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حظك

ن�صائح خل�سارة الوزن
ي�سعى جميع الأ�شخا�ص �إىل
احل�صول على اجل�سم املثايل
واجل�سم الر�شيق ،ويبذلون
كل ما بو�سعهم لتحقيق ذلك،
وذلك باتباعهم حميات غذائية
متنوعة وعديدة ،ولت�صميم
نظام ريجيم مثا ّ
وخا�ص
يل
ّ
بك ينبغي بالبداية �أن تقوم
واقعي ،وهذا
بتحديد هدف
ّ
الهدف يدفعك �إىل �إنقا�ص
الوزن ب�صورة طبيع ّية،

اليوم

الحمل
مهني ًا :ي�ش�ير هذا اليوم �إىل تب��دالت جذرية يف العمل،
وت�س��تفيد م��ن اجل�� ّو ال��ذي يهب��ك الهن��اء وال�س��عادة
واال�س��تقرار املهن��ي عاطفي ًا :فتور ب�س��يط يف العالقة
مع ال�رشيك ،لكن ذلك لن يدوم وتعود الأمور �إىل �سابق
عهدها

الثور
مهني�� ًا :مغام��رة جدي��دة تل��وح يف الأف��ق ،فح��اول �أن
تدر���س املو�ض��وع بعناي��ة كب�يرة قب��ل الإق��دام عل��ى
�أي خط��وة عاطفي�� ًا :تنه��ال علي��ك الأخب��ار اجلميل��ة،
م��ا ي�س��اعدك على تثبيت ع��رى عالقت��ك بال�رشيك مبا
يتنا�سب مع �أهدافكما

الجوزاء

اليك هذه النصائح لخسارة الوزن في وقت قياسي
ِ
متابعة –الجورنال

ومهما كان هذا الهدف �س��واء كان �ص��عب ًا �أو ب�سيطاً ،لكن
أه��م هو ال�س��عي وراء حتقيق ذلك اله��دف ومهما كانت
ال ّ
معينة
مالب���س
ارتداء
اله��دف
هذا
يك��ون
ق��د
التحدي��ات،
ّ
كان��ت على غري مقا�س��ك ،ونتيجة زيادة ال��وزن املفرطة
لدي��ك� ،أو قد يكون الهدف هو ب�ص��حة جيدة و�أف�ض��ل مما
كنت عليه يف ال�س��ابق .ينبغي يف البداية �أن يكون الهدف
تدريجي وعلى الأقل خ�س��ارة كيلو يف
ه��و النزول ب�ش��كل
ّ
الأ�س��بوع الواحد ،حيث ميكن للفرد احل�ص��ول على ج�س��م
ر�شيق ومتنا�س��ق ،ويف وقت لي�س طويالً ،لتفادي ال�شعور
بالإحب��اط والك�س��ل ،وم��ا يعت�بر مبثاب��ة حت��دي جلميع
التخل�ص م��ن وزنه الزائد .ي���ؤ ّدي حرمان
م��ن يرغ��ب يف ّ
النف���س م��ن تن��اول بع���ض الوجب��ات الغذائي��ة ،كوجبة
لا �إىل حتفي��ز اجل�س��م على التقلي��ل من حرق
الإفط��ار مث� ً
الده��ون ،وي���ؤ ّدي يف النهاي��ة هذا الأمر �إىل ح��رق الكتلة
الع�ض��لية يف اجل�س��م ب��د ًال من ح��رق الده��ون الزائدة يف

اجل�س��م ،وبالت��ايل الإح�س��ا�س الدائ��م بالإره��اق والتعب
العام يف اجل�س��م ،م��ع خف�ض �إنتاجية الف��رد ،يف النهاية
ال�ش��خ�ص اليح�ص��ل على الوزن املطلوب ،بينما �إذا انتظم
ال�ش��خ�ص يف ا ّتب��اع ريجي��م بطيء �س��وف تكون و�س��يلة
ناجحة وجمدية لعدم ال�شعور باحلرمان واملعاناة �أي�ضاً،
وبتقليل الوزن �ش��يئ ًا ف�ش��يئاً ،ويف الوقت نف�سه يقلل ذلك
من خطر عودة الوزن جمدداً ،حتى يعتاد اجل�سم دوم ًا من
تناول كميات معينة وب�س��يطة من الطعام .اختيار الوقت
املنا�س��ب للبدء ،حيث �أ�ش��ارت العديد من الإح�صاءات � ّأن
عملية �إنقا�ص
الأ�شخا�ص الذين لديهم حافز ّ
قوي لإمتام ّ
ال��وزن تكون فر�ص جناحهم �أعلى بكثري من الأ�ش��خا�ص
ال
الذي��ن اليك��ون لديه��م هدف وا�ض��ح لذل��ك الأم��ر ،فمث ً
البدء باحلمية من بداية هذا الإ�س��بوع املقرر للنزول فيه،
ومن ثم يف نهايته يتم قيا�س ن�س��بة الوزن .تكمن الفكرة
العام��ة جلميع برامج الريجيم ال�ص��حية هو حرق اجل�س��م
�سعرات حرارية ب�شكل �أكرب من جممل الدهون التي تدخل
�إىل اجل�س��م ،وذل��ك لإنتاج الطاقة ومن ثم خ�س��ارة الوزن

بالتدري��ج ،حت��ى الي�ؤ ّثر هذا النظام على �ص��حة اجل�س��م.
�أ�س��اليب تخفي��ف ال��وزن ب�ص��ورة �رسيع��ة جتن��ب تناول
امل�رشوبات الغازية وبجمي��ع �أنواعها .الإكثار من تناول
اخل��ضروات والفواكهة يومياً .الإكث��ار من تناول كميات
كبرية وكافية م��ن املاء ،ما يقارب ثمانية �أكواب يومياً.
جتن��ب تن��اول الأطعمة الغذائية يف �س��اعات مت�أخرة من
اللي��ل ،حيث �أنها ت�س��اعد على تخزين الدهون يف اجل�س��م
وب�صورة �رسيعة .عدم الإهمال ب�أحدى الوجبات الغذائية
وتفويته��ا ،كوجبة الإفطار مثالً؛ لأ ّنه��ا تعترب مفيدة جداً
ل�ص��حة وبن��اء اجل�س��م .برنام��ج رجيم يف �أ�س��بوع وجبة
الإفطار :تعترب ثابتة طوال فرتة هذا الرجيم ،وهي مكونه
من :حبتان من البي�ض امل�سلوق ،ومرتديال ح�سب الرغبة،
وحبة خيار .اليوم الأول :وجبة الغداء تكون كالآتي :طبق
�س��لطة خ��ضروات ،ولكن بدون �إ�ض��افة ج��زر �أو بندورة.
وجب��ة الع�ش��اء� :س��تيك م��ن اللح��م امل�ش��وي ،وعلب��ة لنب
�ص��غرية .اليوم الثاين :وجبة الغداء تك��ون كالآتي :قطعة
م��ن الدج��اج امل�ش��وي �أو امل�س��لوق ،وعلب��ة لنب �ص��غرية

تعرفي إلى عالمات الجمال لدى المرأة
تتع�� ّدد الأذواق فيما يتع ّلق بال�ص��فات اجلمال ّية لكل �إن�س��ان،
ن�سبي فما �أراه �أنا بعيوين جمي ًال ميكن �أن
فاجلمال هو �ش��يء ّ
يراه �ش��خ�ص �آخر غري جميل ،وما يراه غريي جمي ًال بالن�سبة
يل ممك��ن �أن يك��ون غ�ير جمي��ل؛ فاجلم��ال �أذواقٌ خمتلف��ة.
�ص��فات مع ّين��ة للجم��ال ،و�أجم��ع
ولك��ن اتّف��ق الع��امل عل��ى
ٍ
الع��امل وخ�براء اجلم��ال عل��ى � ّأن م��ن يتمتّع بهذه ال�ص��فات
يتمتّ��ع باجلم��ال ،فانظري عزيزت��ي �إذا كان لدي��ك �أحد هذه
ال�صفات �أو �أكرث من �صفة ،لأنّك بذلك تكونني من الأ�شخا�ص
املحظوظ�ين من الناحي��ة اجلمالية .عالم��ات اجلمال هناك
الكثري من عالمات اجلمال لدى الن�س��اء؛ حيث يجب �أن تتم ّيز
املر�أة ب�إحدى هذه العالمات كي تكون جميلة :جمال ال�ش��عر
ويعترب ال�ش��عر الطوي��ل والنّاع��م والكثيف من �أب��رز عالمات
اجلم��ال ا ّلتي يجب �أن تتح ّلى بها الأنثى؛ حيث يعترب ال�شّ ��عر
م��ن مظاهر جم��ال و�أنوثة املر�أة ا ّلتي يج��ب �أن توليه عناية

كب�يرة ومكثّفة لأنه من �أبرز مظاه��ر جمالها .جمال العينني
وتعترب العيون الوا�س��عة من �أبرز مظاهر اجلمال؛ حيث تغنّى
الكث�ير من ال�ش��عراء بالعيون وب�س��حرها ،فالعي��ون من �أكرث
الأج��زاء يف الوج��ه ا ّلت��ي تعك���س ح�س��ن �ص��احبها وجماله،
وجتع��ل امل��ر�أة جتذب م��ا حولها بنظ��رات عيونها ال�س��احرة
املتو�س��ط احلجم املرفوع
 .جم��ال الأنف حيث يعت�بر الأنف
ّ
ن�س��ب ّي ًا للأعل��ى غري الفاط�س للأ�س��فل وغري كب�ير احلجم من
�أجم��ل �أ�ش��كال الأن��ف ا ّلتي يتم ّيز ب��ه الأ�ش��خا�ص اجلميلون،
وا ّل��ذي يتم ّيز ب��ه الأوروب ّي��ون ودول ال�رشق الأو�س��ط .جمال
الرقبة وتعترب الرقبة الطويلة ن�س��ب ّي ًا من �أبرز مظاهر اجلمال
وا ّلت��ي ا�ش��تهرت به��ا دول �إفريقيا باخل�ص��و�ص؛ حيث كانت
دول �إفريقيا تع ّلق الأ�س��اور ال�س��ميكة يف رقب��ة الفتاة لزيادة
طول رقبتها .طول ال�س��اق تعترب ال�س��اق الطويلة من عالمات
اجلمال التي تتمتّع بها عار�ضات الأزياء واحل�سناوات؛ حيث

تكون ال�ساق رفيعة من الأ�سفل وعري�ضة بالتدريج من الأعلى
 .جم��ال القدم وتعترب القدم ال�ص��غرية �إحدى عالمات اجلمال
التي ا�ش��تهرت بها �ش��عوب �آ�س��يا وبالأخ�ص ال�صني واليابان
 .ال�ش��امة تعترب ال�ش��امات �إحدى عالمات اجلمال على الوجه
ولكن لي�ست ال�شامات الكبرية جداً؛ بل ال�شامة التي تكون على
اخلد �أو �أعلى ال�ش��فة م��ن الطرف فتكون ه��ذه �إحدى عالمات
اجلمال .الغ ّمازات تعترب الغمازات عند الأنثى �إحدى عالمات
اجلم��ال التي ت�ض��يف للأنثى الكثري م��ن اجلاذبية واجلمال،
فت�سعى الكثري من الفتيات للح�صول على الغ ّمازات ،وذلك من
خ�لال عمل ّيات التجمي��ل والكثري من الط��رق البديلة الأخرى
مث��ل املكياج ل�ص��نع الغ ّم��ازات على الوجه .الوج��ه املعتدل
غري امل�س��تدير �أو املر ّبع يعترب الوجه املث ّلث ال�شكل من �أجمل
�أن��واع الوج��وه ا ّلتي يتمتّع �أ�ص��حابها ب�ش��كل وج ٍه منا�س��ب
ملختلف التّ�رسيحات و�أروعها.

لمن ال تجيد وضع المكياج ..اتبعي هذه النصائح
للح�صول على مكياج ناجح ما عليك �إال اتباع الن�صائح
التالية :
 - 1بعد تنظيف الوجه ،يجفف جيدا ثم يو�ضع كرمي
مرطب على الب�رشة لت�سهيل توزيع اال�سا�س.
 - 2كيفية اختيار كرمي اال�سا�س املنا�سب:
*ابتعدي عن الدرجة الزهرية ،النها م�صممة لالوروبيات،
واخت��اري اح��دى درج��ات البي��ج فه��ي املنا�س��بة لن��ا.
* اخت��اري اق��رب درج��ة اىل ل��ون ب�رشت��ك  ،واياك��ي ان
تخت��اري درجة افتح بكثري في�ص��بح لون وجهك خمتلف
عن رقبتك  ،وهذا لال�سف ما تفعله الكثريات بحجة تفتيح
ب�رشتهن * .اال�سا�س ال�سائل هو اف�ضل االنواع  ،النه �سهل
التوزي��ع ،ام��ا اال�س��ا�س امل�ض��غوط فه��و م�ص��مم لنجوم
ال�س��ينما الن��ه �س��ميك وال يتق��ن توزيع��ه اال املحرتفني.
*هناك انواع للب�رشة الدهنية  ،واخرى للجافة والعادية،
فاختاري ما ينا�سبك.
� - 3ضعي الكرمي بوا�سطة عود االذن على �شكل نقاط
يف جميع الوجه بعد رج الكرمي جيدا قبل ا�ستعماله.
 - 4وزعي الكرمي بوا�سطة اال�سفنجة اخلا�صة واختاري
النوع الناعم ذو امل�سامات ال�صغرية حتى ال
ي�ترك اث��را اثن��اء التوزي��ع.و م��ن الأف�ض��ل ان ترطب��ي

اال�س��فنجه و تن�شيفها قبل ا�ستعمالها كي ال متت�ص كرمي
اال�سا�س.
 - 5وزع��ي الك��رمي م��ع اجت��اه منو ال�ش��عر عل��ى كامل
الوجه من منابت ال�شعر حتى ا�سفل الرقبة .
� - 6ضعي نقطتني على ا�سفل العينني واجلفن واملنطقة
املحيط��ة بالفم واربتي عليها بخفة  ،وال مت�س��حيها كما
فعلتي يف باقي الوجه ،هذا ي�س��اعد على تركيز اال�س��ا�س
يف هذه املنطقة واخفاء العيوب والهاالت ال�سوداء.
 - 7انتظ��ري دقائ��ق ليج��ف اال�س��ا�س قلي�لا حت��ى ال
تتجمع البودرة يف مناطق دون االخرى.
 - 8اخت��اري البودرة املنث��ورة  ،ويجب ان تكون افتح
بدرجة من اال�سا�س.
 - 9توزع البودرة بفر�شاة كبرية،و ابدئي بو�ضعها
من اعلى ال�سفل ح�سب اجتاه منو ال�شعر - .ال تن�سي و�ضع
قليل من اال�س��ا�س والبودرة على ال�شفتني لتثبيت الروج.
 ال ت�ستخدمي اال�سفنجة لتوزيع البودرة بل لت�صحيحهايف ال�سهرة.
 - 10اختاري حمدد �شفاه اغمق بدرجة من الروج ،
فال ت�ضعي روج برتقايل على حمدد بني مثال،
ثم �ضعي قليال من البودرة على �شفتيك لتثبيت الروج.

�11ضعي الروج املنا�سب االن ،ثم ا�ضغطي منديالبني �شفتيك حتى تتجنبي الت�صاقه با�سنانك عندما
ت�ضحكني.
 - 12اذا كان��ت عيني��ك �ص��غريتان �ض��عي الكحل بني
الرمو�ش
ولي���س داخ��ل الع�ين ،وا�س��تخدمي الظ�لال الفاحت��ة
وجتنبي االلوان الغامقة.
- 13تذك��ري قاع��دة مهم��ة وهي ان��ه اذا كان
الروج غامق
�ضعي ظل العيون فاحت وبالعك�س.
�- 14ض��عي احم��ر اخل��دود املنا�س��ب م��ن منت�ص��ف
الوجنتني
باجت��اه االذن بحرك��ة دائريةوقلي�لا من��ه عل��ى الذق��ن
واالنف.
�- 15ض��عي امل�س��كارا االن مبتدئ��ة بالرمو�ش العلوية
واتركيها
قلي�لا حت��ى جتف ث��م �ض��عي طبقة اخ��رى ث��م الرمو�ش
ال�سفلى.
 16اخريا املئي الفراغات بني �شعر احلاجب وم�شطيهبامل�سكارا ال�شفافة.

ّ
كيفية عمل حمص بطحينة

احلم���ص احل��ب
املكون��ات  800غ��رام م��ن ّ
ّ
امل�سلوق ،ن�ص��ف كوب من الرا�شي  ،ربع كوب
من ع�ص�ير الليمون احلام�ض ،ملعقة �ص��غرية
حم�ص
مكون��ات التزينيّ :
ون�ص��ف من امللحّ ،
حب م�س��لوق ،ونعناع ،وزيت الزيتون -ح�سب
الرغبة  .-ملعقة �صغرية من البابريكا .طريقة
احلم���ص احل��ب يف اخلالط
التح�ض�ير ن�ض��ع ّ
احلم�ص �إىل
الكهربائي ونهر�س��ه ّ
جيداً ،ننق��ل ّ
وع��اء عمي��ق وكبري �إىل ح�� ٍد ما ،ن�ض��يف ك ًال

من الطحينية ،وع�ص�ير الليم��ون احلام�ض ،وامللح �إىل
جي��داً ح ّتى نت�أكد من
نحرك
املكونات ّ
وع��اء ّ
ّ
احلم�صّ ،
ونزين الوجه
احلم�ص �إىل طبق التقدمي ّ
متازجها ،ننقل ّ
واحلم���ص احلب والبابري��كا وزيت الزيتون.
بالنعناع
ّ
إمكانية �إ�ضافة ف�ص من الثوم �إىل
مالحظة :ي�ش��ار �إىل �
ّ
املكونات ال�س��ابقةّ � ،أما يف ح��ال وجود نية لالحتفاظ
ّ
باحلم�ص لليوم التايل فال ين�صح ب�إ�ضافة الثوم؛ نظراً
ّ
للرائحة التي ي�ض��فيها على الطبق والتي تكون مزعجة
يف بع�ض الأحيان.

م�ض��اف ًا �إليه��ا القلي��ل من ب��ذرة الكت��ان .وجبة الع�ش��اء:
حبت��ان م��ن البي���ض امل�س��لوق ،بالإ�ض��افة �إىل طبق من
ال�س��لطة .اليوم الثالث :وجبة الغ��داء تكون كالآتي :قطعة
م��ن اجلنب القليل الد�س��م .وجبة الع�ش��اء :القليل من اللحم
املف��روم �أو ميك��ن ا�س��تبدالها بقطعة من الدج��اج .اليوم
الراب��ع :وجب��ة الغ��داء تكون ثمرت��ان من الكي��وي .وجبة
الع�ش��اء :علب��ة تونه مع �إزالة الزيت منها ،بالإ�ض��افة �إىل
علب��ة ل�بن .الي��وم اخلام�س :وجب��ة الغداء تك��ون كالآتي:
خ�ض��ار م�سلوق مع التقليل من كمية امللح امل�ضاف �إليه.
وجبة الع�شاء :علبة تونه مع �إزالة كافة الزيت منها ،كوب
لنب خايل من الد�س��م� ،سلطة .اليوم ال�ساد�س :وجبة الغداء
تك��ون كالآتي :حلم م�س��لوق ،وطبق من ال�س��لطة م�ض��اف ًا
�إليها القليل من بذرة الكتان .وجبة الع�شاء :طبق �شاورما
بدون خبز ،وهذا الطبق ملرة واحدة يف الأ�س��بوع دون �أن
يك��رر .اليوم ال�س��ابع :وجب��ة الغداء تك��ون كالآتي :قطعة
دج��اج م�ش��وي ،وك��وب ل�بن ،و�س��لطة خ��ضروات .وجبة
الع�شاء :ثالث �رشائح مرتديال ،وكوب لنب.

مهني�� ًا :قد يجعلك هذا اليوم متر بحال من اال�ض��طراب
والقلق على امل�ستقبل ،لكنها م�س�ألة �أيام ويعود بعدها
التف��ا�ؤل املعه��ود والنج��اح عاطفي�� ًا :ا�س��تنتاجاتك
ال�شخ�صية تو�صلك �إىل نتيجة مفادها �أن احلبيب يعي�ش
قلق ًا ب�سببك ،فبادر �إىل تخلي�صه منه

السرطان
مهني�� ًا :ه��ذا اليوم لن يك��ون �س��يئ ًا بالن�س��بة �إليك ،بل
بالعك���س يجعل امل�ش��اريع كث�يرة ومهم��ة ،لكن تريث
بع���ض ال�ش��يء عاطفي ًا :توق��ع قلق ًا و�ش��عوراً بتغيريات
تطال بع�ض نواحي احلياة العاطفية ،وقد تتخذ قرارات
تثري الده�شة

االسد
مهني ًا :الت�ش��ا�ؤم احلا�ص��ل يتحدث عن غياب �أو اختفاء
�أو �ض��غط ،وتتلقى اقرتاح ًا �أو عر�ض�� ًا ي�س��بب لك بع�ض
القل��ق عاطفي ًا :حاول �أن تتق ّرب �أكرث من ال�رشيك ،فهذا
يريحكما ومينحكما املزيد من التفا�ؤل بامل�ستقبل

العذراء
مهني�� ًا :يتح��دث ه��ذا اليوم ع��ن تغي�ير وانتفا�ض��ة �أو
ح�س��م �أو اتف��اق م��ايل مه��م ق��د ي��در علي��ك الأرب��اح
الطائل��ة عاطفي ًا :ال حتاول ال�ض��غط على ال�رشيك ،لأنك
ق��د تخ�رسه يف حال و�ص��لت الأمور بينكم��ا �إىل طريق
م�سدود

الميزان
مهني�� ًا :تتمتّ��ع ب��ذكاء كب�ير يف ح ّل امل�ش��كالت وجتد
�أ�شخا�ص�� ًا قادرين على م�س��اعدتك عاطفي�� ًا :ال ميكنك
جتاه��ل م�ش��اعرك وحاجتك العاطفية لذا ك��ن �إيجابي ًا
يف تعاملك مع ال�رشيك

العقرب
مهني�� ًا :يتحدث هذا اليوم عن �أرباح ومكت�س��بات مل تكن
تتوقعه��ا ،ويلم��ع جنمك يف املفاو�ض��ات وتك��ون قادراً
عل��ى الإقناع ب�ش��كل مده�ش عاطفي ًا :ح��اول التنويع يف
�أ�س��لوب تعاطي��ك مع ال�رشيك ،فه��ذا من �ش���أنه �أن يق ّربه
منك ويبعد اخللل يف العالقة

القوس
مهني ًا :ي�شري هذا اليوم �إىل بع�ض االرتباك ،وتطر�أ �أحداث
ال تر�ض��يك �أو يرتاجع م�رشوع او تنقطع �صالت تدريجي ًا
عاطفي�� ًا :تعي���ش يوم�� ًا متعب�� ًا فيت�أث��ر مزاج��ك ببع���ض
الأخب��ار الت��ي ق��د ت� ّؤخر تق�� ّدم خطواتك امل�س��تقبلية مع
ال�رشيك

الجدي
مهني�� ًا :يتح��دث ه��ذا الي��وم ع��ن تغي�ير ق��د ال يك��ون
بال�رضورة �س��يئ ًا ،لكن قد حتتاج �إىل ن�صيحة ،وثمة من
هو م�س��تعد للم�س��اعدة عاطفي ًا :انفراج��ات مه ّمة تطال
و�ض��عك العاطف��ي ،وه��ذا م��ا ي���ؤدي اىل م�س��تقبل اكرث
ا�ستقراراً وا�رشاق ًا

الدلو
مهني�� ًا :يول��د هذا الي��وم ج��واً عام ًا دقيق�� ًا ،لكن ت�س��تعيد
ن�شاطك وثقتك بنف�سك وتن�شط االت�صاالت املثمرة وتنفرج
الأو�ض��اع عاطفي ًا :الظروف احلالي��ة تفر�ض عليك بع�ض
احلذر ،لكن ذلك �سيتبدل مل�صلحتك وال�رشيك الحق ًا

الحوت
مهني ًا :احذر هذا اليوم افتعال امل�شاكل مع الزمالء يف
العم��ل ،الوقت غري مالئم لذلك �إطالق ًا عاطفي ًا :تطالك
بع�ض االنتقادات ب�ش���أن العالقة املرتاخية ،لكنها يف
املق�ص جتاهك
الواقع موجهة �إىل ال�رشيك
رّ

