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مهنيًا: القمر اجلديد يف برجك اأي يف احلمل ، يحثك 
على القي��ام ببع�ض الإجنازات واخلط��وات، وتثبت 
للجمي��ع اأنك جاهز واأهل للثق��ة  عاطفيًا: اذا كانت 
ال�ش��كوك يف مكانه��ا، فعليك ان تظه��ر احلقيقة اىل 

العلن حتى ل تالم

مهنيًا: يتحدث ه��ذا اليوم عن تقدم يف بع�ض الأمور 
امل�ش��رية العالقة وعن ا�ش��تقطاب لبع���ض الفر�ض 
املهم��ة عاطفي��ًا: ابح��ث ع��ن ا�ش��ياء م�ش��ركه تقوم 
به��ا م��ع احلبيب. ل حت��اول اإق�ش��اءه ع��ن القرارات 

امل�شرية 

مهني��ًا: القم��ر اجلدي��د يف ب��رج احلمل منا�ش��ب جداً، 
ويعني لقاء م�ش��وقًا اأو ات�ش��اًل مغري��ًا تتلقاه اأو ردة 
فعل اإيجابية مل تتوقعها  عاطفيًا: ت�شتاق اإىل احلبيب 
ب�شبب ت�شاغله عنك خالل هذا اليوم وتتوق اىل البقاء 

قربه اأطول مدة ممكنة

مهني��ًا: القم��ر اجلدي��د يف برج احلمل ي��دل على عمل 
اأو عق��د اأو عل��ى ارتباط اأو جتربة ا�ش��تثنائية وتتلقى 
اأخب��اراً طيبة مل تكن تتوقعها عاطفي��ًا: تعي�ض اأجواء 
رائعة، ولن تلتب�ض عليك الأمور ولن ت�ش��عر بال�شياع 

وعدم ال�شتقرار

مهنيًا: كن منتبهًا جداً وانتبه من م�شاك�ش��ة اأو حماربة 
وق��ف على احلياد. اأن�ش��ح لك عدم تغي��ر الجتاهات، 
لأن الوقت غر منا�ش��ب.  عاطفي��ًا: ل تبحث عن فر�ض 

اإرادتك اأو اإظهار قوتك على ال�رشيك واأّجل املبادرات

مهني��ًا: القمر اجلديد يف ب��رج احلمل يتحدث عن ربح 
مادي ت�ش��تفيد منه، وتتح�ّشن الأمور تدريجيًا وين�شط 
بع�ش��هم من اأج��ل اإظهار حقيقة حاول��ت جهة نافذة 
طم�شها يف ال�ش��ابق عاطفيًا: الت�رشع جتاه ال�رشيك ل 
يفيدك ب�شيء، لأنك قد ت�شعر بالوحدة اإذا اتخذت قراراً 

بالنف�شال عنه

مهني��ًا: اأنت ُملَه��ٌم وُملِهٌم يف الوقت نف�ش��ه. هذا 
الي��وم َيعتمد النا�ض عل��ى ُكّل كلمة من كلماتك، 
�ش��رى الع��امل عن��د قدمي��ك عاطفيًا: اإخال�ش��ك 
ُي�رشُق من خالل اأّي �ش��ِئ َتعَمُله، وهذا ما يجذب 

ال�رشيك اإليك يف ُكّل احلالت 
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اخرجا في موعد غرامي!.. نصائح للحفاظ على زواجك وتجنب الطالق

موق��ع PureWow توّجه اإىل حمامية متخ�ش�ش��ة يف 
ق�ش��ايا الطالق ومقيم��ة يف مانهاتن بنيي��ورك، ومالكة 
�رشك��ة "رينك��ر ل��و" احلقوقي��ة كاري رينك��ر،  لت�ش��ارك 
ن�شائحها عن اأف�ش��ل الطرق للحفاظ على الزواج، وكانت 

هذه الو�شايا
 1 - كن وا�شحًا حيال و�شعك املايل

يت�ش��اجر النا���ض معظ��م الوق��ت لأجل امل��ال عندم��ا تبداأ 
اإجراءات الطالق.

ويف معظ��م الأوقات تكون امل�ش��اكل املالية اإحدى الأمور 
التي توؤثر على الزواج، وهذا يت�ش��من اأي�شًا عجز الزوجني 

عن مناق�شة م�شرياتهما اأو ديونهما.
يجب اأن يكون الزوجان قادرين على مناق�ش��ة م�شاكلهما 
املادي��ة مع��ًا، وتو�ش��يحها كله��ا حت��ى يحافظ��ا عل��ى 

عالقتهما متما�شكة وقوية.
اأح��داث  يف  البع���ض  بع�ش��كما  تدعم��ا  اأن  تذك��را   -  2

حياتكما

 ي�ش��هل اأن نفر���ض ب�ش��هولة اأَنّ �ش��بب الط��الق الرئي�ش��ي 
ه��و اخليانة، لك��َنّ احلقيقة هي اأَنّ ال�ش��بب عادًة ما يرتبط 
باأحداٍث حياتية مثل: خ�ش��ارة الوظيفة، اأو فقدان فرد من 
العائلة، اأو مر�ض خطر، اأو اإ�ش��ابة اأحد الأطفال مب�شاكل 

طبية، فهذه الأ�شباب كلها قد ُتِخل باحلياة امل�شتقرة.
كله��ا عقبات ل ميك��ن توقعها، لكَنّها بال �ش��ك تخترب قوة 

الزواج و�شالبته.
وعندما يواجه اأي زوجني حتدياٍت من هذا النوع اأو غره، 
عليهما اأن يتما�ش��كا، ويقوما باأف�ش��ل ما ميكن ليتخل�شا 

من امل�شكلة، ويدعما بع�شهما البع�ض.
 3 - ل تخجل من زيارة معالج نف�شي

 ح��ني ت�ش��تد الظ��روف عل��ى الأقوي��اء، عليه��م اأن يطلبوا 
امل�ش��ورة، ل عي��ب ول خجل يف ه��ذا، واأحيانًا يحتاج كال 
طريف العالقة اأن يذهبا معًا ملعالٍج متخ�ش�ض يف �شوؤون 

العالقات، اأو يذهب كٌل منهما مبفرده.
تخ�ش��ي�ض وق��ت للحدي��ث مع �ش��خ�ض حماي��د ذي خربة 
كبرة، �ش��واٌء معًا اأو ب�ش��كٍل منف�شل، ميكن اأن يكون مفيداً 

ها خطوٌة جيدة للتنفي�ض عن امل�شاعر. ب�شكٍل كبر، كما اأَنّ

 4 - ل تن�ض اأن م�شلحتكما واحدة
  يف ح��الت ط��الق عدي��دة، يتوقف الزوج��ان يف مرحلٍة 
معينة عن الت�رشف ب�شكٍل جماعي، لكن كيف ميكن تعزيز 

التناغم والتوا�شل بني اأي زوجني؟
ق��د يب��دو ذل��ك اأم��راً منافي��ًا للمنط��ق، لك��ن ق�ش��اء كل 
ط��رف بع�ض الوق��ت منف��رداً والركي��ز على ا�ش��تقالليته 
ب��ني  الت�ش��ال  يع��زز  اأن  ميك��ن  الفردي��ة  واحتياجات��ه 

الزوجني.
ترتي��ب موعد غرام��ي عادي اأمٌر �رشوري اأي�ش��ًا، حتى لو 
اقت�رش املوعد على م�شاهدة برامج Netflix ، وم�شاطرة 

زجاجة من الع�شر على الأريكة.
 5 - اأن�شت اإىل �رشيكك عندما يتحدث

 ل تك��ن منتبه��ًا فقط عندما يح��ني دورك يف احلديث. من 
املوؤ�ش��ف اأن ترى زوجني يفقدان �ش��بل التوا�ش��ل بينهما، 
ويعجزان حقًا عن ال�ش��تماع لبع�ش��هما البع�ض، يف حني 
يرغب بع�ض النا�ض يف اأن يكونوا فقط م�شموعني من ِقبل 
�رشكائه��م. الإن�ش��ات اليق��ظ للطرف الآخ��ر اأمر �رشوري 
ه ي�ش��اعدك  ��َية، كما اأَنّ للحفاظ على عالقٍة �ش��حية وُمر�شِ

عل��ى التعقيب عل��ى ما قاله �رشي��كك تواً قب��ل اأن تبداأ يف 
الكالم عن نف�شك مرًة اأخرى.

 6 - تذكر اأن التفا�شيل ال�شغرة هي الأهم
 �ش��دق اأو ل ت�ش��دق، لكن اليوم الذي يحتل ال�ش��دارة يف 
اأرقام الطالق هو اليوم التايل لعيد احلب. ينف�ش��ل النا�ض 
لأ�شباب عديدة يوم 15 فرباير/�شباط كل عام، لكَنّ الأمر 
ع��ادًة يرتب��ط بالإحب��اط الذي مي��رون به يف عي��د احلب. 
فبعد اأن تنجو العالقة بالكاد يف عطالت دي�شمرب/كانون 
الأول املليئة بال�ش��غط، ميكن اأن يكون عيد احلب الباهت 

واملخيب لالآمال هو الق�شة التي تق�شم ظهر البعر.
��ه على الزوج��ني اأن يب��ذل بع�ض اجلهد  اخلال�ش��ة ه��ي اأَنّ
ه ممي��ز، ول يجب اأن  لُي�ش��ِعر كل ط��رف منهم��ا الآخ��ر باأَنّ
يقت���رش ه��ذا عل��ى عي��د احل��ب فق��ط. بع���ض الت�رشفات 
الب�ش��يطة ذات املعاين الكبرة يكون لها تاأثٌر �شخم مثل: 
اإح�شار كوب من القهوة املف�شلة ل�رشيكك يف ال�شباح، اأو 
حتى اإر�ش��ال ر�ش��الة ن�شية ع�ش��وائية تقول له فيها اأحبك 
خ��الل الي��وم، هذه الأم��ور العادي��ة التي تع��رب عن احلب 
والتقدير ي�شبح تاأثرها عظيمًا عندما تراكم مع بع�شها.

بغداد - متابعة 

خاص

هنيئًا لكما اإذا 
كنتما يف عالقة 
زوجية ملتزمة 

وجادة، ولكن ماذا 
لو جد يف الأمور 

جديد؟ اأو واجهت 
مرحلًة �صعبة غري 

متوقعة؟

طريقة عمل الماما غنوج

صحة بشرتك مرتبطة بنظامك الغذائي.. إليك الئحة األطعمة السيئة والجيدة

عوارض يجب أن تراقبيها للحفاظ على صحة طفلك

املقادير :
حبة باذجنان م�شوية مقطعة

حبتني �شمندر مقطع
30 مل ع�شر ليمون حام�ض

ملح ح�شب الرغبة
2 ملعقة كبرة زيت زيتون

½ كوب طحينة
طريقة العمل :

1.يف �شحن �شعي كل املقادير.
2.قومي بهر�ض املقادير معًا مبح�رشة الطعام حتى 

ي�شبح املزيج ناعمًا.
3.انقلي ال�شلطة ل�شحن التقدمي ثم قدميها.

ما هي الأطعمة اجلّيدة؟
ال�شوكولتة الداكنة

بالإ�ش��افة اإىل احلماي��ة م��ن اأمرا���ض القل��ب وال�ش��كتة 
الدماغية وغرهما، املركبات املوجودة يف ال�شوكولتة 
الداكن��ة قد تدع��م مقاومة ح��روق ال�ش��م�ض وغرها من 
الأ�رشار الناجمة عن التعّر�ض لالأ�شعة فوق البنف�شجية. 
كي��ف؟ ت�ش��ر الدرا�ش��ات اإىل اأّن ه��ذه امل��واد امل�ش��ادة 
لالأك�ش��دة قوي��ة تزي��د كثافة اجلل��د وتقّلل من اخل�ش��ونة 

خالل زيادة الرطيب وتدّفق الدم اإىل اأن�شجة اجللد. 
بذور الكّتان 

لأق��ل جتاعي��د، تناويل ن�ش��ف ملعق��ة من ب��ذور الكّتان 
يومي��ًا. الباحثون وج��دوا اأن بذور الكت��ان حتتوي على 
وف��رة م��ن اأحما�ض اأوميغ��ا 3 الدهنية املعروفة اأي�ش��ًا 
با�ش��م الده��ون اجلي��دة التي حتم��ي ب�رشتِك ع��ن طريق 
ج��ذب امل��اء خلالي��ا اجلل��د. ب��ذور الكت��ان غنية اأي�ش��ًا 
بالألي��اف والق�ش��ور، وم�ش��ادات الأك�ش��دة التي وجدت 
بع�ض الدرا�ش��ات اأنها حت�ّش��ن م�ش��تويات ال�شكر يف الدم 

وحتمي من بع�ض اأنواع ال�رشطان.

اللوز
الل��وز غن��ّي بالفيتام��ني E، يحم��ي م��ن اأ���رشار اأ�ش��ّعة 
ال�ش��م�ض، وغالب��ًا م��ا ُي�ش��اف اإىل كرمي��ات الب�رشة. يف 
درا�ش��ة، عندما ح�ش��ل امل�ش��اركون عل��ى 14 ملليغرامًا 
م��ن فيتام��ني E يومي��ًا، اأي الكّمي��ة املوج��ودة يف 20 
حّبة لوز، تعّر�ش��وا لن�شبة اأقل من حروق �شم�ض اأي ن�شبة 
اأقل ل�ش��وء الأ�ش��ّعة فوق البنف�ش��جية من نظرائهم الذين 
امتنع��وا ع��ن الل��وز. اإّن الل��وز غن��ّي بالكر�ش��يتني، مثل 
ال�ش��اي والتفاح والب�ش��ل، الذي يحمي اأي�شًا من اأ�رشار 
الأ�ش��ّعة فوق البنف�شجية وانهيار الكولجني الذي ي�شّبب 

التجاعيد.
�شمك ال�شلمون

يحتوي هذا النوع من الأ�شماك على  فيتامني "D" وهو 
امل�شوؤول عن احلفاظ على �شحة قلبِك. اأّما على امل�شتوى 
اجلمايل، فهو ي�شاعد على ترطيب ب�رشتِك من الداخل اإىل 

اخلارج.
 ما هي الأطعمة التي يجب البتعاد عنها؟

رقائق البطاطا
نع�شق جميعنا تناول ال�ش��يب�ض ورقائق البطاطا كوجبة 
خفيف��ة خالل اليوم اأو اإىل جانب الوجبات ال�رشيعة. تلك 

الأطعم��ة من اأبرز املاأكولت غر ال�ش��حية التي ل توؤثر 
فقط على �ش��حة اجل�شم، بل ت�رّش اأي�ش��ًا ب�شحة الب�رشة. 
فهي غنية بالكربوهيدرات والدهون امل�ش��بعة التي تزيد 
م��ن فر�ض ظه��ور حب ال�ش��باب، كما تعّر�ش��ك لأمرا�ض 

القلب والأوعية الدموية.
اخلبز الأبي�ض

يحتوي اخلبز الأبي�ض واملنتجات امل�ش��نعة من الدقيق 
الأبي�ض على ن�شبة هائلة من الغلوتني الذي ي�رش ب�شّحة 
الب�رشة، ما يت�ش��بب بظهور حبوب الوجه والبقع الداكنة، 

خا�شًة لدى الب�رشة الدهنية املعّر�شة حلب ال�شباب.
منتجات الألبان

تن��اول احلليب واللنب خالل النظ��ام الغذائي اليومي اأمر 
جيد، لكن الإف��راط يف تناولهما قد يوؤدي اإىل العديد من 
امل�ش��اكل التي ت�رّش ب�رشتك. فه��ي من اأهم العوامل وراء 
تل��ف الب�رشة، حي��ث ت�ش��هم منتجات احللي��ب يف حتفيز 

اإفراز دهون الب�رشة، ما يت�شبب بظهور حب ال�شباب.
م�رشوبات ال�شودا

م��ن  ه��ي  الطاق��ة  وم�رشوب��ات  ال�ش��ودا  م�رشوب��ات 
امل�رشوبات اخلط��رة التي تتلف ب�رشتك �رشيعًا، فتجعل 

الب�رشة معّر�شة للعدوى البكترية.

لي���ض من ال�ش��هل عل��ى الأه��ل اأن يفّرقوا بني احل�شا�ش��ية وبني 
ع��دم قدرة جه��از طفلهم اله�ش��مي على احتمال بع���ض اأنواع 
الأطعم��ة، اإذ اإن احل�شا�ش��ية تنتج عن رد فع��ل اجلهاز املناعي 
عل��ى بروتينات اأح��د اأنواع الأطعم��ة، فيما عدم ق��درة اجلهاز 
اله�ش��مي عل��ى تقّب��ل بع���ض الأطعم��ة ل يرتب��ط بن�ش��اط هذا 
اجله��از، بل له عالقة بعوار�ش��ه. الو�ش��يلة الوحيدة التي متّكن 
الأهل من التفرقة بني احلالتني هي اإخ�ش��اع الطفل لالختبار.  
وفيما ميكن اأن تظهر بع�ض اأنواع احل�شا�شية وعدم القدرة على 
الحتمال يف �ش��ن مبكرة، ميكن اأن يظهر بع�ش��ها يف اأي وقت 
ويف اأي مرحلة عمرية. لوقاية طفلك من اأي م�شاعفات موؤملة 
ق��د تنتج ع��ن كلتا احلالتني، يجب علي��ك اأن تتابعي العوار�ض 
التي تظهر على طفلك وا�شت�شارة الطبيب يف اأ�رشع وقت ممكن.

ولكن ما هي العوار�ض التي يجب اأن تراقبيها؟
الغثيان والتقيوؤ

ه��ل يع��اين طفلك م��ن امل�ش��اكل خالل تن��اول الوجب��ات؟ هل 

ي�ش��عر بالغثيان اأو يتقّياأ خاللها؟ هل ت�شكني يف اأنه يعاين من 
الته��اب املعدة والأمعاء؟ ولكن ل ت�ش��تبعدي احتمال معاناته 
م��ن عدم قدرة جهازه اله�ش��مي على احتم��ال بع�ض الأطعمة، 
خا�ش��ة اإن كانت هذه احلالة تتكرر عند تناوله  اأطباقًا معينة. 
يج��ب عليك يف هذه احلالة اأن ت�ش��ّجلي الأطعم��ة التي لحظِت 

ردة فعل طفلك عليها، ثم ا�شت�شري الطبيب ب�شاأنها.
اإ�شهال واآلم يف املعدة

ُيع��د الإ�ش��هال املوؤ���رش الأكرث �ش��يوعًا على عدم ق��درة اجلهاز 
اله�ش��مي على احتمال بع�ض الأطعم��ة اإىل جانب اآلم املعدة. 
ه��ذه العوار���ض ميك��ن اأن ت��دل عل��ى جمي��ع اأن��واع الأمرا�ض 
وامل�شاكل اله�شمية، لهذا ال�شبب يجب اأن ترّكزي على موؤ�رشات 
اأخ��رى تتبعها. فاإن كان جهاز طفلك اله�ش��مي يواجه م�ش��كلة 
يف احتمال الالكتوز مثاًل، ف�شتالحظني بع�ض الدماء يف برازه.

ع�شبية وعنف
بع���ض الأطفال ي�ش��هدون تغّراً يف �ش��لوكهم اإن كانوا يعانون 

من م�شكلة يف تقّبل بع�ض الأطعمة كالغلوتني وبع�ض 
امللّونات واملواد اللبنية. اإذا لحظت نوعًا من الع�ش��بية 

اأو العنف بعد تناول طبق معني، ا�شت�شري طبيبه.
نوبة ربو

ردة فع��ل قليل��ة ال�ش��يوع عند تن��اول الأطعمة ولكنها حت�ش��ل 
حتديداً لدى الأ�ش��خا�ض غر القادرين على احتمال ال�ش��ولفيت 
املوجودة يف كثر من الأطعمة امل�ش��ّنعة كالت�شيب�ض والفواكه 
املجّففة. اإن لحظت اأن طفلك يعاين من �ش��عوبات يف التنف�ض 
اأو اأن �ش��عاله جاف بعد تناول طع��ام معنّي، حتّققي من املواد 

التي يحتويها.
اآلم الراأ�ض

اأي رّدة فع��ل نتيج��ة ع��دم احتمال نوع م��ن الأطعمة ميكن اأن 
ت�ش��ّبب ف��وراً اآلم��ًا يف الراأ���ض. وكاأي عار���ض اآخ��ر، يجب اأن 
تنتبه��ي اإىل الوق��ت ال��ذي بداأ في��ه اأمل راأ�ض طفلك وت�شت�ش��ري 

الطبيب فوراً.

مهني��ًا: يريح��ك ه��ذا الي��وم م��ن بع���ض اللتبا���ض 
والغمو�ض، اإذا يعاود مركور �ش��ره املبا�رش يف برج 
الدلو ويزل اللتبا�ش��ات ال�ش��ابقة. عاطفي��ًا: قد جتد 
نف�ش��ك جمرباً على اتخاذ ق��رارات مهمة، لكّن العقبة 

تكمن يف رف�ض ال�رشيك لهذه القرارات

مهني��ًا: قد ل جتل�ض يف مكتبك كث��راً اليوم. وقد 
ت�شطر اىل عقد العديد من الجتماعات واللقاءات
  عاطفيًا: قد تختلف يف وجهة نظرك مع احلبيب، 

ولكن ل تدع هذا اخلالف يكرب

مهني��ًا: القم��ر اجلديد يف برج احلمل منا�ش��ب جداً لك، 
ويحمل معه خرباً جيداً، ويزداد اهتمامك بالتفا�ش��يل 
ال�ش��غرة، وك�ش��ف الأخط��اء وعر�ش��ها.   عاطفيًا: قد 
متي��ل اإىل التملكي��ة والغ��رة وت�ش��ع ال�رشي��ك حت��ت 
امل�شاءلة ما يعر�ض عالقتك للخطر، وتفتقد ال�شرب يف 

اأحيان كثرة وت�شتغرب ردود فعل ال�رشيك 

مهنيًا: تتلقى ر�ش��الة اأو تت�ش��ح اأمور كانت ملتب�شة 
وتع��ود املي��اه اإىل جماريها م��ع اأحد الزم��الء بعد 
مرحلة من اخل�ش��ام  عاطفيًا: ل تكن مت�شائمًا اأمام 
ال�رشي��ك، بل اأظهر له دائم��ًا اجلانب الإيجابي الذي 

يعهده فيك

مهني��ًا: ت�ش��حح بع�ض الأخط��اء الي��وم وتلتقط 
بع�ض الثغرات يف اأرقام املحا�ش��بة، ويحمل هذا 
اليوم �شعوراً بالراحة  عاطفيًا: ا�شاأل عن احلبيب 
ول تهمل م�ش��اعره اأكرث. �شانده وقف اإىل جانبه 

حلل بع�ض امل�شكالت 


