل لفرتة �أطول. 
يذكيير �أنه بعييد �لييوالدة، حتتيياج �الأم �إىل 400 
�صعييرة حر�رية �إ�صافية يف �ليوم �إذ� كانت تلجاأ 

�إىل �لر�صاعة �لطبيعية.
�أما �إذ� كانييت تلجاأ �إىل �لر�صاعة �لطبيعية فقط 
�أو تعطي �لطفل حليب �الأم فقط، ف�صتخ�رش �ملر�أة 
بن 400 �إىل 600 �صعرة حر�رية يف �ملتو�صط، 
مييا يعني بب�صاطيية �أن �لر�صاعيية ت�صاعدك على 
خ�صارة �لوزن. ولكن من �ل�رشوري �أي�صًا �لتاأكد 
من �أن نظامك �لغذ�ئي يتما�صى مع �حتياجاتِك 
�جلديييدة. ولي�س من �ل�ييرشوري �أن تكون �ملر�أة 
م�صتعييدة ملمار�صيية �لتمارييين �لريا�صييية قبييل 
مييرور 6 �أ�صهيير علييى والدة طفلها، لكيين ما �أن 
ي�صمح لها �لطبيب بذلييك، �صيكون �مل�صي خيار�ً 
ر�ئعييًا! كما ي�صاعييد �لتدريب على رفييع �الأثقال 
ب�صييكل كبر على ت�رشيع عملية �لتمثيل �لغذ�ئي 
�خلا�ييس بك. وخييالل �الأ�صهر �ل�صتيية �الأوىل من 
والدة �لطفييل، ال ُين�صييح با�صتخييد�م �ملعييد�ت 

�لريا�صية �لتي قد تكون موؤذية.

بغداد – هيفاء القره غولي

يعلم اأغلب النا�س مدى 
اأهمية التغذية ال�سليمة 
اأثناء احلمل، ولكن من 
ال�سروري اأي�سًا اإدراك 

اأن تناول الطعام 
ال�سحي بعد اإجناب 

طفلك يتمتع بالقدر 
نف�سه من الأهمية.

�ملقادير 
�لكبة : 3 كوب رز حبة ق�صرة

0.5 كوب حلم مفروم ناعم
ملح ح�صب �لرغبة

�ل�صوربة :
كوب عد�س م�صلوق

كوب ب�صل مفروم ناعم
كوب �صلق مفروم

كوب �صلغم )لفت( مقطع مكعبات
0.5 كوب �صعرية

2 ملعقة كبرة معجون طماطم

ملعقة �صغرة مطحون حلبة جافة
ع�صر ليمونة

ملح ح�صب �لرغبة
زيت

�حل�صوة :
موجودة يف و�صفاتي ح�صوة متعددة �ال�صتعماالت

طريقة �لتح�صر 
نغ�صل �لرز و يرتك باملاء ملدة �صاعة

ثم ي�صفى �لرز ويفرم مبح�رشة �لطعام
عندمييا ي�صبح �لييرز ناعم جد�ً ن�صيف لييه �للحم ويخلط 

�ىل �ن تتكون �لعجينه

نح�ييرش �ل�صوربيية بتحميير �لب�صل ثييم �ل�صلغييم و �ل�صلق 
ون�صيف �حللبة و معجون �لطماطم

نخلييط �جلميع وي�صاف قليل ميين �ملاء ملزج �ملكونات 
ويقلب ملدة دقيقتن

ثم ن�صيف ماء مغلي ون�صعه على نار عالية
نبد�أ بلف �لكبة و�حدة تلو �الخرى

و ن�صقطها بال�صوربة �ىل �ن تكتمل �لكمية
ثم نرتكها تغلي 30 دقيقة

ن�صيف �لعد�س و�ل�صعرية و �لليمون و �مللح
تخلييط جيد�ً و نرتكهييا على نار هادئة جييد�ً 30 دقيقة 

�خرى مع �لتقليب بن �حلن و �الخر

طريقيية عييالج جفيياف �لب�ييرشة يف ف�صييل �ل�صتيياء، مع 
�قييرت�ب ف�صل �ل�صتاء حيييث برودة �لطق�ييس تبد�أ معانة 
�لكثيير من �ل�صيد�ت و�لبنييات يف �لب�رشة حيث �جلفاف 
�مللحوظ يف �لب�ييرشة كلها وخ�صو�صييًا �ليدين. معاناة 
�ل�صيييد�ت تبد�أ مع �الأعمال �ملنزلييية يف �لربد ثم غ�صيل 
�ليدين مبياه �صاخنة بع�ييس �ل�صيء ثم �لتعر�س للجود 
�لبارد وتبد�أ �ليدين و�لب�رشة عامة يف �جلفاف و�لتق�صر 
وتتعر�صي خل�صونة �لب�رشة. م�صكلة جفاف غر مرتبطة 
مبرحليية عمرييية معينة فقييد ت�صيييب �لكبييار و�ل�صغار 
ويجييب �الأعتنيياء بالب�ييرشة و�تبيياع �لطييرق �لطبيعييية 
لعييالج جفاف �لب�رشة. وهناك بع�ييس �خلطو�ت �ل�صهلة 

و�لب�صيطة لعالج ت�صققات �لب�رشة وجفاف �جللد:
عالج جفاف �لب�رشة يف ف�صل �ل�صتاء

ين�صح �لكثر من �أطباء �لتجميل بتناول �الأطعمة �لغنية 
باأحما�ييس �الأوميجا 3 مثييل �ل�صاملييون و�جلوزيف�صل 
تنيياول �ملييو�د �لغذ�ئية �لغنية مبييادة �لبوليفينول مثل 
و�لفر�وليية  و�لرمييان  و�ل�صوكوالتييه  �الأخ�ييرش  �ل�صيياي 
�الهتمييام بتناول �طعمة غنييية بفيتامن ج وفيتامن 
هييي وهي متو�جييدة يف �لكثر من �لفو�كييه مثل �لكيوي 
و�الأفييوكادو و�جلو�فيية وزيت �لزيتون حيياويل ترطيب 
�جللد ب�صورة دورية وعدم �النتظار حتى يجف �جللد ال 
بد من تدليك �لب�ييرشة بخليط مكون من �حلليب و�لع�صل 
مرتن على �الأقل يف �الأ�صبوع حيث يعمل على �لق�صاء 
علييى جميع ت�صققات �لب�ييرشة ويعمل على عالج جفاف 
�لب�رشة ويجعلها رطبة قومي بخلط 100 مل من ع�صر 
�لطماطييم مع ملعقة و�حدة ميين ع�صر �لليمون وقومي 

بتوزيعهييا علييى �لب�ييرشة و�تركيها ملييدة 10 دقائق ثم 
غ�صيل �لب�رشة باملاء وكذلك قومي باأ�صتخد�م �لفازلن 
وزبدة �ل�صيييا النها معززة بالزيوت �لتي ترطب �لب�رشة 
ترطيبا كافيا يجعلها ناعمة وخالية من �لتق�صر و�ليك 
هييذه �القنعة للتخل�س من �جلفاف   قناع ق�رش �لبطيخ: 
قومييي بو�صييع ق�ييرش �لبطيخ علييى �لوجه ملييدة ن�صف 

�صاعة
قنيياع ق�رش �ملوز: يو�صييع على �لوجه ملييدة ربع �صاعة 
قنيياع �لفا�صولييياء �خل�ييرش�ء: و�صييع �لفا�صولياء يف 
مياه حيياويل 8 �صاعات قوومي بهر�صها وو�صع ملعقة 
من ع�صل �لنحل عليها قناع �خليار �ملقطع و�مل�رشوب 
يف �خلييالط ثييم قومييي بو�صعه يف �لثالجيية ثم و�صعه 

على �لوجه ملدة ربع �صاعة

مهنيييًا: �لقميير �جلديد يف بييرج �لقو�س يدفعك 
�إىل �ملغامييرة، ويتحدث عن غر�ميات و�أجو�ء 
عذبيية وتييرتك �نطباعييًا جيييد�ً لييدى �ملحيييط 
عاطفيييًا: عليييك �أن تبذل جهييد�ً �أكرب لتح�صن 
عالقتييك بال�رشيييك، وذلييك ي�صاعييد يف توفر 

�أجو�ء �أف�صل بينكما

مهنيييًا: �إذ� كنت تو�جييه م�صكالت و�أزمات يف 
جمالييك �ملهني، فاإن ذلك يفر�س عليك مزيد�ً 

من �حلذر للتخل�س منها
عاطفيييًا: ي�صعك �ل�رشيك �أمام �رشوط �صعبة، 
�لتخلييي عنييك  بعييد رغبتييه يف  وخ�صو�صييًا 

و�لرحيل

مهنيًا: تكون يف �ملوقع �الأقوى لكن ال ت�صتغل 
هذ� �الأمر، ال ت�صتطيع �أن حت�صل على كل �صيء 
عاطفيًا: من �ملمكيين �أن تتلقى عر�صًا للزو�ج 
�أو �أن تعقييد خطبة، �أو يييوؤدي �لفريق �الآخر �أو 

�ل�رشيك �أو �لزوج دور�ً يف �أحد�ث هذ� �ليوم

مهنيًا: متيل �إىل ت�رشيييع �الأمور و�لعفوية يف 
�خليييار حينًا، ثييم تعي�س تردد�ً قاتيياًل �أحيانًا 
�أخييرى، �ملعنويات عالية هييذ� �ليوم عاطفيًا: 
ت�صعيير باحليوييية ومتار�ييس جاذبييية كبييرة 
على �جلن�ييس �الآخر وتاأ�رش �لقلوب وتطل على 

تغر�ت وبع�س �ملحظور�ت

مهنيًا: �حلذر و�الحتييياط و�جبان، وخ�صو�صًا 
قييد تكييون قا�صييية وغيير  �الأيييام �ملقبليية  �أن 

حم�صوبة �لنتائج وحتمل مفاجاآت غر �صارة
عاطفيًا: مو�صوعات مثرة للجدل تناق�صها مع 
�ل�رشيييك، وهي تكون يف معظمهييا مادة د�صمة 

لتزكية �خلالف �ملتفاقم بينكما

تبحييث �لبنييات د�ئمييا عيين �حل�صييول علييى �صعيير طويل 
وكثيييف و�صحييي يف �ن و�حد وهنيياك �لكثر من 

�لو�صفات و�خللطييات �لطبيعية �ملده�صة يف 
هييذ� �المر ولكيين د�ئما مييا ينق�صها �صيء 

و�ليوم نقييدم لكم خلطة �لثييوم و�لب�صل 
ميين �جييل �حل�صييول علييى �صعيير كثيف 

وطويل و�صحي بقوة
�لثييوم و�حييد ميين م�صييادر �لكربيييت 
�لر�ئعة وهو يعمل ميين تعزيز �نتاج 

�لكوالجيين وهو �مل�صدر �لر�ئع يف 
زيادة منو �ل�صعر ب�صكل طبيعي
�إ�صافيية �لب�صييل و�لثييوم  مييع 

�صويييا ومييع خلطهييم ب�صكل 
حاليية  نييرى  �صحيييح 

زيييادة  ميين  قوييية 
طييول �ل�صعيير كما 

يعمييل  �نييه 
�نتاج  علييى 

يف  �ل�صعر 

�الأماكن �مليتة
�لثييوم �أي�صا ي�صاعد من تدفق �لييدم �إىل فروة �لر�أ�س 
وهييو بذلييك يعطي �ل�صعيير تغذية �لتييي يحتاج 
لهييا ب�صهوليية كبييرة وبذلك فيياإن ب�صيالت 
�ل�صعر حت�صل على �لكثر من �لفيتامينات 

وكافة �لعنا�رش �لتي حتتاج لها
كيف نقوم �الن بعمل خليط �لثوم و�لب�صل 
من �جييل �حل�صول على �صعر طويل والمع 

وكثيف متاما
نح�ييرش �لب�صل ونقوم بفرمييه جيد� حتى 
ن�صتخييرج منييه ع�صيير ونقييوم بو�صييع 
ع�صر �لب�صل على فروة �لر�أ�س ونرتكها 
حتييى ربع �صاعة وبعييد ذلك نقوم بغ�صل 

�ل�صعر
نقييوم بعمل ع�صيير من �لثييوم ن�صحقه 
جيييد� ونخلطه مبلعقة و�حييدة من زيت 
جوز �لهنييد ونغليهم �صويا حتى دقائق 
يييربد  وبعدمييا  بلطييف  �لتحريييك  مييع 
�خلليط نقوم بو�صعه علييى فروة ر�أ�صنا 
مييع �الهتمييام بالتدليييك �جليييد بلطف 
ونقييوم بعمل هذه �خلطييو�ت مرتن �إىل 

ثالثة مر�ت يف �الأ�صبوع
�إن كان �ل�صعيير يعيياين من ت�صاقط �و ق�ييرشة فالثوم كفيل 

باأنهاء �المر
��صتخد�م خليط �خر ر�ئع لل�صعر وهو خليط �لثوم و�لع�صل
نقييوم بعمل ع�صر �لثوم ونقييوم بو�صع ع�صر �لثوم يف 
وعيياء ونقوم باإ�صافيية �لع�صل �إليه ونقلييب جيد� ون�صعه 

بد�خل �لثالجة
نقييوم بو�صييع ماء يف �لغالييية ونقييوم باإ�صافة ثالثة 

مالعييق ميين �لكامويييل وبعد ذلييك نقييوم بتذويبه 
جيييد� يف �مليياء �ملغلي مييع �الهتمييام بالتقليب 

�جليد وهو على �لنار
نقييوم برفع �خلليييط من علييى �لنار ونرتكييه حتى يربد 

متاما
وبعد ذلك نقوم باإخر�ج ع�صر �لثوم و�لع�صل من �لثالجة

نقوم باإ�صافة �صفار بي�صة �إىل �خلليط ونفرمهم جيد�
نقوم باإ�صافة ملعقة و�حدة من هالم �ل�صبار

ونخلييط جيد� ونقييوم با�صتخييد�م هذ� �خلليييط ونفرك به 
فروة �ل�صعر جيد� وندلك به �ل�صعر ب�صكل قوي

نقييوم بتوزيع �خلليط ب�صكل مت�صيياوي على �ل�صعر وفروة 
�لر�أ�س ونقوم بلف �ل�صعر و�خلليط عليه مبن�صفة حتى 20 

دقيقة
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