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�أن ي�ش��ّو�ش علي��ك  مهني��ًا: يح��اول بع���ش �لزم��اء 
�لعاقات �أو يبلبل لك �لأجو�ء فت�شتد �لأزمات

عاطفي��ًا: يوم عاطفي مميز ق��د يحمل �إليك �لتغيري�ت 
و�حل�شم �إيجابًا بح�شب مبتغاك

مهنيًا: قل ما تريد فمركور ي�ش��هل عليك �ملهمن، لكن 
حاول �أل جترح �أح��د�ً باأقو�لك و�نتبه من �لزدو�جية 
يف عاقت��ك �ملهنية عاطفيًا: يك��ون �لنقا�ش �يجابيًا 
مع �ل�رشيك وت�ش��عان معًا برناجم��ًا لرحلة �و لعطلة 

وتبدو�ن مرتاحني ملا تقّرر�نه

مهني��ًا: يحمل �إليك هذ� �ليوم تاأيي��د�ً عامًا ودعمًا من 
قب��ل �لأ�شدقاء ومغام��ر�ت حتى �آخر �ل�شه��ر عاطفيًا: 
مت�شي يوم��ًا ممتعًا مع �ل�رشيك، فه��و ي�شاندك ويقف 

�إىل جانبك على �لدو�م وي�شاعدك يف �إيجاد �حللول

مهني��ًا: �بتع��د عن �لنفع��الت لئا تخ���رش �شفقة 
�أو ت�شوي��ة �أو فر�شة ثمين��ة  عاطفيًا: تقّدم لل�رشيك 
�أف�ش��ل م��ا عن��دك وحتافظ عل��ى تفاوؤل��ك وتكون 

متحم�شًا للعاقة

مهني��ًا: �لكث��ري م��ن �ل�شغ��وط و�مل�شوؤولي��ات 
�مللق��اة عل��ى عاتقك �لي��وم علي��ك �أن تتولها 
عاطفي��ًا: تخ�شى بع�ش �لتغ��ري�ت �لتي حتدث 
يف م�شاع��ر �حلبيب ول تع��رف موقفك �حلايل 

جتاه ما يح�شل

مهنيًا: حاول در��شة جمالت جديدة وم�شاريع جديدة 
ت�شتطي��ع �أن تناف���ش من خاله��ا عاطفيًا: يع��ّزز هذ� 
�لي��وم �لرومان�شية ويجعلك �ك��ر جاذبية وبهاًء، لكن 

ل متزج بني �حلب و�لعمل يف هذه �لثناء
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كيف تتعاملين مع  اطفالك التوأم؟ 

تربي��ة �لتو�ئم: ويف تربي��ة �لتو�أم يج��ب �أن تتذكر �لأ�رشة 
�أن �لت��و�أم لي���ش وحيد�ً فهو م��ع �أخ �أو �أخت فه��و يرى �أنه 
طو�ل �لوقت مع �أخر فاإذ� نادينا و�حد�ً جاء �لثنان �شوية 
ل�شعورهما بالت�شام��ن �لقوي وهذه �لثنائية جتعل �لطفل 
يف غن��ى ع��ن �لعاقات �خلارجي��ة �لتي قد تك��ون حمور�ً 
حياتي��ًا بالن�شبة للطفل �لأوح��د لكن �ل�شعوبات تظهر يف 
�مل�شتقب��ل حي��ث يفك��ر كل و�حد يف �لإ�شتق��ال عن �لآخر 
ويرف���ش �أن يرتدي �لإثنان زيًا و�ح��د�ً كما تعود� لأن كل 
و�ح��د منهما يرغ��ب �أن ي�شع��ر بقيمته �لذ�تية ول��ذ� يبد�أن 

بالتمرد. 
هل ي�شمح للتو�ئم بالإنف�شال ؟

�إن �لتو�ئ��م �إذ� مل يتم��ردو� عل��ى و�قعه��م �لثنائي �ملوحد 
فه��ذ� يعن��ي �أن ه��ذ� �لنم��ط م��ن �لعي���ش �مل�ش��رك مي�شك 
بخناقهم��ا بق��وة و�لتحري��ر و�شيل��ة لإعتاقهم��ا وظه��ور 
رغباتهم��ا �مل�شتقلة و�أفكارهما �ملنف�شلة. كيفية �لتعامل 

مع �لتو�ئم؟

تن��ادي كل و�ح��د منهم��ا با�شمه فهذ� ميه��د للتعرف على 
�شخ�شيتهم��ا من��ذ �لطفولة.  بالن�شبة للثي��اب من �لأف�شل 
�أن ل تك��ون مت�شابه منذ �لطفولة وقد يحلو لاأم �أن تلب�ش 
طفليه��ا ثي��اب مت�شاب��ه ولكن يج��ب �أن تع��رف �أن �لطفل 
لي���ش دمية ومن �لأف�شل �أن تكون �ألو�ن �لثياب وت�رشيحة 
�ل�شع��ر خمتلف��ة متامًا.  كثري م��ن �لأمهات ي�شع��ن �لتو�أم 
يف �رشي��ر و�حد و�لتو�ئ��م �ملت�شابه �جلن�ش ق��د ل تنف�شل 
ع��ن بع�شه��ا عند �لنوم حت��ى �شنني متاأخ��رة و�لأ�شح �أن 
يك��ون ل��كل منهما �رشيره من��ذ �لبد�ية وهذ� ل��ه �ثر نف�شي 
مهم فب��كاء �لطفل يف �رشيره يجر �إىل بكاء �لأخر �إذ� كانا 
�شوي��ا �أما �إذ� كانا منف�شلني ف��اأن �حلالة تخف. �أعطيهما 
�ألعاب��ًا خمتلفة منذ �ل�شغر. �إمنحيهما �أوقاتًا خمتلفة معِك 
كي ت�شاعدي طفلك على �لتعبري عن ذ�ته. جتنبي �أن يكون 
كل �إهتمام��ك بطف��ل و�لأب بالطفل �لثاين ف��كا �لتو�أمني 
بحاج��ة �إىل �لو�لدي��ن معا. ع��ودي تو�أمك من��ذ �لبد�ية �أن 
تكون لهما رغبات خمتلف��ة وطموحات متباينة. ن�شيحة 
�خل��ر�ء �لنف�شي��ون و�لجتماعي��ون يف كيفي��ة �لتعام��ل 
م��ع �لأطفال �لتو�ئ��م : رغم �أن �لأطف��ال �لتو�ئم قدمو� �ىل 

�لدنيا يف �ليوم نف�شه ومن �لرحم نف�شه �ل �أن هذ� ل يعني 
بال���رشوره �أن نتعامل معهم ك�شخ���ش و�حد بل يجب �أن 
نح��اول �لف�شل بينه��م كي ين�شاأ كل ف��رد منهم ب�شخ�شية 
م�شتقل��ه وللتو�ش��ل �ىل هذه �لنتيجه ل ب��د من بذل �لكثري 
م��ن �جله��د ويف ه��ذ� �خل�شو�ش ين�ش��ح �خل��ر�ء �أمهات 
�لتو�ئ��م بجمله م��ن �لر�ش��اد�ت ت�شاعدهن عل��ى �لتعامل 
م��ع �لتو�ئم بال�شكل �ل�شحي��ح : تعاملي معهما على �أنهما 
�شخ�شيتان منف�شلتان كل و�حد منهما له ميوله و�أهو�وؤه 

لذ� ل تفر�شي على �أحدهما �شيئا بحجة �أن �لآخر يف�شله
�أبتع��دي عن ���رش�ء �ملاب�ش نف�شها لهما حت��ى لو �أختلفت 
�لأل��و�ن ب��ل مي��زي ماب�شهم��ا و�شعيه��ا كل يف خز�ن��ه 

منف�شله
حاويل �أل جتمعي بينهما يف عدة �أمور بحجة �أنهما تو�ئم 
كذك��رى يوم �ملياد مث��ا �شحيح �أنه��ا منا�شبه م�شركه 
لك��ن عل��ى كل و�ح��د �ن يح�شل عل��ى هديت��ه �ملف�شلها 
تق��ارين بينهم��ا كي ل تزرعي �لغ��ريه بينهما بل بالعك�ش 
�ذ� �أح�ش�ش��ت �أن �أحدهم��ا ممي��ز يف �أم��ر ما ��شع��ري �لآخر 
�أن��ه ممي��ز �أي�شا لكن يف ��شي��اء �أخ��رى �ذ� �أ�شطر �أحدهما 

للتغي��ب ع��ن �ملدر�ش��ه ب�شب��ب مر�ش م��ا ل تدع��ي �لآخر 
يغي��ب ب��ل �أر�شليه �ىل �ملدر�شه و�شجعي��ه �ذ� مل يكن ي�شكو 
م��ن مر�شاذ� �شع��رت �أن �أحدهما مييل �ىل �أكل��ه معينه �أو 
للخ��روج �ىل م��كان معني �أو لديه هو�ي��ة معينه ل تطلبي 
م��ن �لآخ��ر �أن يحذو ح��ذوه بل بالعك�ش دع��ي �لآخر يقرر 
مايري��ده هو �أي�ش��ايف غرفتهما �شعي ل��كل و�حد �رشيره 
�خلا�ش و�أحتياجاته �خلا�ش��ه ول جتمعي بني �أ�شيائهما 
وت�ش��ري م��ن �لقطع��ه نف�شها مرت��ني ب��ل بالعك�شاأ�شري 
ل��كل و�حد �أغر��شه �خلا�شه ولعبه و�أطلبي منه �ذ� �أر�د �أن 
يتب��ادل مع �أخيه �لأدو�ت و�لألع��ا- �شعى لطفليك جدول 
يومي��ا معد� م�شبقا عل��ى �أن يت�شمن وق��ت �لطعام ووقت 
�حلم��ام ووقت �رتد�ء �أو تغيري �ملاب�ش ووقت �لنوم. عليك 
�أي�ش��ا �أن تعدى لنف�ش��ك جدول مت�شني م��ن خاله بع�ش 
�لوق��ت م��ع نف�شك. ح��اوىل �أن تنظمي �أوق��ات �لنوم لهما، 
فعل��ى �لرغم من �شعوب��ة �ملهمة يف بد�ية �لأم��ر، �إل �أنها 
ت�شاع��د على ر�حت��ك وطفليكي فيما بعد وه��و ما يجعلكم 
�أق��ل تع�شبا وتوتر� نتيجة �حل�شول على �لعدد �لكايف من 

�شاعات �لنوم وتظنني �ل�شاعة �لبيولوجية لكم جميعا.

بغداد ــ متابعة

خاص

طريقة عمل المسقعة العراقية 

كيفية اختيار العطر المناسب؟

وصفات طبيعية إلنتاج الكوالجين وشد البشرة

  �ملقادير 
كيلو باذجن��ان و�شط 1/2 كيلو حل��م غنم علبة حم�ش 

م�شلوق جاهزة
2 ملعقة كبرية �شل�شلة طماطم

2 طماطم 
ب�شلة 

ملح وزيت
طريقة �لتح�شري 

تقطي��ع �لباذجن��ان بعد غ�شله جي��د�ً �ىل مكعبات و�شط، 

بعدها يقلى �لباذجنان بالزيت حتى يحمر. ن�شع �للحم 
يف ق��در فيه ماء �كر من منت�شف �لق��در ون�شلقه جيد� 
م��ع و�ش��ع ب�شلة كامل��ة مقطعه �ىل �رب��اع معه ور�شه 

ملح ونركه حتى متام �لن�شج.
نقوم بت�شويح �للحم بالزيت �لذي فا�ش منه حتى يحمر 

وت�شبح ر�ئحته لذيذة.
ناأت��ي بق��در في��ه ملعقت��ني زي��ت وناأخذ ملعقت��ني �كل 
كبرية �شل�شلة �لطماطم ون�شوحها بالزيت حتى تتحول 
ر�ئحته��ا �ىل ر�ئح��ة لذي��ذة، بعدها نظي��ف �لباذجنان 

لل�شل�ش��ة ونظيف ماء ملنت�شف �لق��در �لو�شط على نار 
عالية.

ننتظ��ر ف��ور�ن �لت�شبيك��ة عنده��ا فق��ط ن�شي��ف �للح��م 
�مل�شل��وق )ليجوز ��شافة �للح��م �مل�شلوق يف ماء بارد 

�بد�ً ( ن�شيف ملعقة �ل�شكر �ىل �لقدر.
نق��وم ب���رشب �لطماطم باخلاط و��شافته��ا للت�شبيكة 

لعطاء نكهة مميزة.
بعدها نظيف ملح ح�شب �لرغبة بعدها ن�شيف �حلم�ش 

�مل�شلوق ونغطي �لقدر، نقلبه كل ع�رش دقائق.

 بوجود �لكثري من �لعطور قد يكون من �ل�شعب �ختيار 
��ل. ح��ني تت�شّوق��ني ل���رش�ء عط��ر، ح��اويل  عط��ر مف�شّ
�ختيار عطر ينا�ش��ب �شخ�شّيتك. على �شبيل �ملثال، �إذ� 
كنت �شخ�ش��ًا لطيفًا، جّربي عطر�ً بر�ئحة �لأزهار. و�إذ� 
كن��ت تريدين �إ�شفاء مل�شة م��ن �لغمو�ش عليك، جّربي 
عط��ر�ً بر�ئحة �مل�شك. �إذ� كنت ل تز�لني حمتارة، جميع 
�لعط��ور لها خ�شائ�ش فريدة جتعلها مغرية، لذ� فكري 

بالأن�شب لك عن طريق قر�ءة �لتايل:
1 - �لرو�ئ��ح �حل�رشّي��ة: �لعط��ر �حل���رشي ه��و عطر 
�مل�ش��ك وخ�ش��ب  ت�شم��ل  �لر�بّي��ة  �لرو�ئ��ح  "تر�ب��ي". 
�لعط��ور يعط��ي  م��ن  �لن��وع  و�لعن��ر. ه��ذ�  �ل�شن��دل 
�لنطب��اع باله��دوء و�ل�شكين��ة، ��شتخدمي��ه لجت��ذ�ب 

�لنا�ش بر�ئحته �ملهّدئة.
 2 - رو�ئ��ح �لأزه��ار: يف م��ا يتعل��ق به��ا، ل يجب �أن 
تبالغ��ي. �بتع��دي عن �لأزه��ار ذ�ت �لر�ئح��ة �لقوّية �أو 

�ل�شطناعّية. �ختاري ر�ئحة رقيقة لذيذة، مثل ر�ئحة 
�ل��ورد �أو �ليا�شم��ني �أو �لزنب��ق، فهي تعط��ي �لنطباع 

بالأنوثة وجتتذب �لنا�ش �إليك.
3 - رو�ئ��ح �حلم�شّي��ات: تعطيك ه��ذه �لرو�ئح مل�شة 
�لرتق��ال  �لرو�ئ��ح،  بع���ش  ت�شم��ل  منع�ش��ة.  فري��دة 
و�لليم��ون و�ملندرين. ه��ذه �لرو�ئح جتت��ذب �لآخرين، 

حيث تعطي �لنطباع ب�شخ�شّية ممتعة.
4 - �لرو�ئ��ح �ملنع�شة: �إذ� كنت تريدين ر�ئحة خفّية، 
جّرب��ي ر�ئحة ن�رشة منع�ش��ة. قد يعني هذ� �لتخّلي عن 
�لعطور و��شتخ��د�م �ملنتجات �ملعّط��رة، �أو رو�ئح مثل 

�ل�شاي �لأخ�رش و�خلوخ وجوز �لهند و�لكيوي.
ر�ئح��ة �لعط��ور تختل��ف يف �لزجاج��ة وعل��ى �ل�رشيط 
�لورق��ي وعل��ى ج�شم��ك. فم��ا ت�شّمين��ه يف �لبد�ي��ة هو 
�لعنا���رش �لعليا، وهي �أقوى ج��زء يف �لعطر و�لأ�رشع 
�أن تتا�ش��ى �لعنا���رش �لعلي��ا، تظ��ّل  للتا�ش��ي. بع��د 
�لعنا�رش �لو�شطى �لتي تتا�شى يف �لعنا�رش �لقاعدّية. 
�لعنا�رش �لقاعدّية ه��ي �لر�ئحة �لتي تدوم �أطول فرة 

ممكن��ة، وتظهر بعد حو�يل 30 دقيقة من و�شع �لعطر. 
و�عتم��اد�ً على نوع �لعطر، قد تدوم �لعنا�رش �لقاعدّية 
حت��ى 24 �شاع��ة. �ل�ش��يء �لوحي��د �لأ�ش��و�أ م��ن و�ش��ع 
�لكث��ري من �لعطر، هو �لكثري م��ن �لعطر �خلاطئ. تلعب 
كيميائّي��ة �جل�ش��م دور�ً كب��ري�ً يف ر�ئح��ة �لعطر عليك. 
�إذ� كان عط��رك يتا�ش��ى ب�رشع��ة، ل حت��اويل و�ش��ع 
�لكث��ري من��ه. �إذ� كان �لعط��ر منا�شبًا جل�شم��ك يجب �أن 
تك��ون ر�ئحته جميلة يف جمي��ع �ملر�حل، ويدوم فرة 
طويل��ة دون و�ش��ع �لكثري منه.  يتطّل��ب �لت�شّوق ل�رش�ء 
عط��ر �لكث��ري م��ن �ل�ش��ر. ل تتوّقع��ي ���رش�ء عط��ر يف 
�لي��وم �لأّول من ذهابك لل�شوق. ح��ني تبد�أين باختبار 
�لعط��ور، ل تتوّقع��ي �أن تكون ر�ئحة �لعط��ر عليك هي 
نف���ش �لر�ئحة على �رشيط �ل��ورق. كيميائّية �جل�شم هو 
م��ا يجعل �لعطر فّع��اًل �أم ل. حني جتدي��ن �لعطر �لذي 
حتّبني عنا�رشه �لعليا )ما ت�شّمينه على �رشيط �لورق( 
ر�ّشي��ه على مع�شميك، و�شّميه مبا�رشة لتعريف �إذ� كان 

منا�شبًا جل�شمك.

 �شنق��دم �إلي��ك يف ما يلي، ث��اث و�شفات طبيعية 
كفيل��ة باإع��ادة �إنت��اج �لكولج��ني و�لتخل�ش من 
بيا���ش  �لكي��وي  �لرم��ان  �ل�شيخوخ��ة  عام��ات 
�لبي���ش كرمي��ة �حلليب   �لإطال��ة �ل�شابة �خلالية 
من �لتجاعيد و�لرهات و�خلطوط �لرفيعة لي�شت 
بامل�شاأل��ة �ل�شهل��ة، خ�شو�ش��ُا �نه م��ع �لتقدم يف 
�ل�شن تنخف�ش ن�شبة �إنتاج �لكولجني يف �لب�رشة، 
�لأ�شا�شي��ة �مل�شوؤول��ة ع��ن مرون��ة  وه��و �مل��ادة 
�لب�رشة و�حلف��اظ على جمالها ومظهرها �ل�شبابي 

و�حليوي.
 و�شفة �لرمان و�لكيوي

�هر�ش��ي مق��د�ر ملعقة كب��رية من فاكه��ة �لكيوي 
وملعقة كب��رية من �لفر�ولة، و�أ�شيفي �إليها ملعقة 
كب��رية من ع�ش��ري �لرم��ان. و�حر�ش��ي على مزج 
�ملكون��ات جي��د�ً حت��ى ت�شبح متجان�ش��ة. بعدها، 
�دهن��ي وجه��ك باملزيج �ل��ذي ح�شل��ت عليه، مع 

تدلي��ك ب�رشت��ك بح��ركات د�ئرية م��ن �لأ�شفل �ىل 
�لأعل��ى، و�ترك��ي �خلليط على وجه��ك ملدة ن�شف 

�شاعة. من ثم، �غ�شلي وجهك باملياه �لباردة.
كرري هذه �لو�شفة مرتني �أ�شبوعيًا حتى حت�شلي 
عل��ى �أف�ش��ل �لنتائج. علم��ًا �أن �لرم��ان و�لفر�ولة 
�لغني��ة ج��د�ً مب�ش��اد�ت  �لفو�ك��ه  و�لكي��وي م��ن 
�لأك�شدة �لتي تعمل على �شد �لب�رشة و�لتخل�ش من 

�لتجاعيد و�لرهات.
و�شفة بيا�ش �لبي�ش

قوم��ي بخف��ق بيا�ش بي�ش��ة و�حدة جي��د�ً �ىل �أن 
حت�شل��ي على مزي��ج كرميي ناع��م. بعدها، طبقي 
�ملزي��ج على ب�رشة وجه��ك ورقبتك، و�تركيه حتى 
يجف متامًا. من ث��م، �غ�شلي ب�رشتك جيد�ً باملياه 
�لفاترة. كرري هذه �لو�شفة ثاث مر�ت �أ�شبوعيًا، 
فه��ي مفي��دة ج��د�ً يف تعزي��ز �إنت��اج �لكولج��ني، 
ل �شيم��ا �أن �لبي���ش ي�شتم��ل عل��ى ن�شب��ة عالي��ة 

م��ن �لروتين��ات �لت��ي ت�شاه��م يف حتفي��ز �إنتاج 
�لكولجني وت�شغري حجم م�شام �جللد، مما ي�شاعد 

يف �شد �لب�رشة و��شرجاع �شبابها.  
و�شفة كرمية �حلليب

�خلطي ملعقة كبرية من كرمية �حلليب جيد�ً 
حت��ى تتاأكدي م��ن �حل�شول على ق��و�م خفيف 

وناع��م. من ثم وّزعي طبقة رقيقة من �خلليط على 
ب�رشة وجهك ورقبتك، و�تركيها ملدة �شاعة كاملة 
حت��ى جتف متامًا. بعدها، ��شطفي ب�رشتك باملياه 

�لباردة.
و�ظب��ي على تطبيق هذه �لو�شفة مرتني �أ�شبوعيًا، 
�إذ �إن كرمية �حلليب ت�شتمل على كميات كبرية من 
�لده��ون �ل�شحية و�لروتين��ات و�لكال�شيوم، �لتي 
تعمل على ترطيب ب�رشتك �جلافة و�إعادة �لنعومة 
و�حليوية �إليها، و�لتخل�ش من عامات �لتقدم يف 

�ل�شن.

مهني��ًا: ي��زّودك ه��ذ� �ليوم �شح��ر�ً خا�ش��ًا وجاذبية، 
م��ن  دورة  ويفتت��ح  �جلمي��ع،  يلف��ت  وت�ش��ّع بري��ق 
�لت�ش��الت �ملمّي��زة عاطفيًا: يب��د�أ �لي��وم م�شطربًا 
عاطفي��ًا، م��ا ق��د يوّلد بع���ش �لرتاب��ة يف �لعاقة �أو 

�لإهمال �أو �لامبالة

مهني��ًا: حمطة جدي��دة ومهمة يف حيات��ك �ملهنية 
تاأم��ل �أن حتق��ق من خاله��ا �لكثري عاطفي��ًا: يوم 
عاطف��ي �كر وع��د�ً من �شابقه يحم��ل �آفاًقا جديدة 

وعاقات حلوة

مهني��ًا: ينتق��ل مرك��ور �إىل ب��رج �لث��ور فيخف��ف من وهج 
حمادثاتك �ل�شابق��ة، وقد ي�شّعب عليك �لتو��شل مع بع�ش 
�جلهات �لتي تغيب عن �ل�شمع عاطفيًا: قد تنفعل ب�شبب ما 
يط��ر�أ على م�شاأل��ة تخ�شك و�ل�رشيك، تتب��ّدل رمبا �ملو�عيد 

وينتابكما بع�ش �لقلق

مهنيًا: تعي�ش يومًا مهمًا على �ل�شعيد �ملهني، فا 
ت�شم��ح للم�ش��كات �أو �ل�شغوط بالتاأث��ري �شلبًا يف 
ثقت��ك بالنف�ش عاطفيًا: عليك �أن حت�شم �أمرك �لآن، 
وحاول �أن تتو�شل �إىل �تفاق �أو ت�شوية مع �ل�رشيك 

لأّن هذ� ي�شّب يف م�شلحتك

مهني��ًا: يوم �شاغط ي�شع��رك بالتعب، ورمبا ي�شري 
�إىل خ��اف �أو بع��اد، ث��ق مب�شاع��دة تاأتي��ك م��ن 
�أ�شدقاء يوؤدون دور�ً يف حتقيق بع�ش �لإجناز�ت 
عاطفي��ًا: �لت�شّبث باملو�قف �ملت�شلبة ل يكون يف 
م�شلح��ة �لعاقة، ب��ل ي��وؤّدي �ىل مو�جهة �رش�شة 

بينك وبني �ل�رشيك

وجود توائم يف الأ�سرة معناه 
م�ساعفة م�سوؤولية الوالدين ب�سبب 

وجود �سرورة حتمية للعمل 
املزدوج الرتبوي فكل �سيء تقوم 
به الأ�سرة لبد اأن تقوم به لطفلني 

فالتغذية لطفلني والعناية بالنظافة 
لطفلني. وحتتاج الأم يف كثري من 

احلالت اإىل من يعينها على تخّطي 
الأ�سهر الأوىل اأو ال�سنة الأوىل 
التي تكاد تكون اأحرج الأوقات 

ويبدو الأمر اكرث �سعوبة اإذا كان 
التواأم بكرًاوخا�سة يف الأيام 

الأوىل حيث ي�سيطر الإرباك على 
الأم وعدم الإ�ستعداد لأويل للفكرة 

م�سافًا اإىل نق�ص اخلربة ولكن 
مع مرور الأيام ت�ستطيع الأم اأن 

توجد نظامًا خا�سًا يف التعامل مع 
ال�سغار اجلدد. 

للقي��ام  منا�ش��ب  ي��وم  حليف��ك،  �حل��ظ  مهني��ًا: 
بال�شتثم��ار�ت و�رش�ء �لأ�شه��م و�لعقار�ت عاطفيًا: 
يحاول �ل�رشي��ك �إقناعك باأن ما تفعله غري �شحيح 

ولكنك ل تو�فقه �لر�أي


