
وفيما كانت الّدهشة الشديدة تغّلف وجهي املريضني 
الصديقيني، كان الطبيب يسلك طريقه، متوّجهاً إلى 
الّصالة اخملّصصة للزّوّار. وما لبث أن التفت ناحية والدة 

»ربيع« وخاطبها قائالً: 
نتبادل  أن  علينا  إذ  معي،  تتفّضلي  أن  -سّيدتي. أرجو 

احلديث. وعال في القاعة أكثر من صوت!..
البال؟!.. يا دكتور؟!... هل هناك ما يشغل  األمر  -ما 

كيفّية  للوالدة  أشرح  أن  أريد  فقط  شيء.  ال  -ال... 
التعامل مع إصابته، ومع وضعه احلالّي، وعن املمنوعات 
الّدهشة  أّن  ومع  حالته!...  مثل  في  واملباحات 
الشديدة- املمزوجة بالقلق- لم تختف من على وجوه 
احلاضرين، إاّل أن والدة »ربيع« سارت برفقة الطبيب إلى 
متقابلني،  مقعدين  على  االثنان  وهناك جلس  مكتبه، 

إلى أن استهّل الطبيب الكالم.
اآلن!..  عنه  الّستار  قدمي كشفت  هناك سرٌّ  -سّيدتي، 
وقد  األهّمّية،  من  كبير  جانب  على  املوضوع  أّن  وحيث 
اجتماعّية،  إنسانّية  بكارثة  جميعاً  لكم  يتسّبب 

عليك أن تعتمدي الّصراحة الّتاّمة في إجاباتك.
ممزوجة  "ربيع"،  أّم  وجه  الشديدة  الّدهشة  وهنا، علت 

بشيء من القلق!...
ما  لديَّ  فليس  دكتور؟.  يا  عنه  تتحّدث  قدمي  سرٍّ  -أّي 

أخفيه!...
كيف  لي  تفّسري  أن  عليك  واآلن،  لديك...  -بلى... 
هي  وأخته  أخت...  له  تقولني،  كما  وحيدك  أنَّ  صدف 
تبرّعت  أن من  أّن تعرف  تبرّعت له بكليتها، ودون  التي 

له بكليتها، هو أخوها؟!...
وجحظت عينا املرأة وهي تصرخ: 

-»قدر« هي ابنتي؟!... وقبل أن تتفّوه بحرف آخر، كانت 
قد تهاوت على مقعدها في شبه إغماء!.

أنعشها الطبيب، فاستفاقت، وما لبثت أن هّبت واقفة 
وهي تصرخ...

-إبنتي... »قدر« إبنتي؟ وفيما كانت حتاول االنطالق إلى 
خارج املكتب، أمسك الطبيب كتفيها وأجلسها فوق 

مقعدها، وهو يقول: 
-سّيدتي. ابنتك بخير، وصّحتها جّيدة، وقد جالستها 

لساعات... أّما اآلن، فعليك أن تكوني قويّة،
اآلن، ألّن  الّسرّ  تؤّجلي كشف   وأن 

الصدمة ستكون شديدة على الشقيقني،
 وقد تتسّبب لهما مبضاعفات صّحّية. 

ولم يكد الطبيب ينهي كالمه، حّتى ظهرت إمارات 
العزم على وجه أّم »ربيع«، فمسحت دموعها وقال: 
ومنعت  الطبيب!...  أيّها  إليَّ  الرّوح  أعدت  -أنت 
العالقة  وتطّورت  احملظور  وقع  لو  فيما  كارثة  وقوع 
سّيدي  يا  فاسمع  فالزواج.  احلّب  إلى  بينهما 
من  سرقت  التي  مأساتي-  باألحرى  أو  قّصتي- 

عمري ما يقارب الثالثني عاماً!..
-في العام 1959 عقدت خطبتي على زوجي احلالّي، 
جعلنا-  ما  داخلّية،  ثورة  من  خارجة  البالد  وكانت 
الواليات  إلى  وأنا- نوافق على سفر خطيبي  أهلي 
املّتحدة ليعمل هناك، وذلك نتيجة لضيق ذات يده. 
وقبل سفره بيوم، وخالل حلظة الوداع حصل بيننا 
سفره  بعد  بي،  احلبيبني! وإذا  بني  عادة  يحصل  ما 
بشهر واحد، أكتشف أنني حامل. وكانت الكارثة!. 
العادات  تواجه  أن  مثلي  كانت  ملن  ميكن  كيف 
والتقاليد املتزّمتة البالية، حّتى ولو كان حملها من 

خطيبها؟ أخبرت والدتي باألمر، فجّن جنونها!...
والدك  يقتلك  قد  املأفونة؟.  أيتها  فعلت  -ماذا 
أيّها  عليك  أطيل  ال  وحّتى  بحملك!..  عرف  إذا 
الطبيب، كان احلّل بذهابي إلى خالة لي تقيم في 
بلدة بعيدة ال يعرفني فيها أحد. وهكذا كان، حيث 
بقيت في ضيافة خالتي إلى أن وضعت طفلة، لم 
أّمي وخالتي كانتا  أن  رؤيتها. ذلك  أمتكن حّتى من 
في  ووضعها  الطفلة  أخذ  على  معاً  اتفقتا  قد 
دون  ذلك  كان  وطبعاً  للفضيحة.  درءاً  امليامت  أحد 
ينفع  ولم  باالنهيار،  ذلك  بعد  شعرت  علمي!... 
بكائي وتوّسلي بإعادة ابنتي إلّي، حيث كان جواب 

خالتي النهائي: 
وتخبريه  وتتزوجان،  خطيبك  يعود  عندما   -
لتستعيدا  امليتم  عنوان  أعطيكما  حصل،  مبا 
عودة  قبل  كاملة  سنة  مرّت  طفلتكما!...وهكذا، 
حّلت...  قد  كانت  املصيبة  لكّن  وزواجنا،  خطيبي 
خالتي توفيت بالسكتة القلبّية قبل عودة خطيبي 
معها!  امليتم  سرّ  ومات  سفره. نعم... ماتت  من 
حاولنا أنا وزوجي البحث عن طفلتنا، ولكن عبثاً!... 
        وما لبثنا أن سافرنا إلى الواليات املّتحدة ألن 

التي كانت         اإلجازة 

A N D H A P P Y  N E W  Y E A R

M E R R Y

26

ممنوحة لزوجي قد انتهت وعليه العودة وإاّل سيطرد 
تاركني قطعة منّا  من عمله هناك!... نعم. سافرنا 

في ميتم مجهول االسم واملكان!..
قام  أن  بعد  لبنان،  إلى  ابننا  مع  عدنا  سنتني،  ومنذ 
حاولنا  عودتنا  ولدى  هناك!  أعماله  بتصفية  زوجي 
مجّدداً البحث والتنقيب، ولكن عبثاً. ذلك أّن السنوات 
الثالثني مبا حملته من أحداث؛ كانت تقف سّداً منيعاً 

بيننا وبني احلقيقة!...
من  انتشلتني  لقد  الطبيب.  أيّها  قّصتي  هي  هذه 
بحر املآسي الذي كنت أغرق فيه، وأعدت إليَّ احلياة. 

واآلن أرجو أن تدعني أمّتع ناظريَّ بابنتي.
-لك ذلك، ولكن تذكّري أنه من الضرورة أن ال يتلّقى 
مؤذٍ  اآلن  لهما  الّسرّ  فكشف  اآلن،  اخلبر  هذا  ولداك 

في حالتهما احلاضرة. 
اللقاء  كان  "قدر".  أهل  منزل  وفي  أيّام،  ثالثة  بعد 
و"قدر"  األربعة  ألوالدين  أشخاص،  سّتة  جمع  الذي 

و"ربيع"!
كانت أّم "ربيع" قد أماطت اللثام عن الّسرّ أمام والدي 
"قدر" بالتبني. كما أّن األخيرين شرحا لها ولزوجها 
كيف أّن اهلل منع عنهما ثمرة البطن، ما دفعهما إلى 
اجلميلة  الطفلة  حّلت  وهكذا،  التبنّي،  في  التفكير 
"قدر"، في بحيرة احلنان التي أسبغها عليها والداها 

بالتبنّي!
وفي تلك الّسهرة التي لن تفارق ذاكرتي

 "قدر"

 و"ربيع"، كشف الّستار عن كّل أسرار األحداث التي 
الّساعة!...تعانق  وحّتى  والدتها  منذ  "قدر"  رافقت 
والدتها  عنق  "قدر" على  ارمتت  كما  بحرارة،  األخوان 
باجلسد، كما عانقت والدها احلقيقّي والدموع تغسل 
بالتبنّي  والديها  إلى  ذلك  بعد  وعادت  وجنتيها. 
الصمت  وصار  الكالم،  احتبس  أن  بعد  تعانقهما، 
أن  اجلّياشة  العواطف  لبثت  وما  الّساحة!...  سّيد 
انتقلت بسعيرها إلى "ربيع"، الذي هّب يعانق والدي 
"قدر" بالتبنّي، شاكراً لهما اعتناءهما بأخته، وعلى 

ما أسبغاه عليها من الدفء واحلنان!...
التي كانت تغّلف وجوه اجلميع، قال  الّدموع  ووسط 

"ربيع"!...
ما  تعلمون  فهل  احلياة،  في  إيجابّيٌة  سلبّيٍة  -لكّل 

هي اإليجابّية في ما حدث؟
وانتظر اجلميع ما سيقوله، فتابع: 

و"قدر"،  أنا  أّما  ووالدة.  والدٌ  احلياة،  في  إمرئ  -لكّل 
فلكلِّ منّا والدان ووالدتان!...

بعد هذا، قام والدا "ربيع" ببيع ممتلكاتهما في القرية 
الشمالية البعيدة، وعادا للسكن مع ابنهما "ربيع" 
في شّقته القريبة من البيت الذي ربيت فيه "قدر"، 
عائلة  وكأنّهما  متجاورتني،  العائلتان  عاشت  حيث 

واحدة، بعد أن غمرت الّسعادة قلوب اجلميع!...
متّت
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الراتب يتبخر في جيوب اللبنانيني | 
كتب فؤاد سمعان فريجي 

ها قد وصلنا الى قاع املأساة، نطمئنكم واستريحوا نحن شعب يتلهى بسطحيات األمور 
وينتفض عبر مواقع التواصل األجتماعي وجلسات األراكيل في املقاهي وصخب السهر في 

املرابع الليلية، وحفالت اجلنس في احلانات والشاليهات، استريحوا وخذوا راحتكم في املؤمرات والنهب وحتالفاتكم السياسية 
وتركيب األفالم البوليسية.

البلد في حالة شلل وصل إلى اإلنهيار الشامل واجلمهور يتفرج على املشهد وكأنه في صالة سينما.
الوضع املعيشي يعود بنا إلى ذاكرة دول شعبها أكل التراب وحشائش األرض، واإلحصاءات الدولية تُصنفنا بني البلدان على 

الشحادي واإلعانات الدولية.
ونحن تفوقنا بالتسول على أبواب املنظمات الدولية اإلنسانية بأشواط حتى بات إسم لبنان مرادف للنكبات اخملزية والعار !!
منظومة من التجار اللبنانني مبعاونة أفرقاء من احملترفني الدوليني يلعبون بسعر صرف الدوالر الذي دمر حياة الناس املعيشية .

رواتب هزيلة ال تساوي مئة دوالر شهريًا ال تكفي ثمن ٣ صفائح بنزين، بينما أسعار الكهرباء والغاز واملازوت حُتلق في أسعار 
يومية هستيرية، املواطن املسكني صاحب الدخل احملدود يحتضر وقد ميوت من هموم هذه املواد الذي لم يعد يستطيع حتى 

لفظ اسمها .
واملعاناة الكارثية في ذوبان الراتب من عامل التنظيفات حتى من هم أعلى مرتبة إدارية، ال يساوي ثمن دواء في صيدلية، أو 

دخول مستشفى !!
وهنا نستثني من الرواتب الهزيلة، املوظفني الفاسدين الذين يتقاضون الرشاوى، وجماعة تبييض األموال واملهربني والتجار 

على أنواعهم الذين ينهشون املواطن اللبناني بال رحمة في كل القطاعات.
واألفظع من كل ما يدور هو املساس برواتب العسكريني دون مالقاة حل، لرجال قرروا الشهادة من أجل لبنان.

الدولة تقف متفرجة وما زالت الساعة عندها متوقفة على دوالر 15٠٠ ليرة واحلد األدنى 75٠ الف ليرة !!!
عميان يقودون شعب من الفقراء واملتسولني !!

والسؤال احملُير : سعر صفيحة املازوت ٣٠٠ الف ليرة ونحن في عز الشتاء الذي يطل باردًا، كيف ميكن ملواطن ان ميلئ ولو مخزون 
بسيط من هذه السلعة، في املقابل يعجز عن شراء ربطة خبز ب 9٠٠٠ ليرة ؟؟؟

لن أطول ألن الباقي معلوم جبًدا، من ارتفاع فواتير الكهرباء التي تأتي حسب بورصة الدوالر ، وأسعار اللحوم واخلضار والفواكه 
واحلبوب،

يُقال إذا جاع الشعب يأكل حكامه، يبدو أن هذا الشعب كوميدي غير آبه بكل ما يدور مستسلم للثرثرة واألراكيل والتقاتل 
احلزبي والطائفي، ويتلهى عبر التواصل اإلجتماعي بالتحريض والعنتريات .



تؤكد  أمريكية  دراسة  بالضرب...  اوالدكم  توبخوا  ال 
إصابتهم بهذه األمراض

االوالد نعمة من اهلل لكل ثنائي قرر ان يرتبط ويؤسس عائلة ، والكتمال هذه العائلة واخذ شكلها الطبيعي ، الهدية هي طفل يزين 
العائلة ويغمرها بالفرح والسعادة، وتعمل كل عائلة على تربية اطفالها مبا يتناسب مع عاداتها وتقاليدها وثقافتها ولكن هنالك 

بعض االباء واملهات الذين يستعملون اسلوب الضرب في توبيخ الطفل ملقاصصته ولكن الى اولئك نقول:
كشفت دراسة أمريكية نُشرت في يوليو 2٠17 أن محاولة تهذيب سلوك األطفال من خالل ضربهم وصفعهم على الوجه ميكن أن 

يؤثر سلًبا على حالتهم املزاجية والسلوكية، ويجعلهم أشخاًصا عدوانيني في مراحل متقدمة من العمر.
وأشارت الدراسة، التي أجراها فريق من الباحثني بجامعة ميسوري األمريكية، إلى أن "األثر الذي يتركه الضرب على تعديل سلوكيات 
الطفل يكون حلظيًّا، ويخلف آثارًا أخرى سلبية في املستقبل، وأن األطفال الذين يعاقَبون بشدة يكونون أكثر عدوانية لدى بلوغهم 

سن 1٠ إلى 11 عاًما، كما أنهم يكونون أيًضا أقل إظهارًا للسلوكيات اإليجابية مثل مساعدة اآلخرين".
وحذر الباحثون من أن طريقة تعامل اآلباء مع أطفالهم في سن مبكرة ميكن أن يكون لها تأثير طويل األمد على سلوكهم في مرحلة 
الشباب؛ إذ ينبغي على الكبار تشجيع األطفال على تنظيم مشاعرهم في سن مبكرة، واالمتناع عن ضربهم، خصوًصا على الوجه.

الطفل بحاجة 

الهتمام خاص 

،،ورعاية خاصة

األسر  من   184٠ بيانات  حتليل  على  البحث  فريق  عمل 
جميع  وكانت  البحث،  مشروع  في  املسجلني  واألطفال 
األسر املشاركة فقيرة أو حتت خط الفقر )وفق تصنيف 
وزارة الصحة واخلدمات اإلنسانية األمريكية، فإن الدخل 
أمريكية مكونة من 4  أسرة  الالزم كي تصبح  السنوي 
أفراد عند خط الفقر يبلغ حوالي 22.٣5٠ دوالر(، وتنوعت 
وأخرى  أوروبية،  أصول  من  أمريكية  أسر  بني  ما  األسر 
األمهات  عن  املعلومات  أفريقية. وبدأوا جمع  أصول  من 
 15 أطفالهم  عمر  بلغ  عندما  الدراسة  في  املشاركات 
شهرًا، ثم أعادوا جمع املعلومات عن األمهات وأطفالهن 
وصولهم  بعد  ثم  شهرًا،   25 سن  األطفال  بلوغ  عند 
عمليات  نتائج  الباحثون  استخدم  إذ  اخلامس،  للصف 
والزيارات  واألطفال  األمهات  على  أُجريت  التي  املسح 
إلمتام  اخلامس  الصف  معلمي  مع  واملقابالت  املنزلية 

الدراسة.
الدراسة،  في  الرئيسي  -الباحث  كارلو  جوستافو  يقول 
األسرية-  للسياسة  مو  مركز  ومدير  السلوك  وأستاذ 
فهم  الدراسة  من  الرئيسي  الهدف  "إن  لـ"للعلم": 
املدى  على  الطفل  منو  على  وأثره  األبوين  بني  التفاعل 
طباع  كانت  إذا  ما  مبعرفة  نهتم  أننا  خاصة  البعيد، 
االنفعال-  وسرعة  السلبية  العواطف  -ومنها  الطفل 
ناجتًة عن استخدام الوالدين للضرب الشديد، وإمكانية 
اجتماعية  سلوكيات  إلى  الطفل  ميل  على  ذلك  تأثير 
سلوكيات  إلى  أو  واالنحراف،  العدوانية  مثل  سلبية 

إيجابية كمساعدة اآلخرين".
يضيف جوستافو أن "الدراسة نتاج نحو 1٠ سنوات من 
التأثير  توضح  التي  القليلة  الدراسات  وهى من  البحث، 
عددًا  تضم  بأنها  وتنفرد  األطفال.  لضرب  األمد  طويل 
التأثير  إن  إذ  ا،  عرقيًّ واملتنوعة  الدخل  قليلة  األسر  من 
من  نابًعا  يكون  أن  يحتمل  الشديد  للعقاب  السلبي 
عن  الوالدان  ميتنع  أن  جدًّا  املهم  ومن  الفقر.  مشكلة 
طويلة  آثار  له  يكون  أن  ميكن  ألنه  بدنيًّا؛  الطفل  عقاب 
اإليجابية، يجب على  السلوكيات  رعاية  أردنا  وإذا  األمد، 
جميع اآلباء تعليم الطفل كيفية تنظيم سلوكياته في 

وقت مبكر".

هناك العديد من أساليب 

أن  يمكن  التي  العقاب 

الوالدان  عليها  يعتمد 

،،في تأديب الطفل ،،

التي  العقاب  أساليب  من  العديد  "هناك  أن  جوستافو  يؤكد 
العزل  مثل  الطفل،  تأديب  في  الوالدان  عليها  يعتمد  أن  ميكن 
لدقائق، وعدم التحدث معه لبعض الوقت، أو حرمانه من بعض 
االمتيازات مثل الذهاب إلى النادي، وتَُعدُّ هذه الوسائل فعالة مع 
األطفال صغار السن"، مشددًا على أن "هذا البحث ال يعني أن 
َمن تعرضوا للضرب سيكون لديهم سلوكيات سلبية خاصة، 
عوامل  مع  للضرب  التعرُّض  عامل  دمج  عند  أنه  يعني  لكنه 
إعالم  لوسائل  التعرض  أو  السوء  أصدقاء  مثل  أخرى  خطر 
عنيفة، ستكون النتائج سيئة، ما يستوجب وقفة مع الذات من 
جانب الوالدين لإلجابة عن سؤال هو: ملاذا نعرض حياة أطفالنا 

للخطر؟".
للدهشة  إثارة  النتائج  أكثر  "إحدى  أن  إلى  جوستافو  ويشير 
متثلت في اآلثار طويلة األمد التي تركها العقاب البدني الشديد 
مثيله  يفوق  والذي  أفريقي،  أصل  من  األمريكيني  األطفال  على 
عند نظرائهم من األصول األوروبية"، ُمرجًعا ذلك إلى أن "اآلباء 
األمريكيني من أصل أفريقي يستخدمون العنف بدرجة شديدة 
أنه  إلى  إشارة  في  أوروبي"،  أصل  األمريكيني من  اآلباء  من  أكثر 
"كلما زادت معدالت العقاب البدني وشدته، امتدت آثارها بصورة 

أكبر في املستقبل".
ويتوقع جوستافو أن يساعد هذا البحث اآلباء واألمهات واملربني 
واملتنوعني  املنخفض  الدخل  ذوي  األطفال  مع  التعامل  على 
عرقيًّا بصورة أكثر مرونة، ومبا يضمن سعادة هؤالء األطفال في 

املستقبل، وفق قوله.

أساليب العقاب



المشاكل الزوجية وتأثيرها على االطفال

مهما بلغ مستوى احلب بني االزواج ومهما سادت االجواء الرومانسية بني بعضهم البعض  اال انه من الطبيعي ان تطرأ 
بعض من املشاكل على حياتهم اليومية، كما أن االختالف بوجهات النظر أمر طبيعي ولكن:

الى عنف لفظي  االحيان  يتحول ببعض  الذي  االمر  يومي في حياتهم هذا  املشاكل طبق  االمور وتصبح   عندما تتضخم 
او جسدي فهو يؤثر بشكل مباشر على كل افراد البيت خاصة االطفال منهم ملا له تداعيات وآثار سلبية.

وفي هذا االطار يقول إدوارد مارك كامينجز، أستاذ علم النفس بجامعة نوتردام األمريكية، إن األطفال ينتبهون بشدة إلى 
كل ما يخص مشاعر الوالدين ألنهم مصدر شعوره باألمان داخل األسرة. وعليه فإنه حينما تكثر املشكالت الزوجية بني 

اآلباء واألمهات وتصبح مشاعرهما سلبية ومدَمرة دائًما، يقع ضرر مباشر على األبناء قد يدوم مدى احلياة.

أبرز االثار السلبية التي يعاني منها 

االطفال بسبب الخالف العائلي

الدائم. واخلوف  االمان  بقلة  - الشعور 
التركيز. وقلة  الدراسة  - التراجع في 
- العدائية مع االصدقاء ومع احمليط.

والتأثر  باملشاكل  - التفكير املستمر 
بها.

اآلخرين  ذاته مع  - استعمال االسلوب 
والعدائية املفرطة.
واإلكتئاب. - احلزن 

املنزل. بالهروب من  - التفكير 

املراهقني  اخملدرات عند  الى  - اللجوء 
للهروب من الواقع.

الطفل  به  يتأثر  الذي  النفسي  - املرض 
ويكبر بداخله .

والبقاء  الناس  واالبتعاد عن  - االنزواء 
بانفراد دائم بعيداً عن االضواء.



أهمية وجود االجداد في حياة كل طفلأهمية وجود االجداد في حياة كل طفل

واهميته، في مفعول  يردد على مسمع اجلميع،  الذي كان  املثل  دائما هذا  الولد" كنا نسمع  ولد  اال  الولد  من  أعزّ  "ما 
هذا الدور االساسي الذي يلعبه االجداد في حياة احفادهم. نعم فتربية االطفال في احضان االجداد هي نعمة كبيرة في 

حياتهم على كل االصعدة، العاطفية والتربوية واالجتماعية وغيرها...
االجداد مصدر حنان وحب وعاطفة ودفء يقدمون دون مقابل فانهم يوظفون كل خبراتهم لتعزيز الوضع النفسي واحلركي 

عند كل حفيد من خالل التواجد حولهم، واالستماع إلى أخبارهم،
فاحملبة عندهم تتخطى االبن لتصبح معزة "ولد الولد" أكبر ... وهنا تزيد الطاقة اإليجابية لديهم  التي يتبادلونها مع 

احفادهم بفرح وسعادة.

بيت االجداد
بيت االجداد هو املركز الرئيسي اللتقاء 
فهو  واالحفاد"  "االبناء  االسرة  كافة 
بالراحة  اجلميع  فيه  يشعر  الذي  املكان 
على  الكل  يجمع  الذي  وهو   . واحلرية 
مائدة واحدة وأحاديث عادية ومصيرية.. 
االخوة  ولقاءات  اآلراء  تبادل  يتم  ففيه 
موجودين  االجداد  وطاملا  الشمل.  ولم 
يتخصص يوم في االسيوع للقاء الكل 
االجداد  غياب  بعد  اللقاء  فرصة  اما   ،

تخف تدريجياً مع مرور الزمن.

الجد والجّدة واهمية دورهم في االسرة

واالحفاد. االبناء  يتعرض لها  التي  - املساهمة في حل املشكالت 
العائلي. اإلرث  واحلفاظ على  العائلة  - لم شمل 

افراد االسرة. واالمان لكل  الدفء  - اعطاء 
- حتسني الوضع النفسي لالطفال من خالل اعطائهم الدعم املعنوي.

االجيال. الفجوة بني  - تقليص 
من  يأخذونها  التي  اإليجابية  الطاقة  من خالل  االجداد  عمر  - اطالة 

شقاوة االطفال وبرائتهم.

شملت الدراسة أكثر من 5٠٠ شخص في عمر الـ 7٠ وما فوق، 
لهم  االختبارات  واجراء  للمشتركني  مقابلة  عمل  يتم  وكان 
كل عامني منذ عام 199٠ وحتى عام 2٠٠9، وكان عدد الفئات 

التي شاركت بهذه الدراسة ثالث فئات وهم:

الرعاية ألحفادهم. – أجداد قدموا 
الرعاية ألحفادهم. – أجداد لم يقدموا 

– أشخاص ليسوا أجداد.
الذين قاموا  األجداد  أن حوالي 5٠ ٪ من  النتائج  وقد أظهرت 
مرور  بعد  احلياة  قيد  على  يزالون  ال  كانوا  األحفاد،  مبجالسة 
وقد  لهم،  ومقابلة  اختبار  أول  إجراء  من  سنوات   1٠ حوالي 

عاشوا مدة ال تقل عن سبع سنوات، بينما قد توفي حوالي

5٠٪ من األجداد الذين لم يقدموا أي رعاية أو مجالسة 
واختبار  اجتماع  أول  من  5 سنوات  وذلك خالل  األحفاد 
صحتهم  حتسنتهم  أجداد  ليسوا  واألشخاص  لهم، 
بنسبة كبيرة، ألنهم قد قدموا الدعم لآلخرين بطريقة 

أو بأخرى مثل التطوع أو مساعدة األصدقاء.
و هذه الدراسة لم حتدد بالضبط ما األسباب التي تؤدي إلى زيادة 
متوسط العمر املتوقع بشكل واضح، إال أنها أثبتت أن مساعدة 
البدني  النشاط  على  وحتافظ  بالهدف،  إحساًسا  متنح  اآلخرين 

والعقلي.

دراسة برلين للشيخوخة



نبتة األوليفرا أو الصبار هي من النباتات املعّمرة،واستخدمت كنبته طبية، منذ أيام املصريني القدماء، منذ نحو 6٠٠٠ سنة. 
النبتة، فال تعد وال  أما عن فوائد هذه  للنمو،   إلى مناٍخ حار وجاف  املناطق االستوائّية، حيث حتتاج  إلى   ويعود أصلها 

حتصى فااللوفيرا لديها الكثير  من اخلصائص العالجية.

األلوفيرا وفوائدها ...

االلوفيرا في حياتنا اليومية وطرق 

استعمالها:
اجلسم  دهن  ينصح  ومشدودة  ناعمة  بشرة  على  للحصول   -

بجل االلوفيرا وللشعور بالراحة واالسترخاء.
الصغيرة. احلروق  - ملعاجلة 

واحلمراء من اجلسم. الزرقاء  الكدمات  - لعالج 
- لعالج حروق الشمس ينصح بدهن جل االلوفيرا على املنطقة 

املصابة للتخفيف من االلم.
الهربس. - لعالج مرض 

او اجلسم. الوجه  التي تطهر في  البثور  - للتخفيف من 
التآليل. االلوفيرا للحد من  - استخدام 

وتهدئة احلكة. الصدفية  -لعالج 
-االلوفيرا تساعد في ازالة الندب ومتدد اجللد الناجت عن الضعف 

من بعد الثمنة او الوالدة.

. التجاعيد  - للتخفيف من 
اجللد وتقشيره. - لتفتيح 

بخلط  ينصح   الرأس  قشرة  على  -للقضاء 
وزيت  الهند  جوز  حليب  مع  األلوفيرا  عصير 

القمح، وفرك فروة الرأس  بها.
اجللد  تهيجات  عالج  من  األلوفيرا  فوائد  - متكن 

البسيطة في املهبل والعانة.
بواسطة  العيون  من  املاكياج  إزالة  ميكن   -

األلوفيرا.
للتخفيف من اضطراب اجلهاز الهضمي ينصح 

بشرب عصير االلوفيرا.
ينصح  بالدم  السكر  مستوى  لتخفيض   -

بشرب عصير االلوفيرا.

الرّمان وفوائده
فوائدها    تتعّدد  التي  الفاكهة  انواع  من  نوع  الرّمان 
فتناول هذه الفاكمهة او شرب عصيرها يعزز املناعة في 
جسم االنسان ولذلكينصح االخصائيني بتناول الرمان 

واالستفادة من منافعه.

ماهي فوائد الرّمان؟

 احلماية والوقاية من أمراض السرطان، وذلك لغناه مبوادّ 
طبيعّية تهاجم اخلاليا السرطانّية. 

 ،C كفيتامني  الفيتامينات  من  بحاجته  اجلسم  ميّد 
للكالسيوم،  باإلضافة   ،B5وفيتامني  ،A وفيتامني 
واأللياف.  املعادن،  من  وغيرها  واحلديد،  والبوتاسيوم، 
الوقاية من أمراض القلب، واألمراض التي تصيب األوعية 
الدمويّة من خالل تقليل نسبة الكولسترول السّيء في 

الدم ورفع الكولسترول اجلّيد. 
تخفيف حّدة مرض السكرّي الحتوائه على كمّية كبيرة 

من األلياف. 
الحتوائه  وذلك  الشرايني،  تصّلبات  من  القلب  حماية 

على موادّ مضادّة لألكسدة.
 خفض الوزن فهو يخفض نسبة الكوليسترول الضارّ، 
ويخّلص اجلسم من السموم، وزيادة قّوة الدورة الدمويّة.

عالج مشاكل املعدة، كالغثيان، والقيء، والقرح.
 تقوية جهاز املناعة، وإمداد اجلسم بالطاقة.

على  واحلفاظ  عام،  بشكل  اجللد  وبصحة  بالبشرة  العناية   
نضارة اجللد وجماله. 

التقليل من عالمات الشيخوخة، من خالل قدرته على امتصاص 
اجلذور التي تسّبب جتّعد اجللد وظهور التجاعيد.

السموم  من  التخّلص  على  بقدرته  وذلك  والكبد  الكلى،  حماية 
الضارّة باجلسم. 

حماية العظام واملفاصل، وفي التخفيف من التهابات املفاصل.
 العناية باألسنان، من خالل التخّلص من البكتيريا التي توجد في 

اللثة وتؤثر على صّحة األسنان.



املقادير:
1ستيك الدجاج 

2 ستيك الدجاج مع صلصة اخلل البلسميك
البلسمي اخلل   2.2 صلصة 

التحضير  2.٣ طريقة 
 ٣ ستيك الدجاج مع صلصة الفلفل األسود 

٣.1 مكونات صلصة الفلفل األسود 
٣.2 طريقة التحضير

املقادير
٣ معلقة كبيرة زبدة

2 كوب قطع شيكوالتة
2 باكو بسكوت )سادة(

2 كوب مارشيملو
½ كوب كرمية لّباني

طريقة التحضير
طحن البسكوت جيدا حتى يصير ناعم متاما.

زبدة  ورق  بها  مفرود  صينية  فى  يفرد  ثم  جيدا  ونقلب  الزبد  له  يضاف 
ويضغط علية باليد ونضعة فى الثالجة ملدة نصف ساعة حتى يتماسك.

فى حمام ماء تذوب الشيكوالتة ثم نضيف لها الكرمية ونقلب.
تصب الشيكوالتة فوق البسكوت.

ثم يوزع املارشيملو فوق الشيكوالتة.
أن ياخذ  أو حلني  الفرن حتت الشواية ملدة عشر دقائق  توضع الصينية فى 
املارشميلو لون ذهبى تترك حتى تهدأ ثم تقطع وتقدم فورا بالهنا والشف

الكيك بالمارشميلو

طبق العيد لهذا العام

طريقة التحضير 
حضري صلصة اخلل البلسمي أوالً؛ أُخلطي 
جميع املكونات في قدرٍ صغير جيداً حتى 
تصبح لديك صلصة ناعمة القوام. ضعي 
القدر فوق نار متوسطة احلرارة، ملدة خمس 
حتى  دقيقة  ِعشرين  إلى  دقيقة  عشرة 
القوام وحتصلي على صلصة لزجة  يغلظ 
فوق  الشواء  مقالة  ضعي  والمعة.  قليالً 
تبلي  تسخن.  حتى  احلرارة  متوسطة  نار 
إدهني  األسود.  والفلفل  بامللح  الدجاج 
ثم  النباتي،  الزيت  من  بالقليل  الشواية 
ضعي الدجاج عليها. ضعي قدر الصلصة 
على أصغر عنٍي من املوقد وأتركيه على نارٍ 
هادئة. إشوي الدجاج ملدة تسع دقائق على 
كِل جانٍب، حسب حجم الدجاج. إذا كنت 
فإن  اللحم،  حرارة  حساب  ميزان  متتلكني 
حرارة الدجاج يجب أن تكون مئة وخمساً 
بالصلصة  الدجاج  أدهني  وخمسني. 
كلتا  وعلى  تقليب  كل  عند  الساخنة 
اجلهتني. عندما ينضج الدجاج ارفعيه عن 
دقائق  خمس  ملدة  جانباً  دعيهِ  الشواية، 
قبل التقدمي. مُيكن أن حتضري هذه الوصفة 
في الفرن إذا كنت ال متلكني شواية. سخني 
ضعي  وتسعني،  مئة  حرارة  على  الفرن 
ملدة  واشويها  الفرن  صينية  في  الدجاج 
الصينية  أخرجي  دقيقة،  وعشريَن  خمٍس 
البلسمي،  اخلل  بصلصة  الدجاج  وأدهني 
ملدة  الفرن  إلى  مجدداً  الصينية  أدخلي 

خمسة عشر دقيقة.

ستيك الدجاج مع الصلصة

طريقة التحضيرالمقادير
نصف كلغ حلمة موزات

2 ورقة غار  /1 حبة لومي
2 قطعة زجنبيل/ ٣ حبات قرنفل

1 عود قرفة/ 4 حبات هال
ملح حسب الرغبة

½ كغ )¾2 كوب( أرز
9٠٠ مل )½٣ كوب( مرق حلم

أصابع  الى  مقطعة  جزر،  1حبة 
طعام  مالعق   ٣/ ومسلوقة  رفيعة 

زبيب، منقوع في ماء ساخن
6 مالعق طعام زيت نباتي

ملعقة   1 سكر/  طعام  ملعقة   1
صغيرة  ملعقة   1 كمون/  صغيرة 

زجنبيل ناعم/ رشة فلفل أبيض
ملح حسب الرغبة/ 1 ملعقة طعام 
ملعقة   1 للزينة/  محمص  كاجو 

طعام صنوبر محمص للزينة
1 ملعقة طعام لوز محمص للزينة

نسخن ½ لتر ماء في طنجرة حتى يصبح فاترا، ثم نضيف اللحمة ونتركه 
على النار حتى يغلي.

نغلي 1 لتر ماء في طنجرة أخرى وننقل اليها اللحمة، ثم نضيف ورق الغار 
واللومي والزنحبيل والقرنفل والقرفة والهال وامللح.

نحفف النار ونغطي الوعاء ونترك اللحمة تغلي ملدة 1 ½ ساعة على نار هادئة.
لألرز األفغاني:

نار منخفضة ونضيف لها السكر و2 ملعقة طعام زيت  نضع طنجرة على 
نباتي ونحرك حتى يصبح السكر بني اللون.

نضيف مرق اللحم مع التحريك، ثم نضيف الكمون والزجنبيل والفلفل وامللح 
و2 ملعقة طعام زيت نباتي ونترك املزيج على النار حتى يغلي.

ملدة 25  نار منخفضة  ونتركه على  الطنجرة  نغطي  ثم  ونحرك  األرز  نضيف 
دقيقة.

في هذه األثناء، نسخن 2 ملعقة طعام زيت نباتي في مقالة ونقلب فيه اجلزر 
ملدة دقيقتني ثم نضيف الزبيب ونحرك ملدة دقيقة.

نسكب األرز في طبق تقدمي ونضع على سطحه اللحمة واجلزر والزبيب ونزين 
الطبق بالكاجو واللوز والصنوبر.



المقادير
البصل أخضر  رزمة من 

1 كوب عيدان كزبرة بدون أوراق

٣ حبات فلفل أحمر مشوي ومقشر

2 علبة طماطم مقطعة 

1 فص ثوم مهروس

2 حبة أفوكادو

2 ليمون

2 ملعقة كبيرة جنب موزاريال

1\4 كوب زيت زيتون

1 كوب خبز مقلي

ملح وفلفل حسب الرغبة

شوربة باالفوكا و الفلفل

طريقة التحضير

1- قطعي البصل األخضر ثم اقليه في زيت زيتون مع 

الثوم.

2- ضعي الكزبرة والفلفل والطماطم في وعاء وأضيفي 

له املاء حتى تغطي هذه املكونات وتترك حتى تنضج.

اخلالط  باستخدام  السابق  اخلليط  بضرب  قومي   -٣

اليدوي ثم أضيفي امللح والفلفل.

له  وأضيفي  كبيرة  مكعبات  إلى  األفوكادو  4- قطعي 

عصير الليمون.

بقطع  وزينيه  التقدمي  طبق  في  الشوربة  ضعي   -5

األفوكادو ورشة جبنة موزاريال وبعض اخلبز املقلي.

املقادير :
1 كلغ من البطاطا الصغيرة.

2 أكواب من زيت القلي
2 مالعق طعام من الزيت النباتي

البصل٬  من  غ   25٠ أو  احلجم  متوسطتان  حبتان 
مفرومتان

75٠ ج من حلم البقر املفروم
½ ملعقة صغيرة من امللح

¼ ملعقة صغيرة من الفلفل األسود املطحون
½ ملعقة صغيرة من السبع بهارات٬ املطحونة

2 مالعق طعام من الصنوبر٬ احملّمص
الصلصة:

2 مالعق طعام من زيت الزيتون
2 فصوص من الثوم

الطماطم٬  من  45٠ ج  أو  احلجم  متوسطة  ٣ حبات 
مقّشرة ومفرومة فرماً خشناً

2 مالعق طعام صلصة طماطم
2 مكعبات من مرقة دجاج

¼ ملعقة طعام من الفلفل األسود املطحون
2 أكواب أو 5٠٠ مل من املاء

طريقة التحضير :
لتشكل  أسفلها  من  جزء  ويُقطع  البطاطس  تُقّشر 
حتى  ساخن  زيت  في  وتُقّلى  جُتّوف  ثّم  سويّة  قاعدة 
يصبح لونها ذهبياً وشبه ناضجة ، توضع جانباً على 

ورق املطبخ المتصاص كمية الزيت الفائضة
يُضاف   ، مقالة  في  النباتي  الزيت  يُحّمى  ذلك،  أثناء 

البصل ويُقّلى ملدة ٣ دقائق أو حتى ينضج
يُضاف اللحم املفروم ويُحرّك حتى ينضج مُيّلح ويُتّبل 

بالبهارات.
يُضاف الصنوبر احملّمص حُترّك املكّونات وتُرفع عن النار
حُتشى البطاطس املقلية مبزيج اللحم وتوضع جانباً

الصلصة :
ن الزيت الزيتون في قدر متوسطة احلجم ويُقّلى  يُسخَّ
الثوم حتى تفوح رائحته ثم تُضاف الطماطم وحُترّك 

املكّونات ملدة 5 دقائق
يُضاف صلصة الطماطم، مكعب مرقة دجاج بنكهة 
حلم اخلروف، الفلفل األسود واملاء. يُغلى املزيج ويُترك 

على نار خفيفة ملدة 1٠ دقائق
حلرارة  مقاوم  طبق  في  الطماطم  صلصة  تُسكب 

الفرن
صلصة  فوق  الطبق  في  احملشية  البطاطس  تُنّسق 

الطماطم
يُغّطى الطبق بورق أملنيوم ويُخبز في فرن محّمى على 
حرارة 2٠٠ درجة مئوية ملدة 4٠ دقيقة أو حتى تنضج 

البطاطا

بطاطا محشية باللحمة



أجمل أفالم ال)كريسماس(

 التي عرفتها السينما

من منّا ال يحّب مشاهدة االفالم وخاصة أفالم ال)كريسماس( 
على  واخملرجني  املنتجني  من  العديد  امليالد..  عيد  حلول  مع 
دور  افالم في  الى  ترجمت  افكاراً جديدة  ابتكروا  الزمن  مدار 
لنا  يتسّن  لم  وبعضها  مبشاهدتها  قمنا  ومنها  السينما 
وااليام  العيد  هذا  حلول  مع  بالكم  فما  لرؤيتها..  الوقت 
وااللفة  احملبة  سحر  عليها  يطغى  التي  الباردة  الشتائية 
من  فيلم  الختيار  عائلتنا  مع  جنتمع  ان  العائلة،  وجمعة 

مجموعة ال)كريسماس( ومشاهدته...

the Night Before Christmas
the Christmas Burglars
a Trap for Santa Claus
the Bad Man’s Christmas Gift
the Night Before Christmas
Arthur Christmas

 All I Want for Christmas
 Christmas on Division Street 
 Yes Virginia, There Is a Santa Claus 
 a Wish for Wings That Work 
a Midnight Clear
)Christmas in Connecticut )TV

 the Christmas Stallion 
  Christmas Vacation 
To Grandmother’s House We Go

 the Night Before Christmas
 a Christmas Romance 
 the Santa Clause 
 One Christmas 
Miracle on 34th Street 

 Blackadder’s Christmas Carol
 the Christmas Wife 
 Ernest Saves Christmas 
 a Very Brady Christmas 
I’ll Be Home for Christmas 



احلمل                          

الثـور           

اجلوزاء         

عزيزي مولود برج احلمل بالنسبة لك ،انها سنة الرومانسية واالستقرار ملولود برج احلمل، 
طاقتك  فان   , جتاهها  باالرتياح  تشعر  عاطفية  جتربة  اي  في  باخلوض  ينصحك  والفلك 
واالستقرار  السعادة  سنة  هيا  ويالتاكيد   , مضاعف  بشكل  العام  هذا  تزداد  العاطفية 

العاطفي ورمبا سنة الزواج او االرتباط ملولود احلمل .
كل الطاقات االيجابيه في العمل لصالح مولود احلمل هذا العام , ولكن يجب عليه املثابره 
واختيار مهنه عملية يوجد بها حركه دائمة , واالبتعاد عن االعمال املكتبيه والتي قد تظطر 

احلمل للجلوس خلف احلاسوب لساعات كثيره , فانه لن يكون محظوظا بها.
يجب على احلمل االهتمام بشكل اكبر بصحته هذا العام النه معرض لكثير من النكسات 
في  جديد  من  القيام  على  ملعاونته  حوله  من  الى  كثيره  اوقات  في  يحتاج  وقد  الصحبه 
حال حدث وانتكست صحته , كما وينبغي االلتزام من جانبه باالغذيه الصحيه والرياضه 

الدائمه .

عزيزي مولود برج الثور ،متيل  هذه السنة ” االعزب “الى الدخول في الكثير من العالقات 
العاطفيه بحماس وال يعرف ماذا يريد , واما برج الثور املرتبط فانه يكون شديد الرومانسية 

في اول شهور السنة , ويحب ان يدلل الشريك كثيرا ويشعره باهميته في حياته .
قد يتسنى ملولود الثور مع دخول فصل الربيع اجناز مشروع شخصي يسهل عليه االدخار 
وتوفير املال للفتره املقبله , ويبدو انه سيحقق امراً ما كان عالقا لفتره طويله وسينجح 

في االمر بفضل صبره وحكمته ونظرته الثاقبه .
العام  , فهو في هذا  اجليده  البدنية  قوتهم وصحتهم  الثور  برج  املشهور عن مواليد  من 
يتحمل كثير من الشمقه والتعب ومتر به ظروف صحيه صعبه اال انه يتخطاها على خير 
مايرام , وينصحه الفلك بالتعرض الشعة الشمس كل فتره النها مفيده لصحته وجتديد 

حيويته .

عزيزي مولود برج  اجلوزاء في هذه السنة فائق الرومانسية ومفرط احلساسية جتاه احلبيب 
دائم  بشكل  ويشعر  واملشاعر  واحلب  للماضي  يشتاق  االيام  بعض  في  وجتده   , والشريك 

باحتياج للحضن والكالم اجلميل والرومانسي , ويقدمه للشريك ايضا بشكل مكثف
يهتم اجلوزاء في هذا العام بالتحصيل والتجميع للمال اكثر منه للعمل على جني املال 
وحسب , وتراه يخطط للمستقبل وحلياة مستقره ماديا , ونظرته تصبح اكثر حكمه في 

طريقة استخدام االموال وصرفها بعيدا عن التبذير والترف
, كما  ينصحك الفلك ان حتاول النوم بشكل اكبر ولساعات اطول مع دخول هذه السنه 
وينصحك باالبتعاد عن االجهاد في العمل وامام احلاسوب , والتقليل من اجللوس على مواقع 

التواصل االجتماعي النها قد تسبب لك اضرارا صحيه ال حتمد عقباها فيما بعد .

السرطان

األسد       

العذراء      

العام ستكون  هذا  السرطان  ايها  لك  احلب  ان عالقات  يبدو   ، السرطان  برج  مولود  عزيزي 
معقده وغير مفهومه من قبلك, فبالرغم من كونك حساسا ورومانسيا اال انك لن تستطيع 
التحكم مبشاعرك في كثير من االوقات , وستظن في وقت ما انك بحاجه الى املساعده , 

فال تطلبها اال من الذين تثق بهم وبرايهم .
على صعيد العمل سوف تتمكن من تنظيم الكثير من االمور املؤجله واملبعثره في حياتك 
املهنيه مع دخول العام اجلديد , كما ويتوقع لك الفلك املرور ببعض حلظات الفشل في تدبير 
امور املنزل واملصاريف املاديه املتبوعه له , واستمرار احتياجك الى تطوير مهنتك وعملك 

واكتساب خبرات جديده ممن حولك .
, اال انه يوجد بعض  على صعيد الصحة يتمتع مولود السرطان بصحة جيده هذا العام 
املشكالت في املعده والتي سيتمكن من ايجاد حال لها مبجرد العنايه بشكل دوري باالغذيه 

التي يتناولها وطبيعة الفيتامينات التي سيحتاجها جسمه مع مرور الوقت .

عزيزي مولود برج االسد ،عاطفتك هذه السنه ستكون في مكانه خاصه جدا , وسوف جتد 
من خاللها املاوى والراحه واالطمئنان , كما ينبأك الفلك بانك ستعيش بعض الوقت في 
مغامرات رائعه مع الشريك او احلبيب , وستجد كثير من االمور التي كانت تنقصك بهذا 

احلب الكبير واملشاعر اجلياشه .
النجاح والسلطه وقوة الشخصيه واكتساب املال هما من نصيب االسد هذا العام , والفلك 
يحذر من التبذير في االموال املكتسبه من العمل لدى مولود برج االسد , النه سيحتجها 

في كثير من االمور العالقه فيما بعد , عليك بالتحلي ببعض االقتصاد ايها االسد .
ستكون اكبر مشاكلك الصحيه هي ظغوطات العمل واوقاته املتقاربه التي قد تصيبك 
بالم وصداع في الراس بشكل دائم , وقد حترمك في بعض االيام من النوم الهنيئ , حاول 

ان تكون منظما اكثر وان تنسق بني وقت العمل ووقت االستراحه, فان لبدنك عليك حق .

مواجهة  وبامكانك   , عاطفياً  مرونه  اكثر  العام  هذا  ستبصح  العذراء  برج  مولود  عزيزي 
التحديات مع الشريك , وسوف حتتاج الى التحدث بشكل مستمر مع احلبيب او الشريك 

في عالقتكما ومشاكلها او املشاكل اخلارجيه لكي حتالنها سوياً
تكون  سوف  , حيث  العام  هذا  جدا  مركزه  العذراء  ايها  العمل  من  حصتك  تكون  سوف 
معظم الوقت منشغال والكنك سعيد ايضا بهذا العام , فهو من االمور احملببه اليك والتي 

تفعلها برغبه ونشوه دون الضجر منها في اي وقت كان .
بحسب توقعات الفلك , فانت تتمتع بصحة مستقره هذه السنه جسميا , وماحتتاج ان 
تدير باالً له , فهي صحتك النفسيه , فالبد ان تتخلص قدر االمكان من املشاعر املزعجه 

وتعيش بعض الوقت مع نفسك ومع االمل بان غد سيكون افضل في كل شيئ .



امليزان         

العقرب   

القوس    

عزيزي مولود برج امليزان، تعيش اوقات رائعة مولود امليزان هذه السنة مع الشريك , وان كنت 
اعزب فسوف جتد تؤام روحك وسيكون هو الذي يتمتع بكل مواصفات الشريك املناسب لك, 
حيث يخبرك الفلك بان السعاده ستخطو اليك اولى خطواتها هذا العام من خالل حظك 

العاطفي .
متر باوقات صعبه قليال في العمل , ويحتاج منك مجهودات مضاعفه هذا العام باملقارنه 
جهدهم  ويبذلون  مساعدتك  يريدون  حولك  الكثيرين  ستجد  انك  اال   , املاضي  العام  مع 
ايام العمل حماسية ومختلفه بسبب التعاون  , وهذا ماسيجعل بعض  للتخفيف عنك 

فيما بينك وبني االصدقاء والزمالء اخمللصني .
الى تفريغ الكثير من الطاقه السلبيه حتى متضي قدماً, وسيكون ذلك سهال من  حتتاج 
خالل اجنازك بعض التمارين الرياضيه واملشي المتار طويله , ينصحك الفلك بعدم اهمال 

صحتك وتاجيل مشروع الدخول في مترينات يوميه الى وقت اخر , النك ستندم بعد ذلك .

 , , ان تؤجل احلب احلقيقي لوقت الحق  عزيزي مولود  برج العقرب قد ال تبدو فكرة جيده 
به  , تشبث  بينكم  الكثيره  االختالفات  رغم  ماتريده  هذا  انه  به  وتشعر  يقابلك  فحينما 
وحاول ان تكون على طبيعتك لكي تفهم الطرف االخر بشكل جلّي , وال تتسرع في احلكم 

عليه .
او  افضل  لوظيفة  االنتقال  ميكنك  , حيث  ماليا  عليك  حظا  االعوام  اكثر  2٠2٠ من  عام 
احلصول على ترقيه في وظيفتك احلالية , ولكن عليك احلذر من االسراف والتبذير , وكن حذرا 

من االشخاص الذين يريدون استغاللك في كثير من املواقف في العمل وخارجه .
معظم املشاكل الصحيه التي قد متر بك هذا العام ايها العقرب , ستكون بسبب القلق 
الصحيه  ومشاكله  التوتر  لك  يجلب  قد  الذي  االمر  وهو   , لك  النفسي  والوضع  الدائم 

الكثيره ومنها القولون العصبي , فكن حذراً , فان الصحة تاج على رؤوس االصحاء .

عزيز مولود برج الفوس، هذه السنة ستكون مؤرقه لك بعض الشيئ مولود القوس عاطفيا, 
حيث يكون فكرك مشغول مبخططاتك وطموحاتك العمليه , فتنشغل كثيرا عن االنتباه 
لوضعك العاطفي ومع الشريك , ومع هذا جتد االمور رائعه حينما تقتربان من بعضكما , 

وال مينعك ذلك من مصارحته بشكل دائم عما يضايقك منه .
عليك التفكير بشكل جدي ايها القوس في وضعك املالي هذا العام , ومحاولة االقتصاد 
في كثير من املصاريف حتى التتعبك الظروف املاديه التي قد تقابلك بشكل مفاجئ في 
وقت اخر من هذا العام , كما ويخبرك الفلك بان موسم الربيع سيكون موسم جناح واعمال 

استثمارية قويه في حياتك املقبله .
صحتك هذه السنة مستقره نوعا ما , اال انه قد تصيبك بعض الوعكات الصحيه التي 
تاتيك بسبب اهمالك لنفسك وصحتك وبعدك عن املاكوالت الصحيه وانصبابك الدائم 

على العمل الوقات متاخره دون االنتباه ملا يحتاجه جسمك من غذاء وطاقه وراحه .

اجلدي         

احلوت          

الدلو           

عزيزي مولود برج اجلدي ،ابتعد ايها اجلدي عن التقلبات املزاجيه مع احلبيب والشريك , وكن 
ان تتصرف  , حاول  العالقه  دمار هذه  الى  اخيرا  االمر  يؤدي  ناضجا في عالقتك معه, فقد 

بحكمة اكبر وان تكون شخصا مسؤوالً .
ال تتبع االخرين في مجريات حياتك العملية , فقد يسببون لك الضرر وال تسلم من العواقب 
, لكي  العام  اكثر خالل هذا  , وابذل مجهوداً  بذاتك  وحذرا  ان تكون عملياً  , حاول  بعدها 

تستطيع ان تكسب جيدا من خالل عملك وتسدد ماعليك من ديون .
برنامج غذائي  , ورمبا سيرك على  ايها اجلدي  العام  نوعا ما هذا  وضعك الصحي مستقراً 
صحي هو السبب , وهو البدايه نحو حياه صحيه افضل , ويشجعلك الفلك على ممارسة 
الرياضه ايضا ومحاولة اخلروج في الهواء الطلق واملشي على شاطئ البحر قدر املستطاع.

انك تعيش حالة حب حقيقي,  العام  بداية هذا  الدلو ،ستشعر في مع  برج  عزيزي مولود 
ان  والبد  , كما  لك  واخالصه  , من مشاعره  االخر  الطرف  من  تتاكد  ان  ولكنك ستحتاج 
جتربة حب  وخوض  فعال  من جديد  البدء  تريك  ان كنت  القدميه  ذكرياتك  من كل  تتخلص 

وارتباط مختلفه .
ستحظى ايها اجلدي بفرصة حقيقية هذا العام لتغيير اجتاهك املهني والعملي , وحتويله 
لـ االفضل وستجد الفرص اكثر من اي سنة مضت بخصوص اختيار طبيعة عمل مالئمة 

لشخصيتك وميولك واجلوانب االخرى ومنها املاديه .
وضعك الصحي هذا العام سيكون رمبا سيئاً اال انك اقوى من ان يهزمك املرض او تتخطاك 
صعوبات االلم , وسوف يتوجب عليك خالل فترات متباعده زيارة طبيب مختص ملعاجلة اي 

مرض قد يصيبك فجاة , فال تهمل االمر واتبع تعليمات الطبيب بحذافيرها .

عزيز ي مولود برج احلوت هذ العام هو عام احلب والصداقه مع الشريك ايها احلوت , ورمبا لن 
تتمكن من االرتباط الرسمي خالل هذا العام بسبب بحثك عن كثير من املميزات املثاليه في 

شريك حياتك والتي رمبا يصعب عليك ايجادها في الوقت الراهن .
سوف  وانها  الصحيح  النجاح  طريق  في  احالمك  ان  تشعر  سوف  السنه  هذه  بداية  في 
تتحقق، اال انك ستكتشف فيما بعد حاجتك للمثابره اكثر وبان االمر ليس سهال كما كنت 
حريصا  كن   , عملك  بخصوص  قرار  اي  اتخاذ  قبل  مرتني  التفكير  من  عليك  والبد  تظن، 

على اختيار الصواب .
قد يرافقك الصداع الدائم واالالرق هذا العام ايها احلوت , فال تبدو ان االمور ستسير على خير 
في كثير من اوقات هذه السنه بالنسبه لصحتك , ويجب عليك ان التهمل االمر وتعرض 

نفسك على طبيب في حال ازدادت االمك وشعرت بعد االرتياح لوضعك الصحي.



هل تعلم أن لهذه االشياء تاريخ صالحية <<<

عرفنا منذ القدم ان هنالك العديد من االشياء التي يجب االنتباه الى تاريخ صالحيتها منها املأكوالت واالدوية 
ومستحضرات التجميل وغيرها ولكن هل تعلم ان هنالك اشياء ال ننتبه لها وهي ايضاً تخضع لتاريخ صالحية 

ويجب التنبه منها وازالتها او تغييرها مثل فرشاة الشعر ، وفرشاة االسنان، املالبس، الوسادة وغيرها.
في البداية ينصح بتغيير الوسادة كل سنتني للعديد من االسباب :

اوال بسبب االستعمال الدائم للوسادة اثناء النوم يتغير شكلها مما يسبب ازعاج اثناء النوم والم في الرقبة باإلضافة الى 
االستعمال املتكرر الذي يسبب تكاثر احلشرات التي حتب العيش في داخل الوسادة.

تغيير املالبس الداخلية واستبدالها باجلديدة  فاالستعمال املتكرر يسبب اإلصابة ببعض الفطريات على مستوى القدم. او 
املناطق احلميمة  لذلك، يجب غسلها بشكل منتظم، وبعد نحو ستة أشهر، عليكاالستغناء عنها.

ومن األشياء التي يجب استبدالها فرشاة الشعر، التي  يجب تنظيفها من الشعر كل أسبوع. وبعد سنة من االستخدام 
يجب التخلص منها.

فرشاة األسنان التي نستخدمها بشكل يومي، يجب أن يتم استبدالها بعد اإلصابة بالزكام أو بنزلة برد. وفي احلاالت العادية 
يجب استخدام فرشاة جديدة بعد ثالثة أشهر.




