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مهني��ً�: قد يتعكر مزاجك الي��وم ب�سبب بع�ض الت�أجيالت 
يف نط���ق عملك، اأعد ترتي��ب اأولوي�تك كي تنجز مه�مك 

ب�لفرتة املطلوبة
ع�طفيً�: تهمك م�سلحة احلبيب وحت�ول اأن ت�س�عده على 

حتقيق طموحه وم�س�ريعه

مهني��ً�: تده�ض املحيط��ني بك وتزيد من ع��دد املعجبني 
عل��ى �سعيد بع�ض الأعم�ل وي��وؤدي اأحدهم دوراً يف هذا 
املج���ل، ع�طفي��ً�: قدرتك عل��ى تقدمي احلج��ج املنطقية 
تبقى كب��رة وتفتح اأم�مك الأبواب، وجتد دائمً� الأجوبة 

عن كل الأ�سئلة، وتربك ال�رشيك يف اأوق�ت كثرة

مهنيً�: اأنت على بعد خطوة واحدة من حتقيق م�رشوع 
اأحالمك فكن على ا�ستعداد له

ع�طفي��ً�: ت�س�يق��ك كث��راً متطلب���ت ال�رشي��ك التي ل 
تتوقف عند ح��ّد وتثر اأع�س�بك، وتدفعك اإىل حت��سيه 

قدر الإمك�ن

مهنيً�: يلف الهدوء والركود اأجواء هذا اليوم 
الأمر الذي مينع ح�سول التطّورات الكبرة

ع�طفي��ً�: يتغّر الو�س��ع وتنتع�ض العواطف 
اللتب��س���ت  وت��زول  الرواب��ط  وتتح�ّس��ن 

ب�سهولة

مهني��ً�: تتخل���ض اليوم من الكث��ر من ال�سغوط 
املربك��ة وتعرف كي��ف تتع�مل م��ع ال�سعوب�ت 

على الرغم من كرثة م�س�غلك
ع�طفي��ً�: الكثر م��ن املو�سوع���ت املهمة التي 
تن�ق�سه��� م��ع احلبيب الي��وم، ا�ستفد م��ن بع�ض 

الفر�ض الذهبية التي تت�ح لك

مهني��ً�: ل ت�ستبع��د تع�ون��ً� م��ع فئ�ت جدي��دة وتبّدًل 
لبع�ض الأو�س���ع بحيث ت�سع حّداً ل�رشاكة اأو لتع�ون 

قدمي
ع�طفي��ً�: تتج�وز ال�سعوب�ت برفق��ة احلبيب وتتقرب 

منه اأكرث، ول توؤجل م�س�ريعك املقررة معه
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إليك فوائد وطريقة تحضير الحمام الملحي في المنزل 
 و امل�س�كل ال�سحي��ة مث�ل التخل�ض من م�سكلة الأرق اأو التوتر 
الع���يل عالوة عل��ى �سبط احلم���م امللحى ملع��دل الأمالح يف 
اجل�س��م ه��ذا ب�لإ�س�ف��ة اإىل ف�ئ��دة احلم�م امللح��ي الع�لية يف 
ع��الج الته�ب���ت ، و ح�س��وات الكل��ى ، و م��� اإىل غ��ر ذلك من 
م�س���كل �سحي��ة متنوعة حت��ى اأن احلكومة الأمل�ني��ة ، و نظراً 
ل��كل تلك الفوائ��د ال�سحية للحم�م امللحي ق��د اأكدت اأن احلم�م 
امللح��ي يعد م��ن اأح��د اأن��واع العالج���ت الن�جح��ة للعديد من 

امل�س�كل ال�سحية التي ت�سيب اجل�سم .
القواعد الواجب توافره� يف احلم�م امللحي :-

يراع��ى يف احلم�م امللح��ي اأن ترتاوح به تل��ك الن�سبة اخل��سة 
ب�ملل��ح ب��ني )%1( و )%3( حيث اأنه يف ح�ل��ة نق�ض الن�سبة 
اخل��س��ة ب�ملل��ح يف احلم�م امللحي ع��ن تلك الن�سب��ة ف�إنه لن 
يك��ون فع�ًل ، و لذلك يكون م��ن املف�سل للغ�ية اأن تزيد الن�سبة 
اخل��س��ة ب�ملل��ح فيه اإىل م� ه��و اأكرث م��ن )%3( لي�سبح اأكرث 
ف�ئدة ، و ف�علية �سحية ، و من الأف�سل ا�ستعم�ل امللح البحري 
حتدي��داً يف حت�سر هذا احلم���م ، و ذلك راجع��ً� اإىل كونه غني 

ب�لعديد من اأنواع املع�دن اله�مة ، و ال�سديدة الف�ئدة ال�سحية .
كيفية اإعداد احلم�م امللحي يف املنزل :-

للقي���م بتح�س��ر احلم�م امللح��ي يف املنزل �سنق��وم اأوًل مبالأ 
حو���ض ال�ستحم���م ب�مل���ء ال�س�خ��ن ث��م ت�أتي عملي��ة اإ�س�فة 
م��� مق��داره ن�سف كوب��ً� من مل��ح البح��ر اإىل امل���ء اأي مبعدل 
ن�س��ف كوب ملحي ل��كل م� مقداره )46( لرتاً م��ن امل�ء تقريبً� 
، و ب�لإم��ك�ن القي���م بتذويب امللح بكمي��ة ب�سيطة من امل�ء ، و 
ذلك ع��ن طريق و�سعه يف حو�ض ال�ستحم�م من اأجل ال�سم�ن 
الك�م��ل لعملي��ة ذوب�ن��ه اجلي��دة بل م��ن الأف�س��ل حت�سر هذا 
احلم���م م��ن بعد غ�سي��ل اجل�س��م ب�ل�س�بون يف البداي��ة ، و ذلك 
راجع��ً� اإىل اأن املنتج�ت ال�س�بونية تفقد الف�علية اخل��سة به� 
عن��د مزجه� مع امللح ، و لذلك يف�سل ع��دم ا�ستعم�ل ال�س�بون 
يف احلم���م امللحي م��ن الأ�س��ض ، و من املف�س��ل ب�لعالوة اإىل 
ذل��ك اأن يبقى ال�سخ�ض يف احلم�م امللحي ملدة زمنية مقداره� 
)20( دقيق��ة عل��ى الأق��ل ، و ذلك حت��ى يتح�سل عل��ى الف�ئدة 

ال�سحية منه ، و ب�سكاًل ك�مل .
اإذ ميك��ن القي���م بتك��رار ه��ذا احلم���م ب�س��كاًل يوميً� م��ن اأجل 
احل�س��ول عل��ى النت�ئ��ج املرج��وة منه م��ن الن�حي��ة ال�سحية 

للج�سم ب�لع��الوة على اإمك�ن ا�ستعم�ل م� مقداره قب�سة واحدة 
م��ن املل��ح الرطب ، و تدلي��ك اجل�سم به��� ب�سكاًل جي��داً اأو لفرتة 
زمني��ة ك�فية ثم ت�أت��ي عملية غ�سيل اجل�سم بع��د ذلك ب�مل�ء اإذ 
اأن تل��ك الطريقة �س��وف تعطي نف�ض النت�ئج اجلي��دة ل�ستعم�ل 
احلم���م امللح��ي ، و ذل��ك م��ع ���رشورة مراع�تن� لع��دم القي�م 
بتك��رار طريقة قب�سة املل��ح يف تدليك اجل�سم ب�س��كاًل يوميً� ، و 
ذلك حتى ل ينتج عن ذلك الإكث�ر منه� ال�رشر ال�سحي ب�جل�سم 
، و الذي يرج��ع اإىل زي�دة الن�سبة اخل��سة ب�لرتكيز امللحي يف 

هذه الطريقة .
اأهم الفوائد ال�سحي��ة للحم�م امللحي :- يوجد عدداً من الفوائد 
ال�سحي��ة التي يعمل احلم�م امللحي على منحه� للج�سم و منه� 

-:
اأوًل :- العم��ل عل��ى ا�سرتخ���ء اجل�س��م ، و ذلك ب�س��كل ك�مل ، و 

التخل�ض اجليد من م�سكلة الأرق ، و �سعوبة النوم .
ث�ني��ً� :- القي���م بتنظي��ف الب���رشة اخل�رجية ب��ل ، و التخل�ض 
الع���يل الوت��رة من تل��ك البق�ي� اخل��سة ب�جلل��د امليت ، و من 

البقع الداكنة اللون املوجودة يف اجل�سم .
ث�لث��ً� :- للحم�م امللح��ي ف�ئدة كبرة يف العم��ل على حت�سني 

ال��دورة الدموية يف اجل�س��م ، و ب�لت�يل امل�س�همة اجليدة للغ�ية 
يف تن�سيط اجل�سم .

رابع��ً� :- التخل���ض الع�يل الدرجة من ح��ب ال�سب�ب ، و من تلك 
امل�س�كل اجللدية املتعددة مث�ل مر�ض الأكزمي� .

خ�م�س��ً� :- احلم�م امللحي مفي��د اإىل حد ع�يل يف التخل�ض من 
تلك ال�سموم املتواجدة يف اجل�سم هذا ب�لإ�س�فة على ف�ئدته يف 
التخل�ض من البكرتي� ، و من اجلراثيم التي تكون موجودة على 

الب�رشة ، و ذلك على مدار اليوم .
�س�د�سً� :- العمل القوي الوترة يف التخل�ض من تلك التقل�س�ت 
اأو النقب��س���ت املتك��ررة يف الع�س��الت ع��الوة عل��ى ف�ئدته 

اجليدة يف عالج الإ�س�ب�ت الري��سية .
�س�بع��ً� :- احلم���م امللحي مفيد يف ترطي��ب الب�رشة ، و احلف�ظ 
الع���يل عليه� رطبة ، و ب�لت�يل �سحي��ة كم� اأن احلم�م امللحي 

يعد حاًل جيداً ، و فع�ًل يف التخل�ض من احلبوب ال�سوداء .
ث�من��ً� :- يعد احلم�م امللحي من اأحد الأمور العالجية ال�سديدة 

الف�ئدة يف التخل�ض من اأمل املف��سل ، و الته�ب�ته� .
ت��سع��ً� :- للحم���م امللح��ي ف�ئ��دة غ��ر حم��دودة يف ت�أخ��ر 

عالم�ت التقدم يف العمر على الب�رشة .

بغداد ــ متابعة

خاص

طريقة عمل الحمص بطحينة العراقي

أفكار مفيدة لطفلك تجعله يبتعد عن الهاتف

هذه فوائد الخميرة للبشرة الجافة

املق�دير 
1 كوب حم�ض جمفف

1/2 ملعقة �سغره كركم  1
اأو م�ء 2 كوب مرق دج�ج، 

4 كوب م�ء
1/2 كوب طحينة

2 ف�سو�ض ثوم، مهرو�سة مع القليل من امللح
1 ع�سر ليمون ح�م�ض

1/2 ملعقة �سغره بكربون�ت �سودا
طريقة التح�سر 

يو�س��ع احلم�ض يف وع�ء كبر، وت�س�ف بيكربون�ت ال�سودا 
والكث��ر من امل�ء. ينقع لليلة ك�ملة. ي�سفى احلم�ض ويغ�سل. 
يو�س��ع يف قدر م��ع 2 كوب من مرقة الدج�ج و 4 اكواب م�ء 
وتغلى على ن�ر ه�دئة. ي�س�ف الكركم. يغلى على ن�ر ه�دئة 
)يق�سط الرغوة( ل�س�عة او اكرث، حتى يلني. ي�سفى وحتفظ م�ء 
الطبخ. يو�سع احلم�ض والطحينة وكوب واحد من م�ء الطبخ 
والث��وم وع�سر احل�م���ض يف وع�ء خ��الط كهرب�ئي. ي�سغل 
اخل��الط حت��ى ي�سبح املزي��ج امل�س��ً�، وي��ذاق لتعديل ع�سر 
احل�م���ض او الثوم او الطحين��ة. ان ك�ن �سميكً� جداً، ي�س�ف 

املزيد من م�ء الطبخ. يقدم بحرارة الغرفة مع خبز البيت. 

امل�سكل��ة الكربى التي تواجه ال�سي��دات يف كل مك�ن هي كيف جتعل 
ابنه��� يبع��د بع�ض الوق��ت عن الهوات��ف الذكية والألع���ب ، فكم هي 
م���رشة اأكرث مم� هي مفيدة ل��ه ، ولكن ال�سوؤال الآن لالأم هل ح�ولتي 
اأن توف��ري لطفل��ك البديل من اأف��ك�ر مفيدة يرتبط به��� لكي ي�رشح 
لك��م اأن يتن���زل عن اله�تف واألع�ب��ه ويتعلق به��ذه الفكرة اجلديدة 

قمت��ي  بتوفره��� ل��ه ، بدون �س��ك الكثر من الت��ي 
الأمه���ت يقوم��وا بن��زع اله�تف من 
يد الطفل ب��دون توفر املن��سب معه 
ن وبذلك يزيد عن��د واإ�رشار الأطف�ل 
على امتالك اله�تف املحمول والذي 
ي��رى في��ه تفريغ ط�قته مل��� فيه من 
األع�ب رمب� ت�سيبه ب�رشر ع�سبي اأو 
نف�سي ب�لتوحد اأو م��� �س�به ، دعون� 
الآن نتج��ه نحو الأف��ك�ر ال�سحيحة 
التي من املمكن اأن جتعل الطفل يرتك 
اله�ت��ف فعلي� ويرتبط به��ذه الأفك�ر الأكرث 
ف�ئ��دة ل��ه ، وهذا م��� �سوف يظه��ر لن� خالل 

الت�لية .ال�سط��ور 

زرع الزهور والنباتات
لو خ�س�ستي لطفلك مك�ن يزرع فيه يف �رشفة املنزل اأو يف اأي مك�ن 

من��سب يف ق�رشيه زهور خ��سة وتكون هذه الزهور خ��سة به  
معاونة املطبخ

حت��ى وان ك�ن الأمر حم��دد لالأطف�ل دون الع����رشة اإل اأنه مميز فقد 
ي�س�ع��دك طفلك يف اإح�س�ر بع�ض اخل���رشوات من الثالجة اأو جتهيز 

بع�ض الأغرا�ض الب�سيطة دون تعنف منك له 
الفنون

اإذا �سع��رت اأن طفلك لدي��ه موهبة فنيه عليك اأن تنميه��� ب�سكل رائد ، 
بتوف��ر الآلت املو�سيقية اأو الألوان التي من املمكن اأن يفرغ ط�قته 

فيه� من عزف اأو ر�سم اأو اأي نوع من اأنواع الفنون التي حتلوا له 
القراءة

تع��د هذه الفك��رة هي اأف�سل الأف��ك�ر ال�سحيحة التي م��ن املمكن اأن 
توفره��� لطفلك من اأجل ال�ستف�دة احلقيقية ، ولو حتقق النج�ح يف 
ارتب���ط الطف��ل ب�لقراءة فح��ني اإذن ت�أكدي اأن ابن��ك اأ�سبح على بعد 

خطوات ب�سيطة من النج�ح الدائم يف م�سرته احلي�تية
الأفالم الكوميدي والعائلية

�سوف تك��ون فر�سة طيبة اإذا جعلتي ابنك يرتبط ب�لأفالم الكوميدية 
والع�ئلي��ة ف�سوف يتع��رف على كثر من جمري���ت احلي�ة ، ويكت�سب 

بع�ض اخلربة من الق�س�ض املختلفة لهذه الأفالم 

تعم��ل اخلم��رة على تبيي�ض ب���رشة الوج��ه ، و ذلك يكون 
ب�س��كاًل �رشيعً� ، و ب�أقل تكلف��ة ممكنة هذا عالوة على اأنه� 
ل ت�ستغرق مدة زمنية طويلة من اأجل ظهور نت�ئجه� على 
الب���رشة ، و ل حت��ى يف كيفي��ة ا�ستعم�له� ، و ذل��ك اإذا م� 
قورنت اخلمرة مع غره� من العن��رش هذا ب�لإ�س�فة اإىل 

اإمك�نية ا�ستعم�له� مع الزب�دي ، و ب�سكاًل �سهاًل للغ�ية .
تق��وم اخلمرة بزي���دة تل��ك الن�سبة اخل��س��ة بن�س�رة ، و 
جم���ل الب���رشة ، و حيويته� ب��ل اأنه� تعم��ل لزي�دة درجة 
نعومته��� ب�سكل جي��د عالوة على ن�سب��ة الرطوبة اخل��سة 
به��� اإذ ينتج ع��ن ا�ستعم�له� للب�رشة اكت�س���ب الب�رشة ذلك 
الرونق اخل��ض ، و الع�يل الروعة ، و ذلك يكون من خالل 

النت�ئج اجليدة التي �ستظهر بعد ا�ستعم�له� على الب�رشة .
ل ينت��ج ع��ن ا�ستعم���ل اخلمرة للب���رشة اأي اأث���ر ج�نبية 

�س���رة على الب�رشة ، و ذل��ك يف ح�ل مق�رنته� مع غره� 
من اأن��واع الو�سف�ت اأو اخللط���ت ، و الو�س�ئل الكيمي�ئية 
اخل��س��ة ب�لعن�ية ب�لب�رشة مث���ل املراهم اأو الكرمي�ت اأو 
تل��ك الأجه��زة التي يت��م ا�ستعم�له� يف عملي���ت التجميل 
للب���رشة . كيفي��ة ا�ستعم�ل اخلم��رة يف العن�ي��ة ب�لب�رشة 
اجل�ف��ة :- يوج��د العديد من تل��ك الو�سف���ت اأو اخللط�ت 
الت��ي يتم به� ا�ستعم���ل اخلمرة من اأج��ل العن�ية اجليدة 
ب�لب���رشة ، و م��ن بني اأهم تلك الو�سف���ت اأو اخللط�ت هي 

خلطة اخلمرة مع الزب�دي ، و هي :-
 خلطة اخلمرة ، و الزب�دي :-

اأوًل :- نق��وم بو�سع م��� مقداره ملعقة كب��رة احلجم من 
اخلم��رة هذا ب�لعالوة مع م� مق��داره ملعقة كبرة احلجم 
م��ن الزب���دي اإذ يج��ب عليك��ي �سيدت��ي مراع���ة اأن تكون 

املق�دير اخل��سة ب�خلمرة ، و الزب�دي مت�س�وية 
�سواء يف املقدار اأو يف الوزن .

ث�نيً� :- نخلط كل من اخلمرة ، و الزب�دي مع بع�سهم� 
البع���ض ، و ب�سكاًل جيداً ثم ت�أتي عملية فرد اخلليط الن�جت 
لدين��� على الوجه ، و الب�رشة ، و من ثم نرتكه على الب�رشة 
لف��رتة زمني��ة مقداره� )15( دقيقة عل��ى الأقل ، و من ثم 
، و بع��د مرور الف��رتة الزمنية تلك نق��وم بغ�سيل الوجه ، و 

الب�رشة ب��ستعم�ل امل�ء الف�تر اأو الدافئ .
ث�لثً� :- نعمل على فرك الوجه ، و الب�رشة بقطعة من الثلج 
، و ذل��ك يكون م��ن اأجل �سم�ن ت�سك��ر امل�س�م�ت بدرجة 
جي��دة ، و من املمكن القي�م ب��ستعم�ل هذه الو�سفة لعدد 
)3( م��رات يف الأ�سب��وع الواحد حي��ث اأن تلك الو�سفة من 

اإحدى اأف�سل الو�سف�ت الطبيعية يف العن�ية ب�لب�رشة .

مهني��ً�: ك��ن جريئً� ه��ذا الي��وم واأظه��ر مقدرتك على 
حتم��ل امل�سووؤلي���ت اجلديدة لأن��ك ق�در عل��ى اإدارة 

اأعم�لك واأعم�ل الآخرين
ع�طفيً�: قوِّ الرواب��ط التي تزعزعت واأِزل اللتب��س�ت 

واخلالف�ت بينك وبني ال�رشيك ب�رشعة

مهني��ً�: التزم وعودك جت���ه الزمالء ول تتهرب من 
م�سوؤولي�تك يف العمل ونفذ املطلوب منك بحذافره
ع�طفي��ً�: حت���ول ج�ه��داً اإر�س���ء احلبي��ب ولكنك 
ت�سع��ر اأنه ل يب�يل، وم��ع ذلك توا�سل �سعيك لت�سل 

اإىل نتيجة

مهني��ً�: اإح��ِم م�س�حل��ك م��ن ال��كالم املع�س��ول، ول تبحث 
ع��ن اجلدال، ب��ل عن التواف��ق واحللول الت��ي تر�سي معظم 
الأط��راف، ع�طفيً�: اأنّبهك من النفع�ل واملع�ندة اأو التكرّب 
على احلبيب، بل ب�در اإىل العتذار، فهو �سهل حلظة ارتك�ب 

اخلط�أ ولي�ض ُمِذلًّ

مهني��ً�: ي�سّلط هذا الي��وم ال�سوء على ق�سية مهنية 
متداخل��ة م��ع �س���أن ع�ئل��ي، ويتحدث ع��ن اإرب�ك 

ب�سبب اإحدى العالق�ت التي جتمعك ب�لزمالء
ع�طفي��ً�: اإذا كنت وحيداَ فق��د جتد ف�ر�ض الأحالم، 

تعرف لق�ءات م�سوقة، وتلّبي دعوات حلوة، 

مهني��ً�: جتنب الفو�س��ى وحم�ولة بع�سه��م ّزجك يف 
ورط��ة وح���ول اأّن تت���رشف به��دوء ول ُتع��ر بع���ض 

النتق�دات اأهمية
ع�طفيً�: اأو�س�عك الع�طفية تبدو جيدة، ل بل ت�ستفيد 

من كل م� يح�سل يف هذه الأثن�ء

يعد احلمام امللحي من اأحد 
اأ�شهر احلمامات العالجية 

يف الأ�شا�س ، و التي 
يجرى ا�شتعمالها بكثافة 
يف الطب البديل ، و ذلك 

راجعًا اإىل فعاليتها العالية 
، و اجليدة يف التخل�س 
من العديد من الأمرا�س

مهني��ً�: ت�سعر ب�لن�س���ط واحليوية م� ي�س�عدك على 
اإنه�ء عملك ب�رشعة و�سهولة

ع�طفي��ً�: ل تت���رشع يف اتخ�ذ ق��رار ب�س�أن عالقتك 
ب�حلبي��ب قد تندم عليه لحقً�، ولن جتد من تثق به 

كم� كنت تثق ب�حلبيب


