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مهني��ًا: م�شاريع جدي��دة باجلملة، لك��ّن املطلوب خطوات 
مدرو�شة وموؤكدة تعيدك اىل دائرة ال�شوء جمدداً عاطفيًا: 
ا�شتق��رار و�شعادة الفتة يف العالقة م��ع ال�رشيك، وهذا ما 

يرتك انعكا�شات ايجابية اإ�شافية، ويوّلد ارتياحًا

مهني��ًا: لدي��ك رغبة �شادق��ة بالعمل م��ع االآخرين، لكن 
بع�شه��م مل يتعود يومًا ال�شدق عاطفيًا: االحرتام واجب 

بينك وبني ال�رشيك، وهو يحدد م�شار االأمور بينكما

مهني��ًا: يدع��وك ه��ذا الي��وم اإىل جتن��ب اجل��دال والن��زاع 
واحل��روب م��ع الزم��الء اأو م��ع الزبائ��ن الذي��ن ال ت�شع��ر 
اإىل  بارتي��اح جتاهه��م عاطفي��ًا: كل الظ��روف تدفع��ك 
ح�ش��م االأمور م��ع ال�رشيك، فهذا اأف�ش��ل للجميع ونتيجته 

م�شمونة

مهني��ًا: ق��د ت�شع��ر بالقلق جت��اه زمالئ��ك يف العمل ما 
يدفع��ك اإىل م�شاعدته��م ب��كل الو�شائل املتاح��ة اأمامك 
عاطفيًا: ال تدع الذكريات احلزينة ت�شيطر على اأفكارك، 

انطلق وا�شتفد من التجارب املا�شية

مهني��ًا: ح��اول اأن تكون اأكرث ابت��كاراً لتحتفظ مبوقعك 
املتق��ّدم يف العم��ل، وه��ذا يفر�ض عليك اله��دوء وعدم 
الت���رشع عاطفيًا: عليك اأن ت�شاع��د ال�رشيك ليتمّكن من 
التعب��ر عن حقيق��ة م�شاعره، وخ�شو�ش��ًا بعد يوم من 

الرتقب بينكما

مهني��ًا: اإيجابيات كبرة يف حياتك العملية، واإجنازات 
تده���ض املقّربني منك، وتر�ش��م عالمات ا�شتفهام حول 
قدرات��ك عاطفي��ًا: ح��اول اأن تعي���ض الواق��ع مهما تكن 
ظروف��ه، وال �شّيم��ا اأّن اأّي تاأخ��ر ق��د يلح��ق بعالقت��ك 

بال�رشيك بع�ض ال�رشر
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ما هي فوائد النوم للحامل وما اثره على الجنين 
 و تقل اإىل حد عايل جداً حركاته االإرادية خاللها حيث 
الفرتة  تقل  اأال  ب�رشورة  املتخ�ش�شني  ين�شح  ما  غالبًا 
 )8( قدرها  زمنية  م��دة  عن  بالنوم  اخلا�شة  الزمنية 
�شاعات ، و من املف�شل اأال تزيد فرتة النوم عن تلك املدة 
للمراأة  اأي�شًا  الهامة  العمليات  اإحدى  من  هو  النوم  و   ،
من  احلمل  مرحلة  اأن  معروف  هو  فكما  حتديداً  احلامل 
عز  املوىل  اأودعها  قد  التي  و   ، ال�شعبة  املراحل  اإحدى 
وجل للمراأة ب�شفة عامة بل ، و جعلها هي ال�شبيل الوحيد 
من اأجل اإجناب الذرية ، و احلفاظ على العن�رش الب�رشي 
يف الكون ، و منعه من ال�شياع ، و االندثار حيث البد يف 
االأمور  العديد من  تراعي  اأن  للمراأة احلامل  تلك املرحلة 
الهامة �شواء من ناحية �شحتها اأو �شحة جنينها ، و من 
اإحدى تلك االأمور هي عملية النوم ، و ذلك ملا متنحه تلك 

العملية لها من فوائد �شحية متعددة .
و�شعية النوم ال�شحيحة للحامل :-

اإحدى  من  احلامل  للمراأة  ال�شليمة  النوم  و�شعية  تعد 
االأمور الهامة ، و التي لها دور عايل ، و كبر يف احلفاظ 
اأن  فاإنه يجب  لذلك  و   ، و �شحة جنينها   ، على �شحتها 
تتحرى املراأة احلامل اأف�شل طريقة للنوم لها حيث تزداد 
طريقة النوم اخلا�شة باحلامل حتديداً �شعوبة كلما مرت 
احلمل  تعدت فرتة  اإذا  و خ�شو�شًا   ، عليها  احلمل  �شهور 
االأطباء  يف�شل  حيث  اخلام�ض  ال�شهر  باحلامل  اخلا�شة 
، و من  ، و املتخ�ش�شني غالبًا نوم احلامل على جنبها 
، و ذلك  االأي�رش  اأن يكون ذلك اجلنب هو اجلنب  املف�شل 
و   ، االأوردة  على  ال�شغط  يف  يت�شبب  ال  اأن��ه  اإىل  راجعًا 
اخلا�شة  احلركة  تلك  على  يوؤثر  ال  بالتايل  و   ، ال�رشايني 
على  النوم  فائدة  على  ع��الوة  اجل�شم  يف  ال��دم  بجريان 
تتنف�ض  احلامل  امل��راأة  جعل  يف  حتديداً  االأي�رش  اجلانب 
ت�شعر  ال  جعلها  على  عالوة  �شحيحًا  و   ، �شليمًا  ب�شكاًل 
و على   ، ي�شببه اجلنني يف بطنها  الذي  العايل  بال�شغط 
املراأة  املتخ�ش�شني  و   ، االأطباء  ذلك مل مينع  الرغم من 
من  العديد  رغم  ذلك  و   ، بطنها  على  النوم  من  احلامل 

يف  الطريقة  هذه  عن  ال�شائدة  االعتقادات  و   ، املخاوف 
نوم  اأن  االعتقادات  تلك  ترى  اإذ  للحامل  بالن�شبة  النوم 
بالغًا على  اإحداث �رشرا ً احلامل على بطنها يت�شبب يف 
اأكدت  قد  حيث  هذا  يرى  ال  الطبي  ال��راأي  اأن  اإال  اجلنني 
بهذا  املهتمة  واالأب��ح��اث  الطبية  الدرا�شات  من  العديد 
على  احلامل  نوم  يف  م�شكلة  اأي  هناك  لي�ض  اأنه  ال�شاأن 
يف  حماطًا  يكون  اجلنني  اأن  اإىل  يرجع  ذلك  و   ، بطنها 
االأ�شا�ض بكمية من املاء ، و التي تكون قادرة على توفر 
حتذير  جاء  بينما  للجنني  العالية  احلماية  من  درج��ة 
على  احلامل  نوم  خطورة  من  املتخ�ش�شني  و   ، االأطباء 
ظهرها ، و ذلك ب�شكل مطلق ، و ذلك راجعًا اإىل اأن النوم 
اإعاقة  على  يعمل  احلامل  امل��راأة  جانب  من  الظهر  على 
قد  بالتايل  و   ، اجلنني  اإىل  الدم  مبرور  اخلا�شة  احلركة 
الن�شبة  تلك  زي��ادة  على  عالوة  اجلنني  وفاة  اإىل  ي��وؤدي 
اخلا�شة باالإجها�ض لدى املراأة ، و ذلك بعد مرور فرتة 
طويلة من احلمل ، و لذلك فاإن نوم احلامل على ظهرها 
، و  ال�شحية لها  ال�شديدة اخلطورة  االأمور  اأخطر  يعد من 

جلنينها على حد �شواء .
الفوائد  :- يوجد عدد من  للحامل  ال�شحية  النوم   فوائد 

ال�شحية لعملية النوم للمراأة احلامل حتديداً ، و منها :-
وذلك  احلامل  للمراأة  عايل  حد  اإىل  مفيد  النوم   -: اأواًل 
راجعا اإىل اأهميته ال�شحية البالغة لها من خالل توفره 
لذلك القدر من الراحة لها ، و جلنينها حيث من املعروف 
اأن فرتة احلمل حتديداً من اإحدى الفرتات ال�شديدة االإجهاد 
، و التعب للحامل ، و ذلك يكون ب�شكل عايل حتديداً يف 
التعوي�ض  مبثابة  النوم  عملية  تكون  حيث  النهار  فرتة 

جل�شمها عما بذله من طاقة ، و جهد م�شاعف .
من  القدر  ذلك  زي��ادة  على  احلامل  نوم  يعمل   -: ثانيًا 
املخزون اخلا�ض بالطاقة يف ج�شمها ، و بالتايل منحها 
قدراً جديداً من احليوية ، و الطاقة ، و الن�شاط الذي تكون 

يف حاجة عالية اإليه يف اليوم التايل .
ثالثًا :- ي�شل الهرمون اخلا�ض بالنمو اإىل اأعلى م�شتوى 
له يف اأثناء فرتة النوم ، و هذا يعد من اأحد االأمور ال�شديدة 

الفائدة ، و ب�شكاًل عاليًا لالأم ، و جلنينها على حد �شواء .

متابعة – الجورنال  

طريقة عمل السباكيتي مع الجبن

وصفات طبيعية للهاالت السوداء تحت العين

واقي الشمس ...كيف تختارين األنسب؟

املقادير 
مكونات �شل�شة اجلبنة :

60 غرام زبدة غر مملحة
ملعقة كبرة طحني

2 كا�شة حليب �شائل
كا�شة ون�شف جبنة موزاريال مب�شورة

كا�شة جبنة �شيدر مب�شورة
ر�شة كاري

ملعقة �شغرة ملح
500 غرام �شباكيتي

طريقة التح�شر 

�شع��ي ال�شباغيتي يف ماء مغلي على نار متو�شطة ملدة 
20 دقيق��ة تقريبا اذيبي الزب��دة على النار ثم ا�شيفي 
الطح��ني وحرك��ي حت��ى يدم��ج الطح��ني مع الزب��دة ثم 

ا�شيفي احلليب ببطء،
عندم��ا متتزج جميع املكونات ا�شيفي اجلبنة املب�شورة 
كله��ا وال��كاري وامللح يف ه��ذه النقطة يج��ب ان تكون 
ال�شل�ش��ة كثيف��ة وان كن��ت تريدينه��ا اكث��ف اتركيه��ا 
لتغل��ي اكرث ث��م ارفعيه��ا عن الن��ار، ان كن��ت تريدينها 
اخ��ف ا�شيفي حليب �شائل بب��طء.. �شفي املعكرونة من 
املاء و�شعيها يف �شحن وامزجيها مع ال�شل�شة زينيها 

ببع�ض اوراق الريحان والزعرت النا�شف..

و�شف��ات طبيعي��ة لله��االت ال�ش��وداء حت��ت العني .. 
يع��اين الكثر جداً من ال�شيدات ب�شبب م�شكلة الهاالت 

ال�ش��وداء حت��ت الع��ني ه��ذا االأم��ر ي�شب��ب 
له��ا الكث��ر م��ن االإزعاج الأن��ه يطفىء 

اإ�رشاق وجهه��ا و يجعله يظهر ب�شكل 
�شعي��ف و يرج��ع ظه��ور اله��االت 
ال�شوداء اإىل قل��ة النوم اأو االإرهاق 
اأو نق���ض الفيتامينات  زيت اللوز 
:  م��ن املعروف فوائ��د زيت اللوز 
العدي��دة �ش��واء لل�شع��ر اأو الب�رشة 
و ي�شاع��د زي��ت الل��وز عل��ى حل 
م�شكلة الهاالت ال�شوداء بطريقة 
�شهل��ة ج��داً و ه��ي فق��ط قومي 
بدهن زيت الل��وز حتت العني و 
قومي بالتدلي��ك ب�شكل دائري 
مل��دة خم���ض دقائق ث��م بعد 
ذل��ك قومي برتك��ه ملدة يوم 
كامل و بعد ذلك قومي بغ�شل 

ب�رشتك ب�شكل طبيعي و يجب تكرار هذا كل يوم حتى 
تظه��ر النتيج��ة املطلوبة . البطاط���ض : اأي�شًا �شمعنا 
يف الف��رتة االأخ��رة ع��ن فوائ��د البطاط���ض 
لتفتي��ح الب���رشة و لذل��ك �ش��وف يك��ون 
له��ا نتيج��ة رائعة يف ع��الج الهاالت 
ال�ش��وداء قوم��ي باإح�ش��ار �رشائ��ح 
البطاط���ض ثم قومي بو�شعها حتت 
الع��ني مل��دة ن�شف �شاع��ة ثم بعد 
ذلك قوم��ي بغ�شلها ب�شكل طبيعي 
�رشائ��ح  ا�شتب��دال  ل��ِك  ميك��ن  و 
و  البطاط���ض  بع�ش��ر  البطاط���ض 
يجب عمل قن��اع البطاط�ض مرتني 
يف الي��وم مل��دة خم�ش��ة ع���رش يومًا 
. ال�ش��اي االأخ���رش : بالطب��ع اجلميع 
يعلم جيداً فوائ��د ال�شاي االخ�رش يف 
ح��رق الده��ون و لك��ن م��ا مل يعلمه 
اأي�ش��ًا يعم��ل عل��ى  اأن��ه  الكث��رون 
حل م�شكل��ة الهاالت ال�ش��وداء قومي 

باإح�شار اأكيا�ض ال�شاي االأخ�رش و اأمغم�شيها يف ماء 
ب��ارد ثم قومي بو�شعها يف الفريزر ملدة �شاعتني ثم 
بعد ذلك قومي بو�شعها على عينك و قومي بال�شغط 
عليها جيداً ملدة خم�شة ع�رش دقيقة و بعد ذلك قومي 
بغ�ش��ل ب�رشتك ب�شكل طبيعي و يج��ب فعل هذا يوميًا 
حت��ى احل�ش��ول على النتيج��ة املطلوبة . م��اء الورد 
: قن��اع م��اء الورد له��ا نتيجة فعاله يف ح��ل م�شكلة 
الهاالت ال�شوداء كما اأنه اأي�شًا يعد مهدئ رائع للجلد 
فق��ط كل ما عليِك فعله هو نق��ع قطعة من القطن يف 
م��اء الورد ثم بعد ذلك قومي بدهن املنطقة امل�شابة 
باله��االت ال�ش��وداء ثم بع��د ذلك قوم��ي برتكها ملدة 
خم�شة ع���رش دقيقة ثم قومي بغ�ش��ل ب�رشتك بطريقة 
طبيعي��ة و يجب تطبيق و�شف��ه ماء الورد ملدة ثالثة 
اأ�شابي��ع . و�شف��ه جوز الهند : اأي�ش��ًا من املعروف اأن 
ج��وز الهن��د له فوائد كث��رة لل�شعر لكن م��ا مل يعلمه 
الكثرون اأن��ه اأب�شًا له فوائد عديدة للب�رشة حيث اأنه 
يعم��ل على ترطيب و تنعيم الب���رشة و اأي�شًا يحد من 

التجاعيد حتت العني.

ُيعترب واقي ال�شم�ض من اأكرث منتجات العناية بالب�رشة اأهمية، 
ال �شّيما مع بداية اأيام ف�شل ال�شيف، فهو االأ�شا�ض يف حماية 
الوج��ه واليدين من اأ�شعة ال�شم���ض ال�شارة، التي توؤّثر بال�شلب 
عل��ى الب�رشة، وت��وؤدي اإىل ظهور التجاعي��د واخلطوط الدقيقة 

املبّكرة، عليها.
لذا عليِك اأن تزيدي االهتمام بكرمي ال�شم�ض هذا ال�شيف، بحيث 
ال تخرجي من املنزل اأبًدا، من دون و�شع واقي ال�شم�ض، ويف 
حالة ا�شتمرار وج��ودِك يف ال�شم�ض، قومي بتجديد الواقي كل 

�شاعتني على االأقل، حلماية ب�رشتك.

اإليِك ن�شائح حول كيفية اختيار واقي ال�شم�ض املنا�شب لك:
واقي ال�شم�ض الكرميي:

اإذا كن��ِت م��ن ذوات الب�رشة اجلافة، الت��ي حتتاج اإىل الرتطيب 
با�شتم��رار، فعلي��ِك ا�شتخدام واق��ي ال�شم���ض الكرميي ل�شمان 
ترطي��ب ب�رشت��ك، باالإ�شاف��ة اإىل حمايتها من اأ�شع��ة ال�شم�ض 
ال�ش��ارة. واإذا كن��ِت من �شاحب��ات الب���رشة العادية، وحتبني 
ا  اال�شتمت��اع ب�شم���ض ال�شيف، والنزول اإىل امل��اء، فعليِك اأي�شً
اختيار واقي ال�شم�ض الكرميي، فهو االأف�شل يف حماية ب�رشتِك 

من اأ�شعة ال�شم�ض و�شخونة الرمال.

• واقي ال�شم�ض البخاخ: 
عناية بالب���رشة: اأهم ن�شائح حماية الب�رشة من حّر 

ال�شي��ف اإذا كنِت من ذوات الب�رشة الدهنية اأو احل�شا�شة، 
فواق��ي ال�شم�ض البخ��اخ هو االأن�شب لك، وعل��ى الرغم من اأّن 

املكون��ات واح��دة يف كال النوع��ني، م��ن واق��ي ال�شم���ض، اإال 
اأن��ه تب��نّي اأّن الكثر م��ن االأ�شخا�ض يف�شلون واق��ي ال�شم�ض 
ا  البخ��اخ؛ الأنه اأكرث راحة و�شهولة يف اال�شتخدام، ولكن علميًّ
ُيعترب واقي ال�شم���ض الكرميي اأف�شل على الب�رشة ب�شكل كبر، 

اإذ يتم توزيعه بطريقة ب�شيطة ودقيقة على ب�رشتك.

مهني��ًا: عليك اأن ت�شتم��ع اإىل ن�شائح الزم��الء، فهم اأكرث 
خ��ربة من��ك يف كيفي��ة اإدارة االأم��ور للخ��روج بنتائ��ج 
اإيجابية عاطفيًا: يبدو االرتياح �شّيد املوقف يف العالقة 
بال�رشي��ك، وهذا جّيد قيا�شًا مب��ا كانت متر به عالقتكما 

يف ال�شابق

يف  �شل��وكك  وح�ش��ن  العم��ل  يف  ان�شباط��ك  مهني��ًا: 
الت���رشف يرفع��ان من اأ�شهمك كث��راً، وهذا ي�شعك يف 
دائ��رة ال�ش��وء وي�شاعد عل��ى حت�شني ظروف��ك عاطفيًا: 
علي��ك اأن تتنّب��ه لت�رشفاتك هذا الي��وم، وخ�شو�شًا اأن 

خ�شارة ال�رشيك من �شاأنها اأن تزيد االأمور تعقيداً

مهني��ًا: يدخ��ل كوك��ب مار���ض اإىل ب��رج املي��زان فتنق�شع 
ال�شم��اء وتنفرج االأ�شارير وحت�شل عل��ى منحة اأو �شلفة اأو 
عل��ى مكافاأة مالية عاطفيًا: ال تعامل ال�رشيك بجفاء وكن 
اأكرث مرونة، تطّورات كثرة يف العالقة بينكما وخ�شو�شًا 

بعد االأجواء االإيجابية ال�شائدة حاليًا

مهني��ًا: ينتقل كوك��ب مار�ض اإىل برج املي��زان، فتنطلق 
اأعمالك بحرية اأكرب وتتح�شن اأو�شاعك املالية اإذا �شعرت 
بعرقل��ة عاطفي��ًا: قدرتك الفائقة عل��ى االإقناع ت�شاعدك 

يف تربير بع�ض مواقفك جتاه ال�رشيك، فيتفهم ذلك

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 ،

مهني��ًا: يخرج كوك��ب مار�ض من الع��ذراء لينتقل اإىل 
املي��زان فيخ��ف الوه��ج ال�شاب��ق، لك��ن جوبيتر هنا 
ليدع��م اخلط��وات عاطفي��ًا: ك��رثة املراوغ��ة يف ح�شم 
االأمور الدقيق��ة تنذر باأن العالق��ة بال�رشيك لن تدوم 

طوياًل

مهني��ًا: ا�شتثم��ر طاقت��ك اخلالق��ة لتطوي��ر قدرات��ك 
العملي��ة، وهذا ما �شتجعل��ه يف اأولوياتك يف املرحلة 
املقبل��ة عاطفي��ًا: ال تق���ُض عل��ى ال�رشيك كث��راً، فهو 

يعاين بع�ض امل�شاكل وقد يتخذ قرارات تفاجئك


