علوم واجتماعيات

العدوانية سلوك سلبي يتجلى
ف��ي أفع��ال وتصرف��ات غي��ر مرغوب��ة
تظه��ر على الطف��ل بطرق مختلفة،
الض��رب ،الع��ض ،إي��ذاء اآلخري��ن...
وه��و م��ن الس��لوكيات المكتس��بة
نتيج��ة المالحظ��ة والتقلي��د ،وق��د
تكون مقصودة أو غير مقصودة.
جمي��ع األطف��ال لديه��م نزع��ة
عدواني��ة ومي��ل إل��ى التش��اجر ،وإن
تفاوتت ه��ذه النزعة من طفل آلخر
وفق �اً للعوام��ل الوراثي��ة ،ل��ذا عل��ى
األه��ل أال يجزع��وا لرؤي��ة أطفاله��م
مس��تغرقين ف��ي ألع��اب قتالي��ة أو
هجومي��ة ...ربم��ا كان الس��بب
إحساساً بالتعب أو الجوع أو الغضب
لدى الطفل.
كثي��راً م��ا تك��ون النزع��ة
العدواني��ة ف��ي الطف��ل انعكاس �اً
مباش��راً لم��ا يلقاه من قس��وة وتعنت
م��ن قب��ل أهل��ه ،أو نتيج��ة األف��راط
ف��ي التدلي��ل والتس��امح مع��ه،
وأحيان �اً يس��رف الطف��ل ويتم��ادى
ف��ي عدوانيت��ه به��دف إث��ارة أهل��ه أو
يعتبرها وسيلة لجذب أنظارهم.
الخالف��ات األس��رية ،مش��كالت
الس��يطرة أو الخضوع بين الزوجين
أو ع��دم الق��درة عل��ى التغل��ب عل��ى
االختالف��ات بينهم��ا ،تع��د م��ن
العوام��ل الت��ي تؤث��ر عل��ى الصح��ة
النفس��ية للطفل ،مما ي��ؤدي به إلى
التوتر واالنفع��ال الذي يأخذ صورة
نوبات غضب ومشاعر عدوانية.
كما أن عصبية اآلباء وثورتهم
ألتف��ه األس��باب أو ش��جارهم الدائ��م
وع��دم التواف��ق بينهم��ا ،ت��ؤدي إل��ى
عصبي��ة الطفل وثورت��ه .وإن كانت
عصبي��ة اآلباء تدفع بعض األطفال
إل��ى الس��كون والس��لبية واالن��زواء،
فالجنوح إلى أحالم اليقظة.

اطفال ومراهقين

أسباب عدوانية الطفل
من بينها األهل!
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زيت الزيتون يقي من «الخرف الجبهي»

تعــرف على االطعمة التي تدمر اســنان االطفال
ال ش��ك أن أس��نان األطف��ال أكث��ر
عرضة للتس��وس والنخور ،نتيج��ة إكثارهم
من تناول األطعمة الغنية بالسكريات.
وإل��ى جان��ب الحلوي��ات واألطعم��ة
السكرية ،هناك بعض األطعمة األخرى التي
يجه��ل الكثي��رون أنها تؤذي أس��نان األطفال،
وفيما يلي أهمها ،بحسب صحيفة ديلي ميل
البريطانية:
األطعم��ة اللزج��ة :أول م��ا يج��ب أن
تنتبه إليه األمهات هو األطعمة اللزجة ،التي يمكن أن تلتصق بأس��نان أطفالهن ،وتخلق مالذاً
للبكتيريا ،وتشمل هذه األطعمة :الخبز الطري والبسكويت ورقائق البطاطس.
الوجبات الخفيفة :تعتبر األطعمة الخفيفة التقليدية سيئة مثل األطعمة اللزجة ألسنان
أطفالك ،كما أن عصائر الفاكهة الطازجة ال تزال تحتوي على نس��بة عالية من الس��كريات،
وتعرض أسنان األطفال للتسوس.
الس��كريات الخفية :غالباً ما تكون األطعمة التي تحتوي على س��كريات مخفية هي األسوأ
بالنسبة لصحتنا ،حيث يتم تسويقها على أنها صحية ،ومن الصعب تصديق أنها تلحق أضراراً
طويلة األجل .لكن أطعمة مثل العسل واللبن الزبادي والحبوب كلها ضارة بأسنان األطفال.
المي��اه الف��وارة :يوص��ي االطب��اء بمياه الصنب��ور كأفضل خيار لمياه الش��رب ،وت��م اإلبالغ
ع��ن زي��ادة ح��االت تس��وس األس��نان ،في المناطق التي يش��رب فيها الناس مياه �اً ال تحتوي على
الفلورايد ،وهو وسيلة متاحة بسهولة من خالل شرب مياه الصنبور.

أظهرت دراس��ة أجراه��ا باحثون في كلية
لويس كاتز للطب بجامعة تمبل األميركية
أن إضاف��ة زي��ت الزيت��ون البك��ر إل��ى النظ��ام
الغذائ��ي اليوم��ي تحمي م��ن التده��ور العقلي
المرتبط بالشيخوخة ،والذي يقود إلى نوع من
الخرف يسمى «الخرف الجبهي الصدغي».
وأوض��ح الباحث��ون أن تعزي��ز وظائ��ف
الدم��اغ يعتبر مفت��اح تجنب آثار الش��يخوخة،
الت��ي تصي��ب خالي��ا الدم��اغ م��ع التق��دم ف��ي
العمر .ولكش��ف تأثير زي��ت الزيتون البكر على
خالي��ا الدم��اغ ،راق��ب الفري��ق مجموعتين من
الفئ��ران ،الت��ي كان لديه��ا اس��تعداد وراث��ي
لإلصاب��ة بالزهايمر عند الكبر ،وقس��موها إلى
مجموعتين تناولت األولى زيت الزيتون البكر،
فيما لم تتناول الثانية زيت الزيتون.
والدراس��ة الت��ي نش��رت ف��ي الع��دد األخير
م��ن دوري��ة ( )Aging Cellالعلمي��ة ،أظه��رت
نتائجه��ا أن إضاف��ة زي��ت الزيت��ون البك��ر إل��ى
النظ��ام الغذائ��ي ف��ي مرحل��ة الش��باب ،أو فيما
يوازي عمر  30إلى  40لدى البشر ،كان له دور
فع��ال في الوقاية من تراج��ع الذاكرة وضعف

التعل��م .وفح��ص الباحثون أنس��جة المخ لدى
الفئ��ران ،الت��ي تغ ّذت على زي��ت الزيتون البكر،
ولم يرصدوا مؤش��رات عل��ى اإلصابة بالتدهور
المعرف��ي ،لويح��ات األميلويد ،وه��ي بروتينات
لزج��ة تتراك��م ف��ي مس��ارات التواص��ل بي��ن
الخالي��ا العصبي��ة ف��ي الدم��اغ ،وبالتالي تعيق
التفكي��ر والذاك��رة ،م��ا ي��ؤدي إل��ى الخ��رف
الجبه��ي الصدغي ،وه��و ما حدث لدى الفئران
التي لم تتغ َّذ على زيت الزيتون.
وعندم��ا كان��ت الفئ��ران المش��اركة
بالدراس��ة ،في عمر يعادل  60عاماً عند البش��ر،
انخف��ض ل��دى المجموع��ة الت��ي تناول��ت زيت
الزيت��ون ،رواس��ب بروتين��ات (ت��او) الض��ارة ف��ي
الدم��اغ بنس��بة  ،%60وكان أداؤه��ا أفض��ل
ف��ي اختب��ارات الذاك��رة والتعل��م ،مقارن��ة م��ع
المجموعة الثانية.
وق��ال دومينيك��و براتي��ك ،قائ��د فري��ق
البح��ث« :إذا كان هن��اك ش��يء واح��د يج��ب
عل��ى كل البش��ر أن يفك��روا في القي��ام به اآلن
للحفاظ على عقولهم ش��ابة ،فه��و إضافة زيت
الزيتون البكر إلى نظامهم الغذائي اليومي».

مض��ادات األكس��دة :وأض��اف أن «زي��ت
الزيت��ون البكر له طعم ممتاز ،وغني بمضادات
األكسدة التي تحمي الخاليا ويعرف بفوائده
الصحي��ة المتعددة ،بما ف��ي ذلك الوقاية من
األمراض المرتبطة بالشيخوخة».
وم��رض الزهايم��ر هو ،في حد ذاته ،ش��كل
م��ن أش��كال الخ��رف ،ويؤث��ر بش��كل أساس��ي
عل��ى منطق��ة الحصي��ن وه��ي مرك��ز تخزي��ن
الذاك��رة ف��ي الدم��اغ .فيم��ا يؤث��ر الخ��رف
الجبه��ي الصدغ��ي على مناطق الم��خ بالقرب
م��ن الجبه��ة واألذني��ن ،وتظه��ر أعراض��ه ع��ادة
بي��ن س��ن  40إل��ى  65عام �اً ،وتتضم��ن تغييرات
في الش��خصية والس��لوك ،وصعوبات في اللغة
والكتابة ،وتدهور الذاكرة في نهاية المطاف،
باإلضاف��ة إل��ى ع��دم الق��درة عل��ى التعل��م م��ن
التجارب السابقة.
وزي��ت الزيتون البكر هو المس��تخلص من
الزيت��ون بط��رق طبيعي��ة فق��ط ،وف��ي ظ��روف
حراري��ة مناس��بة ،بحي��ث ال تتغي��ر مواصف��ات
الزي��ت ،ويحتف��ظ بطعم��ه األصل��ي ورائحت��ه
المميزة والفيتامينات الطبيعية.

فيتامــن د ..فوائد صحية ونفســية «بالجملة»
يس��اعد فيتامي��ن «د» عل��ى تقوية
العظ��ام ،والحماي��ة م��ن العدي��د م��ن
األمراض ،ولكن مستوى هذا الفيتامين،
الذي يبنيه الجسم بعد التعرض ألشعة
الش��مس ،يقل في أجس��امنا خالل فصل
الشتاء.
وق��د أوض��ح البروفيس��ور أندري��اس
بفايف��ر ،رئي��س قس��م الغ��دد الصم��اء
والس��كري ف��ي مستش��فى ش��اريتيه
بالعاصمة األلمانية برلين ،أن «فيتامين
د» يعتبر من العالجات الهامة ،حيث يقوي جهاز المناعة ،ويحسن الحالة المزاجية ،ويقي من
االكتئاب ،ويحمي من اإلصابة بهشاش��ة العظام والس��كري والس��رطان ،وقد تم اكتش��اف هذه
المادة منذ ما يزيد عن القرن.
ويعد «فيتامين د» من الهرمونات ،ألن الجس��م يبنيه بعد التعرض لضوء الش��مس ،وأكد
بفايفر على أن هذا الفيتامين مرتبط هيكليا بهرموني االستروجين والتستوستيرون.
وأض��اف أنن��ا ال نس��تطيع العي��ش من دون الم��واد الغذائي��ة الدقيقة ،ولذل��ك يوصف لكل
مول��ود أق��راص «فيتامي��ن د» ف��ي الس��نة األولى من العمر بش��كل روتيني ،ويحتاج الجس��م لهذا
الفيتامين بصفة خاصة لكي يتمكن من امتصاص الكالسيوم من الطعام عن طريق األمعاء.

عواقب الحمل في ســن متأخــرة على األجنة الذكور
الحماي��ة الزائ��دة ،وإجابة كل
رغب��ات الطف��ل ف��ي صغ��ره تجعل��ه
يعت��اد عل��ى االس��تجابة الدائم��ة
حت��ى ف��ي كب��ره ،فينش��أ دون أن
يش��عر بض��رورة ضب��ط نزعات��ه ومن
ث��م يج��د نفس��ه مدفوع �اً بق��وة ال
شعورية بدائية لتحقيق رغباته ،وإن
ْ
ْ
ويتحول إلى
ويغضب
يحدث ،يث ْر
لم
ْ
شخص عدواني.
الضع��ف الع��ام والتش��وهات
الوراثي��ة تؤث��ر عل��ى ش��عور الطف��ل
بالنس��بة للمجتم��ع الخارج��ي،
فيش��عر بالنق��ص والعج��ز وضع��ف
الثق��ة بالنف��س ،ويج��د صعوب��ة في
التواف��ق .كل ه��ذا يزي��د م��ن توتره
الداخل��ي ال��ذي يظه��ر ف��ي ص��ورة
نوب��ات غضب وث��ورة وعدوانية ألتفه
األسباب.
هن��اك آب��اء يش��جعون أبناءهم
عل��ى العدواني��ة حت��ى يدافع��وا ع��ن
أنفسهم ،إضافة إلى مشاهدة الطفل
لعدواني��ة أح��د الوالدين على اآلخر
أو عل��ى األبن��اء أو على اآلخرين ،وال
ننس��ى تزيين وسائل اإلعالم للعنف
والعدوان فيما تقدمه وتعرضه.
هناك أطف��ال تنتج عدوانيتهم
بس��بب غي��اب أح��د الوالدي��ن ،أو
كثرة اس��تخدام العقاقي��ر الطبية،
أو لإلحساس بمشاعر أليمة كعدم
األمان ،عدم الثقة أو الش��عور بالنبذ
واإلهانة والتوبيخ الدائم ،أو الشعور
بالنقص.
اإلهم��ال واالنتق��ام والهرم��ون
الذك��ري م��ن أس��باب عدواني��ة
الطف��ل ،إضاف��ة إل��ى ش��عور الطف��ل
بأن��ه مرف��وض اجتماعي �اً م��ن قب��ل
أس��رته ،أصدقائه ،معلميه ...نتيجة
سلوكيات صدرت منه ،ولم يتعامل
معه��ا بالص��ورة الصحيح��ة ف��ي
حينها.
تتول��د العدواني��ة بداخ��ل
الطفل لش��عوره باإلحباط والفش��ل
نتيجة عدم قدرته على إنجاز بعض
المهام والتأخر فيها ،وأحياناً تتولد
لع��دم مق��درة الطف��ل ع��ن التعبي��ر
عم��ا بداخل��ه وعج��زه ع��ن التواصل
ألسباب قد تكون نفسية.
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كش��فت نتائ��ج دراس��ة طبي��ة حديث��ة أجري��ت ف��ي جامع��ة كامبري��دج
البريطانية أن األطفال الذكور الذين يولدون لنساء أكبر عمرا يزيد لديهم
خطر اإلصابة بمش��كالت في القلب في المس��تقبل ،على عكس اإلناث اللواتي
ال يعانين من هذه المشكلة.
ووج��دت الدراس��ة الت��ي أجريت على إناث فئران أن التغييرات في مش��يمة
األمهات األكبر سنا قد تلحق الضرر بصحة األطفال الذكور.
وكانت أعمار إناث الفئران في الدراس��ة تعادل أعمار النس��اء في س��ن 35
عاما وأكبر.
وفي حين أن األطفال الذكور عانوا من عواقب سلبية لإلنجاب في سن
متأخرة ،فإن اإلناث لم يعانين من هذا األمر ،وفي بعض الحاالت كان األمر
مفيدا لهن ،بحسب صحيفة ديلي ميل.
وقال الباحثون إن المشيمة تصبح أقل كفاءة في نقل العناصر الغذائية
واالوكس��جين إل��ى األجن��ة م��ع تق��دم األمه��ات ف��ي الس��ن ،وكذل��ك ف��إن
التغيرات الوراثية في المرأة مع تقدمها في العمر يمكن أن تؤثر على كيفية
عمل المشيمة.
وكان الذك��ور أكث��ر عرضة الرتفاع ضغط الدم أو مش��اكل في القلب
م��ع تقدمه��م ف��ي الس��ن ،بحس��ب الدراس��ة .وف��ي حالة الحم��ل بأنث��ى ،أظهرت
المش��يمة «تغيي��رات مفي��دة ف��ي التركيب والوظيف��ة من ش��أنها أن تزيد من

دراســة جديدة تحذر النســاء من تناول املشــروبات الغازية

دعم نمو الجنين» .وقالت الدكتورة تينا نابس��و من جامعة كامبريدج« :إن
الحمل في سن متقدم هو أمر مكلف بالنسبة لألم التي يتعين على جسمها أن
يح��دد كيف يتم تقاس��م العناصر الغذائية مع الجني��ن» .وأضافت أنه «لهذا
الس��بب عموم��ا ال تنم��و األجن��ة بش��كل كاف أثن��اء الحم��ل عندما تك��ون األم
أكبر منها مقارنة بصغر سنها».

مــاذا يحــدث لجســمك بعــد  20دقيقة من اإلقالع عــن التدخني؟
قد يبدو أمرا صعبا قرار التوقف عن التدخين
نهائي��ا ،لك��ن مخاط��ر اإلصاب��ة بأم��راض خطي��رة
مرتبطة باإلدمان على السجائر تجعلك تفكر في
األمر مرتين.
يتحج��ج المدخن��ون بكونه��م قطعوا أش��واطا
من حياتهم وأن التوقف ال يجدي نفعا بعد سنين
من اإلدمان.
جس��م اإلنس��ان له ق��درة هائلة عل��ى التأقلم مع
أوضاع مختلفة ،له مناعة تقاوم المواد الس��امة التي
تدخله عن طريق عاداتنا السيئة وله القدرة كذلك
على التعافي والتجدد بمجرد قرارنا بالتوقف.
وبحس��ب مجل��ة «س��انتي ب�لاس» الفرنس��ية
ف��إن أول��ى التغيي��رات الت��ي تط��رأ عل��ى اإلنس��ان
تب��دا بالظه��ور دقائ��ق فقط بع��د إلقائه الس��يجارة
األخيرة.
فيم��ا يل��ي أب��رز التح��والت الت��ي تط��رأ عل��ى
جس��مك بع��د أول  20دقيق��ة م��ن التوق��ف ع��ن
التدخين وحتى  15سنة فهل أنت منت ٍه؟
بع��د  20دقيق��ة :يب��دأ نبض��ك وضغ��ط ال��دم
لدي��ك العودة إل��ى الوضع الطبيعي ،مما يحس��ن
الدورة الدموية.
ي��داك وقدم��اك تس��تعيدان درج��ة الح��رارة
العادي��ة بع��د  20دقيق��ة فق��ط م��ن توقف��ك ع��ن
السيجارة.
بعد  8س��اعات :يفقد دمك نصف النيكوتين
وأول أوكس��يد الكرب��ون ،ويب��دأ ف��ي ط��رد الم��واد
الضارة التي الزمت دمك طوال فترة إدمانك.
أول أوكس��يد الكرب��ون م��ادة كيميائي��ة
موج��ودة ف��ي الس��جائر يقل��ص األوكس��جين

ح ّذرت نتائج دراسة جديدة النساء من تناول عبوتين من المشروبات الغازية في
اليوم ألنه يزيد خطر إصابة المرأة بكسور الوركين.
ثوان ح��ول العالم،
وتفي��د التقاري��ر ب��أن ش��خصاً يصاب بكس��ر ف��ي العظ��ام كل ٍ 3
ويرج��ع ذل��ك إل��ى تس��رب المعادن من العظام م��ع تزايد االعتماد عل��ى نمط التغذية
الغربي .وبحسب الدراسة الجديدة التي أجراها فريق بحثي من برنامج «وومان هيلث
إنش��ياتيف» ،تبي��ن أن كثاف��ة العظ��ام ل��دى الفتيات في س��ن  14إلى  16عام �اً تقل عن
المعدل الصحي عند تناول المشروبات الغازية يومياً.
وتوصلت الدراس��ة إلى أن تناول عبوتين من المياه الغازية يومياً لمدة  14أس��بوعاً
متتالية يزيد خطر إصابة المرأة بكسور الوركين بنسبة  26بالمائة.
وتلع��ب المش��روبات الغازي��ة دوراً كبي��راً ف��ي خفض مس��توى المعادن ف��ي العظام
وبالتالي هشاشتها ،ونظراً ألن النساء تتع ّرضن أكثر لترقق العظام منذ الدخول في
سن اليأس ،يؤدي تناول المشروبات الغازية إلى تزايد الخطر إلى درجة مقلقة.
وتتأث��ر مخاط��ر الكس��ور بعدة عوامل ،أهمه��ا :التغذية ،والنش��اط البدني ،ومعدل
تناول كل من الكالسيوم والكافيين.

ف��ي دم��ك ،ويتس��بب ف��ي مش��اكل عل��ى مس��توى
العض�لات والدم��اغ ،بس��بب نق��ص كمي��ة
األوكس��جين ،ومع انخفاض معدل أول أوكسيد
الكربون ،ينظم الجسم إمداده باألوكسجين.
بع��د بض��ع س��اعات تش��عر برغب��ة ش��ديدة
الستئناف التدخين ،وهو أمر طبيعي ،لكن عليك
أن ت��درك أن ذل��ك ي��زول بع��د م��ن  5إل��ى  10دقائق
فقط ،حاول إيجاد طرق لتش��تيت انتباهك حتى
يختفي هذا الشعور.
بع��د  24س��اعة :إذا كن��ت تدخ��ن علب��ة ف��ي
اليوم ،فمن المحتمل أن تصاب بنوبة قلبية بمعدل
ضعفي ما يمكن تسجيله عند غير المدخنين.
بع��د  48س��اعة :ف��ي ه��ذه المرحل��ة ،تب��دأ
وتحس��ن حاس��ة
النهاي��ات العصبي��ة ف��ي التج��ددّ ،
الشم والذوق ،باإلضافة إلى ذلك ،تبدأ الرئتان في
ط��رد النيكوتين من جس��مك ،عن طريق التنفس
الصحيح.
تذك��ر أن ه��ذا ه��و الوق��ت ال��ذي تظه��ر في��ه
أع��راض االنس��حاب األكث��ر صعوب��ة ،ق��د تش��عر
بالقلق أو الدوار أو الجوع أو التعب ،قد تصاب أيضا
بصداع أو تشعر باالكتئاب .ال تستسلم ،اذهب إلى
األماكن التي يُمنع فيها التدخين وحاول تس��لية
نفسك.
بع��د  3أي��ام :ف��ي نهاية الي��وم الثال��ث ،تتنفس
بش��كل أفض��ل وتتمت��ع بمزي��د م��ن الطاق��ة .ب��دأت
رئتيك بالتعافي وستستمر في التحسن.
بع��د أس��بوعين إلى  3أش��هر :لق��د تغلبت على
أصعب فترة .أنت تحرز تقدماً هائ ًال وتستطيع فعل
المزيد ألن رئتيك أقوى.

حظــــــــــــك اليـــــــــــــوم
الحمل
 22مارس  20 -إبريل
تب��دو األم��ور ف��ي صالح��ك الي��وم ،فاس��تغل
الموق��ف لالنتهاء من المش��روعات المعطلة ولبدء
مش��روعات جدي��دة فور االنته��اء من ه��ذه الخطوة.
ثقت��ك مص��در إلله��ام اآلخري��ن ،خاص��ة الذي��ن
يعمل��ون مع��ك .ه��ذا يجعل��ك تش��عر بتقدي��ر
اآلخري��ن ل��ك ،ويس��اعدك عل��ى فه��م أن كل الذي
تحتاجه موجود بحيث تس��تطيع ت��رك أثراً إيجابياً
والنجاح.

الثور

 21إبريل  21 -مايو

ال تص��اب بخيب��ة أم��ل كبيرة مع س��ير مجريات
األم��ور الي��وم ،فعل��ى الرغ��م م��ن خطط��ك ،فإن��ك
ل��ن تتمك��ن م��ن إنج��از الكثير .ق��اوم الرغب��ة في لوم
اآلخري��ن إذا س��ارت األمور ض��د رغبتك .توقعاتك
غي��ر الواقعي��ة قد تصيب��ك بخيبة األم��ل .على أية
ح��ال ،ال تي��أس ،ولك��ن اس��تغل الفرص الت��ي ال تزال
معروض��ة .بد ًال من تنفيذ كل ش��يء بالق��وة ،واجه
األشياء بشيء من التواضع.

اجلوزاء

 21مايو  20 -يونيو
تواجهك اليوم صعوبة في أداء الروتين اليومي.
يرجع ذلك بالتأكيد إلى الكوكبة غير المحببة
حي��ث ل��ن تنجح في أي ش��يء تفعله .لك��ن ال تجعل
إحباط��ك يؤث��ر عل��ى زمالئ��ك ،وال تنغل��ق عل��ى
نفسك أيضاً ألن ذلك لن يساعد في شيء .ابحث
ع��ن عائلت��ك لتش��عر بقربه��ا واقبل المس��اعدة من
ه��ذا االتج��اه ،فمن خالل هذا الدعم ،س��وف تتمكن
من اجتياز هذه األوقات الصعبة.

السرطان

 22يونيو  23 -يوليو

م��ن المحتم��ل ظه��ور أزم��ات ع��ن قري��ب ،فحاول
أن ال تفق��د مزاج��ك وأعصاب��ك .اذا حافظ��ت
على رباطة جأش��ك ،وواجهت األحداث غير الس��ارة
والقالقل التي تثيرها ،فلن تدوم كثيراً ولن تسبب
خسائر مهمة .اعتني بصحتك .وسوف يتضح لك
قريب �اً أهمي��ة المض��ي قدماً في خطط��ك .عندئذ،
سوف تجد الطاقة الالزمة لالستمرار بصرف النظر
عن العقبات.

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

تتمتع حالياً بلياقة بدنية جيدة جداً وإمكانيات
ذهني��ة ح��ادة ،ويبدو أن كل ش��يء تش��رع ف��ي القيام
به س��يكون لصالحك وال ش��يء يقف أمامك .قـ�ُ�م
باس��تغالل وتوظي��ف هذه الطاقة ف��ي البدء بالعمل
ف��ي مش��روع جدي��د رغبت منذ زم��ن في الش��روع به؛
اعتن ب��كل ش��يء ضروري
فه��ذا ه��و الوق��ت األمث��لِ .
إلنج��اح مش��روعك واأله��داف الت��ي تح��ارب م��ن
أجلها.

العذراء

 24أغسطس  23 -سبتمبر

هناك تنبؤ بقدوم فترة اختبار هامة ،فتعامل
معها بتفاؤل وثق في إمكاناتك الذاتية.
ال تتأث��ر ب��آراء اآلخرين وال تجعلها تحيدك
عن معتقداتك وبد ًال من ذلك ،استخدم هذه
المواجه��ة إليج��اد م��ا يدع��م الحج��ج المؤيدة
لمواقفك.
ق��د تكتش��ف فرص��ة أو فرصتي��ن لتحس��ين
األمور.

امليزان

 24سبتمبر  23 -اكتوبر

حالت��ك البدنية والذهنية في أحس��ن حال ،لذا
لدي��ك تأثي��ر إيجابي كبي��ر على اآلخري��ن الذين
يالحظ��ون مدى إيجابيتك ولمعانك بكامل ثقة.
سوف تنفـُذ الحماسة التي تغمرك وتتخلل كل من
تتعامل معه وتؤثر فيه ،فتجدهم خير عون ومساعد
ل��ك في تنفيذ وتحقي��ق أهدافك التي ظننت أنها
لن تتحقق .انتفع من تلك الطاقة الصادرة منك
قبل أن يفوت الوقت ويمر دون ذلك.

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

بم��ا أنك اآلن تنضح بهالة خاصة من القوة
واالس��تقرار ،ف��إن الن��اس س��وف يلج��أون إليك
م��ن أج��ل المس��اعدة والدع��م .حاول اس��تخدام
طاقت��ك ف��ي مس��اعدة اآلخري��ن ،حي��ث أنه��م
س��وف ي��ردون الجمي��ل بالتأكي��د ف��ي الم��رة
القادم��ة الت��ي تحت��اج فيه��ا إلى مس��اعدة .لكن
حاول أال تغفل عن أهدافك ألنك اآلن تملك
القوة الالزمة لتحقيقها.

القوس

 23نوفمبر  22 -ديسمبر

إذا كن��ت ق��د عمل��ت لم��دة طويل��ة للوص��ول
إل��ى نتائ��ج في مش��روع ما ،ق��د يكون هذا ه��و الوقت
المناس��ب لتحقي��ق تق��دم .إال إن��ه يج��ب أن تق��وم
بتخصي��ص م��واردك بكفاءة ،وتأك��د من أال تصبح
مهم� ًلا ،أو أن تجرف��ك مش��اعر النج��اح .اقب��ل
المس��اعدة أو النصيح��ة ممن حول��ك حيث أن هذا
قد يُح ِدث في النتائج .ال تش��ك في قدراتك حيث
أنها قد تكون أهم مما تتخيل.

اجلدي

 23ديسمبر  20 -يناير

س��وف تحص��ل الي��وم عل��ى الكثي��ر م��ن االهتمام
ف��ي العم��ل ،كم��ا أن روح الفري��ق ملحوظ��ة .اعم��ل
ف��ي فري��ق كلم��ا أمك��ن ذل��ك ،ألن ه��ذا يجعل��ك
تش��عر براحت��ك .ق��م بعم��ل ش��يء غير ع��ادي اليوم
م��ع أصدقائ��ك .م��ا رأي��ك ف��ي إقام��ة حفل��ة؟ أنت
ف��ي حالة مزاجية جيدة ويمكنك َتح ُمل أي ش��يء.
لكن ال ترهق نفسك ،وإال فسوف تعرض صحتك
للخطر.

الدلو

 21يناير  19 -فبراير

الي��وم يمكن��ك تحفي��ز م��ن ه��م حول��ك ،ولك��ن
ال تهم��ل احتياجات��ك الخاص��ة ألن أهدافك اآلن
أصبح��ت أوض��ح ع��ن ذي قب��ل .أس��لوبك النش��ط
معدي لمن هم حولك ويلحظه اآلخرون .ال يوجد
سبب يمنع االحتفال بأفكارك واالستمتاع بوقتك،
لك��ن ال ت��دع هذا يتحول إلى الوض��ع الطبيعي .أنت
تش��عر بالصح��ة في الوقت الحال��ي ،لكن الكثير من
الحياة الرغدة قد يؤذي صحتك.

احلوت

 20فبراير  21 -مارس

يأتي اليوم مصحوباً ببعض المش��كالت ،فس��وف
تقاب��ل مواق��ف ال يمكن التغل��ب عليها إال من خالل
تغيي��ر رؤيت��ك لألم��ور .افص��ل نفس��ك ع��ن كل
م��ا ه��و قدي��م ومع��روف ،وتطل��ع ل��كل ما ه��و جديد.
ت��وخ الح��ذر عن��د ل��وم اآلخري��ن – فم��ن الممك��ن أن
تك��ون ق��د ارتكبت أخط��ا ًء أيضاً .إذا كن��ت متفتحاً
تج��اه األش��ياء الجديدة ،فس��وف تتعل��م المزيد عن
نفسك.

