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مهنيًا: يوم منا�س��ب ل�رشاء عق��ار جديد فاحلظ 
يحالفك يف الأمور التي تتعلق بال�رشاء والبيع

عاطفي��ًا: انبرّه��ك م��ن التك���رّ عل��ى احلبيب، بل 
ب��ادر اإىل العت��ذار، فهو �س��هل حلظ��ة ارتكاب 

اخلطاأ ولي�س ُمِذلًّ

مهنيًا: تعقد �سداقات جديدة مهمة، ويحل الطمئنان 
م��كان القلق والريبة يف العم��ل، وتبني عالقة مهنية 
جديدة تعود بالفائدة الكب��رة عليك عاطفيًا: ت�ساطر 
ال�رشيك اأحالمه واأهدافه، واإذا كنت وحيداً فقد تبا�رش 

عالقة متينة وثابتة هذه املرة

مهني��ًا: قد ت�سعر ببع���س العراقيل املالي��ة لذلك ُكن 
اأك��ر تنظيم��ًا ول تت���رشع يف اأي ا�ستثم��ار عاطفيًا: 
الرتب��اط، وح��اذر  ا�ستعج��ال  اإىل  داع��ي  ��ل ل  متهرّ

الت�رشع يف اتخاذ اي قرار م�سري

مهني��ًا: تتق��درّم اإىل الأم��ام خطوة خط��وة وتبني 
م�ستقبل��ك عل��ى اأ�س���س متين��ة ودائم��ة، وتواج��ه 
م�ساأل��ة كان��ت ت�سغ��ل بال��ك وحت�سمه��ا عاطفيًا: 
ل ت�س��ع احلبي��ب اأم��ام ال�سغوط فهو مي��ررّ بفرتة 

ع�سيبة جتعله بالغ التوتر

مهني��ًا: يخف عنك ال�سغط ويحم��ل هذا اليوم بع�س 
احلل��ول، ورمبا ت�س��ادف �سخ�سًا ي�ساع��دك وياأتيك 
ببع���س القرتاح��ات،  عاطفي��ًا: تخو���س نقا�س��ات 
ب�سيط��ة مع ال�رشي��ك لإقناعه بالتخلي ع��ن اأنانيته، 

فتنجح حينًا وتف�سل حينًا اآخر

مهني��ًا: يوم جميل جداً جتد نف�سك فيه اأمام فر�سة 
لب��دء عم��ل اأو م���رشوع جدي��د، ل��ن تخي��ب اآمالك، 
ب��ل كن �سب��وراً عاطفي��ًا: قد جتد نف�س��ك يف حرة 
مفاجئ��ة ب�سبب ت�رشرّفات ال�رشي��ك، وهذا �سيدفعك 

اإىل احل�سم �رشيعًا

مهني��ًا: توق��ع جناح��ًا يف بع���س الأم��ور، اإياك 
واملتاعب واجل��دال، اإنه يوم يب�رشرّ بالنجاح غر 
املتوق��ع عاطفيًا: تن�سغ��ل الي��وم باإيجاد حلول 
لبع���س امل�ساكل ول تدخ��ل يف نقا�سات عقيمة 

مع احلبيب غر م�سمونة النتائج
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اليك طريقة ترتيب خزانة المالبس 
 وق��د تخط��ر ببالك فك��رة �ست�سعري��ن ببع�س 
ج��ر يف تنفيذه��ا وهي اإعادة  عوب��ة وال�سرّ ال�سرّ
ترتي��ب ال��درّولب، �ست�سعري��ن اأن��ِك و�سط هذه 
الفو�س��ى لن ُتنه��ي عملِك متامًا ب��ل �ستمررّين 
بكثر من املتاعب، و�ساأقدم لك �سيدتي اأفكار 
رائع��ة ت�سهل عليك ترتيب دولبِك بكل ب�ساطة 
و�سهول��ة وباأف��كار جميل��ة قد جتع��ل دولبك 
ِنظيف ومرترّب وجميل، وقد ي�سهل عليِك وعلى 
اأفراد اأ�رشتِك تناول اأي �سيء من الدرّولب بكل 

�سهولة.
 كيفي��ة ترتي��ب خزان��ة املالب���س بداي��ًة لنبداأ 
ي��اب وا�ستبع��اد  باملالب���س قوم��ي بف��رز الثرّ
القط��ع التي ل ترغبني بها وتريدين تغيرها، 
واحتفظ��ي ببع���س القطع الت��ي تالحظني اأن 
باإمكانِك اإ�سافة بع���س من مل�ساتك اخلا�سة 
عليه��ا لتب��دو وكاأنه��ا جدي��دة ميكن��ِك ب��كل 
ب�ساطة ا�ستب��دال الأزرار اأو اإ�سافة ال�و�سات 

اأو بع���س الإك�س�سوارات الت��ي ت�سفي نوع من 
��ة، كما ميكنك  يفيرّ اجلم��ال على مالب�س��ك ال�سرّ
ينز القدمية  ال�ستف��ادة من بع�س بناطي��ل اجلرّ
ها لعم��ل �سورت جينز  باإع��ادة تدويرها وق�سرّ
ائعة  �سيفي رائع وتزيينه ببع���س الأفكار الررّ
لدي��ِك. بداي��ًة لنب��داأ باملالب���س قوم��ي بف��رز 
ي��اب وا�ستبعاد القطع الت��ي ل ترغبني بها  الثرّ
وتريدي��ن تغيره��ا، قوم��ي بو�س��ع املالب�س 
حقيب��ة  يف  منه��ا  الترّخل���س  تريدي��ن  الت��ي 
��ة بع��د طِيرّه��ا، وباإمكان��ك الترّ�سدق بها  خا�سرّ
��ة لبع���س الأنا���س الفق��راء  اأو تقدميه��ا كهديرّ
ع��ادة نتيج��ة  املحتاج��ني، و�ست�سعري��ن بال�سرّ
هذا الترّ�رشف الرائ��ع الذي �ستفرحي به قلوب 
البع���س. اتبع��ي اأ�سل��وب املوا�س��م يف ترتيب 
ي��ف علي��ِك ف�س��ل  دولب��ك فف��ي بداي��ة ال�سرّ
��ة اأو رفرّ عل��وي لرف��ع املالب�س  خزان��ة خا�سرّ
ي�سُه��ل  الق��ادم حت��ى  املو�س��م  اإىل  ��ة  تويرّ ال�سرّ
عليِك ترتيب ثي��اب املو�سم احلايل ويف بداية 
تاء اتبعي نف�س اخلط��وات ال�سارّبقة. قومي  ال�سرّ

بف�س��ل ثياب اخل��روج عن ثي��اب البيت حتى 
ل حُتدث��ي اأي فو�س��ى عن��د كل م��ررّة تريدي��ن 
�س��ي كل رف اأو جزء من  اخل��روج فيه��ا. خ�سرّ
ال��درّولب ل�س��يء مع��ني ويف�س��ل اأن تقوم��ي 
ات التي ُتعَلرّق على العمود  ب�رشاء بع�س العالقرّ
الأ�سط��واين. قوم��ي بتعليق ثي��اب اخلروج يف 
العالق��ات حت��ى ي�سُهل علي��ك روؤيتها وقومي 
بطِيرّه��ا بطريق��ة م�ستوية حت��ى ل تلجاأين اإىل 
فردها باملكواة، ومن ثم علقيرّها يف الدرّولب. 
يف�س��ل اأن ت�سعي اجلين��زات لوحدها يف رف 
خم�س���س ف�ستتذك��ري اأنه��م موج��ودون يف 
رف مع��نيرّ كلرّم��ا احتج��ِت اإىل اإرت��داء اجلينز. 
��ة اأي�س��ا يف رف  �سع��ي التي�سرت��ات القطنيرّ
خم�س���س حت��ى ي�سُهل علي��ك تناولها. قومي 
بتخ�سي���س ق�سم م��ن الدرّولب لثي��اب املنزل 
ي��اب كل يف ق�س��م  يف رف م�ستق��ل ورتب��ي الثرّ
الت واأنواع  نف الواحد.. رتبي ال�سرّ ح�س��ب ال�سرّ
ال�س��كارف املتواجدة لديك ِبطريق��ة ل تكلفِك 
اإلرّ قلي��ل من امل��ال و�ستوفر علي��ِك الكثر من 

��وق وتقومي  العن��اء، وهي ب��اأن تتوجهي لل�سرّ
الت عبارة  �س��ة حلفظ ال�سرّ ب�رشاء قطعة خم�سرّ
��ة ُمفرغ��ة م�سبرّك��ة ببع�سه��ا  ع��ن قط��ع دائريرّ
البع���س تقوم��ني بو�س��ع كل �س��ال لديِك يف 
��ة، كم��ا اأن ه��ذه الطريق��ة توفر  ��ة دائريرّ عالقرّ
لدي��كرّ م�ساحة اأك��ر يف ال��درّولب. ، كما يجب 
��ات مثبتة به��ا لتعليق  اأن حتت��وي على عالقرّ
ال�س��ل وجواري��ر �سغ��رة حلفظ  القالئ��د وال�سرّ
الأق��راط واخل��وامت وم��ا اإىل ذل��ك، كما ميكن 
ع��ر وامل�سابك  اإ�ستغاللها لو�س��ع دبابي�س ال�سرّ
والأحزم��ة وجمي��ع مقتنيات��ك م��ن الذرّهب اأو 
الف�س��ة ويف�س��ل ف�س��ل كل نوع لوح��ده. اأما 
دولب الأحذية فاإجعلي فيه كثر من الرفوف 
لو�س��ع الأحذية ورفوف لو�س��ع احلقائب كل 
منف�س��ل عل��ى ح��دة وميكن��ك حف��ظ الفرا�سي 
اأدراج  يف  والأحذي��ة  ل��د  اجلرّ تلمي��ع  واأدوات 
ن��دوق الذي  ال��درّولب، كما ميكن��ِك و�سع ال�سرّ
��ة يف دولب  ��وارب القطنيرّ يحت��وي عل��ى اجلرّ

الأحذية. 

بغداد  ــ هيفاء القره غولي

خاص

 قد ت�ضيُق بِك الدنيا 
واأنت ترين باأن دوالبِك 

اخلا�ص لتخزين 
املالب�ص واالأحذية 

واالإك�ض�ضوارات يعُجّ 
بالفو�ضى العارمة التي 
جتعلِك جتدين �ضعوبة 
يف اختيار ما �ضرتتدين 
اليوم وكيفّية اإختيارك 

للمالب�ص

طريقة عمل عرايس اللحم

فائدة تقشير الوجه بالليزر 

عالج تشقق القدمين 

 

املقادير
500 غرام حلم مفروم
5 رغيف خبز، لبناين

مقطع��ة  طماط��م،   2
مكعبات �سغرة
1 ب�سلة، م�و�سة

1 ملعقة كبرة دب�س رمان 
1/2 كوب زيت زيتون

ملح ح�سب الذوق

1 ملعقة �سغره بهارات م�سكلة
1 ملعقة �سغره نعناع ياب�س

ر�سة جوزة الطيب
طريقة التح�سر

يف وع��اء عميق، يخلط اللحم، الطماط��م، الب�سل، البهارات، دب�س الرمان ،امللح 
وزيت الزيتون جيداً حتى تتجان�س املكونات.

يفتح اخلبز، يدهن كل رغيف بكمية من اللحم )يجب األ تكون الكمية كبرة كي 
ين�سج اللحم جيداً( ثم يغلق الرغيف ويقطع اإىل 4 قطع.

تدهن القطع بزيت الزيتون من اجلهتني، 
تو�سع على �سينية وتدخل اإىل الفرن على الرف الأو�سط ليتحمر من الأ�سفل ثم 
تقل��ب القطع لتتحمر من اجلهة الثانية تخرج ال�سينية من الفرن وتقدم عراي�س 

اللحمة �ساخنة.

تعت��� الب���رشة م��ن اأه��م املقوم��ات التي 
 ، حياته��ا  يف  ال�سي��دات  عليه��ا  تعتم��د 
وه��ي   ، اجلم��ال  عن��وان  ه��ي  فالب���رشة 
الطريقة الوحيدة لتثبت من خاللها املراأة 
جماله��ا ، وجم��ال وجهه��ا ، وب�رشته��ا ، 
ويف الغال��ب ف��اإن الب���رشة اخلالي��ة م��ن 
امل�س��كالت ، ه��ي الب�رشة ال�سحي��ة ، التي 
تتمت��ع ب�سحة عالي��ة ، فهناك العديد من 
الط��رق التي �ساع��دت يف ح�سول اجل�سم 
على الب�رشة اجلميلة ، ومن اأهمها تق�سر 
الب���رشة باللي��زر ، واملع��روف عنه ازالة 
اخلالي��ا التالف��ة م��ن اجلل��د يف الوجه ، 
وا�س��الح اجل��زء امل�ساب ب��اأي م�سكلة 
كان��ت ، كح��ب ال�سب��اب اأو الكل��ف اأو 
النم���س وغره��ا الكث��ر ، ول بد من 

الو�س��ول اإىل ح��ل جذري م��ن خالل ه��ذه التقنية احلديثة 
، الت��ي و�سل��ت اإىل الوط��ن العرب��ي ، وعمل��ت عل��ى اثارة 
البلبل��ة ، لآنه��ا تقنية عالية ج��دا ، واأدت اإىل التخل�س من 
امل�س��كالت امل�ستع�سي��ة يف وقت قيا�س��ي ، فتقنية تق�سر 
الب���رشة بالليزر ، تعم��ل ب�سكل اأ�سا�سي عل��ى التخل�س من 

كاف��ة الظواه��ر الغ��ر مرغوب به��ا يف الب���رشة ، كما 
وتعم��ل عل��ى تعدي��ل الب���رشة ،والتقلي��ل م��ن دهني��ة 

الب�رشة ب�س��كل كبر ، ومتنحك فر�سة للتو�سل اإىل الب�رشة 
الت��ي لطامل��ا حلمتي به��ا ، ب�سكل اأو باأخ��ر . ومينع طبيب 
اجللد املخت�س عالج تق�سر الب�رشة يف حال كان الفرد قد 
خ�س��ع لعالج ا�سعاعي، اأو م�ساب بحروق جلدية �سيئة، اأو 
عدم �سه��ور حب ال�سباب بالب���رشة؛ لأن ا�ستخدام التق�سر 
حينه��ا قد ي�ساعد على انت�سار الع��دوى، وين�سح بالتوقف 
ع��ن ا�ستخ��دام العالج��ات املخ�س�س��ة حلب ال�سب��اب قبل 

اخل�سوع لليزر باثنى ع�رش �سهراً اإىل ثمانية ع�رش �سهر. 

باعه��ا لعالج  هن��اك ع��درّة ط��رق علي��ك اترّ
��ق القدم��ني، منه��ا: �س��ع كعبيك يف  ت�سقرّ
ماٍء دافئ خملوط بامللح، ثمرّ قم بفركهما 
 . الناع��م  الأبي���س  اأو  الأ�س��ود  باحلج��ر 
وترطيب الكعبني بالكرميات يوميرّا وقبل 
النوم. واي�سا مزيج الليمون واجللي�رشين. 
��ي  الطبرّ الفازل��ني  با�ستخ��دام  ين�س��ح 
ًا به قبل النوم. والبتعاد  وتدليكهما يوميرّ
ع��ن الأحذي��ة مك�سوف��ة الكعب��ني والكعب 
الع��ايل . وكذل��ك يج��ب علي��ك املحاول��ة 
للتخلرّ���س من الوزن الزائد . ين�سح ب�رشب 

ًة يف  وائل بكرة خا�سرّ ال�سرّ

ف�س��ل ال�سيف لرتطيب اجلل��د. واملداومة 
عل��ى غ�س��ل الكعب��ني بامل��اء وال�ساب��ون 
يج��ب  نظافتهم��ا.  عل��ى  واملحافظ��ة 

ا�ستخ��دام املراهم مثل حم�س 
ح��اويل  ال�سلي��ك. 

امل�سي  جتنب 
ن  و د

ح��اول  القدم��ني  ��ق  ت�سقرّ لع��الج  ح��ذاء. 
ع��دم الوق��وف ل�ساع��اٍت طويل��ة. وجتنرّب 
ة مثل  امل�سي يف الأماك��ن اخل�سنة واجلافرّ
��ة البيت. ين�س��ح اي�سا  فر���س اأر�سيرّ
اأثن��اء  القدم��ني  بف��رك 
ب���  ال�ستحم��ام 
 " لليف��ة ا "
ء  مل��ا ا و

الداف��ئ ) ب��دون �ساب��ون ( لإزال��ة الطبقة 
��ق القدم��ني ين�س��ح  اخل�سن��ة. لع��الج ت�سقرّ
بتدلي��ك القدم��ني بزي��ت الزرّيت��ون اأو زيت 
��ق القدم��ني ين�سح  اخل��روع. لع��الج ت�سقرّ
ي�سب��ب  ��ه  لأنرّ التدخ��ني؛  ع��ن  بالإق��الع 
نق���س الأوك�سج��ني اإىل الأن�سج��ة. ين�سح 
��ي وم�س��د الكعب.  با�ستخ��دام احل��ذاء الطبرّ
وكذل��ك با�ستخ��دم حمام مغل��ي البابوجن 
الداف��ئ للقدم��ني مل��درّة م��ن 15 اإىل 20 
دقيقة مررّت��ني يف كلرّ اأ�سبوع؛ لأنرّ احلرارة 
��ة، وتريح الع�سالت  ��ن الدورة الدمويرّ حت�سرّ
وت��رتك  اللتهاب��ات،  وتقلرّ��ل  امل�س��دودة، 
اجلل��د ناعم��ًا. ين�س��ح بع��دم اإزال��ة اجللد 
ه قد  ة مثل املق�س؛ لأنرّ القا�سي ب��اأداة حادرّ

بغداد ــ خاص

ب��دون حتف��ظ،  مهني��ًا: متار���س �سالحيات��ك 
وتب��ادر اإىل اتخ��اذ خط��وات �سعب��ة مل تتجراأ 
على اتخاذها يف ال�سابق عاطفيًا: حيوية على 
ال�سعي��د العاطف��ي جتعل��ك جنمًا ب��ال منازع، 
اأغلق اأبواب��ك اأمام امل�س��اكل ول تفتحها مهما 

ا�ستدت الظروف

مهنيًا: تتح�سن الأح��وال فت�سعر بجو اأكر اأمانًا، كما 
يحم��ل اليك هذا اليوم طالعًا جيداً وحظًا كبراً ي�سهل 
ل��ك مغامرة مادي��ة عاطفيًا: ل ت���ر اأخطاء احلبيب 
وواجه��ه مبا ت�سعر، ول ت��دع النقا�س يوؤدي اىل توتر 

العالقة به

مهني��ًا: تكت�سب معلومات كث��رة، وتقوم بزيارات 
عم��ل لتب��ادل الآراء والأف��كار مع م��ن �سبقوك يف 
جمال��ك املهن��ي عاطفيًا: مت��ر عالقت��ك العاطفية 
بتجرب��ة دقيق��ة، وقد تق��ع حتت خط��ر القطيعة اأو 

البعاد اأو الفرتاق

مهني��ًا: يحمل ه��ذا الي��وم اقرتاح��ات جيدة، 
وحتق��ق اأنت ب��دورك اإجن��ازات رائعة ت�ستحق 
التقدير والتهنئ��ة، وتنجح حمادثاتك املالية 
وت�سع��ر بق��وة عاطفي��ًا: قد ي�ساع��دك ال�رشيك 
لإيج��اد الأجوب��ة اإذا فتحت ل��ه قلبك، تدعمك 

�سداقة اأحدهم والن�سائح الواقعية له

ف طاقاتك يف اأمور اإدارية وتنظيمية، جتنرّب  مهنيًا: وظرّ
توقي��ع اأي ورقة اأو م�ستن��د اأو املبا�رشة بخطوة جديدة 
مهم��ا ك��رت الإغ��راءات وال�سغ��وط عاطفي��ًا: طلبات 
ال�رشي��ك ل تنتهي، لكنرّ الأهم يف املو�سوع اأن بع�سها 

مبالغ فيه وقد يعررّ�سك خل�سائر غر متوقعة

ّ


