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ت�شعر �شخ�ص ت�شعر ب�لطموح اليوم، وقد ت�أتيك فر�ص 
جدي��دة فى مك�ن عمل��ك، و�شوف تك��ون حري�ص جداً 
عل��ى اال�شتف���دة منه�، كن حذرا ج��داً اأن ال تولد غرية 

بني زمالئك.

اأنت �شخ���ص تواجه بع�ص التوترات على ال�شعيد العملى 
فى تلك الفرتة، فكن حذراً من قراراتك حتى ال تندم خالل 
الف��رتة املقبلة، من املحتمل اأن تق�ب��ل �شخ�ص تنبهر به 
الي��وم، وهذا ال�شخ�ص لديه القدرة على اأن ي�شبح �شخ�ص 

قريب جداً 

عليك اأن ت�شتعيد ن�ش�طك حتى ال جتعل مديرك يع�قبك 
رمب� ي�ش��ل العق�ب اىل َخ�شم الرات��ب اأو التحويل اىل 
التحقي��ق . مت��ر بح�ل��ة وح��دة ق��شي��ة، ب�شب��ب تكرار 
اخلذالن الذى مررت به، عليك ان تتج�وز هذه احل�لة 

ق��د تق��ف ف��ى مف��رتق ط��رق وت�شط��ر لالختي���ر ب��ني 
م�شلح��ة ع�ئلت��ك وحي�ت��ك املهني��ة. ح���ول اأن تخت�ر 
رف�هي��ة ع�ئلت��ك وت�ش��ع اأ�شي���ء اأخ��رى عل��ى ق�ئم��ة 
االنتظ�ر لفرتة من الوقت. و�شيكون لديك حًظ� قوًي� فى 

ال�شوؤون امل�لية.

ق��د ت�شك فى نف�ش��ك وتقلل من �ش���أن اإمك�ني�تك 
اخل��ش��ة وكل ه��ذا يرج��ع اإىل �شع��ورك ب�نعدام 
االأم�ن الذى يجب اأن تتحكم فيه االآن بطريقة اأو 
ب�أخرى. ومن اأجل التخل�ص منه ح�ول االت�ش�ل 

ب�الآخرين على م�شتوى اأعمق. 

م��ن املحتمل اأن تلتقى الي��وم ب�شخ�ص مث�ىل جداً ثق 
اأن��ك ق��د تلتقى بت��واأم روح��ك، ا�شتمع اإىل قلب��ك اأكرث 
م��ن اأى �ش��ىء ملرة واحدة فقط ال تف��وت هذه الفر�شة 

لعالقة ذات مغزى فى حي�تك.
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إليِك فوائد رياضة نط الحبل للحصول على الرشاقة المطلوبة

 
و من �شم��ن تلك الري��شي�ت الب�شيطة ، و املفيدة ب�شكاًل ع�ليً� 
للم��راأة هي ري��شة نط احلب��ل هذا ب�الإ�ش�فة عل��ى اأن ري��شة 
ن��ط احلبل من اإح��دى اأهم اأن��واع الري��ش�ت اجلي��دة ، و ب�شكل 
كب��ري للمراأة اإذ تعم��ل على م�ش�عدته� ، و ب�شكل غري حمدود يف 
احل�شول على هذا اجل�شم ال�شحي يف املق�م االأول ، و املتن��شق 
ال�شكل يف املق�م الث�ين هذا ب�لعالوة على اأن ري��شة نط احلبل 
حتديداً من اإحدى اأنواع الري��شي�ت املن��شبة لكل الفئ�ت فهي 
من��شب��ة اإىل ح��د ع�يل لالأطف���ل بل للكب�ر اأي�ش��ً� ، و ذلك على 
م�شت��وى اجلن�شني الرج�ل اأو الن�ش�ء هذا ب�الإ�ش�فة اإىل اأنه� من 
�شم��ن اأنواع الري��ش�ت الغ��ري مكلفة من الن�حي��ة امل�دية اإذاً 
فم� هي الفوائد ال�شحية ، و اجلم�لية التي �شوف جتنيه� املراأة 
م��ن مم�ر�شته� لري��شة نط احلب��ل ، و م� هي كيفية مم�ر�شته� 

من ج�نب املراأة ب�ل�شكل ال�شليم ، و ال�شحيح .
اأه��م الفوائد ال�شحية ، و اجلم�لي��ة اخل��شة بري��شة نط احلبل 

:- يوجد عدداً من الفوائد ال�شحية  عالوة على الفوائد اجلم�لية 
، و الت��ي �ش��وف جتنيه��� امل��راأة حتدي��داً من خ��الل مم�ر�شته� 

لري��شة نط احلبل :-
اأواًل :- تعم��ل مم�ر�شة ري��شة نط احلبل على امل�ش�عدة اجليدة 
يف التخل�ص بل ، و احلد الع�يل من م�شكلة حب ال�شب�ب ، و ذلك 
يرج��ع اإىل اأنه� تعمل ، و بوترية جيدة على احلف�ظ على تغذية 
الب���رة م��ن خالل تدف��ق الدم ب�مل�شت��وى املن��ش��ب اإليه� هذا 
ب�الإ�ش�ف��ة اإىل ف�ئ��دة مم�ر�شة ري��شة ن��ط احلبل يف تخلي�ص 
الب���رة م��ن ال�شم��وم املرتاكم��ة فيه��� ، و م�ش�عدته��� اجليدة 
ب�لعالوة على ذلك على فتح امل�شلم�ت اخل��شة به� هذا عالوة 
على م�ش�عدته� الع�لي��ة الدرجة يف احلف�ظ على هذا امل�شتوى 
من التوازن الهرموين يف اجل�شم ، و ب�لت�يل القي�م بتقوية ك�فة 
االأع�ش���ء الداخلية يف اجل�شم ه��ذا ب�الإ�ش�فة اإىل قي�م ري��شة 
ن��ط احلب��ل ب�مل�ش�ع��دة الع�لية الدرج��ة يف اإزالة ذل��ك ال�شعور 

ب�الإره�ق اأو التوتر ، و التعب .
ث�ني��ً� :- ملم�ر�شة ري��ش��ة نط احلبل ف�ئ��دة كبرية يف حتفيز 
اجله���ز الليمف���وي ، و ب�لت�يل متكنه م��ن اأداء وظيفته ب�شكاًل 

جي��داً عالوة عل��ى تخلي�ص الدم م��ن ك�فة اأن��واع النف�ي�ت اأو 
ال�شموم املوجودة فيه .

ث�لث��ً� :- ت��وؤدي مم�ر�شة ري��ش��ة نط احلب��ل اإىل حتريك ك�فة 
اأج��زاء اجل�شم مم��� يرج��ع ب�لف�ئ��دة الع�لية عل��ى اجل�شم ككل 
مث���ل زي�دة كث�فة العظ�م فيه ، و ب�لت�يل تقوية املف��شل ، و 
الع�شالت به . رابعً� :- تن�شط ري��شة نط احلبل هذه الع�شالت 
اخل��شة ب�جلزء ال�شفلي من اجل�شم حتديداً ، و ذلك ب�شكاًل جيداً .
خ�م�ش��ً� :- تتمي��ز ري��ش��ة نط احلب��ل ب�أنه� من �شم��ن اأنواع 
الري��ش���ت التي م��ن املمكن للمراأة القي���م مبم�ر�شته� يف اأي 
وق��ت ، و يف اأي م��ك�ن ، و ذل��ك دون تكلفة ع�لي��ة من الن�حية 
امل�دي��ة . �ش�د�ش��ً� :- تعم��ل مم�ر�ش��ة ري��شة ن��ط احلبل على 
تنظي��م عم��ل القل��ب ، و االأوعية الدموي��ة ، و ب�ش��كاًل جيداً مم� 
يجعل عملية نقل الدم من ، و اإىل القلب اأكرث فع�لية ، و ب�لت�يل 
ت�ش�ه��م مم�ر�شة ري��شة نط احلب��ل ، و ب�شكل كبري يف مع�جلة 
العدي��د من امل�ش���كل ال�شحية الت��ي ت�شيب القل��ب . �ش�بعً� :- 
ملم�ر�شة ري��شة نط احلبل ذلك الدور الفع�ل ، و الع�يل الدرجة 
يف عملية اإنق��ص الوزن ، و التخل�ص من م�شكلة ال�شمنة ، و ذلك 

حتدي��داً عند قي�م امل��راأة مبم�ر�شته� مع اإتب���ع حلمية غذائية 
�شحي��ة اإذ يرجع ال�شبب يف ذلك اإىل عم��ل مم�ر�شة ري��شة نط 
احلبل على حرق ال�شعرات احلرارية ، و ذلك من ك�فة من�طق ، و 
اأجزاء اجل�شم مم� يوفر للمراأة ذلك املظهر املتن��شق ، و ب�لت�يل 
املظهر اجلم�يل الع�يل للج�شم . كيفية القي�م مبم�ر�شة ري��شة 
ن��ط احلبل :-  من املف�شل اأن تقوم امل��راأة ب�ختي�ر ذلك النوع 
م��ن احلبل املتني يف املق�م االأول ، و ذو اجلودة الع�لية عالوة 
عل��ى طوله املن��شب له� ، و من ثم تبداأ ب�أداء حرك�ت الت�شخني 
اأو امل�ش��ي ، و ذلك قبل بدايته��� يف اأداء التم�رين اخل��شة بنط 
احلب��ل اإذ يك��ون من املف�شل توجهه� لهذا امل��ك�ن املنب�شط ، و 
الف���رغ مع قي�مه� بخلع احلذاء اأو ارتداء حذاء ري��شي �شحي 
م��ع ارتداء حم�لة ال�شدر ، و ذلك حتديداً يكون من اأجل جتنبه� 
لرتهل الثدي مع مراع�ة حفظه��� لال�شتق�مة اخل��شة بظهره� 
، و �ش��د ه��ذه الع�شالت اخل��شة مبنطقة البط��ن مع البدء ب�أداء 
التمري��ن ، و القي���م بزي�دة ال�رعة اخل��شة ب��ه ، و ذلك يكون 
ب�ش��كاًل تدريجي��ً� مع ���رورة قي�مه��� بعملية م��د اجل�شم بعد 

انته�ءه� من اأداء مت�رين  ري��شة نط احلبل مب��رًة .
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طريقة عمل مربى المشمش 

كيف تنظمين وقتك بين المنزل واألطفال والعمل؟

إليِك طرق تكثيف الشعر الخفيف 

املكّون�ت
م�شم�ص - كيلوغرام

�شكر - كيلوغرام
ح�م�ص الليمون - ملعقة �شغرية

طريقة العمل
اإغ�شل��ي حّب�ت امل�شم���ص وانزعي نواته� وم��ن ثم �شعي 
امل�شم���ص يف وع���ء كب��ري واأ�شيف��ي اإليه ال�شك��ر. بعده� 
غطّي الوع�ء ب�شكل جيد واتركيه حلوايل 7 �ش�ع�ت حتى 

تخ��رج امل�ء من امل�شم�ص وي��ذوب ال�شكرمن ثم اح�ري 
ق��در كبري، واأ�شكبي مزي��ج امل�شم�ص وال�شكر و�شعيه على 
ن���ر خفيف��ة. وقوم��ي بتحريك��ه ب��شتم��رار اإىل اأن يغلي 
املزي��ج وحت�شلي عل��ى مرب��ى بعده� اأ�شيف��ي ح�م�ص 
الليم��ون واغل��ي جم��دداً لدقيقت��ني واأ�شكب��ي املربى يف 
اأوعي��ة زج�جي��ة كب��رية، متو�شط��ة اأو �شغ��رية احلج��م 
نظيف��ة، ثّم اأقفليه� جّيد جداو تذّوقي مربى امل�شم�ص بعد 

مرور اأ�شبوع اأو اأ�شبوعني .

امل��راأة العربي��ة تع��د من اأك��رث الن�ش���ء يف الع�مل 
الت��ي تنج��ح يف تنظيم وقته��� فيم� ب��ني عمله� 
و  الأبن�ئه���  تربيته���  و  ال�شخ�شي��ة  حي�ته���  و 
اهتم�مه� بزوجه� و منزله�.  ف�لعديد من الن�ش�ء 
االأجنبي���ت ال ينجحن يف ه��ذا االأمر و قد يلج�أن 
اإىل اإح�ش���ر مربية من اأجل تدب��ري �شئون املنزل 
و االإعتن���ء ب�الأطف���ل. و اإذا كن��ِت ال ت�شتطيع��ني 
القي�م بهذا االأم��ر فنعر�ص عليك هذه االإر�ش�دات 
لت�ش�ع��دك على تق�شيم الوق��ت بني بيتك واطف�لك 

وعملك.
عالم�ت اإر�ش�دية

- �شع��ي عالم�ت اإر�ش�دي��ة على اأدوات التخزين 
كي ت�شل��ي اإليه� مبجرد النظر و كي ت�شهلي على 

اأفراد االأ�رة و�شعه� يف اأم�كنه�.
ق�شم��ي الوق��ت مع و�شع وقت��ً� اإ�ش�فيً� - حددي 
الوق��ت ال��ذي حتت�جني اإلي��ه من اأج��ل تنفيذ كل 

مهم��ة م��ن امله���م املنوط��ة ب��ك و 

ا�شعي على اأن ت�شعي وقت� اإ�ش�في� حتى تتف�دي 
حدوث اأي ظرف ط�رئ.

التقومي االإ�شبوعي
الت��ي  اأ�شبوعي��� ب�الأولوي���ت  - �شع��ي تقومي��� 
حتت�جه� اأ�رتك يف االأ�شبوع على اأن ت�شعي لكل 

فرد مه�مه منفردا.
وجبة مليئة ب�لربوتين�ت للط�قة االإيج�بية

 تن���ويل وجبة خفيف��ة متنحك بروتين���ت ع�لية 
مث��ل �شطرية ج��ن اأوبي���ص اأو دج�ج م�ش��وي اأو 
بع�ص املك�رات اأو م�روب ال�شيكوالتة ال�ش�خنة 

اأو ح�ش�ء العد�ص.
القي�م مبهمتني معً�

غ��ري  متع��ددة  مبه���م  القي���م  ع��ن  ابتع��دي   -
فع�ل��ة فه��ذا ال يوف��ر الوقت على ح�ش��ب م� تظنه 
الكث��ريات فلو قمِت بعم��ل مهمتني يف وقت واحد 
�شتحت�جني اإىل زي�دة جمهودك البدين مثل طهي 
الطع�م و كي املالب�ص لكن لو قمت مبهمة ج�شدية 
واح��دة مع مهم��ة غري ج�شدية ق��د توفرين الوقت 

مثل احلديث يف اله�تف اأثن�ء كي املالب�ص.

جتهيز املالب�ص
- قومي بتجهيز مالب���ص اأفراد اأ�رتك و �شعيه� 
يف م��ك�ن ظ�هر حت��ى تكون عملي��ة واال�شتعداد  
يك��ون اأكرث �رع��ة و �شهولة فال يحت���ج اأحد اإىل 
البح��ث ع��ن اأية قطعة م��ن مالب�ش��ه. اإف�شلي بني 

مه�مك كع�ملة وك�أم
- احر�ش��ي عل��ى اإدارة وقت��ك ب�ل�ش��كل ال�شحيح 
ف��ال تن�شغلي مب�شوؤولي���ت اأبن�ئك اأثن���ء وجودك 
يف العم��ل و بع��د اأن تنتهي من العم��ل ال تفكري 
يف اأي �ش��يء متعل��ق ب��ه خ�رج��ه اأم��� اإذا ك�ن 
جزء م��ن عملك يتطلب اإمت�م��ه يف املنزل ف�أمتي 
امله���م املطلوب��ة بعد اأن ين�م اأطف�ل��ك و اإذا ك�ن 
عملك ب�أكمله من املن��زل ف�شعي له وقت� حمددا.
�شجع��ي اأبن�ءك لالإعتم�د عل��ى انف�شهم - اجعلي 
اأبن���ءك يعتمدون عل��ى اأنف�شه��م و �شجعيهم على 
ذل��ك ف�جعليهم ي�شتذك��رون درو�شهم مبفردهم و 
ميكن��ك اأن ت�ش�عديه��م يف ذلك مع عمل �شيء اآخر 
مثل تق�شري اخل�روات و الفواكه اأو و�شع الطع�م 

على الن�ر و مت�بعته بني الوقت و االآخر.

ال�شع��ر  لتكثي��ف  خلط���ت 
 -: اخلط��وات  اخلفي��ف 
واطحني��ه  ث��وم  اح���ري 

جي��داآ حت��ى ي�شب��ح مث��ل 
امل���ء وافركي ب��ه فروة 
واتركيه  جي��داآ  �شع��رك 
ب��ني  ت��رتاوح  مل��دة 
 . دقيق��ة   45  30-
واح�ري ربع كوب 
م��ن زي��ت الزيت��ون 
4-3 نق��ط  وعلي��ه 
وحركي��ه  ليم��ون 
و�شعي��ه   . جي��داآ 

على فروة �شعرك مع الفرك جيداآ واتركيه 
على ف��روة ال�شعر املل��يء ب�لثوم وزيت 
الزيت��ون ملدة �ش�عة اخ��رى ثم ا�شطفيه 
جي��داآ . خلطة زيت اخل��روع: - يعد هذا 
الزي��ت من اأنواع الزي��وت املهمة التي 
تزي��د كث�ف��ة ال�شع��ر، وال��ذي ميكن��ك 
اال�شتف���دة م��ن من�فع��ه عل��ى �شع��رك 
الزيت��ون  زي��ت  اح���ري   -: اخلط��وات 
وزي��ت الل��وز وزيت اخل��روع و�شعي��ه على 
ف��روة �شعرك م��ع الفرك اجلي��د ولفي �شعرك 
ب�ملن�شفة ال�ش�خنة ومن ثم ابقيه ملدة ليلة 
ك�ملة واغ�شلي��ه يف اليوم الت�يل واعيدي 
العملي��ه ث��الث م��رات ب�ال�شب��وع الواح��د 

و�شتالحظ��ني الفرق . خلط��ة �شف�ر البي�ص 
وزي��ت الزيت��ون: - اخلط��وات :- اخلط��ي 

�شف�ري بي�ص م��ع ملعقتني من زيت الزيتون. 
اأ�شيف��ي اليهم��� رب��ع ك��وب من امل���ء، ث��م �شعي 

اخللي��ط عل��ى �شع��رك، ببطء وه��دوء. ودلكي��ه حّتى 
ي�ش��ل اإىل جذور �شعرك. واتركي��ه ملدة ربع اإىل ثلث 
�ش�ع��ة، ثم اغ�شلي �شعرك ب�مل�ء الف�تر. وكرري هذه 
اخللط��ة مرتني خالل ال�شهر الواحد. خلطة زيت جوز 
الهن��د واالأف��وك�دو: - امزج��ي حبة م��ن االأفوك�دو 
م��ع ربع كوب من زيت جوز الهند. ث��ّم دّلكي �شعرك 
ب�ملزيج على ك�مل �شعرك، من جذوره حتى اأطرافه. 
واتركي��ه ملّدة ربع �ش�عة، ث��م اغ�شليه ب�مل�ء الب�رد. 

وكرري هذه اخللطة مرة واحدة اأ�شبوعي�.

طموح��ك ل��ن ميكنك م��ن الو�ش��ول اإىل املن��شب 
االإداري��ة م��� دم��ت ال تب��ذل جمه��ود ف��ى عملك، 
وعلي��ك اأن تتخل��ى ع��ن تق�ع�شك وتفكر ف��ى اآلية 

جديدة لتحقيق اإجن�زات فى العمل.

لدي��ك �شعوبة يف اتخ�ذ قرار ب�ش�أن عملك، لديك ح�لة 
من الرتدد م� اذا ك�ن هذا العمل يعطك الر�ش� النف�شى 
اأم ال   ، و لدي��ك م�شكل��ة كبرية ف��ى العمل ، لديك اليوم 
الق��درة على جذب ال�شخ���ص املن��شب ، ب�الإ�ش�فة اإىل 

اأن لديك دفعةا�ش�فية من الثقة

حققت جن�ح���ت ملحوظة فى عملك خالل الفرتة 
امل��شية، وحت�شنت عالقتك مبديرينك بعد م�ش�كل 
متك��ررة، احر���ص عل��ى احلف���ظ عل��ى حم��ش��ك 
ال�شتكم���ل عمل��ك بنف�ص االأدا. عالقت��ك الع�طفية 

معقدة، ف�حلب من طرف واحد اأمر ق��شي

 ق��د تتخذ الي��وم ق��رارات ح��شمة ب�ش���أن وظيفتك 
،ق��د حتمل��ت الكثري الف��رتة امل��شية ولك��ن ن�شبت 
بع�ص اخلالف�ت بينك وبني مديرك ب�لعمل. ح�ول 
البحث عن وظيف��ة م�شمونة قبل اأن تتخذ قرار قد 

تندم عليه فيم� بعد.

اإهم�ل��ك ل�ريك حي�تك �شيوؤدى فى النه�ية الإنه�ء 
العالق��ة فيم� بينكم�، ف���إذا كنت ج�ًدا فى عالقتك 
به ف�حر�ص عل��ى االهتم�م به واال�شتم�ع ل�شكواه 
وع��دم تكراره� قلة النوم توؤث��ر على اأدائك املهنى 

وجتعلك ال تلتزم مبواعيد العمل

ت�سعى يف العادة معظم الن�ساء 
اإىل احل�سول على هذا اجل�سم 

املتنا�سق ، و اجلميل املظهر 
هذا عالوة على حر�سهن على 

امتالك �سحة جيدة يتمكن بها 
من القيام مبمار�سة ن�ساطهن 

اليومية ، و ذلك بال�سكل اجليد 
، و لذلك فاإنه عادًة ما تلجاأ 

العديد من الن�ساء اإىل القيام 
مبمار�سة بع�سًا من اأنواع 

الريا�سيات املختلفة من اأجل 
حتقيق ما يطمحن به ، 

االنحراف�ت فى مك�ن العمل قد حتد من اإنت�جيتك 
وهن���ك احتم�ل اأن الروم�ن�شية ت�أخذ عقلك بعيًدا 
ع��ن العم��ل واأنت بح�ج��ة اإىل جل��ب تركيزك مرة 
اأخ��رى وتتجن��ب اتخ���ذ اأى اإجراء ميك��ن اأن يثري 

الغ�شب بني زمالئك.


