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مهني��ً�: حت��زن عل��ى اأحد اأف��راد املهن��ة، وت�أ�ض��ف لو�ضع 
درام��ي مي��ّر ب��ه، اإال اأّن هذا الظ��رف قد يل��م اجلميع حول 
ه��دف واح��د  ع�طفي��ً�: ا�ضتق��رار يف العالق��ة ب�ل�رشي��ك 
اجلديد، لك��ن اال�ضتقرار النه�ئي بينكم��� يحت�ج اإىل وقت 

اأكرب ليفهم اأحدكم� االآخر اأكرث ف�أكرث

الي��وم ت�أني��ً� وانتب�ه��ً�  مهني��ً�: يفر���ض علي��ك ه��ذا 
وتوقي��ع  مع�ه��دات  عق��د  اإىل  وتتو�ض��ل  ل�ضالمت��ك، 
اتف�ق���ت جّيدة تعود عليك ب�لف�ئ��دة الكبرية  ع�طفيً�: 
�ضع��ود وهب��وط موق��ت يف العالق��ة ب�ل�رشي��ك، لك��ن 

ي�ضتح�ضن اأن تب�در اإىل ت�ضحيح الو�ضع قبل تف�قمه

مهني��ً�: ق��د يحم��ل ه��ذا الي��وم بع���ض الفر���ض املهني��ة 
وخ�ضو�ض��ً� اأن��ه ي�ض��كل زاوية جي��دة مع الزم��الء واأرب�ب 
العم��ل لنيل ثقتهم جمدداً  ع�طفي��ً�: تفهم ال�رشيك لك مهم 
لالثن��ن معً�، لكّن الت�ض�ه��ل اأحي�نً� ميكن اأن يعقد الو�ضع 

بع�ض ال�ضيء ويو�ضلكم� اإىل الطريق امل�ضدود

مهني��ً�: يحذرك هذا اليوم من نزاع�ت و�ضوء تف�هم، 
ل��ذا �ضّح��ح بع�ض االأو�ض���ع بعيداً ع��ن االنتق�دات  
ع�طفي��ً�: ت�ضع��ر اأن العم��ر مي�ضي واأن��ك مل جتد بعد 
ال�ضخ���ض املن��ضب، ف�إىل مت��ى �ضتنتظر؟ حن يغزو 

ال�ضيب مفرقك؟

مهني��ً�: ت�ضع��ر ب�جلمود الذي ي�ضيط��ر على حميطك، 
اإال اأن الو�ض��ع اجلدي��د الذي يطراأ ق��د يعني انطالقة 
جدي��دة ومميزة  ع�طفيً�: علي��ك اأن تتقبل الن�ض�ئح 
م��ن ال�رشي��ك، فه��و اأك��رث االأ�ضخ����ض قرب��ً� من��ك 
والوحيد الق�در على م�ض�عدتك يف اأ�ضعب الظروف

مهني��ً�: يتي��ح لك ه��ذا الي��وم فر�ضً� جدي��دة على 
ال�ضعي��د امل���دي ويتحدث اإم��� عن بداي��ة اأو عن 
نه�ية �ضعيدة جداً  ع�طفيً�: عليك مع�ملة ال�رشيك 
ب�لطريق��ة الت��ي ي�ضتحقه���، وخ�ضو�ض��ً� اإذا كنت 

مقتنعً� بخطواتك امل�ضتقبلية جت�هه
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الحمام المغربي.. خلطات للتجميل وفضاء لالسترخاء وتحذيرات من األمراض

للحم���م املغربي طقو�ض ن�ض�ئية مقد�ضة عند املغربي�ت، 
الالتي كنَّ يف القدمي ال يخرجن من بيوتهن اإال يف موعد 

اأ�ضبوعي ذه�بً� اإىل احلم�م.
الف�ض�ء املتوفر يف كل �ض�رع مغربي، ك�ن جم�اًل لتب�دل 

االأخب�ر واالأح�ديث، وخِلطبة البن�ت  اأي�ضً�.
ظه��ر احلم�م يف بالد املغ��رب االإ�ضالمي، فظهرت الكثري 
م��ن احلم�م�ت الت��ي ت�أثرت يف بن�ئه��� و�ضكله� ب�لطراز 
وحتدي��داً   ،)244( االأو�ض��ط  املغ��رب  فف��ي  االأندل�ض��ي، 
بع��ضم��ة الدولة الزي�نية -تلم�ض�ن- جند اأحي�ء املدينة 

ودروبه� تزخر ب�حلم�م�ت االأنيقة.
ويعتق��د بع���ض العلم�ء اأن البخ���ر املت�ض�عد يف احلم�م 

ي�ضه��م يف تن�ضي��ط العق��ل واإنع��ض��ه، ح�ض��ب ال�ضحيف��ة 
الرو�ضي��ة، ب�الإ�ض�ف��ة اإىل اأنه ي�ضفي جم���اًل على الب�رشة 

ومينح املراأة مظهراً �ضحّيً�.
وق�ل��ت ال�ضحيف��ة اإن م��ن اأهم مزاي� "احلم���م املغربي" 
تطهري اجل�ضد، اإذ جتع��ل الرطوبة ودرجة احلرارة الع�لية 

اجل�ضم يتعرق ويفرز املواد ال�ض�رة وال�ضموم.
تتفنن الن�ض���ء املغربي�ت يف ا�ضتخدام االأقنعة الطبيعية، 
اأثن���ء وجوده��ن يف احلم���م، فتك��ون النتيج��ة اأجم��ل 
بكث��ري عل��ى الوجه واجل�ض��م عمومً�. ومن ب��ن اخللط�ت 
امل�ضتخدم��ة الطن املغرب��ي للوجه وال�ضع��ر، وال�ض�بون 
املغربي -م� يعرف ب�ل�ض�بون البلدي- واحلن�ء وخليط 
م��ن االأع�ض���ب.  ال�ضحيف��ة الرو�ضي��ة ق�ل��ت اإن احلم���م 
املغرب��ي، ال يوؤث��ر عل��ى املظه��ر فق��ط، واإمن��� ل��ه ت�أثري 

اإيج�ب��ي عميق على ال�ضح��ة النف�ضية لل�ضخ�ض. ف�حلم�م 
يعترب من الط��رق الن�جعة ملق�ومة االإجه���د، ف�ضاًل عن 
اأن��ه يع��زز املن�عة ويجع��ل االإن�ض�ن يحظ��ى بنوم عميق 
ومري��ح، اإذ يخف��ف من حدة االإره���ق والتعب. وب�لت�يل، 
ميكن الق��ول اإن "حم�مً� مغربيً�" كفيل ب�أن يحفز اجل�ضم 
على اال�ضرتخ���ء وال�ضعور ب�لراحة بع��د اأ�ضبوع �ض�ق من 
العم��ل.  وع��ن مراح��ل احلم���م ب�لتف�ضيل، كتب��ت اإحدى 
 Artos املدون���ت -وهي لي�ضت مغربي��ة- على منتدى
Chic للتجمي��ل تف��ضي��ل احلم���م املغرب��ي. ويو�ضي 
خ��رباء التجمي��ل ب�لبق���ء يف غرفة البخ�ر م��ع احل�ضول 
عل��ى تدليك لبع���ض الوق��ت، اإذ  ي�ض�عد االأم��ر على حرق 
بع���ض ال�ضع��رات احلراري��ة. ب�الإ�ض�ف��ة اإىل ذل��ك، ميث��ل 
احلم�م ع�ماًل مهمً� لتن�ضيط حركة الدورة الدموية، توؤكد 

ذات ال�ضحيف��ة. ويف حن يج��د الكثري من ع�ض�ق احلم�م 
املغرب��ي متعة فيه، اأكد عدد من اأطب�ء االأمرا�ض اجللدية 
اأن الذه���ب حلم���م ع���م ق��د يجعل��ك عر�ض��ة لالإ�ض�بة 
ب�لع��دوى، نتيجة بع�ض االأمرا���ض الفطرية التي ت�ضيب 
اجلل��د، نظ��راً الأن االأج��واء الرطب��ة والدافئ��ة يف احلم�م 
املغربي تعترب بيئ��ة من��ضبة لتك�ث��ر البكتريي� ال�ض�رة، 

ومن ثم تنقله� من �ضخ�ض اإىل اآخر.
 ويرى اأطب�ء القلب وال�رشاين اأن ا�ضتخدام مر�ضى القلب 
حلم�م���ت البخ���ر مفي��د، اإذ تتم��دد  اأوعيته��م الدموي��ة 
وال�رشاي��ن، كم� اأن خروج الع��رق بكمي�ت كبرية ي�ض�عد 
عل��ى انخف��ض �ضغط الدم املرتف��ع، لكن على امل�ض�بن 
ب�أمرا���ض القلب وال�رشاين عدم جت�وز مدة معينة داخل 

احلم�م .  

بغداد ــ متابعة

خاص

طريقة عمل كيك مملح بالدجاج

"البيتزا المحفزة" تعجل مخاض الوالدة الطبيعية.. فما سر وصفتها؟

انتبهي.. هذا ما يحدث لجسدك بعد 10 ساعات من وضع طالء األظافر؟

املق�دير:
- 4 بي�ض�ت

- كوب حليب
- 3 اأكواب طحن

- كوب زيت
- كي�ض خمرية كيمي�ئية

البقدون���ض  م��ن  كب��رية  مالع��ق   4  -
املفروم

- ملح وفلفل اأ�ضود
اإىل  املقط��ع  الدج���ج  م��ن  100غ   -

مكعب�ت
- 100غ من جنب الغروي�ر

 طريق��ة التح�ض��ري: يف وع���ء، اخلط��وا 
كال من احللي��ب والبي�ض والزيت وامللح 
اأ�ضيف��وا  ذل��ك  بع��د  االأ�ض��ود.  والفلف��ل 

الطحن املمزوج ب�خلمرية.
 اأ�ضيف��وا مكعب���ت الدج���ج والبقدون�ض 
واأخريا الغروي�ر. اخلطوا جيدا ثم ا�ضكبوا 
اخللي��ط املتح�ض��ل علي��ه يف ق�لب كيك 

مدهون ب�لزبدة.
يف  دقيق��ة   45 مل��دة  يطه��ى  اأدخل��وه 
ف��رن م�ضخن م�ضبق� عل��ى درجة ترتاوح 
الف��رن  ك�ن  )اإذا  و180°   150° ب��ن 

خ��ضتكم �ض�خن�(

تلج�أ الن�ض�ء احلوامل الالتي ت�أخر موعد والدتهن، 
اإىل العدي��د م��ن الطرق لت�رشيع ال��والدة الطبيعية؛ 
من تن���ول بع�ض االأطعمة املحف��زة مثل االأطعمة 
التدري��ب  ك��رة  عل��ى  الت�أرج��ح  وحت��ى  احل���رة، 

ومم�ر�ضة الري��ضة.
لك��ن، مل ن�ضمع اأبداً عن بيتزا "حتفز" وتعجل موعد 
ال��والدة قبل ه��ذا اخل��رب؛ اإذ اكت�ضبت بيت��زا �ضمعة 
ولق��ب "امُلحف��ز" لعملي��ة ال��والدة؛ اإذ ت���رشع من 

حدوث املخ��ض لدى الن�ض�ء احلوامل.
وق��د تداول��ت العديد من ال�ضحف اخل��رب، بعد ن�رش 
�ضحيف��ة Charlotte Five االأمريكي��ة خ��رباً 
ع��ن  تعجيل بيتزا خم��ض ع��دد من الن�ض�ء الالتي 

تن�ولنه�.
 The Independent �ضحيف��ة  وبح�ض��ب 
 Buffalo-الربيط�ني��ة، ف���إن بيتزا ب�فلو وين��ج
 Hawthorne’s يقدمه� مطعم  التي   ،Wing
New York Pizza and Barr، يف مدين��ة 
�ض�رلوت، بوالي��ة ك�رولين� ال�ضم�لي��ة يف اأمريك�، 

�رشَّعت عملية الوالدة الطبيعية لعدد من الن�ض�ء.
 وقد حتدثت ال�ضحيفة الربيط�نية ل�3 ن�ض�ء اأجننب 
بع��د وقت ق�ضري من تن���ول البيت��زا، الالتي اأكدن 
اأنه��ن خ�ض��ن تل��ك التجربة بع��د ال�ض�ئع���ت التي 
اأُثريت حول البيتزا، وفوجئن ب�أنه� جنحت معهن.

م��ن ج�نب��ه، اأك��د �ض�حب مطع��م البيت��زا، م�يكل 
اآدمز، اأن��ه ت�بع مع عدد من االأمه�ت بعد تن�ولهن 
البيت��زا، واأك��دن اأنه� حف��زت املخ����ض، و�رشعت 

عملية الوالدة.
ولف��ت اإىل اأن اآخ��ر �ضي��دة حت��دث معه���، ج�ءه��� 
املخ����ض بعد 4 �ض�ع�ت من تن���ول البيتزا، فيم� 

اأكد اأنهم يفكرون يف ت�ضمية البيتزا "امُلحفزة"
واأ�ض���ف: "اأُراه��ن اأن زوجت��ي ك�ن��ت تتمن��ى اأن 
تعرف عن البيتزا املحفزة عندم� ك�ن وزن طفلين� 
زائ��داً اأكرث من 4 كيلوغرام�ت". هذا، وي�ضري طبيب 
الن�ض�ء لي�ضلي ه�نزن ليدنز اإىل اأن االأطعمة الغنية 
ب�لتوابل قد حُتدث تقل�ض�ت؛ م� ُيعجل ب�ملخ��ض، 
لكن ت�أثري ذلك ال يتم اإال اإن ك�ن موعد والدة الطفل 
قد اقرتب ب�لفعل، وذلك يف تعليقه على املو�ضوع 
ل�ضحيف��ة Charlotte Five االأمريكي��ة. رمب��� 
تتمنى كل ال�ضيدات احلوامل، االآن، اأن ُتفتتح فروع 

اأخرى لهذا املطعم ال�ضحري يف بالدهن! 

حت��ب الفتي�ت ا�ضتخ��دام امل�نكري لتلوي��ن االأظ�فر 
واإ�ضف���ء �ضكل ج��ذاب عليه�، لكن العل��م يحذر من 
���رشره عل��ى ال�ضح��ة. تكمن خم�ط��ر امل�نكري يف 
يت��ه، ففي حن اأو�ضحت درا�ض�ت �ض�بقة ت�ضببه  �ُضمِّ
يف اال�ض�ب��ة ب�ل�رشط���ن وم�ض��كالت ب�خل�ضوبة، 
اأظه��رت درا�ض��ة اأخ��رى اأن بع���ض م�ضتح���رشات 
جتمي��ل االأظ�ف��ر احلديث��ة حتتوي عل��ى املكون�ت 
الت�لي��ة، الت��ي ت�ضتطي��ع اأن تدمر �ضحتك��م تدمرياً 
خط��رياً: تولوي��ن: وهو م���دة مذيب��ة ت�ضفي مل�ضة 
اأخ��رية ذات نعوم��ة عل��ى االأظ�ف��ر وحت�ف��ظ على 
اللون. ميك��ن اأن توؤثر م���دة التولوين على اجله�ز 
الع�ضب��ي املركزي وتت�ضبب يف ا�ضطراب�ت متعلقة 
اأن ال�ض��داع وال�ضع��ور  ب�لق��درة االإجن�بي��ة، كم��� 
ب�ل�ضع��ف وفق��دان الوعي وال�ضع��ور ب�لغثي�ن هي 
بع���ض االآث���ر املرتتبة على ا�ضتخ��دام م�نكري غري 

مط�بق للموا�ضف�ت. الفورم�لدهيد: وهو غ�ز عدمي 
الل��ون ي�ض�عد على زي�دة م��دة تخزين الطالء. ف�إن 
كنِت تع�نن احل�ض��ضية، ميكن اأن يت�ضبب التعر�ض 
وح��روق  جلدي��ة  الته�ب���ت  يف  للفورم�لدهي��د 
كيم�وي��ة ممكنة، ويف احل���الت ال�ضديدة، ميكن اأن 
يت�ضبب يف ا�ضط��راب �رشب�ت القلب، والت�ضنج�ت، 
وال�رشط���ن. ديبوتي��ل الفث���الت: وه��و ُي�ضتخ��دم 
للتعط��ري، حيث ميكن اأن ي��وؤدي وجود هذا املكون 
اخلطري اإىل ا�ضطراب�ت الغ��دد ال�ضم�ء، واالأمرا�ض 
الن�ض�ئي��ة، واأمرا�ض اجله���ز التنف�ضي. ويف درا�ضة 
اأجراه��� علم���ء عل��ى جمموع��ة تتك��ون م��ن 24 
امراأة، اأظهرت معظ��م امل�ض�رك�ت م�ضتوي�ت ع�لية 
من ثن�ئ��ي فينيل الفو�ضف���ت، وهو اأح��د م�ضتق�ت 
ثالث��ي فينيل الفو�ضف���ت الذي يتك��ون عرب عملية 
االأي���ض، بع��د م��رور 6 �ض�ع�ت من و�ض��ع الطالء. 

م�ضتوي���ت  ارتفع��ت  �ض�ع���ت،   10 م��رور  وبع��د 
ثن�ئ��ي فينيل الفو�ضف���ت 7 اأ�ضع�ف عن امل�ضتوى 
الطبيع��ي، وه��ي نت�ئج مث��رية للقلق حق��ً�.  كيف 
تخت�ري��ن طالء االأظ�ف��ر الذي ال ي���رش ب�ضحتك؟  

امل�نك��ري  وزج�ج���ت  عب��وات  بع���ض  متتل��ك 
عالم���ت معين��ة: "خ���يل م��ن 5" اأو )-5
Free(: وتعن��ي اأن املنتج ال يحتوي على 

الفورم�لدهي��د، اأو م�ضتق�ت��ه ال�ضمغي��ة )وهي 
م�ضتق�ت الفورم�لدهيد ال�ضمغية(، اأو التولوين، اأو 

ديبوتيل الفث�الت، اأو الك�فور.
"خ���يل م��ن 3" اأو )Free-3(: وتعن��ي اأن طالء 
االأظ�ف��ر خ���يل م��ن 3 مكون���ت �ض���رة، وه��ي: 
الفورم�لدهي��د، وديبوتي��ل الفث���الت، والتولوين. 
ف���إن كن��ت حتبن ط��الء اأظ�ف��رك فتذّك��ري دائمً� 

هذه الن�ض�ئح عند و�ضعه اأو عند �رشائه

مهني��ً�: يوؤ�رش ه��ذا اليوم لبع���ض التغيريات االآتية 
يف حي�ت��ك، ال تبت اأي اأم��ر قبل التحقق من �ضّحة 

قراراتك والنت�ئج التي ميكن اأن ترتتب على ذلك
 ع�طفي��ً�: ال تت���رّشع يف احلكم عل��ى ال�رشيك، فهو 
ب��ريء وال عالقة ل��ه، وح���ول اإ�ضالح م��� دّمرته 

ب�أفك�رك اخل�طئة

مهني��ً�: تت�ب��ع برتقب م� يح�ضل حول��ك، وتتو�ضل 
اإىل النت�ئ��ج وتفر���ض اأ�ضلوب��ك وحت�ض��م ق�ضية م� 
ب�رشع��ة، وتدع��وك اإىل الرتوي  ع�طفي��ً�: بعدك عن 
ال�رشي��ك ي�ضعرك ب�لوحدة، فح���ول اأن متنح نف�ضك 

وقتً� اأطول، وهذا �ضي�ض�عدك على تخطي ذلك

مهني��ً�: يحذّرك هذا الي��وم من اتخ�ذ ق��رارات ارجت�لية، 
انتب��ه لئ��ال تقح��م نف�ض��ك يف ورط��ة ق��د ال تخ��رج منه� 
ب�ضهول وترتك انعك��ض���ت �ضلبية جداً  ع�طفيً�: قد ت�ضكو 
اأهم�ل احلبي��ب وغي�به، واأنت حتت�ج اىل دعمه ووجوده 

اىل ج�نبك، ولكن الأ�ضب�ب متعددة جتد نف�ضك وحيداً

مهني��ً�: ي�ض��ري ه��ذا الي��وم اإىل فر���ض ممي��زة هي يف 
الطري��ق اإليك وتتعل��ق بعمل مثمر وبنج���ح م�رشوع 
تعلق علية اأماًل كبرياً  ع�طفيً�: عالقة ع�طفية تتحكم 
فيه��� املزاجي��ة، وهذا م��� يدفعك اإىل اتخ���ذ قرارات 
ح��ضم��ة يف هذا االجت�ه، لكنك �رشع�ن م� تفكر فيه� 

وترتاجع عنه�

مهنيً�: يتح��دث هذا اليوم عن بداية جيدة مهم� �ضعى 
بع�ض الزمالء للنيل من �ضمعتك، ف�أنت �ض�حب �ضجل 
ن��ض��ع لدى اأرب���ب العمل وجن�ح�ت��ك ال�ض�بقة تقف 
�ضداً منيعً� يف وجههم  ع�طفيً�: بوادر حلول يف االأفق 
الأزمة هّددت العالقة ب�ل�رشيك، ومب�درة �ضغرية منك 

تعيد ت�ضويب االأمور

ال ميكن ملن يزور املغرب 
اأال يقوم بجل�سة ا�سرتخاء 

يف "احلمام املغربي"، 
الذي يتواجد اأي�سًا 

مبجموعة من الدول 
العربية، بعد اأن جتاوزت 

�سهرته حدود البلد. ال يفيد 
احلمام املغربي الب�سرة 

فقط، بل اإن له اإيجابيات 
على احلالة النف�سية اأي�سًا، 

 vach" ح�سب �سحيفة
modnij" الرو�سية.

مهنيً�: يح��ذرك هذا اليوم من املغ�م��رات واملج�زف�ت، 
بل ح�ول بذل املزيد من اجلهد يف االأي�م القليلة املقبلة 
لتح�ض��د م� زرعته وخططت له   ع�طفيً�: عليك اأن تكون 
رح��ب ال�ضدر مع ال�رشيك، وغ�ّض الط��رف عن جت�وزاته 
اإذا ك�نت غري متعّمدة، فرمب� مير بظروف نف�ضية �ضعبة


