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��ا اجتماعي،  مهين��ًا: ي��وم واعد بتق��دمّم مهني اأو ربمّ
وتزدهر عملية التوا�صل مع الزمالء وتبدو العالقات 
ممتازة عاطفيًا: ابتعد عن الأنانية التي لن ترتك يف 

عالقتك مع ال�رشيك ال الثار ال�صلبية، فكن حذراً

مهني��ًا: ل جترب الق��در ول تذهب اىل جمالت خطرة. 
قد تنزعج لبع�ض اخلالف��ات بالراأي، ويتغري مزاجك، 
لك��ن م��ن ال���رشوري متال��ك الأع�ص��اب والمتن��اع 
ع��ن التهور  عاطفي��ًا: ا�صتمع اىل مطال��ب احلبيب ول 

تهملها، باإمكانك تلبية ما تعتربه غري مكلف

مهني��ًا: ل جت��ازف يف عمل��ك اأو راح��ة بال��ك. تق��دمّم 
بحكم��ة وعن �صابق حت�صري ودرا�صة، لكن على الرغم 
م��ن بع�ض القل��ق وال�صطراب �صيك��ون يومًا ل باأ�ض 
ب��ه عاطفي��ًا: ق�صي��ة م�صتج��دة لها عالق��ة بال�رشيك 
وتنجل��ي الأم��ور يف مو�ص��وع كان غام�ص��ًا. تذهب 

لكت�صاف ما هو جمهول

مهني��ًا: اأنت عني��د بطبعك وتذهب حت��ى النهاية لكنك 
تقيم وزنًا لبع�ض التحذيرات، تقرر عدم ال�صتمرار على 
ه��ذا النحو لئال حت�صد اخليبةعاطفي��ًا: الثقة املتبادلة 
توف��ر لك ولل�رشي��ك مزيداً من الراح��ة، فتفكران براحة 

اأحدكما اإىل جانب الآخر

اإلي��ك، وتظه��ر  اأح��داث �صعي��دة يف طريقه��ا  مهني��ًا: 
مالحمها يف غ�صون اأيام ول �صيما اأن النيات �صافية 
يف ه��ذا الجت��اه عاطفي��ًا: تندف��ع ب�صاع��رك جت��اه 
احلبي��ب ول تعرف كي��ف ت�صيطر عليها. ك��ن �رشيحًا 

معه وتوقف عن املراوغة

مهني��ًا: ت�صيطر علي��ك الأجواء الإيجابي��ة من كل حدب 
و�ص��وب، وهذا يريحك ب�صكل مل ي�صبق له مثيل منذ مدة 
طويل��ة عاطفيًا: مهما بلغت ح��دمّة النقا�ض مع ال�رشيك، 
ف��اإن التفاه��م يك��ون �صي��د املوق��ف وي�صه��م يف تبديد 

الختالف بينكما

مهني��ًا: يحمل اإليك ه��ذا اليوم معلوم��ات جيمّدة تاأتي 
ع��ن طريق الوحي اأو من خ��الل اأحد النافذين، وكذلك 
يجل��ب ل��ك م�صاع��دة خفي��ة يحمله��ا الق��در  عاطفيًا: 
تت��اح لك اليوم فر�ض عاطفية جيدة واأجواء ت�صويقية 
وخ�صو�ص��ًا اأن كوك��ب مار�ض يف برج��ك يولد بع�ض 

احلما�صة والآمال اجلديدة
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رياض األطفال قبل عمر الثالثة تهدد مهارات ابنك العقلية.. هكذا يتأثر بغيابك عنه!

 وق��د ح��ذَّر علم��اء نرويجي��ون م��ن اإر�صال 
الأطف��ال يف �ص��نٍّ مبك��رة تق��ل ع��ن ث��الث 
�صنوات اإىل ريا�ض الأطفال لأ�صباب عديدة.

م��ن املوؤك��د اأنَّ الطفل دون الث��الث �صنوات 
يحت��اج اإىل رعاي��ة والدت��ه، اإل اأن واقعن��ا 
الأمه��ات  عل��ى  يفر���ض  لالأ�ص��ف  احلدي��ث 
التن��ازل ع��ن اأحد اأهم واجباته��ن كاأمهات، 
ا�صتجاب��ة لهتمامات الع�رش، فتلجاأ العديد 
م��ن الأمهات ال�صاب��ات اإىل اإر�صال اأطفالهن 
يف �ص��نٍّ مبكرة، من �صن��ة ون�صف ال�صنة اإىل 

�صنتني، اإىل ريا�ض الأطفال
 فم��اذا يعني ذل��ك بالن�صبة للطف��ل؟ وكيف 

يوؤثر على �صحته النف�صية واجل�صدية؟
ه��ذا م��ا توؤك��ده جمموعة م��ن العلم��اء من 

اجلامعة الرنويجية للعلوم والتكنولوجيا.

اأكد اخلرباء اأن ذه��اب الأطفال دون الثالث 
�صنوات اإىل ريا�ض الأطفال يت�صبب يف توليد 
�صع��ور �صغط لديهم، ومن املمكن اأن تالحظ 
الأم ذلك ب�صهولة من خالل ت�رشفات طفلها 

يف الفرتات الق�صرية التي تق�صيها معه.
ويع��ود ذلك اأ�صا�صًا ل�صع��ور الطفل بالإهمال 
واحلاجة لهتمام والديه، ولذلك يوؤثر ق�صاء 
الطف��ل معظم وقته يف ريا�ض الأطفال على 

منوه اجل�صدي والعقلي.
وق��د تو�ص��ل العلم��اء اإىل ه��ذه النتائج بعد 
اإج��راء حتالي��ل دم لالأطف��ال للتع��رف على 
م�صت��وى هرم��ون التوت��ر لديه��م، وظهر من 
التحالي��ل اأن هرمونات التوتر لدى الأطفال 
الذين يق�ص��ون اأوقاتهم يف ريا�ض الأطفال 
نف���ض  م��ن  بالأطف��ال  مقارن��ة  مرتفع��ة، 
الفئ��ة العمري��ة، الذي��ن يتمتع��ون باهتمام 
يف  اأط��ول  اأوقات��ًا  ويق�ص��ون  عائالته��م، 

منازلهم.
ويربط اخل��رباء ذلك بعجز الطفل عن تكوين 
مه��ارات لغوية اأو عدم قدرته على التوا�صل 
م��ع الغرب��اء، نظ��راً حلاجت��ه اإىل الكثري من 
الوقت للتعود على �صخ�ض غريب والتوا�صل 
معه، بالإ�صافة اإىل ذل��ك، يوؤدي غياب الأم 
اليوم��ي ملدة 8 �صاع��ات اإىل اإجه��اد الطفل 

و�صعوره بالتوتر.
وق��د يكون لالأمر خطورة اأكرب، اإذ اإنمّ م�صاعر 
ال�صغط وهرمون��ات التوتر لدى الطفل توؤثر 
حتمًا عل��ى مزاج��ه، وبالتايل عل��ى �صهيته 
للطعام، ما يرتتب عنه التاأثري على الأجهزة 
الداخلي��ة جل�صم الطفل، وقد ي��وؤدي ذلك اإىل 

ال�صمنة اأو الإ�صابة بر�ض ال�صكري.
اإذاً ما احلل؟

يبق��ى ال�صوؤال املطروح حول هذا املو�صوع: 
م��ا الذي يجب عل��ى الآب��اء والأمهات فعله 

اإذا كان��وا بحاجة اإىل العم��ل، ولي�صت لديهم 
اإمكانيات مادية ل�صتئجار مربية منزلية؟

يف هذه احلالة، يعتقد العلماء اأنه يجب على 
اأولياء الأمور حماولة تعوي�ض اأطفالهم قدر 
امل�صتط��اع اأثناء وجوده��م يف املنزل، كما 
ينبغي عليهم حماولة التعبري عن اهتمامهم 

وعطفهم جتاههم.
ويق��ول علماء النف���ض اإنَّ العديد م��ن الآباء 
والأمهات يف املجتمع احلديث يعتقدون اأن 
الأهم بالن�صبة للطفل هو اكت�صاب املهارات 
الدرا�صي��ة مبك��راً، واحلف��اظ عل��ى نظافته، 
ه��ذه  وكل  اليومي��ة،  احتياجات��ه  وتلبي��ة 
الأمور تكون ريا�ض الأطفال وحدها كفيلة 
ب�صمانها، لكن يجب على الأولياء األ يغفلوا 
ع��ن دورهم املهم يف حي��اة اأطفالهم، الذي 
من غري املمكن اإهماله، خا�صة يف ال�صنوات 

الأوىل من حياة الطفل.

بغداد - متابعة 

يحاول الأطباء وعلماء 
النف�س منذ فرتة طويلة 

اإثبات طبيعة ال�ضرر 
الذي تلحقه ريا�س 

الأطفال ب�ضحة الأطفال 
النف�ضية واجل�ضدية، 
بالن�ضبة ملن هم دون 

الثالث �ضنوات.

طريقة عمل عصير جديد وغريب

الحزم ضروري أحيانًا في التعامل مع أوالدك.. وهذه هي األسباب

5 عادات تسبب حب الشباب. أوقفيها!

املقادير :
2 ملعقة كبرية جوز

2 ملعقة كبرية �صنوبر
150 مللي دب�ض العنب

2 ملعقة كبرية ف�صتق
1 ملعقة �صغرية ماء زهر

500 مللي ماء
150 غرام �صكر

طريقة العمل  :
اخلط��ي امل��اء وال�صك��ر ودب���ض العن��ب حت��ى يتجان�ض 
اخللي��ط ث��م اأ�صيف��ي م��اء الزه��ر وقلمّبي ث��م وزعيه يف 

كا�صات التقدمي.
عي املك�رشات بالت�صاوي على الكا�صات. وزمّ

اجلمي��ع يعرف كم ميكن اأن يكون �صعب��ًا الإ�رشار على 
اللت��زام، خا�ص��ة مع عواط��ف الأبوة والأموم��ة القوية 
و�صع��ور الأه��ل بالذنب بع��د اإجبار الطفل عل��ى اللتزام 
ب�ص��يء مع��نيمّ ل يري��ده. ولك��ن خ��رباء الرتبي��ة يحثون 
الأه��ل دائمًا عل��ى اعتماد ال�رشام��ة اأو الق�صوة املعتدلة 
اإذ  النظ��ام،  لأبنائه��م و���رشورة فر���ض  تربيته��م  يف 
ون مع فرط يف  يلف��ت اخل��رباء اإىل اأن الأولد الذين يرتبمّ
الليون��ة، يكربون لي�صبحوا مراهقني مدللني وبالغني ل 
ميك��ن العتماد عليهم يف �صيء. وثق��ي باأنك اإذا التقيت 
يومًا باأحدهم من هذا النوع من ال�صخا�ض، فلن تتمني 
اأب��داً اأن يك��ون اأطفال��ك هك��ذا لحق��ًا. يف ما يل��ي، اإليك 

نقاطًا مهمة يف الرتبية:
ان ج��داً يف تن�صئ��ة �صخ�ض بالغ  النظ��ام والرتبي��ة مهممّ

��ل امل�صوؤولية  ل ميك��ن للنظام اأب��داً اأن  ق��ادر عل��ى حتممّ
ي���رشمّ بالأطفال، �رشط األ يتح��ول اإىل ق�صوة. ل تعتربي 
اأن العق��اب اأو املكاف��اأة عام��الن �رشوري��ان للرتبي��ة 
وم�صلح��ة الأولد. يج��ب اأن تو�صح��ي له��م دائمًا ملاذا 
تفر�ص��ني القوان��ني، كاإجب��ارك له��م على البق��اء قربك 
اأثن��اء ال�صباحة مثاًل. عندما يفهم الأولد ال�صبب الكامن 
وراء اإ���رشارك على فر�ض القواعد، لن ي�صعب عليهم اأن 

يلتزموا بها.
ل تكافئيهم على اأيمّ �صلوك ل تريدين روؤيته مرة اأخرى

اإذ اإن مكافاأت��ك لالأطف��ال عل��ى اأي �صل��وك يقوم��ون به 
تعن��ي تلقائي��ًا اأن��ك موافق��ة علي��ه واأن باإمكانه��م اأن 
يك��رمّروه مت��ى اأرادوا. عنده��ا، �صيظن ابن��ك اأو ابنتك اأن 
جن��اح �صلوكه ومروره يف امل��رة الأوىل، �صيعني مروره 

وجناح��ه يف املرة املقبلة. لهذا ال�صب��ب، اإذا �صعرت باأن 
طفل��ك يقوم باحليل ويتلكاأ ك��ي ل يدخل اإىل فرا�صه يف 
املوع��د الذي حدمّدته، اأو�صحي له اأنك مل تفر�صي املوعد 

لت�صليته واأنك لن تقبلي بتلكئه.
الإبداع عند الأطفال ينمو اأكرث عندما ت�صعني القيود

ف��ور و�صعك احلدود يف املنزل، ل بدمّ لك من اأن ت�صمحي 
لأولدك بالت�صلي��ة. ب�صب��ب ه��ذه القي��ود، ولأن طفل��ك 
�صيكون يف حاجة اإىل الت�صلية، �صيطلق العنان ملخيمّلته. 
من هنا، ميي��ل الأولد اإىل الع�صيان، ليكت�صفوا اجلوانب 
املخفية خلف املنع ويح�صلوا على الهتمام من الأهل. 
ولكن ل تقلقي، اإذ �رشعان ما �صيفهم اأولدك اأن القوانني 
والقواع��د تو�ص��ع حلمايته��م و�صم��ان �صالمتهم، وكي 

ا هم عليه. ي�صبحوا اأ�صخا�صًا اأف�صل مممّ

ه��ل تعان��ني من ان��دلع ح��ب ال�صب��اب اأو البث��ور يف وجهِك 
وجتدي��ن �صعوبة يف التخلمّ�ض منها؟ ل بدمّ من اأنمّ هناك �صببًا 
يف م��كاٍن ما. فال �صيء ياأت��ي من العدم وعلي��ِك اإعادة النظر 
��ة. اأحيان��ًا، عدم غ�صل وجه��ِك باملنظفات  يف عادات��ِك اليوميمّ
ال�صحيح��ة اأو تن��اول الكث��ري م��ن منتج��ات احلليب ق��د يوؤثر 
�صلب��ًا على ب�رشتِك. ع��ادات اأخرى كثرية ثب��ت علميًا اأنها من 
م�صبب��ات م�صكلة بثور الوجه. تع��رمّيف اإليها وحاويل البتعاد 

عنها.
عدم غ�صل وجهِك بطريقة �صحيحة

ة اجليدة  م��ن املهم جداً ا�صتخدام الغ�صول اأو املطهرات اخلا�صمّ
مرت��ني يف الي��وم، ولكن امل�صتح���رشات القا�صي��ة اإ�صافًة اىل 
الهو�ض اأو الإفراط يف الغ�صيل ميكن اأن يجعل من حب ال�صباب 

اأمراً �صيئًا جداً و�صتواجهني حتمًا م�صكلة جفاف ب�رشتِك.
تناول منتجات الألبان بكثافة يوميًا

 IGF 1 منتج��ات الألب��ان حتت��وي على وف��رة من هرم��ون

ة يف احلليب.  1 مثل الن�صولني( الذي يوجد خا�صمّ )عامل النمومّ
ه��ذا الهرمون ميك��ن اأن ي�صب��ب اللتهاب. احللي��ب وم�صتقاته 
مواد قد ت�صبب ارتفاع الن�صولني الأمر الذي يجعل الكبد يفرز 
IGF 1. هذا بدوره ميكن اأن ي�صبمّب اإنتاج الزهم الزائد، الذي 
ي�صبمّب بدوره ان�صداد امل�صام ب�صكل كثيف وبالتايل ظهور حب 
ال�صب��اب. اإن كانت ب�رشتِك متي��ل اىل البثور، فحاويل احلد من 

ا�صتهالك منتجات الألبان.
الإفراط يف ا�صتخدام الهواتف الذكيمّة

الهوات��ف الذكية هي اأح��د الأ�صباب ال�صائع��ة مل�صكلة احلبوب 
يف وجه��ِك. ه��ذا لأن��ه عندم��ا يو�ص��ع الهات��ف عل��ى الب�رشة 
ح��ني تت�صلني ب�صخ�ض م��ا، ت�صغطني البكتريي��ا يف امل�صام، 
ويف نهاي��ة املط��اف، حت�صلني عل��ى البثور. لذل��ك، نن�صحِك 

با�صتخدام ال�صماعات.
تطبيق كرمي اجل�صم على وجهِك

العدي��د من منتجات العناية باجل�صم ميك��ن اأن تكون امل�صبب 

الأول حلبمّ ال�صباب على وجهك. بع�ض الن�صاء يطبمّقن منتجات 
العناي��ة باجل�صم على وجوهه��نمّ للح�صول على بع�ض الفوائد 
دي يف  اجلمالي��ة. ولكن هذا اأمر نحثمّك لالبتع��اد عنه. ل ترتدمّ
ا�صتخ��دام ك��رمي الوجه على البق��ع اجلافة يف ج�صم��ِك، ولكن 
ا�صتخ��دام ك��رمي اجل�ص��م على وجهك ق��د ي�صبمّب ح��ب ال�صباب. 

هذه امل�صكلة ميكن اأن تتفاقم اإن كنِت من �صاحبات الب�رشة 
ة م�صتح�رشات خالية من  ا�ص��ة وت�صتخدمني خا�صمّ احل�صمّ

الزي��ت والعط��ور. كرميات اجل�صم حتت��وي حتمًا على 
واحد من هذين املكونني.

نظامِك الغذائي
الأطعم��ة احلل��وة ق��د ل تك��ون دائمًا جي��دة للب���رشة. النظام 
ر ميك��ن اأن يكون �صببًا حل��ب ال�صباب.  الغذائ��ي الغن��ي بال�صكمّ
جتنب��ي ال�صكر والأغذية الغنية بالكربوهيدرات والن�صا لب�رشة 
��ة ون�رشة. تناويل وجبات �صغرية مع اتباع نظام غذائي  نقيمّ

غني بالفواكه واخل�رشوات.

مهني��ًا: انتق��ل مرك��ور اإىل ب��رج احلم��ل لك��ي يع��زز 
ات�صالتك ويو�صع الأفق على الرغم من بع�ض الرتدد 
الذي ق��د تعي�صه بني وقت واآخر  عاطفيًا: ل ت�صتهزئ 
ة فع��ل ال�رشيك، ق��د يفاجئك ويدفع��ك اإىل اإعادة  بردمّ

النظر يف كل �صيء

مهني��ًا: تقدمّم اأف�صل ما لدي��ك لتكون م�صاريعك 
ناجح��ة، ل تقلل ل من جه��ودك ول من وقتك.  
عاطفي��ًا: ا�ص��رب على امل�صاع��ب التي تواجهك 
ل�صتع��ادة ثق��ة ال�رشيك بك. ل تخ��ف اإذا تاأخر 

الأمر بع�ض ال�صيء 

مهنيًا: القمر املكتمل يف برج العذراء يثري م�صاألة مالية 
تتعل��ق بعملي��ة بي��ع اأو ���رشاء، ويدع��وك اإىل الت���رشف 
باعت��دال يف حياتك املهني��ة كما ال�صخ�صي��ة  عاطفيًا: 
خربت��ك يف احلياة ت�صاعدك على تكوي��ن فكرة وا�صحة 

عن ال�رشيك، وهذا كاٍف لتحديد طبيعة العالقة بينكما

مهني��ًا: تثري ق�صية مهني��ة انزعاجك وت�صعى اىل 
معاجلة تتاأرجح بني اليجابي��ة وال�صلبية. ت�صتد 
الزمة وت�صط��ر اإىل تقدمي بع�ض التنازلت بغية 
تلطي��ف اجلو عاطفيًا: كن لطيف��ا مع احلبيب ول 
تت�رشف بعن��ف جتاهه. بع���ض العوائق املادية 

تقف يف طريق العالقة

مهني��ًا: ينتق��ل كوك��ب مرك��ور اإىل ب��رح احلم��ل في�صهل 
علي��ك املهم��ة لك�ص��ب التاأيي��د والتخفيف م��ن ال�صلبيات 
ومواكبة جمريات الأم��ور بهارة وحنكة  عاطفيًا: حبك 
لل�رشيك اأمر عظيم وهو دائمًا يقف اإىل جانبك يف اأ�صعب 

الأوقات، فال ت�صكك يف حبه


