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مهنًيييا: قييد حت�صل علييى ارباح غيير متّوقعة، 
معييّن  م�ييروع  ملناق�صيية  دعييوة  وتتلقييى 
وتكت�صف العديد من القوا�صم امل�صرتكة مع اأحد 
اال�صييخا�ص عاطفًيا: متيل اإىل �صييخ�ص تعرفه 
يوقييظ م�صاعرك وتعييود اإىل املا�صييي وتبحث 

عن حب قدمي

مهنيييًا: توؤهلييك الكفيياءة التييي تتمتع بهييا ل�صغل 
لكيين  لذلييك،  م�صتعييداً  فكيين  املنا�صييب،  اأف�صييل 
امل�صوؤوليييات التييي �صتلقييى عليك تكييون كبرة، 
فهل اأنت قادر على حتملها؟ عاطفيًا: العالقة مع 
ال�ريييك تتحكم فيها املزاجييية، وهذا يدفعك اإىل 

اتخاذ قرارات حا�صمة اأحيانا

مهنيييًا: كل �صيء ي�صر يف م�صلحتك، فكن على 
ا�صتعداد لتقبل ما يعر�ص من م�صاريع قد تعود 

عليك بفائدة كبرة
ا  عاطفيييًا: وجود اأ�صخا�ييص يدعمونك اجتماعيًّ
قد يولد بينييك وبن اأحدهم عالقة مميزة ميكن 

اأن تتحول اإىل حب

مهنيًا: يتحدث هذا اليوم عن حماولة خداع من 
اأحد الزمالء ترتد �صلبييًا عليك وتزعزع مكانتك 

ومركزك يف العمل
عاطفيييًا: ابتعد عن اال�صتخفاف يف تعاملك مع 
ال�ريييك، وكن اأكيير عمقًا معه، فهييذا يفيدكما 

اأكر

مهنيييًا: يجعلك هذا اليييوم تعتمد ب�صكل اأ�صا�صي 
علييى نف�صك لتتمكيين من تخطييي العقبات التي 

تواجهك يف املهنة
عاطفيًا: مبييادرة جيدة جتاه ال�ريك، و�صتلقى 
االأ�صداء التي تتوقعها بعد طول انتظار، وتكون 

اإيجابية عليك وعلى ال�ريك

مهنيًا: ال تظهر �صعيفًا اأمام من ي�صاء حتطيمك 
وعليييك اأن تكون اأكيير دراية بتطييورات جمال 

عملك واأن حتاول جماراتها
عاطفيييًا: �صحيح اأنييك متر بيييوم ع�صيب جراء 
م�صييكالت عاطفييية، لكنييك حتافظ 
علييى هدوء اأع�صابك وتت�رف مع 

ال�ريك بال�صكل الالئق

مهنيًا: يييزول بع�ص االلتبا�ص ابتداًء من اليوم، 
لكن ُكن حذراً جّداً وال ُتقدم على جديد قبل نيل 

موافقة اأرباب العمل واأ�صحاب اخلربات
عاطفيييًا: قييد ت�صطييّر اإىل الدفاع عيين نف�صك اأو 
متييّر بعالقيية �صخ�صية مهييّددة وتواجييه بع�ص 

النزاعات مع ال�ريك لكنك تتغلب عليها
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بذر الكتان واالسترخاء واليوغا.. 17 وسيلة لتخفيف آالم الوالدة
ال�صخ�صييي  ال�صعييور  اأال يلعييب فقييط  الطبيعييي  ميين 
باملر�ييص دوراً كبييراً يف هييذا، واإمنا يوؤثيير يف ذلك 
اأي�صًا مييدة عملية الوالدة واحلاليية النف�صية خاللها، 
فعملية الييوالدة تعترب حدثًا من نوع خا�ص وموقفًا 

ا�صتثنائيًا وجتربة قوية لكل امراأة.
ويجب اأال ت�صتحي واحدة اأبداً اأو تخجل عندما ت�صعف 
وتريييد تناول اأي اأدوية ت�صاعدهييا على مقاومة اآالم 
الوالدة وحتّملها، فعند حدوث عملية الوالدة ال يدور 
االأميير حول نييزاع على ال�صلطيية واإمنا يتعلييق بحالة 
والدة جميليية، وهنيياك بجانييب االإمكانييات الطبييية 
بع�ييص الطرق االأخرى البديليية التي ميكن اأن تخفف 

من حدة اآالم الوالدة وتعمل على ت�صهيلها:
1. التنف�ص

التنف�ييص ال�صحيييح يف اأثنيياء الطلييق ي�صاعييد كثييراً 
على حتّمييل االأمل، لذا عليِك اال�صتي�صيياح عن التقنية 
ال�صحيحيية لذلييك من اأي طبيب اأو ميكنييك تعّلمه من 
خييالل اال�صييرتاك يف دورة تعليمييية عيين التح�صيير 

للوالدة.
2. احلركة

ال ُي�صتحييب ملعظييم الن�صيياء الوالييدات اال�صتلقيياء اأو 
الرقيياد، واإمنا االأف�صل لهن القيام بحركات منا�صبة، 
فال توؤثر قييوة اجلاذبية فقط يف دفع اجلنن الأ�صفل، 
واإمنييا تعمييل كذلك علييى ا�صتقامة اجل�صييم مع بع�ص 
احلركيية هنييا وهنيياك، باالإ�صافيية اإىل ت�صهيل ثبات 

راأ�ص الطفل لالأ�صفل والتنف�ص يف اأثناء الطلق.
3. تدليك العجان

توؤثيير بع�ص القوى الكبييرة يف اأثنيياء عملية اإخراج 
اجلنيين ب�صييكل كبر يف منطقيية العجان، كمييا توؤثر 

كذلك يف حييدة االآالم احلا�صلة عند الييوالدة. ويدعم 
القيييام بتدليييك العجييان يف الفييرتة االأخييرة قبييل 
الوالدة مرونة تلييك املنطقة ب�صكل كبر والذي مينع 
ويحافظ على العجييان دون متّزقه يف اأثناء الوالدة، 

االأمر الذي يجعل اآالم الوالدة اأخف واأ�صهل.
4. اال�صرتخاء

حيياويل جاهييدًة اأن ت�صرتخي يف اأثنيياء فرتة الطلق، 
اأن ُتغم�صييي عينيييك  وي�صاعييدك علييى اال�صرتخيياء 
�صييي بهدوء وتنخرطييي يف احلديث مع اجلنن  وتتنفَّ
الييذي بداخلييك، وعليك عييدم التفكيير اأبييداً يف االأمل 

القادم، ولكن عليك باال�صرتخاء.
5. الوخز باالإبر التح�صرية لعملية الوالدة

لتح�صيير عنييق الرحم وجعلييه طريًا ب�صييورة جيدة 
ومفتييوح ب�صهولة و�صال�صة، فيمكيين ا�صتعمال الوخز 
باالإبيير يف مرحلة التح�صر بوا�صطيية القابلة اأو يف 
امل�صت�صفييى، ولكن ُيف�صل ا�صتخدامها اأي�صًا يف اأثناء 

عملية الوالدة كذلك.
6. املعاجلة التجان�صية

علييى الرغييم ميين اأن االأقرا�ييص امل�صتخدميية يف هذا 
النييوع ميين اأنواع الطييب البديييل قييد ال تتنا�صب مع 
بع�ييص الن�صيياء، فاإنهييا ميين املمكيين اأن تعمييل عند 
تناولهييا علييى حتفيييز الطلق، فتتييم عملييية الوالدة 
ب�صييورة اأ�ييرع، ويعمييل هييذا اأي�صييًا علييى ال�صعييور 
باال�صرتخيياء الييذي يعترب عاميياًل اأ�صا�صيًا يف جناح 

عملية الوالدة.
7. و�صعية اجل�صم يف اأثناء الوالدة

حيياويل دومييًا تغير و�صعييية اجل�صم ميين وقت اإىل 
اآخر يف اأثناء الوالدة واكت�صاف اأي الو�صعيات التي 

تنا�صبك وميكنك فعلها ب�صكل جيد.
8. بذر الكتان

يعمييل بذر الكتييان على حتفيز االأن�صجيية املخاطية، 
عندمييا يكييُر اإفييراز املخيياط، ت�صهييل بذلييك عملييية 

الوالدة وخروج اجلنن.
9. التدليك

عليكييي اأن تقومييي بعمييل م�صيياج! والن�صيياء ت�صعيير 
بال�صغييط امل�صيياد، خ�صو�صييًا يف نطيياق الفقييرات 
العجزييية. وت�صهييم ب�صييكل اإيجابييي وموؤثيير عوامييل 

التدفئة من اخلارج يف التخفيف من اآالم الطلق.
10. طب الروائح

متامًا كاملعاجليية التجان�صية، ال يعمل طب الروائح 
اأي�صييًا م�صكنييًا لييالأمل، واإمنييا ميكيين اأن ي�صاعد على 

اال�صرتخاء.
11. الفكاهة

نعييم، �صييوف ت�صحكيين، ولكيين الدعابيية والفكاهة 
توؤخييذان هنييا علييى اأنهمييا حماولة جلييذب االنتباه 
والت�صلية، فتحّفزانك على التفكر االإيجابي، وتعمل 

بهذا على ا�صرتخاء املزاج و�صفائه.
12. جل�صات حمامات البخار

ويذكيير اأن حمامات البخار لهييا تاأثر اإيجابي كبر 
على قاع احلو�ص؛ فاإن اال�صتحمام مباٍء دافئ يعمل 
على ارتخاء الع�صييالت، ّما ُي�ّرع الطلق وفتح عنق 
الرحييم وي�صهييل عملية الييوالدة الطبيعييية، ويو�صى 
بذلك على وجه اخل�صو�ص يف حالة الوالدة البكرية.

13. تناُول ورق توت العلّيق االأحمر
ينبغييي احت�صيياء بع�ص اأكييواب ال�صيياي املكونة من 
تييوت العلّيييق االأحميير بانتظييام قبييل اأ�صابيييع ميين 

الييوالدة، وذلييك لتاأثراته الكبرة جييداً، فهو ي�صاعد 
علييى ا�صرتخيياء ع�صييالت احلو�ييص وعنييق املهبييل 

والرحم، فيعترب بهذا دواًء مهدئًا وم�صاداً للت�صنج
14. القيام ببع�ص التمارين

يتم يف دورة التح�صر للوالدة تعلُّم بع�ص التمارين 
املختلفيية والو�صعيييات التي ميكنييك اأن تقومي بها 

بعد ذلك يف اأثناء عملية الوالدة.
15. التنومي املغناطي�صي

ويجب تعلُّم هذه الطريقة؛ اإذ اإنها ت�صهل لِك التح�صر 
ب�صكل كبر لعملية الوالدة.

ت�صاهييم متارييين اليوغييا كذلييك اأي�صييًا يف الو�صول 
حلاليية من اال�صرتخاء، فعليييك اأن تقومي بها ب�صكل 

ب�صيط
16. جو من االإ�صرتخاء و�صط املاء

اجل�صي يف امليياء الدافئ، ي�صاعدك ذلك على ال�صعور 
باال�صرتخاء؛ اإذ اإنه ميين املمكن اأن تكون الع�صالت 
منقب�صيية بع�ص ال�صيء وغر مهياأة بعد. ومن خالل 
ذلييك، يحييدث اال�صرتخيياء الييذي يعمل علييى حتفيز 

املخا�ص واإمتام عملية الوالدة ب�صورة �صحية.
17. ممار�صة اليوغا

ت�صاهييم متارييين اليوغييا كذلييك اأي�صييًا يف الو�صول 
حلاليية من اال�صرتخاء، فعليييك اأن تقومي بها ب�صكل 

ب�صيط.
واإذا مل ت�صاعييدك هييذه الطرق، فيمكنييك الرجوع اإىل 
تخدييير الطبقة فييوق اجلافييية والذي ُيعَتقييد اأن من 
خالله يتييم عمل تخدير مو�صعي للنخيياع ال�صوكي، 
حتييى ال ت�صعر الوالييدة باأي اأمل، مع بقائها يف كامل 

الوعي واالإدراك.

تختلف كل �مر�أة عن 
�لأخرى يف �شعورها 

باآلم �ملخا�ض 
و�لولدة، ففي 

�لوقت �لذي ت�شعر 
فيها �إحدى �حلو�مل 

بالإعياء �لتام عند 
تعر�شها لآلم 

�ملخا�ض وعدم �لقدرة 
على حتمل تلك �لآلم، 

جند �أخرى ميكنها 
�أن تتعامل جيدً� 

وبطريقة منا�شبة 
مع �آلم �ملخا�ض 

و�لولدة.

مقادييير: 4 بطاط�ييص، ¼ فنجييان خييل، 2 ملعقة كبرة 
زيييت، فلفييل ا�صييود ناعييم، ملح، ر�صيية �صطيية، ف�ص ثوم 

مهرو�ص، 2 ملعقة بقدون�ص مفروم
طريقيية العمل :  1-قى اناء بييه ماء و ملح قومي ب�صلق 
البطاط�ييص )بييدون تق�صرها( و تركها ملييدة ربع �صاعة 

على نار هادئة بعد الغليان حتى متام الن�صج.
2-�صفييي البطاط�ييص و ق�ريهييا بينمييا هييى مازالييت 

�صاخنة ثم اتركيها تربد
3-قطعي البطاط�ص مكعبات �صغرة

4-اخلطييى الثوم و امللح و الفلفل و ال�صطة ثم �صيفيهم 

على البطاط�ص
5-�صيفي اخلل و قومي بالتقليب و اخللط حتى تتخلل 

التتبيلة كل حبات البطاط�ص
6-�صعيهم فى طنجرة التقدمي و ر�صي على الوجه قليل 

من الزيت و البقدون�ص

يف ذلييك اليوم من العام الذي يغميير احلب فيه العامل، مل 
يعييد يوم احلب يعني حّبك ل�ريكك فح�صب، بل اأن تدلِّلي 

نف�صييِك اأي�صًا. �صواء كنِت تبحثن عيين الهدّية املثالية 
الأقرب النا�ص اإليِك اأو تبحثن عن فر�صة لتدليل 

نف�صييك، تاأتيِك "نواعييم" ببع�ص من اأف�صل 
املجموعات واأرقاها.

جمموعيية  لييِك  تقييّدم   Shiseido
املنع�صيية  الهدايييا  ميين  كبييرة 

والتجارب املذهليية التي �صتجعلك 
�صييورة  اأف�صييل  يف  تبدييين 

باجلمييال  وت�صعرييين 
متجيير  احلييب.  عيييد  يف 
للتجميييل   Shiseido
يوتييوكا  يطلييق معاجليية 

احلييب  يييوم  مبنا�صبيية 
يت�صّميين هذا العييالج الفريد 

 Shiseido منتجييات  اأكيير 
بالب�ييرة:  للعناييية  روعييًة 

 ،Future Solution LX
�صابيية  بب�ييرة  لتنعمييي 

واأقييّل ظهييور لعالمييات 
الب�ييرة.  �صييّن  تقييدُّم 
املعاجليية  وننهييي 
اأي�صييًا بتدليييك لليدين 
وفييروة  والقدميين 

لت�صتمتعييي  الراأ�ييص، 
باأعلى م�صتويييات الراحة 

والتوازن يف عيد احلب.
منتجات العناية بالب�رة 

لل�صيدات
ا�صتعيييدي التييوازن يف حياتييك عن طريق توافييق الذهن 
واجل�صييم والييروح، مب�صاعييدة هييذه املنتجات 
لت�صتمتعييي  مييت  مِّ التييي �صُ الرائعيية 

باأجمل �صعور يف عيد احلب.
 ،Molton Brown
العالمة اخلبييرة بالعطور 
يف لنييدن، تع�صييف بنييا 
نفحات  ميين  مبجموعيية 
الثعلييب،  عنييب 
ت  تييو و

العليق، والفراولة فت�صتح�ر اإىل االأذهان لونًا اأرجوانيًا 
غنيييًا ت�صفي عليه احليوية روائح التوت االأحمر، القرفة، 
وكب�ييص القرنفييل. كما يك�صف عبيير الييورد املرّكز االآ�ر 
وورق البنف�صج عن اأريج خ�صب االأرز، البات�صويل، وخ�صب 
ال�صنييدل. فقّوة رائحيية البات�صييويل والقري�صيية الالذنية 
تييرتك اأثييراً عطريييًا طويل االأمييد. اإّنه عطر �صاحيير للغاية 

ومفعم بالرتف.
Tobacco Absolute عطر

هييو عبارة عن خليط معّقد ودافئ من النفحات اخل�صبية، 
تبييغ الباراغييواي، البل�صييم، وامل�صييك مع مل�صيية منع�صة 

التبييغ  عبيير  فاأ�صاليية  احلام�ييص.  الليمييون  ميين 
املرّكييز تييوازن العمييق ال�صاعري لبل�صييم البرو 

بينمييا تتداخل مييع الغريب فييروت االأرجنتيني 
والربغمييوت ملنييح انتعا�ييص ناعم لكيين اآ�ر يف اآن 

واحد.
منتجات جدبدة

ت�صييّكل املنتجات اجلديييدة هدايا مثالييية مبنا�صبة 
يييوم احلب، لي�صتمتع الرجل واملييراأة بتجربة ا�صتحمام 
�صاحرة. فكّل منهما �صينعم بحّمام ينا�صد حوا�ّصه، يعّززه 
اإك�صر ميين زيوت الييوردة االإيطالية واالأرغييان، فت�صبح 
ب�رتهما مبلم�ييص حريري ورائحة �صاعرييية فّواحة. هذا 
كّلييه بينمييا حتيط بهمييا الروائييح القوية لل�صمييوع، التي 
متتييزج فيهييا نفحات تت�صاعد بييكّل تناغييم. اإّنها جتربة 
باهييرة ُتقييّدم يف علييب متمّيييزة حتمييل ب�صميية مولتون 
بييراون. ا�صتخل�صت دار Nuxe قوة زهييرة زنبق النهار 
التي حتييارب ال�صيخوخيية وتعيد ملء خطييوط التجاعيد 
هييذا ب�صيغييٍة خمملييية  م�صييدودة، وكل  ب�ييرة  لتمنييح 
ناعميية ال ت�صّبب اللمعييان م�صّممة خ�صي�صييًا لتنا�صب 

احتياجات الب�رة املختلطة.

مهنيييًا: توا�صل مع حميطييك الأّن جنمك �صيلمع 
وي�صطييع وي�صاهييم يف تلطيييف االأجييواء التييي 
كانت حمتدمة اأخراً، وتقّدم نتائج اأف�صل على 
ال�صعيد املهني عاطفيييًا: االإخال�ص هو عنوان 
االأيام املقبلة مع ال�ريييك، وهذا يخلق بينكما 

اأجواء من الراحة وال�صعادة

يجعلييك  مييا  املفاجيياآت  كثيير  يييوم  مهنيييًا: 
تعي�ييص اأجمييل حلظييات حياتييك، وليين ت�صمييت 
عيين ت�رفييات �صائكيية ونيات �صيئيية وحتاول 
التخل�ييص ميين اأجييواء معادييية عاطفيييًا: تتاح 
لييك الفر�صيية الإثبييات ح�صييورك وال�صتقطيياب 

االهتمام والدعم والتاأييد

مهنيييًا: يدعييوك هييذا اليييوم اإىل عييدم التييوّرط 
يف ق�صايييا �صائكيية واالبتعيياد عيين امل�صاريييع 
امل�صبوهيية وعدم توقيييع اأي م�صتند قبل قراءته 

بتمعن
عاطفيييًا: قييد تفاجيياأ باأحييداث وتطييّورات غر 
م�صبوقة، انتبه من املبالغة، قد تت�صارع اخلطى 

وتطالب ال�ريك اللحاق بك

مهنيًا: ميالأك هذا اليوم �صغفًا وح�صوراً وتاألقًا، 
وت�صتعييد ل�صفر يف هييذه االثنيياء، اأو تطرق باب 

مغامرة جديدة وجتربة ممّيزة
عاطفيييًا: الت�صاهييل مييع ال�ريييك يزيييده طمعًا 
وا�صتخفافييًا بييك وا�صت�صعافييك، وهييذا بييات ال 

يحتمل اإطالقًا

مهنيييًا: يجعلك هييذا اليوم ال ت�صتعجييل النتائج 
والتييزم خطييط العمييل، وجناحييك يثيير غييرة 
االآخرييين فكن حذراً عاطفيًا: ثييق باحلبيب وال 
تختييرب حبييه لييك، وقييد تفاجيياأ مب�صارحته لك 
بحقيقيية م�صاعره، فتحتار حينها كيف تعرب له 

عن حبك الكبر

اأّن بع�ص االأزواج يتعلقييون بزوجاتهم بطريقة جنونية 
لي�صييل حّبهم اإىل درجة الهو�ص ما يجعل الزوجة تتذّمر 
وتقييع يف حييرٍة ميين اأمرهييا لتجد احلييّل املنا�صييب، لذا 
�صنقييّدم بع�ص اخلطييوات للح�صول على حييل رومان�صي 

لتلك امل�صكلة.
احلوار الرومان�صي

اإّن اخلطييوة االأوىل تتمّثييل يف �ييرورة القيييام بحييوار 
الييزوج مل�صارحتييه ب�ييرورة تغييير  رومان�صييي مييع 
ت�رفاته التي ترتجييم  حّبه اجلنوين، لكن لكي ال ُتفهم 
مقا�صييدِك ب�صورة خاطئة يجييب اأن تعرّبي له عن مدى 
حّبييك وتو�صحي لييه اأنك منزعجة من هييذه الت�ّرفات، 

وحيياويل التقّيد ب�ييروط احلوار الرومان�صييي مبعنى اأن 
تهّيئييي االأجييواء الرومان�صية قبل الدخييول يف  النقا�ص 

معه.
تفّهم اأ�صلوبه 

لييكل �صخ�ييص اأ�صلييوب معييّن اأو طريقيية يف التعبر عن 
احلييب وقد تكييون تلييك الطريقة تعييرّب عن اأ�صلييوب حّبه 
لييِك، فحاويل اأن تتفّهمييي اأ�صلوبه لكي يتفّهييم هو اأي�صًا 
اأ�صلوبييِك يف احلب، وهذا نوع من التنازل ال�روري يف 
احلييياة الزوجية التييي يحكمها مبداأ التفاهييم املتبادل 

لكي تبقى الرومان�صية �صائدة يف عالقتكما.
الغرة املفرطة 

اإّن الييزوج الييذي يحب زوجته بجنون يغييار عليها غرة 
مفرطيية، وهذا ُيعّد من اأكر االأمور اإزعاجًا للزوجة، لكن 
املييراأة الذكّييية تييدرك جيداً كيفييية عدم اإثييارة م�صاعره 

لتخفيف حدة غرته ولكي ال يغار عليِك بجنون.
ا�صت�صارة خمت�ص

اإن زاد املو�صييوع عيين حييّده كثييراً فلي�ييص ميين اخلطيياأ 
االجتماعييية  بالعالقييات  خمت�ييص  معالييج  ا�صت�صييارة 
والزوجية لكي تدركييي كيفية الت�رف احل�صن يف هذه 
احلاليية مع زوجييِك املهوو�ييص بحّبك، وهييذا كله بهدف 
جنيياح العالقيية الزوجييية وا�صتمرارهييا واحلفيياظ على 

الرومان�صية طيلة العمر.

طريقة عمل سلطة البطاطس للريجيم

هل يحبِك زوجِك بجنون وتتذمرين.. إليِك الحل الرومانسي!

دليلِك الختيار هدايا الفالنتاين المثالية لجمالك


