إن كنت تريدين أن يجيب أحد خربائنا عن أسئلتك ،ما عليك سوى إرسالها إىل
ونزودك باإلجابة الشافية.
 johnny.atallah@luluapublishing.comلنطرحها على اخلبري املناسب ّ

جولة مع خربائنا

األخصائيني
نصائح وتوجيهات دقيقة من أبرز
ّ

نصار
مايا ّ

قررت �أن تقلب
كانت مايا ّ
ن�صار تعاين من الوزن الزائد ومل تكن را�ضية عن ج�سمها �أبداً .ولكن يف �أحد الأيام ّ
حياتها ر�أ�س ًا على عقب ،فحازت على �شهادة يف التدريب الريا�ضي و�أ�صبحت �أخ�صائية تغذية ريا�ضية .وهي
مل تتو ّقف عند هذا احل ّد� ،إذ راحت ت�شارك يف م�سابقات عاملية لكمال الأج�سام حيث حازت على �ألقاب وجوائز
كثرية .وهي تط ّل الآن يف برنامج تلفزيوين ريا�ضي على حمطة  MTVاللبنانية كما و�أطلقت تطبيق ًا للهواتف
الذكية مل�ساعدة الأ�شخا�ص على حت�سني ر�شاقتهم.

س:

س:

اكتسبت  30كغ خالل حملي الثالث ،ورغم أ ّنني خسرت 20

منها بعد ّ
أن أجنبت ،إال أ ّنني عاجزة عن خسارة املزيد ،فما احلل؟
ج :تبط�أ عاد ًة عملية خ�سارة الدهون كلّما اقرتبت من هدفك ،ما يعني �أ ّنه عليك
م�ضاعفة جهودك يف هذه الفرتة .لذا يجب �أن حتر�صي �أو ًال على حرق املزيد من
ال�سعرات احلرارية التي ت�ستهلكينها يومياً .و�أن�صحك بعدم تناول وجبات �رسيعة
مرة يف الأ�سبوع ،وبا�ستهالك الكثري من الفواكه ،واخل�ضار،
وحلويات �أكرث من ّ
والدهون ال�صحية (مثل الأفوكادو) ،وم�صادر الربوتني ،واحلبوب الكاملةّ � .أما
اخلطوة الثانية فتقت�ضي ب�أن تتبعي نظام ًا ريا�ضي ًا جيداً يجمع ما بني رفع الأوزان
أهم هو �أن تلتزمي ب�أ�سلوب احلياة هذا لع ّدة �أ�شهر� ،إذ � ّأن خ�سارة
ومتارين القلب .وال ّ
الدهون حت�صل عاد ًة تدريجي ًا وببطء.

س:

تعرضت إلصابة يف ظهري ومل أعد قادرة على
ّ
ممارسة متاريني املعتادة ،فهل من متارين سهلة تناسبني؟
ج :عليك �أن ترتاحي لبع�ض الوقت� ،إذ قد يختفي الأمل من تلقاء نف�سه .وثاني ًا عليك
ح�سا�س ج ّداً وقد
�أن ت�ست�شريي طبيبتك
ّ
لت�شخ�ص �إ�صابتك ب�شكل �صحيح� ،إذ � ّأن الظهر ّ
تفاقمني �إ�صابتك �إذا مار�ست متارين غري منا�سبة� .أما التمارين الآمنة ن�سبي ًا حلالتك
أخف على عمودك الفقري ،مثل ال�سباحة وامل�شي ال�رسيع.
فهي تلك ذات الوقع ال ّ
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عمري  50عامًا وأعاين من
ذراعي ،فهل
ترهل جلدي كبري يف
ّ
ّ
ميكنني التخ ّلص من هذه املشكلة
من دون اخلضوع لعملية جراحية؟
ج :ي�ساعدك �أ�سلوب احلياة ال�صحي على
املرتهلة و�ش ّدها من
حت�سني مظهر الب�رشة
ّ
دون احلاجة �إىل عملية جتميلية .لذا عليك �أن
تتناويل م�أكوالت مغ ّذية يومياً ،ومتار�سي
الريا�ضة بانتظام ،وتقلعي عن العادات
ال�سيئة ،مثل التدخني .و ُتعترب متارين
تنمي
مهمة ج ّداً هنا لأ ّنها ّ
رفع الأوزان ّ
الع�ضالت يف اجلزء العلوي من ج�سمك وت�ش ّد
مدربتك يف
اجللد املحيط بها .لذا اطلبي من ّ
النادي �أن ت�صف لك متارين ل�ش ّد ع�ضالت
كتفيك ،و�صدرك ،وذراعيك.

س:

أعتمد بكرثة على ألواح الطاقة ومشروبات الربوتني،
فهل هي مفيدة يل حقًا؟
ج� :إ ّنها وجبات خفيفة �صحية وقليلة ال�سعرات احلرارية .فم�رشوبات الربوتني ت�ساعد
ع�ضالتك على التعايف ب�رسعة بعد جل�سة التمارين وتعيد تزويد ج�سمك بالطاقة،
فتمدك باملفعول نف�سه ،لك ّنها �أن�سب �إذا كنت �شديدة االن�شغال يف
� ّأما �ألواح الطاقة ّ
حياتك� ،إذ �أ ّنها �سهلة احلمل .كما �أ ّنك حني تتناولني هذه الأطعمة� ،سوف تخ ّف�ضني
رغبتك بتناول ال�سكّر واحللويات .و�أن�صحك ب�أن تقر�أي املعلومات الغذائية جيداً على
كل منتج كي تختاري الأ�صناف التي ال حتتوي على الكثري من ال�سعرات احلرارية،
والدهون ،وال�سكّر .ولكن ب�شكل عام ،لي�ست هذه املنتجات �رضورية لر�شاقتك� ،إذ
يكفيك �أن ت ّتبعي نظام ًا غذائي ًا �صحي ًا ومتار�سي الريا�ضة بانتظام لتكون ر�شاقتك
يف �أف�ضل حاالتها.

س:

ّ
ست كتل ،فما هو
أرغب بتقسيم عضالت بطني إىل
التمرين الرياضي الذي يتيح يل ذلك؟
ال�ست كتل �أبداً �إذا مل تخ�رسي كل الدهون
ج :لن تظهر
ّ
املحيطة ببطنك عرب ا ّتباع حمية �سليمة وممار�سة
ويظن
مزيج من متارين رفع الأوزان ومتارين القلب.
ّ
البع�ض � ّأن ممار�سة متارين املعدة بكرثة ي�ساعدهم
على تق�سيم ع�ضالت بطنهم ،غري � ّأن ذلك
مترين كل
ال يكفي لوحده� ،إذ عليك �أن ّ
ع�ضالت ج�سمك من ر�أ�سك �إىل �أ�سفل قدميك
�ست كتل يف بطنك.
لتح�صلي على ّ

س:

بالتسجل يف
أرغب
ّ
النادي الرياضي ،لك ّنني ال أملك
الوقت الكايف لذلك بسبب
انشغايل يف عملي وتربية
أطفايل ،فهل من متارين مع ّينة
ميكنني ممارستها يف املنزل؟
ج :تتوفر الكثري من الطرق املنزلية
لتحافظي على ر�شاقتك .لذا ميكنك مث ًال �أن
ت�شرتي قر�ص فيديو ومتار�سي التمارين
التي ترينها على ال�شا�شة .وحتتاجني
�أي�ض ًا �إىل �رشاء بع�ض امل�ستلزمات
الريا�ضية ،مثل �أثقال ذات �أوزان خمتلفة،
وب�ساط للتمارين ،وحزام مطّ اط .وميكنك
يف الفرتة الأوىل �أن متار�سي ب�ضع جل�سات
مدربة �شخ�صية لتعلّمك التمارين التي
مع ّ
ميكنك ممار�ستها بوا�سطة هذه الأدوات
لتقوي خمتلف ع�ضالت ج�سمك .وبالطبع
ّ
دراجة
أو
�
م�شي
ماكينة
�رشاء
ا
أي�ض
�
ميكنك
ً
ّ
ثابتة لتمار�سي متارين القلب.
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