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هني��ًا: ت�ساع��دك الظ��روف عل��ى اال�ستع��داد جّي��داً 
وتو�سي��ع مروح��ة البح��ث لتق��ّدم يف النهاية عماًل 
ناجزاً ينال االإعجاب  عاطفيًا: تعي�ش ق�سة عاطفية 
وتتمتع باأوقاتك، وتقع حت��ت �سحر �سخ�ش ين�سيك 

ما حولك من هموم وم�سكالت وقلق

مهني��ًا: قرارات م�سريية حازم��ة، جتد نف�سك م�سطراً 
اإىل اتخاذه��ا يف ظ��روف �سعب��ة، وه��ذا تك��ون ل��ه 
ارت��دادات �سلبية بع�ش ال�سيء  عاطفيًا: عالقة قدمية 
قد تعود اإىل الواجهة بعد فراغ ملحوظ، لكن ي�ستح�سن 

تو�سيح ال�سورة حتى ال تندم جمدداً 

مهني��ًا: اأن��ت �سخ�ش كف��وء ويحالفك احلظ ف��ال داعي اإىل 
القل��ق، توّقع ور�س��ة عمل جدي��دة اأو رحل��ة اأو ترقية كنت 
بانتظارها، لكنه��ا تاأخرت بع�ش ال�سيء  عاطفيًا: ترافقك 
الظ��روف ال�سهل��ة الت��ي ت�سمح ل��ك بالتفاه��م واالن�سجام 
م��ع حبيب��ك، واإذا كانت العالقة متين��ة ت�سبح اأكرث متانة 

و�سفاء

مهني��ًا: كن �سبوراً جداً يف التعامل مع االآخرين، وع�سبيتك 
الزائ��دة ت�سع��ك يف مواجهة غري جمدية م��ع الزمالء وتوتر 
العالق��ة  عاطفي��ًا: �س��وء التفاه��م م��ع ال�رشي��ك اإىل زوال، 
��ل اأن تاأت��ي املعاجل��ات هادئ��ة ومنطقي��ة لك��ي يتم  ويف�سَّ

درا�ستها بهدوء واخللو�ش اإىل النتائج املرجوة

مهنيًا: تعطي االت�س��االت وال�سفقات التجارية 
نتائ��ج مر�سي��ة ج��ّداً، فتب��دو �سعي��داً وفرح��ًا، 
وحت�سد ثمار ما زرعته  عاطفيًا: بع�ش العقبات 
تقف عائقًا يف طريق عالقتك باحلبيب، وحتاول 
اأن تتاأقلم مع هذه العالقة على اأمل اأن تزول تلك 

العقبات رويداً رويداً

مهني��ًا: تكون الظروف كلها يف م�سلحتك يف االأيام 
املقبل��ة، لكن ذل��ك ال يعني التفري��ط يف املكت�سبات 
التي حققتها اأخرياً  عاطفيًا: حاول اأن تكون من�سفًا 
م��ع ال�رشيك، فهذا اأف�سل للجمي��ع ويخلق الكثري من 

االأجواء االإيجابية واملريحة بينكما
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أنت مسطرة أم ساعة رملية؟ كيف تختارين الرياضة التي تناسب شكل جسدك؟

 1 - �سكل الكمرثي
 ه��ذا ال�س��كل ي�س��ف االأ�سخا���ش الذي��ن يتمي��زون بامتالء 
منطق��ة االأرداف لديه��م، لك��ن املنطق��ة العليا م��ن ج�سدهم 
لي�س��ت ممتلئة. ويرتكز تخزين الده��ون يف املنطقة ال�سفلى 
م��ن اجل�سم حول املوؤخ��رة واالأرداف ويتميز اجل�سم ب�سهولة 

احتفاظه بالدهون.  ما هو النظام الغذائي املنا�سب له؟
م��ن ال�سه��ل عل��ى هذا اجل�س��م ح��رق ال�سعرات الت��ي حتتوي 
على الربوتينات والكربوهي��درات املركبة كالعد�ش والفول 
والدج��اج وال�سم��ك. وين�س��ح باالإكث��ار من تن��اول الفواكه 
واخل���رشوات الت��ي �ست�ساعد ف��ى حرق الده��ون وال�سعرات. 

وما هي التمارين املنا�سبة؟
ين�س��ح الأ�سحاب ه��ذا اجل�سم بامل�سي ال�رشي��ع وقفز احلبل 
وقي��ادة الدراج��ات ملدة ن�س��ف �ساعة، م��ن 4 اإىل 5 مرات 
اأ�سبوعي��ًا. كم��ا ين�سح مبمار�س��ة متاري��ن االأوزان للكتفني 
وال�سدر الإيجاد التنا�سق بني الكتفني وال�سدر مع االأرداف.

وين�س��ح اأي�س��ًا مبمار�س��ة متارين البط��ن الثابت��ة، لتقوية 
الع�سل��ة القطنية للحفاظ على الت��وازن ال�سحيح بني اجلزء 

العلوي وال�سفلي للج�سم.

 2 - �سكل التفاحة
 ميي��ز ه��ذا ال�س��كل االأ�سخا���ش اأ�سح��اب االأرداف واالأرجل 
النحيف��ة، لكنهم يف نف�ش الوقت ميتلك��ون كتفني عري�سني 
ولديه��م جتم��ع لل�سح��وم يف منطق��ة البط��ن والو�س��ط. هذا 
اجل�سم يكت�سب مزيداً من الكيلوغرامات ب�سهولة. يف البداية، 
لتتحق��ق مم��ا اإذا كنت من اأ�سح��اب ذلك اجل�س��م اأم ال، البد 
من قيا�ش حجم اخل�رش بالن�سبة للوركني، لو كانت النتيجة 
85 �س��م فه��ذا يعني متتعك بج�سم التفاحة.  ما هو النظام 

الغذائي املنا�سب له؟ 
يجب اأن يحتوي الطعام على ن�سبة قليلة من الكربوهيدرات 
بن�سب��ة ال تتعدى %40، ومن املهم اأي�سًا تناول البقوليات 
االألي��اف  تن��اول  م��ن  واالإكث��ار  والفاكه��ة واخل���رشاوات 
الغذائي��ة الأنه��ا تخفف م��ن امت�سا���ش ال�سكر مم��ا ي�ساهم 
يف تعدي��ل م�ستوي االأن�سولني. اأي�س��ًا يجب تناول كمية من 
الربوتني باعتدال بن�سبة %30، وتناول احلليب اخلايل من 
الد�سم واحلر�ش على ا�ستهالك احلبوب الكاملة كخبز القمح 

الكامل. وما هي التمارين املنا�سبة؟
الريا�س��ة االأف�س��ل له��وؤالء االأ�سخا���ش والت��ي ت�ساعد على 
اإيجاد تنا�سق يف اأج�سادهم هو امل�سي اأو �سعود االأدراج اإىل 
جان��ب رك��وب الدّراجة ملدة ن�سف �ساعة مل��دة 4 اأو 5 اأيام 

يف االأ�سبوع. وين�سح مبمار�سة متارين القوة باأوزان خفيفة 
حلرق الدهون واحل�سول على ال�سد، والرتكيز على التمارين 
التي ت�ستهدف البطن واخل�رش واالأرداف والفخذين ملحاولة 

اإيجاد تنا�سق بني حميط االأرداف وال�سدر.
  3 - �سكل امل�سطرة

  يبدو اجل�سم يف هذه احلالة م�ستقيمًا وال يحمل اأي تقّو�سات 
ويتمي��ز بالنحافة ال�سديدة و�سغر حجم منطقة اخل�رش كما 
اأنه يك��ون م�سطح االأرداف وعري�س��ًا يف الو�سط. هذا اجل�سم 
مل��يء بالطاقة والن�ساط لكن��ه ال يكت�سب الع�سالت وال�سكل 

املتنا�سق ب�سهولة. 
ما هو النظام الغذائي املنا�سب له؟

يج��ب التقليل م��ن ن�سبة الده��ون حتى يقل خط��ر االإ�سابة 
باأمرا�ش القلب وال�سكر وعدم االإكثار من تناول الكافيني.

اأي�س��ًا يج��ب تن��اول االأ�سماك وزي��ت الزيت��ون واملك�رشات 
والربوتين��ات قليل��ة الد�س��م والكربوهي��درات املركب��ة مثل 

الفاكهة واخل�رشاوات الطازجة والبقوليات.
وما هي التمارين املنا�سبة؟

ال ين�س��ح له��ذا الن��وع م��ن اجل�س��م مبمار�س��ة الريا�س��ات 
العنيفة، وين�سح مبمار�سة التمارين ب�سكل متقطع كتمارين 
اجل��ري ب�رشط اأال تتع��دى 15 دقيقة، و�سعود الدرج لتقوية 

ع�سالت اجلزء ال�سفل��ي من اجل�سم. من املهم اأي�سًا ممار�سة 
والكتف��ني  ال�س��در  لتقوي��ة ع�س��الت  الع�سلي��ة  التماري��ن 
واالأرداف والفخذي��ن م����ع ا�ستعمال االأوزان متو�سطة الثقل 
م��ع الزي��ادة تدريجيًا. ويج��ب الرتكيز عل��ى متارين البطن 

لتحقيق التوازن يف �سكل اجل�سم.
 4 - �سكل ال�ساعة الرملية

 وه��و مييز اأ�سحاب اجل�سم املثايل، فن�سبة حرق هذا اجل�سم 
للده��ون تكون عالية ج��داً، وت�ستجي��ب اأج�سادهم للتمارين 
واالأنظم��ة الغذائية ب�رشعة. يتميز بالت�س��اوي بني منطقتي 
اجل�سم العلي��ا وال�سفلى فيكون لل�سخ���ش وركان م�ستديران 
و�س��در عري���ش م�س��اٍو للردفني، فيم��ا يكون خ��ط اخل�رش 

�سيقًا نوعًا ما.  ما هو النظام الغذائي املنا�سب له؟ 
ميك��ن احل�سول عل��ى ج�سم مم�س��وق ومتنا�سق عن��د تناول 
الكمي��ة املنا�سب��ة من الربوتين��ات واخل���رشاوات والفواكه 
الطازج��ة، واالبتع��اد عن تن��اول الده��ون والكربوهيدرات 
مث��ل الدقي��ق واالأرز االأبي���ش واالبتعاد ع��ن احللويات قدر 
االإمكان. ويف�سل تناول الطعام على �سكل وجبات �سغرية.

وم��ا ه��ي التماري��ن املنا�سب��ة؟ ين�س��ح بتماري��ن اجل��ري 
اخلفي��ف وال�سباحة وقف��ز احلبل وركوب الدراج��ات 3 اأيام 

يف االأ�سبوع وال تزيد املدة عن ن�سف �ساعة.

بغداد ــ متابعة

خاص

طريقة عمل الكباب العراقي 

تعلمي كيف تحافظ جينفر لوبيز على جمالها ورشاقتها في الـ 50

التحضيرات الصيفية تبدأ اآلن.. نصائح فعالة!

 املقادير : 
 كيلو حلم غنم مفروم ناعم مع دهن.

 كيلو حلم بقر مفروم ناعم.
 كوبني بقدون�ش مفروم.

1  كوب ب�سل مفروم ناعم.
ح�س��ب   ( طح��ني  طع��ام  مالع��ق    8

احلاجة (
1  كوب نعناع اأخ�رش طازج مفروم.

ياب�س��ة  كزب��رة  كب��رية  ملعق��ة    2
مطحونة.

2  ملعقة كبرية كمون ناعم.
2  ملعقة كبرية بهارات حلوة

2  ملعقة �سغرية ع�سري الليمون.
 فلفل اأ�سود ح�سب الرغبة

 ملح ح�سب الرغبة
 �سماق

طريقة العمل :
1. قوم��ى مبزج حل��م الغنم مع حلم 

البقر يف وعاء عميق
2. �سيف��ى باق��ى املقادي��ر كلها و 
قوم��ى باخللط جيداً حت��ى يتجان�ش 

اخلليط
3. �سكل��ي الكباب/الكفتة باالأ�سياخ 
و ا�سويه��م على الفحم ملدة 5 دقائق 

على كل جانب
4. �سعي االأ�سياخ يف خبز و ا�سحبى 
الكب��اب بالداخ��ل حت��ى ال حترق��ني 

اأ�سابعك
5.  زين��ي الكب��اب بال�سماق و اأوراق 

النعناع
6. يقدم �ساخن مع ال�سلطة 

و املخلل.

 جينيف��ر لوبي��ز ال ت�سيخ. النجمة املتع��ّددة املواهب 
�سنع��ت ا�سمًا كب��رياً لها يف ع��امل الغن��اء والتمثيل. 
وعلى الرغ��م من بلوغها �سّن ال�488، ال تزال حتافظ 
على جمالها ور�ساقتها. كيف ا�ستطاعت القيام بذلك 

بلغ��ت  هذه املرحلة من االإثارة وكي��ف 
هذه  ال�سن��وات الطويل��ة؟ بعد 

"نواع��م" تك�سف 
بع����������ش  ل��ك 
اأ�رشاره���������ا.  
ت�ست�������خ��دم 
الت�������مارين 
الري�����ا�سية 
ر  كم�س���������د
�س�عادة  تقول 
جي ل��و ملجلة 
Da -
 l y

Star "اأن��ا مقتنعة %100 ب��اأّن ممار�سة الريا�سة 
ج��زء مّم��ا يجعلن��ي �سعي��دة". وتتاب��ع "لطاملا كان 
الرق�ش جزءاً كبرياً ج��داً من حياتي وحتريك ج�سمي 
يف الرق���ش والعم��ل عليه هم��ا مفت��اح فرحي". يف 
مقاب��الت اأخ��رى، �رّشحت لوبي��ز باأنها ح��ني ت�سعر 
بال�سوء، جترب نف�سها على الذهاب اإىل �سالة التمارين 
الريا�سي��ة وه��ذا م��ا يح�ّس��ن مزاجه��ا.  تخّل�ست من 

العادات ال�سّيئة يف حياتها
 ،The Independent يف مقابل��ة م��ع �سحيف��ة
كان��ت لوبيز �رشيحة ج��داً يف اإخبار معجبيها باأّنها 
ال ت���رشب الكحول ومل تتع��اَط املخ��درات يومًا، كما 
اأنها تبق��ى بعيدة عن الكافيني الذي يقلقها ويّوترها 
وي���رّشع م��ن دقات قلبه��ا.  حت��اول البق��اء اإيجابية 
دائم��ًا يف مقابل��ة له��ا م��ع Elle Canada، تقول 
لوبي��ز "متام��ًا مث��ل اأّي �سخ���ش، اأم��ّر باأّي��ام اأ�سع��ر 
فيه��ا بالروعة حني اأ�ستيق��ظ، وهناك اأّيام اأ�سعر فيها 
بالتعب اأو اأكون غري م�ستعدة ملواجهة اليوم. يف تلك 
االأيام، اأحاول حقًا التفك��ري بطريقة اإيجابية. اأحاول 
اأن اأج��ّرد ذهن��ي وروحي م��ن االأف��كار ال�سلبية حتى 
اأمتكن من مواجهة كل ما اأنا بحاجة اإىل مواجهته".

التفك��ري  بح�س��ب لوبي��ز، اجلم��ال ه��و الطريق��ة يف 
وتن�س��ح جميع ال�سيدات بالنظ��ر اإىل االأ�سياء اجلميلة 
املوج��ودة يف اأنف�سه��ّن بغ���شّ النظر ع��ن اأج�سامهّن 
مقارنًة مع ن�ساء اأخري��ات. هذا هو بال�سبط ما تقوم 

به ج��ي لو بغ�ّش النظر عن وزنها يف اأوقات خمتلفة 
م��ن حياتها.  تتبع نظامًا غذائي��ًا �سارمًا يف حديث 
له��ا مع US Weekly، اأخربت لوبيز معجبيها عن 
 shake حميته��ا الغذائي��ة. تب��داأ لوبي��ز يومها م��ع
م�سنوع م��ن حليب الكينوا واملاء بطعم ال�سوكوالته، 
ال��ذي يحتوي فقط على 90 �سع��رة حرارية. وتعرتف 
باأنه��ا تت�س��ّور جوعًا مع حلول وق��ت الغداء. تتناول 
على الغداء �سلطة اخل�رشوات وال�سلمون وحني تكون 
ل الربوكلي والفلف��ل والكو�سا. اأّما على  خارج��ًا تف�سّ
الع�س��اء اأي ح��واىل 6:30 م�س��اًء، تتن��اول الكثري من 
الربوتني والكينوا. يف م��ا يخ�ّش الوجبات ال�رشيعة، 
حت��اول دائمًا اأن تتناول اخل�سار والفاكهة كوجبات 
�رشيع��ة. يف املقاب��ل، تدّلل نف�سها اأجيان��ًا مع قطعة 
حلوي��ات اأو قطعة م��ن الدجاج املقل��ّي. تبقى بعيدة 
ع��ن ال�سم�ش ق��در امل�ستطاع حني ت�سارك��ت اأ�رشارها 
اجلمالي��ة م��ع US Weekly، قال��ت ج��ي ل��و اإنها 
حت��اول البق��اء بعي��دة ع��ن ال�سم���ش وهذا م��ا يبقي 
ب�رشته��ا جي��دة اإىل هذا احلّد وه��ي يف املقابل تطّبق 
الكث��ري م��ن الواق��ي ال�سم�س��ي.  الن��وم اجلم��ايل مهّم 
ج��داً بالن�سبة لها جي لو ه��ي جنمة كبرية وتتعّر�ش 
لل�سه��ر وامل�س��اكل الت��ي تنتج عن��ه. لذلك وم��ن اأجل 
جتّنب اله��االت ال�سوداء، تعزي��ز ن�ساطها واملحافظة 
عل��ى وزنها، تنام النجمة مب��ا يكفي اأي ما يقارب 7 

�ساعات.

 نظ��راً النتقالن��ا م��ن ف�س��ل اإىل اآخ��ر، م��ن ال���رشوري 
اأن ي�ستع��د اجل�س��م وال�سع��ر والب���رشة للتغي��ري املو�سم��ي 
والتح�س��ري للمناخات املتنوعة. يف م��ا يلي، جمعنا لِك 
بع���ش الن�سائح ال�رشيعة التي �سيكون لها تاأثري اإيجابي 
علي��ِك حت�سرياً لف�سل ال�سيف.     ا�ستبديل عطرِك باآخر: 
العط��ور يج��ب اأن تتب��ّدل م��ع تب��ّدل الف�س��ول. اترك��ي 
نفحات��ِك القوي��ة للف�س��ول الب��اردة واخت��اري اخلفيفة 
واملنع�سة منها لف�سل ال�سيف.  ال تن�سي ال�SPF: اأ�سعة 
ال�سم���ش ال توؤذي ب�رشتِك فح�سب ب��ل تزيد من احتمال 
�رشط��ان اجلل��د. ال تن�س��ي الواقي ال�سم�س��ي.     اح�سلي 

عل��ى ك��رمي ترطي��ب خفي��ف: ال�ست��اء ه��و للكرمي��ات ال�سميك��ة 
والثقيلة. ا�ستخدام املرّطب نف�سه لف�سل ال�سيف �سيجعل ب�رشتِك 
دهنية و�سيت�سّبب بظه��ور احلبوب. ا�ستبدليه بكرمي ذات تركيبة 
اأخ��ّف.  التق�سري: الب�رشة اجلافة واملت�سققة م�سكلة ف�سل ال�ستاء، 
لذا امنحيها بداي��ة نظيفة لهذا ال�سيف من خالل تق�سري وجهِك.  
ات املنع�س��ة هي جزء من التح�سريات  ��ة �سعر جديدة: الق�سّ ق�سّ
ة  اأي�س��ًا. اأي�س��ًا. ا�ستوحي من النجمات وك��وين ع�رشية يف ق�سّ
�سعر مريحة.     ا�ستبديل ال�سامبو باآخر: الرطوبة يف اجلّو جتعل 
�سع��رِك جمّع��داً ومبعرثاً. ابحثي عن �سامب��و خفيف ي�ساعدك يف 

�سبط خ�سلِك.

مهنيًا: تكون العالق��ات املهنية هذا اليوم ممتازة 
وتختف��ي بع�ش ال�سعوبات وتعيد النظر يف بع�ش 
الق��رارات املتخ��ّذة ب�س��كل �رشي��ع. عاطفًي��ا: م��ن 
ال���رشوري عدم تاأزمي االأم��ور اأو توجيه اللوم اإىل 
احلبي��ب، فاأنت �ساحب الطاق��ة ال�سلبية هذه واأنت 

م�سدرها. 

مهني��ًا: تفّوقك يف العمل يزعج بع���ش الزمالء لكّنه 
يف��رح بع�سهم االآخ��ر، وهذا طبيع��ي حني تكون يف 
دائ��رة ال�س��وء وال�سهرةعاطفيًا: حم��اوالت م�ساعدة 
ال�رشيك يجب اأن تتوا�سل حتى النهاية، وال ت�ست�سلم 

للعراقيل مهما تكن �سعبة ومعيقة جداً

مهني��ًا: جتت��از مرحل��ة دقيقة م��ن االختب��ارات، لكن 
ال تقل��ق فالنج��اح يكون حليف��ك قريبًا مهم��ا ا�ستدت 
ال�سع��اب، وحت�سل عل��ى مبتغاك يف نهاي��ة املطاف  
عاطفي��ًا: مهم��ة �سعبة الإقن��اع ال�رشي��ك بال�سري معك 
حت��ى النهاي��ة، وخ�سو�س��ًا اأّن جتارب��ه ال�سابقة معك 

غري م�سجعة، ففكر يف االأمر مليًا قبل تفاقم االأمور 

الي��وم،  ه��ذا  مل�ساريف��ك  تتنّب��ه  اأن  علي��ك  مهني��ًا: 
وخ�سو�س��ًا اأن اأي خ�س��ارة من �ساأنه��ا اأن تزيد االأمور 
تعقي��داً وتوقعك يف ورط��ة اأنت بغنى عنه��ا  عاطفيًا: 
اجل��راأة يف الق��رارات احلا�سم��ة مطلوبة، لك��ّن الت�رّشع 
مرفو���ش، وال �سيما اأّن م�ستقبلك العاطفي على املحك 

نتيجة بع�ش التجارب ال�سابقة 

مهنيًا: تعمل على م�رشوع فني او اإبداعي ابتداًء من اليوم، 
اأو يتحدث هذا اليوم عن �رشاكة يف العمل حت�سد بنتيجتها 
اأرباح��ًا كبرية  عاطفي��ًا: تعي�ش حنينًا اإىل املا�سي اأو جتد 
حولك من يعود اإىل ال��وراء، فاملزاج العام يكون يف حالة 

رومان�سية وعليك اأن متا�سي هذا امل�سار

كل �سخ�ص له تركيب معني جل�سمه من 
حيث ال�سكل وكيفية امت�سا�ص الغذاء 

ودرجة حرق ال�سعرات احلرارية 
لبع�ص العنا�سر الغذائية الأ�سا�سية 

كالربوتينات والكربوهيدرات 
والدهون. ولكي تاأتي حميتك الغذائية 

بثمارها ل بد من ممار�سة التمارين 
التي تنا�سب �سكل ج�سمك من  اأجل 
احل�سول على قوام مم�سوق. ق�سم 

اأخ�سائيو التغذية اأ�سكال اجل�سم اإىل 
خاللها  من  ميكنك  رئي�سية  اأ�سكال   4
معرفة طبيعة ج�سمك وكيف تتعامل 

معه بال�سكل الأمثل.

مهني��ًا: تختل��ف يف وجهات نظرك م��ع زمالء العمل 
لك��ن حاول اأن ت�سّوي االأم��ور بلطف وحكمة، قبل اأن 
ت�س��ل االأخب��ار اإىل اأرب��اب العمل  عاطفي��ًا: ال ترهق 
احلبي��ب باأف��كارك الغريب��ة واملث��رية للج��دل الت��ي 
ال تنته��ي، وح��اول اأن تك��ون واقعي��ًا ق��در االإمكان 

لتخل�ش اإىل النتائج املبتغاة


