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مهنيًا: تكون هذا اليوم اأكرث مثابره وتوا�ص��ل الطريق 
ال��ذي ر�ص��مته لنف�ص��ك يف جمال��ك املهن��ي اجلدي��د  
عاطفي��ًا: ك��ن اأكرث قناعه باأف��كارك وال تتنازل عنها 

وانطلق بعالقه عاطفيه جديده

مهني��ًا: يعرت���ض اأحده��م عل��ى م�ص��اريعك ويعرق��ل 
خطوات��ك، م��ا يوؤث��ر �ص��لبًا يف ثقت��ك بالنف���ض فتعيد 
احل�صابات   عاطفيًا: اأحذرك من ت�رسع اأو تهور يوؤدي 
اإىل بع���ض التوت��ر يف العالق��ة بال�رسي��ك ورمب��ا اإىل 

قطعها نهائيًا

مهني��ًا: ت�ص��ر هذا الي��وم يف االجت��اه ال�ص��حيح نحو 
هدف��ك من دون اأن تواجه اأي م�ص��اعب اأو م�ص��اكل اأو 
اعرتا���ض من اأرباب العم��ل  عاطفيًا: زي��ارة مفاجئة 
م��ن �ص��خ�ض مل تره منذ م��دة تفرحك كثراً وحتم�ص��ك 

لالرتباط به نظراً اإىل مميزاته التي تعجبك

مهني��ًا: تخ��رج الي��وم من عزلت��ك الطويل��ة، وتبداأ 
وتت�ص��ارك  ون�ص��اطك  حتّركات��ك  دائ��رة  بتو�ص��يع 
م��ع االآخري��ن يف االأهداف  عاطفي��ًا: ُكن حذراً يف 
تعاملك مع احلبيب واحر�ض على �ص��المة العالقة 

وا�صتقرارها

مهني��ًا: ق��د جت��د نف�ص��ك يف موق��ف �ص��عيف، 
يزعجك خرب يتعلق باأحد االأ�صدقاء اأو ت�رسف 
اأح��د الزم��الء، اأرج��ئ املفاو�ص��ات واملواعيد  
عاطفي��ًا: ال ت��رث امل�ص��اكل مع ال�رسيك ب�ص��بب 
تدخالت��ك الكثرة، ب��ل كن هادئًا يف نقا�ص��ك 

معه وال داعي اإىل االنفعال

مهنيًا: تعقد هذا اليوم �ص��فقات كبرة وتعقد اتفاقات 
جديدة حت�ص��ل من خاللها على اأرباح جيدة  عاطفيًا: 
ال تب��َق �ص��امتًا وح��اول اأن تناق�ض احلبي��ب يف اأمور 

متعددة لتتعرف اإليه اأكرث فاأكرث 
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تعرفي مع نواعم على فوائد الرضاعة الطبيعية لألم و الطفل

 و م��ن ه��ذه الفوائد عل��ى كل منهما فوائد الر�ص��اعة لالأم 
ت�ص��اعد الر�ص��اعة الطبيعي��ة الرحم يف الع��ودة اإىل حجمه 
وو�ص��عه الطبيع��ي ب�رسع��ة،و يع��ود ال�ص��بب يف ذل��ك اإىل 
اأن امت�ص��ا�ض الث��دي يعمل عل��ى اإفراز هرم��ون من الغدة 
النخامي��ة يدع��ى ه��ذا الهرم��ون باالوك�صيتو�ص��ن و الذي 
ي��وؤدي ب��دوره اإىل حدوث انقبا�ض يف الرح��م وعودته اإىل 
حالت��ه الطبيعي��ة . و اإن ع��دم حدوث هذه العملية ت�ص��يب 
الرح��م ب�رسع��ة بحم��ى النفا���ض واالنتان تزيد الر�ص��اعة 
من االرتباط العاطفي و النف�ص��ي ب��ن االأم وطفلها، و يعد 

ه��ذا من اأهم العوامل ال �ص��تقرار االأم والطفل نف�ص��يا ، كما 
انها تعطي االأم �ص��عورا بالر�صى عن النف�ض كونها حتافظ 
على �ص��حة طفلها ومنوه اإن الر�صاعة تخفف من احتمال 
ا�ص��ابة االأم ب�رسط��ان الث��دي . فق��د تبن اأن املر�ص��عات 
ه��ن اأقل تعر�ص��ًا له��ذا املر�ض من باق��ي الن�ص��اء . وكلما 
اأك��رثت امل��راأة م��ن الر�ص��اعة كان ذل��ك درع��ًا حلمايتها 
م��ن �رسطان الثدي . االإر�ص��اع املتوا�ص��ل م��ن الثدي من 
العوام��ل الطبيعية ملنع احلمل ، لذا فهو و�ص��يلة خالية من 
امل�ص��اعفات التي ت�صحب ا�ص��تعمال حبوب منع احلمل اأو 
اللول��ب اأو احلقن، فاأثناء الر�ص��اعة ال حت�ص��ل االإبا�ص��ة ) 
التبوي�ض ( وميتنع احلمل فوائد الر�ص��اعة للر�صيع اإن لنب 

االأم يحتوي على كمية كافية من ال�صكر و الربوتن تنا�صب 
الطف��ل متاما بينما الربوتين��ات املوجودة يف لنب االأبقار 
واالأغن��ام واجلوامي���ض تك��ون ع���رسة اله�ص��م عل��ى معدة 
الطفل الأنها �صممت لتنا�صب اأطفال تلك احليوانات و لي�ض 
اأطف��ال الب�رس لنب االأم معق��م و ال يحتوي على ميكروبات، 
و ه��و بذلك مينع االإ�ص��ابة بالنزالت املعوية التي ت�ص��يب 
االأطفال الذين ير�صعون عادة با�صتخدام الزجاجات ينمو 
االأطفال الذين ير�ص��عون من اأمهاتهم ب�صكل اأكمل و اأ�رسع 
م��ن اأولئ��ك االأطفال الذي��ن يتناول��ون االألب��ان املح�رسة 
�صناعيًا االأطفال الذين يحظون بر�صاعة طبيعية يكونون 
يف العادة اأ�ص��د ذكاًء واأكرث اإدراكا وا�ص��تجابة للمحيط من 

حوله��م . تك��رث ح��االت الوفي��ات املفاجئ��ة غ��ر معروفة 
ال�صبب لدى االأطفال الذين ير�صعون من الزجاجة، وتدعى 
ه��ذه احل��االت ب )م��وت امله��اد( بينما هو غ��ر معروف 
تقريب��ا لدى االأطفال الذين تر�ص��عهم اأمهاته��م . لالأطفال 
الذي��ن ير�ص��عون م��ن اأمهاته��م منو �ص��ليم و�رسي��ع بينما 
اأولئك الذين يلتقمون الر�ص��اعة تكرث بينهم العلل النف�صية 
اإن �ص��م الطفل ل�ص��در االأم مداعبته و عملية الهزهزة التي 
حت��دث اأثناء الر�ص��اعة اأمر يف غاية االأهمي��ة و له تاأثره 
على الطفل و �ص��لوكه يف امل�صتقبل، وبدونها ي�صبح الطفل 
عدوانيًا و ع�ص��بيا و ال ميكن تروي�صه اإال بطريقة الهزهزة 

وال�صم لل�صدر .
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طريقة عمل مربى المشمش 

المشاهير على وجه الخصوص ..

كثيرًا ما تسألين نفسك لماذا ينجذب الرجال إلى النساء األكبر سنًا؟.. هذه هي أسبابهم

يرافق النساء دائما .. تعرفي على القولون العصبي عن قرب
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طريقة العمل :
 ن�ص��ع ال�ص��كر مع كوب ون�ص��ف ماء على 

النار حتى ي�صبح القطر جاهز.
يغ�صل امل�ص��م�ض ونعمل بال�صوكة على كل 

حبة عدة غرزات ثم ن�ص��عه يف القطر يغلي على نار 
هادئة حتى ين�صج وال نن�صى ازالة الرغوة.

ن�ص��يف ل��ه احلام���ض ونرتك��ه يغل��ي مع��ه قلي��اًل 
ث��م نطف��ئ النار علي��ه ونرتك��ه حتى يربد ث��م يعباأ 

مبرطبان جاف
وممكن ان ن�صعه يف القطر 10 دقائق ثم ن�صكبه يف 
�صينية ون�صعه يف ال�ص��م�ض ملدة ا�صبوع مع تغطية 
ال�صينية بقما�ض رقيق كال�صا�ض ويقلب يوميا حتى 

ين�صج.

  حازت ق�ص��ية ارتباط الن�ص��اء بالرجال االأ�ص��غر منهن 
�ص��نًا، اهتمامًا كبراً، عقب ا�ص��تهار ق�ص��ة زواج املر�صح 
بربيجي��ت  لوماك��رون،  اإميانوي��ل  الفرن�ص��ي  الرئا�ص��ي 
تروجنيوك�ض التي تكربه بنحو 24 عامًا. وتعزو �ص��وزان 
كيلي��ام، عامل��ة النف�ض واخلب��رة يف �ص��وؤون العالقات، 

�ص��نًا ارتف��اع ظاهرة  االأك��رب  الن�ص��اء  ارتب��اط 
اإىل  االأ�ص��غر  بالرج��ال 
اخل�ص��وبة  م�ص��األة 
 ، نية جلن�ص��ا ا و
فحبوب منع احلمل 
للمراأة خيار  اأعطت 
احلمل  تاأخر 
رف���ض  اأو 
احل�ص��ول 

عل��ى اأطف��ال متام��ًا". ك�ص��فت درا�ص��ة، ع��ن اأن الن�ص��اء 
املرتبط��ات برج��ال اأ�ص��غر منهن، ميل��ن اإىل اهتمام اأقل 
 Daily Mail ال�رسي��ك، بح�ص��ب �ص��حيفة  بتفا�ص��يل 
الربيطاني��ة. ويرج��ع �ص��بب ذل��ك، اإىل اأن خ��ربة ه��وؤالء 
الن�ص��اء جعلته��ن اأكرث خربة وتفتحًا، كما بينت الدرا�ص��ة 
اأن الن�ص��اء الالئ��ي ميلن اإىل اختيار �رسكاء رجال اأ�ص��غر 
منهن �صنًا، ميلن الأن يكن اأكرث تعلمًا وقد يتزوجن الحقًا. 
ويف حماولة منه لتف�ص��ر ارتباط الرجال بالن�صاء االأكرب 
منهم �ص��نًا، كتب ال�ص��حايف جامي�ض �ص��ميث مقااًل حكى 
في��ه ع��ن عالقاته العاطفية مع ن�ص��اء ك��ن يكربنه بنحو 
 Daily 25 �صنة. وحكى �صميث يف مقاله على �صحيفة
Mail الربيطانية، عن عالقته االأوىل بجوديث، م�صوؤولة 
املمر�صات يف مدر�ص��ته، والتي كانت تكربه بنحو 255 
عامًا، اإذ كان يبلغ عمره حينها 15 �صنة فقط. كان �صميث 
ي��رى يف جودي��ث، االت��زان واال�ص��تقالل بعك���ض اخلجل 
وقل��ة الثقة بالنف���ض اللذين كان ي�ص��عر بهما خالل فرتة 

مراهقته. وقال �صميث يف مقاله ، "اجنذابي للن�صاء االأكرب 
�صنًا ظل معي فرتة طويلة، حتى بعد مغادرتي للمدر�صة"، 
وحك��ى �ص��ميث عن ق�ص��ة حب��ه الثانية، مع ام��راأة تعمل 
منتج��ة تليفزيوني��ة تدعى اآن، والتي كان��ت تكربه بنحو 
12 عامًا، فيما كان يبلغ عمره حينها 26 عامًا. يقول 
�ص��ميث ع��ن اآن، "راأيت قوة �صخ�ص��يتها واتزانها جذابن 
ومثري��ن جداً، بالرغم من اأنن��ي مل اأقلق من تعاملها مع 
ظرويف امل�ص��طربة خارج العمل". وي�ص��يف �صميث، "اإن 
كفاحي مع الرف�ض مل يكن �صببه اختيارات عملي، بل مع 
اأنواع الن�صاء الالئي كنت اأواعدهن، اإن البنات الالئي كن 
يف نف���ض عمري، كن يتميزن بالطي�ض وعدم امل�ص��وؤولية، 
مل اأك��ن اأحب من يطلق عليهن بنات احلفالت، كنت اأرغب 
يف املزيد من اال�صتقرار". ويو�صح �صميث طبيعة عالقته 
باآن، "كانت تتعامل مع الريبة وعدم االأمان بداخلي، بل 
كان��ت توؤكد يل على حبها العمي��ق يل، لي�ض ملا اأنا عليه 

فقط، واإمنا ملا كنت عليه �صابقًا". 

 القول��ون الع�ص��بي ، او ثرمومي��رت االع�ص��اب  هو 
ا�ص��طراب مزم��ن يف وظيف��ة القن��اة اله�ص��مية 
وخا�ص��ة يف وظيفة االأمعاء الغليظة مما يتمثل 
بانتف��اخ واالآم يف البطن ، و �ص��عوبة التربز ، 
ويتمي��ز تهيج القولون باأن��ه لي�ض ناجتا عن 
خلل مر�صيفاأعرا�ص��ه احلا�صلة لي�صت ب�صبب 
االلته��اب اأو اجلراثيم اأو االأورام اأوما اىل ذلك 
، اإمنا هي اعرا�ض ناجتة عن تقل�صات وا�صطرابات 
يف حرك��ة االأمعاء . من اأهم �ص��مات ه��ذا املر�ض اأنه مزمن 
وم��رتدد، فان��ه يف الغال��ب ي�ص��تمر مع االإن�ص��ان ل�ص��نوات 
طويل��ة، وق��د يبقى معه عم��را باأكمله ، وت��رتدد االأعرا�ض 
فت��زداد اأحيان��ا ، وتق��ل يف اأحي��ان اأخرى وق��د تزول يف 
فرتات معينة اأي�ص��ا ، ثم تعود لتظهر من جديد ، و يالحظ 
اأن االأعرا���ض تزداد مع القلق وا�ص��طراب احلالة النف�ص��ية 

، كما ان املر�ص��ى ي�ص��عرون بالتح�ص��ن اأثناء االإجازات 
، ويف فرتات ا�ص��تقرار احلالة النف�ص��ية و ما عدا ذلك 
فان املر�صى معر�ص��ن للتهيج القولوين و هذا يوؤكد 

اأن للحال��ة النف�ص��ية عالقة وطيدة بالقولون الع�ص��بي و 
او�ص��اعه، فاملر�ص��ى الذي��ن يعان��ون م��ن حال��ة اكتئاب ، 
يعانون من تهيج القولون الع�ص��بي بن�صبة اأكرب من غرهم 
كم��ا يالح��ظ اأن معظم مر�ص��ى القول��ون الع�ص��بي ، الذين 
يكرثون اللجوء للم�صت�ص��فى ، يعانون من االكتئاب اأو القلق 
اأو اخل��وف م��ن االأمرا�ض اخلط��رة ،بينما وجد اأن مر�ص��ى 
القول��ون الذي��ن ال يعان��ون من اأي م��ن هذه اال�ص��طرابات 
النف�ص��ية ال يحتاج��ون مراجعة الطبيب كث��را ، وهذا يثبت 
اأن احلالة النف�ص��ية ال�صيئة هي التي قد تدفع املري�ض لكرثة 
الرتداد على امل�صت�صفى ، هوؤالء املر�صى غالبا ما يحتاجون 

اإىل مراجعة الطبيب النف�صي

العالي��ة  وكفاءت��ك  م�ص��داقيتك  جت��ذب  مهني��ًا: 
وذكاوؤك الكب��ر رج��ال االأعم��ال ويقّدم��ون ل��ك 
العرو���ض الكب��رة  عاطفي��ًا: ت�ص��عر ب��اأّن ال�رسيك 
ال يفهم��ك وال يق��ّدر ال�ص��غوط الت��ي تتعّر�ض لها، 

وحتاول لفت االأنظار باأي طريقة

مهني��ًا: تك��ون هذا الي��وم اأكرث ت�ص��احمًا مع زمالء 
العم��ل وال تطالبهم بالكثر، بل ت�ص��اعدهم يف حل 
يف بع�ض امل�ص��اكل امل�صتع�صية  عاطفيًا: ال ت�صتمر 
يف اأخطائك جتاه ال�رسيك وكن حذراً من التدخالت 

واأ�صحاب النيات ال�صيئة

مهنيًا: حل�ص��ن احلظ تع��ود املياه اإىل جماريه��ا، ثم تتطور 
االأمور لكي تعي�ض مرتاحًا وتعرف ملذات كثرة تت�صاعف 
وجتعل��ك مطمئن��ا و�ص��عيداً  عاطفي��ًا: تفتح قلب��ك لل�رسيك 
وتناق�ص��ان  مبحب��ة  وم�ص��اعرك  باأف��كارك  وت�ص��ارحه 

املو�صوعات املهمة واملتعّلقة مب�صاريعكما امل�صتقبلية

مهني��ًا: قد تبدو متوّتراً اليوم بع�ض ال�ص��يء، لكّنك 
�رسع��ان م��ا متي��ل اإىل الت�ص��اهل والليون��ة لك��ي 
تتجّنب القطيعة  عاطفيًا: حتا�َض الغرة وال�صكوك، 
وكذل��ك العن��اد والتمّلكية، وح��اول تفّهم حاجات 

احلبيب

مهني��ًا: تبا���رس الي��وم اأعم��ااًل كث��رة مرتاكمة 
وت�ص��ع ن�ص��ب عيني��ك اهدافًا �ص��خمة ت�ص��عى 
عل��ى  ال�ص��يطرة  ح��اول  عاطفي��ًا:  لتحقيقه��ا  
انفعاالت��ك وابتعد عن معاتبة احلبيب وانتقاده 

عند كل خالف اأو خطاأ �صغر

  عرف منذ القدم ما 
للنب الأم من فوائد 

و خ�صائ�ص، و تبني 
اأنه من اأفيد الأغذية 

للطفل،كما تبني اأن غذاء 
كل اأم يفيد ر�صيعها اأكرث 

من اأي لنب اآخر لأي اأم 
اأخرى، ولي�ص هنالك 
اأي �صك باأن الر�صاعة 

الطبيعية تعود بفوائد 
عظيمة على الأم و الطفل 

ب�صكل كبري،

مهنيًا: تتاح لك فر�ض كثرة الإثبات الذات ولتطوير 
اأعمالك، فحاول اأن ت�صتغلها يف الوقت املنا�صب

 عاطفيًا: لن تتاأخر يف ا�ص��تعمال كل ما قدر لك من 
جاذبي��ة وجمال بهدف التاأث��ر يف من تريد، لكنك 

لن تتمكن من ال�صيطرة على املواقف


