
Wed. 7 Dec. 2016 issue no 239نواعم10
االربعاء 7 كانون االول 2016 العدد 239

�أو�ض��اع  �لي��وم ع��ن  مهني��ًا: يتح��دث ه��ذ� 
مهني��ة متينة وممت��ازة، وما ب��د�أت به قابل 
لال�ضتم��ر�ر و�لتط��ور �إذ� و�ظب��ت عليه بجدك 
ون�ضاط��ك �ملعهودين عاطفي��ًا: غيمة �ضود�ء 
ق��د توؤث��ر يف عالقتك باحلبي��ب لكن �رسعان 

ما تعود �لأمور �إىل طبيعتها 
و�أف�ضل مما كانت �ضابقًا

مهني��ًا: مينحك ه��ذ� �ليوم فر�ضة م��ن �لعمر، 
ل ت�ضيعه��ا بل تلقفها و��ضتف��د منها لتحقيق 
حلمك �لذي طاملا ر�ودك عاطفيًا: يزيد تدخل 
�لآخري��ن بعالقتك م��ع �ل�رسيك �لأم��ور �ضوء�ً 
ورمب��ا ي�ضب��ب يف �إنهائه��ا، لك��ن وعيكم��ا ل 

ي�ضمح بذلك

مهني��ًا: قد يزيد هذ� �لي��وم �لأمور تعقيد�ً، فال 
تت�رسع يف �تخ��اذ �لقر�ر�ت �ملهمة، فقد تندم 
عليه��ا لحق��ًا عاطفي��ًا: ي�ض��اورك �لن��دم من 
خط��اأ �قرتفته م��ع �حلبيب و�ضبب ل��ه �خليبة 
من��ه جم��دد�ً  �لتق��رب  فتح��اول  و�لإحب��اط، 

وتنجح يف ذلك

�لي��وم �جلمي��ل بع���ض  مهني��ًا: يحم��ل ه��ذ� 
�لأخب��ار �جلدي��دة و�لتحديات ب��ن �لأ�ضاليب 
�لقدمية و�لأف��كار �لثورية و�ل�ضاب��ة عاطفيًا: 
تعي���ض يومًا ممي��ز�ً وتق�ضي وقت��ًا ممتعًا مع 
�ل�رسي��ك ل��ن تن�ض��اه �أب��د�ً لأن لقاء�تكما معًا 

قليلة يف �ملدة �لأخرية

مهني��ًا: يثري ه��ذ� �لي��وم ق�ضية �رس�ك��ة ورد�ً 
ل ياأت��ي، لك��ن ل��ن تعرت�ض��ك معاك�ض��ة م��ا 

و�حتجاج �أو ��ضتمهال يربكك
عاطفيًا: جتد �ل�ضتق��ر�ر يف حياتك �لعاطفية 
�حلالية، ول توؤذي م�ضاعر �حلبيب بل تعامله 

بلطف ولن

مهني��ًا: ي�ضري ه��ذ� �ليوم �إىل ح�ض��د من �لنا�ض 
حول��ك وعالق��ات مهنية معق��دة ت�ضعك �أمام 

خيار�ت �ضعبة عليك �لختيار بينها
عاطفيًا: تتلقى جمموع��ة من �لأخبار �لطيبة 
ت�ضاع��دك عل��ى تثبي��ت عالقت��ك 

بال�رسيك مبا يتو�فق ورغبتكما

مهني��ًا: يتحدث ه��ذ� �ليوم ع��ن در��ضة جيدة 
و�تخاذ قر�ر مهم يف �لعمل قد يقبل �ملقايي�ض 

ويبدل نظرة �أرباب �لعمل �إليك نحو �لأف�ضل
بال�رسي��ك  تتعل��ق  م�ضاأل��ة  تقلق��ك  عاطفي��ًا: 
وت�ضو�ض بالك، ل تفكر فيها وركز على �لأمور 

�ملهمة
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كيف تحصلين على بطن مشدودة وقوام ممشوق؟

�لتنف�ض بعمق
هن��اك بع�ض متارين �لتنف�ض �ملفيدة لهذ� �لأمر، 
كم��ا �أنه��ا ت�ضاع��د عل��ى �لتخفيف م��ن �إح�ضا�ض 
�أن  �لأف�ض��ل  وم��ن  و�لقل��ق،  بالتوت��ر  ج�ضم��ك 
متار�ضيها، فلن تكلفك �لكثري من �لوقت �أو �جلهد.

تناويل ثالث وجبات يوميا
تناويل وجبات �ضغرية على فرت�ت متباعدة من 
�لوق��ت لأن ه��ذ� يزيد من معدل �حل��رق و�هتمي 
بتن��اول وجبة �لإفطار لأنه��ا �رسورية وت�ضمن 

لِك �لن�ضاط طو�ل �ليوم.
�لإح�ضا�ض �ل�ضديد باجلوع

يجب عليك �لتوُقف عن �لإح�ضا�ض باجلوع، فذلك 
�ضوف ُي�ضجع ج�ضمك عل��ى �تخاذ رد فعل �ضدك، 
ُمتمثل��ة بتخزي��ن �ملزي��د م��ن �لده��ون لتوف��ري 

�لطاقة �لالزمة لهذه �حلالت .
ممار�ضة �مل�ضي �أو �لريا�ضة

كلم��ا حترك��ت �أك��ر كلم��ا مت ح��رق �ملزي��د من 
�ل�ضع��ر�ت �حلر�رية، لذلك من �ل�رسوري ممار�ضة 

�لتمارين �لريا�ضية 3 مر�ت �أ�ضبوعيًا على �لأقل، 
�أو �لتعود على متارين �مل�ضي .

�رسب �ل�ضاي �لأخ�رس
يحتوي �ل�ض��اي �لأخ�رس على �لكثري من �لفو�ئد، 
و�لكثري من م�ض��اد�ت �لأك�ضدة، كما ي�ضاعد على 
ح��رق �لدهون يف �جل�ضم، وخا�ضة دهون منطقة 

�لبطن .
�لنوم ب�ضكل كاٍف

قل��ة �لن��وم جتعل �لده��ون، وخا�ض��ة �لتي حتت 
�جللد مبا���رسة، �أكر مقاومة لطاقة حرقها، مما 

يك�ضبك مزيد�ً من �لوزن �لز�ئد.
�لإكثار من �لأع�ضاب �ملفيدة

للزجنبي��ل و�لنعن��اع و�لقرف��ة فو�ئ��د كثرية يف 
حرق �لده��ون ، لذلك يجب �لإكث��ار من �لتعامل 
م��ع ه��ذه �لو�ضف��ات �لطبيعي��ة مل�ضاعدتك على 

حرق �لدهون �لز�ئدة يف ج�ضدك .
حافظي على ن�ضبة �لبوتا�ضيوم يف طعامك

 �ضوف يق��وم ج�ضمك بتخزين �ملي��اه �إذ� ما قلت 
ن�ضبة �ل�ضودي��وم �أو �لبوتا�ضيوم يف �جل�ضم لذلك 
يج��ب �أن حتافظي على ن�ضب��ة �لبوتا�ضيوم حول 
معدلته��ا �مل�ضموحة عن طري��ق تناول �لأطعمة 

و�ل�ضبان��خ  �لبطاط���ض  �لت��ي حتتوي��ه كم��ا يف 
و�لتمر.

�إ�رسبي �لكثري من �ملاء 
تن��اول �مل��اء يعم��ل عل��ى ح��رق �لده��ون ومن 
�ملف�ضل تناول كوب م��ن �لليمون و�ملاء �لد�فئ 

�ضباحا و�لذي ي�ضاعد يف حرق ن�ضبة �لدهون.
تقليل �ل�ضكريات

برف��ع  رئي�ضي��ان  متهم��ان  و�ل�ضك��ر  �حللوي��ات 
�ل�ضع��ر�ت �حلر�ري��ة د�خ��ل �جل�ض��م، و�إن مل ٌيقلل 
�لإن�ض��ان من تناول �أنو�عه��ا ف�ضوف تتحول �ىل 
دهون ترت�كم يف منطقة �لبطن و�لفخذين، لذلك 
ح��اويل ق��در �لإم��كان �لبتع��اد ع��ن �حللويات 

و�ل�ضكر، و�لإكثار من �لفو�كه.
�لغذ�ء �ل�ضحي

يجب �أن يحتوي طعام��ك على كثري من �لألياف 
�لطبيعي��ة، و�لفاكهة ، و�خل���رسو�ت ، كما يجب 
�حت��و�وؤه على �لربوت��ن ، للتقليل من �لإح�ضا�ض 

باجلوع.
جتنب �لطعام �ملقلي

حتت��وي �لأطعم��ة �ملقلية على ن�ضب��ة كبرية من 
�لده��ون �مل�ضبعة �ضعبة �له�ض��م ، و�لتي ترت�كم 

يف �جل�ض��م ب�ضكل �أ���رسع من �ل�ضع��ر�ت �حلر�رية 
�لز�ئ��دة ، وتتو�ج��د هذه �لده��ون ب�ضكل كبري يف 

�لأطعمة �رسيعة �لتح�ضري و�ملقليات .
�لرتكيز على �لدهون �لأحادية غري �مل�ضبعة

هذ� �لنوع من �لدهون �ضحي يحافظ على تو�زن 
�لأحما���ض يف �جل�ض��م ، ويتو�ج��د يف : �لزيتون 
، و�ملك���رس�ت ، و�لأف��وكادو ، و�ل�ضم��ك ، كما �أن 
هذه �لأغذية حتتوي على جمموعة من م�ضاد�ت 
�لأك�ضدة �ملفيدة للج�ض��م ، و�مل�ضاعدة على حرق 

�لدهون ، وخا�ضة دهون منطقة �لبطن .
�لتقليل من �حلبوب

�أكدت نتائج در��ضة طبية حديثة �أن من يقومون 
بالعتم��اد يف نظامه��م �لغذ�ئ��ي عل��ى �لغ��ذ�ء 
�ل�ضحي �ملتو�زن فقط يفقدون من وزنهم ب�ضكل 
�أ���رسع، وخا�ضة يف منطقة و�ضط �لبطن، مقارنة 

مبن يعتمدون ب�ضكل �أكرب على �حلبوب فقط 
�لليمون �لطبيعي 

ع�ضري �لليمون �لطبيعي ي�ضاعد يف حرق �لدهون 
بطريق��ة ��رسع وياأخذ قبل �لن��وم مما يوؤدي �ىل 
تفاعل��ه مع �لدهون وبالتايل ي��وؤدي �ىل حرقها 

ب�رسعة �كر .

بغداد – هيفاء القره غولي 
منطقة �لبطن من �أكرث 

�ملناطق يف �جل�سم 
�لتي يجب �الهتمام بها 

للحفاظ على مظهرك ، 
الأن �متالء هذه �ملنطقة 

يحرمك من �حلرية 
يف �ختيار مالب�سك 

�لتي حتبني �رتد�ئها ، 
ويجعلك مقيدة باختيار 

�ملالب�س �لف�سفا�سة 
الإخفاء �لتكُر�س .. و�إليك 
�أهم �لن�سائح للح�سول 

على بطن م�سدودة ..

�أفخاد دجاج، منظفة  4
1 باذجنان حجم كبري، مقطع �رس�ئح

�أبي�ض، مغ�ضول �أرز  1 كوب 
1/2 كوب �ضعريية

1 طماطم، مقطعة �رس�ئح
2 بطاطا، مقطعة �رس�ئح

1 فليفلة خ�رس�ء، مقطعة �رس�ئح
1 ب�ضل

2 ملعقة كبرية معجون �لطماطم
بهار

فلفل �أ�ضود
1 كوب زيت نباتي

طريقة �لتح�ضري 
30 دقيقة

�ضع��ي �لدج��اج يف ق��در م��ن �مل��اء و��ضلقي��ه. �رفع��ي 
�لدجاج و�حتفظي باملرقة جانبا".

�قل��ي �لبطاطا ثم �لباذجن��ان ثم �لب�ضلة ث��م �ل�ضعريية 
على �نفر�د و�ضعيها جانبا".

�ضع��ي يف ��ضفل ق��در �لقليل من �لزيت ث��م �ضفي طبقة 
�لبن��دورة، ثم طبق��ة �لبطاطا، ثم طبق��ة �لباذجنان، ثم 

طبق��ة �لفليفلة، ثم طبق��ة �لب�ضل ثم طبقة �ل�ضعريية، ثم 
قطع �لدجاج �مل�ضلوقة ثم �لرز.

��ضيف��ي 5 �أك��و�ب من مرقة �لدجاج ف��وق �لقدر �ىل �أن 
تغم��ر �لطبق��ات. ميك��ن ��ضافة �مل��اء �ن مل تكن �ملرقة 
كافي��ة. ث��م ��ضيف��ي �لبه��ار�ت و�ضعي �لق��در على نار 
متو�ضط��ة �حلر�رة حتى يت���رسب �لأرز كل �ملرقة. غطي 

�لقدر.
�أرفع��ي �لقدر عن �لنار ودعيه مغط��ى ملدة 10 دقائق. 
�قلب��ي �لق��در فوق �ضيني��ة ببطء للمحافظ��ة على �ضكل 

�لقالب، وقدميه.

يحت��اج �ل�ضعر �ىل �لكث��ري من �لعناي��ة و�لهتمام للحفاظ 
عل��ى �ضحت��ه وقوته ، كون��ه ُمعر�ضًا للت�ضاق��ط و�لتق�ضف 

نتيج��ة  ع��دة عو�مل ت�رسب��ه ، مثل و�جلف��اف 
م��ن �ل�ض�ض��و�ر  وغريه��ا 

 ، �لعو�مل 
ننا لذ�  فاإ

نقدم لك – عزيزتي – خلطات طبيعية �ضهلة كفيلة مبنحك 
كثافة �ضعر حتلمن بها ...

خلطة �ملوز
�مزج��ي ثم��رة و�حدة من �مل��وز ، مع ثمرة م��ن �لأفوكادو 
، و�أ�ضيف��ي �إليهم��ا ملعق��ة كبرية م��ن زيت �لزيت��ون .. بعد 
�حل�ض��ول عل��ى خليط متجان���ض ومتما�ضك قوم��ي بتدليك 
ف��روة ر�أ�ضك بهذ� �خللي��ط ، و�تركيه ملدة ن�ضف �ضاعة على 
�ضع��رك قبل غ�ضل��ه جي��د�ً بال�ضامبو و�ملاء �لفات��ر .. كرري 
ه��ذه �خللط��ة مرت��ن يف �لأ�ضب��وع للح�ضول عل��ى نتيجة 

م�ضمونة .
خلطة خل �لتفاح

يعم��ل خ��ل �لتف��اح على حتفي��ز ُب�ضي��الت �ل�ضع��ر وزيادة 
كثافت��ه .. وللح�ض��ول على كثافة مذهل��ة �خلطي كوبًا من 
�ملاء مع كوب �آخر من خل �لتفاح ، و��ضتخدمي هذ� �خلليط 

يف غ�ضل �ضعرك مرتن يف �لأ�ضبوع.
خلطة �حلنطة

�خلط��ي ملعقتن م��ن زيت بذرة �حلنطة ، م��ع ن�ضف ثمرة 
�ف��وكادو مهرو�ض��ة جيد�ً ، ومن َثَم �ضعي ه��ذ� �خلليط على 
�ضع��رك ، و�تركيه مل��دة 20 دقيقة على �لأق��ل ، ثم �غ�ضليه 

جيد�ً .. ��ضتخدمي هذه �خللطة مرة و�حدة يف �لأ�ضبوع .
خلطة �لبي�ض

�خلطي بي�ضة ، م��ع ملعقتن من زيت �لزيتون ، وملعقتن 
م��ن زيت جوز �لهند ، وملعق��ة كبرية من �لع�ضل ب�ضكل جيد 
، ث��م قومي بو�ض��ع �خلليط عل��ى �ضعرك مل��دة 15 دقيقة ، 
وبعده��ا �غ�ضلي��ه جي��د�ً بال�ضامبو .. د�ومي عل��ى ��ضتخد�م 

�خلليط مرتن يف �لأ�ضبوع .
مالحظ��ة: للتخل�ض من ر�ئحة �لبي�ض يف �ل�ضعر ��ضتخدمي 

ُممرية �لعودة ، و�ضتخل�ضك منها متامًا .

مهنيًا: يدفع��ك هذ� �ليوم �ملميز جد�ً و�حلافل 
باملفاج��اآت نح��و �آف��اق جدي��دة �أك��ر وع��د�ً 

وتلتقي �أ�ضخا�ضًا تثري �إعجابهم
عاطفي��ًا: يوج��ه �إلي��ك �ل�رسي��ك ر�ضال��ة غ��ري 
متوقعة تنبه��ك �إىل �لو�قع �ل��ذي تعي�ضه معه 

وجتعلك تغري ت�رسفك جتاهه

�لي��وم  م��ن  �بت��د�ء  حماط��ًا  تك��ون  مهني��ًا: 
بزم��الء ر�ئع��ن ج��د�ً ول تف�ض��ل يف �أعمالك، 
لك��ن ل جت��ازف ب�ضالمت��ك �إطالق��ًا عاطفيًا: 
ينتق��ل فينو�ض �إىل برج �جل��دي في�ضفي على 
عالقات��ك �ل�ضخ�ضي��ة جدي��ة �أكرب ووق��ار�ً �أو 

رمبا بع�ض �لق�ضوة 

مهني��ًا: يوف��ر ل��ك ه��ذ� �لي��وم بع���ض �حللول 
�ملالي��ة ويغري و�ضعك �ملت��اأزم وي�ضعك على 

طريق �لنجاح
عاطفي��ًا: ل تدع �أح��د �ملتطفلن يتدخل بينك 

وبن �ل�رسيك لأنه قد يزيد �لأمور تعقيد�ً

مهنيًا: يط��ر�أ هذ� �ليوم �أم��ر م�ضتجد يجعلك 
قلقًا على بع�ض �لزمالء �ملقربن منك

عاطفي��ًا: دورة عاطفية مميزة جد�ً وجو من 
�لف��رح ي�ض��ود �لعالق��ة بال�رسي��ك، وي�ضيطر 

�لن�ضجام جمدد�ً

مهني��ًا: يعيد �إليك هذ� �لي��وم �لطمئنان �لذي 
تبح��ث عن��ه، فت�ضع��ر بالهن��اء وتطل��ع عل��ى 

معلومات جيدة
عاطفيًا: يفاجئك �ل�رسيك ببع�ض �لقرت�حات 
�جلميلة و�ملفيدة، ب�ضبب �ل�ضغوط �لتي باتت 

كثرية عليك

عند ��ضتخ��د�م وعمل �ملاكياج يج��ب عليك �أن 
تعلم��ي جيد�ً �أن��ه ينبغي �لرتكي��ز على �ضكل 
وجه��ك وعمل �ملاكي��اج �ملنا�ضب له، ويف 
هذ� �لع��دد نقدم لك ماكي��اج �لوجه 
�لد�ئري باأ�ض��ول عمله وطرقه 

..
كرمي �أ�ضا�ض �لوجه �لد�ئري

يلعب ك��رمي �لأ�ضا���ض دور�ً 
كب��ري�ً يف عم��ل �ملاكياج ، 
لذ� يجب علي��ك تطبيق كرمي 
�لأ�ضا���ض �لأويل بهدف تثبيت 
ماكياج��ك ، وتغلي��ف وجه��ك 

بطبقة رقيقة.
�ضع��ي كرمي �لأ�ضا���ض �لكرميي 
حت��ى  وجه��ك  كام��ل  عل��ى 
بالرتبي��ت  وجففي��ه  �لعن��ق، 
بو��ضط��ة �لب��وردة ، حت��ى 
��ضتمتاع��ك  ت�ضمن��ي 
�ملتالألئ��ة  باحُلبيب��ات 

على وجنتي��ك ، و�لتي ت�ضاهم بتثبي��ت �لبال�ض، وظالل 
�لعيون .. طبقي �لبودرة �أي�ضًا على جفنيك وفمك.

�لرمو�ض
يلي��ق ب�ضكل �لوج��ه �لد�ئ��ري �عتماد �لرمو���ض �لكثيفة 
، لذل��ك ينبغ��ي عليك تطبي��ق م�ض��كار� كثيف��ة لت�ضاهم 

رمو�ض��ك يف �إ�ضف��اء �لأناق��ة عل��ى وجه��ك ، و�إب��ر�ز 
نظرتك ، وتكبري حجم عينيك.

�لرمو���ض  ع��ن  بعي��د�ً   - رمو�ض��ك  لتطوي��ل 
�مل�ضتعارة - ��ضتخدمي �مل�ضكار� �خلا�ض بتكثيف 

�لرمو���ض وتطويلها. و�عملي �أي�ضًا على ر�ض �لقليل من 
�ل�ض��ود�ء على رمو�ض��ك ، لت�ضمني ثباتًا ممي��ز�ً للكحل.. 
م�ضط��ي رمو�ض��ك �أكر من م��رة ، وطبق��ي �لكحل ثالث 

مر�ت، بهدف تثبيت �للون وتكثيفه.
�لألو�ن

ت�ضاه��م بع���ض �لأل��و�ن ، منه��ا �ل��وردي ، �أو �لفو�ضي ، 
يف تنعي��م وجهك �لد�ئري �أك��ر، كما تعمل على �إ�ضفاء 
�ل�ض��وء �ل��ذي ُيو�ضع �ملدى يف وجه��ك ، ويزيده �إ�رس�قًا 
.. ن�ضق��ي ظالل �لعيون م��ع �أحمر �ل�ضف��اه، و�ختاريهما 

باللون �لزهري �للماع.

خلطات طبيعية لتكثيف شعرك

طريقة عمل مقلوبة 
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