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مهنيًا: تطلب م�ساعدة اأحد الزمالء للتدخل وتلطيف 
الأج��واء يف العم��ل ب�سب��ب اخلالفات احل��ادة التي 
حدثت يف الآونة الأخرية  عاطفيًا: تبحث يف �سوؤون 
عاطفية، وتك��رث ملعلومات واأخب��ار جديدة، وقد 
تن�ساأ عالقة جديدة تب�رص النور يف القريب العاجل

مهني��ًا: املزاجية يف العمل غالبًا م��ا توؤدي اىل �سدامات 
وم�ساحن��ات م��ع الآخري��ن، فح��اول اأن تك��ون اإيجابي��ًا 
لرت��اح من ه��ذا الو�سع  عاطفيًا: مناق�س��ات مهمة حتّدد 
م�سري العالقة امل�ستقبلية مع ال�رصيك، مهما يكن اإطارها، 

ورمبا تقدم اإليك بع�ض املقرحات املفيدة

مهني��ًا: يعدك هذا اليوم باأجواء مهنية مريحة، وكن 
م�ستع��داً للمرحل��ة املقبلة فهي تتطل��ب منك الكثري 
من الوقت وال�سرب  عاطفيًا: خ�س�ض للحبيب املزيد 
م��ن الوق��ت ليفك��ر يف م�ستقب��ل عالقته ب��ك، اتخذ 
الق��رار املنا�سب لتحديد الأط��ر الوا�سحة للم�ستقبل 

العاطفي

مهني��ًا: �سفحة من املواجهات املهنية، والو�سع امل�سطرب 
املحي��ط بك يف عملك يحتم عليك ع��دم الت�رّصع الذي يودي 
بك اإىل اتخاذ مواقف بعيدة عن قناعاتك  عاطفيًا: اإذا اأردت 
امل�س��ّي يف عالقتك اجلديدة، علي��ك اإنهاء عالقتك بال�رصيك 

لئال تبقى اأ�سري ال�سياع وال�سالل الذي يعقد العالقة

مهني��ًا: ت�سن��ح ل��ك الفر�س��ة للم�ساحل��ة ولإع��ادة 
الأم��ور اإىل جمراها الطبيعي مع من اختلفت معهم 

اأخرياً
 عاطفيًا: تعي�ض حلظات جميلة جداً ت�ستعيد خاللها 

ثقة احلبيب بك، وتتحّرر من العقد والتحفظات

مهني��ًا: تك��ون اإجنازاتك خ��الل هذا الي��وم دافعًا لك 
للمطالب��ة بتح�سني و�سعك املهني، ويحاول اجلميع 
اأن يدفع��ك اإىل مواجه��ة ق��رارات �سعب��ة وم�سريية  
عاطفي��ًا: ل �س��يء يخفف من الوه��ج العاطفي بينك 
وب��ني ال�رصي��ك، ويتحدث هذا اليوم ع��ن حدث يزرع 

ال�سعادة يف قلبك
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هذا ما يحدث لبشرتك ولجسمك حين ال تشربين الماء!

يتك��ون اجل�س��م البال��غ م��ن 55 اإىل 60 يف املائة من 
امل��اء، وهو م��ا يدل عل��ى اأهمية جتديد ه��ذه املخازن 
احليوية. وم��ن املنطقي اأنه عندما جتّف اأج�سادنا، يتّم 
اإر�س��ال عالمات حتذير وا�سح��ة باأننا بحاجة للتحقق 
م��ن م�ستويات ال�سوائل لدينا. اإذا حدث ذلك، فمن املهم 

اأن تقومي بكّل �سيء للرطيب من جديد. 
اإليِك بع�ض الآثار اجلمالية لعدم �رصب كميو كافية من 

املاء.
ب�رصتِك اجلاّفة ل تتح�ّسن مع الكرميات

م��ن الطبيعّي اأن اأن تتغ��رّي ب�رصتنا مع تغ��رّي الف�سول. 
يف اأ�سه��ر ال�ستاء، جن��د اأّن ب�رصتنا �ساحب��ة وبال حياة. 
الب���رصة اجلافة تفتق��ر اىل الزهم وينبغ��ي اأن ت�ستجيب 
لتطبي��ق املنتجات الغني��ة بالزيت. يف ه��ذه احلالت، 
تطبي��ق كمي��ات وف��رية م��ن املرطب��ات تك��ون كافية 

لتح�س��ني الو�س��ع. اإذا، يف اأي حلظ��ة م��ن ال�سنة، بقيت 
ب�رصت��ِك جافة ومت�سقق��ة على الرغم م��ن اأنِك تواظبني 
على الكرمي��ات املرطبة، اإعلمي اأنِك ل ت�رصبني كميات 
كافي��ة من امل��اء. ل تدعي ب�رصتِك تفق��د بريقها ب�سبب 

اجلفاف!
ال�سفتان اجلافتان واملت�سققتان

م��ن البديهّي اأنه ح��ني ل ت�رصبني ما يكف��ي من املاء، 
ميي��ل فم��ك ول�سان��ك اىل املعان��اة م��ن اجلف��اف. ل 
تهم��ي ه��ذه العالم��ة. اىل جان��ب ذل��ك، يتب��داأ �سفتيِك 
اأي�س��ًا بالت�سق��ق ب�سكٍل كب��ري على الرغم م��ن ترطيبها 
وتق�سريه��ا. اإبدئ��ي ف��وراً باإعادة ال�سوائ��ل اىل ج�سمِك، 
فبل�س��م ال�سف��اه مل يعد يج��دي نفعًا. من امله��ّم جداً اأن 
تعلمي اأّن جفاف الفم ميكن اأن ي�سبب حالة خطرية من 
رائح��ة الفم الكريهة! ومن اجلدي��ر بالذكر، مع ذلك، اأن 
جفاف الفم وزيادة العط�ض ميكن اأن يكون عالمة على 
�س��يء اأكرث خطورة. اإذا مل تتح�سن الأعرا�ض بعد ب�سعة 

اأيام، اإ�ست�سريي طبيبِك.
اإكت�ساب الوزن

�سدق��ي اأم ل، ميك��ن اأن يك��ون لتّو�سع حمي��ط خ�رصِك 
عالم��ة عل��ى اأنك ل ت�رصب��ني ما يكفي م��ن املياه. وقد 
اأظه��رت الدرا�سات اأن �رصب القليل من املاء )اأي حوايل 
500 مل(، ميكن اأن يعزز عملية التمثيل الغذائي بن�سبة 
ت�س��ل اإىل ٪30. لذل��ك لي���ض من امل�ستغ��رب اأن العديد 
من خ��رباء ال�سحة والعافية يدرج��ون زيادة ا�ستهالك 

املياه بني ن�سائحهم لفقدان الوزن واحلفاظ عليه.
واأي�س��ًا، يعتق��د اخلرباء اأن��ه حتى اجلف��اف املعتدل اأو 
غ��ري احلاّد ميكن اأن ير�سل اإ�سارات خمتلطة اإىل الدماغ 
ويجعلك تعتقدين اأنك جائعة عندما حتتاجني فقط اىل 
القلي��ل من املاء. �رصب ك��وب واحد اأو اثنني قبل وجبة 
الطع��ام ميك��ن اأن ي�سبعِك قلي��اًل ويحّد م��ن رغبتِك يف 
تن��اول الطعام عندم��ا يحتاج ج�سمك فق��ط اىل املزيد 

من الرطيب.

بغداد ــ متابعة

خاص

طريقة عمل كيك التمر والشوكوال 

ماذا تلبسين طفلك الصغير في فصل الربيع؟

هذه األطعمة.. ال تقدميها ألطفالك قبل النوم!

 املقادير : 190 غ زبدة طرية
كوب �سكر اأ�سمر 4 بي�ض 2 كوب طحني

ملعقة �سغرية بايكينج باودر ¼ ملعقة 
�سغرية جوزة الطي��ب ½ ملعقة �سغرية 
بيكربون��ات  �سغ��رية  ملعق��ة  زجنبي��ل 

ال�سوديوم
¼ كوب كاكاو

400 غ متر منقوع باملاء ال�ساخن
كوب جوز

طريقة العمل : 
الزب��دة الطرية وال�سكر  1.يف �سح��ن �سعي 
الأ�سمر ثم قومي باخللط بامل�رصب اليدوي.

2.اأ�سيفي البي�ض، ثم ا�ستمري باخلفق.
البايكينج  اآخر �سعي الطحني،  3.يف �سحن 
باودر، جوزة الطي��ب، الزجنبيل، بيكربونات 

ال�سوديوم، الكاكاو، مع التقليب.
4.اأ�سيف��ي مزيج الطحني عل��ى خلط الزبدة 
والبي���ض ث��م قومي بالعجن حت��ى احل�سول 

على القوام املنا�سب.
5.اأ�سيفي التمر واجلوز مع التقليب.

6.ا�سكب��ي اخلليط يف �سيني��ة مبطنة بورق 
الزبدة.

7.اأدخلي ال�سينية الفرن حتى متام الن�سج.

 حل ف�سل الربيع، والورود تفتحت بالكامل والألوان 
يف جمي��ع النح��اء. ولك��ن عل��ى الرغم م��ن �سيطرة 
ال�سم�ض الدافئة وامل�سّعة وال�سماوات الزرقاء، ل يزال 
الهواء بارداً بع�ض ال�س��يء، وميكن لدرجات احلرارة 
اأن تتغرّي من �ساعة اإىل اأخرى، ما �سيجعل امر اختيار 
مالب�ض طفلك حتّديًا حمرّياً بع�ض ال�سيء بالن�سبة لك. 

الطبقات
م��ع الطق���ض املتقل��ب ودرج��ات احل��رارة املتغرية، 
�سيك��ون علي��ك الركيز عل��ى �سيء اآخر غ��ري املظهر 
الظريف واجلمي��ل ل�سغريك. يجب اأن حتر�سي دائمًا 
عل��ى اإلبا�سه طبق��ة اإ�سافية رقيقة ميك��ن خلعها اإذا 

�سعر باحلر، متامًا كما ت�سعرين انِت. 
الب��ذلت ال�سيق��ة والكامل��ة ت�سلح لالرت��داء كطبقة 
حتت املالب�ض، فريتدي فوقها �رصواًل و�سرة �سوفية 
رقيق��ة ميكن خلعهم��ا عن��د ارتفاع درج��ة احلرارة، 
كما ي�سلح��ان للفتيات والفتي��ان. اختاري �رصاويل 
و�سرات م�سنوع��ة 100 باملئة من ال�سوف الرقيق 

الناعم، على اأن يكون ال�رصوال بخ�رص مطاطي. 
يج��ب اأن تخت��اري قما�س��ًا يتنف���ض ب�سهول��ة لي�سعر 
طفل��ك بالراح��ة مهم��ا كان الطق�ض امل�سيط��ر. فعلى 
عك���ض ال�س��وف ال�سمي��ك والك�سمري، يعم��ل ال�سوف 
الرقي��ق عل��ى تعديل درجات ح��رارة اجل�سم، ويحمي 
ب�رصت��ه من اأي ردود فع��ل ح�سا�سة ناجتة عن تفاعل 
احل��رارة م��ع القما���ض، خا�س��ة اأن��ه ُي�سع��ر ال�سغري 
بال��دفء عندم��ا تكون درج��ات احل��رارة منخف�سة، 
اأي اإن��ه مثايل للطق���ض الربيعي. ُي�ستح�س��ن اأي�سًا اأن 
ت�سحب��ي مع��ك بطانية رقيق��ة اإىل اأي م��كان ذهبت 
اإلي��ه اإذا زادت الربودة، اأو لتغطيته عند النوم وتغيري 

احلفا�سات. 
اأناقة عملية

اختاري ل�سغريك مالب�ض رقيقة وربيعية �سهلة اخللع 
يف ا�سه��ره القليلة الأوىل. غالبًا ما تكون الت�سكيالت 
ال�سا�سية ملاركات مالب�ض الأطفال ال�سغار مالب�ض 
عملي��ة ت�سلح لرتدائها كل ي��وم... ميكنك اأن تكرثي 
من ���رصاء الب��ذلت ذات القطع��ة الواح��دة امل�سممة 
ب�سح��اب من اأعلى اإىل ا�سفل اأو كب�سولت. كما ميكنك 

اأن ت�ستخدم��ي �سرة �سوفية ناعمة ميكن اأن تلب�سيه 
اإياها ف��وق مالب���ض القطعة الواحدة فه��ي �ستمنحه 

الدفء والأناقة التي �ستحبينها لطفلك.
من الراأ�ض اإىل القدمني

ميك��ن لرت��داء القّبع��ة اأن ي�ساعد على حماي��ة راأ�ض 
طفلك م��ن احلرارة. ميكن لختي��ارك قّبعة م�سنوعة 
من قما���ض رقيق كقما�ض املريينو اأن يفي بالغر�ض 
الأحي��ان  اغل��ب  الأطف��ال يف  تاأت��ي قبع��ات  هن��ا. 
مطاط��ة، واأحيانًا متت��د حتى الذقن ع��رب الوجنتني، 

وتربط اأ�سفلها.
نزهة يف اخلارج

اأجم��ل ما يف ف�سل الربيع ه��و اأنه ي�سمح لك بالتنزه 
م��ع طفلك، دون خوف. ميكن��ك اأن ت�سعيه يف عربته 
واأن تلب�سي��ه مالب���ض منا�سب��ة. ه��ذه النزه��ات تفيد 

طفلك جداً، وتهّدئه، ومتنحه مزاجًا جيداً. 
ولكن حت�رصي جيداً لأمطار ابريل

ل تخدعن��ك ال�سم�ض الدافئ��ة، ول تخرجي من منزلك 
دون مظلة وبطانية لطفل��ك وحتديداً يف �سهر ابريل، 

فقد تت�ساقط الأمطار. 

مي�سي الإن�سان الكثري من اأيام حياته يف النوم الذي 
ل يك��ون �سحيًا دائم��ًا ول يلّبي احتياج��ات ج�سمه. 
وميك��ن لكثري من العوام��ل اأن توؤّثر تاأثرياً �سلبيًا على 
مفعول الن��وم كالتوتر وم�ساكل اله�سم وعدم احرام 
مواعيد الفرا�ض، وهن��اك درا�سات كثرية اأثبتت اأن ما 

نتناوله على الع�ساء يوؤثر كثرياً على طبيعة النوم.
والأمه��ات يعرفن جيداً اأن الغذاء الذي يتناوله الطفل 
ل ب��د اأن يوؤثر عل��ى طبيعة نومه. من هن��ا، ولتفادي 
ت�سييع الوقت لدف��ع �سغريك اإىل اخللود اإىل الفرا�ض، 
�س��ات  اإلي��ك ن�سائ��ح م��ن اأ�سه��ر اخلب��ريات املتخ�سّ
بتغذي��ة الأطف��ال. ماذا يج��ب اأن تطعم��ي الطفل قبل 
اأن يخل��د اإىل النوم؟ يف الأ�سه��ر ال�ستة الأوىل، يتغّذى 
الطف��ل فق��ط م��ن احللي��ب، �س��واء اأكان ع��ن طري��ق 
الر�ساع��ة الطبيعية اأو عن طري��ق  الزجاجة. بعدها، 
يتغ��رّي غذاوؤه قلياًل، وُت�ساف حبوب الأرز اإىل احلليب 
ال��ذي يكفل تلبي��ة حاج��ات الطفل م��ن الربوتينات، 

ومينح��ه الطاق��ة ال�رصوري��ة لعملي��ة اله�س��م خالل 
اللي��ل باأكمل��ه. وهك��ذا، �سين��ام طفلك ب��دون انزعاج 
ط��وال اللي��ل.  ل��الأولد الأك��رب �سنًا، ما ه��ي الأطعمة 

التي يجب اأن تتفاديها؟
الربوتينات وحتديداً اللحم الأحمر

تتطّلب الربوتينات وقت��ًا طوياًل لُته�سم. لهذا ال�سبب، 
اإن ت�سّم��ن ع�س��اء طفل��ك قطع��ة من اللح��م، ميكن اأن 

ي�سعر ببع�ض ال�سطراب والنزعاج لياًل.
الأطعمة الدهنية

الكرمي��ا الطازجة والزبدة والأطعم��ة ال�رصيعة... هذه 
الده��ون امل�سبعة تتطّل��ب الكثري م��ن الطاقة والوقت 
لته�س��م. له��ذا ال�سب��ب، ه��ذا النوع م��ن الطعام ميكن 

اأي�سًا اأن يوؤدي اإىل ا�سطراب يف عملية اله�سم. 
ال�سّكر والأطعمة احللوة

ال�سكاك��ر وامل�رصوب��ات الغازي��ة اأو الكع��ك وقوال��ب 
كاملغنطي���ض  الأطف��ال  جت��ذب  جميعه��ا  احلل��وى.. 

لكنه��ا حترمهم النوم  براحة. لهذا ال�سبب يجب اأن 
تتفاديها.

الباذجنان
اإن تن��اول الفواك��ه واخل�سار مفيد ج��داً لل�سحة. 

الغني��ة  اخل�س��ار  اأن��واع  م��ن  الباذجن��ان  ولك��ن 
الأطعم��ة  م��ن  وُتع��ّد   الأرق  وت�سب��ب  بالنيكوت��ني 
املنّبه��ة. لهذا ال�سبب، يج��ب اأن يتناولها الأطفال يف 
وقت مبك��ر. ما هي الأطعمة التي ُيحّب��ذ اأن يتناولها 
ال�سغ��ار لي��اًل؟ بناًء عل��ى ما �سب��ق، ُتع��د البقوليات 
كالكين��وا واحلم���ض والبطاط��ا م��ن الأطعم��ة الت��ي 
ت�سل��ح اأن يتناوله��ا ال�سغ��ار لياًل قبل الن��وم، لأنها 
ت�ساعد على اإفراز هورم��ون ال�سريوتونني الذي يحّفز 
على الن��وم والنعا�ض. كذلك ين�س��ح اخلرباء الأمهات 
باتباع روتني ثابت يت�سّمن كل عادات ما قبل النوم 
كال�ستحم��ام وق��راءة ق�س��ة اأو التح��ّدث اإىل الطف��ل 

واملحافظة على هذه العادات ب�سورة دورّية.

مهني��ًا: ل تتم��اَد يف اأف��كارك ال�سود، بل �سع ح��ّداً لها، 
وغ���ضّ النظ��ر عن كل ما تق��ع عليه عيناك م��ن اأخطاء 
يرتكبه��ا بع���ض الزم��الء  عاطفيًا: ح��اول ان تنظر اإىل 
حما�سن احلبيب واإيجابياته ومت�ّسك بها وكن مت�ساحمًا 
مع��ه اإىل اأق�س��ى حد، فهو �رصي��كك يف النهاية والوحيد 

الذي �سيالزمك حتى النهاية

مهني��ًا: علي��ك اأن تقتنع مبا كتب ل��ك، فالعمل الذي 
توؤّدي��ه اليوم هو م�سدر رزقك ول بديل عنه اأقله يف 
امل��دى املنظ��ور   عاطفي��ًا: يعدك هذا الي��وم مبوعد 
عاطف��ي حميم ومثري واأوقات �سعيدة، فال تقدم على 

اأعمال ع�سوائية للفت نظر ال�رصيك

مهني��ًا: تراك��م الأ�سغال وتط��راأ اخلالف��ات على نحو 
وا�س��ح وملمو���ض، لذل��ك فاإّنه يوم غري مالئ��م اإطالقًا 
للتط��ّرق اإىل املو�سوعات احل�سا�سة  عاطفيًا: متيل اإىل 
اإثارة اخلالفات، وتبحث عن الأعذار لتوجيه اللوم اإىل 
احلبي��ب، م��ا يثري قلقه من ت�رصفات��ك ورمبا يفكر يف 

البتعاد عنك فرة

مهني��ًا: كرثة التدخالت توؤثر �سلب��ًا يف بع�ض الأحيان، 
وهنا يفر�ض ح�سم املو�سوع �رصيعًا قبل تفاقم الأمور 
وو�س��ع النق��اط عل��ى احل��روف  عاطفي��ًا: جت��د نف�سك 
وا�سح��ًا يف قرارات��ك وحا�سمًا جتاه املواق��ف وتتمّتع 
باجل��راأة التي ت�سمح لك بنقا�ض مو�س��وع �سائك بهدوء 

ومو�سوعية 

مهني��ًا: حما�ست��ك الزائدة للوقوف اإىل جان��ب الآخرين لن 
توّرط��ك يف مواجه��ات، لك��ن متّه��ل فه��ذا اأف�س��ل، وعليك 
احلذر من بع���ض الأ�سخا�ض املت�سري��ن باأثواب احلمالن  
عاطفي��ًا: اإ�س��داء الن�سائ��ح ق��د يكون نافع��ًا، لك��ّن العمل 
مبوجبه��ا يفر���ض علي��ك قي��وداً مل تك��ن تتوقعه��ا عل��ى 

الإطالق، وخ�سو�سًا هذا اليوم

 ن�سمع هذه اجلملة كّل يوم: 
معظمنا ال ي�سرب الكمية الكافية 
من املاء. نعلم اأننا بحاجة اإليها، 

ولكن ل�سبب ما، نف�سل اأحيانًا يف 
جعلها من اأولوّياتنا. وكنتيجة 

لذلك، نبداأ مبالحظة بع�ض 
التغيريات يف ج�سمنا وب�سرتنا. 

مهنيًا: يفتح هذا اليوم �سفحة جديدة من املواجهات 
املهني��ة، فتح�س��م اأمرك وتتخ��ذ ق��رارات مل يتوقعها 
اأح��د  عاطفي��ًا: ل ت�سم��ح لبع�ض املغر�س��ني التدخل 
يف حيات��ك العاطفي��ة وت�سوي�ض العالق��ة بينك وبني 
ال�رصي��ك، فالعالق��ة اجليدة بينكم��ا تغيظهم اأكرث مما 

تت�سور

ُ


