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مهني��ًا: علي��ك ان تك��ون اأك��ر انفتاح��ًا عل��ى 
الآخري��ن، وه��ذا يع��زز الثق��ة بين��ك وبينه��م 
والتفاه��م على الكثري من امل�شاريع التي تعود 

بالنفع على اجلميع
عاطفي��ًا: تفاه��م املا�شي مع ال�رشي��ك، ي�شّكل 

�شمانة للحا�رش وامل�شتقبل ولبناء
 الثقة بينكما

مهني��ًا: اأن�شحك با�شتخ��دام قدراتك ال�شخ�شية 
الي��وم يف العمل بطريقة اأف�شل، وحاول ترتيب 

اأولوياتك داخل العمل
عاطفيًا: ح��ان الوقت لق�ش��اء العطلة املتميزة 
م��ع �رشيكك، اأغلق��ا الهوات��ف، ول تعلم��ا اأحداً 

مبكانكما، وا�شتمتعا بكل �شيء

مهني��ًا: ترقي��ة يف العم��ل بع��د عن��اء �شن��وات، 
فالي��وم اأ�شعد اأيامك املهني��ة وتت�شارك فرحته 
مع من كان له ف�شل كبري عليك عاطفيًا: تعي�ش 
حالة ح��ب ولكن من طرف واح��د، فال ت�شت�شلم 

لذلك، بل حاول تغيري الأمور نحو 
الأف�شل

مهني��ًا: يتح��دث ه��ذا الي��وم ع��ن روحاني��ات 
وانتم��اءات عقائدية وفكرية ق��د تبا�رش اليوم، 

وخ�شو�شًا اأنك يف و�شع مريح
عاطفيًا: الت���رشف مبزاجية مع ال�رشيك يدفعه 
اإىل البتع��اد عن��ك وجتنب��ك تدريجي��ًا، حاول 

حت�شني تعاطيك معه

مهني��ًا: ل تتعج��ب عندما يق��رب منك من هم 
حول��ك ويبوح��ون ل��ك باأفكارهم، لك��ن ل تكن 
مغروراً، ا�شرك يف امل�رشوعات املختلفة لأنها 

قد تقدم لك الإلهام خلططك اخلا�شة
عاطفي��ًا: الرومان�شية هي الطري��ق الأ�شهل اإىل 

قلب ال�رشيك

مهني��ًا: يح��ذرك ه��ذا الي��وم م��ن ف�ش��خ عقد او 
ت�ش��ارع الأحداث ب�شاأن بع���ش ال�رشاكات التي 

ي�شوبها بع�ش الغمو�ش
العاطفي��ة  العالق��ات  بع���ش  تع��ّر  عاطفي��ًا: 
وتراج��ع ع��ن ارتب��اط �شبب��ه على 
الأرج��ح �شوء تفاه��م ب�شيط ا�شتجد 

وكبح فراملك

مهني��ًا: تنع��م بي��وم منا�ش��ب اإذ تخت��ر جديداً 
م�شّوق��ًا، ويدع��وك اإىل الحتف��ال ون���رش الآراء 

ويقّدم لك خيارات كثرية ويعّزز ثقتك بالنف�ش
عاطفيًا: مكا�شب غري متوقعة يف العالقة، وهذا 
ينعك���ش ارتياحًا عند ال�رشيك ويزيده تعلقًا بك 

واإ�رشاراً على اإر�شائك با�شتمرار
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"أنت تأكلين بشراهة".. 10 أشياء إياك أن تقولها المرأة حامل
1- اأنِت �شمينة للغاية

ما تفهمه احلامل: اأنِت تبدين مثل الفيل
ب��داأت اأ�شمع هذه اجلملة املاألوفة واأنا يف الأ�شبوع 
ال���32 م��ن احلم��ل، وقاله��ا يل اجلمي��ع، بدايًة من 

النادلت وحتى موظفي املبيعات يف املتاجر.
وب��كل �شدق، هذا اآخ��ر �شيٍء ترغب امل��راأة احلامل 
يف �شماع��ه عندما تكون هرموناته��ا غا�شبًة ومل 
يع��د با�شتطاعته��ا ارت��داء اأو�ش��ع مالب���ش احلمل، 
لذلك رجاًء ل تقل هذه اجلملة، لأنك لن تخر �شيدًة 

غريبًة اأنها �شمينًة اإذا مل تكن حاماًل، األي�ش كذلك؟
2- تواأٌم من الأولد؟ �شين�شغل وقتك على اآخره

م��ا تفهمه احلامل: �شيبداأ اأطفالك يف البكاء واإثارة 
املتاعب وكاأنك يف اجلحيم

ُيح��ب النا���ش التعليق عل��ى اجلوان��ب ال�شلبية فقط 
لإجن��اب التوائم، م��ن حيث العمل ال�ش��اق والليايل 

الطويلة وغريها، ل اأعرف ملاذا.
3- نامي قدر الإمكان الآن

يف  الن��وم  ت�شتطيع��ي  ل��ن  احلام��ل:  تفهم��ه  م��ا 
امل�شتقبل، على الإطالق

الأمهات امل�شتقبليات يدركن جيداً كمَّ الليايل التي 
�شيق�شونه��ا دون ن��وٍم يف امل�شتقب��ل، ونحن ل�شنا 

بحاجٍة لتذكرينا بهذا الواقع.
4- ا�شتمتع��ي )بن�شاٍط ما( واأن��ِت ل تزالني قادرًة 

على ذلك
ما تفهمه احلام��ل: لن تت�شنى لِك الفر�شة لفعل اأي 

�شيٍء على الإطالق
ُي�ش��ادف اأنن��ي اأعرف الكثري من الآب��اء والأمهات 
الذي��ن م��ا زال باإمكانهم م�شاهدة الأف��الم وقراءة 
الكت��ب وال�شتمت��اع بتن��اول الع�ش��اء يف املطعم، 
واأع��رف الكث��ري م��ن الأمه��ات العام��الت الالت��ي 

ميتلكن حياًة مهنيًة ناجحًة واأطفاًل �شعداء.
لذلك فاأن��ا ل اأقتنع بفكرة اأن احلياة تنتهي مبجرد 
اإجناب��ك لطفل، بالتاأكي��د، �شتتغري احلياة كثرياً، قد 
ل اأمتك��ن م��ن ق�شاء الوق��ت يف املقاه��ي كل ليلة 
كم��ا يف ال�شابق، ورمبا تتحول متاريني الروتينية 
اإىل دف��ع عربة الأطفال والتج��ول بها يف ال�شوارع 
وت�شبح الليايل التي اأخرج فيها مع زوجي بحاجٍة 
اإىل مزيٍد من التخطيط بدًل من العفوية، لكن كالنا 
قد اختار هذه احلي��اة عن طيب خاطر، لذا ل داعي 

لإزعاجنا.
5- تخططني للر�شاعة الطبيعية، األي�ش كذلك؟

م��ا تفهم��ه احلام��ل: اإذا مل ُتر�شعي طفل��ك طبيعيًا 
�شتكونني اأ�شواأ اأمٍّ على وجه الأر�ش

ب��داأت اأتعر�ش جلملة: "لي�ش هن��اك اأف�شل من لنب 
الأم" من��ذ ظه��رت النتيج��ة اإيجابي��ة يف اختب��ار 
احلم��ل، كما �شدمني مدى اهتم��ام النا�ش بق�شية 

الر�شاع��ة الطبيعية، فالعاملة مبحل البقالة لي�شت 
بحاج��ٍة ملعرفة ما اإذا كن��ت اأخطط لإر�شاع طفلي 

طبيعيًا اأم من زجاجة.
6- يا اإلهي! لديك مر�ش ما مرتبط باحلمل

ما تفهمه احلامل: هذا مقزز! حياتك ُتثري ال�شمئزاز
ق��ررت اأخ�شائي��ة الباديكري اخلا�شة ب��ي اأن ُتعلن 
بابته��اٍج اأنن��ي اأُ�شب��ت ببع���ش ال��دوايل الوريدية 
يك��ن  اأمل  احلم��ل،  يف  ال���33  اأ�شبوع��ي  خ��الل 
با�شتطاعته��ا اأن تركن��ي اأُتابع حيات��ي يف نعيم 

اجلهل، دون اأن اأرى ما حدث ل�شاقي؟
7- عجبًا! يبدو اأنك كنِت جائعًة جداً!

م��ا تفهمه احلام��ل: لقد تناولِت للت��و طعامًا يكفي 
جي�شًا كاماًل، اأيتها ال�شمينة

ن�شيح��ٌة ل��كل مقدم��ي الطع��ام: قول ه��ذه اجلملة 
لأي �شخ���ش، وحتديداً الن�ش��اء احلوامل، هي اأف�شل 
طريقٍة تتاأكد بها من عدم ح�شولك على البق�شي�ش.
8- عجب��ًا! تواأم اأولد/بن��ات! كان من الأف�شل اأن 

تنجبي بنتًا و�شبيًا
م��ا تفهمه احلامل: اأن��ت فا�شلٌة حلمل��ك طفلني من 

نف�ش اجلن�ش، لن ت�شعري باكتمال حياتك
�شُتذه��ل م��ن ع��دد امل��رات الت��ي ت�شتم��ع خالله��ا 
ال�شي��دات احلوام��ل بت��واأٍم م��ن نف�ش اجلن���ش لهذه 
اجلمل��ة خالل ف��رة احلمل، كما لو كان��ت النتيجة 

الوحي��دة املقبولة لتاأ�شي�ش اأ���رشة هي اأن حت�شلي 
على طفٍل واحٍد على الأقل من كل جن�ش.

وه��و الأمر ال��ذي لي�ش منطقي��ًا بالن�شب��ة يل، فاأنا 
وزوج��ي ن�شع��ر ب�شع��ادٍة غام��رٍة بولدين��ا، وعل��ى 
الآخرين األ يفر�ش��وا العك�ش، ويف حال قررنا اأن 
نح�شل على طفٍل ثالث �شيكون ذلك لأننا نرغب يف 
من��ح حبنا لطفل اآخر ولي���ش لأننا متنينا اأن يكون 

اأحد اأبنائنا اأنثى.
9- هل اعتادت اأ�رشتك على اإجناب التوائم

م��ا تفهم��ه احلامل: هل ح�شلت على ت��واأٍم بطريقٍة 
طبيعيٍة اأم ل؟

الإجاب��ة هي اأن التوائم ماألوف��ٌة يف اأ�رشة والدتي، 
ه��ل يعني هذا اأنني وزوجي اأجنبنا تواأمنا بطريقٍة 

طبيعية؟ لي�ش بال�رشورة.
10- لدي طفٌل يبلغ من العمر 6 اأ�شهٍر، ول ميكنني 

تخيُّل اأن اأكون اأمًا لطفلني
ما تفهمه احلامل: لقد ُق�شي عليِك

ع��ادًة ما يكون ردي على هذه اجلملة هي ابت�شامة 
مهذبة، قبل اأن اأم�شي مبتعدًة يف طريقي، ولكن ما 
اأرغ��ب حقًا يف قوله وقته��ا هو: "ح�شنًا، ل ميكنني 
��ل اأن يك��ون لديَّ طف��ل واحد فق��ط"، لأنه منذ  تخيُّ
ب��داأت اأُحب اأطف��ايل  الذين مل يول��دوا بعد اأ�شبحت 

حقيقًة ل اأ�شتطيع تخيُّل حياتي دون اأيٍّ منهم.

تقدم جنيفر 
جمموعة من 

�لن�صائح لكل �أم 
على و�صك �أن تنجب 

طفلها بالتعامل 
مع هذه �لأ�صئلة، 

�أو �لتعليقات غري 
�ملرغوب بها، عرب 
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املقادير : 
2 كوب دقيق

4 مالعق �شكر
ر�شة ملح

4 مالعق زيت
2 كوب حليب

1 ملعقة بايكينج باودر
2 كوب زبدة فول �شوداين

1 كوب �شكر بودرة
2 كوب رقائق �شوكولته

طريقة العمل :
اخلطي الدقيق مع ال�شكر، البايكينج باودر وامللح.

اح�رشي وعاء اآخر و�شعي احلليب والزيت ثم اخلطي 
اخلليط اجلاف باخلليط ال�شائل وقّلبي جيداً.

اح���رشي مق��الة و�شعي مغرف��ة من اخللي��ط وقّليها 
على الوجهني حتى تن�شج.

اح���رشي وع��اء واخلط��ي زبدة الف��ول ال�ش��وداين مع 
ال�شكر بودرة.

�شعي حلق��ات البان كيك و ا�شكب��ي عليه زبدة الفول 
ال�شوداين ثم زيني برقائق ال�شوكولته.

اإّن العالق��ة العاطفي��ة ب��ني ال�ش��اب 
والفتاة خ��الل فرة التعارف تتطّلب 
منهم��ا اأن يت�رشف��ا بطريق��ة عفوية 
كذلك الأم��ر بالن�شبة للعالقة الزوجية 
الت��ي حتت��اج اإىل اأن يك��ون ال�رشي��كان 
عفوّي��ني ويت�رشف��ا م��ع نف�شيهم��ا عل��ى 
والبتع��اد  املتب��ادل،  الح��رام  اأ�شا���ش 
ع��ن التزل��ف والت�شن��ع، لذلك هن��اك عدة 
الط��الع عليه��ا م��ن  ب��د م��ن  نق��اط ل 
اأج��ل اإدراك م��دى ���رشورة العفوية بني 
الثنائ��ي لنج��اح العالقة واحلف��اظ على 

الرومان�شية بينهما.
نعومة الإطاللة

م��ن ال���رشوري اأن ُتظه��ري جمال��ك واأنوثتك 
ولكن لتكن اإطاللت��ك عفوية، ناعمة وبعيدة عن 
التنّمق اأي كوين على طبيعتك ل مت�شّنعة، فالزوج 
يحب اأن يرى زوجته على طبيعتها، وبهذه الطريقة 
�شتكفلني اأّنه �شيبقى منجذبًا لِك وبالتايل �شي�شاعدِك 

ذلك يف احلفاظ على الرومان�شية يف عالقتكما.
عفوية الكالم ولكن...

رغ��م اأّن الرج��ل يحّب��ذ الرتباط بام��راأة ذكّي��ة ودقيقة 
يف كلماته��ا فاإّن��ه ل يحب املراأة الت��ي تتحدث باأ�شلوب 

فل�شف��ي معّقد  بل يريدها اأن تكون اأكر عفوية وهذا 
ل يعن��ي اأّل تدر���ش كلماته��ا قبل النط��ق بها بل 

املق�شود اأن حتافظ على عفوية اأحاديثها بطريقة 
�شل�ش��ة ومرنة لكي يهتم باحلديث معها اأكر ما يجعله 

متعّلق��ًا بها وبالت��ايل �شتتوّفر الأج��واء الرومان�شية يف 
عالقتهما.

عفوية الت�رّشف 
��ل ال�رشيك اأن تكون امل��راأة عفوية  ف�ش��اًل عن ذلك، يف�شّ
يف ت�رشفاتها اليومية، فمث��اًل ل ُيحّبذ املراأة التي تهتم  
باملظاهر املاّدية ب�شكل مبالغ فيه اأو التي تكون �شديدة 
الهتم��ام باحلفاظ على �شورته��ا الجتماعية فالرجل 
يحب اأحيان��ًا اأن ُيعا�رش املراأة الت��ي تت�رّشف بقليل من 
اجلن��ون بعيداً عن التكّلف، ولي�ش من اخلطاأ اأن تلّبي تلك 

الرغبات التي متنحكما اأجواًء رومان�شية.

انعكا�ش��ات  لت��رك  اأح��داث  تاأت��ي  مهني��ًا: 
اإيجابي��ة على �شعبيت��ك وعالقات��ك ال�شخ�شية 

والجتماعية يف حميطك
عاطفيًا: عليك اأن تكون اأكر حذراً يف خياراتك 
املقبل��ة، وق��د تكون هنالك مطّب��ات يف عر�ش 

جديد يقّدم اإليك يف غ�شون اأيام

مهني��ًا: اإعط��اء ال��راأي ق��د يدفع��ك اإىل تغي��ري 
احلقائق، ما ينعك�ش اإيجابًا عليك

عاطفي��ًا: م�شارحة ال�رشي��ك باحلقيقة �شعبة، 
لكنها قد حتدد طبيعة العالقة لالأيام

 املقبلة

مهني��ًا: جناحات��ك املتتالي��ة يف العمل جتعلك 
كثري الأحالم خالل ه��ذه املرحلة، وت�شعى اإىل 
حتقي��ق الكثري م��ن الطموح��ات التي ت��راودك 
عاطفي��ًا: حت��اول البتع��اد عن خو���ش اجلدل 
كث��رياً م��ع احلبيب لئ��ال يبتع��د عن��ك وت�شبح 
وحيداً، ورمب��ا ي�شبح من ال�شعب ا�شتعادته اإل 

بعد مدة طويلة 

مهني��ًا: فر�ش ا�شتثنائية لل�شف��ر والتوا�شل مع 
بع���ش الأط��راف اخلارجي��ة، اأو للق��اء �شخ�ش 

غريب عنك يحمل اإليك م�رشوعًا
عاطفي��ًا: التهدئ��ة م��ع ال�رشي��ك مطلوب��ة بقّوة 
الي��وم قب��ل الغ��د، واملرحل��ة املقبلة ق��د تكون 

اأف�شل اإذا اأح�شنت الت�رّشف

مهني��ًا: يجعلك هذا اليوم تفكر يف ق�شية مالية 
اأو  اأو �شمان��ات  اأو م�شتن��دات  تتعل��ق باأ�شه��م 
عائ��دات م�شركة مع بع���ش الأطراف عاطفيًا: 
ل تدع املخ��اوف ت�شيطر عليك وب��ادر للتقرب 

اإىل احلبيب قبل اأن تخ�رشه بلحظة

جف��اف الب���رشة، والكلف، واله��الت ال�ش��وداء من اأكر 
امل�ش��اكل التجميلي��ة �شيوع��ًا ب��ني الن�ش��اء العربّي��ات. 
وللم�شاع��دة على التخّل�ش منها بطريق��ة طبيعية نقّدم 
ل��ك فيم��ا يل��ي اأف�ش��ل الأقنع��ة الطبيعي��ة الت��ي اأثبتت 
فعاليته��ا يف ه��ذا املجال. عل��ى اأن يت��ّم تطبيقها على 
الأقل 3 مرات اأ�شبوعيًا على ب�رشة نظيفة للح�شول على 

النتائج املرجّوة:
جف��اف  م��ن  للتخّل���ش   -

الب�رشة:
مالع��ق   3 اخلط��ي 

كب��رية م��ن زي��ت 
القم��ح،  ر�شي��م 

مالعق  م��ع3 
م��ن  كب��رية 

ع�ش��ري 
الرتق��ال، 

و33 مالع��ق كب��رية م��ن الفازل��ني. طّبقي ه��ذا القناع 
عل��ى ب�رشتِك ملدة 10 دقائق ث��م اغ�شليه باملاء الفاتر، 
و�شتالحظ��ني مبا�رشًة اأن ب�رشت��ِك اأ�شبحت اأكر نعومة 

وليونًة.
- للتغّلب على العد الوردي:

اهر�ش��ي ن�شف ثمرة موز، واأ�شيف��ي اإليها ملعقة كبرية 
م��ن زيت الزيت��ون و3 مالعق من ماء ال��ورد للح�شول 
على قناع مرهمّي تطّبقينه على وجهِك ملدة 15 دقيقة 
قبل اإزالته باملاء الفاتر. و�شتالحظني بعد املثابرة على 
تطبيقه اأن عالمات العد الوردي بداأت تخف بانتظار اأن 
تختفي بعد مدة من املواظبة على تطبيق هذا القناع.

- لإخفاء الهالت ال�شوداء:
اأ�شيف��ي 3 مالعق من ع�شري اخليار اإىل كب�شولة 
واح��دة م��ن خم��رية الب��رية، ومق��دار ملعق��ة 
�شغ��رية م��ن امل��وز املهرو�ش. بع��د مزجهم 
يت��م تطبيق ه��ذا القناع عل��ى الب�رشة ملدة 

15 دقيق��ة ثم مُي�شح مباء الورد وُيغ�شل باملاء الفاتر. 
ت�شاع��د املواظبة على تطبيق ه��ذا القناع على التخّل�ش 

من م�شكلة الهالت ال�شوداء بن�شبة 70 باملئة.
- للق�شاء على حب ال�شباب:

اخلط��ي 3مالع��ق م��ن ع�ش��ري اأوراق اخل�ش، م��ع جزرة 
م�شلوق��ة ومهرو�ش��ة، ملعقت��ني م��ن ع�ش��ري احلام�ش، 
وزلل بي�ش��ة واح��دة. طّبق��ي ه��ذا القناع عل��ى وجهِك 
ملدة 15 دقيقة، ث��م اغ�شليه باملاء الفاتر، و�شتكت�شفني 
بع��د ف��رة اأن م�شكلة ح��ب ال�شباب اأ�شبح��ت ذكرى من 

املا�شي.
- لإزالة الكلف:

امزج��ي 33 مالع��ق من طح��ني اللوز احلل��و، ملعقتني 
م��ن ع�شري احلام�ش، ملعقتني بت��الت اأزهار البيل�شان. 
طّبقي هذا القناع على ب�رشتِك ملدة 20 دقيقة قبل غ�شل 
وجه��ِك باملاء الفاتر. فمن �شاأن هذا اخلليط اأن يخّل�شِك 

من البقع الداكنة املزعجة التي تغّطي ب�رشتِك.

طريقة عمل ألبان كيك بزبدة الفول السوداني 

هذه أفضل األقنعة الطبيعية لبشرة المرأة العربية

كوني عفوية للحفاظ على عالقة رومانسية!


