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مهني��ًا: لديك قدرة كبرية على اقناع الآخرين بوجهة 
نظ��رك الي��وم، وعلي��ك اأن تكون اأكرث ق��وة واأن تعرف 
كي��ف حتمي م�صلحتك يف العمل  عاطفيًا: حتتاج اإىل 
النع��زال قلياًل والبتعاد عن ال�صخب، وخ�صو�صًا اأن 

حياتك العاطفية قد تعرف بع�ض الرتاجع

يف  مهم��ًا  دوراً  ت��وؤدي  اأو  احل��ظ،  يحالف��ك  مهني��ًا: 
جم��ع ال�صمل، اأو تقري��ب وجهات النظ��ر، اأو التخفيف 
م��ن اأعب��اء بع���ض الزم��الء  عاطفيًا: تنطل��ق يف عدة 
اجتاه��ات، وت�صّوي اأمورك العاطفية، وتنهمك بق�صية 

معينة، وتبذل جهداً كبرياً لإجناحها

مهنيًا: يحمل هذا اليوم حظًا يف امل�صاربات املالية 
ودعم��ًا من قب��ل بع�ض ال�صلط��ات اأو الأه��ل، ويكون 
الوقت منا�صبًا لالت�ص��ال ببع�ض املوؤ�ص�صات الكبرية  
عاطفيًا: ل ت�صتعجل الأمور وكن �صبوراً، قريبًا حتقق 

اأمنيتك وترتبط بال�رشيك ر�صميًا

مهني��ًا: قد متّر بتج��ارب قا�صية بحيث يكون اليوم 
فارغ��ًا م��ن احل�صان��ة وخمّيب��ًا لالآم��ال، وتب��دو 
متوت��راً ل حت�صن الختيار  عاطفيًا: بّدد املخاوف 
وامل�صاع��ر ال�صلبي��ة ورّك��ز عل��ى الإيجابي��ات يف 

�صخ�ض احلبيب

مهنيًا: اأجواء العمل اجليدة منا�صبة لتحركاتك 
واأف��كارك، به��دف التمكن من اإجن��از الأعمال 
عاطفي��ًا:  وجن��اح   بج��دارة  من��ك  املطلوب��ة 
اإن�صغ��ال احلبي��ب ه��ذا الي��وم ل يعن��ي اأن��ه ل 

يحبك، وعليك اأن تقدر ظروفه وم�صاعره

الكتاب��ة  جم��ال  يف  تعم��ل  كن��ت  اإذا  ت��رع  مهني��ًا: 
والتاألي��ف وال�صحاف��ة والن���رش، عليك باحل��ذر الدائم 
والدر�ض املت��اأين لكل خطوة  عاطفيًا: حذار اخلالفات 
الطارئ��ة والكلمات احلاّدة واإذا كنت عازًبا فهذا اليوم 

رائع لتلبية الدعوات فال تكن متحّفًظا 
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تحذير لألمهات.. هذه العالمات الـ 9 تشير إلى إصابة طفلك بالتوحد

تب��داأ عالم��ات التوح��د يف الظه��ور ل��دى معظ��م الأطف��ال 
امل�صابني به قبل �صن الثالثة، ورمبا ي�صاب الطفل بالتوحد 
ول تظهر اأعرا�صه قبل اأن يتم الثانية من عمره، اأي اإن الطفل 
ينم��و طبيعيًا ثم فجاأة يفقد بع�ض مهاراته العقلية، وي�صبح 
اأق��ل قدرة عل��ى اكت�صاب امله��ارات اجلديدة مث��ل اأقرانه يف 

عمره نف�صه.
وم��ن اأهم عالمات التوحد: ع��دم اإدراك الطفل العالمَ املحيط 
��ب الت�صال اجل�صدي والت�ص��ال بالعينني، واأي�صًا  به، وجتنُّ
 Good House تاأخ��ر اكت�صاب مهارات اللغة، لكن موقع
الرو�ص��ي ي�ص��ري  اإىل اأن التاأك��د م��ن اإ�صابة الطف��ل بالتوحد 

يحتاج اأكرث من عالمة للت�صخي�ض ال�صليم له.
ل��ذا، ن�صتعر�ض يف هذا التقرير اأبرز العالمات التي ت�صري اإىل 

اإ�صابة الطفل بالتوحد:

 1 - ل يبدي اهتمامًا بالآخرين
 الطف��ل امل�صاب بالتوح��د انطوائي، فال يتفاعل اأو يلعب مع 
الآخري��ن حوله حتى والدي��ه؛ بل وقد يك��ون رد فعله عنيفًا 
جت��اه م��ن يحاول اللع��ب معه، كم��ا ل يجيب عم��ن يناديه، 
ويتجاه��ل الأطف��ال الآخرين، كم��ا ل ينتاب��ه ف�صول حيال 

اكت�صاف الأ�صياء اجلديدة حوله.
 2 - تعبريات الوجه

 تب��دو عل��ى الطف��ل امل�ص��اب بالتوح��د بع���ض الإ�ص��ارات 
اجل�صدي��ة، مث��ل �رشف نظ��ره بعيداً ع��ن املتح��دث ب�صورة 
م�صتم��رة ول ينظر يف عينيه، كم��ا قد ل يتجاوب مع ال�صور 

الب�رشية اأمامه، ول ُيبدي تعبريات كالبت�صام وال�صحك.
 3 - يكره الكثري من الأ�صياء

  الطف��ل امل�ص��اب بالتوحد يك��ره الكثري م��ن الأ�صياء حوله، 
مث��ل: الأ�ص��وات ال�صاخب��ة، وارت��داء بع�ض قط��ع املالب�ض، 
كاجل��وارب وال�رشاوي��ل واحل��زام وقبعات الراأ���ض، وقد يكره 

مل�ض والديه له اأو تقبيلهما.

 4 - ل يتكلم
 قد يتاأخر نطق الطفل امل�صاب بالتوحد اإىل ما بعد العامني، 
وقد يتعلم النطق يف مثل عمر اأقرانه، لكنه ُيحجم عن الكالم، 
اأو ق��د يك��رر الكلم��ات نف�صها م��راراً دون تط��ور يف معرفته 

اللغوية.
 5 - �صلوكه

 ُيك��ن مالحظ��ة قيام الطف��ل بالدوران املتك��رر يف املكان 
نف�ص��ه، اأو التاأرجح ب�صورة متكررة، كم��ا قد يظهر الأمر من 
خ��الل طريق��ة لعبه وحتريك��ه ج�صم��ه واأ�صابع��ه وراأ�صه؛ اإذ 
يك��رر حركاته ب�صع مرات، وغريها من ال�صلوكيات احلركية 

املختلفة عن اأقرانه.
 6 - ال�صطرابات احلركية

 ق��د يبل��غ الطف��ل �صنت��ه الأوىل اأو الثاني��ة دون اأن ي�صتطيع 
امل�ص��ي اأو اجللو�ض، ول يفرق ب��ني �صعود ال�صالل اأو النزول، 
ويواجه �صعوبة يف تقدير امل�صافة عند امل�صي، كما قد يعاين 
�صعف التن�صيق بني حركات ج�صده، واإم�صاك الأ�صياء بيديه.

 7 - يلعب باأ�صياء غري تقليدية
 الطف��ل امل�ص��اب بالتوح��د ي��رتك اللع��ب ب�صف��ة م�صتم��رة، 
وجتذب��ه اأ�صياء اأخ��رى للعب، مثل غ�صال��ة املالب�ض يف اأثناء 

عملها!
   8 - احلزن

 كث��ري م��ن الأطف��ال امل�صاب��ني بالتوحد ي�صع��رون باحلزن 
ال�صديد دائمًا ب�صبب اأي تغيري ب�صيط حولهم.

 9 - التعبري عما يريد
 ق��د يعج��ز الطفل عن التعب��ري عما يريد، وي�صتخ��دم الإ�صارة 
ب��دًل من الكالم، وذلك يف عمر عامني، فمث��اًل: اإذا اأراد املاء 
ف��ال يطل��ب ذل��ك بكلم��ات �رشيح��ة اأو بديلة حتم��ل املعنى 
نف�ص��ه، ولكن يلحُّ على الأم بالو�ص��ول اإىل الثالجة لإح�صار 
امل��اء. م��ن املمكن اأن يع��اين الطفل الطبيع��ي اأي عر�ض من 
الأعرا���ض ال�صابقة، غ��ري اأن وجودها جمتمعة اأو وجود اأكرث 
من عر���ض لدى الطفل مبثابة جر�ض اإن��ذار لالأ�رشة للتعامل 

مع املر�ض.

بغداد ــ متابعة

خاص

طريقة عمل فتوش الباذنجان 

اليك هذه  الوصفات السريعة لزيادة نمو الشعر

تعرفي على فوائد العسل وأفضل الوصفات المستخدمة لعالج مشاكل البشرة 

 املقادير :
حبة باذجنان مقط��ع مكعبات اأو دوائر و 

مقلي
حبة بطاطا مقطعة مكعبات ومقلية

كوب بقدون�ض مفروم خ�صن
كوب حبيبات رمان

كوب خبز مقطع و مقلي
لل�صل�صة:

ع�صري ليمونة
ربع كوب كات�صب

ربع كوب دب�ض رمان
ملح و فلفل اأ�صود ح�صب الرغبة

طريقة العمل  :
1.ي�صفى الباذجنان و البطاطا من الزيت متاما

2.تو�ص��ع البطاط��ا مع الباذجن��ان يف طبق عميق 
ثم ي�صاف اليها البقدون�ض املفروم وحبات الرمان

3.تخل��ط مكون��ات ال�صل�ص��ة جيدا ث��م ت�صب على 
الباذجنان و البطاطا و البقدون�ض و الرمان

4.ت�صكب املكونات يف طبق التقدمي و يو�صع عليها 
اخلبز املقلي وتقدم مبا�رشة

 هن��اك من��ا من ينمو �صعره بب��طء اأو يتق�صف ب�صهولة 
فت�صع��ب عملية النم��و ولكن لبد اأن نعل��م �صيئا مهما 
اأن ال�صع��ر ل��ه معدل منو طبيع��ي والو�صفات الطبيعية 
م��ا ه��ي اإل جم��رد عام��ل م�صاع��د يف احلف��اظ عل��ى 
عملي��ة النم��و الطبيع��ي ال��ذي هو م��ا يق��ارب خم�صة 
ع���رش �صنتيمي��رتات يف ال�صنة فاملو�ص��وع عبارة عن 
تقوية وزيادة اهتمام وو�صفات مغذية لل�صعر ولفروة 
الراأ���ض مما ي�صاعد عل��ى النمو الطبيعي ب��دون عوائق 
اأو تق�ص��ف اأو اأن ينمو وب�صع��ف فيت�صاقط عند مت�صيط 
ال�صع��ر وخالفه من الأمور املعت��ادة ويجب اأّل ننزعج 
م��ن ت�صاقط ال�صع��ر لأن مع��دل ت�صاقط ال�صع��ر اليومي 
ي�ص��ل اإىل مائ��ة �صع��رة بالي��وم، واإليك��م الو�صف��ات 

امل�صتخدم��ة واملجربة وذات النتائ��ج الطيبة الو�صفة 
الأوىل : وهى و�صف��ة منت�رشة يف بالد الهند وهى من 
مكون��ات طبيعي��ة جدا ع��ن طريق حت�ص��ري حزمة من 
نبات اجلرجري وكوب��ني من زيت الزيتون ويتم �رشب 
املكون��ات يف اخل��الط بع��د تنظي��ف وغ�ص��ل اجلرجري 
جي��دا ويت��م ا�صتخدام الو�صف��ة على ال�صعر مل��دة اأربع 
�صاع��ات وبعده��ا من املمك��ن غ�صل الراأ���ض بال�صامبو 
املالئم لنوع ال�صعر وللح�صول على نتائج فعلية يجب 
ال�صتم��رار الو�صف��ة الثانية : وهى و�صف��ة زيتية عن 
طري��ق خلط الزي��وت من زيت اخل��روع وزيت الرافني 
وزي��ت الزيت��ون وماء ال��ورد وملعقة م��ن القرنفل يتم 
خل��ط املكونات جي��دا وتو�صع على الن��ار ملدة ع�رشة 
دقائ��ق اأو حت��ى ت�ص��ل للغلي��ان وت��رتك لت��رد ويتم 
عم��ل حمام زيت باملكونات وتك��رر الو�صفة ا�صبوعيا 

الراأ���ض  ف��روة  وتقوي��ة  ال�صع��ر  تغذي��ة  يف  �صت�صاع��د 
والأطراف الو�صفة الثالث��ة : ب�صيطة ومكوناتها �صهلة 
ج��دا وهى القرف��ة وتوجد عند العط��ار يتم حت�صريها 
بغل��ي ملعقة كب��رية من القرف يف امل��اء مبا يتنا�صب 
م��ع احتياج��ك لطول �صع��رك وتو�صع عل��ى ال�صعر بعد 
اأن ت��رد ويتم ا�صتخدام الطريقة خم���ض مرات بال�صهر 
لتظه��ر النتائج �رشيع��ا اإن �صاء اهلل الو�صف��ة الرابعة : 
يت��م حت�صري ف�صو�ض الثوم املق�رشة وزيت جوز الهند 
يت��م طح��ن الثوم وو�ص��ع الزيت عل��ى وخلطهما جيدا 
وو�ص��ع اخللي��ط على الن��ار ليغلي ملدة ع���رشة دقائق 
وبعدها ي��رد ويو�صع بالثالجة مل��دة اأربع وع�رشون 
�صاعة وي�صتخدم بعدها على ال�صعر ويف�صل ا�صتخدامه 
قب��ل النوم ويف ال�صباح يغ�صل ال�صعر باملاء وال�صامبو 

املالئم لنوع ال�صعر

  الع�ص��ل هو م��اّدة �صكرّية يقوم النح��ل باإنتاجها 
م��ن رحي��ق الزه��ور والع�ص��ل معروف من��ذ القدم 
الع��ال، وتختل��ف  اأنح��اء  وي�صتخ��دم يف جمي��ع 
اأن��واع الع�ص��ل وكل ن��وع ل��ه طع��م خمتل��ف ع��ن 
الآخ��ر والع�ص��ل لون��ه اأ�صف��ر نقي جمي��ل وقوامه 
�صمي��ك ول��ه فوائ��د كث��رية، ويعم��ل عل��ى تقوي��ة 
اجل�ص��م ويعمل اأي�ص��ًا على تقوية جه��از املناعة، 
كم��ا يعتر الع�صل م�صاداً حيوي��ًا طبيعيًا والع�صل 
غن��ي بالفيتامين��ات مثل فيتام��ني C واملعادن 
واحلدي��د والكال�صيوم، ويدخ��ل الع�صل يف �صناعة 
املواد التجميلية وبع���ض الأدوية، وهو مفيد جداً 
لب�رشة الوج��ه حيث يعمل على التخل�ض والق�صاء 
عل��ى جميع م�صاكل الب�رشة ب��كل اأنواعها الدهنية 
واجلافة لقدرته على اإزالة اخلاليا املّيتة وتن�صيط 
اأن�صج��ة الب���رشة مّم��ا يقّل��ل ظه��ور التجاعيد عند 

ا�صتخدام الع�صل. 
فوائد الع�صل على الوجه 

يعمل الع�صل على منح الب�رشة النعومة والن�صارة. 

عالج البثور و�صوائب الوجه
 يقوم الع�صل مبنح الب�رشة الإ�رشاق واجلمال. 

ي�صاعد يف وقاية الب�رشة من حب ال�صباب.  ي�صاعد 
البكتريي��ا  التخل���ض م��ن  الب���رشة عل��ى  الع�ص��ل 
واجلراثي��م العالق��ة عل��ى الب���رشة.   يعم��ل الع�صل 
اأي�ص��ًا عل��ى تبيي���ض الب���رشة.  يحت��وي الع�ص��ل 
عل��ى الفيتامين��ات واملع��ادن املهم��ة يف تغذية 
الب���رشة. يعمل الع�صل على ع��الج الب�رشة الدهنية 
خل�صائ�ص��ه املغذي��ة للب���رشة. يعم��ل الع�صل على 
مقاوم��ة جفاف اجللد وينح��ه ال�صحة.   خلطات 
الع�ص��ل لع��الج ب���رشة الوج��ه  نقوم بخل��ط ثالثة 
مالعق كبرية من الع�صل مع ن�صف ملعقة �صغرية 
من ال�صكر اخل�ص��ن ومن ثم نقوم بتدليك الوجه ثم 
نغ�ص��ل الوج��ه باملاء الفات��ر. عند القي��ام بو�صع 
القليل م��ن الع�صل على الوجه الرطب وقوم بفركه 
قلي��اًل وغ�صل��ه بامل��اء الفات��ر فه��ذا ي�صاع��د على 
التخل���ض م��ن الأو�ص��اخ املرتاكمة عل��ى الب�رشة. 
نقوم بخلط ملعقتان كبريتان من اللوز املطحون 

م��ع ملعقة كبرية م��ن الع�صل منزجه��م مع بع�ض 
وم��ن ث��م ن�ص��ع ملعقة �صغ��رية ون�ص��ف امللعقة 
م��ن ع�صري الليمون ونقوم بف��رك الوجه باخلليط 
ونغ�صل��ه بامل��اء الفات��ر تعم��ل ه��ذه اخللطة على 
�صنف��رة الوجه. نقوم بو�ص��ع ملعقتان كبريتان 

م��ن الع�صل مع ملعقت��ان كبريتان من ع�صري 
الطماط��م نخلطه��م ونق��وم بده��ن الب�رشة 
وه��ي رطب��ة ونرتكه��ا م��ّدة خم���ض ع�رشة 

دقيقة ومن ثم نق��وم بغ�صل الوجه هذه اخللطة 
تعم��ل عل��ى تبيي�ض الب���رشة. نقوم بخل��ط ثالثة 
مالع��ق من ماء ال��ورد مع اإ�صاف��ة ربع كوب من 
الع�ص��ل لعم��ل ما�صك للح�صول عل��ى ب�رشة ناعمة 
وجميلة و�صحية. نق��وم بخلط ملعقة �صغرية من 
احللي��ب اجلاف مع اإ�صافة ملعقة �صغرية من لنب 
الزبادي ون�صي��ف ملعقة �صغرية من الع�صل ومن 
ثم نقوم بدهن الوجه باخللطة ونرتكه على الوجه 
مل��دة ن�صف �صاع��ة ثم نقوم بغ�ص��ل الوجه باملاء 

الدافئ تعمل هذه الو�صفة �صغر �صن الب�رشة.

مهني��ًا: ل تت��وّرط اإطالق��ًا يف ت�صاري��ح موؤذي��ة، 
ب��ل ح��اول اأن تبقي خمططات��ك �رشي��ة اأو خمفية 
ق��در امل�صتط��اع  عاطفيًا: ل تكن عني��داً اأو مت�صبثًا 
ال�رشي��ك وجادل��ه  راأي  اإىل  ا�صتم��ع  ب��ل  باآرائ��ك، 

باحلجة واملنطق، ل باإطالق الأحكام امل�صبقة

اأو  املالي��ة  امل�ص��كالت  بع���ض  تط��راأ  ق��د  مهني��ًا: 
الهواج�ض، ل ُتق��دم على عمل مرجتل، وحافظ على 
افكارك واآرائك يف هذا اليوم  عاطفيًا: اإمنح احلبيب 
فر�ص��ة جديدة لتنجح عالقتك به على اأمل اأن ت�صري 

الأمور لحقًا على خري ما يرام

مهني��ًا: ق��د ت�صت��اء لق��رار ي�ص��در اأو لأم��ر يتعّل��ق باأحد 
الزمالء، فتحاول م�صاعدته بكل ما اأوتيت من قوة

 عاطفي��ًا: حاف��ظ على �رشي��ة م�صاعرك واقب��ل ما يحدث 
بدون اعرتا�ض اإذا ا�صتطعت

مهني��ًا: اإذا كن��ت تبح��ث ع��ن الفر���ض املنا�صب��ة، 
فق��د ح��ان الوقت لتحقي��ق ذلك، لك��ن عليك ح�صن 
الختيار بني العرو���ض املقدَّمة اإليك  عاطفيًا: قد 
جتد نف�صك حائراً يف بع���ض القرارات احلا�صمة، ل 

باأ�ض اإذا ا�صتعنت بال�رشيك لئال تقع يف اخلطاأ

مهني��ًا: اح��ذر م�ص��كالت اأو ا�صطراب��ًا عل��ى �صعي��د 
تول��د  لئ��ال  بفو�ص��ى  الت���رشف  وجتن��ب  ال�رشاك��ة، 
املتاع��ب ويك��ون عملك بال ج��دوى  عاطفي��ًا: جتّنب 
اخلالف��ات والعدائي��ة وال��كالم اجلارح م��ع ال�رشيك، 

فهي تهّدد العالقة اجلديدة بالرتاجع

 اأ�صبح مر�ض التوحد 
من الأمرا�ض التي 

كن ت�صخي�صها يف  يمُ
�صٍن مبكرة للأطفال، 

حتى يف ال�صهور 
الأوىل من عمر 

كن للآباء  الطفل، ويمُ
عرب ملحظة بع�ض 

الإ�صارات ال�صغرية، 
اأن يناأوا بطفلهم عن 

خماطر ذلك ال�صطراب 
العقلي، الذي يوؤثر 
على علقات الطفل 

الجتماعية، وتوا�صله 
وتفاعله مع املجتمع 

فيما بعد.

مهني��ًا: يبدو اأن��ك ت�صعر بي��وم من ع��دم ال�صتقرار 
وم��ع ذلك جتد هدف��ك يتحقق، م��ع اأن التقدم الذي 
ق��د حترزه قد يك��ون بطيئًا  عاطفي��ًا: ل تبحث عن 
فر���ض اإرادت��ك اأو اإظهار قوتك عل��ى ال�رشيك واأّجل 
املبادرات، فق��د ترتاجع املعنويات وت�صعر بالتعب 

والإرهاق والقلق النف�صي


