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مهني��ًا: توقعات��ك واملحاذي��ر التي كن��ت تخ�شاها، 
الأي��ام املقبل��ة لكّن��ك  اأنه��ا �شتواجه��ك يف  يب��دو 
تتخط��ى املرحل��ة باأقّل ���رر ممك��ن  عاطفيًا: متر 
الي��وم بالكثري من ال�شغوط ول تعرف القرار الأمثل 

بغية التخل�ص منها وعدم اإزعاج ال�ريك

مهنيًا: ي�شهم ح�شورك الالفت و�شخ�شيتك القوية يف 
تعزي��ز موقفك بني زم��الء العمل، فح��اول ال�شتفادة 
م��ن ذل��ك ق��در امل�شتط��اع  عاطفي��ًا: اأن��ت مدع��و اىل 
الهتم��ام بال�ري��ك وجتّن��ب النزاع��ات والدع��اوى 

الق�شائية والأ�شفار

مهني��ًا: تتف��ق م��ع جماعات جدي��دة وترتب��ط ب�شداقات 
مهم��ة، حمب��ة الزم��الء ت��زداد يومًا بع��د ي��وم، والف�شل 
طريقة معاجلتك الأمور ب�شدق و�شفافية عاطفيًا: تعرف 
جي��داً كي��ف تن��ال اإعج��اب احلبي��ب وتث��ريه بجاذبيتك 

و�شخ�شيتك املمتعة وروحك املرحة

مهني��ًا: يفر�ص عليك ه��ذا اليوم بع���ص التاأين يف 
ال��كالم وال���رح الوا�ش��ح واملقن��ع  عاطفيًا: جتد 
�شهول��ة يف التعامل مع حبيب��ك كما تلقى منه كل 

الدعم املعنوي وغريه

مهني��ًا: يخف��ف ه��ذا الي��وم النم��ط ويجعل��ك 
مت��ّكاًل عل��ى الآخري��ن يف بع���ص الواجب��ات 
وامل�شوؤوليات  عاطفيًا: ت�شعر بالغبطة يف هذا 
الي��وم وتهتم باحلبيب او يخف��ق قلبك وت�شمع 

كلمات الإعجاب واحلب

مهنيًا: ت�شع��ر بالقّوة على مواجه��ة الظروف الطارئة 
وتتمّتع ب��اإرادة قوّية حيوية عظيمة توؤّهلك للمناف�شة 
والنجاح والتفّوق  عاطفيًا: بالإمكان حماية ا�شتقرار 
العالق��ة ���رط التعاط��ي م��ع الظ��روف وامل�شتجّدات 
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الكثيرون يخشون الطماطم .. إليك مضارها وفوائدها الحقيقية 

  ُتعّد الّطماطم من الأغذية الوظيفّية التي توّفر الّتغذية 
الأ�شا�شّي��ة للج�ش��م، والعديد من امُلرّكب��ات الكيميائّية 
النباتّية املفيدة، مثل: الليكوبني؛ ولهذه املرّكبات دوٌر 
مهٌمّ يف وقاية اجل�شم م��ن الأمرا�ص امُلزِمنة، واإمداده 
بفوائد �شحّيٍة عديدٍة. ورغم انت�شار ا�شتهالك الّطماطم 
فق��د �شاد اعتق��اٌد قبل حوايل 200 ع��اٍم يف الوليات 
املّتحدة الأمريكّية، مفاُده اأّن الّطماطم ميكن اأن تكون 
�شاّم��ًة، ويعود �شبب هذا العتقاد اإىل اأّن بع�ص الأنواع 
َيّتها.  امُلنتمية اإىل الف�شيلة الباذجنانّية، قد اأُثِبتت �شِمّ

 القيمة الغذائّية للّطماطم
 حتتوي الّطماطم الكثري م��ن الفيتامينات، واملعادن، 
بالإ�شافة اإىل الكربوهيدرات، والربوتينات، والأمالح 
الطبيعّي��ة،  والأل��وان  الدهنّي��ة،  وامل��واّد  املعدنّي��ة، 
وال�ّشليول��وز، كم��ا حت��وي بع���ص القلوي��دات ال�شاّمة؛ 
��ًة عندم��ا تك��ون خ���راء الّل��ون، وتق��ّل ن�شب��ة  خا�شّ
ه��ذه املرّكب��ات عند ن�ش��ج الّطماطم، واجل��دول الآتي 
ُيب��نّي الّتكي��ب الغذائّي لكّل 100 غ��راٍم من الّطماطم 

الّطازجة: 
 ن�شائح لتجُنّب اأ�رار الّطماطم

 رغ��م اأّن القيم��ة الغذائّي��ة للّطماطم عالي��ٌة، اإل اأّن لها 
بع���ص الحتياطات الواج��ب مراعاتها عن��د تناولها؛ 
��ب اأ�راره��ا امُلحتَمل��ة، ومنه��ا: ُين�ش��ح ب�راء  لتجُنّ
الّطماط��م الع�شوّي��ة؛ ب�شب��ب ارتف��اع ن�شب��ة املبيدات 
احل�رّي��ة الت��ي تبق��ى عالق��ًة بق���رة الّطماط��م، كما 

��ح بغ�ش��ل الّطماطم جي��داً قبل ال�شته��الك، �شواًء  ُين�شَ
��ح مر�ش��ى القل��ب الذي��ن  كان��ت ع�شوّي��ًة اأو ل. ُين�شَ
يف  بالعت��دال  البيت��ا  حا���رات  اأدوي��ة  يتناول��ون 
ا�شته��الك الّطماط��م، فه��ذا ال��ّدواء م��ن اأك��ر الأدوية 
املو�شوف��ة ملر�ش��ى القل��ب �شيوع��ًا؛ لأّنه ي��وؤّدي اإىل 
��ح املر�شى  زي��ادة ن�شب��ة البوتا�شي��وم يف ال��ّدم. ُين�شَ
الذين يعانون م�شاكَل يف الِكلى بعدم ا�شتهالك كمّياٍت 
كب��ريٍة م��ن الّطماط��م؛ حي��ث اإّن كمّي��ات البوتا�شيوم 
الكبرية املوجودة فيها، ميكن اأن تكون قاتلًة اإذا كانت 
الكلى غري قادرٍة على اإزالة البوتا�شيوم الّزائد يف الّدم. 
��ح بتخفي���ص ا�شته��الك الّطماط��م عن��د مر�ش��ى  ُين�شَ
الرتداد املريئّي؛ حيث تزيد الطماطم اأعرا�شه، ومنها 
احلرقة؛ لأّنها من الأغذية عالية احلمو�شة. قد تت�شّبب 
الّطماطم باحل�شا�شّية امُلفِرطة عند بع�ص الأفراد، التي 
ت��وؤّدي اإىل اإف��راز اله�شتام��ني يف املناط��ق اخلارجّية 
للج�ش��م، مث��ل: الأن��ف، والعينني، واجلل��د، واجلهازين 
التنف�شّي واله�شمّي، وتظهر احل�شا�شّية على �شكل طفٍح 
جل��دٍيّ واأكزميا وت��وّرٍم يف الوجه، والف��م، والأ�شنان، 
بالإ�شاف��ة اإىل ت�شّنج��اٍت يف اجله��از اله�شم��ّي، مثل: 
وج��ع يف البطن، واإ�شهال، وغثي��ان، وتقّيوؤ، وقد توؤّدي 
اإىل زي��ادة ال�ّشعال، والعط�ص، و�شي��الن الأنف، و�شيق 
التنّف�ص. ق��د تهّيج الّطماطم ح�شا�شّي��ة اجللد املعروفة 
ها �شوءاً، ومنها احلّكة ال�ّشديدة  بالأكزميا، وتزيد اأعرا�شَ
الت��ي ت�شيب مر�شى الأكزمي��ا، وتهّيج اجللد، وتوّرمه، 
��ح بالبتعاد عن ا�شته��الك الّطماطم  واحم��راره. ُين�شَ
لدى الأ�شخا���ص الذين يعانون ح�شا�شّي��ة الالتك�ص اأو 

املّط��اط؛ لأّنه��ا ق��د تهّيج اجلل��د، وتزيد حالت��ه �شوءاً. 
��ح الأ�شخا���ص الذي��ن يعان��ون مر���صَ ال�شدفّية  ُين�شَ
واأعرا�شه، بالبتعاد عن تن��اول الفواكه واخل�روات 
التي تنتمي اإىل العائلة الباذجنانّية، ومنها الطماطم؛ 
فق��د توؤّدي اإىل تف�ّشي املر�ص، وزيادة حّدته واأعرا�شه 
مٍة بالّدرا�شات  املزعج��ة، اإل اأّن هذه املعلومة غري ُمدَعّ
والأبح��اث، وحتت��اج اإثباتًا علمّي��ًا، وملعرفة تاأثريها 
من املمك��ن اأن ُت�شَتثنى الّطماطم م��ن النظام الغذائّي 
فتًة من الّزمن؛ ومراقبة التغرّيات التي تطراأ على حّدة 

مر�ص ال�شدفّية اإن ُوِجدت.
  فوائد الّطماطم 

للّطماطم فوائ��د عديدة، ومن اأهّمها م��ا ياأتي: تكافح 
ال�ّرطانّي��ة  اخلالي��ا  ل  ت�ش��ُكّ وحت��ارب  ال�ّرط��ان، 
واجلذور احل��ّرة؛ ب�شبب حمتواها املمتاز من فيتامني 
اأثبتت درا�شة  C، وم�ش��اّدات الأك�شدة الأخرى، وق��د 
اأُجِري��ت يف كلّي��ة عل��وم الأغذي��ة والّتغذي��ة الب�رّية 
يف جامع��ة اإلين��وي، اأّن هن��اك ارتباطًا قوّي��ًا ووثيقًا 
ب��ني زي��ادة ا�شته��الك الّطماط��م وانخفا���ص مع��ّدل 
الإ�شاب��ة ب�رط��ان الربو�شتاتا؛ ب�شب��ب حمتواها من 
مرّك��ب الليكوبني، كما اأُجِرَي��ت درا�شٌة اأُخرى يف كلّية 
هارف��ارد لإدارة ال�شّحة العاّم��ة والّتغذية، اأُثِبت فيها 
اأّن تن��اول الوجبات الغذائّي��ة الغنّية بالبيتا كاروتني 
كالّطماط��م، ق��د تلع��ب دوراً مهّم��ًا يف الوقاي��ة م��ن 
�رط��ان الربو�شتات��ا. وقد اأثبت��ت درا�ش��ٌة اأُجِريت يف 
الياب��ان اأّن ا�شته��الك البيت��ا كاروتني ي�ش��ّكل عالقة 
عك�شّي��ًة م��ع تط��ّور �رط��ان القول��ون، واأّن ا�شتهالك 

الألي��اف م��ن اخل���روات والفواك��ه يخف���ص خط��ر 
القول��ون، وامل�شتقي��م، ووفق��ًا  الإ�شاب��ة ب�رط��اين: 
جلمعّية ال�ّرطان الأمريكّية، اأظهرت بع�ص الّدرا�شات 
اأّن الأ�شخا���ص الذي��ن يتناول��ون الّطماط��م تنخف�ص 
احتمالّي��ة تط��ّور بع���ص اأن��واع ال�ّرطان��ات لديه��م، 
��ًة �رطان��ات: الربو�شتات��ا، والّرئ��ة، واملع��دة.  خا�شّ
حتاف��ظ على م�شتوي��ات �شغط الّدم؛ ب�شب��ب احتوائها 
ودي��وم، ون�شب��ٍة عاليٍة من  عل��ى ن�شبٍة قليل��ٍة من ال�شّ
ن  البوتا�شي��وم، مّم��ا يو�ّشع الأوعي��ة الدموّي��ة، وُيح�ِشّ
ال�شّح��ة. حتافظ على �شّحة القل��ب والأوعية الدموّية، 
وتقيه��ا م��ن الأمرا�ص؛ ب�شبب حمتواه��ا من الألياف، 
وفيتام��ني C، وم��اّدة الكول��ني، والبوتا�شي��وم؛ الذي 
يرتب��ط تن��اول كمّي��اٍت عالي��ٍة من��ه بانخفا�ص خطر 
الإ�شاب��ة باجللطة الدماغّية، وزيادة الكتلة الع�شلّية، 
واحلف��اظ عل��ى كثاف��ة العظام. وق��د ���ّرح الأ�شتاذ 
امل�شاعد م��ارك هيو�شنت من مدر�شة الطّب يف جامعة 
Vanderbilt Un i )بالإجنليزّي��ة:  فاندربيل��ت 
اأّن حم���ص   ،)versity School of Medicine
الفوليك املوجود يف الّطماط��م يحّد من خطر اأمرا�ص 
القل��ب. تقّل��ل اأعرا�ص مر���ص ال�شّك��ري بنوَعْيه؛ حيث 
اأثبتت الّدرا�ش��ات اأّن الأ�شخا�ص الذين ُيعانون مر�ص 
ال�شّك��ري بنوع��ه الأّول، وي�شتهلك��ون وجب��اٍت غذائّيًة 
غنّي��ًة بالألياف، فاإّن م�شتوي��ات اجللوكوز لديهم تقّل 
يف ال��ّدم، وكذلك الذين يعانون مر�ص ال�شّكري بنوعه 
الث��اين �شتنخف�ص لديهم م�شتوي��ات ال�شّكر، والّدهون، 

وم�شتويات الإن�شولني يف الّدم. 

بغداد ــ متابعة

خاص

طريقة عمل البسبوسة باللبن 

كي ال تحتاري في أمرك .. تعرفي معنا على تغذية الرضيع في الشهر الرابع

هذه أسباب العزوف عن الزواج بحسب خبراء االجتماع 

املكّونات:
 اأربع اأكواب من ال�شميد الناعم. 
كوب من احلليب ال�شائل الدافئ

 كوب من اللنب 
 كوب من ال�شّكر

 كوب من جوز الهند
خم�شون غرامًا من الزبدة املذابة

 ملعقتان كبريتان من البيكنج باودر 
ملعقة كبرية من الفانيال

ملعقتان كبريتان من ماء الورد

 لوز وف�شتق للّزينة
  طريقة الّتح�شري: 

 نخل��ط ال�شمي��د، وال�شّك��ر، وج��وز الهن��د مع��ًا. ن�شي��ف 
اّللنب، واحللي��ب، والّزبدة، وماء الورد. ن�شيف الفانيال، 
والبيكين��ج ب��اودر، ون�شتم��ّر بالتحري��ك واخلل��ط حّتى 
متت��زج كّل املكّون��ات جّيداً. نده��ن ال�شينّي��ة بالّزبدة 
ون�شّب اخلليط، نتكها حتى تتخمر مدة ثالثني دقيقة. 
نقّطعه��ا ثم نزّينها بالف�شت��ق واّللوز. ندخلها اإىل الفرن 
ونخبزه��ا عل��ى درج��ة ح��رارة 180م، م��دة ع�ري��ن 

دقيقة. 

التغذي��ة ال�شليم��ة مفت��اح �شح��ة و�شالم��ة ج�ش��م الطفل، 
ومنوه ب�شكل طبيعي، ومع تطور منو الطفل تزداد حاجاته 
الغذائي��ة، وي�شب��ح م��ن امله��م اإ�شاف��ة اأغذي��ة تكميلي��ة 
ت�ش��اف اإىل حلي��ب الر�شاع��ة ؛ لتزوي��ده بالربوتين��ات 
بن�شاطات��ه  للقي��ام  الالزم��ة  والطاق��ة  والفيتامين��ات، 
املرافق��ة ملراح��ل من��وه كاحلرك��ة، والزح��ف، وحماولة 
الإم�ش��اك بالأ�شي��اء. اإلخ.   خالل الأ�شه��ر الأوىل للر�شيع، 
ل يعط��ى احللي��ب اإّل م��ن الأم اأو احللي��ب ال�شناعي، ومع 
دخول��ه ال�شه��ر الراب��ع، تكون معدت��ه قد ك��ربت، واأ�شبح 
بحاج��ة اأكرب للغ��ذاء، ولإدخال مغذي��ات تكميلية ت�شاعد 
م��ع احللي��ب ال��ذي يح�شل علي��ه اأثن��اء عملي��ة الر�شاعة 
الطبيعي��ة اأو ال�شناعية، واختل��ف املخت�شون يف اإدخال 
ه��ذه املكّمالت اإىل غ��ذاء الطفل، من بداي��ة ال�شهر الرابع، 
فمنهم من ذه��ب اإىل جتنب اإعطاء الطفل يف �شهره الرابع 
اإىل  اإّل  لي�ش��وا بحاج��ة  الأطف��ال  اأي طع��ام �شل��ب؛ لأّن 

الر�شاعة يف هذه الفتة، واأن حماولة اإدخال الطعام قبل 
اأوانه يوؤدي اإىل م�شاكل يف اله�شم، واحل�شا�شية، والبدانة، 
وتاأجي��ل ذلك اإىل اأواخ��ر ال�شهر اخلام�ص، وه��و اأبكر وقت 
ممك��ن لإدخال الطعام ال�شلب للطف��ل. الراأي الثاين يقول: 
اإن بداي��ة ال�شه��ر الراب��ع منا�ش��ب للبدء يف اإعط��اء الطفل 
مغذي��ات تكميلية، حيث يبداأ فيه التط��ور الإمنائي عنده، 
في�شب��ح ق��ادراً على دف��ع الطعام املطح��ون يف الفم اإىل 
الداخ��ل باجت��اه احللق، وكذل��ك يبداأ الر�شي��ع يف التعبري 
ع��ن رغبته يف تناول الطع��ام، من خالل فت��ح فمه اأثناء 
و�ش��ع الطع��ام يف فمه، وكذل��ك تعبريه عن ع��دم الرغبة 
يف الطع��ام، اأو الإح�شا���ص بال�شب��ع ح��ني يبتع��د، اأو يدير 
براأ�ش��ه، ويقف��ل فمه عند تق��دمي الطعام ل��ه. اإر�شادات يف 
ه��ذه املرحلة، يجب البدء يف اإعط��اء الر�شيع الطعام، مع 
مراع��اة: اإ�شافة الطعام اإىل غذائه ب�شكل تدريجي، وكذلك 
اإ�شاف��ة اأنواع الغذاء، بحيث تق��وم الأم مبراقبة ح�شا�شية 
الر�شي��ع لأن��واع الغ��ذاء املقدمة له لع��دة اأي��ام. اإذا اأبدى 
الر�شي��ع ع��دم رغبته يف تن��اول الغذاء، من خ��الل اإدارة 

وجهه عن الطعام، ل جنربه على تناوله. ا�شتخدام امللعقة 
يف اإعطاء الطفل غذاءه، ولي�ص بالر�شاعة الزجاجية ؛ كي 
يتع��ود عل��ى ه��ذا النمط م��ن الغ��ذاء. جتلي���ص الطفل عند 
اإعطائه الطع��ام ؛ لتجنب تعر�شه لالختناق. هذه الأغذية 
تكون اإىل جانب موا�شلة اإر�شاعه احلليب كغذاء اأ�شا�شي، 
بالطريق��ة التي اعتاده��ا. نوعية الغ��ذاء يف ال�شهر الرابع 
يج��ب اأن يكون الطع��ام �شهاًل للبلع، وطبيعي��ًا، ومهرو�شًا 
وم�شّف��ى، فنعطي��ه اأغذي��ة كالأرز املطح��ون واملطبوخ، 
والكا�شتد، وبع�ص الفواكه اللينة املطبوخة واملهرو�شة، 
مث��ل التفاح واملوز والأجا�ص، وكذلك اخل�شار املهرو�شة 
اأو املطبوخ��ة وامل�شفاة، مثل: الكو�ش��ة، واجلزر، وع�شري 
الفاكه��ة بكمي��ات قليلة. كما ويجب جتن��ب اإدخال ال�شكر 
الأبي�ص، وكذلك امللح، وجتنب اإدخال الطحني وم�شتقاته، 
واللحوم، والدجاج؛ لأّن الطفل غري قادر على ه�شمها يف 
ه��ذه املرحلة من العمر. مراجعة الطبيب املخت�ص مهمة، 
والأخ��ذ بالن�شائ��ح الت��ي يقدمه��ا فيم��ا يتعل��ق بتغذية 

الر�شيع يف هذه املرحلة.

  الع��زوف عن الزواج هو رف���ص ال�شباب وقّلة اإقبالهم 
عل��ى الزواج، وه��و م�شكل��ة منبثقة ع��ن جمموعة من 
الأ�شب��اب، كم��ا اأّنه��ا موؤ���ّر عل��ى اأّن املجتم��ع مّي��ر 
مبجموع��ة من ال�شطراب، بالإ�شاف��ة اإىل اأّن م�شتقبل 
املجتمع ب��ات يف خطر، فتاأّخر ال��زواج يعني تراجعًا 
يف بن��اء املجتم��ع املرتب��ط ب�ش��ورة وثيق��ة بالفئ��ة 
ال�شاّب��ة، وتاأّخ��ر الزواج وقّلته يفق��دان املجتمع حلقة 
ال�شب��اب اأو يعم��ال عل��ى ت�شييقه��ا. اأ�شب��اب الع��زوف 
ع��ن ال��زواج ارتفاع ن�شب��ة الفقر وتف�ّش��ي البطالة بني 
اأبن��اء املجتم��ع، وكذل��ك انخفا���ص يف م�شتوى دخل 
ال�شب��اب ال��ذي يجعل منه غ��ري قادر على بن��اء منزل 
اأو حّت��ى حتم��ل م�شوؤولّي��ات مادّي��ة جدي��دة. تكاليف 
ال��زواج الباهظة ب�شبب غالء املهور، ومتطلبات اأهايل 
الفتي��ات الكث��رية واملتع��ددة. ع��دم رغب��ة ال�شاب يف 
تقيي��د حريت��ه، وكذلك يف حتم��ل امل�شوؤولي��ة. الف�شاد 
والبع��د ع��ن الدي��ن ال��ذي تف�ّشى ب��ني ال�شب��اب، حيث 

اأ�شبح يف مقدور بع���ص ال�شباب اإقامة عالقة حمّرمة 
وتفري��غ طاقات��ه اجلن�شّي��ة، دون اللج��وء اإىل الزواج، 
و�شاع��د ال�شاب على ذل��ك الأنظمة والقوان��ني البعيدة 
ع��ن الدين والتي ل حتمل يف ثناياها اأّي رادع. اإنهاك 
كاه��ل ال�ش��اب يف باأعب��اء احلياة املختلف��ة، وفقدانه 
الق��درة على حتّمل اأعباء جدي��دة. الرغبة يف احل�شول 
عل��ى �شه��ادات درا�شي��ة علي��ا، والنظر اإىل ال��زواج اأّنه 
عائق اأم��ام حتقيق هذه الرغبة. البحث عن موا�شفات 
��ة يف �ريك احلياة،  و���روط وممّيزات معّينة وخا�شّ
كان��وا  اإذا  ��ة  وخا�شّ وال�شب��اب،  الفتي��ات  قب��ل  م��ن 
يتمّتعون ب�شفات ممّيزة. اخل��وف والرهبة من الزواج 
ب�شب��ب الطالق��ات واخلالف��ات والعنف ال��ذي يعاي�شه 
العديد م��ن ال�شباب والفتي��ات يف منازلهم، وفقدانهم 
للمحب��ة واملودة وال�شتقرار الأ�ري. الرهبة واخل�شية 
من امل�شتقب��ل وخا�شة لدى الأ�شخا�ص الذين يعانون 
م��ن ظ��روف قا�شي��ة، وال�شع��ور بالإحب��اط الناجت عن 

اخلوف من امل�شتقب��ل، وينتج عن هذه العوامل فقدان 
الف��رد القدرة على حتم��ل امل�شوؤولية. انعدام الثقة بني 

اأبناء اجلن�شني، وذل��ك نتيجة لنت�شار الفنت وفقدان 
احلي��اء، و�شاآلة عدد ال�شباب وال�شابات الذين مل 

يخو�ش��وا جتارب �شابق��ة. توّج��ه ال�شباب اإىل 
الدول الأجنبية وهروبهم من الظروف ال�شيا�شّية 

والقت�شادّي��ة ال�شّيئ��ة، وزواجه��م م��ن فتي��ات هذه 
هن��اك،  ال��زواج  تكالي��ف  انخفا���ص  ب�شب��ب  ال��دول 
و�شهولته. العوملة والإعالم اللذان يعمالن على تغيري 
الع��ادات واملفاهيم الجتماعية. اإ�رار الفتيات على 
العي�ص يف بيت م�شتقل، وذلك لأّنهن يخ�شني امل�شاكل 
يف امل�شتقبل وب�شبب بحثهّن عن ال�شتقاللية. ح�شول 
الفتي��ات على �شهادات عليا، وهذه ال�شهادات تدفعهّن 
للبحث ع��ن �ركاء حي��اة مياثلوه��ّن يف امل�شتويات 
التعليمّية والثقافّية وكذلك الجتماعية يف �شّل بحث 

ال�شباب عن فتيات اأقّل منهم علمًا و�شّنًا.

مهني��ًا: لهذا اليوم التاأث��ري الإيجابي يف اأو�شاعك 
املالي��ة اأو يتح��دث ع��ن تغيريات حت�ش��ل يف هذا 
الإط��ار ولو عل��ى امل��دى البعيد  عاطفي��ًا: حتاول 
اأن جتد احلل��ول للم�شكالت ب��دون ت�شّنج، املهم اأن 
تنفت��ح على املحيط واأن تعرّب عن رغباتك وطريقة 

تفكريك بال حتفظ

مهني��ًا: تتوا�ش��ل ب�شكل األي��ف مع الآخري��ن وتنّفذ 
رغباتك، اأو تتلقى ما ي�شعدك من معلومات واأخبار
كالم��ه  كل  عل��ى  احلبي��ب  حتا�ش��ب  ل  عاطفي��ًا:   

فت�رفاتك معه مل تكن اأف�شل 

مهنيًا: يوم مليء باحلركة وال�شفر واللقاءات، وقد ت�شطر 
اإىل الهتم��ام ب�ش��وؤون ت�شغل��ك ع��ن امل�شاري��ع اجلدي��دة   
عاطفي��ًا: الأج��واء ل ت�شاع��دك الي��وم عل��ى التعاطي مع 

ال�ريك كما هي العادة ما يثري ا�شتغرابه نوعًا ما

مهني��ًا: تتلق��ى الأجوب��ة الت��ي طامل��ا انتظرته��ا 
وحت�شل على فر�شة ثمينة لإظهار كفاءة وجدارة
 عاطفي��ًا: بع�ص النفع��الت واملواق��ف ال�شلبّية 
تف�ش��د الأج��واء اجلميلة وتث��ري احل�شا�شيات بينك 

وبني ال�ريك

مهني��ًا: يوم جمي��ل واإيجابي، يقّدم ل��ك بع�ص التقّدم 
والتف��ّوق ورمّب��ا يف�ش��ح ل��ك جم��اًل وا�شع��ًا لإظه��ار 
مواهب��ك اجلدي��دة  عاطفي��ًا: لتك��ن خيارات��ك بّن��اءة 
تخ��دم م�شلح��ة العالقة، اأم��ا اإذا اأردت الرتباط فمن 

امل�شتح�شن اختيار يوم جّيد

ينتمي نبات الّطماطم اإىل الف�صيلة 
الباذجنانّية، وينمو يف اأغلب 

دول العامل. والّطماطم عبارة عن 
�ُصجريات مو�صمّية، تتفّرع �صيقانها 

من ِجذعها الوتدّي، اأوراُقها 
�صة، واأزهارها �صفراء الّلون  مف�صَّ

�صغريُة احلجم، وطعمها الذٌع قلياًل، 
اأّما ثمارها فت�صبح حمراء الّلون 

عندما تن�صج، ولها اأ�صكال ُمتِلفة. 
ميكن قطف الّطماطم على مدار 

الف�صول االأربعة؛ حيث تنمو يف 
دوراٍت ُمتعاقبٍة طوال العام.

مهني��ًا: يوّفر لك هذا اليوم �شداقات حلوة ولقاءات 
وتغي��رياً يط��راأ ويدع��وك اإىل املجازف��ة فتق��دم بال 
خ��وف عاطفي��ًا: عالقت��ك العاطفية تك��ون مميزة، 
ال�شفر مع ال�ريك م�روعكما املف�شل لتجديد �شهر 

الع�شل


