
Tue. 25 Apr. 2017 issue no 331نواعم10
الثالثاء 25 نيسان 2017 العدد 331

مهني��ًا: يتح��دث ه��ذا الي��وم ع��ن عرو���ض مالي��ة 
وعملي��ات �رشاء وبي��ع، وال اأجد يف �سمائ��ك تنافراً 
واأ�سجع��ك على ال�س��ر قدمًا نحو االأف�س��ل  عاطفيًا: 
اأدع��وك اإىل ا�ستغ��ال اجل��ّو اله��ادئ لتلغ��ي بع�ض 
االرتباطات اخلارجية، ولتبق��ى اإىل جانب احلبيب 

بغية تقريب امل�سافة بينكما

مهني��ًا: م�ساريع جديدة باجلملة، لكّن املطلوب خطوات 
مدرو�س��ة وموؤكدة تعيدك اإىل دائرة ال�سوء جمدداً وتعيد 
الربي��ق اإىل ا�سم��ك  عاطفيًا: ا�ستق��رار و�سعادة الفتة يف 
العاق��ة بال�رشي��ك، وهذا �سي��رك انعكا�س��ات ايجابية 

ا�سافية، ويوّلد ارتياحًا لديكما وت�سفو النيات

مهني��ًا: يحمل اإلي��ك هذا الي��وم اأج��واء مريحة، لكن 
عليك اأن تركز اأكرث على عملك فالكثر من املحطات 
املهم��ة يف طريقه��ا اإليك، وقد تغر جم��رى حياتك 
نح��و االأف�س��ل  عاطفيًا: �س��ارح احلبيب مب��ا ت�سعر 
ب��ه اأف�سل م��ن اأن تبقى �سامت��ًا، وقابله حلّل بع�ض 

امل�ساكل العالقة

مهني��ًا: قد يعيد ه��ذا الي��وم م�سكلة قدمي��ة اإىل الواجهة 
كاأن تتعرق��ل بع���ض امل�ساعي من اأجل �سه��ادة تطلبها 
اأو اإثبات��ات اأو اأوراق ر�سمي��ة  عاطفي��ًا: اأخرج وال�رشيك 
للق��اء النا�ض وللتعارف وال �سّيما يف هذا اليوم الربيعي 

بامتياز الذي ي�سجع على اخلروج واال�ستمتاع

مهني��ًا: قد تواجه اليوم بع���ض االإرباك املهني، كن 
ح��ذراً من بع���ض االأ�سخا�ض الذي��ن يّدعون املحبة 
اأمام��ك  عاطفيًا: ال ت�سغط على احلبيب اأكرث واعطه 
فر�س��ة ليفك��ر يف ما ه��و مفي��د وناج��ع ال�ستمرار 

العاقة وفق ما خططتما له منذ بداية ارتباطكما

مهني��ًا: علي��ك اأن تبذل مزيداً من اجله��د والوقت يف 
العم��ل، وكل ما عدا ذلك ل��ن يكون يف م�سلحتك يف 
االأي��ام املقبل��ة  عاطفي��ًا: ال تكن اأناني��ًا وحاول اأن 
تت�س��ارك مع ال�رشي��ك يف اتخاذ الق��رارات احلا�سمة 

وخ�سو�سًا اأن بع�سها م�سري يف حتديد العاقة
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هل تعلمين أن أتباع حمية لخسارة الوزن تعرض عظامك للخطر؟ 

 وه��ذا خا�سًة عند اتب��اع حمية غذائية غ��ر متوازنة اأي 
م��ن دون ا�ست�سارة اأخ�سائي��ن، ودون ممار�سة الريا�سة 

البدنية مما  يوؤدي اىل خ�سارة الكال�سيوم من العظام.
ق��د ننده���ض  كي��ف توؤث��ر احلمي��ة الغذائي��ة  عل��ى �سحة 

العظام..
 حذف الوجبات: 

عند اتباع حمية، معظم اال�سخا�ض يظنون اأنهم اإذا قاموا 
بحذف اإح��دى الوجب��ات االأ�سا�سية، ذل��ك ي�ساعدهم على 
تخفي��ف وزنهم، وعادًة تكون ه��ذه الوجبة وجبة الفطور 
التي حتتوي على االأطعم��ة الغنية بالكال�سيوم.- وحدات 
حراري��ة قليل��ة: ت�س��ر الدرا�سات ب��اأن تخفي��ف الوحدات 
احلراري��ة ب�سكل كثيف يراف��ق معه حدوث ترقق العظام. 

واإن اتب��اع حمي��ة غذائي��ة قليلة الوح��دات احلرارية ملدة 
خم�سة ا�سهر، ي�ساهم يف اإ�سعاف العظام. وهذه الدرا�سات 
ت�س��ر اي�سا ان اتباع ه��ذه احلميات بانتظ��ام يوؤدي اىل 
انخفا�ض ن�سبة املعادن يف العظام بن�سبة %16. - اإلغاء 
بع���ض وجب��ات الطع��ام  اإن احلميات املرّوج��ة غالبًا ما 
ترتك��ز على تناول جمموعة معينة من الطعام واإلغاء تام 
للمجموعات االأخرى. هذه احلميات عادًة تكون قليلة جدا 
بالوح��دات احلرارية وتفتقر اىل املع��ادن والفيتامينات. 
وم�ستقات��ه  احللي��ب  جمموع��ة  عل��ى  حتت��وي  ال  فه��ي 
باالإ�ساف��ة اىل عدم تناول االأطعم��ة االأخرى التي ت�ساعد 
عل��ى امت�سا���ض الكال�سيوم يف اجل�س��م.- خلل يف معدل 
اال�سروجن يف اجل�سم: اتباع حمية قليلة جداً بالوحدات 
احلراري��ة يوؤثر عل��ى معدل االإ�سروج��ن يف اجل�سم الذي 
ب��دوره يوؤثر على �سحة العظام. والن�س��اء  االكرث تعر�سًا 

هّن املراهق��ات وال�سيدات خا�سة بع��د انقطاع الطمث.- 
الن�س��اء بعد انقطاع احلي�ض: ت�س��ر الدرا�سات احلديثة اأّن 
ه��ذه الفئة من الن�س��اء معر�سة اأكرث م��ن غرها خل�سارة 
كثافة العظام خا�سًة عندما يّتبعن نظامًا غذائيًا قا�سيًا، 
وذل��ك الأن مع��ّدل االإ�سروج��ن لديهن اأق��ّل، وال ميار�سن 
الريا�س��ة لف��رات مقبول��ة، وع��ادة نظامه��ن الغذائي ال 

يحتوي على الكمية املنا�سبة من الكال�سيوم. 
 املراهقات

ه��ّن اكرث م��ن يتبع هذه احلمي��ات للح�س��ول على اجل�سم 
املث��ايل، ج�سم عار�سات االأزياء. لكنهن يف عمر ومرحلة 
مهمة ج��ًد من ناحي��ة تخزي��ن املع��ادن والكال�سيوم يف 
عظامه��ن للح�سول على عظ��ام �سحية. فاإن اتباع حمية 
قا�سي��ة قد يوؤدي اىل نق�ض يف اإفراز االإ�سروجن وتوقف 
الدورة ال�سهرية لديهن مما قد يوؤدي اىل تاأثر �سلبي على  

�سحة العظام.
- عندما تتبعن حمية غذائية، لتكن �سحّية متوازنة!

- اإ�ست�سري اأخ�سائي��ة التغذية: اأخ�سائية التغذية �سوف 
ت�ساع��دك عل��ى اإختي��ار ماأك��والت �سحية واإتب��اع نظام 

غذائي متنوع ومتوازن منا�سب لك. 
- خفف��ي الوح��دات احلراري��ة ولك��ن لي���ض الكال�سي��وم: 
الكال�سي��وم يف احلمية الغذائية ي�ساع��دك على املحافظة 

على عظامك وي�ساعد اأي�سًا على خ�سارة الوزن. 
تناويل 3 ح�س�ض يوميًا من احلليب وم�ستقاته: للح�سول 

على الكمية الكافية من الكال�سيوم يف غذائك.
-ك��وين واقعي��ة يف حتدي��د وزنك املث��ايل: �سع��ي هدفًا 

واقعيًا حتى ال ت�سابن باالإحباط.
-مار�س��ي الريا�سة: العظام كالع�سات ت�سبح اأقوى مع 

الريا�سة امل�ستمرة.

بغداد ــ متابعة

خاص

طريقة عمل الجبنة المشوية 

إليك سيدتي.. تخلصي من الهاالت السوداء في المنزل وفورًا

ما السبب وراء هوس النساء باألحذية؟؟

 املقادير :
اجلبنة امل�سوية

ملعقة كبرة خل بل�سميك
ملعقة كبرة زعر جمفف

100 غ جبنة حلوم
ملعقة كبرة زيت زيتون

طريقة العمل :
1. يف وعاء �سعي املاء واجلنب.

2. قوم��ي بالتقليب وتذويب اجلنب يف 
املاء جيداً.

3. ارفع��ي الوع��اء عل��ى الن��ار وقب��ل 
الغليان بقليل ا�سيفي اخلل وامللح.

الن��ار حت��ى  الوع��اء عل��ى  اترك��ي   .4
الغليان وتخرث احلليب.

5. ارفعي الوعاء من على النار.
6. �سف��ي املزيج بقطعة قما�ض اأبي�ض 

�سفاف ومنخل ثم اتركيه حتى يجف.
7. لفي القما�ض على اجلنب.

8. �سعي ف��وق اجلنب طبق ثقيل حتى 
تاأخذ �سكل متما�سك.

9. ادخل��ي اجل��نب ف��ى الثاج��ة حتى 
جتف متاما و تتما�سك.

اجل��نب  قطع��ي  التما�س��ك  بع��د   .10
مكعبات.

11. يف �سحن عمي��ق �سعي مكعبات 
اجلنب.

12. ا�سيف��ي عليها كل مقادير الوجه 
30 دقيق��ة  ث��م اترك��ي املزي��ج مل��دة 

جانبًا.
13. بعد الن�س��ف �ساعة ل�سوي اجلبنة 
عل��ى �سواية او على فحم ثم قدميها مع 

اخلبز.

م��ن اأك��رث االأ�سياء املزعج��ة الت��ي تعانيها معظم 
ال�سي��دات، م�سكل��ة اله��االت ال�سوداء الت��ي تتكون 
يومي��ًا نتيج��ة ال�سه��ر، اأو االره��اق، اأو العوام��ل 
الوراثّي��ة، وهن��اك بع���ض العاج��ات الطبيعّي��ة 
الت��ي ت�ساع��د يف التقليل منه��ا، ولكنها ال تق�سي 
عليه��ا متام��ًا، اإال اإذا انتهت اأ�سب��اب ظهورها، اأما 
تلك التي تظهر ب�سبب العوامل الوراثية، فا يوجد 
عاج فاع��ل للتخل�ض منها، ولك��ن ميكن تقليلها 
من خ��ال بع���ض العاج��ات الطبيعية. نب��داأ مع 
البطاط��ا  اذ انه��ا ، ذات تاأثر ق��وي على الهاالت 
ال�س��وداء، بح�س��ب العديد من اخل��رباء، فهي تدخل 

يف خمتل��ف م�ستح���رشات التجمي��ل الت��ي تعالج 
الهاالت ال�سوداء. كّل ما عليِك فعله، هو ب�رش ثمرة 
من البطاطا، و�رشبها جيداً يف اخلاط، ثم قومي 
بت�سفيته��ا جي��داً، اىل اأن حت�سل��ي عل��ى ع�س��ر 
البطاط��ا الطازج��ة. �سع��ي الع�سر عل��ى منطقة 
الع��ن، واتركيه مل��دة 10 دقائق م��ع اال�سرخاء 
قلي��ًا، ث��م اغ�سلي تلك املنطقة من اآث��ار البطاطا، 
وبالنتيج��ة �ست�سعري��ن بتح�سن رائ��ع. ا�سافة اىل 
فائ��دة ال�ساي  حي��ث يعترب من اأف�س��ل العاجات 
للتخل���ض من الهاالت ال�سوداء، وذلك لغناه مباده 
ة،  التان��ن الت��ي متت�ض املواد ال�سارة م��ن الب�رشرَ
كم��ا اأن��ه رائ��ع يف اإراح��ة الع��ن املجه��دة، فاإذا 
تعر�سِت ليوِم �س��اق، ووجدِت هاالت �سوداء حول 

عيني��ِك، فكّل م��ا عليِك فعله، هو عم��ل "كمادات" 
�ساي باردة، وو�سعها عل��ى عينيك. �سعي"فتلة" 
م��ن ال�ساي امل�ستعمل يف وع��اء فيه ماء بارد، ثم 
�سعيه��ا عل��ى عينيِك مل��دة 10 دقائ��ق، وعندها 
�ست�سعري��ن بتح�ّس��ن ملح��وظ.  واخ��را ال يخف��ى 
م��ا يحتوي��ه اخلي��ار م��ن فوائ��د الأن��ه  م��ن اأ�سهر 
العاجات املنزلية للتخل�ض من الهاالت ال�سوداء، 
فه��و يحت��وي عل��ى كمية كب��رة من امل��اء، تقوم 
الب�رشة بامت�سا�سه، م��ا ي�ساهم يف التخل�ض من 
اله��االت ال�سوداء، والنتيجة عين��ان اأكرث ن�سارة. 
كل م��ا عليِك فعله، هو و�س��ع �رشائح اخليار فوق 
عيني��ك، للتخل�ض من الهاالت ال�س��وداء مع مرور 

الوقت

 يق��ول املوؤرخ��ون يف علوم االإن�ساني��ة، اإن الب�رش عرفوا احلذاء 
من��ذ 40 األف عام، وقد جلاأ االإن�س��ان اإىل ابتكار احلذاء حلماية 
القدم��ن وللحف��اظ عل��ى الت��وازن. االآن اأ�سبحن��ا يف ع�رش 
اآخ��ر، فل��م تع��د االأحذية و�سيل��ة فقط حلماي��ة القدمن، بل 
اأ�سبح��ت تعبراً عن ذوق ال�سخ�ض ومدى ثرائه وطبيعة 
�سخ�سيته. بع�سهم يرى اأن االأحذية من حيث �سكلها 
ولونه��ا ومظهرها وخامتها، موؤ�رشات ت�ساعد 
عل��ى اإعطاء �سورة عامة عن 
والو�سعية  النف�سي��ة  احلال��ة 
االجتماعي��ة الأ�سحابها. اأما 
مارلن مون��رو فقد عرّبت عن 
اأهمي��ة احل��ذاء يف حي��اة امل��راأة 
ح��ي قالت “اع��ط امل��راأة احل��ذاء املنا�سب، 
وه��ي �ستتمكن م��ن ال�سيطرة عل��ى العامل”. 
وهن��اك ن�س��اء عادي��ات لكنه��ن ميتلك��ن ع���رشات ورمب��ا 
مئ��ات االأحذي��ة ب�سبب الهو�ض به��ا، فتجد لديه��ن من كل 
االأل��وان واملودي��ات والتي ت�سلح ل��كل املنا�سبات والأن 
امل��راأة متيل الرت��داء االأحذي��ة ذات الكعب الع��ايل، فاإن 
مقول��ة احلذاء هو الذي يحمل امل��راأة مل�سمم االأحذية 
الفرن�س��ي كري�ستي��ان لوبوتان مع��ربة جدا عن 
اإىل الن�س��اء ب�س��كل  اأهمي��ة احل��ذاء بالن�سب��ة 

خا�ض، لكن طبعا بالن�سب��ة الأحذية لوبوتان فهي االأغلى ثمنًا 
يف الع��امل ولي�ست يف متناول اأحد غر النجمات والرثيات واإذا 
رغب��ت امل��راأة يف تغي��ر مزاجها اأو حتى حتوي��ل اإطالتها من 
�سبور اإىل ر�سمية فاإن اأ�رشع �سيء تقوم به هو �رشاء زوج جديد 

من االأحذية
وال يق��ل احلذاء اأهمية بالن�سب��ة اإىل الرجل، فهو من اأ�سا�سيات 

االإطال��ة االأنيقة، ولكنه يعد اأي�س��ا مراآة تعك�ض �سخ�سيته 
وذوق��ه ونظافت��ه، ومكانت��ه االجتماعي��ة ويف درا�س��ة 

بعن��وان “احلذاء م�سدر لانطباعات االأولية اأكد باحثون 
على ���رشورة اأن يتجنب الرجال ت�سامي��م االأحذية املهلهلة 

والت��ي تفتق��د للعناية، الأنه��ا توحي باأن اأ�سحابه��ا يواجهون 
�سعوب��ة يف رب��ط عاق��ات اجتماعية مع الغ��ر، ويعانون من 
عزل��ة نف�سي��ة جتعله��م ال يهتم��ون الآراء االآخري��ن. ودع��وا اإىل 
العناي��ة مبظهر احلذاء واحلر�ض على اأن يك��ون ملاعا ومرتبا، 
الأن ذل��ك يعط��ي انطباعا ب��اأن �ساحبه �سخ�سي��ة تفكر يف كل 

�سغرة وكبرة ومتيل اإىل الدقة.
ب��ل اإن كثر م��ن الن�س��اء يف املا�سي، ح��ن كان ياأتي عري�ض 
ل��رى عرو�س��ًا يفك��ر بخطبته��ا، ف��اإن الفت��اة ووالدته��ا كانتا 
تنظ��ران اإىل حذائ��ه، فاإن كان مهتما بنف�س��ه فهو دقيق ويهتم 
بالتفا�سي��ل، واإن كان حذاوؤه غر الئق فهو بخيل وال يقدر من 

اأمامه، وبالعموم فاإن احلذاء يقول الكثر عن �ساحبه

مهني��ًا: اأدع��وك اإىل ع��دم الت���رّشع، ب��ل اإىل اإعادة 
النظ��ر يف بع�ض امل�ساريع الت��ي اأ�سبحت تتعرقل 
اأخ��راً وحاول معرفة االأ�سب��اب  عاطفيًا: ال تفتعل 
امل�س��اكل واالأزمات، بل ك��ن عاقًا وجتّنب اجلدال 
والدخ��ول يف نزاع��ات مهم��ا تك��ن درجته��ا م��ن 

االأهمية اأو ال�سخافة

مهنيًا: عليك اأن تخت��ار خطواتك امل�ستقبلية بعناية 
واقت��دار، وه��ذا �سي�ساعدك على حتقي��ق التقّدم الذي 
كن��ت تطمح اليه منذ مّدة طويل��ة  عاطفيًا: التوا�سل 
الدائم مع ال�رشيك يوفر عليكما الكثر من امل�سكات 

وي�ساهم يف توطيد العاقة بينكما وترتاح القلوب 

مهنيًا: حمطة حا�سمة لتحدي��د م�ستقبلك املهني، ويف 
ح��ال تخطي��ت املو�سوع ف��اإن القادم �سيك��ون اأف�سل 
واأك��رث اإ�رشاق��ًا وجناح��ًا  عاطفي��ًا: ي��وم �سباب��ي مع 
ال�رشي��ك لكن��ه ال ي�ستح��ق الذكر، وم��ن االأف�سل تقدمي 
تن��ازالت طفيفة لتخطي بع�ض امل�ساعب والت�سنجات 

واال�سطرابات 

مهني��ًا: يحمل اإليك هذا اليوم انطاقة جيدة نحو اآفاق 
وا�سع��ة وجناح��ات مهني��ة ق��د ت�ساعدك عل��ى تطوير 
قدرات��ك واإثب��ات جدارت��ك للجمي��ع  عاطفي��ًا: اأحداث 
�سعيدة يف طريقه��ا اإليك، وتظهر ماحمها يف غ�سون 
اأي��ام وال �سيما اأن النّيات �سافي��ة يف هذا االجتاه وال 

يعكرها �سفوها اأي �سيء

مهني��ًا: يجعلك هذا اليوم ت��رّدد يف طرح بع�ض االأمور، 
لكنك حتاول اأن تنظر اإليها بتفاوؤل وتت�ساهل مع الزماء 
قدر االإمكان  عاطفيًا: الثقة واالإخا�ض مع ال�رشيك اأبرز 
عناوين العاقة الناجحة، وهذا يدفعكما اإىل تفعيل هذه 

العاقة ومتتن اأ�س�سها لت�ستمر اإىل ما ي�ساء اهلل

 خ�صارة الوزن ا�صبحت 
مو�صة رائجة هذه االيام، 
كل يوم ت�صمعني وتلتقني 
باأ�صخا�ص يتبعون نظامًا 

غذائيًا معينًا خل�صارة بع�ص 
الكيلوغرامات.احلميات 

الغذائية القليلة بالوحدات 
احلرارية والتي ال حتتوي 

على الكمية الكافية من 
الكال�صيوم توؤدي اىل خ�صارة 

الكال�صيوم من العظام مما 
يوؤدي اىل ه�صا�صتها. 

مهني��ًا: ت�سم��ع اأخب��اراً �س��اّرة تعي��د اإلي��ك االأمل يف 
ا�ستع��ادة موقع��ك الطبيعي يف العمل، لك��ن عليك اأن 
تتخ��ذ ق��رارات م�سرية حا�سم��ة  عاطفيًا: تنجح يف 
اإيج��اد احللول ل�سوء التفاهم االأخر، وتنعم باهتمام 
احلبي��ب وبدالله وبحبه الكبر، وتب��ادر اإىل مبادلته 

االهتمام نف�سه باأف�سل ما ميكن


