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مهني��ًا: ال ت��دع اأي ق��رارات يت��م اإتخاذه��ا اليوم 
بالتاأث��ري يف قناعاتك يف العم��ل عاطفيًا: الكثري 
م��ن التغ��ريات العاطفي��ة حت��دث يف حيات��ك وال 

تعرف اىل اأين �سوف توؤدي

مهني��ًا: القم��ر يف االأ�س��د يعاك�س��ك، ويزيد م��ن تاأثرياته 
اأورانو���س يف ب��رج احلم��ل ما ق��د يعني ���رورة جتنب 
املجازافات واملغامرات عاطفي��ًا: اأنت النجم الذي يلجاأ 
اإليه اجلميع، تخو�س دورة مميزة من االإيجابيات تنقذك 

من م�سكالت كثرية

مهني��ًا: توق��ع عق��داً جدي��داً اأو تبا���ر عم��اًل اآخر 
وت�س��مع كلم��ات الثن��اء والتقدي��ر الأف��كار جي��دة 
قدمته��ا اأو ملوهبة متار�س��ها يف العم��ل عاطفيًا: 
اهتمام��ك الزائ��د بنف�س��ك ين�س��يك واجباتك جتاه 

ال�ريك، في�سعر باالإحباط نوعًا ما

مهني��ًا: حت�ّس��ن و�س��عك املهني يتطل��ب مزيداً من 
الثقة، وهذا العامل متوافر لديك لكّنك مل ت�ستخدمه 
بع��د عاطفيًا: رومان�س��ية ال�ريك ت��وؤدي دوراً يف 
و�سع حّد لل�سوائب، وتولد بينكما راحة نف�سية غري 

م�سبوقة

مهنيًا: تبدو �س��ديد احلما�س��ة لفكرة البدء بتنفيذ 
الته��اين  الكث��ري م��ن  م���روع جدي��د وتتلق��ى 
مب�روع كنت قد بداأت تنفيذه عاطفيًا: م�س��اكل 
عابرة حاول اأن تن�س��اها وتكمل مع احلبيب مع 
اأنك تبدو اليوم مرتدداً جتاه الكثري من املواقف

مهني��ًا: ح��اول اأن تقوي عالقتك بزم��الء العمل فاأنت 
بحاج��ة اىل دعمهم خالل ه��ذا اليوم عاطفي��ًا: اأجواء 
م�س��تقره الي��وم عاطفي��ًا واالأو�س��اع هادئ��ة بف�س��ل 

االأجواء املريحة التي حتيط بك وبال�ريك
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ما هي فوائد النوم للحامل

 و تق��ل اإىل حد عايل جداً حركات��ه االإرادية خاللها حيث 
غالب��ًا ما ين�س��ح املتخ�س�سني ب���رورة اأال تقل الفرتة 
الزمني��ة اخلا�س��ة بالن��وم ع��ن م��دة زمنية قدره��ا )8( 
�ساعات ، و من املف�سل اأال تزيد فرتة النوم عن تلك املدة 
، و الن��وم ه��و من اإح��دى العملي��ات الهامة اأي�س��ًا للمراأة 
احلام��ل حتدي��داً فكما ه��و معروف اأن مرحل��ة احلمل من 
اإح��دى املراح��ل ال�سعبة ، و الت��ي قد اأودعه��ا املوىل عز 
وجل للمراأة ب�سفة عامة بل ، و جعلها هي ال�سبيل الوحيد 
م��ن اأجل اإجناب الذري��ة ، و احلفاظ على العن�ر الب�ري 
يف الكون ، و منعه من ال�سياع ، و االندثار حيث البد يف 
تلك املرحل��ة للمراأة احلامل اأن تراع��ي العديد من االأمور 
الهام��ة �سواء من ناحية �سحتها اأو �سحة جنينها ، و من 
اإح��دى تلك االأم��ور هي عملي��ة النوم ، و ذل��ك ملا متنحه 
تلك العملية لها من فوائد �سحية متعددة . و�سعية النوم 

ال�سحيحة للحامل :-

تع��د و�سعي��ة الن��وم ال�سليم��ة للم��راأة احلامل م��ن اإحدى 
االأمور الهامة ، و التي لها دور عايل ، و كبري يف احلفاظ 
عل��ى �سحته��ا ، و �سح��ة جنينها ، و لذل��ك فاإنه يجب اأن 
تتحرى املراأة احلامل اأف�سل طريقة للنوم لها حيث تزداد 
طريقة النوم اخلا�سة باحلامل حتديداً �سعوبة كلما مرت 
�سه��ور احلمل عليه��ا ، و خ�سو�سًا اإذا تع��دت فرتة احلمل 
اخلا�س��ة باحلامل ال�سه��ر اخلام�س حيث يف�س��ل االأطباء 
، و املتخ�س�س��ني غالب��ًا نوم احلامل عل��ى جنبها ، و من 
املف�س��ل اأن يك��ون ذلك اجلنب هو اجلن��ب االأي�ر ، و ذلك 
راجع��ًا اإىل اأن��ه ال يت�سب��ب يف ال�سغ��ط عل��ى االأوردة ، و 
ال�راي��ني ، و بالت��ايل ال يوؤثر على تل��ك احلركة اخلا�سة 
بجري��ان ال��دم يف اجل�س��م عالوة عل��ى فائ��دة النوم على 
اجلان��ب االأي���ر حتديداً يف جع��ل املراأة احلام��ل تتنف�س 
ب�س��كاًل �سليم��ًا ، و �سحيح��ًا ع��الوة على جعله��ا ال ت�سعر 
بال�سغ��ط العايل ال��ذي ي�سببه اجلن��ني يف بطنها ، و على 
الرغ��م من ذلك مل مين��ع االأطب��اء ، و املتخ�س�سني املراأة 
احلام��ل م��ن النوم عل��ى بطنه��ا ، و ذلك رغ��م العديد من 

املخ��اوف ، و االعتق��ادات ال�سائدة عن ه��ذه الطريقة يف 
الن��وم بالن�سبة للحام��ل اإذ ترى تلك االعتق��ادات اأن نوم 
احلامل عل��ى بطنها يت�سبب يف اإحداث ���ررا ًبالغًا على 
اجلن��ني اإال اأن ال��راأي الطب��ي ال ي��رى هذا حيث ق��د اأكدت 
العدي��د م��ن الدرا�س��ات الطبي��ة واالأبحاث املهتم��ة بهذا 
ال�س��اأن اأن��ه لي�س هن��اك اأي م�سكلة يف ن��وم احلامل على 
بطنه��ا ، و ذل��ك يرج��ع اإىل اأن اجلن��ني يك��ون حماطًا يف 
االأ�سا�س بكمية من املاء ، و التي تكون قادرة على توفري 
درج��ة م��ن احلماي��ة العالية للجن��ني بينما ج��اء حتذير 
االأطب��اء ، و املتخ�س�س��ني من خطورة ن��وم احلامل على 
ظهره��ا ، و ذلك ب�سكل مطلق ، و ذل��ك راجعًا اإىل اأن النوم 
عل��ى الظهر م��ن جانب امل��راأة احلامل يعمل عل��ى اإعاقة 
احلرك��ة اخلا�س��ة مبرور ال��دم اإىل اجلن��ني ، و بالتايل قد 
ي��وؤدي اإىل وف��اة اجلن��ني عالوة عل��ى زيادة تل��ك الن�سبة 
اخلا�س��ة باالإجها�س لدى امل��راأة ، و ذلك بعد مرور فرتة 
طويل��ة من احلمل ، و لذلك فاإن ن��وم احلامل على ظهرها 
يع��د من اأخط��ر االأمور ال�سديدة اخلط��ورة ال�سحية لها ، و 

جلنينه��ا على حد �س��واء .   فوائد الن��وم ال�سحية للحامل 
:- يوج��د ع��دد من الفوائ��د ال�سحية لعملية الن��وم للمراأة 

احلامل حتديداً ، و منها :-
اأواًل :- الن��وم مفي��د اإىل ح��د ع��ايل للم��راأة احلامل وذلك 
راجع��ا اإىل اأهميته ال�سحية البالغة لها من خالل توفريه 
لذلك القدر من الراحة لها ، و جلنينها حيث من املعروف 
اأن فرتة احلمل حتديداً من اإحدى الفرتات ال�سديدة االإجهاد 
، و التع��ب للحام��ل ، و ذلك يكون ب�س��كل عايل حتديداً يف 
ف��رتة النهار حيث تك��ون عملية النوم مبثاب��ة التعوي�س 

جل�سمها عما بذله من طاقة ، و جهد م�ساعف .
ثاني��ًا :- يعم��ل ن��وم احلامل عل��ى زيادة ذل��ك القدر من 
املخزون اخلا�س بالطاقة يف ج�سمها ، و بالتايل منحها 
قدراً جديداً من احليوية ، و الطاقة ، و الن�ساط الذي تكون 
يف حاج��ة عالي��ة اإليه يف الي��وم التايل . ثالث��ًا :- ي�سل 
الهرم��ون اخلا�س بالنم��و اإىل اأعلى م�ست��وى له يف اأثناء 
فرتة النوم ، و هذا يعد من اأحد االأمور ال�سديدة الفائدة ، و 

ب�سكاًل عاليًا لالأم ، و جلنينها على حد �سواء .    
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طريقة التح�سري 
ث��م نعم��ل  البطاط��ا امل�سلوق��ة  يت��م هر���س 
�سل�س��ة وه��ي عبارة عن فلف��ل اخ�ر وثوم 
ومل��ح والبقدون�س وتعم��ل ناعمة ثم ت�ساف 
اىل البطاطا املهرو�س��ة وتعجن ببع�سها يتم 
تكوير البطاط��ا وح�سوها باجلبنه وتكويرها 
حت��ى ت�سب��ح دائ��رة ال�سكل يت��م و�سعها يف 
البي���س وتغمي�سها ثم تو�س��ع يف البق�سماط 
وال�سم�س��م بعد ذل��ك يتم و�سعه��ا يف املقالة 
وتو�س��ع بعد قليه��ا على فوط��ة لكي متت�س 

الزيت وتقدم

يع��د �سابون الغار من اأحد اأجود اأنواع ال�سابون ، و التي 
يت��م ا�ستعمالها ب�سكاًل عاليًا من جانب الكثريين من اأجل 
العناي��ة باجل�س��م ، و بال�سعر ، و ذلك راجع��ًا اإىل احتوائه 
الع��ايل ، و بن�سب��ًا عالي��ة للعديد من املكون��ات الطبيعية 
، و ال�سدي��دة الفائ��دة م��ن الناحية ال�سحي��ة ، و اجلمالية 
للج�س��م ، و لل�سع��ر ب�س��كل خا�س ه��ذا باالإ�ساف��ة اإىل اأن 
�ساب��ون الغار يتكون من االأ�سا�س من تلك الن�سب العالية 
م��ن الزيوت الطبيعية العالية الفائ��دة لل�سعر  اأهم الفوائد 
ال�سحي��ة ، و اجلمالي��ة الت��ي يعم��ل �ساب��ون الغ��ار على 

منحها لل�سعر حتديدا و منها :-
يعم��ل �سابون الغ��ار ، و بوترية قوية على االإقالل العايل 
م��ن ن�سب��ة ت�ساقط ال�سع��ر . يق��وم �سابون الغ��ار بتغذية 

اجل��ذور ، و الب�سي��الت اخلا�س��ة بال�سع��ر ، و ب�س��كل جيد 
. مين��ح �ساب��ون الغ��ار لل�سع��ر تل��ك الدرج��ة العالية من 
اللمع��ان ، و احليوي��ة ، و ال�سحة . �سابون الغار مفيد اإىل 
حد ع��ايل يف القيام برتطيب فروة الراأ�س . يعمل �سابون 
الغ��ار ، و ب�سكاًل متميزاً عل��ى التخل�س ، و الق�ساء العايل 
عل��ى الق�رة اخلا�س��ة بال�سعر .  يعمل �ساب��ون الغار ، و 
ب�سكل عايل عل��ى تاأخري ذلك الظهور اخلا�س بالتقدم يف 
ال�س��ن عل��ى ال�سعر اأي ما يع��رف بال�سي��ب . �سابون الغار 
يعم��ل ، و بوترية قوية للغاية عل��ى زيادة الطول اخلا�س 
بال�سع��ر عالوة على زيادة ن�سبة كثافته ، و مينع اإ�سابته 
بالتق�سف . �سابون الغار من اأحد اأنواع ال�سابون املفيدة 

، و ب�سكل عايل جلميع اأنواع ال�سعر .
كيفية ا�ستعمال �سابون الغار لل�سعر :-

اأواًل :- نق��وم بب�ر �سابون الغ��ار ، و من ثم تاأتي عملية 

نقع��ه يف داخل املاء ال�ساخ��ن ، و ذلك ملدة زمنية قدرها 
)24( �ساعة على االأقل ، و من ثم ن�سيف اإليه كمية قليلة 
م��ن زيت اللوز مع مراع��اة اخللط اجليد لهما مع بع�سهما 
البع���س ، و م��ن ثم نقوم بتعبئة اخللي��ط اأو املزيج الناجت 
لدين��ا يف داخ��ل زجاجة حمكم��ة االإغ��الق ، و ذلك يكون 

بهدف ت�سهيل ا�ستخدامه من جانبنا لل�سعر .
ثاني��ًا :- نعمل على و�سع �سابون الغار على ال�سعر كاأي 
ن��وع من اأنواع ال�سامبو الذي يت��م ا�ستعماله من جانبنا ، 
و م��ن ثم تاأتي عملية الغ�سيل اخلا�س��ة بال�سعر ، و ب�سكاًل 
جيداً من جانبنا مع مراعاة اأن الفرق بني �سابون الغار ، 
و ب��ني اأي نوع اأخر من ال�سامبو اأنه ال ي�ستعمل بعد غ�سيل 
ال�سع��ر ب�ساب��ون الغار اأي نوع��ًا من ان��واع البل�سم بينما 
، و كم��ا ه��و معروف فاإن��ه من املمكن من بع��د ا�ستعمال 

ال�سامبو العادي ا�ستخدام البل�سم . 

كث��ريا من��ا يواجهن��ا م�سكل��ة العط���س ال�سديد يف 
رم�سان ، ويح��دث ذلك ب�سبب عوامل عديدة منها 
التواجد يف اأماكن مرتفعة احلرارة، اأو بذل جمهود 
زائد اأو ع��دم تناول كميات كبرية من ال�سوائل يف 

الفرتة التي تقع بني االإفطار وال�سحور.
وحتى ال تتعر�سني لهذه امل�سكلة ب�سكل متكرر يف 
رم�س��ان، فاإنن��ا �سنعطيك فيما يل��ي اأ�سهر الطرق 
للتغلب على ال�سعور بالعط�س يف رم�سان ومن ثم 

ال يتاأثر ن�ساطك وتركيزك خالل ال�سوم.
ال���ر يف جتن��ب العط�س ط��وال ف��رتة ال�سوم، هو 
تخزي��ن كمية كافية من املرطب��ات داخل اجل�سم. 

ولكي يتم ذلك عليك مراعاة الن�سائح التالية:
املخل��الت  تن��اول  م��ن  االإكث��ار  جتنب��ي   -١
والبه��ارات احلارة واالأطعمة املاحل��ة، حيث اأنها 
تزي��د م��ن االإح�سا���س بالعط���س الحتوائه��ا على 

ال�سوديوم.
٢- تناويل كوبا من ع�سري الليمون اأو النعناع اأو 

�ساي االأع�ساب يف ال�سحور.
٣- احر�س��ي عل��ى اجللو���س يف اأماك��ن ب��اردة 
ومكيّف��ة حيث اأنها ت�ساعد اجل�س��م على االحتفاظ 

باملرطبات املوجودة به الأطول فرتة ممكنة.
٤- قلل��ي من كمي��ة احللويات الت��ي تتناولينها، 
خا�س��ة يف ف��رتة ال�سح��ور. فبق��در الطاق��ة التي 
متده��ا احللوي��ات للج�سم، ُيزي��د تناولها بكميات 

مفرطة من ال�سعور بالعط�س.
٥- ع�س��ري البطي��خ م��ن اأك��ر امل�روب��ات التي 
ُير�س��ح تناوله��ا يف رم�س��ان، حي��ث اأن��ه يحتوي 
على م��ا ال يقل عن ٩١٪ من امل��اء فيمنح اجل�سم 
الرتطي��ب العميق. تعلمي هن��ا طريقة عمل ع�سري 

البطيخ.
٦- يف�س��ل احلد م��ن تناول امل�روب��ات املنبهة 
والت��ي حتتوي عل��ى الكافيني كالقه��وة وال�ساي، 
وخا�س��ة عل��ى وجبة ال�سح��ور. فاإنه��ا تعمل على 

اإدرار البول مما يزيد من حاجة اجل�سم للماء.

٧- نن�سح��ك بتن��اول ثمرة من امل��وز اأو التمر اأو 
امل�سم�س املجف��ف يف ال�سحور، فاإن هذه االأطعمة 
غني��ة بالبوتا�سيوم الذي مينع ال�سع��ور بالعط�س 

يف اأثناء ال�سيام.
٨- الطماط��م من اخل���روات املرطب��ة للج�سم 

ب�س��كل رائع فين�سح اإ�سافته��ا لطبق ال�سلطة 
�سمن قائمة اإفطار رم�سان اأو تناول كوب 

من ع�سري الطماطم مع ال�سحور.
٩- ال مانع من تناول اخليار والتفاح وال�سمام 

والفواك��ه االأخرى الغنية بن�سب��ة كبرية من املاء، 
حي��ث اأنها حتافظ على رطوبة اجل�سم الأطول فرتة 

ممكنة.
١٠- تن��اول ك��وب من الزب��ادي اأو الل��نب الرائب 
يف االإفط��ار وال�سحور ي�ساع��دك على اله�سم وميد 
اجل�سم بطاق��ة اإيجابية جتعلك اأكر ن�ساطًا وقدرة 
عل��ى مقاومة اجلوع والعط���س يف رم�سان. لذا ال 

تتغافلي عنهما.

مهني��ًا: يدعوك هذا الي��وم اإىل اإجناز عمل اأو يتحدث 
ع��ن عقد تبحث��ه اأو توقعه، و�سوء تفاه��م مع بع�س 
الزم��الء، يظهر لك حقيقته��م عاطفيًا: يوم غني جداً 
عاطفيا وتبدو �سعيفًا اأمام ال�ريك وترتك اأثراً لدى 

اجلميع

مهني��ًا: تنتق��ل اىل مرحل��ة جدي��دة يف العمل اأكر 
تط��وراً، واحلظ يقف اىل جانب��ك اليوم ويدعمك يف 
الق��رارات الت��ي تتخذها عاطفيًا: تق��رب امل�سافات 
بينك وب��ني احلبيب بعد فرتة م��ن اخل�سام، وتعود 

االأمور بينكما اإىل جماريها الطبيعية

مهنيًا: القمر يف برجك يجعلك تتبنى ق�سية اأو ت�سعى 
مل�ساع��دة بع�س الزمالء وتتح�ّس��ن االأمور مع املحيط 
من خالل تو�سي��ح بع�س النق��اط الغام�سة عاطفيًا: 
اإذا كن��ت اأع��زب قد تتعّرف اإىل �سخ���س ي�ستحّق حبك، 

االأجواء خالية من الت�سّنج واملعاك�سات

مهني��ًا: تتعر بع�س االأمور فرتة حمددة، لكّن ذلك 
ينقل��ب �ريعًا يف م�سلحتك، وتبداأ بح�سد النجاح 
تل��و االآخر عاطفيًا: ال تلق اللوم على ال�ريك، وكن 
م�ستع��داً لتحّم��ل امل�سوؤولية حني ت�سط��ر اإىل ذلك، 
وخ�سو�س��ًا اأن ال�راح��ة ه��ي عن��وان املرحل��ة 

املقبلة 

مهنيًا: �سيطر عل��ى نف�سك، وال تقدم على تغيريات يف 
حيات��ك ال�سخ�سية اأو املهنية عاطفيًا: ت�سكنك رغبات 
مت�سارعة وتطرح على نف�سك ال�سوؤال: ماذا اأريد فعاًل؟ 
قل��ب الطاولة، اأم احلف��اظ على الثب��ات واالأمان رغم 

الكلفة الباهظة والتنازالت؟

يعد النوم عبارة عن هذه 
احلالة الطبيعية للج�سم ، 

و التي ي�سرتخي ، و يرتاح 
من خاللها لعدة �ساعات ، و 

النوم من اإحدى العمليات 
ال�سديدة الأهمية ، و 

ال�سرورية للغاية جل�سم 
الإن�سان ، و ذلك راجعًا اإىل 
فوائدها ال�سحية املتعددة 
له ، و حالة النوم هي تلك 

احلالة التي يفقد فيها 
ال�سخ�ص النائم ال�سعور 

باملحيطني به ،

مهنيًا: ال ت�ست�سل��م اأمام ال�سعاب بل اعمل جاهداً 
لتخطيها فاأنت قادر عل��ى ذلك عاطفيًا: ي�س�اندك 
ويدعم��ك  تزعج��ك  كان��ت  م�ساأل��ة  يف  ال��ري��ك 

لتواجهها بثبات وقوة


