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الفيفا يضع العراق في مأزق شديد قبل مواجهة إيران والبحرين
قــال االتحــاد الدولــي 
امــس  القــدم،  لكــرة 
طلــب  إنَّــه  األربعــاء، 
خــوض  العــراق  مــن 
بتصفيــات  مباراتيــن 
آســيا المزدوجــة، كان مــن 
يســتضيفهما  أن  المقــرر 
علــى أرضــه هــذا الشــهر 
محايــدة؛  مالعــب  علــى 
بســبب الموقــف األمنــي 

البــالد. فــي 
ــذ 8 ســنوات، باســتضافة  ــى أرضــه من ــى عل ــه الرســمية األول ــراق، الشــهر الماضــي، مبارات وخــاض الع
هونــج كونــج فــي تصفيــات مونديــال 2022، وكأس آســيا 2023، بالبصــرة التــي كان مــن المقــرر أن تســتضيف 

مباراتــي هــذا الشــهر.
لكــن العــراق ســيتعين عليــه اآلن البحــث مجــددًا عــن مــكان بديــل لمباراتيــه ضــد إيــران يــوم 14 

نوفمبر/تشــرين الثانــي، والبحريــن بعــد 5 أيــام أخــرى.
ــم  ــد تقيي ــدم بع ــع االتحــاد اآلســيوي لكــرة الق ــرار باالشــتراك م ــه اتخــذ الق ــان، إن ــي بي ــا ف ــال الفيف وق

ــراق«.. ــي الع ــي ف ــي الحال للوضــع األمن
وأضاف »ٌطلب من االتحاد العراقي لكرة القدم ترشيح ملعب محايد للمباراتين«.

ويتصــدر العــراق، الــذي شــارك فــي كأس العالــم مــرة واحــدة عــام 1986، المجموعــة الثالثــة فــي الــدور 
الثانــي للتصفيــات اآلســيوية برصيــد 7 نقــاط مــن 3 مباريــات بفــارق األهــداف عــن البحريــن.

وتتأهــل الفــرق الفائــزة بصــدارة المجموعــات الثمانــي، باإلضافــة ألفضــل 4  فــرق تحتــل المركــز الثانــي، 
للــدور الثالــث فــي التصفيــات المزدوجــة المؤهلــة لــكأس العالــم 2022، وكأس آســيا 2023.

رئيس االتحاد االسيوي للمصارعة : ايران واحدة من قادة المصارعة في العالم
»دولــت  العالمــي  لالتحــاد  الرئاســية  الهيئــة  عضــو  للمصارعــة،  االســيوي  االتحــاد  رئيــس  هنــأ 
بفــوز  تورليخانــوف«، 
الوطنــي  الفريــق 
الرومانيــة  للمصارعــة 
الـــ 23 عامــا  تحــت ســن 
بطولــة  فــي  االمــل(   (
العالميــة  هنغاريــا 
للمصارعــة؛ واصفــا ايــران 
قــادة  مــن  واحــدة  بانهــا 
العالــم. فــي  المصارعــة 

ذلــك  واعلــن 
امــس  »تورليخانــوف« 
دبيــر«. رضــا  »علــي  للمصارعــة  الوطنــي  االتحــاد  رئيــس  الــى  وجههــا  برقيــة  خــالل  االربعــاء 

واقيمــت بطولــة المصارعــة الرومانيــة للبطولــة العالميــة تحــت الـــ 23 عامــا ) االمــل( خــالل الفتــرة مــن 1 
لغايــة 3 تشــرين الثانــي / نوفمبــر فــي مدينــة بودابســت الهنغاريــة؛ حيــث احــرز المنتخــب االيرانــي بطولــة 
ــم دلخانــي ومحمــد  ــة، احرزهــا كل مــن ميث ــات ذهبي هــذه المســابقات الول مــرة بعــد ان حصــد 3 ميدالي
رضــا كرايــي وعلــي اكبــر يوســفي فــي اوزان 63 و72 و130 كــغ، وثــالث برونزيــات للمصارعيــن مهــدي محســن 

نجــاد، وســجاد ايمــن طلــب، ومحمــد هــادي ســاروي فــي اوزان 60 و67 و97 كــغ.
وحــل المنتخــب جورجــي ثانيــا فيمــا وقــف المنتخــب الروســي للمصارعــة الرومانيــة فــي المركــز الثالــث 

مــن خــالل كســب 121 و118 نقطــة بعــد الفريــق االيرانــي الــذي حــاز علــى 122 نقــة فــي هــذه البطولــة.

ليبرون يُبدع ويقود ليكرز للفوز على بولز بدوري السلة األمريكي
حقــق ليبــرون جيمــس 3 أرقــام مزدوجــة، وانتفــض لــوس أنجليــس ليكــرز بشــكل مذهــل رغــم 
التأخــر بفــارق 19 نقطــة ليفــوز )118-112( علــى شــيكاغو بولــز، صاحــب األرض بــدوري كــرة الســلة األمريكــي 

ــة. ــة الماضي ــن الليل للمحترفي
وأحــرز العمــالق جيمــس 30 نقطــة، واســتحوذ علــى 10 كــرات مرتــدة، كمــا مــرر 11 كــرة حاســمة، وأضــاف 

البديــل كويــن كــوك 17 نقطــة، ليحقــق ليكــرز انتصــاره الســادس علــى التوالــي.
ــى 7  ــز العــب ليكــرز فــي االنتصــار بتســجيل 15 نقطــة، واالســتحواذ عل ــا أنطونــي ديفي وســاهم أيضً

ــده شــيكاغو. كــرات مرتــدة ومنــع 3 محــاوالت للمنافــس مــع عودتــه إلــى مدينــة مول
وانتفض ليكرز في الربع األخير، وتفوق )38-19( على أصحاب األرض.

وتصــدر زاك الفيــن، قائمــة مســجلي النقــاط فــي بولــز، بـــ26 نقطــة، واســتحوذ علــى 7 كــرات مرتــدة، 
ومــرر 7 كــرات حاســمة، وأضــاف أوتــو بورتــر جونيــور، وكوبــي وايــت 18 نقطــة لــكل منهمــا.

أشرف حكيمي أقوى من ريال مدريد
حكيمــي،  أشــرف  المغربــي  الدولــي  تســبب 
ــال  ــن ري ــار م ــد المع ــيا دورتمون ــن بوروس ــر أيم ظهي
مدريــد، فــي حــرج كبيــر للنــادي الملكــي، بعــد تألقــه 

مؤخــرًا.
فقــد أحــرز حكيمــي بمفــرده 4 أهــداف، فــي دوري 
يســجل  لــم  بينمــا  الموســم،  هــذا  أوروبــا  أبطــال 
جميــع العبــي الميرينجــي ســوى 3 أهــداف فقــط، 

خــالل هــذه النســخة مــن البطولــة القاريــة.
ــا  ــاء، عندم ــس بشــدة، الثالث ــج أســد األطل وتوه
أحــرز هدفيــن، وســاهم فــي تحويــل تأخــر أســود 

الفيســتيفال أمــام ضيفهــم إنتــر ميــالن، بثنائيــة دون رد، إلــى فــوز مثيــر بنتيجــة )3-2(، علــى ملعــب ســيجنال 
ــدوري األبطــال. ــات ب ــن دور المجموع ــة م ــة الرابع ــارك، لحســاب الجول ــا ب إيدون

يذكــر أن حكيمــي يلعــب مــع دورتمونــد منــذ الموســم الماضــي، علــى ســبيل اإلعــارة مــن ريــال مدريــد، 
والتــي ســتنتهي الصيــف المقبــل.

وبانتصــاره أمــس، انفــرد ممثــل البوندســليجا بوصافــة المجموعــة السادســة، برصيــد 7 نقــاط، متخلفــا 
بنقطــة وحيــدة عــن برشــلونة المتربــع علــى الصــدارة، رغــم تعادلــه الســلبي مــع ضيفــه ســالفيا بــراج.

سالفيا براج يُكرر صمود بنفيكا أمام برشلونة
فــرض ســالفيا بــراج التشــيكي، التعــادل الســلبي علــى مضيفــه برشــلونة اإلســباني، فــي اللقــاء الــذي 
جمعهمــا، مســاء الثالثــاء، علــى ملعــب الكامــب نــو، فــي رابــع جــوالت دور المجموعــات بــدوري أبطــال أوروبــا.

ــة  ــى نظاف ــظ عل ــق يحاف ــو أول فري ــراج ه ــالفيا ب ــإن س ــات، ف ــكواكا« لإلحصائي ــبكة »س ــب ش وبحس
شــباكه أمــام برشــلونة فــي ملعــب الكامــب نــو بــدور المجموعــات لــدوري أبطــال أوروبــا، منــذ 7 ســنوات.

ويعتبــر آخــر فريــق تماســك أمــام برشــلونة بالكامــب نــو وحافــظ علــى نظافــة شــباكه فــي دور 
.2012 أول  ديســمبر/كانون  فــي  البرتغالــي  بنفيــكا  هــو  المجموعــات، 

وبهــذا التعــادل، رفــع برشــلونة رصيــده إلــى 8 نقــاط فــي صــدارة المجموعــة، فيمــا رفــع ســالفيا بــراج 
رصيــده إلــى نقطتيــن فــي ذيــل الترتيــب.

سباهان يهزم تراكتور بهدفين نظيفين
ســباهان  نــادي  عــزز 
الــدوري  بصــدارة  موقعــه 
حقــق  ان  بعــد  الممتــاز 
فــوزا ثمينــا علــى ضيفــه 
تراكتــور بهدفيــن دون رد .

نقــش  اســتاد  فعلــى 
مدينــة  فــي  جهــان 
اســتضاف  اصفهــان 
ســباهان خصمــه تراكتــور 
فــي الجولــة العاشــرة مــن 
الــدوري الممتــاز وتمكــن 

.0/2 لصالحــه  المبــاراة  يحســم  ان  مــن 
ــي  ــى تمكــن ف ــرات حت ــور عــدة م ــه وهــدد مرمــى تراكت ــرة افضــل مــن ضيف ــادي ســباهان ك ــب ن ولع
الدقيقــة 44 مــن الشــوط االول مــن تســجيل هــدف الســبق مــن راســية جميلــة لســجاد شــهباززادة هــزت 

ــزي . ــادي التبري شــباك الن
وواصــل ســباهان هجماتــه فــي الشــوط الثانــي ايضــا وتمكــن مــن رفــع رصيــده الــى هدفيــن مــن راســية 
ــاراة ليحصــد نقــاط اللقــاء الثالثــة فيمــا منــي تراكتــور  رائعــة الســتنلي كيــروش فــي الدقيقــة 51 مــن المب

هزيمتــه الثالثــة علــى التوالــي .
وعــزز ســباهان بهــذا الفــوز موقعــه فــي صــدارة الــدوري حاصــدا 22 نقطــة فيمــا تجمــد رصيــد تراكتــور عنــد 

17 نقطــة ليتراجــع بذلــك الــى المركــز الخامــس .

مهرجان أهداف الستقالل طهران في شباك صنعت نفت ابادان
أمطــر نــادي اســتقالل طهــران مرمــى ضيفــه صنعــت نفــت ابــادان بخماســية نظيفــة فــي الجولــة 
الــدوري  مــن  العاشــرة 

القــدم. لكــرة  الممتــاز 
ارتفــع  الفــوز،  وبهــذا 
رصيــد اســتقالل طهــران 
الــى إلــى 18 نقطــة فــي 
بينمــا  الثالــث  المركــز 
صنعــت  رصيــد  تجمــد 
نفــت عنــد 16 نقطــة فــي 

. الســابع  المركــز 
اســتقالل  ودخــل 
مهاجمًــا  اللقــاء  طهــران 
منــذ أول دقيقــة فــي محاولــة لتســجيل هــدف التقــدم وهــو مــا تحقــق فــي الدقيقــة 8 عبــر العبــه محمــد 
دانشــكر  قبــل ان يرفــع المتالــق شــيخ دياباتــه الرصيــد الــى هدفيــن فــي الدقيقــة 20  ولــم يمهــل اســتقالل 
ــجيل  ــوري بتس ــاله غف ــة 26 ت ــي الدقيق ــث ف ــدف الثال ــدي اله ــدي قائ ــجل مه ــث س ــة حي ــه اي فرص ضيف

نظيــره. اهــداف  باربعــة  االول  الشــوط  لينتهــي   31 الدقيقــة  فــي  الرابــع  الهــدف 
وواصــل اســتقالل هيمنتــه علــى المبــارات واضــاع فــرص كثيــره قبــل ان يســجل هدفــه الخامــس عبــر 

العبــه ميليتــش فــي الدقيقــة 72 ليحســم المبــاراة لصالحــة بخماســية نظيفــه .
ويعــد نــادي اســتقالل طهــران االن اقــوى خــط هجــوم فــي الــدوري االيرانــي الممتــاز حيــث تمكــن مــن 

تســجيل 21 هدفــا .

فينجر: أريد تدريب بايرن ميونخ
المــدرب  فتــح 
المخضــرم،  الفرنســي 
البــاب  فينجــر،  آرســين 
أمــام توليــه تدريــب بايــرن 

. نــخ ميو
فينجــر  يشــغل  وال 
منــذ  أي منصــب حاليًــا، 
ــي  ــنال ف ــن آرس ــه ع رحيل
صيــف 2018، وهــو مــا جعلــه 
يدخــل قائمــة المرشــحين 
ــاري،  ــادة العمــالق الباف لقي

الــذي أطــاح بمدربــه الكرواتــي نيكــو كوفاتــش، األحــد الماضــي.
وخــالل تصريحــات تليفزيونيــة، أبرزتهــا صحيفــة "شــبورت بيلــد" األلمانيــة، سُــئل فينجــر عــن مــدى 
رغبتــه فــي تدريــب بايــرن، فأجــاب: "بالطبــع أريــد هــذا.. لقــد أمضيــت حياتــي كلهــا فــي عالــم التدريــب، وأي 

مــدرب فــي موقفــي ســيفتقد الفــوز بالمباريــات والتحضيــر لهــا، والشــعور بالرضــا بعــد ذلــك".
ــا، حتــى وصولــي لـــ69  واســتطرد: "بالتأكيــد أود ذلــك، فأنــا بــدأت هــذه المهنــة منــذ أن بلغــت 33 عامً

ــى مســتوى". ــي أعل ــك ف ــا دون أي توقــف، وكل ذل عامً
ــررت  ــادي ق ــن إدارة الن ــخ، الموســم الماضــي، لك ــرن ميون ــب باي ــط أيضــا بتدري ــد ارتب وكان فينجــر ق

ــكأس. ــدوري وال ــة ال ــوج بثنائي ــذي ت ــش، ال ــة كوفات ــا اســتكمال مهم حينه
يذكــر أن المــدرب الفرنســي تعــرض لسلســلة مــن الهزائــم القاســية علــى يــد بايــرن، فــي دوري أبطــال 

أوروبــا، خــالل ســنواته األخيــرة مــع آرســنال.

تين هاج: التحكيم منع أياكس من االنتصار
قــال إيريــك تيــن هــاج، مــدرب أياكــس أمســتردام، إن قــرارات التحكيــم كلفــت ناديــه ضيــاع الفــوز علــى 
ــر )4-4(، بعــد طــرد اثنيــن مــن العبيــه فــي نقطــة تحــول، بــدوري أبطــال  تشيلســي، خــالل التعــادل المثي

أوروبــا الثالثــاء.
وكان أياكــس متقدمــا )4-2( قبــل عشــرين دقيقــة مــن نهايــة المواجهــة، فــي المجموعــة الثامنــة، علــى 
ملعــب ســتامفورد بريــدج، لكــن الحكــم جيانلــوكا روكــي أشــهر إنذاريــن، ليطــرد دالــي بلينــد بســبب ارتــكاب 
مخالفــة، وزميلــه جويــل فيلتمــان بســبب لمســة يــد، أســفرت عــن ركلــة جــزاء ونفذهــا جورجينيــو بنجــاح.

وأدرك ريس جيمس العب تشيلسي البديل التعادل، ليحرم أياكس من فوز جديد خارج أرضه.
وقــال تيــن هــاج للصحفييــن "أعتقــد أننــا لعبنــا الليلــة بشــكل رائــع، ســيطرنا علــى المبــاراة وكنــا 

متقدميــن )4-1( و)4-2(... ثــم فــي دقيقــة واحــدة تغيــر كل شــيء".
وأضــاف تيــن هــاج أن بلينــد تعــرض لخطــأ، قبــل أن يتدخــل ضــد تامــي أبراهــام مهاجــم تشيلســي، 
فــي لقطــة جعلتــه ينــال اإلنــذار الثانــي، لكــن روكــي أشــار باســتمرار اللعــب، مــا تســبب فــي ركلــة الجــزاء 

وطــرد الالعــب اآلخــر فيلتمــان.
وتابع "بعض القرارات لم تكن في مصلحتنا، أعتقد أننا عوقبنا عدة مرات".

وأكــد تيــن هــاج أن ناديــه عانــى مــن قــرارات خاطئــة أيضــا، عندمــا خســر علــى أرضــه )1-0( أمــام 
تشيلســي، الشــهر الماضــي، بينمــا أشــاد بفريقــه علــى صناعــة الفــرص لمحاولــة الفــوز، رغــم اللعــب بتســعة 

العبيــن لفتــرة مــن الوقــت.
ــا  ــي دوري األبطــال، الموســم الماضــي "كن ــل نهائ ــوغ قب ــى بل ــاد أياكــس إل ــذي ق وأضــاف المــدرب، ال

ــا أو بتســعة". ــب بأحــد عشــر العب ــد اللع ــة، ســواء عن ــوز الليل نســتحق الف

مأكوالت يمكن أن تسبب تقلبات شديدة في المزاج... تعرف عليها
تنصــح أخصائيــة التغذيــة الروســية، يلينــا ســولوماتينا، بالتخلــي عــن الكحــول والحلويــات وبعــض 
األطعمــة إذا كان الشــخص فــي حالــة مزاجيــة ســيئة، ألنهــا يمكــن أن تســبب تغيــرات معاكســة تمامــا.
قالــت أخصائيــة التغذيــة الروســية فــي تصريــح لوكالــة "ســبوتنيك" إن جميــع الخبــراء متفقــون علــى 
أن "الكحــول يرفــع الحالــة المزاجيــة للشــخص، لكــن األمــر ينقلــب بشــكل معاكــس بعــد فتــرة وجيــزة، 

ليتســبب بالجفــاف والتســمم، ممــا يجعــل اإلنســان يشــعر بســوء حالتــه المزاجيــة"
وأضافــت الخبيــرة أن تأثيــر الكحــول يختلــف مــن شــخص آلخــر بحســب أنــواع المشــروبات، علــى 

ســبيل المثــال، يمكــن 
"للنبيــذ  يكــون  أن 
األحمــر تأثيــر إيجابــي 
علــى حالــة الشــخص، 
أنــواع  هنــاك  ولكــن 
تســبب  قــد  منهــا 
شــديدا  صداعــا 
األشــخاص". لبعــض 
أكــدت الخبيــرة أن 
للحلويــات أثــر ســيئ 
علــى  تناولهــا  عنــد 

فارغــة. معــدة 
وأضافــت الخبيــرة أن األشــخاص الذيــن يعانــون مــن حالــة انخفــاض الســكر قــد تقــل مقاومتهــم 
"حتــى مــع زيــادة مســتوى الســكر فــي الــدم يمكــن أن يكــون ذلــك عامــاًل ســلبيًا، فــإذا شــعرت بتوعــك، 
تنخفــض حالتــك المزاجيــة، فتقــوم بــأكل الحلــوى لتفــادي ذلــك، صحيــح أن الســكر ســيرتفع ويتحســن 
مزاجــك العــام، لكنــه سيشــهد انخفاضــا حــادا بعــد ذلــك، والنتيجــة هــي أن التعــب والتهيــج ســيحالن 

محــل شــعور الســعادة".
وحــذرت األخصائيــة مــن الرغبــة فــي تنــاول األشــياء المالحــة، ألنهــا فــي البدايــة ســتعطي شــعورا 
بالحيويــة والنشــاط، ثــم ستســبب انهيــارا كامــال، وهــذا ينطبــق أيضــا علــى النقانــق والســجق ولحــم 

الخنزيــر المقــدد وأي نــوع آخــر مــن أنــواع اللحــوم المصنعــة.
ــر  ــي تؤث ــز، فه ــع المايوني ــة والســلطات م ــاول اللحــوم الدهني ــن تن ــاد ع ــرة باالبتع ونصحــت الخبي
بشــكل كبيــر علــى الحالــة المزاجيــة والذهنيــة، ألن المعــدة ســوف "تســحب" كميــة ال بــأس بهــا مــن 

الــدم أثنــاء هضــم الطعــام الثقيــل، وهــذا ســوف يــؤدي إلــى التعــب وســوء الحالــة المزاجيــة.
ــاول المــوز والطماطــم  ــرة فمــن األفضــل تن ــا للخبي ــدة ، وفًق ــة الجي ــة المزاجي ــى الحال ــاظ عل وللحف
والفواكــه الحمضيــة باإلضافــة إلــى المحارباإلضافــة إلــى الجــزر والشــوكوالته الداكنــة والمكســرات 

والزبــادي ومنتجــات األلبــان.
وإذا كان الشــخص يعانــي مــن االكتئــاب الخفيــف ، فمــن األفضــل تنــاول دقيــق الشــوفان والمعكرونة 

مــع المأكــوالت البحريــة أو األســماك الدهنية.

ألصحاب الوزن الزائد.. هذا ما عليك ارتداؤه لتبدو أنحف
كثيــرًا مــا يواجــه أصحــاب الــوزن الزائــد خاصــة مــن الرجــال مشــكلة التألــق، فــال يســتطيعون ارتــداء 
مــا يجعلهــم يبــدون أكثــر أناقــة وأكثــر نحافــة بــل وتفشــل كل الطــرق التــي قــد تــؤدي إلــى تحقيــق هــذا 

الهدف.
ســنعرض  لذلــك 
يلــي  فيمــا  لــك 
التــي  الطــرق  بعــض 
علــى  تســاعدك  قــد 
الظهــور بمظهــر أكثــر 
أناقــة. وأكثــر  نحافــة 
أنيقــة  *أحذيــة 

W تصميــم  ذات 
مــا  كل  أدفــع 
مــن  دفعــه  تســتطيع 
أجــل شــراء حــذاء أنيــق للغايــة، فالحــذاء األنيــق خاصــة مــع أصحــاب الــوزن الزائــد يزيــد مــن مســتويات 

بــك. الخاصــة  األناقــة 
ولكــي تبــدو قدمــك بشــكل أصغــر، عليــك باقتنــاء األحذيــة ذات تصميــم W  فــي منتصــف أو أعلــى 

الحذاء.
*ارتداء حماالت البنطال بداًل من الحزام

ــال ذوي  ــل الرج ــا أيضــًا أن تجع ــل يمكنه ــط، ب ــى الســراويل فق ــظ عل ــن تحاف ــال ل ــاالت البنط حم
الــوزن الزائــد يبــدون بمظهــر أكثــر أناقــة، ويزيــل الحاجــة إلــى الحــزام الــذي يفصــل الجســم بصريًــا إلــى 

نصفيــن األمــر الــذي يبــرز ســمنة الرجــل؛ لذلــك فــإن إزالتــه ينحــف مــن المظهــر العــام.
ــن أن الحــزام ليســًا ســميكة  ــد م ــاالت، فتأك ــن الحم ــداًل م ــزام ب ــت يجــب أن تســتخدم ح إذا كن
بشــكل ملحــوظ وأن الحــزام يطابــق لــون الســراويل الخاصــة بــك، وذلــك للمــزج والحفــاظ علــى مظهــر 

خيــال ممــدود.
*شراء مالبس تناسب مقاسك بدقة

عليــك بشــراء ســترات بذلــة أو معاطــف تناســب مقــاس جســمك بشــكل كبيــر فــال تكــون ضيقــة 
للغايــة، وال كبيــرة بــل يجــب أن تكــون وكأنهــا فصلــت مــن أجلــك، فمــكان الكتــاف يكــون مضبوًطــا بدقــة، 

وكذلــك طــول األكمــام وعــرض الســترة نفســها، وأن ال تقفــل االزرار بأريحيــة.
*تجنب تلك البناطيل

تجنــب نهائيًــا تلــك البناطيــل التــي تمتلــك التصميــم الضيــق فــي منطقــة الفخذيــن؛ حيــث إنهــا تزيــد 
مــن حجــم الفخذيــن، وال تقلــل منهمــا بــل وتعيــق حركتــك بشــكل كبيــر، وقــد تضعــك فــي مواقــف حرجــة.

وعليــك أيضًــا أن تتجنــب البناطيــل الفضفاضــة مــن الفخديــن، ولكنهــا ضيقــة مــن الســاقين، حيــث 
إنهــا تجعلــك تبــدو وكأنــك تشــبه الدبــوس برأســه ومــن ثــم ســاقه.

لذلــك عليــك أن تقتنــي البناطيــل التــي تتناســق مــع شــكل جســمك بتجربــه كل األنــواع واألشــكال 
األخــرى حتــى تصــل إلــى التصميــم المناســب لــك.

*إخفاء منطقة تداخل القميص مع البنطال بالسترة
ــه  ــل في ــص ليدخ ــع القيم ــال م ــا البنط ــل فيه ــي يتقاب ــة الت ــاء المنطق ــى إخف ــرص عل ــك بالح علي
بالســترة، وأنــه عليــك أن تبقــي األمــر كمــا هــو دائمًــا خــالل حضــورك ألي حــدث، وللحفــاظ علــى ذلــك 
المظهــر عليــك اقتنــاء قميــص طويــل بشــكل ملحــوظ؛ حتــى يبقــي بداخــل البنطــال مشــدودًا ألكبــر 

فتــرة.
*االهتمام باإلكسسوارات

عليــك لفــت االنتبــاه إلــى الجــزء األكثــر نحافــة فيــك، وذلــك مــن خــالل وضــع اإلكسســوارات فيهــا، 
خاصــة مــع المنطقــة العلويــة فــإذا كانــت هــي األنحــف، احــرص علــى وضــع دبــوس صــدر علــى قميصــك، 

أو عــود مــن الفرنقــل فــي األحــداث الهامــة.
ــداء ســاعة قيمــة أو األســاور الشــبابية  وإذا كانــت الســمنة فــي كل أنحــاء الجســد فاســتكفِ بارت

المشــهورة.
*ربطة عنق كبيرة

عليــك ارتــداء ربطــة عنــق كبيــرة وليــس الرضــوخ للموضــة الحاليــة وارتــداء تلــك األنــواع مــن ربطــات 
ــى الرجــال ذوي  ــرة خاصــة عل ــق الكبي ــث إن ربطــة العن ــة، حي ــة للغاي ــا رفيع ــز بكونه ــي تتمي ــق الت العن
الــوزن الزائــد؛ حيــث إنهــا توجــه أعيــن اآلخريــن إلــى الوجــه وليــس الجســد، كمــا أنهــا تبــدو أكثــر أناقــة 

علــى الرجــال ذوي الــوزن الزائــد.
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