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مهنيًا : الوقت منا�س��ب خللق قاعدة مع الزمالء، 
وبذل��ك تنته��ي ف��رة الإحباط التى م��ررت بها 
كث��ًرا، كم��ا اأن��ك �س��وف متي��ل لالإنفاق ب�س��كل 

جنوين على نف�سك وكذلك الأهل والأ�سدقاء
عاطفيًا: من ال�رضوري تقييم العالقة

 اخلا�سة بك وو�سع بع�ض احلدود

مهني��ًا: تقدم عل��ى تغيرات جذري��ة يف العمل، 
وت�س��عر باأّن احلياة تتجاوب معك بدون عراقيل 

ووفقًا ملا خططت له
عاطفيًا: خطوة ا�س��تثنائية جت��اه ال�رضيك تفتح 
اأمام��ك الأب��واب، ومتّه��د الطري��ق لكم��ا للقيام 

بخطوة انتظرمتاها طوياًل

مهني��ًا: تواج��ه حتدي��ات وعراقي��ل �س��عبة، قد 
يوج��د م��ن يعم��ل �س��دك اأو ي�س��بب م�س��ايقات 
بوج��وده يف امل��كان ، وذل��ك �س��عيًا لالإخ��الل 
بتوازنك عاطفيًا: يجب الأخذ بعني العتبار اأقل 
تاأثر �سلبي قد يكون للعوائق العابرة على م�سار 

حياتك العاطفية

مهنيًا: اإطالق الأحكام الع�س��وائية بحق الزمالء 
لي���ض من �س��يمك، فاأنت تتمتع ببع��د نظر متميز 

وتقّيم النا�ض وفقًا ملعا�رضتك لهم
عاطفيًا: تتمتع بقدر ع��اٍل من املنطق والنزاهة 
يف تقييم ال�رضيك حتى لو كان خمطئًا، وحتاول 

اأن ت�ستوعبه يف اأ�سعب الظروف

مهني��ًا: تنظ��ر اإىل الأم��ور م��ن منظ��ار اإيجابي 
وخمتلف رّبا عن نظرتك اإليها �سابًقا، متيل اىل 

حتديد املوقع وتعتمد على املنطق والرباهني
عاطفيًا: كن م�س��تعداً ملا �سيطرحه ال�رضيك، فهو 
ق��د يفاجئ��ك ب��ا يج��ول يف خاطره م��ن اأفكار 

وم�ساريع للم�ستقبل

مهنيًا: تبدو الأمور كثرة و�س��اغطة، ول ت�سمح 
لأحد م��ن الزمالء اأن يغّر بك لتت�رضف ب�س��لبية 

جتاه الآخرين
عاطفي��ًا: تواج��ه العالق��ة املتاأرجحة �س��غوطًا 
وم�س��اعب، مار���ض اأق�س��ى جهدك 
للبق��اء ق��رب احلبي��ب اأط��ول وق��ت 

ممكن

مهنيًا: اأنت يف اأح�س��ن حالتك يف العمل، ويبدو 
اأنك جاهز بالإجابة املنا�سبة لكل �سوؤال، واحلل 

ال�سليم لكل م�سكلة
عاطفي��ًا: اأن��ت ناف��د ال�س��رب وع�س��بي اأكرث من 
ال��الزم وق��د تنتاب��ك احل�سا�س��ية من موا�س��يع 
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ب في زيادة وزنك.. العمر والسهر يتصدران القائمة أسباب غريبة تتسبَّ
 ويق��ل مع��دل حرق ال�س��عرات احلرارية يف اجل�س��م 

فتتحول اإىل دهون.
وي��وؤدي ع��دم اأخذ كفايت��ك من الن��وم اإىل تغر يف 
�س��لوك الهرمونات التي تزيد من �س��هيتك للطعام، 

ويقل �سعورك بال�سبع بعد كل وجبة!
2- التقدم يف العمر

اللتزام بالريا�س��ة مع تقدم العمر طريقك للحفاظ 
على ر�ساقتك )م�سدر ال�سورة(

تق��ل الكتل��ة الع�س��لية لالإن�س��ان بع��د بل��وغ �س��ن 
الثالثني من 3-5% كل عقد، وتقل هذه الن�س��بة اإذا 
كنت ممن ميار�س��ون الريا�س��ة بانتظام ولكنها ل 

تنعدم بالطبع!
اأي�س��ا يقل معدل حرق ال�سعرات احلرارية بعد بلوغ 
الثالثني بن�سبة 40-50%؛ ما يعني اأن ما يتناوله 
ال�س��خ�ض من طعام يف �سبابه لبد اأن يختلف كّمًا 
وكيف��ًا مع تقدم العمر. بالإ�س��افة لأنك يف حاجة 
اإىل ممار�س��ة املزي��د من الريا�س��ة مثل امل�س��ي اأو 
اجلري ب�س��كل منتظم؛ فممار�س��ة الريا�سة يف هذا 
ال�س��ن وتن��اول الأطعمة املفيدة، مث��ل الربوتينات 

اخلالي��ة م��ن الدهون مفت��اح التخل�ض م��ن الوزن 
الزائد، واحلفاظ على الكتلة الع�سلية متوازنة.

3- مواليد الثمانينيات والت�سعينيات
ن���رضت درا�س��ة يف جملة بحوث ال�س��منة اأن مواليد 
ال�س��بعينيات وم��ا قبله��ا اأق��ل عر�س��ة لالإ�س��ابة 
بال�س��منة عن الأجيال التي تليهم؛ اأرجعت الدرا�سة 
ال�س��بب للتغ��ر الكب��ر يف اأن��واع الأطعم��ة الت��ي 
اأ�س��بحت مليئ��ة باملواد ال�س��ارة وامل�س��ببة لتغر 
�س��ديد يف هرمونات اجل�سم، ما يجعل احلفاظ على 
ال��وزن وال�س��حة �س��عبًا للغاي��ة، حتى م��ع وجود 

روتني ريا�سي يومي.

4- الإقالع عن التدخني
التوقف عن التدخني �سيك�سبك بع�ض الكيلوغرامات 

)م�سدر ال�سورة(
ل يختلف كثرون على ال�رضر الهائل الذي يحدثه 
التدخ��ني للج�س��م، وم��دى اأهمية الإق��الع عن هذه 
الع��ادة ال�س��يئة. ومم��ا ق��د يدع��و للغراب��ة اأن ترك 
التدخني �سيك�س��بك بع���ض الكيلوغرام��ات الزائدة؛ 

وذل��ك للرغب��ة يف تناول اأي �س��يء بدًل من و�س��ع 
ال�سيجارة يف فمك!.

5- متالزمة كو�سينج
متالزم��ة كو�س��ينج، حال��ة مر�س��ية غر ال�س��ائعة 
تنت��ج نتيج��ة تعر�ض اجل�س��م مل�س��تويات مرتفعة 
من الكورتيزون، ما يوؤدي لزيادة م�س��توى هرمون 
التوت��ر "الكورتي��زول"، يف ال��دم؛ في��زداد ال��وزن 
بالإ�س��افة اإىل اأعرا���ض اأخرى، وتنت���رض متالزمة 
كو�س��ينج بني الن�س��اء اأك��رث من الرجال، وت�س��يب 

الأعمار بني 20-50 عامًا.
6- ال�سغط الع�سبي

حاويل التخفيف من حدة التوتر اليومي وخ�س�سي 
وقتًا لنف�سك )م�سدر ال�سورة(

ت��زداد ال�س��غوط اليومي��ة وي��زداد معه��ا التوت��ر 
"الكورتي��زول" �س��ببًا  وال�س��غط الع�س��بي، ويع��د 
رئي�س��ًا  يف زيادة ال�س��هية، فيلجاأ بع�سهم بطبيعة 
اإىل الأطعم��ة ال�رضيع��ة الغني��ة بالده��ون  احل��ال 
والكربوهي��درات التي ل حتتاج جهداً اإ�س��افيًا يف 

التح�سر.

7- حركة الأمعاء
تب��داأ الأمعاء يف وظيفتها بعد مرور �س��اعة اأو اأكرث 
قلياًل من وقت تناول الطعام؛ ما يعني اأّن التربز من 
م��رة اإىل ثالثة يوميًا معدل �س��حي حلركة الأمعاء. 
ويعد مرور اأكرث من يوم دون احلاجة للتربز موؤ�رضاً 
على بطء حركة الأمعاء فتوؤدي اإىل اكت�س��اب الوزن 
لأ�س��باب خمتلف��ة منه��ا نق���ض الألي��اف، اأو ع��دم 
���رضب املاء ال��كايف، اأو تناول بع���ض الأدوية ذات 

الأعرا�ض اجلانبية املوؤثرة يف حركة الأمعاء.
8- تكي�ض املباي�ض

بع��د  الن�س��اء  عن��د  الهرموني��ة  امل�س��كالت  تك��رث 
الإجن��اب، ومن امل�س��كالت ال�س��ائعة يف تلك الفرة 
متالزم��ة تكي���ض املباي���ض، وفيه��ا تنم��و بع���ض 
الأكيا���ض ال�س��غرة ح��ول املبي�س��ني؛ م��ا ي��وؤدي 
اإىل خل��ل يف ت��وازن الهرمون��ات، ث��م تب��داأ بع���ض 
الأعرا�ض يف الظهور، مثل منو �س��عر اجل�س��م ب�سكل 
زائد، وظهور حب ال�سباب مرة اأخرى، وعدم انتظام 
الدورة ال�س��هرية، واأخراً ازدي��اد ملحوظ يف الوزن 

خ�سو�سًا يف منطقة البطن.

النوم قلة   -  1
يتغري �سلوك 

الهرمونات مع 
تغري روتني النوم 

اخلا�ص بك؛ فُيزيد 
ال�سهر حتى �ساعة 
متاأخرة من الليل 

من ن�سبة تناول 
الأطعمة ال�سارة 

ليال

املقادير: ½كيلو كابوريا
½كيلو جمربي
½ كيلو �سبيط

½كيلو جندوفلي
1 ملعقة فلفل

2 جزرة
1 ملعقة ملح

1 ب�سل مقطعة 3 ف�ض ثوم مفروم
1 ملعقة كمون

4 مالعق زيت زيتون
½ملعقة زجنبيل
½ملعقة بهارات

طريقة العمل  :
1- اح���رضي وع��اء وقّل��ي الب�س��ل والث��وم يف زي��ت 

الزيتون حتى ي�س��فر لونهم ثم ا�س��يفي ال�س��بيط وقّليه 
قلياًل ثم �سعي اجلمربي ثم

اجلندوفلي واأخراً الكابوريا.
2- اأ�س��يفي امل��اء اإىل ال�س��وربة واجلزراملقطع حلقات 

واتركيها تغلي على النار حتى تن�سج.
3- تّبليها بامللح، الفلفل، البهارات، الزجنبيل والكمون 

ثم قدميها �ساخنة.

مهنيًا: اأج��واء مريحة لطرح اأفكار متطورة اأمام 
اأرب��اب العمل، وحاول ال�س��تفادة م��ن ذلك ول 

تفّوت الفر�سة
عاطفيًا: قد يكون تغا�س��ي ال�رضيك عن تهّورك، 
هو املرحلة الهادئة قبل النفجار، وهنا يفر�ض 

احلذر نف�سه

مهني��ًا: ي��وم جدي��د يلق��ي ال�س��وء عل��ى عم��ل 
جماعي تقوم به وتنجح يف تنفيذ كل م�ساريعك 
الت��ي خططت له��ا على م��دى �س��نوات عاطفيًا: 
تعرّب عن اآرائ��ك لل�رضيك، وتتاح لك فر�ض جّيدة 
للتوا�س��ل معه، وربا تبحث ق�س��ية زواج لأحد 

اأفراد العائلة

مهنيًا: ت�س��عر اليوم اأنك م�ستت وتفكر يف الكثر 
م��ن الأم��ور، لكن �رضع��ان ما تندم��ج يف اأجواء 
العمل اجلديدة وت�ستعيد عافيتك وقدرتك الباهر 
على العطاء عاطفيًا: ماذا تنتظر وملاذا ل حت�سم 
قراراتك مع احلبيب؟ انطلق بعالقة جديدة مليئة 

باحلب والتفاوؤل والأمل بغد م�رضق

مهني��ًا: تنظ��ر اإىل الأم��ور م��ن منظ��ار اإيجابي 
وخمتلف رّبا عن نظرتك اإليها �سابًقا، متيل اىل 

حتديد املوقع وتعتمد على املنطق والرباهني
عاطفيًا: كن م�س��تعداً ملا �سيطرحه ال�رضيك، فهو 
ق��د يفاجئ��ك ب��ا يج��ول يف خاطره م��ن اأفكار 

وم�ساريع للم�ستقبل

مهني��ًا: يلق��ي ه��ذا الي��وم ال�س��وء على ق�س��ية 
ق��د ت�س��تدعيك وجتعل��ك جتّمد بع���ض العالقات 

ال�سخ�سية يف �سبيل خدمة توؤديها
عاطفي��ًا: يخف الوه��ج العاطف��ي، لكّنك حتظى 

ب�ساعدة ال�رضيك اأو الزوج يف ق�سية مهنية

الرجل العنكبوت، بامتان، �س��وبرمان، الرجل احلديدي، 
والقائم��ة تط��ول عند احلدي��ث عن الأبط��ال اخلارقني؛ 
ل�س��فاتهم الإيجابي��ة التي جتع��ل منهم اأبط��اًل يرغب 
الطف��ل يف اأن يك��ون مثله��م، واأن يقل��د اأه��م ال�س��فات 

الالفتة فيهم.
رب��ا يالح��ظ اجلمي��ع اأن غالبي��ة الأطف��ال ي�س��عرون 
بفرحة غامرة، عند م�ساهدة ال�سور املتحركة لأبطالهم 
املف�س��لني، لكن ل اأحد يعلم مدى خطورة هذه ال�س��ور 
املتحرك��ة عل��ى �س��المة �س��حتهم النف�س��ية، وه��ذا ما 

اأو�سحته �سحيفة Malicha الرو�سية.
اإذ اأق��رَّ علماء النف�ض اأن هذا الهو�ض بالأبطال اخلارقني 
لي���ض مفيداً اأبداً لالأطفال؛ اإذ لح��ظ العلماء اأن الأطفال 
مييل��ون -غالب��ًا- اإىل �س��فات العن��ف والعدوانية يف 

�سخ�س��ياتهم املف�س��لة، ب��دًل م��ن امليل اإىل ال�س��فات 
الإيجابية، كال�سجاعة والكرم وال�سدق.

وق��د اأح�رض العلماء 240 طفاًل، ب��ني اأناث وذكور، مع 
اأولي��اء اأموره��م، يف نط��اق الدرا�س��ة، وُطِرح��ت بع�ض 
الأ�س��ئلة ح��ول البط��ل اخلارق ال��ذي مييل اإلي��ه الطفل، 
و�س��بب اإعجاب��ه به، واملزاي��ا التي مييل اإليه��ا؛ فبينت 
الختب��ارات النف�س��ية اأن ه��وؤلء الأطف��ال عر�س��ة لأن 
يكونوا اأكرث عدوانية، فيما ن�س��ح الأطباء اأولياَء الأمور 

براقبة ما ي�ساهده اأبناوؤهم.
الإعجاب بال�سفات ال�سلبية

كان��ت املفاج��اأة لأولي��اء الأم��ور والعلم��اء عل��ى حد 
�س��واء، عندما تبني اأن ال�سفات الإيجابية لدى الأبطال 
اخلارق��ني حتظ��ى باإعج��اب اجلي��ل الأك��رب �س��نًا، اأي 

ال�س��باب واملراهق��ني، اأما م��ا جعلهم ي�س��ابون بخيبة 
اأم��ل، فه��و اأن %10 فق��ط م��ن الأطف��ال فق��ط اأحب��وا 
الأبط��ال اخلارق��ني؛ ب�س��بب قيم ال�س��جاعة وال�س��هامة 

وحماية ال�سعفاء واإنقاذ النا�ض.
فيما اعترب %20 اأن ال�س��فات املف�س��لة لدى اأبطالهم 
ه��ي قوته��م وعنفه��م، اإذ ق��ال الأطفال حمل الدرا�س��ة: 
"اإنه قوي وميلك ركالت قوية، عندما يغ�سب ميكن اأن 
يفعل اأي �سيء، ميكن اأن يك�رض ويدمر كل ما حوله؛ لأنه 

قوي".
بي��د اأن %70 م��ن اأولئ��ك الأطف��ال مل يح��ددوا متامًا 
ما الذي ي�س��تهويهم يف �سخ�س��يات اأبطالهم املف�سلة، 
فبع�س��هم ذك��َر اأن��ه يح��بُّ ذل��ك البط��ل لأن باإمكان��ه 

الطران، اأو لأنه كبر، اأو لأنه قوي.

طريقة عمل شوربة السي فود بالخضار

انتبهي.. شغف األطفال باألبطال الخارقين قد يكون خطرًا على شخصياتهم 

هذه أقذر 5 أشياء في مطبخك.. إليك طريقة تنظيفها
تنظي��ف املطب��خ غالبًا م��ا يك��ون ُمزعجًا 
للغاي��ة، خا�س��ًة لأولئك الذي��ن ل يحبون 
التنظيف، لكن م��ا جنهله هو وجود طرق 
اأ�سهل بكثر من الطرق املعتادة، لتنظيف 

اأكرث الأماكن امُلت�سخة يف مطبخك.
واإليك اأقذر الأماكن يف مطبخك وطريقة 
Mi -  تنظيفه��ا، بح�س��ب تقرير موق��ع

:liyet
1 - البالوعة

الت��ي  والفواك��ه واخل���رضاوات  اللح��وم 
تغ�س��لونها ف��وق البالوع��ة ت��رك اأث��راً 
ال�س��وائل  اأي�س��ًا،  الوق��ت،  م��رور  م��ع 

امل�سكوبة، مثل القهوة وال�ساي، تفتح 
الطريق ل�سمرارها.

ه��ذه  ُتنظ��ف  مل  واإذا 
الف��ور،  عل��ى  البق��ع 
وت�س��بح  تت�س��لب 
ويف  ثبات��ًا،  اأك��رث 
ق��د  ذات��ه،  الوق��ت 
تت�س��بب يف انت�س��ار 
يوؤدي  م��ا  اجلراثيم، 
اإىل خل��ق بيئ��ة غ��ر 
ت�س��لح  ول  نظيف��ة، 

من اأجل حياة �سحية.
وكل ي��وم بع��د النته��اء من غ�س��يل 
الأطب��اق، قومي بتنظيف البالوعة 

بنظف جيد.
اإ�سفنجة املطبخ  - 2

متام��ًا� مث��ل البالوع��ة، تعت��رب 
مرك��زاً  املطب��خ  اإ�س��ِفجنة 
ُغ�س��لت  ول��و  للجراثي��م، حت��ى 
بامل��اء  جي��داً  و�ُس��طفت 
متت���ض  فه��ي  وال�س��ابون، 
اجلراثيم، وقد ت�س��تمر لت�س��بح 
ج��زًء ل يتج��زاأ من ال�س��بب يف 

تلوث الأغذية.
اإ�س��ِفنجة  ت�س��تخدمني  عندم��ا 
املطبخ كثراً، قومي بتنظيفها 
العل��وي م��ن غ�س��الة  ال��رف  يف 

ال�سحون، هذه من اأف�سل الطرق.
كما ميكنك قتل اجلراثيم ب�سكل عام 
من خالل تعري�سها لدرجات احلرارة 
املرتفعة والُبخار اجلاف. اإذا و�س��عِت 
ال�س��حون،  غ�س��الة  داخ��ل  الإ�س��ِفنجة 
وغ�س��الة  ه��ي  تنظيفه��ا  ت�س��تطيعني 

ال�سحون يف اللحظة نف�سها.

3 - الهاتف
اإذا كن��ِت تبحثني عن و�س��فات بالهات��ف اأثناء يف 
اإع��دادك الطعام، يف ه��ذه احلالة قد تكونني �س��ببًا 
يف تلويث الهاتف ببقايا الطعام. لتجنب هذا الأمر، 

قومي بلف ورق وقاية حول الهاتف.
4 - خزانة املطبخ

وجود ِخزانة املطبخ داخله، ُتعد م�س��كلة كبرة؛ 
لأن جميع اأبخ��رة الأطعمة تتحول اإىل طبقة 

من الأو�ساخ.
وحل��ل هذه امل�س��كلة، قوم��ي اأوًل بغ�س��ل اخلزانة 

بنظف غ�سيل الأطباق واملاء الدافئ، ثم ام�سحيها 
بقطع��ة القما�ض امُل�س��تخدمة يف املطبخ، وبالتايل 

�ستمنعني تراكم الأو�ساخ.
5 - �سفاط املطبخ

�س��فاط املطبخ رائ��ع للغاية؛ لأنه يعم��ل على طرد 
الروائ��ح اإىل اخل��ارج. ولكن، قد حت��دث بقع دهون 

عنيدة ب�سبب درجات احلرارة املرتفعة يف الطبخ.
وعل��ى الرغم من اأنه يبدو من امل�س��تحيل اإزالة مثل 
ه��ذه البق��ع، فاإن كل م��ا حتتاجينه ه��و مزيل بقع 

عايل اجلودة.
وكل ما عليِك فعله هو ترك مزيل البقع على �س��فاط 
املطب��خ ملدة ما ب��ني 5 اإىل 10 دقائ��ق، ثم َنظفيه 

باإ�سفنجة املطبخ.


