
Thu. 1 Jun. 2017 issue no 357نواعم10
الخميس 1 حزيران 2017 العدد 357

مهني��ًا: تعق��د �ص��داقات جدي��دة مهم��ة، ويح��ل 
االطمئن��ان مكان القلق والريبة عاطفيًا: ت�ص��اطر 
ال�رشي��ك اأحالمه واأهداف��ه، واإذا كن��ت وحيداً فقد 

تبا�رش عالقة متينة وثابتة

مهني��ًا: القم��ر يف االأ�ص��د يعاك�ص��ك، ويزيد م��ن تاأثرياته 
اأورانو���س يف ب��رج احلم��ل ما ق��د يعني ���رشورة جتنب 
املجازافات واملغامرات عاطفي��ًا: اأنت النجم الذي يلجاأ 
اإليه اجلميع، تخو�س دورة مميزة من االإيجابيات تنقذك 

من م�صكالت كثرية 

مهنيًا: يخف عنك ال�صغط ويحمل هذا اليوم بع�س 
احللول، ورمبا ت�ص��ادف �صخ�صًا ي�صاعدك وياأتيك 
ببع�س االقرتاح��ات،  عاطفيًا: تخو�س نقا�ص��ات 
ب�صيطة مع ال�رشيك الإقناعه بالتخلي عن اأنانيته، 

فتنجح حينًا وتف�صل حينًا اآخر

مهنيًا: يوم جميل جداً جتد نف�ص��ك فيه اأمام فر�صة 
لب��دء عم��ل اأو م���رشوع جدي��د، ل��ن تخي��ب اآمالك، 
ب��ل كن �ص��بوراً عاطفي��ًا: قد جتد نف�ص��ك يف حرية 
مفاجئة ب�ص��بب ت�رّشفات ال�رشيك، وهذا �ص��يدفعك 

اإىل احل�صم �رشيعًا

مهني��ًا: توق��ع جناح��ًا يف بع���س االأم��ور، اإياك 
واملتاعب واجل��دال، اإنه يوم يب�رّش بالنجاح غري 
املتوق��ع عاطفيًا: تن�ص��غل الي��وم باإيجاد حلول 
لبع�س امل�ص��اكل وال تدخل يف نقا�ص��ات عقيمة 

مع احلبيب غري م�صمونة النتائج

 مهنيًا: يوم منا�صب ل�رشاء عقار جديد فاحلظ يحالفك 
يف االأم��ور التي تتعلق بال�رشاء الي��وم عاطفيًا: انّبهك 
م��ن التك��ّ� على احلبيب، ب��ل بادر اإىل االعت��ذار، فهو 

�صهل حلظة ارتكاب اخلطاأ ولي�س ُمِذالًّ
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إليك الطرق الطبيعية لشد البطن والحصول على خصر ممشوق 

 و الوالدة اأو كنتيجة خل�ص��ارة الوزن الزائد ، و عمل بع�ص��ًا 
م��ن اأنواع الريجم��ات ال�رشيعة هذا باالإ�ص��افة اإىل اإمكانية 
ح��دوث الرتهل يف منطق��ة البطن كنتيجة ال�ص��تعمال املاء 
الرتكي��ز عل��ى  اأو حت��ى  اال�ص��تحمام  ال�ص��اخن يف عملي��ة 
نظام��ًا غذائي��ًا غ��ري �ص��حي االأمر ال��ذي ينتج عن��ه حدوث 
ذل��ك االرتخ��اء يف اجللد ع��الوًة على الع�ص��الت املوجودة 
يف منطقة البطن ب�ص��كاًل ملحوظًا مم��ا يوؤدي اإىل عدم متتع 
املراأة بالقوام املم�صوق ، و اخل�رش اجلميل املظهر ، و البطن 
امل�ص��دود مما يوؤثر ب�ص��كل عايل ، و �ص��لبيًا على نف�صيتها ، و 
بالتايل ي�صعف من ثقتها بنف�صها ، و لكي تتمكن املراأة من 
القيام با�ص��تعادة املظهر املطلوب ، و املرغوب من جانبها 
لبطنها البد لها من ممار�صة بع�صًا من التمرينات الريا�صية 
املنتظم��ة ملنطقة البطن هذا باالإ�ص��افة اإىل اإمكانية تدليك 
منطقة البطن ببع�صًا من املواد الطبيعية التي ت�صاعد ب�صكل 
عايل ، و جيد على �صد البطن ، و اإعادة �صكلها الطبيعي اإليها 

، و التخل�س من ذلك املظهر ال�صيئ لها كنتيجة للرتهالت .
طرق �ص��د البطن املرتهلة :- ميكن القيام بعملية �صد البطن 
املرتهل��ة عن طريق اإتباع اأحد التمرينات الريا�ص��ية االأتية  
اأواًل :- متري��ن رف��ع الظهر عن االأر�س :- و تكون ممار�ص��ة 
هذا التمرين عن طريق اال�صتلقاء على الظهر ثم القيام بثني 
الركبتني ، و مد الزراعني على ا�ص��تقامة يف جانبي اجل�ص��م 
م��ع البدء يف عملية رفع اجلزء ال�ص��فلي من الظهر الأعلى ثم 
القيام باإعادته اإىل االأ�ص��فل ، و يراعى القيام بتكرار ذلك ما 
يق��ارب من الع���رشة مرات يف كل مترين من اأجل احل�ص��ول 

على النتيجة اجليدة .
ثاني��ًا :- متري��ن العجل��ة :- و تك��ون عملي��ة ممار�ص��ة هذا 
التمرين عن طريق اال�ص��تلقاء على االأر�س مع و�صع اليدين 
خلف الراأ�س ثم تاأتي عملية رفع الرجلني مع ثني الركبتان ، 
و البدء بتقريب الركبة الي�رشى اإىل الكتف االأمين ثم احلركة 
اليمنى اإىل الكتف االأي�رش مع مراعاة اإعادة تلك احلركة لعدة 
م��رات حوايل )12( مرة تقريب��ًا ، و ذلك بانتظام ، و �رشعة 
من اأجل �ص��د البطن يف فرتة زمنية ق�صرية . ثالثًا :- مترين 

و�ص��ع اجللو���س :- و يف ه��ذا التمري��ن �ص��نقوم بالوق��وف 
امل�ص��تقيم مع القيام مبباعدة ب�صيطة بني القدمان ثم تاأتي 
عملي��ة االنحن��اء يف و�ص��ع اجللو�س م��ع ف��رد الذراعني ثم 
العودة اإىل الوقوف امل�ص��تقيم مرة اأخرى مع مراعاة قيامنا 
بتكرار ذلك الأثنى ع�رش مرة من اأجل احل�ص��ول على النتائج 

اجليدة ل�صد البطن ، و تخلي�صها من الرتهالت .
بع���س اخللطات الطبيعية املفيدة ل�ص��د البط��ن املرتهل :- 
يوجد عدداً من اخللطات الطبيعية املفيدة للغاية ، و ال�صهلة 
التح�ص��ري يف املن��زل للقيام بعملية �ص��د البطن املرتهل ، و 

منها :-
اأواًل :- خلط��ة الزجنبيل :- و يف تلك اخللطة �ص��نقوم بخلط 
زي��ت الزجنبي��ل احلار م��ع زيت النعن��اع ع��الوة على زيت 
الليم��ون م��ع قلياًل م��ن خل التفاح ث��م تاأتي عملي��ة تدليك 
منطق��ة البط��ن املرتهلة به��ذه اخللطة ، و ب�ص��كل يومي من 

اأجل احل�صول على النتائج املطلوبة .
ثاني��ًا :- خلط��ة اجللي�رشي��ن :- و يف تل��ك اخللطة �ص��نقوم 
بخل��ط ما مق��داره عدد )3( ملعقة كبرية ع��الوة على القليل 

من ال�ص��بة املطحونة البي�صاء مع عدد )4( ملعقة كبرية من 
زيت الزيتون اإ�ص��افًة اإىل )5( ملعقة �ص��غرية من ماء الزهر 
، و م��ا مق��داره ملعقتان م��ن مرطب الب�رشة املف�ص��ل لدينا 
مع ن�ص��ف ليمونه مع�ص��ورة ثم �ص��نقوم بعملية تدليك تلك 
املنطقة امل�ص��ابة بالرتهل ، و ذلك يكون ب�ص��كاًل دائريًا ثم 
ن��رتك اخلليط على اجللد ملدة )60( دقيقة ، و ذلك على األقل 
من اأجل احل�صول على اأف�صل النتائج املطلوبة يف التخل�س 

من الرتهل ثم تاأتي عملية تنظيف اجل�صم باملاء الفاتر .
ثالث��ًا :- خلط��ة الزيوت :- و يف تلك اخللطة �ص��يكون علينا 
القيام بخلط كميات مت�صاوية من الزيوت االأتية مع بع�صها 
البع���س ب�ص��كل جيد ، و هي ) زي��ت الزعرت ، و زيت البابوجن 
، و زي��ت احللب��ة ، و زيت الزيتون ، و زي��ت الهندباء ، و زيت 
اأكليل اجلبل ( ثم تاأتي عملية و�ص��ع هذا اخلليط من الزيوت 
يف داخ��ل زجاج��ة حمكم��ة الغل��ق ، و من ثم نق��وم بعملية 
التدليك ملنطقة البطن املرتهلة ب�ص��كاًل يومي��ًا بهذا اخلليط 
م��ن الزي��وت ، و ذل��ك حتى يتم لنا احل�ص��ول عل��ى النتائج 

املطلوبة ، و اجليدة يف التخل�س من الرتهل . 
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طريقة عمل سكالوب دجاج 

طرق مذهلة الستخدام زيت الزيتون لتبدين أجمل

المستحضرات األساسية للعناية بالشعر

املقادير 
كيلو �صدور دجاج 

كوبني بق�صماط 
كوبني طحني

4 بي�س ر�صة ملح
ر�صة ثوم بودرة

ر�صة بهار دجاج
ر�صة بهار ابي�س

ر�صة بابريكا

طريقة التح�صري 
يقط��ع الدجاج �رشئ��ح ويت��م وطرقه مبطرق��ة اللحم 
ب�ص��حن يو�ص��ع طح��ني وب�ص��حن اآخ��ر 4 بي�س مع 
ر�ص��ة بهار ابي�س ر�ص��ة ملح وب�صحن اآخر كوبني من 
البق�ص��ماط و ر�صة ثوم بودرة ر�ص��ة بهار ابي�س ر�صة 

ملح ر�صة بهار دجاج
يغط�س قطع الدجاج بالطحني التخل�س من ال�صوائل 
وبعده��ا  بالبي���س  بغم�ص��ها  بالدج��اج  املوج��ودة 

بالبق�صماط ويتم قليها بالزيت وتقدم �صاخنة 

  اإذا كنتي ت�صتخدمني زيت الزيتون خالل روتينك 
اليوم��ي للعناي��ة بب�رشت��ك ، فيج��ب اأن تعلمي اأن 
ا�ص��تخداماته متعددة ، اأما اإذا كنتي ال ت�ص��تخدميه 
فق��د فقدت��ي العديد م��ن الفوائ��د الهائلة ، و�ص��واء 
ا�ص��تخدمتيه ب�ص��كل مبا���رش اأو مزجتي��ه ببع���س 
املكونات العالجية االأخرى. يحتوي زيت الزيتون 
على كمية جيدة من فيتامني ه وم�صادات االأك�صدة 
القوية التي تعالج ، ت�ص��لح وترط��ب الب�رشة ، كما 
يحت��وي على كمية عالية م��ن املعادن مثل الزنك 
، املاغن�ص��يوم ، الك�ي��ت واحلدي��د ، مم��ا ي�ص��اعد 
حماية الب�رشة �ص��د اجلذور احلرة ، ينظف اجل�ص��م 
م��ن اخلالي��ا امليتة ، مينع ان�ص��داد امل�ص��ام ويعزز 
جتديد خاليا الب�رشة . طرق مذهلة ال�صتخدام زيت 

الزيتون للعناية بالب�رشة :
- قن��اع ترطي��ب الب���رشة : تخلط ملعق��ة من زيت 

الزيت��ون ومثله��ا من ع�ص��ل النحل م��ع ملعقة من 
ك��رمي احللي��ب ، ويتم خف��ق املكون��ات جيدا حتى 
ت�ص��بح كرميا كثيفا ، ي�ص��تخدم هذا الكرمي لتدليك 
الب���رشة ، وي��رتك مل��دة 20 دقيق��ة ثم يتم �ص��طفه 

باملاء البارد .
-ي�ص��اعد يف حت�ص��ني من��و االأظاف��ر : يت��م تدفئ��ة 
ملعق��ة من زيت الزيت��ون قليال ، ثم ي�ص��تخدم هذا 
الزيت بوا�ص��طة قطعة م�ص��تديرة من القطن لتدليك 
االأظافر ، يرتك طوال الليل ، لت�ص��بح االأظافر اأكرث 
ملعانا يف �ص��باح اليوم التايل ، كما ت�ص��اعد هذه 

الطريقة يف منو االأظافر ب�صكل �صحي وطبيعي .
 -حم��ام مزي��ل منقي للب�رشة : ت�ص��اف 5 قطرات 
م��ن زيت الزيتون واأخرى من زيت �ص��جرة ال�ص��اي 
اإىل م��اء اال�ص��تحمام اخلا���س ب��ك ، يت��م اجللو�س 
يف ه��ذا املاء ملدة 15 دقيقة ث��م يتم اأخذ احلمام 
بالطريقة املعتادة ، ي�صاعد هذا اال�صتخدام الب�صيط 
لزي��ت الزيت��ون يف التجمي��ل يف احل�ص��ول عل��ى 

ب���رشة ناعمة كاالأطفال وم�رشقة ط��وال اليوم . - 
غ�ص��ول اجل�ص��م : اإذا كنتي تعانني من ب�رشة جافة 
ج��دا وتريدين احل�ص��ول عل��ى العنا���رش الغذائية 
املوجودة يف غ�ص��ول ب�رشتك ، جربي هذه اخلدعة 
، اأ�صيفي بع�س قطرات من زيت الزيتون البكر اإىل 
هذا الغ�ص��ول ، رجي امل�صتح�رش جيدا وا�صتخدميه 

بطريقة منتظمة .
- مزي��ل للمكي��اج : توؤخذ ب�ص��ع قط��رات من زيت 
الزيت��ون وتو�ص��ع على قطع��ة قطنية م�ص��تديرة ، 
وت�ص��تخدم لتنظي��ف الب���رشة حت��ى التخل���س من 
املاكياج ، وتكرر ه��ذه الطريقة مرة اأخرى للتاأكد 
م��ن اإزالت��ه متام��ا . - ت�ص��ققات الكعب��ني : تخلط 
ملعق��ة من اجل��ل النفط��ي “الفازلني”  مع ب�ص��ع 
قط��رات م��ن زيت الزيت��ون ، ويتم تدلي��ك الكعبني 
بها ، وين�ص��ح بارتداء جوارب قطنية بعدها طوال 
اللي��ل ، واكت�ص��في الفرق �ص��باحا حينم��ا جتدين 

قدميك اأكرث نعومة وخ�صو�صا الكعبني .

 يعت� �ص��عر املراأة م��ن اأهم االأجزاء التي تف�ص��لها 
وينال منها كل العناية ، و�صواء كان �صعرها طويال 
اأو ق�ص��ريا ، فهي حتل��م باأن يكون المع��ا وناعما ، 
لذل��ك يج��ب اإلقاء ال�ص��وء عل��ى اأهم م�ص��تح�رشات 
العناي��ة بال�ص��عر الت��ي يج��ب اأن متتلكه��ا جمي��ع 

الفتيات وال�صيدات
- ال�ص��امبو اجلاف : يعت� ال�صامبو اجلاف من اأهم 
منتج��ات العناي��ة بال�ص��عر التي يج��ب اأن حتر�س 
املراأة على �رشائها ، وهو بديال الإ�ص��تخدام ال�صامبو 
العادي والبل�صم  يف كثري من االأحيان ، الأنه ي�صاعد 
يف التخل���س م��ن الزيت الزائد ومين��ع تراكمه على 

فروة الراأ�س 
- زيت ال�صعر : يجب اأن متتلك كل �صيدة زيت ال�صعر 
املنا�ص��ب له��ا با�ص��تمرار الأن��ه م��ن اأه��م منتجات 
االأ�صا�صية للعناية بال�صعر ، فيمكن لزيوت ال�صعر اأن 
حتقق لها احل�ص��ول على ال�صعر ال�صحي الذي حتلم 

به ، يتم تدليك فرورة الراأ�س باإ�ص��تخدام زيت ال�صعر 
، مما ي�ص��اعد يف اإعادة تن�ص��يطها وتقوية خ�صالت 

ال�صعر.
- ال�ص��امبو التقلي��دي : كم��ا يع��رف اجلمي��ع ، ال 
ميك��ن العي�س بدون ا�ص��تخدام ال�ص��امبو املعتادين 
علي��ه ، معظم ال�ص��يدات ي�ص��تخدمن ال�ص��امبو يوما 
بعد ي��وم بالتب��ادل ، الأنه ي�ص��اعد يف احلفاظ على 
ال�صعر حريريا طول الوقت ، ويعد ا�صتخدام ال�صامبو 
م��ن االأمور الهام��ة جدا ولكن ال ينبغي ا�ص��تخدامه 
يومي��ا ، كما يجب االأخذ يف االإعتبار اختيار النوع 
املنا�صب من ال�صامبو الذي يتالئم مع نوع وطبيعة 

ال�صعر 
- البل�ص��م : البل�ص��م هاما جدا مثل ال�ص��امبو ، لذلك 
يج��ب اأن يك��ون �ص��من الروت��ني اليوم��ي للعناي��ة 
بال�ص��عر ، فيج��ب ا�ص��تخدامه مبا���رشة بعد غ�ص��يل 
ال�صعر بال�صامبو ،الأنه ي�صاعد ي احلفاظ على ال�صعر 

ناعم��ا طول الوقت ، كما يعمل على تلطيف ال�ص��عر 
بعمق ، مما يك�صبه نعومة فائقة وملعان جذاب.

 : احل��رارة  م��ن  الواق��ي  ال�ص��عر  �ص���اي   -
ي�ص��اعد اإ�ص��تخدام ه��ذا املنت��ج يف حماي��ة 

ال�ص��عر ال�ص��ديد التال��ف ، حي��ث حتمي ال�ص��عر 
م��ن احلرارة وحتافظ على خ�ص��الت ال�ص��عر ، فاإذا 

كنت ت�ص��تخدمني ماكينات ال�صعر لفرده اأو متويجه 
، يجب اإقتناء �ص�اي ال�صعر الواقي من احلرارة الأنه 

يحمي فرورة الراأ�س من التاأثر باحلرارة .
- فر�ص��اة ال�صعر: يجب اأن تقتني فر�صاة �صعر جيدة 
، حتى تتاأكدي اأنها لن ت�صبب تلف وت�صاقط ال�صعر ، 
ي�صاعد مت�ص��يط ال�صعر بالفر�صاة اخلا�صة اأمرا هاما 
لتنظيف وجتفيف ال�ص��عر ، كما يحمي من ت�ص��ابكه 
، وعل��ى اجلان��ب االآخر ت�ص��اعد الفر�ص��اة يف تعزيز 
ال��دورة الدموية مما يحفز ف��روة الراأ�س ، وبالتايل 

احل�صول على �صعر قوي و�صحي 

مهني��ًا: م��ن املحتمل اأن حت�ص��ل عل��ى عائدات غري 
منتظ��رة، تزيد حما�ص��تك وتندف��ع اىل الرتكيز على 

م�رشوع واعد جّداً
عاطفي��ًا: ال ت�ص��ّك يف ق��درة احلبيب على ا�ص��تيعاب 

م�صاكلك، فهو ال ي�صّكك فيك اأمام اجلميع

مهني��ًا: تتح�ص��ن االأحوال فت�ص��عر بجو اأك��رث اأمانًا، 
كم��ا يحمل اليك هذا اليوم طالعًا جيداً وحظًا كبرياً 
ي�ص��هل لك مغام��رة مادية عاطفيًا: ال ت��ّ�ر اأخطاء 
احلبيب وواجهه مبا ت�ص��عر، وال تدع النقا�س يوؤدي 

اىل توتر العالقة به

مهنيًا: تكت�صب معلومات كثرية، وتقوم بزيارات عمل 
لتب��ادل االآراء واالأف��كار م��ع من �ص��بقوك يف جمالك 
املهني عاطفيًا: متر عالقتك العاطفية بتجربة دقيقة، 

وقد تقع حتت خطر القطيعة اأو البعاد اأو االفرتاق

مهنيًا: قد ت�ص��عر ببع�س العراقيل املالية لذلك ُكن 
اأكرث تنظيمًا وال تت�رشع يف اأي ا�صتثمار

عاطفي��ًا: متّهل ال داع��ي اإىل ا�ص��تعجال االرتباط، 
وحاذر الت�رشع يف اتخاذ اي قرار م�صريي

مهني��ًا: يحم��ل ه��ذا الي��وم اقرتاحات جي��دة، وحتقق 
اأنت بدورك اإجنازات رائعة ت�ص��تحق التقدير والتهنئة، 

وتنجح حمادثاتك املالية وت�صعر بقوة
عاطفي��ًا: ق��د ي�ص��اعدك ال�رشي��ك الإيجاد االأجوب��ة اإذا 
فتح��ت له قلب��ك، تدعمك �ص��داقة اأحدهم والن�ص��ائح 

الواقعية له

تعاين بع�ضًا من 
ال�ضيدات من وجود 

ترهل يف منطقة 
البطن لديهم اإذ يكون 
ذلك الظهور اخلا�ص 

بالرتهل يف منطقة 
البطن ب�ضكاًل غري حمبب 

اأو مرغوب من املراأة ، 
و يف الغالب ما يكون 

ظهور تلك الرتهالت يف 
منطقة البطن حتديدًا 

بعد احلمل ،

مهني��ًا: تتق��ّدم اإىل االأم��ام خطوة خط��وة وتبني 
م�ص��تقبلك عل��ى اأ�ص���س متين��ة ودائم��ة، وتواج��ه 
م�ص��األة كان��ت ت�ص��غل بال��ك وحت�ص��مها عاطفيًا: 
ال ت�ص��ع احلبي��ب اأمام ال�ص��غوط فهو مي��ّر بفرتة 

ع�صيبة جتعله بالغ التوتر


