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مهني��ًا: احل��وار ه��و الطري��ق املثل��ى لت�ص��ل 
اإىل ق��رارات �صائب��ة تعود علي��ك بالنفع على 

ال�صعيدين املادي واملعنوي
عاطفي��ًا: يقنع��ك ال�رشي��ك بوجه��ة نظ��ره اإىل 
بع���ض الأم��ور، فعلي��ك اأن مت�ص��ي مع��ه وقتًا 

اأطول لت�صل اإىل النتائج اجليدة

مهني��ًا: قد يخف التاألق املهني اأو يدعوك الفلك 
اىل الت���رشف بجدية اأكرث وع��دم التكال على 
احل��ظ وامل�صادفات عاطفيًا: تذك��ر اأن للعائلة 
حق��ًا عليك ومكان��ة مهمة يف حيات��ك، فتبادر 
اإىل الت�صال بهم واإظه��ار الأ�صف بعد اعرتافك 

اأخرياً باأخطائك جتاههم

مهني��ًا: ل تتدخ��ل يف م�صائ��ل ل تعنيك، رياح 
التغي��ري بداأت تع�ص��ف، وتنذر بح�ص��م قريب مل 

تكن تتوقعه
عاطفي��ًا: لّطف الأجواء مع ال�رشيك بعد الغ�صب 
ال��ذي رافق��ك يف الأي��ام املا�صي��ة لئ��ا تدفع 

الثمن

مهني��ًا: حتت��اج لأن تق��وم ببع���ض الت�صحيحا 
والتعديات عل��ى و�صعك املايل، جلهة التوفري 
الي��وم  ه��ذا  ي�ص��ري  عاطفي��ًا:  وال�صتثم��ارات  
اإىل م�صاحل��ة م��ع ام��راأة يف املحي��ط كم��ا اإىل 

رومان�صية تن�صاأ يف املجال املهني 

مهنيًا: قد تطالك بع���ض النتقادات، لكنها يف 
الواقع موجهة لبع�ض الزماء املق�رشين

عاطفي��ًا: التهدئ��ة م��ع ال�رشيك مطلوب��ة بقوة، 
واملرحلة املقبلة �صتكون اأف�صل 

مهني��ًا: ق��د يث��ري ه��ذا الي��وم بع���ض امل�صاكل 
العائلية اأو مع بع���ض املقّربني حتى منت�صف 

ال�صهر املقبل
عاطفي��ًا: �صعيك الدائم عن التط��ّور يف العاقة 
العاطفي��ة ل��ه غري نقط��ة اإيجابية، 
وه��ذا يك��ون مو�ص��ع ترحي��ب من 

قبل ال�رش

مهني��ًا: ح��اذر اي مواجه��ة فهذا الي��وم يحمل 
او�صاًعا دقيقة وظروفًا تعاك�صك. اإبَق متحّفًظا 

ول تتخذ القرارات 
عاطفي��ًا: عاق��ة قدمي��ة تعود لتظه��ر وتزعزع 

ال�صتقرار ال�صائد بينك وبني ال�رشيك احلايل
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حقائق حول زيادة وزن الحامل تعرفي عليها 
 ويجعله��ا تقع يف حرية م��ن اأمرها بني ما يقال 
اأن زي��ادة وزن احلام��ل خ��ال احلم��ل طبيعي��ة، 
وبني م��ن يقول اأن ذلك خاط��ئ ويوؤثر على �صكل 
ج�صده��ا وقوامه��ا فيم��ا بعد.     فم��ا مدى �صحة 
اأن يتط��ور وزن  ه��ذه الأقاوي��ل؟ وكي��ف يج��ب 

احلامل خال احلمل؟ 
�صنجيب��ك عزيزت��ي ع��ن ه��ذه الأ�صئل��ة من خال 

نواعم..
1-    عل��ى احلام��ل تن��اول الطع��ام ل�صخ�ص��ني: 
كثرياً ما ت�صمع املراأة احلامل عبارة: عليك تناول 
الطعام ع��ن �صخ�ص��ني وذلك لاعتقاد ب��اأن ذلك 
يزي��د م��ن �صح��ة اجلن��ني. اإل اأن ه��ذه ال�صائعات 
عاري��ة متام��ًا ع��ن ال�صح��ة . وعلي��ك عزيزت��ي 
احلام��ل الرتكي��ز عل��ى نوعي��ة وج��ودة الطع��ام 
ولي���ض كميت��ه. احر�صي عل��ى اأن يك��ون طعامك 
غني بالفيتامينات واملعادن ال�رشورية جل�صمك 
ولنمو جنينك. وقومي باتباع نظام غذائي �صحي 
ومت��وازن يحتوي على جمي��ع العنا�رش الغذائية 

الازمة من خ�صار وفواكه، حلوم واأجبان، بي�ض 
وحب��وب. وابتعدي متامًا ع��ن املاأكولت الد�صمة 

والغنية بال�صعرات احلرارية وال�صكريات.
 2-    �صهي��ة امل��راأة تزداد خ��ال احلمل: بالطبع 
فاإن م��ن املاحظ اأن �صهية امل��راأة احلامل تزداد 
خ��ال احلمل وذلك ب�صبب بع�ض الهرمونات التي 
تن�ص��ط يف احلمل وت��وؤدي اإىل ازدياد �صهية املراأة 
للطع��ام. ولذل��ك بالطب��ع عليك عزيزت��ي احلامل 
توخي احلذر من ال�صت�صام لتناول كميات كبرية 

من الطعام.
 3-    ي��زداد وزن احلام��ل مبع��دل كيلوغرام��ًا 
اأو اأك��رث كل �صه��ر خ��ال احلم��ل: م��ن املعتقدات 
ال�صائعة اأي�صًا يف احلم��ل اأن من الطبيعي ازدياد 
وزن احلام��ل مبعدل كيل��و اأو اأكرث كل �صهر خال 
اأ�صهر احلمل، ولك��ن هذا خاطئ متامًا لأن ازدياد 
وزن احلام��ل يختل��ف باخت��اف �صه��ور احلمل، 
فعادًة م��ا تكون الزيادة �صبه معدومة يف الأ�صهر 
الأوىل، كم��ا قد تفقد بع�ض الن�صاء وزنها يف هذه 

الف��رتة ب�صب��ب ال�صطرابات والتقلب��ات التي متر 
بها خ��ال هذه الفرتة. اأما خ��ال الأ�صهر الثاثة 
التالي��ة فت��زداد �صهي��ة احلام��ل وبالت��ايل يزداد 
وزنها. ثم وخال الأ�صه��ر الثاث الأخرية ي�صتمر 
وزن احلام��ل يف الزدي��اد مبعدل كيل��و غرامًا اأو 

اأكرث.
 4-    يختل��ف ازدي��اد الوزن بني ام��راأة واأخرى: 
نع��م بالتاأكيد فلكل ج�ص��م تركيبته وخ�صو�صيته 
وردة فعل��ه جتاه التغ��ريات الهرمونية التي تطراأ 

خال احلمل.
 5-    تت��وزع زيادة الوزن خال احلمل بني الأم 
وجنينه��ا: بالطب��ع ل لأن وزن اجلن��ني ي��رتاوح 
عن��د ولدته م��ا ب��ني 3 -44 كيلوغرام��ًا، بينما 
يت��وزع ال��وزن الزائد ب��ني الأم والرح��م. 6-    ل 
م�ص��اكل �صحية تذك��ر جراء زي��ادة وزن احلامل: 
عل��ى العك�ض متام��ًا فاإن وزن احلام��ل الزائد عن 
احلد الطبيعي هو الذي يجعلها عر�صة للعديد من 
امل�ص��اكل ك�صكري احلمل. اإ�صافًة اإىل اأن التخل�ض 

منه اأمر يف غاية ال�صعوبة.
 7-    ه��ل ال�صمن��ة ماقب��ل احلم��ل تزي��د الأم��ور 
تعقي��داً؟ نع��م بالفع��ل ف��اإن زي��ادة ال��وزن قب��ل 
احلم��ل �صتجع��ل الأم��ر اأك��رث �صعوبًة فه��ي توؤثر 
عل��ى اجل�ص��م يف نواح��ي عدي��دة اأهمه��ا خلل يف 
ت��وازن الهرمونات، كم��ا اأنها توؤثر عل��ى انتظام 
عملية التبوي�ض والدورة ال�صهرية. كما اأنها ترفع 
ن�صب��ة احتم��ال الإجها���ض خال الأ�صه��ر الأوىل 
م��ن احلمل، وتزيد م��ن ن�صبة الإ�صاب��ة بال�صكري 

وارتفاع �صغط الدم.
 8-    ه��ل ميك��ن اتب��اع حمية خ��ال احلمل يف 
ح��ال زاد ال��وزن ب�ص��كل مف��رط؟ ل ميك��ن اتباع 
حمية غ��ري مدرو�صة دون ا�صت�ص��ارة الطبيب فهي 
�صتح��رم ج�صمك من العديد م��ن املواد ال�رشورية 
له ول�صح��ة ومنو اجلنني. ول حترم��ي نف�صك من 
الأطعم��ة الت��ي ت�صتهني خال احلم��ل، بل ميكنك 
ع��دم الإفراط يف تناول كمي��ات كبرية فقط.  لأن 

احلرمان قد يوؤدي اإىل نتائج غري جيدة.

احلامل عادًة للكثري 
من التغريات اجل�سمية 

والنف�سية، والتي يعد 
من اأبرزها على الإطالق 

زيادة وزن احلامل 
والذي يت�سبب بالقلق 

والنزعاج لها. 

املقادير: 
6 حبات طماطم

½ 2 كوب زيت زيتون
ملعقة كبرية ملح

ملعقة كبرية زعرت جمفف
طريقة العمل:

الطماط��م  بتقطي��ع  قوم��ي 
اأربعة اأرباع طولية.

قومي بر���ض �صينية الف��رن بزيت وقومي 
بو�ص��ع الطماطم فيها ور�ص��ي فوقها زيت 
ومل��ح واأدخل��ي ال�صيني��ة الف��رن املحمى 

بدرجة 95 واتركيها 8 �صاعات.
ث��م  ت��رد  واتركيه��ا  الطماط��م  اأخرج��ي 
وا�صكب��ي  زجاجي��ة  اأوعي��ة  يف  �صعيه��ا 
فوقها زيت الزيتون حتى يغطيها بالكامل 

واأغلقي الأوعية جيداً و�صعيها بالراد.

الذي��ن  الأطف��ال  يواج��ه 
يف  نق���ض  م��ن  يعان��ون 
خط��ر  "د"  الفيتام��ني 
ك�ص��اح  مبر���ض  الإ�صاب��ة 
الأطف��ال، وهو مر�ض يعوق 
النم��و عامة ومن��و العظام 
خا�ص��ة. ولك��ن ه��ل م��ن 
ال���رشوري اأن يح�ص��ل 
عليه الطفل عر متّمم 
هن��اك  اأم  طب��ي، 
طبيعي��ة  م�ص��ادر 
اإليك  اإّياه؟  متنحه 

ما يلي:
اأ�صعة ال�صم�ض  

الفيتام��ني  ُي�صت��ق 

"د" م��ن م�ص��ادر متع��ددة منه��ا ال�صم���ض، 
فت��زّوده ب��ه بب�صاطة بع��د احتك��اك اأ�صعتها 
بب�رشت��ه. ولك��ن من ناحية اأخ��رى، يجب اأن 
حت��ذري ال�صعة ال�صم�صي��ة على ب�رشة طفلك، 
خا�صة اأن��ك اإذا ا�صتخدمت واقيًا، ف�صتمنعني 

الفيتامني د من التكون.
 لهذا ال�صبب، ميكنك اأن تعتمدي على م�صادر 
طبيعي��ة اأخرى حتتوي على ه��ذا الفيتامني 
ومنها احللي��ب وال�صمن وال�صلم��ون والتونة 

والكبد، و�صفار البي�ض.
م��ن هو الطف��ل املعّر�ض لنق���ض الفيتامني 

"د"؟
    اإن كان طفلك يتغذى ح�رشاً من الر�صاعة
نق���ض يف  م��ن  تعان��ني  اأن��ت  كن��ت  اإن     

الفيتامني "د".
    اإن كان طفلك من ا�صحاب الب�رشة الداكنة.
م��ن هن��ا، م��ن ال���رشوري ج��داً اأن تزودي 
طفل��ك مبتّم��م الفيتام��ني د اإن ك��ان يتغذى 
من الر�صاع��ة ح���رشاً، لأن احلليب، حتى 
لو ك��ان حليب الأم ل يحت��وي على ن�صبة 

كافية من هذا الفيتامني.

الفيتامني د خال احلمل
ه��ل تعرفني اأن الفيتام��ني د الذي حت�صلني 
عليه خ��ال احلمل يح��دد كمي��ة الفيتامني 
التي �صيحملها طفلك عند  الولدة؟ ما يعني 
اأنه اإن كن��ت اأنت تعانني من نق�ض فيه، فا 

�ص��ك يف اأن �صغ��ريك �صيعاين من��ه اي�صًا. 
ميكن لتعر�صك لبع�ض اأ�صعة ال�صم�ض، 
بالإ�صافة اإىل تناولك اأطعمة حتتوي 

عل��ى ه��ذا الفيتام��ني ب�ص��كل دوري اأن 
يقي��ك ويق��ي طفلك ه��ذا النق���ض. واإن كنت 
يف حاج��ة ملتّم��م، ل ت��رتّددي يف ا�صت�صارة 

طبيبك.
انتبهي للجرعة الزائدة

ي�ص��ارك الفيتام��ني د يف عملي��ة امت�صا�ض 
الكال�صي��وم، وه��و اأم��ر مه��م للنم��و، اإل اأن 
الإف��راط يف تزوي��د الأطف��ال ب��ه م��ن �صاأنه 
اأن ميت���ضّ كمي��ات كب��رية م��ن الكال�صي��وم 
يف اجل�ص��م، م��ا ينعك���ض �رشراً عل��ى �صحة 
ال�صغار وعلى عظامهم حتديداً. لهذا ال�صبب، 
يجب علي��ك التقّيد باجلرع��ات التي ي�صفها 

الطبيب من هذا املتمم.

مهني��ًا: ق��د تتلقى عر�ص��ًا مغريًا يغ��رّي جمرى 
حيات��ك، لكن��ك ترتدد قلي��ًا بانتظ��ار تو�صيح 
بع���ض النق��اط العالق��ة  عاطفي��ًا: جت��د نف�صك 
والن�صاط��ات  الإن�صاني��ة  بالأعم��ال  مهتم��ًا 
اخلريية، تعي�ض حياة عاطفية غنية باملفاجاآت 

الرومن�صية وال�صغف

مهنيًا: يطراأ اأمر غري متوقع فكن حذراً وابق يف 
حال ترقب حتى تنجلي الأمور متامًا

عاطفي��ًا: تفت��ح �صفح��ة عاطفي��ة اك��رث روعة 
جماًل. قد تعرف بداية ق�صة رومان�صية او حاًّ 

مل�صكلة عاطفية �صابقة

مهنيًا: م�رشوع �صفر تكت�صب من خاله مهارات 
اإ�صافي��ة وتتعرف اإىل خرات وجمالت جديدة 

عن طريق �صخ�ض من خارج حميطك املهني
عاطفيًا: يحمل اإليك هذا اليوم احلب والإعجاب 
واللق��اءات ال�صتثنائي��ة ومغامرة ل��ن تن�صاها 

طوال حياتك

مهنيًا: رمبا م��ررت بفرتة تدريبية تخرج منها 
الآن بنتائ��ج ما، وهذا ما يك��ون وا�صًحا ابتداًء 

من اليوم 
عاطفيًا: يحمل ه��ذا اليوم وهجًا عاطفيًا كبرياً 
العائلي��ة  حيات��ك  وتك��ون  متاألئ��ًا  يجعل��ك 

وال�صخ�صية يف اأف�صل حالتها

مهني��ًا: ق��د حتدث بع���ض التغ��ريات يف عملك، 
م��ا �صي�صع��ك اأمام بع���ض امل�ص��اكل التي ل بد 
م��ن حله��ا  عاطفي��ًا: يع��دك ه��ذا الي��وم بلقاء 
عاطف��ي ح��اّر وبتمت��ني بع���ض الرواب��ط، لكن 
ح��اذر املبالغ��ة يف اي �ص��يء وماحقة بع�ض 

العاقات التي ل تنفعك

اإذا كن��ت دائم��ًا حتبني املظه��ر الطبيعي واملمتلئ 
للحواج��ب ها هو حلمك �صيتحق��ق يف هذا املو�صم 
حي��ث ميكنك احل�صول عل��ى حواجب طبيعية دون 
ت�صذيب اأو ملء جاجبي��ك بالظال ومنحها مظهراً 

طبيعيًا 
احلواج��ب هي اجلزء الأهم م��ن وجه املراأة والذي 

يكمل العي��ون. وقد �صاهدنا يف الفرتة الأخرية 
�صيحات كثرية وخمتلفة يف عامل احلواجب. 

ولكنها لن تكون بغرابة واختاف ر�صمات 
احلواجب الرائجة لعام 2017.

حي��ث خرج��ت ر�صم��ات احلواجب لعام 
2017 ع��ن املاأل��وف وذهب��ت ب�صكل 
جدي��دة  اجتاه��ات  نح��و  احلواج��ب 

وغريب��ة �صتغري مظهرك ب�صكل جدي. وحتدث فرقًا 
كبرياً. حتى لو كن��ت قد اعتدت على ت�صذيب ور�صم 

جب��ك  ا يف حو بنف�ص��ك 
املنزل 

اإل اأن��ك لن تفعلي ذلك ه��ذا العام فهناك اجتاهات 
غريب��ة كحواج��ب قو�ض ث��زح واحلواج��ب الراقة 
الت��ي حتتاج مل��ن يتقنها. و�صنخ��رك عن ر�صمات 
احلواج��ب الرائج��ة لع��ام 2017 بح�ص��ب خ��راء 

التجميل: 
متلئ��ًا ب�صكل كامل من خال ا�صتخ��دام قلم حتديد 
احلواجب لر�صم �صعريات رفيعة ثم ملء الفراغات 

بالظال. لتبدو اأكرث كثافًة. 
ومل تقت�رش مو�صة ر�صمات احلواجب 2017 
على احلواجب املمتلئة ب��ل �صتكون لمعة 
اأي�ص��ًا حي��ث يحت��اج حاجبي��ك يف ه��ذا 
املو�صم للم�صة م��ن الغليرت اللماع والذي 

�صيمنحك اإطالة خمتلفة وجريئة. 

طريقة عمل طماطم جافة بزيت الزيتون

رسم الحواجب الرائج لعام 2017 تبعًا لخبراء التجميل 

متى يجب أن تزودي طفلك بالفيتامين "د"؟


