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مهني��ًا: تبدو اأمورك يف العمل اأكرث هدوءاً وتعرف كيف 
تتعامل معها وجتد احللول للم�شكالت العالقة عاطفيًا: 
م�شوؤولي��ات جديده تلقى على عاتق��ك ت�شعرك بالتعب، 
لكن هذا ال مينعك من اأن تكون اإيجابيًا يف تعاملك مع 

احلبيب

اإ�ش��ايف  ر�شي��د  اإىل  بع�شه��م  اأخط��اء  تتح��ّول  مهني��ًا: 
مل�شلحت��ك، لك��ن ي�شتح�ش��ن اأاّل ت�شتغ��ل املوق��ف فتخ���ر 
بع���ض االأ�شدق��اء عاطفيًا: يح��اول ال�ريك فت��ح قلبه لك 
ملعرف��ة االأ�شب��اب الت��ي تدفع��ك اإىل معاملت��ه عل��ى غ��ر 

املعتاد، لكن النتيجة �شلبية من قبلك

مهنيًا: من ال�روري حتديد االأولويات قبل االنطالق، 
ح��ذار اخلالف��ات واال�شتف��زازات امل�شحون��ة بالتوت��ر 
وامل�ش��كالت عاطفي��ًا: تذّك��ر اأن��ك �شاح��ب التاأثرات 
اجلّي��دة وال ب��ّد م��ن اأن ت�شاه��م �شخ�شّي��ًا يف تعزي��ز 
�شتعط��ي  جه��ودك  اأن  علم��ًا  الرواب��ط 

نتيجة اأف�شل

مهني��ًا: املثابرة من اأبرز املمي��زات التي تتفرد بها بني 
الزم��الء، فح��اول اأن حتافظ عل��ى هذه املي��زة من اأجل 
م�شتقب��ل واعد عاطفيًا: االعتم��اد على االأحالم ال يكفي، 
فال�ري��ك بحاج��ة اإىل وقائع ملمو�ش��ة ليبادلك ال�شعور 

نف�شه

مهني��ًا: ك��ن حذراً ج��داً الي��وم، يعاك�شك الظ��رف ويوّلد 
بع���ض االحتكاكات املهني��ة على االأرج��ح، فال تتهور 
يف قرارات��ك وفكر منطقي��ًا عاطفيًا: جت��د اليوم الكثر 
م��ن احللول مل�شاكل عالق��ة كنت تعانيه��ا مع ال�ريك 

منذ مدة

مهني��ًا: حافظ على اأ�رار العم��ل وال تبح بها للغرباء، 
ي��وم مل��يء باملفاج��اآت فكن م�شتع��داً ل��كل متغرات 
جدي��دة عاطفي��ًا: واج��ه احلبيب مب��ا تع��رف وال تكن 
متكتم��ًا، وعليك اأن تفكر يف م�شلحته قبل اأن تتخذ اأي 

قرار يخ�ض عالقتكما
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تعرفي إلى األضرار التي يسببها الكعب العالي أثناء الحمل

وم��ن امله��م للن�ش��اء احلوام��ل ع��دم التخل��ي ع��ن اأ�شلوبهم 
واجلم��ال خالل فرتة احلمل . لك��ن يف بع�ض االأحيان حتى 
الن�ش��اء الذي��ن تعه��دوا باأنه��م ل��ن تتوقف رعاي��ة مظهرها 
واأ�شلوب لديه لتقدمي الت�شحيات االأزياء مبا يف ذلك التخلي 

عن الكعب العايل دائما ما ال�شحرية اخلا�شة بهم .
الن�ش��اء جميعا ن�شرتك يف ح��ب االأحذية ، بينما يدفع بع�ض 
الن�شاء احلوامل على ارتداء االحذية ذات الكعب العايل الذي 

هو �روري للحالة النف�شية اأكرث خالل فرتة احلمل .
بالن�شب��ة لبع���ض الن�ش��اء ، حمب��ي الكعب الذي��ن يعتربونه 
�ش��يء اأ�شا�ش��ي وج��زء ال يتج��زاأ له��م ، االأم��ر ال��ذي يجعلها 
ي�شع��روا بالنق���ض عندما يتخلوا ع��ن الكعب الع��ايل الأنهم 
اعتادوا عليه . لالأ�شف ، عندما ترتدي احلامل للكعب العايل 
ي�شاحب��ه االأمل . وهن��اك العدي��د من االآث��ار اجلانبية للب�ض 
الكع��ب خالل ف��رتة احلمل منه��ا : زيادة ال��وزن والتغرات 
الهرمونية يف فرتة احلمل يكون لها تاأثر كبر على اجل�شم؛ 

تلي��ني الع�ش��الت واالأربطة ومتتد ب�شب��ب زيادة يف هرمون 
املبي���ض ، مم��ا يجع��ل قدمي��ك اأك��رث عر�شة للف��ي الكاحل 

والرباط ال�شالالت على اأ�شا�ض يومي .
الكعب العايل يغر املوق��ف اخلا�ض بك ، وتق�شر ع�شالت 
ال�ش��اق اخلا���ض ب��ك وو�ش��ع زي��ادة ال�شغ��ط عل��ى ظهرك 

والركبتني .
يف احلم��ل هذا �شغطا اإ�شافيا عل��ى املفا�شل عندما تكون 
بالفعل حتت �شغط ، والذي ميكن اأن يوؤدي اإىل جمموعة من 
القدم وال�شاق وم�شاكل الظهر وميكن اأن يزيد من احتماالت 

ال�شقوط .
ميك��ن ارت��داء الكع��ب الع��ايل ال��ذي ي�شاه��م يف اآالم اأ�شف��ل 
الظه��ر ، والت��ي ميك��ن اأن ت�شبح �شدي��دة . و قد ت�شع��ر اأي�شا 
ب��اأمل ج�شديا اثناء ف��رتة احلمل . فاإنه م��ن ال�شائع اأن ي�شعر 
بال��دوار اأحيان��ا ، ويج��ري يف الكع��ب الع��ايل ق��د ال يكون 
الطري��ق االأ�شل��م لاللتفاف . وهن��اك �شبب اآخر لع��دم ارتداء 
الكعب الع��ايل هو اأنك قد جتد الكاحل��ني والقدمني تت�شخم 
)وذمة( ، وخ�شو�شا يف الربع الثالث . فاإنه من ال�شائع جدا 

اأن يك��ون والذمة خالل فرتة احلم��ل . ما بني 50 يف املائة 
و 80 يف املائة من الن�شاء احلوامل االأ�شحاء يكون عليه .

اإذا كن��ت حام��ال ، اخرت احلذاء جي��دا ، االأ�شاب��ع امل�شتديرة 
والكع��ب املنخف�ض ، اأحذية مريحة مع االأ�رطة لدعم القدم 
والكاح��ل ولت�شاع��د عل��ى تقلي��ل االنزع��اج ومن��ع احتمال 

ال�رر على املدى الطويل .
هن��اك الكثر م��ن االأحذي��ة املختلفة املتاحة الي��وم والتي 
ميك��ن اأن تكون ال ت��زال املاألوف الرت��داء والتي هي داعمة 

ومريحة .
م��ن امله��م اأي�ش��ا ارت��داء االأحذية م��ع ا�شافي��ة امت�شا�ض 

ال�شدمات ، وقو�ض الداعمة .
درا�شات وابحاث

اإذا ذهبت ب��راأي اجلمعية الطبية االمركية للعناية بالقدم ، 
فاإن الكعب العايل مباح ولكن فقط اإذا كان ارتفاع كعب هو 

يف غ�شون 1 .5 اإىل 2 بو�شة .
االأطب��اء يف جمي��ع اأنح��اء الع��امل تو�ش��ي امل��راأة احلام��ل 
بارت��داء اأحذي��ة داعمة الت��ي مت ت�شميمها م��ع كعب قاعدة 

وا�شع��ة ، حتى اأن ال�شدمة ميك��ن ا�شتيعابها ب�شهولة . وذلك 
الأن امل��راأة احلامل حتمل الوزن الزائد واالأحذية مبثابة دعم 

امل�شاعدات احليوية .
خي��ارات – هن��اك ن�ش��اء الذي��ن ال ي�شتطيع��ون ” ، يعي�ض” 
م��ن دون موقفهم . الن�ش��اء العامالت يف قط��اع االإعالم اأو 
االأعم��ال التجاري��ة وتبني جت��د �شعوبة بالغ��ة يف اخلروج 
دون الزوج املف�شلة لديهم من الكعب . ولكن ين�شح االأطباء 
اأن تق��وم عل��ى االأق��ل ب��زوج ىخر م��ن االحذي��ة للغيار يف 
�شيارت��ك . يجب اأن يكون الزوج م��ن اأحذية ريا�شي ومريح 

بحيث ميكنك تغيره ب�شهولة اإىل الزوج كعب املنخف�ض .
النقط��ة الت��ي يجب اأن يك��ون الحظت اأن الكع��ب العايل من 
االأف�ش��ل جتنبه��ا ولي�ض م��ن امل�شتح�شن بالتاأكي��د اأن كنت 
ب�شه��ا الأك��رث م��ن �شاعتني يف امل��رة الواحدة . لذل��ك ، فاإنه 
م��ن امل�شتح�ش��ن اأن تتب��ع ن�شيح��ة طبيبك والت��وازن اليوم 
كما ميكنك التبديل بني بالتناوب الكعب واحلذاء املنخف�ض 
اخلا�ش��ة بك . ل�شم��ان الراحة اجل�شدية وتذك��ر اأنك م�شوؤول 

اأي�شا عن �شحتك ورفاه الطفل الذي ينمو بداخلك .

متابعة –الجورنال 

صينية الدجاج مع البطاطا في الفرن

إليك 8 أعشاب تزيل التوتر وتهدئ األعصاب

كيف يمكنك استعادة كثافة حاجبيك بعد وجود الفراغات فيهما؟

 املقادير 
8 قطع دجاجة منظفة ومقطعة  ب�شل ثوم �رائح

بطاطا �رائح متو�شطة
�رائح فلفل لون اأخ�ر مقطع

طماطم حمرة مق�رة ومقطعة دوائر
فلفل اأ�شود ،ماجي ،ملح ،كاري

طريقة التح�شر 
ي�شل��ق الدجاج �شلق عادي مع راأ�ض ب�شل �شغر وملعقة هيل 

كبرة واملاجي وامللح والكاري وورق الغار
واأثناء �شلق الدجاج تقلى البطاطا ويحم�ض الب�شل مع الثوم 
ونذب��ل الطماط��ة ال�رائح يف مقلى على الغ��از وبعد جتهيز 
جمي��ع اخلط��وات ن�ش��ع قطع الدج��اج امل�شل��وق يف �شينية 
الف��رن ون�ش��ع فوق الدج��اج قط��ع البطاطا املقلي��ة والثوم 
والب�شل الذي طبخناه �شابقا ون�شيف مرقة الدجاج وبعدها 
ن�شعه��م بالف��رن من حتت 10 دقائ��ق وبعدها نحمرهم من 

فوق حلد اال�شتواء. 

م��ن الطبيع��ي اأن تع��اين م��ن التوت��ر والقل��ق الدائ��م ج��ّراء 
متطلب��ات احلياة اليومية و�شغوطات العم��ل. كما اأن القلق 
ل��ه اأ�شب��اب كثرة تكم��ن يف التدخني اأو نق���ض يف �شاعات 

النوم اأو �شوء التغذية.
اأما عالمات التوتر والقلق التي تظهر عليك، تتمثل باخلوف، 
االأرق، ال�شداع، خفق��ان القلب، �شيق يف التنف�ض، و�شعوبة 

يف النوم .
يف املقاب��ل، اأن��ت ق��ادر عل��ى التخل�ض من ه��ذه العوار�ض 
الناجت��ة عن �شغوط��ات احلي��اة اليومّية، من خ��الل اّتباع 

الن�شائح التالية:
زهرة البابونيج ت�شاعدك على اال�شرتخاء

ت�شاعد زه��رة البابوني��ج املعروفة با�ش��م "كاموميل" على 
ة  اإزالة التوتر والقلق. فبح�شب درا�شة ن�رتها جريدة خمت�شّ
بعل��م االدوي��ة ع��ام 2009، تب��نّي اأنها مفي��دة لال�شخا�ض 
الذي��ن يعانون من عوار���ض توتر خفيفة. كم��ا ت�شاعد على 
اال�شرتخ��اء ب�شب��ب امل�شّكن��ات الت��ي حتتوي عليه��ا. ولي�ض 
علي��ك اإال و�شع زهرة البابونيج يف ك��وب يحتوي على ماء 
�شاخنة، وا�رب��ه بعد حوايل خم�ض دقائق من الوقت. ميكن 

اأي�شًا اإ�شافة الع�شل اأو القرفة الإ�شفاء النكهة.
الليمون يزيل القلق

ت�شاع��د رائح��ة الليم��ون عل��ى ا�شرتخ��اء اع�شاب��ك، فم��ن 
املع��روف اأن عط��ور احلم�شي��ات تزيل االكتئ��اب. ما عليك 
فعل��ه بكل ب�شاطة هو و�ش��ع ق�ر الليمون يف مقالة حتتوي 
على امل��اء وتركها تغلي. و�شتالحظ اأن الرائحة التي تنبعث 
�شرتف��ع من معنوّياتك وحت�ّش��ن مزاجك. كما بامكانك �رب 
ك��وب م��ن ع�ش��ر الليم��ون م��ع الع�ش��ل وج��وزة الطيب يف 

ال�شباح.
اإكليل اجلبل من اأهم االأع�شاب الطبية والنف�شية

اإن ع�شب��ة اإكلي��ل اجلب��ل اأو "الروزماري" من اأه��م االأع�شاب 
الطبي��ة والنف�شي��ة، اإذ ت�شاه��م يف اإزالة التوت��ر من ع�شالت 
جهازك اله�شمي والتنف�شي. كما ت�شاعد على تن�شيط الذاكرة.

ع�شبة اخلزامى 
تتمّي��ز ع�شبة اخلزامى اأو الالفن��در مبكّوناتها املن�ّشطة التي 
ت�شاه��م يف تهدئة جهازك الع�شب��ي. بالتايل عليك اأن تغلي 
كوب��ني من امل��اء وت�شيف اإليهما قطرت��ني اىل اأربع قطرات 
م��ن زي��ت الالفن��در االأ�شا�ش��ي. تن�ّش��ق م��ن بعده��ا البخ��ار 

لتخفيف القلق، وكرر هذه العملّية ح�شب احلاجة.
جوزة الطيب من الثمار العطرية اجليدة

ج��وزة الطيب ه��ي من الثم��ار العطرية الت��ي ت�شاعدك على 
اال�شرتخ��اء، وحت��ارب االكتئاب عرب ارتخ��اء ع�شالتك. من 

هن��ا، ُتعترب حال رائعًا لع��الج القلق والتوت��ر. ويعتقد اأي�شا 
اأنه��ا ت�شاع��د على ا�شتخائك يف وقت الن��وم.  بب�شاطة تن�شق 
رائحة زي��ت جوزة الطي��ب لتح�شني مزاجك. وميكن��ك اأي�شًا 

اإ�شافة ربع ملعقة �شغرة من جوزة الطيب يف الطعام.
امللي�شة املخزنية حتد من القلق

ي�شاه��م امللي�ش��ة املخزنية هي ع�شبة م��ن الف�شيلة النعناع 
يف ارتخ��اء االأع�شاب، وحتد هذه الع�شبة من القلق، ويح�ّشن 
ال�شهي��ة. وميكنك تناوله مع ال�شاي االأخ�ر، النعناع الربي 

اأو غره من االأع�شاب.
اللوز يحتوي على ال�"اأوميغا 3 "

ُيع��د الل��وز م��ن امل��واد الغذائي��ة الت��ي حتت��وي عل��ى مادة 
ال�"اأوميغ��ا 3 " والت��ي تعم��ل على حت�شني امل��زاج، وت�شاعد 
على التخفيف من حّدة قلقك واكتئابك. وحتارب االأحما�ض 
الدهني��ة امل�ش��ادة لاللتهاب��ات "اأوميغ��ا 3 " االلتهاب��ات 

اخللوية التي ت�شبب بانهيار ع�شبي بني خاليا الدماغ.
ع�شبة ال�شمر لتخفيف القلق

ه��ذه الع�شب��ة رائعة النه��ا ته��ّدئ االأع�ش��اب وت�شاعد على 
تخفي��ف قلقك. فهي حتتوي على الزيوت الطّيارة التي تزيل 
اآث��ار التوتر. كم��ا تقلل م��ن اأعرا�ض اجله��از اله�شمي التي 

تنتج عن القلق.

اإليك هذه اخلم�ض ن�شائح:
احلاج��ب:  -تق�ش��ر   1

كم��ا ي�شاع��دك تق�ش��ر 
احل�شول  يف  الب�رة 
اأك��رث  ب���رة  عل��ى 
ون�ش��ارة،  نعوم��ة 

تق�ش��ر  �شي�شاع��دك 
احلاجب عل��ى جتديد 
ال�شعيف��ة  ال�شع��رات 

وكل  وحتفي��ز منوه��ا، 
م��ا علي��ك فعل��ه ه��و 

فر�ش��اة  ا�شتخ��دام 
ناعم��ة،  اأ�شن��ان 
به��ا  ق���ري 

حاجبي��ك بلط��ف لزي��ادة من��و ال�شع��ر، واهتمي 
بالقي��ام به��ذا االأم��ر بلط��ف، ويف نف�ض اجتاه 
ال�شعر حتى ال تت�شبب��ي يف زيادة ت�شاقط �شعر 

حاجبيك.
2 -ا�شتخ��دام الزيوت الطبيعي��ة: من اأف�شل 
من��و  م��ن  تزي��د  الت��ي  الطبيعي��ة  الزي��وت 
�شع��ر احلاج��ب زي��ت اخل��روع، فه��و غني 
مب�ش��ادات االأك�ش��دة الت��ي تزي��د من منو 
ال�شع��ر، وكل م��ا علي��ك فعله ه��و و�شع 
زيت اخل��روع على حاجبي��ك ورمو�شك 
فر�ش��اة  بوا�شط��ة  الن��وم  قب��ل  يومي��ًا 
ما�ش��كارا قدمي��ة، ويف 
خ��الل �شهرين على 
�شتح�شلني  االأق��ل 

عل��ى حواج��ب ورمو���ض اأك��رث كثاف��ة وط��واًل 
اأي�شًا.

3 -ع��دم اللم���ض: اإذا كن��ت تريدي��ن احل�شول على 
حواج��ب كثيفة ومثالي��ة، عليك االنتظ��ار قلياًل وعدم 
نتف �شع��ر حاجبيك لفرتة، قد جتدي��ن بع�ض الفو�شى 
عل��ى حاجبي��ك، ولك��ن علي��ك االنتظار لبع���ض الوقت 

لتح�شلي على احلواجب الكثيفة التي ترغبني بها.
االأم�ش��ال  بع���ض  توج��د  الفيتامين��ات:  -تن��اول   4
والفيتامين��ات الت��ي ت�شاع��د يف زي��ادة من��و ال�شع��ر 
ب�شفة عام��ة ب�شكل اأ�رع كالبيوت��ني، وميكنك تناول 

فيتامني البيوتني الذي يعمل على حتفيز منو ال�شعر.
5 -قل��م احلاج��ب: يف مرحل��ة من��و �شع��ر احلاج��ب 
وانت�ش��ار ال�شع��ر واإح�شا�ش��ك ببع���ض الفو�ش��ى ميكنك 
ا�شتخدام قلم احلاجب لتح�شلي على احلاجب املثايل.

مهني��ًا: يحمل هذا الي��وم وعداً �شادق��ًا وخ�شو�شًا اإذا 
كن��ت من مواليد الدائرة الثالث��ة عاطفيًا: قد تقدم على 
ق��رار خطر يعيد الثق��ة اإىل العالقة، لكن��ك �رعان ما 
تكت�شف اأن املغر�شني هم وراء حماولة زعزعة العالقة 

بال�ريك

مهني��ًا: يدخ��ل مركور اإىل ب��رج الع��ذراء في�شو�ض عليك 
االت�ش��االت، مطلوب من��ك م�شاعفة اجله��ود الإي�شال 
ر�شالت��ك اأو لتو�شيح وجهة نظ��رك عاطفيًا: ا�شتمع اإىل 
راأي احلبي��ب فقد يكون �شائب��ًا يف بع�ض االأمور، وخذ 

به اإذا كان يتعلق باأمر يخ�شك

�راع��ًا  وتوّل��د  املهني��ة  احلي��اة  ترب��كك  مهني��ًا: 
وازدواجي��ة، ق��د تواج��ه مناف�شة م��ع زمي��ل اأو زميلة، 
ورمب��ا يدور ���راع بينكما عاطفيًا: ت�شغ��ي اإىل تذّمر 
ال�ري��ك وتطلب تف�شراً، فيك��ون االأمر �شعبًا، لي�ض من 

ال�شهل بت مو�شوع يبدو لك �شائكًا جداً

مهني��ًا: تتمتع بن�شب��ة ذكاء عالية، وه��ذه امليزة متّهد 
لك الطريق لتحقيق النجاح يف اجتاهاتك املتنوعة وال 
�شيم��ا يف العمل عاطفيًا: تتاح لك فر�شة جيدة الإيجاد 
قوا�ش��م م�شرتكة مع ال�ريك، اأو للقيام بخطوة اإيجابية 

جتاهه، ويكون احلظ اإىل جانبك

 مما ال�شك فيه ان الكعب 
العايل يزيد من جمال وانوثة 
املراأةوي�شيف مل�شة اناقة على 
طلتها ،والن�شاء عموما تع�شق 

لب�س الكعب العايل وتواكب 
مو�شاته والوانه وا�شكاله  
،ولكن املراأة احلامل يجب 

ان تبتعد قدر امل�شتطاع عن 
ارتداء الكعب العايل ملل فيه 
من عواقب قد تكون وخيمة 

على �شحة احلامل 

مهني��ًا: ق��د متي��ل الي��وم اإىل تو�شي��ع رقع��ة ن�شاطات��ك، 
امل�شاري��ع كث��رة والن�شاط موجود واال�شتع��داد على اأمت 
ما يرام عاطفي��ًا: راقب جيداً ما يدور حولك فقد تكت�شف 

حقائق حرتك طوياًل وكادت توؤدي اإىل املحظور

مهني��ًا: ال ترّك��ز عل��ى عم��ل واح��د ب��ل انتب��ه اإىل جميع 
اأعمال��ك وخ�شو�ش��ًا التفا�شي��ل عاطفي��ًا: تربه��ن ع��ن 
تفاوؤل��ك وتثر اإعجاب ال�ريك بحبك للحياة و�شغفك بها 

وتفانيك من اأجله


