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حتق��ق الي��وم نتائ��ج اأف�س��ل بكث��ر �سواء ف��ى املنزل 
اأو العم��ل اإذا دخل��ت ف��ى �رشاكة، فق��د واجهت عقبات 
غ��ر قابلة للتف�سر نتيجة جله��ودك الفردية، التعاون 
واجله��د اجلماع��ى ف��ى نهاي��ة املط��اف ه��و الناجح 

بالن�سبة لك فى اأى م�رشوع.

حت��اول اأن تركز ب�س��كل كامل على عملك، ولكن رغم ذلك 
مزاجك يوؤثر عليك ب�سكل خطر على نحو غر عادل حتى 
ل��و كان ما تق��وم به ل ينطوى على الكث��ر من الأهمية، 
وق��د يرتاجع احد زمالء العمل وت�سطر لإكمال عمله بدًل 

منه.

�سيك��ون اليوم هادئا بقدر ما يتعلق الأمر بالعمل 
والوظيف��ة. �س��وف تواج��ه ي��وم هادئ ف��ى العمل 
ال��ذى �سيك��ون ا�سرتاح��ة ممتع��ة. خذ ه��ذا الوقت 

للراحة وال�ستمتاع بعملك فى هدوء.

اأنت �سخ�ص حمظوظ عل��ى ال�سعيد العملى ب�سكل عام، 
ولك��ن قد جت��د بع���ص العقبات تق��ف اأمام��ك فى هذه 
الفرتة، فعليك األ تتوقف وت�ستكمل م�سرتك كما كنت.

ت�سعر بالطموح للغاي��ة اليوم، وقد تاأتيك فر�ص 
جدي��دة لتنفتح ف��ى مكان عمل��ك، و�سوف تكون 
حري�سة جدا عل��ى ال�ستفادة منها. كن حذرا اأن 

حر�سك ل تولد الغرة بني زمالئك.

تب��داأ بداي��ة جيدة فى امل���رشوع ال��ذى مت تاأجيله منذ 
فرتة طويلة، واإنها خطوة واحدة فى و�سع اأ�سا�ص جيد 
مل�ستقبل ناج��ح، فتاأخذ الأمور �سهل��ة ول تتعجل فى 
اأى �سىء دون التفكر مرتني، ول تعتمد على الآخرين 

للقيام بعملك.
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تعرفي على طرق نجمات هوليوود لخسارة الوزن

و لك��ن هناك بع�ص النجمات الذين اأكدوا اأنهم مل يخ�سعوا 
اإىل اأي عملي��ات م��ن اأجل احل�سول عل��ى وزنهم املثايل و 
لك��ن ما فعلوه هو اأنهم مار�سوا الريا�سة اإىل جانب تناول 
بع���ص الو�سفات املميزة التي تعم��ل على حرق الدهون و 
لق��د اأف�سحوا اأي�سًا عن هذه الو�سف��ات حتى ي�ستفيد منها 
النا���ص موؤكدين على فعاليتها و قدرتها الرائعة على حرق 
الده��ون بجانب الريا�سة ،  لذلك نحن اليوم من خالل هذا 
املق��ال �سوف نقدم لكم بع�ص الو�سف��ات و الطرق الرائعة 
الت��ي اأف�سح عنه��ا اأ�سهر جنم��ات هوليوود تابع��ي معانا 

ملعرفة هذا.
و�سف��ة النجم��ة الراحل��ة مارل��ني مونرو خل�س��ارة الوزن : 
بالطبع النجم��ة الراحلة مارلني مونرو كانت رمز للجمال 

و الإث��ارة و متي��زت بج�سد منحوت و رائ��ع و لكن مارلني 
مون��رو عندم��ا كان��ت ت�سعر اأنها ب��داأت تكت�س��ب وزن زائد 
كانت تلجاأ على الفور لو�سفة منزلية  ت�ساعدها على حرق 

الدهون و هذه الو�سفة يطلق عليها ” احلليب الذهبي ”
مكونات الو�سفة : كوب من احلليب ، عدد اأثنني من البي�ص 

الطازج ، ملعقة �سغرة من الكركم
طريق��ة الأع��داد : قوم��ي بو�سع الل��ن على الن��ار بدرجة 
ح��رارة منخف�سة حت��ى ي�سبح دافئًا ثم �سع��ي على اللن 
الكرك��م و قوم��ي بتحريك��ه قلي��اًل حتى ي�سبح ل��ون اللن 
اأ�سف��ر ثم اأ�سيفي اإليه��م الب�ستني و قوم��ي بخفقهم جيداً 
، و ين�س��ح بتن��اول ه��ذه الو�سفة يف ال�سب��اح عو�سًا عن 

الفطور .
طريق��ة النجم��ة بيون�سي��ه م��ن اأجلخ�س��ارة ال��وزن : كانت 
بيون�سي��ه ق��ادرة على خ�س��ارة ع�رشة كيلو م��ن وزنها يف 

خ��الل �سهر واحد فقط عن طريق ���رشاب مكون من القيقب 
و الفلف��ل الأحم��ر و الليم��ون و قامت بتناول ه��ذا ال�رشاب 

يوميًا ملدة �سهر كامل .
نظام النجمة ميغان فوك�ص خل�سارة الوزن :  قررت النجمة 
ميغ��ان فوك�ص اأن متتنع عن تن��اول الكربوهيدرات و كان 
طعامه��ا ل يت�سم��ن اخلب��ز والأرز والكي��ك واملعجن��ات 
و البطاط��ا وال�سيب���ص والبيت��زا واأي ن��وع يحت��وي عل��ى 

الكربوهيدرات.
طريق��ة النجم��ة نت��ايل بورمتان خل�س��ارة ال��وزن : اأتبعت 
النجمة نت��ايل بورمتان نظام رائع جداً خل�سارة الوزن من 
اأج��ل اأن ت�ستطي��ع القيام ب��دور راق�سة بالي��ه حيث قامت 
بتن��اول اجلزر و الل��وز و قامت ب�رشب املاء و القهوة اأي�سًا 

و ا�ستمرت على هذا النظام ملدة ثالثة �سهور .
نظ��ام النجمة جينيف��ر اأني�ستون خل�سارة الوزن : لقد قامت 

النجم��ة جينيفر باأتباع نظام غري��ب نوعًا ما و هو تناول 
الطع��ام عل��ى طريق��ة الأطف��ال حي��ث كانت تق��وم بطحن 
طعامها قبل تناوله و كانت تفعل هذا مرة يف اليوم و قال 
اأي�سًا خرباء التغذية اأن بالفعل هذه الطريقة ت�ساهم ب�سكل 

كبر يف فقدان الوزن و فقدان ال�سهية .
نظ��ام النجم��ة  كري�ستين��ا اأغيلرا خل�سارة ال��وزن  : قامت 
املغني��ة ال�سه��رة كري�ستين��ا اأغيلرا باأتب��اع نظام غذائي 
خمتل��ف ج��داً و هو نظ��ام الألوان ه��ذا النظ��ام عبارة عن 
تن��اول خ���رشوات و فواكه ذات لون واح��د على مدى اأيام 
الأ�سب��وع عل��ى �سبيل املثال يوم ال�سب��ت تناول خ�رشوات 
و فاكه��ة باللون  الأحمر و ي��وم الأحد تناول خ�رشوات و 
فاكهة باللون الأخ�رش و هكذا و هذا نظام له  فوائد عديدة 
منها اأنه �سوف ي�ساعد على فقدان الوزن و حرق الدهون و 

اأي�سًا هذا نظام له فوائد �سحية مذهلة .

بغداد ــ متابعة

خاص

طريقة عمل  األرز بالحليب مع القشطة 

وصفات طبيعية للهاالت السوداء تحت العين

تفتيح لون الشعر بطرق طبيعية

املكّون��ات لرت م��ن احللي��ب كامل الّد�س��م . ن�سف 
ك��وب م��ن الأرز املنقوع وامل�سّف��ى . ن�سف كوب 
م��ن ال�ّسكر . ملعقة �سغرة من امل�ستكة املطحونة 
. عب��وة م��ن الق�سطة . ملعق��ة من الفاني��ال. فواكه 
مقّطع��ة م�سكلة. ف�ستق حلب��ي حمّم�ص ومطحون . 
طريق��ة التح�س��ر يف قدٍر على الّن��ار �سعي كمّية 
احللي��ب واتركيها حّتى ت�سخن، ث��ّم اأ�سيفي ال�ّسكر 
وامل�ستك��ة املطحونة والفانيال . قّلبي حّتى يذوب 

ال�ّسكر متام��ًا، ثّم اأ�سيفي عب��وة الق�سطة للحليب ، 
وا�ستم��ّري بالّتقلي��ب حّت��ى تذوب الق�سط��ة متامًا 
م��ع احللي��ب. اأ�سيف��ي الأرز بعد نقع��ه وت�سفيته، 
واتركي��ه ثل��ث �ساعة لين�س��ج متامًا. بع��د ا�ستواء 
حون  الّطب��ق قوم��ي ب�سك��ب الأرز باحللي��ب بال�سّ
�س��ة لتق��دمي الآي�ص كرمي وبّردي��ه بالرّباد.  املخ�سّ
زّيني��ه بقطع الفواك��ه امل�سّكل��ة وبالف�ستق احللبّي 

املطحون.

و�سف��ات طبيعي��ة لله��الت ال�س��وداء حت��ت العني .. 
يعاين الكثر جداً من ال�سيدات ب�سبب م�سكلة الهالت 
ال�س��وداء حتت العني هذا الأمر ي�سب��ب لها الكثر من 
الإزع��اج لأنه يطفىء اإ���رشاق وجهها و يجعله يظهر 
ب�س��كل �سعيف و يرج��ع ظهور اله��الت ال�سوداء اإىل 
قل��ة الن��وم اأو الإره��اق اأو نق���ص الفيتامينات  زيت 
الل��وز :  من املعروف فوائد زي��ت اللوز العديدة �سواء 
لل�سعر اأو الب�رشة و ي�ساعد زيت اللوز على حل م�سكلة 
الهالت ال�سوداء بطريقة �سهلة جداً و هي فقط قومي 
بدهن زيت اللوز حتت العني و قومي بالتدليك ب�سكل 
دائ��ري ملدة خم�ص دقائق ثم بع��د ذلك قومي برتكه 
مل��دة ي��وم كام��ل و بع��د ذلك قوم��ي بغ�س��ل ب�رشتك 
ب�س��كل طبيعي و يجب تك��رار هذا كل يوم حتى تظهر 

النتيج��ة املطلوب��ة . البطاط���ص : اأي�س��ًا �سمعن��ا يف 
الفرتة الأخ��رة عن فوائد البطاط���ص لتفتيح الب�رشة 
و لذل��ك �س��وف يك��ون له��ا نتيج��ة رائع��ة يف عالج 
اله��الت ال�سوداء قومي باإح�س��ار �رشائح البطاط�ص 
ث��م قوم��ي بو�سعها حت��ت العني ملدة ن�س��ف �ساعة 
ثم بع��د ذلك قوم��ي بغ�سله��ا ب�سكل طبيع��ي و ميكن 
ل��ِك ا�ستبدال �رشائ��ح البطاط�ص بع�س��ر البطاط�ص و 
يج��ب عمل قن��اع البطاط���ص مرتني يف الي��وم ملدة 
خم�س��ة ع�رش يومًا . ال�ساي الأخ�رش : بالطبع اجلميع 
يعل��م جيداً فوائ��د ال�ساي الخ�رش يف ح��رق الدهون 
و لك��ن م��ا مل يعلمه الكث��رون اأنه اأي�س��ًا يعمل على 
حل م�سكل��ة الهالت ال�سوداء قومي باإح�سار اأكيا�ص 
ال�س��اي الأخ�رش و اأمغم�سيه��ا يف ماء بارد ثم قومي 
بو�سعها يف الفريزر ملدة �ساعتني ثم بعد ذلك قومي 
بو�سعه��ا على عين��ك و قومي بال�سغ��ط عليها جيداً 

مل��دة خم�س��ة ع���رش دقيقة و بع��د ذلك قوم��ي بغ�سل 
ب�رشت��ك ب�س��كل طبيعي و يجب فعل ه��ذا يوميًا حتى 

احل�سول على النتيجة املطلوبة .
ماء الورد : قناع ماء الورد لها نتيجة فعاله يف حل 
م�سكل��ة اله��الت ال�سوداء كم��ا اأنه اأي�س��ًا يعد مهدئ 
رائ��ع للجل��د فق��ط كل ما علي��ِك فعله ه��و نقع قطعة 
م��ن القط��ن يف ماء ال��ورد ثم بعد ذل��ك قومي بدهن 
املنطق��ة امل�ساب��ة باله��الت ال�س��وداء ث��م بعد ذلك 
قوم��ي برتكه��ا مل��دة خم�سة ع���رش دقيقة ث��م قومي 
بغ�س��ل ب�رشتك بطريقة طبيعية و يجب تطبيق و�سفه 
م��اء الورد ملدة ثالث��ة اأ�سابيع . و�سفه ج��وز الهند : 
اأي�س��ًا م��ن املعروف اأن ج��وز الهند ل��ه فوائد كثرة 
لل�سعر لكن م��ا مل يعلمه الكثرون اأنه اأب�سًا له فوائد 
عدي��دة للب�رشة حيث اأنه يعمل عل��ى ترطيب و تنعيم 

الب�رشة و اأي�سًا يحد من التجاعيد حتت العني  

تفتي��ح لون ال�سعر بطرق طبيعية من املعروف لدى اجلميع اأن من 
اأك��ر امل�س��اكل التي توجه امل��راأة الأ�رشار  الت��ي ت�ساب ال�سعر 

ب�س��ب ال�سبغات و يف نف���ص الوقت دائمًا حتر���ص املراأة على 
جتدي��د ل��ون �سعره��ا كل فرتة من اأج��ل احل�س��ول على ظهر 
خمتل��ف و جذاب  الو�سفة الأوىل طريقة تفتيح ال�سعر بع�سل 

النحل و القرفة :
املكونات : 

كوب و ن�سف من الع�سل الأبي�ص ، كوب و ن�سف من املاء 
، اأربع مالعق من القرفة املطحونة ، ثالثة مالعق من زيت 
الزيت��ون . :  قومي بخلط جمي��ع املكونات التي مت ذكرها 

مع��ًا حت��ى ت�سب��ح معج��ون ث��م بعد ذل��ك قومي 
بده��ن �سعرك من اجلذور جيداً و اأتركية ملدة 

خم���ص �ساعات ث��م بعد ذلك قوم��ي بغ�سل 
�سع��رك جي��داً . الو�سف��ة الثاني��ة تفتي��ح 
ال�سع��ر بالليمون : اأن الليم��ون له فعالية 
يف تفتي��ح ال�سع��ر و الطريق��ة �سهلة جداً و 

ب�سيط��ة و ل حتتاج اإىل الكث��ر من ال�رشح 
فق��ط قومي بع�رش من ثالثة اإىل �ست حبات 

م��ن الليم��ون ح�س��ب ط��ول ال�سعر ث��م قومي 

بخل��ط الع�س��ر م��ع لرت و ن�س��ف من امل��اء و غ�سل ال�سعر ب��ه و تركة 
ملدة خم�ص �ساع��ات و يف�سل تعري�ص ال�سعر اإىل ال�سم�ص بعد غ�سله 
بع�س��ر الليم��ون و املاء ثم بعد ذلك قوم��ي بغ�سل �سعرك بطريقة 
طبيعية و يف�سل اأي�سًا تكرار هذا ال�سيء يوميا  . الو�سفة الثالثة 

طريق��ة تفتي��ح ال�سع��ر بخ��ل التف��اح : خ��ل التف��اح اأي�سًا من 
الأ�سي��اء املعروف��ة بفوائدها العدي��دة و على وجه اأخ�ص 
يف خ�سارة الوزن و لكن هل تعلمي اأنه ميكن اإليِك اأي�سًا 

تفتيح �سعرك بوا�سطة خل التفاح و هي اأي�سًا طريقة �سهلة 
جداً مثل و�سفة الليمون .

: قوم��ي باإح�سار كوب ون�سف م��ن خل التفاح ، و كوب من 
امل��اء و قوم��ي بخلطه��م جيداً مع��ًا و ث��م �سعي هذا 
اخلليط يف وع��اء ر�سا�ص و قومي بر�ص ال�سعر به 
بالكام��ل ثم بعد ذلك اتركيه عل��ى �سعرك ملدة 
خم�ص �ساعات ثم بعد ذلك  قومي بغ�سل �سعرك 
بطريقة طبيعية و يجب تكرار هذا يوميًا حتى 
حت�سلي عل��ى اللون املطلوب و ه��ذه الو�سفة 
�س��وف تفيد �سع��رك اأي�سًا حي��ث اأن خل التفاح 
�سوف يعطي��ه الربيق و احليوية و يحد من ق�رشة 

ال�سعر و يعمل على تفتيحه بطريقة اأمانه .

ف��ى حني كنت قد تقدمت ب�س��كل �رشيع فى عملك، فاليوم 
هناك فر�سة كب��رة لعر�ص مواهب��ك واإبداعك والتزامك. 
وه��ذا قد يتطلب منك اإلغاء بع�ص اخلط��ط العائلية، ولكن 

�سوف تتقدم حياتك املهنية اإىل حد كبر. 

ق��د تك��ون مرهق��ًا ذل��ك الي��وم، و�س��وف ل ت�ستطي��ع 
ا�ستكمال املهام اخلا�سة بك فى مكان عملك. ونتيجة 
لذلك �سوف تتخلف فى عملك. احلل الأف�سل هو اتخاذ 
يوم عطلة من العمل والذهاب للقيام ببع�ص الأن�سطة 

فى الهواء الطلق. 

ل ت��رتك م�ساكل��ك ال�سخ�سي��ة تتحك��م ف��ى خط �س��ر عملك، 
وعلي��ك اأن تف�سل ب��ني عالقة اأ�سدقائك ف��ى العمل وعالقتك 
ال�سخ�سي��ة به��م حت��ى ل تت�سبب فى خلل ف��ى عملك وغرتك 
عل��ى احلبيب �س��ىء جيد لك��ن و�سوله��ا اإىل حد ال�س��ك ياأخذ 

العالقة فى طريق م�سدود، 

انتظر حت��ى تتاأكد من طبيعة الأج��واء املهنية ثم 
قرر اإن كنت �ستقدر على مواكبتها اأم ل، وعليك اأن 

تتخلى عن عنادك فى الفرتة احلالية. 
اأن��ت تبحث ع��ن امل�سلحة ف��ى املق��ام الأول، فال 
داع��ى م��ن الدخول ف��ى عالقة مل تع��رف امل�ساعر 

طريًقا اإليها

لديك �سعوبة فى اتخاذ قرار ب�ساأن عملك، لديك حالة 
من الرتدد ما اإذا كان هذا العمل يعطك الر�سا النف�سى 
اأم ل، ولدي��ك م�سكل��ة كبرة فى العمل ، و لكن لبد اأن 

تثق فى اختيار قلبك.

تعريف على طرق جنمات 
هوليوود خل�سارة الوزن 

بالطبع جميع الن�ساء يريدون 
ج�سد ر�سيق رائع مثل جنمات 
هوليوود ،  و بالطبع اجلميع 

يعلم اأن جنمات هوليود يظلوا 
دائمًا حتت �سغط نف�سي رهيب 

لأنهم يجب دائمًا اأن يكونوا 
بالوزن املثايل من اأجل الظهور 

مبظهر جذاب و بذلك اجلميع 
يعلم اأي�سًا اأن النجمات هوليود 

يلجئون اإىل عمليات النحت 
و �سفط الدهون من اأجل 

احل�سول على ج�سد ر�سيق و 
منحوت

�ستك��ون قادًرا على النته��اء من املهام املطلوبة 
من��ك الي��وم بنج��اح وقد تخط��ط لالحتف��ال بهذا 
الإجن��از وتدع��و لالحتف��ال الذين قام��وا بدعمك 
فى هذه املرحلة وحت��ى خ�سومك �ستكون كرمًيا 

معهم.


