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مهني��ًا: ميكن��ك ال�ستف��ادة م��ن خ��رة الآخري��ن، وهذا 
الي��وم، وخ�سو�س��ًا  �سيك��ون مفي��داً يف كل املج��الت 
عل��ى ال�سعي��د املهن��ي عاطفي��ًا: دفاتر املا�س��ي مليئة 
باملغام��رات، وه��ذا يقل��ق ال�رشي��ك كثرياً، فتق��ع بع�ض 

اخلالفات التي تبعدك عنه خالل الفرتة املقبلة

مهنيًا: حتا�ض الت�رشيح باأفكارك، وحاول التكتم والعمل 
ب�سم��ت، وفّكر جيداً قب��ل اأي ت�رّشف ميكن اأن تندم عليه 
لحق��ًا عاطفي��ًا: ل ت��دع الأنانية تتحّك��م يف ت�رشفاتك 
مهم��ا بلغ��ت ال�سغ��وط، ول �سيم��ا اأن ال�رشي��ك جاه��ز 

مل�ساعدتك عند ال�رشورة

العم��ل اجلي��دة منا�سب��ة لتحركات��ك  اأج��واء  مهني��ًا: 
واأفكارك، بهدف التمك��ن من اإجناز الأعمال املطلوبة 
من��ك بجدارة وجن��اح عاطفيًا: الرجت��ال يف التعامل 
م��ع ال�رشيك قد يخلق نوعًا من اخلوف، وهذا قد تكون 

له انعكا�سات �سلبية غري مّررة

مهني��ًا: جتّن��ب النزاعات م��ع الزم��الء وخ�سو�سًا 
اإذا كان��وا م��ن مواليد ال�رشطان، املي��زان اأو اجلدي 
عاطفي��ًا: ل ت��رتك الغ�سب ي�سيطر علي��ك، انتبه من 
عن��ف اأو من مواجه��ات قد ت��وؤّدي اإىل الأ�سواأ بينك 

وبني ال�رشيك

مهني��ًا: اأن�سح لك عدم النفعال ومتالك النف�ض اإذا اأردت 
النج��اح يف عملك، هنال��ك بع�ض ال�سغ��وط وهذا �سيء 
اأكي��د عاطفي��ًا: ُخذ احتياطاتك من تفّج��ر و�سع عائلي، 
ول حتاول اإث��ارة غرية ال�رشيك اأو اللعب باأع�سابه لأنه 

ميكن األ يتحملك

مهني��ًا: تبح��ث ع��ن م�س��ادر مالي��ه جديدة مت��ول بها 
ا�ستثمارات��ك، فكن م�ستعداً للمرحلة املقبلة التي تتطلب 
من��ك الكثري م��ن ال�سر عاطفيًا: يتحّدث ه��ذا اليوم عن 

رومان�سية وبع�ض الهتمامات ال�سخ�سية املتنوعة
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إليِك كيفية ترتيب خزانة مالبسك بأقل وقت وجهد 
 

و�ساأق��دم ل��ك �سيدتي اأف��كار رائعة ت�سهل علي��ك ترتيب دولبِك 
ب��كل ب�ساطة و�سهولة وباأفكار جميل��ة قد جتعل دولبك ِنظيف 
ومرّت��ب وجميل، وقد ي�سهل عليِك وعلى اأفراد اأ�رشتِك تناول اأي 
�س��يء من الّدولب ب��كل �سهولة. كيفية ترتي��ب خزانة املالب�ض 
بدايًة لنبداأ باملالب�ض قومي بفرز الّثياب وا�ستبعاد القطع التي 
ل ترغب��ني به��ا وتريدي��ن تغيريه��ا، واحتفظي ببع���ض القطع 
التي تالحظني اأن باإمكانِك اإ�سافة بع�ض من مل�ساتك اخلا�سة 
عليها لتبدو وكاأنها جديدة ميكنِك بكل ب�ساطة ا�ستبدال الأزرار 
اأو اإ�ساف��ة الرو�سات اأو بع���ض الإك�س�سوارات التي ت�سفي نوع 
يفّي��ة، كما ميكنك ال�ستفادة من  م��ن اجلمال على مالب�سك ال�سّ
ها لعمل  بع���ض �رشاويل اجّلينز القدمية باإع��ادة تدويرها وق�سّ
منها �سورت جينز �سيفي رائع وتزيينه ببع�ض الأفكار الّرائعة 
لديِك. بدايًة لنبداأ باملالب�ض قومي بفرز الّثياب وا�ستبعاد القطع 
التي ل ترغبني بها وتريدين تغيريها، واحتفظي ببع�ض القطع 
التي تالحظني اأن باإمكانِك اإ�سافة بع�ض من مل�ساتك اخلا�سة 
عليها لتبدو وكاأنها جديدة ميكنِك بكل ب�ساطة ا�ستبدال الأزرار 
اأو اإ�ساف��ة الرو�سات اأو بع���ض الإك�س�سوارات التي ت�سفي نوع 
يفّية، كم��ا ميكن��ك ال�ستفادة  م��ن اجلمال عل��ى مالب�س��ك ال�سّ
ها  م��ن بع���ض �رشاويل اجّلينز القدمي��ة باإعادة تدويره��ا وق�سّ
لعم��ل منها �سورت جينز �سيفي رائ��ع وتزيينه ببع�ض الأفكار 

الّرائع��ة لدي��ِك. قومي بو�س��ع املالب�ض التي تريدي��ن الّتخل�ض 
ة بعد طِيّه��ا، وباإمكانك الّت�سدق بها اأو  منه��ا يف حقيبة خا�سّ
تقدميها كهدّية لبع�ض الأنا�ض الفقراء املحتاجني، و�ست�سعرين 
بال�ّسع��ادة نتيج��ة ه��ذا الّت���رشف الرائ��ع ال��ذي �ستفرح��ي به 
قلوب البع���ض. اتبعي اأ�سلوب املوا�س��م يف ترتيب دولبك ففي 
��ة اأو رّف علوي لرفع  ي��ف عليِك ف�س��ل خزانة خا�سّ بداي��ة ال�سّ
املالب���ض ال�ّستوّية اإىل املو�سم الق��ادم حتى ي�سُهل عليِك ترتيب 
ثي��اب املو�سم احلايل ويف بداية ال�ّست��اء اتبعي نف�ض اخلطوات 
ال�سّابق��ة. قومي بف�سل ثياب اخلروج ع��ن ثياب البيت حتى ل 
�سي  حُتدثي اأي فو�سى عند كل مّرة تريدين اخلروج فيها. خ�سّ
كل رف اأو ج��زء م��ن ال��ّدولب ل�سيء معني ويف�س��ل اأن تقومي 
ب���رشاء بع���ض العالّقات الت��ي ُتعَلّق عل��ى العم��ود الأ�سطواين. 
قوم��ي بتعليق ثياب اخل��روج يف العالقات حت��ى ي�سُهل عليك 
روؤيته��ا وقوم��ي بطِيّه��ا بطريق��ة م�ستوي��ة حت��ى ل تلجاأي��ن 
اإىل فرده��ا باملك��واة، ومن ث��م علقّيها يف ال��ّدولب. يف�سل اأن 
ت�سعي اجلين��زات لوحدها يف رف خم�س���ض ف�ستتذكري اأنهم 
موج��ودن يف رف معنّي كّلما احتجِت اإىل اإرتداء اجلينز. �سعي 
التي�سريت��ات القطنّي��ة اأي�س��ا يف رف خم�س���ض حت��ى ي�سُه��ل 
علي��ك تناوله��ا. قوم��ي بو�س��ع ال�ّسورت��ات الق�س��رية يف رف 
��ل عليك الكثري من  لوحده فطريق��ة ترتيب ال�سنف الواحد ُت�سِهّ
الأم��ور. قومي بتخ�سي�ض ق�سم من ال��ّدولب لثياب املنزل يف 
نف الواحد.  رف م�ستق��ل ورتبي الّثي��اب كل يف ق�سم ح�سب ال�سّ

�سع��ي املالب���ض الداخلّي��ة يف �سنادي��ق اأو �س��الت جميلة من 
الق���ض املبّطن وحّددي لها م��كان خا�ض يف الّدولب اأو ميكنك 
���رشاء حافظ��ات م��ن البال�ستيك خم�س�س��ة لذلك وه��ي تتوفر 
بع��دة خام��ات وع��دة اأ�س��كال وت�سف��ي اجلمال عل��ى دولبك، 
وق�ّسم��ي كل ن��وع م��ن املالب���ض الّداخلية يف �سن��دوق اأو �سلة 
لوح��ده. �سعي اجّلوارب يف �سندوق خا���ض اأي�سًا و�سعيه يف 
رف ال��ّدولب اأو ميكنِك و�سعه يف ال��دولب اخلا�ض بالأحذية 
فه��ي طريقة �سهلة وجميل��ة. رتبي ال�ّسالت واأن��واع ال�سكارف 
املتواج��دة لديك ِبطريق��ة ل تكلفِك اإّل قليل م��ن املال و�ستوفر 
علي��ِك الكث��ري من العناء، وه��ي باأن تتوجه��ي لل�ّسوق وتقومي 
�سة حلفظ ال�ّس��الت عبارة عن قطع دائرّية  ب���رشاء قطعة خم�سّ
ُمفرغة م�سّبك��ة ببع�سها البع�ض تقومني بو�سع كل �سال لديِك 
يف عالّق��ة دائرّي��ة، كم��ا اأن ه��ذه الطريقة توفر لدي��ّك م�ساحة 
اأك��ر يف ال��ّدولب. اإذا كن��ِت تقتن��ني العديد م��ن الإك�س�سوارات 
باإمكان��ِك اإفرازه��ا ح�س��ب الّن��وع وو�سع كل ن��وع يف حافظة 
�سغ��رية وتتوف��ر يف الأ�سواق حافظ��ات لالإك�س�س��وارات عبارة 
ع��ن خزان��ة مق�ّسم��ة لأدراج �سغ��رية احلج��م كما اأنه��ا جميلة 
يف نف���ض الوق��ت. اأم اإذا كن��ت ل جتدين امل�ساح��ة ولديك كمّية 
كب��رية من الإك�س�سوارات فبكل �سهولة ميكنِك الطلب من الّنجار 
بتف�سي��ل دولب �سغري يتكون من ج��زء واحد وهي عبارة عن 
دولب حلف��ظ الإك�س�سوارات، كما يجب اأن حتتوي على عالّقات 
مثبت��ة بها لتعليق القالئ��د وال�ّسال�سل وجواري��ر �سغرية حلفظ 

الأق��راط واخل��وامت وما اإىل ذل��ك، كما ميك��ن اإ�ستغاللها لو�سع 
دبابي���ض ال�ّسع��ر وامل�ساب��ك والأحزم��ة وجمي��ع مقتنياتك من 
الّذه��ب اأو الف�س��ة ويف�س��ل ف�س��ل كل نوع لوح��ده. اأما دولب 
الأحذية فاإجعلي فيه كثري من الرفوف لو�سع الأحذية ورفوف 
لو�س��ع احلقائب كل منف�سل على ح��دة وميكنك حفظ الفرا�سي 
واأدوات تلمي��ع اجّللد والأحذي��ة يف اأدراج الّدولب، كما ميكنِك 
ن��دوق ال��ذي يحت��وي عل��ى اجّل��وارب القطنّي��ة يف  و�س��ع ال�سّ
دولب الأحذي��ة. اأف��كار جميلة اأقّدمها اإلي��ك ِ ميكنِك ال�ستفادة 
م��ن �سناديق الكرتون التي تتواجد به��ا الأحذية عند �رشائها، 
قوم��ي باإل�ساقه��ا باأي نوع من ال��ورق الال�سق الذي تف�سلني 
وه��و يتواجد بعدة األوان واأ�س��كال جميلة، ميكنك اإ�ستخدام هذه 
نادي��ق للّتخزين ب��كل �سهولة كما ميكن��ك ل�سقها بال�سق  ال�سّ
يحت��وي عل��ى ر�سوم��ات واألعاب واأل��وان جميل��ة وو�سعها يف 
غرف الأطفال ت�سعني فيها بع�ض الق�س�ض اأو الألعاب اأو حتى 
مالب�ض الأطفال. ميكنِك ل�س��ق اأرفف الّدولب بالورق الال�سق 
كما ميكنك اختيار نوع من اللون البني والذي يتوافق مع لون 
اخل�س��ب وذلك حلفظ املالب���ض اأكر وللمحافظ��ة عليها. ميكنِك 
و�سع بع�ض من ُكرات الّتخزين التي تو�سع بني املالب�ض ملنع 
الع��ث ولإبع��اد الروائ��ح الكريهة. كما ميكن��ِك و�سع بع�ض من 
زه��ور اخلزامى اأو الزه��ور املجففة الت��ي تف�سلينها يف قطعة 
من الّدانتيل اأو ال�ّسيفون وقومي بربطها ب�سوار جميل و�سعيها 

يف دولبك فتزيد مظهره جماًل وُتك�سبه رائحة جميلة. 

متابعة  ــ الجورنال 

خاص

طريقة عمل مربى التين

استخدمي قناع العسل للشفتين

هل هناك عالقة بين حب الشباب وتناول منتجات الحليب؟

 املقادير:
2 كغم من التني الطازج

اأو دب�ض التمر 3 كوب �سكر 
2 كوب ماء

1 ليمونه خ�رشاء
طريقة عمل:

يغ�سل التني جيدا..ثم يق�رش مبتدا بالراأ�ض 
بالق���رشة  امل�سا���ض  اأعل��ى..دون  م��ن  اأي 

البي�س��اء الداخلي��ة وم��ن ث��م ن�س��ع ال�سك��ر م��ع ع�سري 
حام���ض الليمون يف قدر  اأو الدب�ض..على النار ون�سيف 
امل��اء ونح��رك املزي��ج وعندم��ا ي�س��ل املزي��ج لدرج��ة 
الغلي��ان ن�سي��ف حب��ات التني..دفع��ة واحدة..ونرتكها 
تغل��ي مع املزيج ملدة 1�ساعه عل��ى نار هادئة..مع اأخذ 
الطبقة التي تظهر على وجه املربىثم نق�سم املربى على 
الرطمنات وهو �ساخن وبعدها يرتك ليرد ويو�سع يف 

التريد .

اإذا كن��ت تعان��ني من �سف��اه مت�سققة وجاف��ة فيما يلي 
قن��اع طبيع��ي ورائ��ع باإمكان��ك حت�س��ريه لوحدك يف 

املنزل.
املقادير:

ملعقة �سكر بني
ملعقة ع�سل

ن�سف ملعقة زيت زيتون
ن�سف ملعقة فازلني

علبة �سغرية مع غطاء
طريقة ال�ستخدام والإعداد:

�سع��ي ال�سك��ر والع�س��ل والزي��ت والفازل��ني يف العلب��ة 
ال�سغ��رية ، اأغلقيه��ا واخلطيه��ا جي��دا . لك��ي تخلطيها 

ب�سكل مثايل ا�ستعملي ملعقة قبل اإغالقك العلبة .
بعد ح�سول��ك على خلي��ط متجان�ض ا�ستعمل��ي اإ�سبعك 

لدهن القناع على �سفتيك 
افرك��ي بلطف عل��ى ال�سفاه واتركي القن��اع ملدة 2-5 

دقائق.
بعد اأن تالحظي اأن ال�سكر قد ذاب على �سفتيك – اغ�سلي 

�سفتيك برفق باملاء الدافئ.
مبا���رشة بع��د اإزال��ة القناع اأكمل��ي الع��الج با�ستخدام 
اأخ��رى املخ�س�س��ة  اأي عالج��ات  اأو  ال�سف��اه  فازل��ني 

لل�سفتني.

 ادع��ى العدي��د م��ن اخل��راء اأن هن��اك �سل��ة 
مبا���رشة ب��ني تن��اول منتجات احللي��ب وبني 
ظهور ح��ب ال�سب��اب والبثور عل��ى الوجه. هل 

هذا حقا �سحيح ؟
من��ذ فرتة طويل��ة ثبت اأن هن��اك عالقة مبا�رشة 
ب��ني الطع��ام ال��ذي ناأكل��ه وتاأث��ريه عل��ى ب�رشة 
وجوهن��ا واأج�سامن��ا. العديد م��ن الأطعمة  تعتر 
مفي��دة لي�ض اق��ل من كرميات الوج��ه والعالجات 
املختلفة، لأن لتلك الأطعمة �سفات خمتلفة التي  
ق��د جتع��ل ب�رشتن��ا تبدو ناعم��ة، لمع��ة، واأكر 
جم��ال   )عل��ى �سبي��ل املثال،الفراول��ة، التوت، 
والقرنبي��ط،  احلل��وة،  البطاط��ا  و  ال�سامل��ون، 

وغريها(.
الأم��ر  يتعل��ق  عندم��ا 
منتج��ات  بتن��اول 
جدال  يدور  احلليب 
بني اخلراء: يدعي 
تناول  اأن  البع���ض 
احللي��ب  منتج��ات 
وت�ساع��د  �رشوري��ة 
عل��ى  احلف��اظ  عل��ى 
نظ��ارة اجلل��د ،اأظافر قوية 
واأكر من ذلك. من ناحية اأخرى، 
يعتق��د اخلراء اأن تناول منتجات 

احللي��ب ت�رشع ت�سكي��ل الأمرا�ض اجللدية، مبا يف ذلك 
ح��ب ال�سب��اب. ت�ساورنا مع خ��راء  اجللد مب��ا يتعلق 
مبحاول��ة فه��م احلقيق��ة بوج��ود �سل��ة ب��ني الثنني، 
ووه��ل يو�س��ى بتن��اول  منتجات احللي��ب؟ وتبني اأن 
منتج��ات احللي��ب وحتديد ا احللي��ب  ل ي�سبب م�ساكل 
اجلل��د. وم��ع ذل��ك، ال�سته��الك الزائ��د م��ن منتج��ات 
احللي��ب ميك��ن بال �س��ك اأن ي�سيء الو�سع عن��د الن�ساء 
والرج��ال الذي��ن يعانون من حب ال�سب��اب والتهابات 

اأخرى يف اأن�سجة اجللد.
يف جت��ارب خمتلف��ة اأجريت تب��ني اأن خف���ض تناول 

منتج��ات احللي��ب اأدى اإىل حت�س��ني و�س��ع مر�س��ى 
اجلل��د، وكان هناك حت�سن��ا يف حالتهم، غري اأن 

النا�ض الذين عوجلوا من قبل طبيب الأمرا�ض 
والأدوي��ة  الهرم��ون  طري��ق  ع��ن  اجللدي��ة  

املعين��ة – اأظه��ر حت�سن��ا كب��ريا دون اأن يتوقفوا 
عن تن��اول منتج��ات احللي��ب. الي��وم، العتق��اد باأن 
خف�ض تن��اول منتجات احللي��ب لتح�سني مظهر اجللد 
ه��و اخلط��وة الأخرية يف عملي��ة الع��الج، اإل اإذا قمتم 
بتجريب العدي��د من العالجات التي مل تعطي النتيجة 
امل��رادة  – تقلي��ل كمية تناول منتج��ات احلليب التي 
تقوم��وا با�ستهالكه��ا . ع��ادة يظهر حت�س��ن فقط لدى 
جمموع��ة �سغرية جدا من املر�س��ى، لذلك لي�ض هناك 
�سب��ب لتقليل كمية تن��اول منتجات احلليب، ولكن من 
امل�ستح�سن تقليل كمية ال�سكر و الكربوهيدرات، والتي 

لها تاأثري اأكر على مظهر اجللد و�سحته .

مهني��ًا: ي�سّل��ط ه��ذا اليوم ال�س��وء علي��ك اأو يزيد من 
قدرات��ك، فت�سع��ر بالفخ��ر والعت��زاز، وتتف��وق على 
اجلمي��ع عاطفي��ًا: يحم��ل اإلي��ك الي��وم الكث��ري م��ن 
املفاجاآت العاطفية، ف��ال تراهن على مغامرة تدرك 

اأنها لن تلقى النجاح الالزم

مهني��ًا: ابتعد عن الأخطار وع��ن املواجهات واحلوارات 
العقيم��ة، وك��ن متحفظ��ًا ومتاأني��ًا اأمام بع���ض الأمور 
ن�ساطات��ك  تك��ر  عاطفي��ًا:  تنفيذه��ا  من��ك  املطل��وب 
العاطفي��ة خ��الل هذا الي��وم وجتّرب اأم��وراً جديدة على 

اأمل اأن حتقق من خاللها النجاح يف العالقة

مهني��ًا: يوم اإيجابّي لأّنه خال م��ن الظروف ال�ساغطة، 
وبالت��ايل ت�سود يومك اأجواء لطيف��ة وم�سّجعة ومريحة 
على خمتل��ف ال�سعد عاطفيًا: ل حت��اول الت�سييق على 
ال�رشيك ول �سيما اأن��ه يعاين �سغوطًا عاطفية قوية، بل 

حالو التقرب منه وم�ساعدته للتخل�ض منها

مهنيًا: العدائية توّلد خالفات غري مّررة، لذلك من 
امل�ستح�س��ن اأن تعيد النظ��ر يف بع�ض القرارات قبل 
ف��وات الأوان عاطفي��ًا: كرياوؤك وغ��رورك يبعدان 
ال�رشي��ك عنك، كن اأك��ر توا�سعًا مع��ه فهو ن�سفك 

الآخر، والوحيد الذي يتفهمك وي�ستوعبك

مهني��ًا: يحم��ل ه��ذا الي��وم وع��وداً و�سع��ادة م��ا 
اأن  ���رشط  امل�ساع��ب،  بع���ض  عل��ى  وانت�س��اراً 
تتحل��ى بالدبلوما�سية والليون��ة وال�سر عاطفيًا: 
يوم ه��ادئ عمومًا ويك��ون منا�سب��ًا للبدء بعالقة 

عاطفية رومان�سية بعيداً عن الأجواء ال�ساخبة

قد ت�ضيُق بِك �لدنيا و�أنت 
ترين باأن دوالبِك �خلا�ص 

لتخزين �ملالب�ص و�الأحذية 
و�الإك�ض�ضو�ر�ت يعُجّ بالفو�ضى 

�لعارمة �لتي جتعلِك جتدين 
�ضعوبة يف �ختيار ما �ضرتتدين 

�ليوم وكيفية �إختيارك للمالب�ص، 
وقد تخطر ببالك فكرة �ضت�ضعرين 

ببع�ص �ل�ضعوبة و�ل�ضجر 
يف تنفيذها وهي �إعادة ترتيب 
�لدوالب، �ضت�ضعرين �أنِك و�ضط 

هذه �لفو�ضى لن ُتنهي عملِك 
متامًا بل �ضتمّرين بكثري من 

�ملتاعب، 

مهنيًا: تكون �سّباًقا يف عملك، وتقّدم اأف�سل ما لديك 
من طاق��ات ومواهب، وتتحّم�ض لبدء م�رشوع جديد 
عاطفي��ًا: تعي�ض حلظات جميلة جداً ت�ستعيد خاللها 
ثق��ة الأحّب��اء ب��ك، وتتحّرر م��ن العق��د والتحفظات 

والت�سنجات التي تالحقك اأينما حللت


