
Tue. 1 Aug. 2017 issue no 395نواعم10
الثالثاء 1 آب 2017 العدد 395

مهني��ًا: ي�شتد ال�شوق والرغب��ة يف تقدمي عمل ناجح، تبدو 
املخّيلة غزيرة جداً فتعي�ش اأحالمًا واأجواء خا�شة وتخلق 
عامل��ك عاطفي��ًا: الكالم اللطيف وح��ده ال يو�شلك اإىل اأي 
مكان، فحاول اأن تنظر اإىل االأمور بجدية اأكرب لتتمّكن من 

فر�ش وجودك على ال�رشيك

مهنيًا: تواجه اليوم تغرياً يف امل�شري، لكن تتعزز عائداتك، 
فتمي��ل اإىل التبذي��ر يف معظ��م االأحي��ان عاطفي��ًا: اأحّذرك 
م��ن ت���رشع اأو ته��ّور ي��وؤدي اإىل بع�ش التوت��ر يف العالقة 
بال�رشي��ك، بالعك�ش عليك اأن تك��ون هادئًا معه اإىل اأق�شى 

احلدود

تتع��ّزز عالقتك بالزمالء وامل�شوؤولني وتقيم ات�شاالت 
ولق��اءات مثمرة تعود عليك بالفائدة واإن مل يكن االآن 
فف��ي امل�شتقب��ل القري��ب عاطفيًا: ال ت��رّدد يف تقدمي 
الدعم لل�رشي��ك، فاالأمور قد تتب��ّدل يف غري م�شلحتك 
وتعاك�ش��ك الظروف، فل��ن جتد غريه اإىل 

جانبك

مهني��ًا: الظروف احلالية لي�شت م�شجعة لترك مقرك يف 
العم��ل وال تعقد على نف�شك االأمور وحاول اأن جتد حلواًل 
�رشيع��ة عاطفيًا: ال تدع عنادك يك��ون �شببًا يف خالفك 
م��ع احلبي��ب وح��اول اأال تك��ون ردة فعلك مبالغ��ًا فيها 

جتاهه

مهنيًا: تواجه اأعم��ااًل كثرية تراكم، وهمومًا وم�شتجدات 
وطلب��ات ومراجعة لبع�ش احل�شابات اأو امل�شاريع، وتطراأ 
�شلبي��ات ته��دد براجع معن��وي اأو مبواجه��ات و�شغوط 
عاطفي��ًا: ت�شتجّد م�شائ��ل طارئة على ال�شعي��د العاطفي، 

وقد يعر�ش بع�شهم على مواقفك، فال توؤزم الو�شع

مهني��ًا: يك��ون ه��ذا الي��وم منا�شب��ًا للقي��ام مببادرة 
اأو ال�شع��ي م��ن اأجل ه��دف ما، وقد يتح��دث عن ربح 
م��ادي اأو مرك��ز اأو �شفر عاطفي��ًا: تواكب ال�رشيك يف 
كل حتّركات��ه وتك��ون قربه يف اأك��ر االأوقات حرجًا 

وتدعمه يف كل مواقفه جتاه االآخرين
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النحافة الزائدة عند األطفال.. األسباب والحلول

هن��اك ع��دة اأ�شب��اب هامة يج��ب عل��ى كل اأم اأن ت�شعه��م ن�شب 
اأعينه��ا. ما هي اهم ه��ذه االأ�شباب التي ت��وؤدي اإىل اإ�شابة طفلِك 
بالنحاف��ة الزائدة؟ ما ه��ي احللول و كيف ميكن لطفلِك اأن يتمتع 

ب�شحة اأف�شل؟
1 - االأمرا�ش ال�شحية و الوالدة املبكرة

مم��ا ال �شك في��ه اأن اإ�شاب��ة االأطف��ال بالنحافة يعد اأم��راً موؤرقًا 
لكافة االأمهات نظراً الإنت�شارها ب�شكل كبري. يجب اأن حتر�ش كل 
اأم عل��ى البح��ث على حلول حتد من ذلك كتزوي��ده بالفيتامينات 
الالزم��ة اأو اخل���رشاوات والفواك��ه ال�شحي��ة. عندم��ا جت��د االأم 
طفله��ا وزنه اأقل من الطبيعي عليها اأن تذهب اإىل طبيب االأطفال 
املخت���ش لتحديد �شبب النحافة. ميك��ن اأن يكون ال�شبب العوامل 
الوراثية كما ميكن اأن يكون لدى الطفل بع�ش االأمرا�ش الطفيلية 
الت��ي ت�شب��ب اإ�شطراب��ات الغ��دد وتوق��ف اإمت�شا���ش العنا���رش 
الغذائي��ة يف اأمع��اء الطفل. والدة الطفل بوزن اأق��ل من الطبيعية 
ا تعد من اأهم اال�شباب. يجب على االأم  نتيجة الوالدة املبكرة اأي�شً
اأن تتابع وزن طفلها خا�شة يف هذه املرحلة الهامة من حياته.

2 - ممار�شة بع�ش العادات الغذائية اخلاطئة

النحافة ت�شبب اأ�رشاًرا ج�شيمة على االأطفال نتيجة �شعف جهاز 
املناع��ة مما يوؤثر �شلبًا عل��ى مرحلة البلوغ وعلى القوة اجل�شدية 
و الهرمونات التي تبن��ي اجل�شم ب�شكل متكامل. �شوء التغذية من 
اأكر االأ�شباب التي ت�شبب النحافة الزائدة الأنها عبارة عن  فقدان 
ج�شم الطف��ل الأحد العنا�رش الغذائية املهم��ة التي يحتاجها مما 

يجعله عر�شه لالإ�شابة بالنحافة.  
ت��رك االأم طفله��ا يتن��اول االأغذي��ة اخلاطئ��ة ب��داًل م��ن االأغذية 
ال�شحي��ة املفيدة يعد �شببًا اآخ��ر يف االإ�شابة بالنحافة املفرطة. 
اإنت���رشت يف االآونة االأخرية الكثري من مطاعم الوجبات ال�رشيعة 
الت��ي توؤث��ر بال�شلب على �شح��ة الطفل وتغذيته لذل��ك فعلى االأم 
اأن تتاب��ع املاأكوالت ال�شحية الت��ي تعطيها لطفلها و تنوع فيها 
باأك��ر من �شكل وطعم حتى يتناوله��ا وال ي�شتبدلها باملاأكوالت 

غري ال�شحية. 
اأثناء قيامه باللعب 3 - تناول الطفل لوجبة الطعام 

كث��رياً م��ا جند االأمه��ات يقمن باإطع��ام اأطفالهن اأثن��اء ممار�شة 
االألع��اب واالأن�شطة التي يف�شلونها اأو عن��د م�شاهدة التليفزيون. 
يعتقدن اأن هذه الطريقة ميكن اأن ت�شجع الطفل على تناول املزيد 
م��ن الطع��ام وبالتايل النم��و ب�شكل �شحي. هذا االأم��ر عاِر متامًا 
م��ن ال�شحة ولي�ش له عالقة ب�شحة الطف��ل! جتنبي تناول طفلِك 

لطعام��ه اأثناء اللع��ب اأو اجللو�ش اأم��ام �شا�ش��ة الكمبيوتر اأو حل 
الواجب��ات املنزلي��ة واملذاك��رة.   عند اإطعام الطف��ل اأثناء قيامه 
بفع��ل اأي �ش��يء اآخر لن ي��درك اأهمية تناول وجب��ة الطعام اأو اأن 
��ا للطعام. ه��ذا ي�شجعه عل��ى الركيز فيما  هن��اك وقًت��ا خم�ش�شً
يفعله ولي�ش فيما يتم تناوله فتجد الكثري من االأمهات اأن الطفل 
ق��د ق�ش��ى الكثري من الوقت اأم��ام الطب��ق دون اأن يتناول ن�شفه 

على االأقل.
4 - االإكتئاب لفرة طويلة

االإكتئ��اب ال ي�شي��ب الكب��ار فقط، فهن��اك بع�ش االأطف��ال الذين 
يعي�ش��ون يف بيئ��ة غري م�شتق��رة، االأمر ال��ذي ي��وؤدي اإىل اإ�شابة 
الطفل بالعديد من االأمرا�ش النف�شية التي جتعله يفقد الرغبة يف 
تناول الطعام متامًا. اإذا مت اإرغامه على تناول الطعام رمبا يقوم 

بالتقيوؤ على الفور ب�شكل م�شتمر وبدون ق�شد.
  ال�شغط النف�شي هو عامل رئي�شي يف عدم رغبة الطفل يف تناول 
الطع��ام وبالتايل اإ�شابته ب�شوء اله�ش��م و فقدان الوزن يف فرة 
ق�ش��رية للغاية. على االآباء واالأمه��ات اأن يراعوا نف�شية اأطفالهم 
و اإبعاده��م متامًا ع��ن امل�شكالت. ابعدي طفلِك ع��ن امل�شاحنات 
التي حت��دث نتيجة ال�شعوطات اليومية الت��ي قد تواجهينها مع 
االأب حفاظ��ًا عل��ى �شحته العام��ة و جتنب اإ�شابت��ه باالأمرا�ش. 

اإذا مل تتح�ش��ن حالت��ه، ميكنك اأن ت�شت�ش��ريي طبيب خم�ش�ش يف 
�شح��ة االأطفال النف�شية و الذي �شوف ي�شاعد طفلك على مواجهة 

االإكتئاآب.
اأو مر�ش ال�شكري اإ�شابة الطفل بالديدان املعوية   - 5

اإ�شاب��ة الطفل بالديدان املعوية تعد من اأكر االأ�شباب التي تفقد 
الطف��ل �شهيت��ه حي��ث ي�شاحبه��ا اآالم �شدي��د يف البط��ن و فقدان 
لل�شهي��ة وال��وزن ب�ش��كل ملحوظ و يف وق��ت ق�شري ج��داً. ي�شبح 
الطفل فري�شة ملر�ش النحافة و لذلك يجب اإ�شت�شارة الطبيب فوًرا 
عندم��ا تالحظ��ني فقدان طفل��ِك ل�شهيته اأو ظهور ل��ون غريب يف 
ا  براز الطفل وغريه��ا. اإ�شابة الطفل مبر�ش �شكري االأطفال اأي�شً
يت�شبب يف اإ�شابت��ه بالنحافة الزائدة نتيجة التبول الال اإرادي و 
التع��ب العام الدوار. مر���ش ال�شكري ال ي�شبب فق��ط زيادة الوزن 
ب��ل ميك��ن فقدانه عند بع���ش املر�شى. فقدان ال��وزن يت�شبب يف 
االإ�شاب��ة اأي�شًا بفقر الدم في�شبح الطفل ذو ب�رشة �شاحبة و لديه 
�شع��ور كبري بالدوخة و ع��دم التوازن و فقدان كب��ري يف ال�شهية. 
يجب االإهتمام بعمل التحاليل و الفحو�شات الالزمة للطفل حال 
ا عالجه  ظهور عليه اأي عر�ش من االأعرا�ش املر�شية. يجب اأي�شً
عل��ى الفور لتجنب االإ�شابة مب�شاعفات اأو اأمرا�ش اأخرى نتيجة 

النحافة الزائدة.

متابعة  ــ الجورنال 

طريقة عمل الحمام المحشي

7 نصائح لتبدين أصغر سنًا وأكثر صحة

عادات صحية للتخلص من حب الشباب

  ع��دد 4 حمام  ك��وب رز ب�شلة كبرية مفرومة معلقة 
قرف��ة �شغ��رية ملح _ فلف��ل ر�شة ج��وز الطيب )هيل( 
ورق الغ��ار معلق��ة به��ار م�ش��كل الطريق��ة:  اغ�شل��ي 
احلم��ام جي��دا وينق��ع ف��ى املل��ح والدقي��ق ل�شم��ان 
نظافت��ة ثم ي�شطف باملاء جي��دا  قومي بت�شوية االأرز 
املغ�ش��ول على ن��ار هادئة. �شيفي عل��ى االأرز معلقة 
القرف��ة ور�ش��ة جوز الطي��ب و امللح والفلف��ل ومعلقة 

البه��ار امل�شكل ونقلبه جي��دا ثم قومي برفع االأرز من 
على النار وتركه ي��ربد ناتى باحلمام ونقوم بح�شوه 
ب��االأرز ونق��وم باإدخ��ال االرز فى اجلوان��ب ثم نقوم 
بغل��ق احلمام ع��ن طريق خيط واب��رة ونقوم بتنظيفة 
من االأرز من اخل��ارج. ال تقومي بح�شو احلمام زيادة 
ع��ن الل��زوم حت��ي ال ينفت��ح احل�ش��و اأثن��اء الت�شوية.  
ح���رشي وعاء ماء مغلي به ورق لورا وحبهان وملح 

وفلف��ل وعود قرفة ث��م �شعي احلمام ب��ه ملدة ن�شف 
�شاعة او حتى متام الن�شج. ال تقومي بت�شويته زيادة 

عن اللزوم حتي ال ُيهري اجللد.
ارفع��ي احلمام من ال�شورب��ة وحمريه فى ال�شمن على 
الوجه��ني وير���ش بامللح والفلفل ميكن��ِك حتمريه يف 
الف��رن على ال�شواي��ة اإذا كنِت ال ترغب��ني يف التحمري 

من خالل ال�شمن لتقليل الدهون.

البح��ث ع��ن اجلم��ال وال�شح��ة وال�شب��اب الدائم �شم��ه مميزة 
للم��راأة، لذل��ك ابتع��دي عزيزت��ي ع��ن كل م��ا ي���رش ب�شحتك 
وواظب��ي يف �شبابك عل��ى العادات ال�شحية ك��ي تتقدمي يف 
العم��ر ب�ش��كل رائع، تع��ريف يف املق��ال التايل عل��ى ن�شائح 
لتبدي��ن اأ�شغ��ر �شن��ًا واأك��ر �شح��ة. حتت��وي اأج�شادن��ا على 
% م��ن امل��اء يف الطفول��ة، وبحل��ول   80 اأو   75% ن�شب��ه 
منت�ش��ف العمر، ت�شل ن�شب��ة املاء يف اجل�شم اإىل 50 %، الأن 
كلم��ا تقدمن��ا يف ال�ش��ن ت�شعف اخلالي��ا وتق��ل قدرتها على 
االحتف��اظ بالرطوبة، ولك��ن ال داعي للقل��ق فيمكننا اإ�شالح 
خاليان��ا واإع��ادة عقارب ال�شاعة اإىل ال��وراء من خالل تقليل 
م�شتوي��ات االإجهاد لدين��ا، واإتباع منط حي��اه �شحي ونظام 
غذائ��ي متوازن، وممار�شة التماري��ن الريا�شية، وميكن لهذه 

الن�شائح اإر�شادك حلياة اأكر �شحة و�شبابًا.
: 1 - تناويل املزيد من الفاكهة واخل�رشوات 

ال تكتف��ي فق��ط ب���رشب امل��اء، لك��ن احر�ش��ي عل��ى تن��اول 
اخل���رشوات والفواك��ه الت��ي حتت��وي عل��ى ن�شب��ه عالية من 
امل��اء، وم��ن اأمثل��ه الفواكه واخل���رشوات الت��ي حتتوي على 
ن�شب��ه عالي��ة م��ن امل��اء وتعم��ل على ترطي��ب اجل�ش��م ب�شكل 
جيد ال�شمام، والبطيخ، الربتق��ال، اجلريب فروت،واالأنانا�ش، 
الطماط��م الطازج��ة، والربوكلي، والقرنبي��ط، الكرنب، اجلزر، 

واخل�ش.
2 - ال تكتفي من ال�شحك واالبت�شام!

النف�ش��ي والقل��ق والتوت��ر،  ال�شغ��ط  ال�شع��ادة بقل��ة  ترتب��ط 
وال�شعادة مرتبط��ة ارتباطًا وثيقًا بال�شح��ة اجليدة واملظهر 

امل���رشق دائم��ًا مهما بلغتي م��ن العمر، فى حياتن��ا العادية 
حي��ث ال�شغوط��ات مث��ل حرك��ة امل��رور ال�شيئ��ة، والتل��وث، 
وارتفاع تكاليف املعي�ش��ة واحلاجة اإىل العمل با�شتمرار هي 
ال�شائ��دة، فنحن بحاج��ة للتخل�ش من التوت��ر وزيادة جرعة 

ال�شحك كل يوم.
تعلم��ي ط��رق التخل���ش م��ن التوت��ر الب�شيطة مث��ل مترينات 
التنف�ش، واحر�شي على وجود وقت حتى ولو قليل للممار�شة 
اأن�شطه مرحه ت�شعرك بال�شعادة،وتر�شم ال�شحكة على وجهك.

3 - هوين على نف�شك:
الرغبة يف جعل كل االأمور ت�شري يف امل�شار ال�شحيح، وال�شعي 
لتحقيق الكمال مرهق وجمهد حيث اإنها رحلة ال تنتهي اأبداً، 
لذلك هوين على نف�شك ودعي االأمور ت�شري بدون القلق من كل 
�شيء، فاأنت ال ت�شتطيع��ني االإم�شاك بزمام كل االأمور،وخذي 
االأطف��ال ال�شغار كمث��ال فهم ميار�ش��ون االألعاب واالنطالق 

بال ح�شاب وي�شعرون بال�شعادة.
4 - الكتابة:

ه��ل فك��رت يوم��ًا م��ا يف الكتاب��ة ع��ن يوم��ك واإخ��راج كل 
�شغوطات اليوم واأفكارك على الورق، حيث اأكد الباحثون اأن 
حتري��ر اأف��كارك وم�شكالتك على الورق ميك��ن اأن يحدث فرقًا 
ايجابي��ًا كبرياً يف حياتك، حيث اأنه��ا فر�شة للجلو�ش بهدوء 

ون�شيان بقية العامل لب�شع دقائق.
5 -املياه ال�شاخنة وتق�شري الب�رشة:

اال�شتحم��ام مبياه �شاخنة ي�شاعدك عل��ى اال�شرخاء وجتديد 
طاقت��ك اأما تق�ش��ري الب�رشة فهو اأم��ر هام جداً لطل��ه م�رشقه، 

لذل��ك قومي بعم��ل تق�ش��ري لب�رشت��ك بانتظ��ام للتخل�ش من 
الزيوت واالأو�شاخ وخاليا اجللد امليتة.

  اأي�شًا ي�شاعد التق�ش��ري امت�شا�ش منتجات العناية بالب�رشة 
اخلا�ش بك ب�شهولة اأكرب، وعملية تق�شري الب�رشة �شهله وميكن 

عمل مق�رشات من مكونات طبيعيه اآمنه على الب�رشة.
6 -تعيني مواعيد حمدده لالت�شال بالعامل الرقمي:

واأجه��زة  املحمول��ة  بالهوات��ف  م�شغول��ون  االآن  معظمن��ا 
الكمبيوت��ر 24 �شاع��ة يف الي��وم، الأن الو�ش��ول اإىل الربي��د 
االإلكروين ومن�شات و�شائ��ل االإعالم االجتماعية اأ�شبح يف 
غاي��ة ال�شهولة، لذلك اأ�شبح لدينا هاج���ش دائمًا للتحقق من 
ر�شائل الربي��د االإلكروين ومواقع التوا�شل االجتماعي حتى 

يف منت�شف الليل.
ولك��ن االت�ش��ال الدائ��م باالأجه��زة االلكروني��ة اأم��ر �ش��ار 
بال�شحة اجل�شدية والنف�شي��ة، لذلك قومي بخف�ش م�شتويات 
توت��رك عن طريق حتديد مواعيد معينه لالأجهزة االلكرونية 
والتوا�ش��ل االفرا�شي يوميًا، وغل��ق كل االأجهزة متامًا قبل 

النوم بفرة.
7 - منط حياه �شحي:

التخل��ي ع��ن الع��ادات ال�شيئة مث��ل التدخ��ني، اأو ال�شجائر اأو 
احت�ش��اء امل�رشوب��ات الكحولي��ة، واإتباع منط حي��اه �شحي، 
والن��وم واال�شتيق��اظ مبك��راً، واإتب��اع نظام غذائ��ي متوازن 
و�شح��ي ملئ بكل العنا�رش الغذائي��ة الهامة، و�رشب كميات 
منا�شب��ة م��ن املاء،وممار�ش��ة التمارين الريا�شي��ة بانتظام 

�شت�شاعدك بالتاأكيد على البقاء اأ�شغر �شنًا واأكر �شحة.

  ح��ب ال�شب��اب م��ن اأك��ر امل�ش��كالت املزعج��ة للفتي��ات 
وال�شي��دات خا�ش��ة اإذا ظه��ر يف الوجه. من املع��روف اأنه 
يظه��ر مبراح��ل عمرية خمتلف��ة ويوؤثر �شلبًا عل��ى جمالِك 
وثقت��ك بنف�شك كم��ا يوؤثر على احلال��ة النف�شية وامِلزاجية 
و�ش��ط االأ�شدقاء. من االآثار ال�شلبية حلب ال�شباب اأنه يرك 
اآث��اراً من احلف��ر والندبات عل��ى الب�رشة وتك��ون وا�شحة 
�ش��واء حبوب كبرية اأو �شغ��رية. لكن على الرغم من ظهور 
العديد من املنتجات الطبية املتنوعة التي حتد من ظهور 
ه��ذه احلب��وب اأو ت�شاهم يف عالجه��ا، فاإنها ت�رش الب�رشة 
الحتوائه��ا على العديد من امل��واد الكيميائية. هذه املواد 
الكيميائي��ة ت�شب��ب يف بع���ش احل��االت جف��اف الب���رشة 
واحمراره��ا خا�شة للب���رشة احل�شا�شة مما يزيد من تفاقم 
امل�شكل��ة. لذلك جئنا ل��ِك بعدد من الن�شائ��ح الهامة التي 

ت�شاع��دِك عل��ى التخل�ش نهائي��ًا من ه��ذه امل�شكلة ب�شكل 
اآمن:

البعد عن التوتر واالإجهاد
يج��ب البعد متامًا ع��ن التعر�ش للتوت��ر واالإجهاد والقلق 
فكاف��ة ه��ذه االم��ور ت�شف��ر ع��ن ظه��ور حب��وب ال�شب��اب 
يف الوج��ه واجل�ش��م اأي�ش��ًا. لذلك يج��ب علي��ِك اأن حتددي 
اأولويات��ك لتتمكن��ي م��ن اإجنازه��ا دون اأن تتوتري ومن 
املمكن الطلب من اأ�شدقائِك اأن يقوموا مب�شاعدتِك واإجناز 
بع�ش املهام لِك حتى تتمكني من تقليل العبء عليِك. عند 
�شعورك بزيادة العبء عليِك يجب اأخذ اإجازة اأو ق�شطًا من 
الراحة حتى تهداأ ب�رشتِك وت�شبح ن�رشة ونقية خا�شة يف 

ظل ارتفاع درجة احلرارة خالل ف�شل ال�شيف.
ا�شتخدام منظفات الب�رشة بانتظام من ال�رشوري احلر�ش 

على تنظيف ب�رشة الوجه والعنق وال�شدر با�شتخدام مادة 
منظف��ة خالية من الروائح وامل��واد الكيميائية مرتني يف 
الي��وم حتى ال ت�شب��ب اأي تهيج بالب���رشة وتزيد من ظهور 
حب ال�شباب. كما يج��ب احلر�ش على ا�شتخدام املنظفات 
باليدي��ن دون ا�شتخدام اإ�شفنج االإ�شتحمام والقما�ش حتى 
ال تتفاق��م امل�شكلة وال ت�شف��ر عن ك�شط اجللد الذي يحتوي 
على حب ال�شب��اب. اإحر�شي على عدم تطهري الب�رشة بقوة 
حت��ى ال تزي��دي من اإف��راز امل��ادة الدهنية مم��ا يزيد من 
تفاق��م م�شكلة حب ال�شباب. كما يجب احلر�ش على غ�شيل 
الوجه مبنظف ملطف خا�ش للوجه عقب اإنتهاء يوم عمل 
طوي��ل و�ش��اق حيث يراك��م على �شط��ح الب���رشة والوجه 
��ا الغب��ار واالأترب��ة وال�شحوم والده��ون الكثرية   خ�شو�شً

خا�شة يف حالة الب�رشة الدهنية.

مهني��ًا : يهب��ك ه��ذا اليوم خرباً �ش��اّراً جداً، وق��د ي�شعى بع�شهم 
لتوريطك يف اأمور غري مهمة، فكن جاهزاً للرد

عاطفيًا: تنعم بالتناغم العاطفي، وقد جتروؤ على مبادرة طاملا 
حتفظت اإزاءه��ا وتهتم لو�شع جمايل وتتخ��ذ قرارات �شخ�شية 

مهمة

مهني��ًا: عليك اأن تكون اأكر ق��وة واأن تعرف كيف 
حتم��ي م�شلحت��ك يف العمل من اأ�شح��اب النيات 
اخلبيث��ة عاطفي��ًا: نقا�ش ي��وؤّدي اىل توتر العالقة 
م��ع احلبي��ب، وق��د تك��ون تداعياته خط��رية على 

م�شتقبلكما، اإال تداركت الو�شع قبل تفاقمه

مهني��ًا: اإذا كن��ت من اأ�شح��اب املهن احل��رة فقد تعود 
عليك مبيعاتك بالربح واالإ�شايف

عاطفي��ًا: ال�رشيك هو االأق��رب اإىل قلبك، وهذا من اأب�شط 
قواع��د العالقة الناجحة بينكم��ا وال�شري نحو تطويرها 

اأكر فاأكر

مهني��ًا: عليك التفكري بايجابية نحو االآخرين، وتاليًا 
اإبعاد نظرية املوؤامرة التي اأطّلت براأ�شها اأخرياً

عاطفيًا: ترغ��ب يف احلفاظ على وترية االن�شجام مع 
ال�رشيك، وهذا يعود عليك بالفائدة يف �شتى املجاالت

مهني��ًا: يحمل هذا اليوم اآفاقًا وا�شعة واحتماالت �شتى 
وتن�شيق��ًا يريحك من قل��ق وي�شّحح بع���ش االأو�شاع، 
يف اجل��و م�شاحل��ة اأو لق��اء اأو عودة ق��دمي اىل حياتك. 
عاطفي��ًا: الواقعي��ة ه��ي اأك��ر االأ�شلحة ق��وة ملواجهة 
ال�رشيك وم�شارحته، وهي ت�شاعدك على اإعادة االأمور 

اإىل جماريها الطبيعية

مرحلة �لطفولة من �أهم 
�ملر�حل �لتي متر يف حياة 
�لإن�سان لأنها م�سوؤولة عن 

منو كافة �أع�ساء �جل�سم 
ب�سكل �سليم. لذلك �ل�سبب 
فهي تاأثر على باقي حياة 

�لطفل! تنق�سم �أ�سباب 
�لنحافة �لز�ئدة للطفل �إىل 

�أ�سباب ور�ثية و�أخرى 
مر�سية ك�سوء و�إهمال تغذية 

�لطفل و�لعديد من �مل�ساكل 
�له�سمية �لتي قد ي�ساب بها.

مهنيًا: تتلقى ات�ش��االت متعددة لدعمك والوقوف 
اإىل جانب��ك، فح��اول اال�شتف��ادة م��ن ذل��ك ق��در 
امل�شتطاع لفتح �شفحة جديدة يف حياتك  عاطفيًا: 
منا�شبة اجتماعية تتعرف من خاللها اإىل �شخ�ش 

مثري لالهتمام وتبداأ معه عالقة جديدة


