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مهنيًا: ت��رك انطباعا �سيئا م��ع بع�ض زمالئك 
ب�سب��ب تعامل��ك بتكرب واأنانية، م��ن جهة اأخرى 
علي��ك اأن ت�س��ع املزي��د م��ن الركي��ز يف تنفيذ 
مه��ام العمل وذل��ك حتى ال تق��ع يف اأي اأخطاء 
عاطفًي��ا: عدد من امل�س��اكل يف الطريق اإليك مع 
ال�رشيك وذلك بعد اأن ت�سلك عدد من املعلومات 

التي �ستثري التوتر والقلق بالعالقة

مهني��ًا: يجب اأن تغريرّ �سل��وكك اإذا �سعرت باخلطر، 
ح��ذار احلرب املفتوحة اإذ قد يكون بانتظارك يوم 

يثري يف نف�سك ال�سكوك
عاطفي��ًا: م�ساع��ر الغرية تتح��رك يف قلب احلبيب 
مم��ا يدخل ال�رشور اإىل قلبك وتطمئن اإىل حبه لك، 
لكن عليك معاملته باملثل لي�سعر هو باالطمئنان 

اأي�سًا

مهني��ًا: ي�سه��م اأح��د الزم��الء يف حت�س��ن و�سعك 
ي، عليك حت�سري ال�رشوط املنا�سبة لطرحها  امل��ادرّ

على املعنين اليوم قبل الغد
عاطفي��ًا: تت��واىل علي��ك االأخب��ار اجلميل��ة، وهذا 
ي�ساع��دك عل��ى تر�سي��خ عالقت��ك بال�رشي��ك مب��ا 

يتنا�سب مع طموحاتكما

مهني��ًا: تربز م�ساأل��ة مالية تتعل��ق مب�ستحقات مل 
تكن عل��ى علم بها، ما يجعل طباع��ك متقلبة وقد 

ت�سبب لك امل�سكالت
عاطفي��ًا: كن دبلوما�سيًا يف التعاطي مع ال�رشيك، 
وح��اِول اأن ت�ستوع��ب االأمور م��ن دون غ�سب، وال 

ترك لل�سك جمااًل 

مهنيًا: جتت��از العقب��ات وتكون �سعي��داً باإجنازك 
وترتف��ع املعنويات جمدداً، وتربه��ن للجميع اأنك 

�ساحب موهبة فذة وقدرة كبرية على االبتكار
عاطفيًا: تبدو االأف��كار وا�سحة وتكون قادراً على 
حتقي��ق ما تريد وترغب يف اأخذ املبادرة بعد تعب 

االأيام 

مهني��ًا: متاط��ل يف م���رشوع اأو تع��اين مماطل��ة 
وتب��ذل جه��وداً م�ساعف��ة بغي��ة املحافظة على 

موقع اأو دفع عمل نحو االإجناز
عاطفي��ًا: ال تقدم على اأي ت���رشرّف قد ي�سيء اإىل 
ا���ض وال يحتمل  ال�رشي��ك، فه��و ح�سرّ
الت�سكي��ك يف نيرّاته م��ع اأنها �سليمة 

دائمًا

مهني��ًا: يتي��ح ل��ك ه��ذا الي��وم فر�س��ًا جدي��دة، ال 
ت�ستخ��ف مب�سوؤوليات��ك، ب��ل ابتع��د ع��ن الت���رشع 

والتهور والطي�ض والعبث باحل�سابات
عاطفي��ًا: تتمت��ع بو�س��ع عاطفي واع��د وبظروف 
اً جداً تتوقع  اإيجابي��ة، وتعي�ض يومًا م�سوق��ًا وحاررّ

ة خالله مفاجاأة �ساررّ
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أنت السبب في سمنة طفلك.. ال تجبره على االنتهاء من طعامه
لك��ن ي�سع��ب على كث��ري م��ن االأ�رش اتب��اع هذه 
الن�سائ��ح ب�سبب وترية احلياة املت�سارعة، والكمرّ 
الهائ��ل من الدعاية لل�سناعات الغذائية، ويزداد 
االأم��ر تعقيداً حن يكون اأحد الوالدين اأو كالهما 

يعاين من ال�سمنة.
فكي��ف يوؤث��ر ال��وزن الزائ��د ل��دى االأبوي��ن على 
الطفل؟ وما هي االأمناط التي ميكن اتباعها حلل 

هذه امل�سكلة؟
املخبوزات واملعجنات

حت��ى لو اأ�سبح��ت بع�ض الكيلوغرام��ات الزائدة 
حقيق��ة موجودة على رغ��م حماوالتنا لتجنبها، 
ي�س��ري املتخ�س�س��ون اإىل اأن اأي��ة حلظ��ة �ستكون 
منا�سبة الإج��راء تغيريات يف عاداتن��ا الغذائية. 
كل  اإلق��اء  مث��ل  تعقي��داً،  اأك��ر  يب��دو  البع���ض 
املخب��وزات خ��ارج اخلزانة. كلها، ب��ال ا�ستثناء. 
فحت��ى املعجنات املنزلية ال تخلو من قدر كبري 
م��ن ال�سك��ر، وال ُين�س��ح به��ا كث��رياً يف االإفطار 

اليومي.
امل�رشوبات املحالة

امُل�سنرّع��ة  املنتج��ات  ُتدخ��ل  اأال  اأي�س��ًا  علي��ك 
اإىل منزل��ك، فبق��در م��ا توؤكد �سناع��ات االأغذية 
واللوب��ي اخلا�ض بها اأنها �سحية، فامل�رشوبات 
والطبيعي��ة(  )امُل�سنرّع��ة  والع�سائ��ر  املح��الة 
حتتوي عل��ى كميات مرتفعة م��ن ال�سكر، ووفقًا 
الأطباء االأطفال وخرباء التغذية فيجب منعها اأو 
تناول االأطف��ال لها بكميات حمدودة جداً خالل 

اليوم.
االإفطار ال�سحي

ميكنك عر�ض تناول االإفطار ال�سحي على طفلك 
ب�س��ورة حمبب��ة كاأن تق��دم ل��ه القم��ح الكامل، 
والبي���ض املخف��وق اأو امل�سلوق، واخلب��ز االأ�سمر 
م��ع الطماطم، واحلبوب واحلم�ض، يف اأوعية من 
ثمار املاجن��و اأو البابايا اأو الكم��رى اأو التفاح 
اأو اإح��دى فواكه املو�سم، واملك�رشات اخلالية من 
املل��ح وال�سك��ر، اأو الزبادي م��ع ال�سوفان وقطع 
امل��وز والفراول��ة. املق�س��ود، نظ��ام �سح��ي ال 

يتنافى بال�رشورة مع الذوق والتنوع.
ال جترب طفلك على الطعام

�سيك��ون جتن��ب الع��ادة ال�سيئ��ة الإجب��ار الطفل 
على تناول الطعام ح��ن يكون قد �سبع بالفعل، 
تغي��رياً اآخر، فكم��ا ي�سري جولي��و با�سولتو خبري 
التغذية واملتخ�س���ض يف ال�سمنة وتغذية الطفل 
"نح��ن نعرف اأن االآب��اء ذوي الوزن الزائد اأكر 
حر�سًا -يف الغال��ب- على اإجبار اأطفالهم على 
تن��اول كل الطع��ام املوج��ود يف اأطباقهم، رغم 
اأنهم لي�س��وا جائعن، وعادة ما يعتربون م�سكلة 
الوزن الزائد عادية، وه��ذه لي�ست م�سكلة الطفل، 
اإن��ه ت�سوي��ه. ال اأحد يج��رب طفله عل��ى اأن ي�سبح 
بدين��ًا، لك��ن يف من��زل يعاين في��ه االأب��وان من 
البدان��ة، يكون وجود اأغذي��ة ال قيمة لها، وزائدة 
ع��ن احلد، اأكر احتمااًل، وه��ذا ما ميكننا تغيريه 
"يف ال��دورات التدريبي��ة والور���ض ويف كتاب��ه 
"خ���رشاوات اأك��ر، حلوم اأق��ل" )2016( يحدد 
اأمناط��ًا ت�سب��ه يف ب�ساطته��ا عن��وان الكتاب، ال 
تهدف جلعل��ك نباتيًا بن يوم وليلة، واإمنا للحد 
من تناول اللحوم امُل�سنرّع��ة، واالأغذية غري ذات 

القيمة، من النظام اليومي.

املفتاح يف طعام االأ�رشة
ه��ذه التغي��ريات يف الع��ادات احلياتي��ة ميكنها 
الت��ي  االأمرا���ض  م��ن  احلماي��ة  ت�ساع��د يف  اأن 
ت�سببه��ا ال�سمنة، والتغلب عل��ى ال�سمنة الوراثية 
املفر�س��ة، ي�س��ري خب��ري التغذية "لعل��م الوراثة 
تاأث��ري حمدود على امل�ستوى الفردي، لكنه تاأثري 
كب��ري بالن�سبة لعدد ال�س��كان، اأي اأنه لو كان فرد 
واح��د ب��ن كل 80 ف��رداً يعان��ون م��ن ال�سمن��ة 
املفرط��ة - لدي��ه �سمنة وراثية فه��ذا يعني اأنها 
ن�سبة قليلة. ولدى ال� 79 االآخرين �سمنة الأ�سباب 
بيئي��ة: مث��ل طفولة غري م�ستق��رة، اأدوية حمددة 
لزي��ادة ال�سه��ي، ع��ادات غ��ري �سحي��ة لق�س��اء 
وق��ت الفراغ والعي���ض يف جمتمع بدين بالوراثة 
كمجتمعنا". اإذا مل نغريرّ منط احلياة ب�سكل �سحي 
فلن يكون بو�سعنا حماية اأطفالنا من االأمرا�ض 
يف اأعمار اأكرب. ولي�ض الهدف اأن ميتلئ جمتمعنا 
خماط��ر  نقل��ل  اأن  يج��ب  ولك��ن  بالر�سيق��ات، 
االإ�ساب��ة مبر���ض ال�سك��ر، وم�س��كالت املفا�سل 
واأمرا�ض القلب واالأوعية الدموية يف امل�ستقبل".

اأ�سبحت ال�سمنة وباًء 
يجتاح العامل، رغم 

اأن ال�سلطات ال�سحية 
وخرباء ال�سحة 
يحددون اأمناطًا 

ميكنها تغيري ذلك، 
باتباع نظام غذائي 
متوازن وممار�سة 

الريا�سة، ملنع ال�سمنة 
لدى الأطفال.

املقادير :
2 كوب دقيق

2 ملعقة خمرية
4 مالعق زيت

2 ملعقة حليب بودرة
1 ملعقة �سكر

1 كوب ماء للعجن

ذرة ملعقة ملح
طريقة العمل  :

اخلطي الدقيق مع اخلمرية احلليب بودرة، 
الزي��ت، ال�سك��ر وامللح ثم اعجن��ي باملاء 
حت��ى حت�سل��ي عل��ى عجين��ة متما�سك��ة 

طرية.
اتركيه ليتخمر ملدة �ساعة.

ليه على هيئة كرات وافرديه بالن�سابة  �سكرّ
عل��ى طبقة من الدقي��ق بحيث تكون طبق 

غري �سميكة واتركيه يتخمر.
اح���رشي مق��الة مدهون��ة بزي��ت خفيف 
وقلرّي اخلبز على الوجهن ثم كرري القلي 

يف باقي كمية اخلبز.
قدميه �ساخنًا.

مهني��ًا: ت�ستعي��د ابت��داء من الي��وم الثق��ة بالنف�ض 
والق��درة على املواجه��ة، وت�سرد اأوراق��ًا �سائعة 

ل اإىل ت�سوية معينة وتتو�سرّ
عاطفي��ًا: اأج��واء ممتازة حتيط ب��ك وبال�رشيك من 
جمي��ع اجلوان��ب، ما يفت��ح الطري��ق اأمامكما نحو 

م�ستقبل اأف�سل

مهني��ًا: يخلق ه��ذا اليوم فارقًا كب��رياً بن االأم�ض 
والي��وم يف االأف�سلي��ة، وتبق��ى االأولوية للمعاجلة 
االأك��ر رواج��ًا عاطفي��ًا: كل املعطي��ات ت�سري اإىل 
��ل كل �س��يء م��ن اأجلك،  ق��درة ال�رشي��ك عل��ى حتمرّ
فتب��ادر اإىل التق��رب منه اأكر م��ن اأي وقت م�سى 

وتقف اإىل جانبه يف اأدق الظروف

مهني��ًا: تتميز ب�رشعة بديهت��ك وباأفكارك املقنعة 
وتنجز اأعمااًل ناجحة تثري ده�سة اأرباب العمل

عاطفي��ا: ت�ستعيد م��ع ال�رشيك ذكري��ات املا�سي، 
وت�ستح�رش اأ�رشاًرا باتت اليوم م�سحكة

مهنيًا: ت�سكو هذا اليوم من �سعف مردودك املايل 
وتطال��ب بالزيادة التي ت�ستحقه��ا، لكنك ت�سطدم 

بواقع موؤمل يزعجك كثرياً
عاطفي��ًا: طلبات احلبيب ترهق��ك وال تعرف كيف 

تلبرّيها، ومع ذلك تراعي م�ساعره 
وتقدر ظروفه

مهنيًا: جترب اليوم اأ�سياء جديدة يف العمل وتتعلم 
منها درو�سًا مفيدة جداً للم�ستقبل

عاطفيًا: احلبيب ينظر اإليك بعن الوقار واالحرام 
فال تخذله، بل بادله باأف�سل ما يكون

اليوم اأكر من اأيرّ يوٍم م�سى، ت�سقرّ تلك املعادن طريقها 
اإىل اأكرب �سالونات التجميل واملراكز لعالجات جتميل 
ح�رشي��ة. ب��دءاً م��ن اأقنع��ة الوج��ه و�س��واًل اىل تدليك 
اجل�س��م – ي�ستخ��دم ه��ذا املع��دن اأو ما ُيع��رف بالطن 
يف كل ع��الج ميك��ن اأن يخط��ر لك وخا�س��ًة يف روتن 
العناي��ة بالب�رشة.  معادن البحر امليت هي من عجائب 
الدني��ا الطبيعية يف العامل وتوج��د حتت م�ستوى �سطح 
البحر ب�1200 م��ر. هي مفيدة للغاية للب�رشة؛ ت�ساعد 
يف اإزالة ال�سموم، وتزيد ال��دورة الدموية وحت�سن اأي�سًا 
ال�سح��ة العام��ة للجل��د. اىل جان��ب ذل��ك، ي�ساع��د هذا 
املعدن اأي�سًا يف عالج االأمرا�ض اجللدية مثل ال�سدفية 

والتهاب اجللد والبهاق.
فوائد هذا العالج

النظ��ر  ع��ن حمتوى املل��ح ووفرة ب���رشف 
 ، ن د ملع��ا البحر ا ط��ن  يحت��وي 

املي��ت على جمموع��ة من امل��واد الطبيعية، 
اآث��ار رائع��ة عل��ى ب�رشت��ِك.  الت��ي له��ا 

خالي��ا  ��م  وينعرّ يبل�س��م  الكال�سي��وم: 
اخلالي��ا  اأغ�سي��ة  ويق��ورّي  الب���رشة 

ويطهر امل�سام.
 املغنيزيوم: ي���رشرّع عملية التمثيل 
الغذائي للخاليا عن طريق م�ساعدة 

اجل�سم عل��ى اال�ستفادة من العنا�رش 
الغذائي��ة االأ�سا�سي��ة االأخ��رى، ويعمل 

كعامل ممتاز م�ساد للح�سا�سية.
 كلوري��د: يق��وم بالت��وازن ب��ن املع��ادن يف 

خاليا اجل�سم، ويحافظ على التوازن ال�سحيح للج�سم.
 بروميد: ي�سفي ويخفف اال�سطرابات، وله تاأثري مريح. 
ه��و م�س��ادرّ طبيع��ي لاللتهاب��ات، وميك��ن ا�ستخدام��ه 

مبثابة م�سادرّ حيوي طبيعي.

ويرط��ب  يغ��ذي  ال�سودي��وم:  كلوري��د 
خالي��ا اجللد ويزي��ل البقايا ال�سامة 

ويح�سن نفاذية اجللد.
ال�سحر خلف هذا املعدن

االأم��ر الذي يجعل ه��ذا املعدن 
ي��ة املل��ح  ��زاً ه��و كمرّ اأك��ر متيرّ
ال��ذي يحت��وي علي��ه، بينما اأي 
بحر اآخر يف جميع اأنحاء العامل 
املل��ح،  م��ن   3% عل��ى  يحت��وي 
يحت��وي البح��ر امليت عل��ى 32%، 
م��ا يجعله الوجه��ة املف�سل��ة. على مدى 
مالي��ن ال�سن��ن، اأ�سهمت عوامل مث��ل الهواء احلار 
اجلاف وارتفاع معدل التبخ��ر اإىل ارتفاع ن�سبة تركيز 
املل��ح املوج��ودة يف البحر، ما يجعله واح��داً من اأكر 

البحار ملوحة يف العامل.

طريقة عمل خبز الصاج

فوائد طين البحر الميت الجمالية مذهلة! تعّرفي إليها

العلم ينصفكن..! السيدات لسن ثرثارات أكثر من الرجال
القول باأن الن�ساء يتحدثن 
الرج��ال ه��و  اأك��ر م��ن 
اإح��دى اأك��ر ال�سائعات 
ولك��ن  انت�س��اراً، 
اأن�س��ف  اأخ��رياً 
ه��وؤالء  العل��م 
ت  ا ل�سي��د ا
امل�سكين��ات، 
ثب��ت  اأ و
تل��ك  خط��اأ 

ال�سائعة.
اذ ق��دم العلم 
م��ن  العدي��د 
ت  ا لتف�س��ري ا
اأظه��رت  الت��ي 
يوج��د  ال  اأن��ه 
الن�س��اء  ب��ن  ف��رق 
والرج��ال فيم��ا يتعلق 
بالقابلي��ة اأو الرغب��ة يف 
نقله��ا  وق��د  التح��دث، 
 ElaaHoy موق��ع 

االإ�سباين.

العوامل اجلينية لي�ض لها عالقة
ترج��ع العديد م��ن املو�سوع��ات ذات ال�سلة 
بالفروق��ات القائم��ة ب��ن الن�س��اء والرجال 
اإىل االختالف��ات الهرمونية وحت��ى الوراثية 
م��ن  ف��رد  والع�سبي��ة اخلا�س��ة بحال��ة كل 

اجلن�سن.
ولكن احلقيقة هي اأنه ال يوجد عامل هرموين 
جن�س��ي ميك��ن اأن يوؤث��ر يف ا�ستع��داد الف��رد 
للكالم، بينم��ا تكمن هذه القدرة يف املنطقة 

املرتبطة بالن�سج يف املخ.
هذه املنطقة، الواقعة يف الن�سف االأمين من 
املخ، هي امل�سوؤولة عن العوامل االجتماعية 
املتعلق��ة بالكالم، مثل الفرة التي يبداأ فيها 

الطفل يف تعلم الكالم.
وق��د ثبت علمي��ًا من خالل ح��االت االأطفال 
املعزولة اجتماعيًا )مثل حالة الطفلة جيني 
يف الوالي��ات املتحدة( اأن هناك فرة زمنية 
معينة الإمكاني��ة تعلم الكالم، والتي قد متتد 

من الوالدة اإىل �سن 13 عامًا تقريبًا.
مقارن��ة  العام��ل ميك��ن  ه��ذا  خ��الل  وم��ن 
واختب��ار التغريات يف امل��دة الزمنية للكالم 
بن االأ�سخا�ض، وذلك بغ�ض النظر متامًا عن 

االختالف بن نوعي اجلن�سن.
التمييز ال�سلبي بن اجلن�سن

يرج��ع �سبب االعتق��اد باأن الن�س��اء يتحدْثن 
اأكر م��ن الرجال، اإىل قدرته��نرّ على التكيف 

اأك��رب م��ن  البيئ��ة املحيط��ة ب�س��كل  م��ع 
نظرائهنرّ من الرجال.

ويتجلى هذا يف االإح�سائيات العامة 
الت��ي اأثبت��ت اأن غري��زة البق��اء على قيد 

احلي��اة تزي��د عن��د الن�س��اء اأك��ر قلي��اًل من 
الرج��ال، وله��ذا ال�سب��ب بالتحدي��د، ارتبطت 
فكرة الرثرة باملراأة، الأن الوظيفة االأ�سا�سية 
لل��كالم هي �سع��ي االإن�سان للتكي��ف والبقاء 

على قيد احلياة.
متكافئون لكن خمتلفون

با�ستثناء هذين العامل��ن، وكذلك التجارب 
الت��ي اأثبت��ت اأن الف��روق النوعي��ة ال عالق��ة 
له��ا ب��كل م��ا يتعل��ق بال��كالم، اإال اأن هناك 
العدي��د من االختالفات ب��ن الرجل واملراأة، 
جتعلهما ينجذبان اإىل بع�سهما يف النهاية، 
وذل��ك مث��ل اخت��الف االأذواق، واجلاهزي��ة 
الأن�سطة معينة، وكذلك القدرة على التعاطف، 

وتفاوت الذكاء العاطفي.


