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 نصائح لترتیب ِخزانة المالبس
الخزانة ھي . قد تكون خزانتك ھي عنوان غرفتك

معركة دائمة، وإن كانت مرتبة ستشعرین بھدوء 
ولكن . وراحة بال لتمكنك من إیجاد كل شيء بسھولة

إن كانت خزانتك كأن قنبلة وقعت فیھا، فإلیِك الحل 
 .خطوة خطوة
  أفرغیھا

حددي یومًا وأخرجي كل شيء من خزانتك وضعیھ 
على السریر حتى تتمكني من رؤیة كل شيء بنظرة 

 .وطبعًا توقعي أنك ستتخلصین من الكثیر. واحدة
، "ربما"، و"ال"، "نعم"قسمي المالبس إلى * 

إن لم تلبسي شیئًا لمدة . وضعي في ثالثة صنادیق
إن . طویلة، أو ال تدرین إن كان یعجبك لبسھ، جربیھ

وإن لم ". نعم"كان یناسبك، ضعیھ في صندوق 
وإن لم ترضي ". ربما"تكوني متأكدة، ضعیھ في 

 ".ال"عنھ، ضعیھ في 
وأخرجیھ من المنزل " ال"أغلقي صندوق الـ * 

وخزنیھ " ربما"أغلقي صندوق . بأسرع ما یكون
تستطیعین أن تخرجي منھ ما تشائین الحقًا . بعیدًا

وإن لم تفتقدیھ لفترة من الزمن، ھذا . وقت الحاجة
یعني أنك ال تحتاجینھ، وھذا یعني التخلص منھ 

 .أفضل
واآلن بما أن الخزانة فارغة، اكنسیھا واكنسي * 

أضیفي بعض التغییرات مثل عالقات . الجدران
 .ورفوف وإضاءة

وقبل أن تضعي كل شيء في مكانھ، أي صندوق * 
، ضعي جانبًا ما یحتاج إلى تصلیح وخیاطة أو "نعم"

 .تنظیف
 رتبي المالبس* 

قمصان، بناطیل، ( كمجموعات حسب النوعیة 
 ھذا الترتیب ). فستاتین، تنانیر

سیوفر لك مساحة ویجعل التنسیق وقت اللبس 
ال ترتبي المالبس منسقة، بمعنى ال تضعي . أسرع

بلوزة وتنورة تلیق بھا، أو قمیص وبنطلون الئق 
، فھذا سیحد من خیالك، ولن تتمكني من رؤیة  معھ

 .أي طرق أخرى للتنسیق
 

  أضیفي مساحة
ضعي مشاجب على الحائط أو خلف الباب لتعلیق ما 
سترتدیھ الیوم التالي، أو لتھویة ما لبستیھ في الیوم 

 .السابق قبل إعادتھ على الخزانة
اضیفي رفوفًا أعلى الخزانة، أو األرضیة أو * 

الجوانب لتضعي علیھ بعض األشیاء في متناول یدیك 
 .أو ناظریك

علقي كیس أحذیة خلف باب الخزانة واستخدمیھ * 
 .لوضع الجوارب أو الكفوف أو المالبس الداخلیة

ضعي عالقات مناشف على الحائط أوالباب لتعلیق * 
 .بناطیل أو لفحات الرقبة

 

  أفكار ذكیة
علقي كل المالبس بنفس االتجاه، ھذا سیوفر في 

 المساحة
ضعي مالبسك بحیث تكون المالبس التي تلبسینھا * 

 أكثر من غیرھا قریبة من متناول یدك وسھلة اإلیجاد
اكتبي على ورقة قائمة بالمالبس المخبأة * 

 .وألصقیھا في مكان قریب
اجعلي من اكسسواراتك زینة لغرفة، بمعنى قومي * 

بعمل لوح جمیل وزینیھ وعلقي علیھ أقراطك 
 وسالسلك بطریقة جذابة

أو . ضعي حلیك في علب صغیرة في درج قریب* 
استخدمي العالقة الخشبیة التي نعلق علیھا عادة 

 األكواب، واجعلیھا لسالسلك وأساورك
العالقات المعدنیة اإلضافیة لیس لھا عمل إال * 

 تضییق مساحة خزانتك، تخلصي منھا وأعِطھا 
أعیدي استخدام صنادیق األحذیة وخصصي كل * 

  منھا لعمل، واحد للمالبس الداخلیة
 وآخر للكفوف، وآخر للجوارب، وآخر لبكل الشعر

ممكن أن تعلقیھا  بكل الشعر التي بھا قطعة معدنیة* 
على شریط ساتاني أو حزام قدیم وتعلقیھا على  كلھا
 مسمار
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بدًال من تخزین بطانیات إضافیة في خزانتك، اطِوھا 
 وأدخلیھا في كیس مخدة وضعیھا على السریر

 
 
 

 حلول لألحذیة
 

إن كنِت ممن یحتفظن باألحذیة في نفس علبھا، خذي 
صورة الحذاء وألصقیھا على خارج العلبة لتعرفي 
فورًا ما بداخلھا، أو على األقل اكتبي على ورقة ما 

طبعًا ھذه الفكرة لمن تملك الكثیر من . بداخل العلبة
 األحذیة بألوان متعددة وكلھا في خزانتھا

أضیفي في خزانتك رفًا منخفضًا تضعین علیھ * 
أو علقي الجیوب الخاصة . وأسفلھ أحذیتك بترتیب

 باألحذیة على باب الخزانة
بإمكانك شراء علب بالستك شفافة لالحتفاظ * 

 بأحذیتك حتى تعرفي ما بداخلھا فورًا
ضعي في بوط الثلج الطویل مجلة ملفوفة حتى یبقى * 

 الحذاء واقفًا وال ینثني
إن كنِت ممن یحتفظ باألحذیة على األرض مكومة، * 

 فاألفضل وضعھا في سلة
 

 
 

 لتخزین المالبس بطریقة مرتبة
أفرغي جیوب المالبس المعلقة، أغلقي السّحاب * 

 وزرري األزرار حتى تحتفظ المالبس بشكلھا وھیأتھا
اجعلي لمالبسك فراغًا للتھویة؛ رص المالبس على * 

 بعضھا یسبب التجعد
للمالبس الحریریة والشاموا والمخمل، علقیھا * 

بالعكس، أي الداخل للخارج ویجب أن تكون على 
عالقات مغلفة باالسفنج للمحافظة على نوعیة ھذه 

 األقمشة من التلف 
 

  المالبس القدیمة
إن كانت المالبس بحالة جیدة، خذیھا إلى المحالت * 

 المستعملة
في ھذه البالد أحیانًا تتبادل النساء المالبس الجیدة * 

 فیما بینھا أو یعرضنھا للبیع
 ممكن إعطاؤھا للمؤسسات الخیریة* 
المالبس التي لم تستھلك بتاتًا، ممكن إعطاؤھا لمن * 

 ھم أقل حظًا منك
 
 
 

  أساسیات ٥
اإلضاءة الجیدة، إن كان لدیك مكانًا للكھرباء، قومي 

بإضافة إضاءة، أو ممكن شراء اإلضاءة على 
 البطاریة

استخدمي دائمًا عالقات جیدة الصنع لتحافظي على * 
 مالبسك

 أضیفي رفًا أو درجًا لطي البلوزات أو تي شیرتات* 
 احتفظي بسلة غسیل لوضع المالبس المتسخة فورًا* 
احتفظي بسلة للجوارب، واألشیاء الصغیرة التي * 

 تضیع باستمرار
 

  افعلي وال تفعلي
ال تحتفظي بالمالبس التي ال تخص الموسم * 

خزنیھم في علبة بالستك ال یدخلھا ھواء ثم . بالخزانة
 ضعیھا تحت السریر أو غرفة للتخزین

للمالبس التي ال تلبس كل یوم أو باستمرار، * 
احتفظي بھا في مكان بالخزانة بعیدًا عن متناول یدك 

حتى ال تكون في طریقك دائمًا، أو من األفضل 
 االحتفاظ بھا بخزانة أخرى

ال تعلقي األحزمة على عالقات، بل لفیھا بشكل * 
حلزوني وضعیھا في صندوق بالستك شفاف أو درج 

 خاص
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عند طي البلوزات، ال ترصي الكثیر فوق بعضھا، بل 
قسمیھا حسب اللون ومدى . أربع بالیز تكفي

 االستعمال
اضیفي عصاة أفقیة تحت األولى لتعلقي علیھا * 

 بحیث تضاعفي مساحة الخزانة
خزني حقائب الید واالكسسوارات بسالل صغیرة * 

  على الرفوف لیسھل رؤیتھا ومعرفة ما بھا

 موسوعة األفكار 
لتسھیل إدخال الخیط في اإلبرة، قومي برش رأس  * 

  الخیط بمثبت الشعر
للتخلص من الحشرات الطائرة، رشي علیھم مثبت  2-

  .الشعر وستتخلصین منھم على الفور
 
 
 
 
 
 
 
 
لفتح ظرف حیث أغلق بالصمغ بال أن یتمزق،  *

ضعیھ في الفریزر بضع ساعات، ثم أدخلي سكین 
 .وافتحیھ، وستتمكنین أیضًا من إغالقھ مجددًا

 
 
 
 
 
 
 

 
استخدمي روالت منادیل الحمام الورقیة إلدخال * 

األسالك الكھربائیة، وممكن الكتابة على الرول أنواع 
 وممكن تستعملیھم بھذه الطریقة .ھذه األسالك
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للتخلص من تجمد مدخل البیت بسبب انخفاض 
الحرارة، ضعي في وعاء ماء دافئ وبھ بعض صابون 

 الجلي السائل، واسكبیھ أمام المدخل، ولن یتجمد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 *

للتخلص من األلوان الشمعیة على الحائط، استخدمي 
خرقة مبلولة، مغموسة بكربونات الصودا، ونظفیھا 

  .ببعض الدعك
 
 
 
 
 
 
 
 
للتخلص من البقع عن المجلى، مثل حبر الجرائد، * 

استخدمي بعض سائل الكحول الطبیة على مندیل 
  .ورقي ونظفي

الّسیف ببعض (عندما تشترین أسالك األلمنیوم * 
لتنظیف أوعیة النحاس وااللمنیوم، ) اللھجات

ستجدینھا كبیرة وعند االستخدام والترك تصدأ 
األفضل أن تقصیھا فورًا بالمقص إلى أنصاف . وترمى

والجمیل أن . وستبقى لدیك لمدة مضاعفة بال أن تصدأ
  .المقص سیسن أكثر ویصبح أحد

لفتح المراطبین الزجاج، ال تستخدمي المالعق * 
 بل استخدمي كسارة الجوز حیث أ نھا  والسكاكین

بنفس الحجم ألي مرطبان، وممكن استخدام 
 .كفوف الجلد الخاصة بالجلي

 

  
 
 
 
 
 
إلزالة الدماء عن المالبس، ضعي بعض من دواء * 
  .على قطعة قماش ونظفي البقعة peroxideالـ
 
 
 
 
 
 
عندما تنظفین زجاج الشبابیك، نظفي بشكل * 

عامودي من خارج الشباك، وأفقي من الداخل، بھذا 
الشكل بإمكانك معرفة إن كان ھناك أي خطوط غیر 

. الخل من أفل المنظفات من خارج الشباك. نظیفة
ونصیحة أال تنظفي في یوم مشمس، حیث سیجف 
  الزجاج بسرعة وھذا سیظھره بخطوط غیر نظیفة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 رشي على لمبات اإلضاءة رشة عطر، فھذا 
 سیعطي الغرفة رائعة جمیلة كلما أشعلِت الضوء
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قبل وضع أي مأكوالت بھا صلصة طماطم في وعاء * 
بالستك، رشیھا بالزیت وبھذا لن تبدو أوعیتك حمراء 

  .بعد الجلي
 
 
 
 
 
 
 
بدًال من رش الطحین في صینیة الكیك قبل وضع * 

الخلیط، ضعي بعضًا من مسحوق الكیك المعلب وبھذا 
لن یكون لون الكیك أبیض بسبب الطحین عندما 

  .تخبزیھ
 
 
 
 
 
 
 
 
لفي الكرفس بورق ألمنیوم قبل وضعھ في البراد * 

  .وھذا سیحفظھ ألسابیع

ضعي ورقة من منعم المالبس الذي نضعھ في * 
نشافة الغسیل، ضعیھا بین مالبسك وفي الدروج، مع 
المناشف والمفارش، فھذا سیعطي رائحة جمیلة كلما 

فتحت الخزانة أو الدرج وكأنك غسلتھا في نفس 
 .الیوم

 
 
 
 
 
 
 
الشموع ستستمر مشتعلة مدة أطول إن وضعت في * 

  .الفریزر على األقل ثالث ساعات قبل اإلشعال
 
 
 
 
 
 
لتنظیف الورود الصناعیة، ضعیھا في كیس ورقي * 

رجیھا بقوة حتى یقوم الملح . مع بعض الملح
  .بامتصاص األوساخ والغبار وستبدو جدیدة

 
 
 
 
 
 
 
للتخلص من المأكوالت المحروقة في أي وعاء، * 

ضعي كم نقطة من صابون الجلي مع بعض الماء 
 .لیغطي قعر الوعاء، واغلیھ على النار
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عندما تغلین عرانیس الذرة، ضعي في الماء رشة 
 .سكر صغیرة لیظھر حالوة الذرة الطبیعیة

 
 
 
 
 
 
 
الحامض (للتخلص من الصداع، اقطعي حبة لیم * 

  .بالنصف وافركي جبینك بھا) األخضر
 
 
 
 
 
 
 
ال ترمي العصیر المتبقي في البراد، بل ضعیھ في  *

قالب الثلج لیجمد كمكعبات، وسیكون رائعًا بأي لون 
  .داخل أي كوب عصیر آخر

للتخلص من الحكة بسبب عضة الناموس، ضعي * 
  .بعض الصابون على المكان وستجدین راحة فوریة

 
للتخلص من النمل، ارسمي على األرض خطًا * 

  !!بالطباشیر، فالنمل لن یحاول عبور ھذا الخط
 
 
 
 
 
 
 

لتنظیف المرآة، استخدمي معطر الجو، رشي ونظفي 
وستحصلین على نتیجة جمیلة ورائحة معطرة طوال 

 النھار
 
 
 
 
 
 
عندما تدخل في أصبعك شوكة رفیعة، ضعي على * 

المكان شریطًا الصقًا ثم انزعیھ بسرعة وستخرج 
الشوكة المؤذیة معھ وبال ألم، وھذا أفضل من الملقط 

  !واإلبرة
 
 
 
 
 
 
 
بعض أدویة المعدة مثل ألكا سلتزر، تعمل على * 

تنظیف المراحیض بشكل جید، فقط ضعي قرصین 
.  دقیقة، نظفي بالفرشاة وأنزلي الماء٢٠وانتظري 

ھذا الحمض أیضًا قادر على تنظیف داخل المزھریات، 
فقط ضعي الماء وقرصین من الدواء وبضع دقائق 

 .ونظفیھ
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غبار ال تنتھي على شاشة التلفزیون؟ الغبار عادة  •
بإمكانك . تنجذب بواسطة الشحنات الكھربائیة

التقلیل من ھذه الشحنات، وبالتالي التخلص من 
تراكم الغبار واألوساخ، وھذا باستخدام ورقة 

نشاف التي توضع في نشافة الغسیل للتخلص من 
الشحنات مما یمنع التصاق المالبس بك عندما 

ھذه القطعة . تلبسیھا، نظفي بھا الشاشة
القماشیة تخلصك من الشحنات الكھربائیة 

وبالتالي تخلصك من الغبار التي لن تعلق على 
  .الشاشة لفترة طویلة

 

  :جدول تنظیف
 غسیل+ ترتیب البیت : االثنین
 مسح، كناسة لألرض والسلم: الثالثاء
 كي المالبس: األربعاء
 تنظیف غرف النوم: الخمیس
 تنظیف غرف النوم والحمامات: الجمعة
تنظیف المطبخ والثالجة، شراء الحاجیات : السبت

 وعمل ما تشائین من مخبوزات
 )إجازة یعني(یوم راحة : األحد

بللي الجرائد القدیمة ونظفي الشبابیك، فالحبر * 
 .األسود بھ مادة منظفة تقوم بالواجب

المنادیل الرطبة الخاصة باألطفال تعمل على تنظیف * 
 .أي بقعة، من زیت السیارات إلى الدم

إن كنِت مسافرة لعدة أیام ونبتتك محتاجة للري، * 
في التراب والطرف  (pipe cleaner(ضعي طرف 

البایب كلینر سیسحب الماء . اآلخر في بعض الماء
 .بالتدریج

، ھو أن تفركیھ )التركي(أفضل طریقة لتحمیر الدیك * 
وكل نصف . كلھ بالزبدة قبل أن تضعیھ في الفرن

ساعة وزعي علیھ زبدة وھو في الفرن، سیخرج 
 .أحمر اللون بشكل رائع

ال داعي للتنقل ما بین طاولة الطعام والمطبخ لنقل * 
 الصحون لغسلھا، ضعي قرب الطاولة وعاء بالستك 

لتنظیف المجوھرات أیضًا ضعي من األقراص * 
 .السابقة في كوب زجاجي وضعي الحلي دقیقتین

وبنفس األقراص نظفي ترمس الماء والشاي * 
 حبات من الدواء ٤والقھوة، امألیھ بالماء وضعي 

 .واتركیھ ساعة أو أكثر
كما أنھ یعمل على فتح أي مصرف مائي مغلق، * 

 حبات منھ في المجلى عندما یكون مغلقًا، ومع ٣ضعي 
اتركیھ بضع . الحبات ضعي كوبًا من الخل األبیض
  .دقائق ثم أنزلي الماء الساخن فوقھ

 
 
 
 
 
 
 
لبستي مالبسك واستعدیتي للخروج، التصقت مالبسك  *

بك وأصبحت تفصلك ومنظرھا ال یلیق، لیس لدیك وقت 
ما !! للتغییر أو لوضعھا في النشافة مع ورق النشاف

علیك إال أن تأخذي ورقة نشاف وتمسحي بھا على 
مالبسك، الشحنات الكھربائیة ستختفي وتعود مالبسك 

  .محترمة
لفي شریطًا الصقًا حول یدك، بحیث تكون الجھة 

الالصقة من الخارج، ثم عن طریق لمس مالبسك 
 .نظفیھا من أي شعر أو أي أوساخ عالقة

  .العسل مطھر للجروح* 
تحتاجین إلى منظف لما بین أزرار لوحة مفاتیح  *

الكمبیوتر؟ ضعي فرشاة ألوان صغیرة الحجم قریبة 
منھ، وكلما احتجِت، قومي باستخدامھا للتنظیف ما بین 

  .األزرار
ضعي شریحة تفاح داخل وعاء السكر البني الذي  *

  .جف حتى یعود رطبًا وناعمًا
للتخلص من الدھون على سطح المرق، خذي ورقة  *

خس خارجیة والتي عادة تكون ذابلة فترمیھا، 
وامسحي سطح المرق بھا، ستعلق كل الدھون بالورقة 

  .ببساطة
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 رشي قطع من القطن المدور برائحة مفضلة لدیك، *
ثم اتركیھا تجف، ثم ضعیھا في خزانة البیاضات 

 .في الزوایا لرائحة منعشة دائمًا) الشراشف(
 
لالحتفاظ بالغاز عندما تریدین االحتفاظ بما تبقى من * 

علبة الببسي مثًال لوقت الحق، ضعي في العلبة ملعقة 
 !وستحتفظ بالغاز للیوم التالي) بالمقلوب(

 
لعالج اإلرھاق بعد عناء العمل، خذي كوبًا من * 

ھذا العصیر . الجریب فروت وعصیر حامض بتساٍو
 .كفیل بأن یخلصك من أي شعور بالتعب

 
لتنظیف المایكرویف من الطعام الملتصق، ضعي * 

وعاء بھ ماء وكم شریحة حامض وشغلیھ دقیقتین 
إلى خمسة، أخرجیھ ونظفي، ستجدین أن الحامض 
  والبخار یعمال على تحلل ھذه المواد فتنظف بسھولة

بللي اسفنجة بخلیط من الماء ومنعم المالبس، ثم  *
ستبقى المعة . امسحي أوراق نباتاتك المنزلیة
 .لشھرین وتعطي رائحة عطرة

 
ضعیھا !! لدیك زجاجات عطور ال تعجبك؟ ال ترمیھا* 

مزیج . في البانیو عندما تریدین مأله للجلوس فیھ
الماء مع العطر یعطي رائحة جمیلة للحمام والماء 

 .والبانیو ومن یجلس في الماء
 
لتبدو غرفة نومك الصغیرة أوسع مما ھي، تعمدي * 

  .وضع مفرش السریر بنفس لون الحائط
 
 
 

 
  كیف تتخلصین من النمل؟

رشي بعض القرفة المطحونة حیث تظنین أنھ  ^
 ^مدخل النمل 

 ٣-٢امزجي ثلثي كوب ماء، ثلث كوب خل أبیض، ^ 
  ضعي في قنینة رش ورشي مكان النمل . م ك صابون

الحشرات الطائرة خاصة الذباب یكره النعنع، ضعیھ * 
  على طاولة الطعام وأنتم في نزھة

 
لدیك مشكلة باألزرار التي تتساقط دائمًا من مالبسك؟ * 

 ثقوب، قومي بخیاطة كل ثقبین ٤إن كان لألزرار 
وبھذا إن . وحدھما واقطعي الخیط، ثم الثقبین التالیین

انقطع الزر من جھة، لن یسقط، سیبقى عالقًا حیث 
 .الثقبین اآلخرین

 
لتنظیف الفضة، تحتاجین إلى وعاء كبیر ونظیف * 

والمع من األلمنیوم، ضعي فیھ ماء مغلي وملعقة 
ضعي الفضة داخلھ . حركیھ قلیًال. صغیرة بیكنج صودا

 .ارفعیھ وستعود الفضة كما كانت. دقیقة
 
لتعقیم مناشف المطبخ الصغیرة التي تنظفین فیھا * 

المجلى باستمرار، بللیھا بالماء وضعیھا بكیس 
وأغلقیھ، ثم بالمایكروویف لمدة دقیقتین، ستقتل كل 
البكتیریا وتعقم، أخرجیھا مع االنتباه بأنھا ساخنة ثم 

  .اغسلیھا
 
-٦لعالج اإلمساك لدى األطفال، حتى الرضع، ضعي  *
عندما یبرد، .  حبات من الزبیب في ماء ساخن٨

عندما یعطى . اھرسیھ ثم صفیھ وأعط الماء للطفل
 .بشكل روتیني، سینظم عملیة دخول الحمام براحة

 
لتجنب الشعور بالدوار ومن ثم اإلرھاق وعدم التأقلم * 

مع التوقیت الجدید في البلد الجدید عند السفر، كلي في 
الطائرة عند شعورك بالجوع ولیس عندما تقرر 

المضیفات أن تأكلي، وكلي الفاكھة والسلطة واشربي 
الكثیر من السوائل، فھذا سیساعدك على اإلحساس 

بالراحة في الرحلة وعند الوصول، وستستمتعین 
 .بإجازة أفضل

 
للبقع المستعصیة على المجلى، اعصري قطعة * 

 دقیقة، رشي كربونات ٤٥حامض على البقعة، اتركي 
  امسحیھ.الصودا، وافركي باسفنجة أو منشفة ناعمة
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للتخلص من رائحة غیر محببة في السجاد، رشي * 
 دقیقة ثم ١٥كربونات الصودا مكان الرائحة، واتركي 

 اكنسي بالمكنسة الكھربائیة
 
جعدي بعض أوراق الجرائد ثم افردیھا تحت * 

 .الخضار في البراد، وھذا سیحفظ الخضار طازجة
 
ضعي البیض في البراد بحیث تكون القاعدة * 

األعرض لألعلى وھذا حتى یبقى الصفار في 
 .المنتصف

 
ضعي ألعاب أطفالك البالستیكیة في كیس مخرم * 

خصوصي لیدخلھ ماء مثل في الصورة التالیة، 
. وضعیھا في غسالة الصحون عندما یكون لدیِك فراغ
 وبھذا تبقى دائمًا نظیفة ومعقمة ولم تتعبي بتنظیفھا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
علقت علكة في شعرك؟ ضعي ھذا الجزء من الشعر * 

 .في الكوال وستتمكني من إزالة العلكة بسھولة
 
اشتِر .. تخلصي من الفوضى في غرف أطفالك* 

مجموعة من العلب البالستك الشفافة التي لھا غطاء، 
وزعیھا في الغرف، كل مجموعة ألعاب لھا نفس 

 الخصائص توضع في صندوق منفصل، 
وبالتالي سیسھل إیجاد اللعبة حیث أن الطفل سیعرف 

من الخارج ما بداخلھ وسیعجبھ التصنیف والترتیب 
  .وسیقوم ھو بھذا العمل كلما انتھى من اللعب

 

 -یخلصك من الذباب والناموس ) الریحان(الحبق ^ 
 ^ازرعیھ في حدیقتك 

رشي نفسك بسائل الكحول الطبي لیبتعد عنك ^ 
 ^الناموس 

للحشرات القارصة، ضعي قبل الخروج بعض من ^ 
 ^الفكس 

ضعي في قنینة نصف فانیال مركزة ونصف ماء، ^ 
ورشي قبل الخروج حتى ال یقترب منك الناموس أو 

 ^الحشرات األخرى 
زیت الالفندر رائحتھ طیبة، ولكنھ مزعج للحشرات، ^ 

  ^ضعي فقط على أماكن النبضات كأنك تضعین عطرًا 
 
 
 
 
 
لتطویل فستان أو بنطال أو للتخلص من خط الثنیة * 

عند الحاشیة، ضعي بعض الخل على اسفنجة ثم 
 .امسحي الثنیة ثم اكوي بمكوى مناسب للقماش

 
عند تجفیف المالبس في مجففة الغسیل، قومي * 

بتزریر كّم القمیص بزّر من األزرار األمامیة، وھذا 
 .حتى ال یلف على بعضھ ویصبح متعبًا في الكّي

 
ضعي على الثالجة ورقة خاصة بالتسوق، وكلما * 

احتجت لشراء شيء اكتبیھ علیھا خالل األسبوع، وكلما 
تذكر أحد أفراد المنزل شيء أو أكل ما تبقى من فاكھة، 
یضیف على القائمة، وبھذا عندما یحین وقت التسوق، 

ما علیِك إال أخذ الورقة ولن تنسي أي شيء، ولن 
! یا إلھي نسیت الحلیب: تقولي عند عودتك إلى المنزل

  !ولن یسألك أحد إن تذكرِت شراء غرضھ أم ال
لیس لدیك خبرة في الدیكور؟ محتارة كیف تحصلین 
على غرفة منسقة؟ تصفحي صورًا في النت أو في 

اختاري ما یعجبك من . مجالت لغرف بحجم غرفتك
ثم اشتري ما یشبھ الصورة من أثاث .  دیكور

اذھبي إلى المحالت الغیر باھظة، . واكسسوارات
مما تریدین بربع الثمن عن باقي % ٩٠ستجدین تقریبًا 

 .المحالت الباھظة ونفس الخامات
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تذكري، البكتیریا الموجودة على لوح تقطیع اللحم * 
 .أكثر من المرحاض

كما أنھا موجودة على طاولة كرسي األكل لطفلك أكثر 
 .ال تنسي التعقیـــــــــــــــــــــم. من األرض

 
نظفي زاویة مختلفة من منزلك كل یوم، على أن * 

 دقائق، ١٠ دقائق لھذه الزاویة، فقط ١٠تحددي 
لن تصدقي كم أصبح بیتك نظیفًا . استعملي المنبھ

 .عندما یأتي آخر األسبوع
 
 :منظف عام ألي بقعة تصنعیھ بنفسك* 

امزجي نصف كوب من الكحول المعقمة، ونصف كوب 
فتحصلي . من الماء وملعقة صغیرة من صابون الجلي
 . على منظف عام ألي بقعة ومعقم بنفس الوقت

 
 ناموسة، ٦٠٠یأكل حوالي ) الخفاش(الوطواط * 

والعثة المضرة وحشرات أخرى مزعجة في خالل 
الوطواط ال یھاجم اإلنسان وال یؤذي . ساعة لیًال

الحیوانات وممكن االحتفاظ بھ كحیوان منزلي یعیش 
 !حول المنزل یخلصك من الحشرات المزعجة

 
للتخلص من النمل في السكر، ضعي حبتین أو ثالثة * 

  .قرنفل داخل كاسة السكر
ضعي جوزة الھند في الماء لمدة نصف ساعة حتى  *

 تتمكني من نزع قشرتھا 
 
بللي القدر قبل وضع الحلیب فیھ حتى ال یلتصق * 

ضعي ملعقة عادیة في الحلیب بالقدر ^ بأرض القدر 
إن ^ على نار متوسطة، فال یلتصق وقت الغلیان 

وضعتي نصف ملعقة صغیرة من كربونات الصودا في 
الحلیب وھو یغلي، فإنھ لن یفسد حتى لو تركتھ خارج 

 البراد 
 

دائمًا اكنسي أوًال، وبعدھا امسحي الغبار، ولیس * 
العكس، وإال ستنقل المكنسة الغبار مجددًا على أثاثك 

 !وكأنك لم تمسحي الغبار أبدًا
 
 فصوص من الثوم ٤-٣ضعي : لعالج الكحة والربو* 

. في ماء، في مكان بارد، معتم، لمدة أسبوعین
استخدمي بضع نقاط منھ في كل مرة، كذا مرة في 

الثوم یعتبر من أفضل المنظفات . الیوم للسعال أو الربو
 .للجسم وبھ خواص تشبھ المضاد الحیوي

 
فكرة جدیدة الستخدام المعجون بحیث ال تفتحي العلبة * 

قومي . وأتستخدمي جزءًا ثم یتلف الباقي في الثالجة
أدخلي في كیس . بفتح العلبة من الجھتین بفتاحة العلب
وعندما تحتاجین . وأغلقي الكیس وضعي في الفریزر

" قالب"إلى الصلصة، ما علیِك إال أن تقومي بدفع 
. المعجون والقطع بالسكین المقدار الذي تحتاجینھ

 ^.وأعیدي ما تبقى للفریزر
وفكرة أخرى أن تقومي بتفریغ العلبة عندما تفتحیھا ^ 

وتلفیھ بكیس . في قوالب ثلجیة ال تستخدمیھ عادة
  .ثم تستخدمي ما تحتاجین من قطع مثلجة. شفاف

 
 
 

 ماھو تعریف الفوضى؟؟
  الفوضى ھي أن تضعي الشيء في غیر مكانھ

  كیف یصبح المكان فوضویًا؟
في یوم . ثم تتركیھ. في یدك شيء، تضعینھ حیث أنت

خالل أسبوع یمتلئ المكان . آخر یتكرر نفس العمل
 .باألغراض التي ال تمت للمكان بِصلة

ضعي الشيء في مكانھ الصحیح فورًا، : نصیحة
 . وستخففین ثلث األعباء المنزلیة

 أماكن، ٧فھذه األغراض المتراكمة ستتوزع على 
بینما .  دقیقة لوضع كل شيء في مكانھ٢٠وسیأخذك 

إن قمِت بوضع الغرض في مكانھ من أول مرة، لن 
  .جربي.. یستغرق ھذا العمل أكثر من ثوان معدودة
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 قبل الشروع بالتنظیف
قبل البدء، یجب أخذ الحیطة إلى بعض األمور وھذا 
 :حتى تنتھي من التنظیف بأقل تعب ومعاناة ممكنة

ارتدي مالبس مریحة، قدیمة بعض الشيء بحیث ال . ١
 .تتضایقي إن اتسخت أو أصابتھا بقعة دائمة

ال . تأكدي من وجود كل ما یلزمك من منظفات. ٢
تنتظري حتى لحظة التنظیف ثم تكتشفي أنھ ال یوجد 

وتأكدي من وجود كل شيء في . لدیك منظف الفرن
 .متناول یدك

حضري دلوًا بسعة كافیة وضعي فیھ كل ما یلزمك من 
ما . مستحضرات تنظیف وخذیھ معك إلى كل غرفة

بعض المناشف الصغیرة القدیمة، منادیل : تحتاجین إلیھ
ورقیة كبیرة، منظف األثاث، منظف عام لكل شيء، 

ھذه األدوات ستنظف تقریبًا . ومنظف لسطح أي كاونتر
وأضیفي بعض كیسین كبیرین، إحداھما . كل شيء

لوضع الزبالة، واآلن لوضع ما لم تعودي بحاجة إلیھ 
 .وتریدین التخلص منھ

العمل ! افصلي الھاتف والتلفزیون من الكھرباء. ٤
سینتھي أسرع بكثیر وبإتقان أكثر إن لم یكن ھناك أي 

 .إزعاج خارجي
نظمي العمل؛ قومي بعمل قائمة للغرف التي تریدین . ٥

تنظیفھا، وكل غرفة ما یجب عملھ، ثم نظفي كل غرفة 
 .كاملة قبل أن تنتقلي إلى التالیة

افتحي الشبابیك ودعي الھواء ! أدخلي الشمس. ٦
. المنعش ورائحة الخضار واألزھار الجدیدة تدخل بیتك

ھذا سیخلص المنزل من أي رطوبة، وفي نفس الوقت 
 .سیحمیك من استنشاق الغبار والمنظفات المؤذیة

 
 

 خالل التنظیف
قومي بوضع شریط مفضل لدیك مثل أناشید، وھذا 

سیمدك بالنشاط والحماس وستجدین نفسك تتحركین 
 .وتنجزین بسرعة

! كل شيء. قومي برمي كل شيء ال تستعملیھ. ٢
فكري، متى كانت آخر مرة ! انسي العواطف

استعملت ھذا الشيء؟ متى سأستعملھ مرة أخرى؟ 
فكلما قلت . أعِطھ ألحد أو تخلصي منھ بأي طریقة

األغراض كان تنظیف الغبار أسھل، وستشعرك 
براحة بال وسكینة عندما تدخلین غرفة ھادئة بال 

ھذه الطریقة متبعة من أھل الصین بشكل . فوضى
عام واآلن مصممین الدیكور تبنوا نفس الفكرة 

لتجمیل أي غرفة، حیث قرروا أن الجمال في 
البساطة وقلة محتویات الغرفة مما یساعد على حیاة 

 .أسھل
اجمعي األغراض اإلضافیة وأعِطھا للمحتاجین، . ٣

وھنا في أمریكا لدیھم . أو أي أحد من معارفك یریدھا
فكرة متبعة وھي مفیدة جدًا، حیث یعرضون كل 

أغراضھم التي ال تزال بھیئة جیدة، یعرضونھا للبیع 
أمام منازلھم في عطلة آخر األسبوع، فترون كل البلد 

ملیئة بالناس الذین یبیعون أغراضھم التي ملوا 
ھذه غیر متبعة في بالد العرب طبعًا، حتى أن . منھا

األطفال بدًال من رمي ألعابھم، یقومون بعرضھا للبیع 
أمام منازلھم أو یبیعونھا ألصحابھم، ویستفیدون من 

 .المال لفصل الصیف
قومي بالعمل في الغرفة باتجاه واحد، إما للیسار . ٤

بھذا لن تجدي نفسك تضیعین وقتك . أو للیمین
باالتجاھات كلھا بال فائدة، كأن تقومي بكنس الغرفة 
 .باتجاه واحد، حتى ال تكرري نفس المكان مرتین

ھذه ھي ! فرغي ثم ضعي في المكان الصحیح. ٥
في . الخطوة األولى في التنظیف حقیقة ألي غرفة

الغرفة العائلیة قومي بجمع كل الكتب من الغرفة 
ووضعھا في مكانھا الطبیعي، ثم أخذ المجالت 

أنزلي كل التحف . القدیمة وتوزیعھا لمن یستفید منھا
في . والصور حتى تنظفي عنھ الغبار بشكل أسرع

غرف النوم، اسحبي كل األشیاء المخزنة أسفل 
السریر وضعیھ في المكان المناسب وما یرمى 

في المطبخ، أزیلي كل شيء عن األسطح . ارمیھ
  في الحمام، فرغي الورود المجففة. وأنزلي الستائر

  تخلصي من المجالت التي في الحمام
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أنزلي ستارة الحمام والقماش . وفرغي سلة المھمالت
ولكن تذكري أن تقومي بھذه األعمال . التابع لھ للغسیل

 . كل غرفة لوحدھا حتى تنتھي منھا
مع أنھ أحیانًا یصعب حمل ! البسي قفازات مطاطیة. ٦

األشیاء بالقفازات بدل الكفین، ولكن من المھم خالل 
ھذا العمل أن تحمي جلدك من المنظفات والماء 

 .الساخن

 بعد التنظیف
عندما تنتھین من التنظیف، یحین الوقت لوضع األشیاء 

 :التي تریدینھا في مكانھا، ولكن تذكري ھذه األمور
أھم أدوات مطبخي تحتاجین على الكاونتر ھي . ١

. األدوات التي تستخدمینھا بشكل یومي أو أسبوعي
وإن كان مطبخك من . غیر ھذا، ضعیھ في الخزائن

المطابخ التي تحوي على كثیر من كتب الطبخ التي 
تستعملینھا بشكل نادر، من األفضل أن تضعیھا على 
 رف تخصصیھ لمثل ھذه الكتب، وبھذا تتیحي لنفسك

 !مساحة أكبر للمعیشة وللطبخ
حاولي وضع تحفك على طاوالت ورفوف مختلفة أو . ٢

 .حتى غرف مختلفة، ھذا سیجعل منزلك متجددًا
  خطة لكل غرفة

اتبعي قائمة لكل غرفة لتجعلي الحیاة أسھل وأكثر 
إلیك بعض األفكار والتقنیات لكل غرفة في . نظامًا
 .منزلك

  الغرفة العائلیة
امسحي الغبار واكنسي الزوایا والمنحنیات من  1- 

تذكري أن الغبار تتساقط إلى األسفل، . أعالھا ألسفلھا
ولھذا فإن علیك أن تنظفي من األعلى إلى األسفل في 

  .كل غرفة
. األثاث وأغطیة المصابیح والصور" اكنسي. "٢

تذكري كل تلك الملحقات التي تكون مع المكنسة، فھي 
منھا للزوایا ومنھا للحواف . مخصصة لكنس األثاث

 ..جربیھا.. وھكذا

 ).حسب نوعھا(اكنسي أو اغسلي الستائر 
 

 .امسحي الغبار عن األثاث. ٤
 

 .امسحي األرض. ٥
 

 .اكنسي السجاد. ٦
 

خذي النباتات المنزلیة إلى الخارج واغسلیھا . ٧
النباتات كما تعرفین وأوعیتھا تمتلئ . بمرشة ناعمة

 .بالغبار خالل الشتاء

 غرف النوم
 .اغسلي الستائر أو خذیھا إلى المغسلة. ١
خذي الستائر العامودیة البالستك إلى الخارج . ٢

اغسلیھا . واغسلیھا بمحلول األمونیا المخفف
 .بخرطوم ماء الحدیقة

غیري مفرش السریر، ما فوق الفرشة وما . ٣
 .حتھا

اقلبي فرشة . اكنسي الفرشة وما تحت الفرشة. ٤
ھذا . السریر قبل أن تضعي الشراشف الجدیدة

سیساعدھا على البقاء متماسكة لمدة أطول، وسیمنع 
 .حصول التجاویف بسبب الوزن

 .لمعي األثاث والتحف. ٥
اكنسي كل شيء، األرض خلف السریر وتحت . ٦

 .السریر والسجاد، حتى الصور وأغطیھ اإلضاءات
 .نظفي المرایا وامسحي اللمبات. ٧

 .امسحي الغبار عن األرض الخشبیة. ٨
  المطبخ

-1 
رشي الفرن ! دعي المنظفات تعمل بجھد بدًال عنك 

بمنظف خاص واتركیھ خالل اللیل وھذا قبل أن تبدأي 
سیقوم بالعمل المجھد بدًال  بالتنظیف السنوي للمطبخ

عنك وسیقطع الدھون وما علیِك سوى مسح الفرن 
  بإسفنجة مبللة بال أي جھد
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امألي كوبًا : إلیك ھذه الفكرة لتنظیف المایكرویف
شغلي . ورقیًا بالماء وكم ملعقة من كربونات الصودا

" ینفجر" ثانیة، أو حتى ترین الكوب ٣٠المایكرویف 
ال تخافي فقط امسحي محیط المایكرویف بمنشفة 
مبللة، فھذا االنفجار ینشر المنظف حول المنطقة 

 .كلھا
امسحي خارج الفرن، خارج البراد، األرض، . ٣

 .الكاونتر
ذوبي ثلج الفریزر، ممكن استخدام مجفف الشعر . ٤

وتوجیھھ مباشرة على الثلج مما یسرع عملیة 
تخلصي من األكل القدیم إن كان في الفریزر . الذوبات

أو البراد، وتلك المأكوالت التي ظننِت أنك ستأكلیھا 
 .الیوم أو غدًا أو بعد غد ثم لم تأكلیھا

نظفي داخل الفریزر والبراد بمحلول من ثالث . ٥
 .مالعق كبیرة من كربونات الصودا وكوبین ماء دافئ

 .نظفي خارج البراد بمنظف الزجاج. ٦
نظفي الكاونترات، األجھزة الكھربائیة وسطح . ٧

الفرن بمنظف زجاج أو كربونات الصودا كما ذكرت 
 .آنفًا

اغسلي سلة المھمالت ورشیھا بمعقم قبل وضع . ٨
 .كیس جدید

للبالط قومي برّش منظف للبالط من النوع الذي . ٩
 دقائق راحة أو غیري ٥خذي . بھ رغوة صابون

عندما . الشریط أو ابدأي بتفریغ الغرفة التالیة
المنظف . تعودین، خذي اسفنجة وامسحي األرض

سیعمل بدًال عنك وسیزیل كل األوساخ التي على 
  .األرض

 لحماماتا
 .رشي البانیو والمرشة بمنظف قوي

ضعي منظفًا في المرحاض، ورشي من الخارج . ٢
اتركي المنظف یعمل وأنت قومي . بنفس المنظف

 .بالخطوات األخرى
نظفي المرایا، المقابض، المیزان، األضواء . ٣

 .بمنظف الزجاج
ھذا سیخلصك طبعًا من الغبار ! اكنسي كل شيء. ٤

 .والشعر
 .فرغي ونظفي سلة المھمالت. ٥

نظفي المغسلة وامسحیھا، ثم امسحي البانیو من . ٦
 .المنظف الذي وضعتھ مسبقًا

ابدأي من أعلى المرحاض ثم إلى األسفل، نظفي . ٧
من الخارج، واستعملي الفرشاة من الداخل ثم أنزلي 

 .الماء
بالط الحمام الصعب . نظفي األرض بمنظف قوي. ٨

التنظیف، ممكن تنظیفھ ببساطة بالید بفرشاة حمام 
 . خاصة بھ

المماسح التي تشبھ السباجیتي : وفكرة أخرى. ٩
جیدة لالستخدام عند الزوایا وأفضل من المماسح 

الكثیر من األنواع ممكن وضعھا في . االسفنجیة
 . الغسالة لتنظیفھا

وبھذا نكون قد أنھینا تنظیف البیت غرفة 
  .غرفة

ھیا نعید تنظیم حیاتنا، ونضع كل شيء في    
  غرفة.. غرفةمكانھ، 

 
  مدخل البیت

 ...وھو أول شيء تراه العین عند دخول المنزل
ضعي إناءًا أنیقًا من السیرامیك أو القش على طاولة * 

المدخل، وستجدینھ مفیدًا جدًا لوضع األشیاء الصغیرة 
التي تحملینھا عند دخولك، مثل المفاتیح للسیارة 

والمنزل، ولن تبحثي عنھم، بل ستجدیھم في اإلناء 
 .عند خروجك مجددًا

ضعي عند المدخل، وممكن أن یكون خارج الباب، * 
وعاء كبیرًا مثل وعاء الزرع واستخدمیھ لوضع 

 .الشمسیات المبللة
الباب داخل باب الخزانة عند المدخل، علقي على * 

حبًال وضعي علیھ مجموعة من مشابك الغسیل، 
وعندما یدخل األطفال سیشبكون القبعات والكفوف 

وبھذا لن تبحثوا عنھم في الیوم . الشتویة واللفحات
أو علقي . التالي، كما أنھم سیجفون إن كانوا مبلولین

 :في الخزانة ھذه الجیوب
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  *غرفة المعیشة * 
قد تكونین على عجلة في الخروج كل صباح إلى 

العمل أو توصیل األطفال إلى المدرسة، وال تجدین 
وقتًا للترتیب قبل الخروج، وال تریدین أن تعودي 

وتجدي الفوضى أمامك، إلیك بعض الخدع النظریة 
 :المؤقتة حتى تستعیدي نشاطك للعمل والتنظیف

تأكدي أن أثاثك الفاتح اللون دائمًا نظیفًا، سیبدو * 
 !باقي األثاث الغامق نظیفًا حتى لو كان علیھ بقعة

المزھریات الملونة والورود الطازجة ستلفت * 
 .انتباھك إلیھا ولن تبدو ھیئة الغرفة سیئة

 .ملسي شراشیب السجاد في الغرفة* 
حتى ال تتراكم المجالت في الغرفة، اقطعي ما یھمك * 

من المجلة وضعي القصاصات في صندوق أحذیة في 
خزانة أو ضعي في صندوق وصفات األكل وارِم 

 !المجلة فورًا قبل أن تغیري رأیك
كلما اشتریِت شیئًا ... تعلمي ھذه النقطة الھامة* 

جدیدًا للغرفة، یجب أن تتخلصي من شيء بنفس 
 أشیاء بأي ٤أو اجعلیھا . الحجم أو لھ نفس المھمة
 .حجم مقابل الشيء الجدید

تصلنا الكثیر من البطاقات وقت األعیاد والمناسبات * 
لألعراس وغیرھا، ھل تحتفظین بھا كلھا؟ عودي 

حددیھا (نفسك أن كل كرت تحتفظین بھ مدة محددة 
. ثم ارِم بالباقي إن لم یكن ھامًا لدیك معنویًا) لنفسك

 ..أو قومي بعمل شيء فني منھا مثل كوالج 
اجعلي ملفًا لكل ورقة ھامة حسب مھمتھا، * 

فالرسائل البریدیة ضعیھا فور قراءتھا في الملف 
  وأوراق األطفال من المدرسة كذلك المخصص

أو ضعیھا على الكمبیوتر وتخلصي من  
 .الفوضى

 
 
 

 * *المطبخ 
من المنطقي أن تحتفظي بكل شيء في مكان  

. مخصص لھ حسب عملھ لیكون في متناول الید دومًا
فالمالعق الخشبیة في الدرج بجانب الفرن، األدوات 

الكھربائیة القلیلة االستخدام في خزائن المطبخ 
 ..وھكذا.. العالیة

... خزني الملح، الطحین، السكر، المعكرونة ووو* 
في وعاء زجاجي طویل على سطح الكاونتر أو رف 

بھذه الطریقة لن تجدي صنادیقًا وأكیاسًا . مفتوح
افعلي نفس الشيء بالبھارات، وستجدین . متراكمة

 .نفسك تستعملیھا أكثر من العادة
ھل لدیك أوعیة ال تستخدمیھا وھي موجودة في * 

خزانة المطبخ بال فائدة؟؟ تخلصي منھا واشتِر بدًال 
وممكن الشيء الذي . منھا شیئًا للمطبخ تحتاجینھ فعًال

ال تحتاجینھ، أن تقومي بتغییر عملھ، مثل وعاء كبیر، 
ضعیھ على الكاونتر واستعملیھ لتخزین بعض 

  !األشیاء، أو استخدمیھ للزراعة
كثیر من البیوت لیس لدیھا خزانة كبیرة في 

المطبخ لتخزین المعلبات وغیرھا، أفضل حل، 
أن تأتي بنجار یفتح لك فتحة في الحائط ما 

بین عامودین، ووضع بعض الرفوف 
حتى بإمكانك .. واستخدمیھا لوضع المعلبات

 .أن تضعي بابًا من الزجاج لشكل أفضل
عندما تحتاجین إلى شراء طقم جدید لغرفة طعام، ال 
تشتري الكراسي العادیة، بل اشتِر الكرسي العریض 

الذي ھو صندوق للتخزین، ممكن " بنش"المسمى بالـ
استخدامھ لوضع منادیل السفرة والشرشف وكتب 

 !الطبخ
عادة تجدین مساحة واسعة ما بین الخزائن العالیة * 

) وھذا عمل بسیط جدًا(في المطبخ والكاونتر، أضیفي 
 .رفًا وضعي علیھ وتحتھ كتب الطبخ والوصفات

الوصفات التي تكتبینھا وتجدینھا ھنا وھناك، قومي * 
 بنقلھا على الكمبیوتر كلما وجدت الوقت، ثم اطبعیھا 
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وقصیھا بحجم الصور، وضعیھا في ألبوم وضعي 
العناوین مناسبة للوصفة، مثل الحلویات، المأكوالت 

 .. وھكذا
عندما تحتاجین إلى المزید من المساحة في الكاونتر * 

وأنت على عجل، ضعي خشبة التقطیع فوق درج 
 مفتوح واستخدمیھ 

إلضافة مساحة في خزانات المطبخ، ضعي المعلبات * 
فوق بعضھا بطریقة ھرمیة، ضعي البھارات على لوح 
مدور یلف عندما تحركیھ وبالتالي تجدین كل بھاراتك 

وفي خزانة األكواب، ضعي . بسرعة بلمسة واحدة
األكواب على فوھتھا، وضعیھا فوق بعضھا على شكل 

  .ھرمي
 

 
 

  *غرفة النوم 
عودي نفسك على ترتیب غرفتك فور نھوضك * 

صباحًا، التأجیل عادة یؤدي إلى غرفة غیر مرتبة طوال 
 .النھار

حتى ال تجمعي الكثیر من األشیاء على الطاولة قرب * 
السریر، تجدین في السوق جیوبًا مثل التي سبق وأن 

وضعتھا في األعلى، ولكنھا ثالثة أو أربعة جیوب فقط، 
توضع تحت فرشة السریر وتتدلى على الجانب، شكلھا 

أنیق، وتحتمل الكثیر من األشیاء الصغیرة المتراكمة 
 على جانب السریر، مثل الكتب والریموت والنظارة 

إن كنِت تعانین من عدم وجود مساحات كافیة في 
غرفتك أو المنزل لتخزین المالبس الموسمیة، 

استخدمي الصنادیق البالستك ذات الغطاء وضعي فیھا 
المالبس، وخزنیھا تحت السریر، شكل أنیق والغبار لن 

 .تنال منھا
الذي تكلمنا عنھ تحت عنوان المطبخ، " بنش"الـ * 

الكثیر من الناس یضعونھ في غرفة النوم،یوضع عند 
آخر السریر یستخدم لتخزین المفارش اإلضافیة 

والمخدات، كما یمكن الجلوس علیھ وقت انتھائك من 
 .لبسك

مالبسك الملونة التي ال تلبس باستمرار، بدلیھا * 
  بمالبس بألوان أقل وأدكن وھذا ألن ھذه األ لوان

.  تلبس مع كل شيء وممكن تفتیحھ باالكسسوارات
والمالبس التي لم تلبسیھا خالل سنة تخلصي منھا 

 .ألنك لن تلبسیھا
ألي شيء ال تستخدمیھ باستمرار، قومي بوضعھ * 

في علب أو صنادیق شفافة أو سالل من القش 
وضعیھا في أعلى رف في الخزانة، الشكل أنیق 

 .ومرتب
الجیوب التي تحدثنا عنھا من قبل، ضعیھا في * 

خزانتك أیضًا لألشیاء الصغیرة، وعلى الباب الثاني 
 .أضیفي بعض الكّالبات المعقوفة لتعلیق األحزمة

عادة یكون ھناك مكان واسع إلضافة رف في * 
الخزانة ما بین الرف الموجود وسقف الخزانة، ال 
تترددي، فھذا أفضل مكان لوضع األشیاء التي یقل 

 .استخدامھا وكنت مضطرة لالحتفاظ بھا
ضعي كل المالبس القصیرة مثل القمصان في جھة * 

 ١×٢من الخزانة وضعي تحتھا خزانة الدروج، 
رتبي المالبس حسب مھمتھا، مالبس العمل مع * 

بعضھا في جھة، مالبس البیت، مالبس رسمیة، 
 ....مالبس حفالت

ضعي حجاباتك مع العباءات المناسبة، كل عباءة * 
 .وحجابھا

لترتیب الدروج، ضعي صنادیقًا صغیرة الحجم * 
مفتوحة في الدرج لتحوي كل ما تضعینھ فال تصبح 

 .األشیاء غیر مرتبة
احتفظي بروالت المنادیل الورقیة وضعیھا في درج * 

المالبس الداخلیة والجوارب، وضعي ھذه األغراض 
داخلھا، وحتى ال تسقط، اجمعي كل كذا رول بحلقة 

 .مطاط
للعمل الفني القادم أدخلي اكسسواراتك القدیمة * 

لدیك برواز قدیم تریدین تجدیده بدًال من : علیھ، مثًال
التخلص منھ، ھاتي قطن أو بولیستر ولفیھ حولھ، 

وغلفیھ بقماش ملون زائد لدیك، وثبتیھ بالصمغ 
ضعي صورة مفضلة لدیك وبالصمغ . الحراري

الحراري ثبتي حول البرواز ھذه االكسسوارات 
 .بطریقة مبتكرة

تكلمنا مرة عن ھذه الفكرة، وھي االحتفاظ في  * 
وھي االحتفاظ باالكسسوارات في تلك الجیوب 
  .الشفافة والتي تعلق في الخزانة مع المالبس

وممكن استخدام علبة البیض، ضعي االكسسوارات * 
  .داخل أكوابھا وضعیھا في الدرج
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١٧ 

كل أطفالنا لدیھم لعبة اللیجو، وحتى ال تضیع القطع 
وتصبح مبعثرة في كل مكان، إلیك ھذه الفكرة ھاتي 

. قطعة قماش مدورة سمیكة حوالي متر ونصف
أدخلي في . أخیطي الحاشیة واجعلیھا واسعة قلیًال
اآلن باستطاعة . الحاشیة خیطًا غلیظًا أو حبًال رفیعًا

طفلك أن یلعب باللیجو فوق القماش وعندما ینتھي 
 !یشد الحبل ویبقى كل شيء وكأنھ في كیس

أي علب معدنیة وصنادیق كرتونیة وبالستكیة  *
فارغة، استخدمیھا بعد تزیینھا لالحتفاظ بأغراض 

طفلك مرتبة ومنظمة، مثل المالبس واللعب 
 .. واألغراض المبعثرة واألدوات المدرسیة

 
 
 
 

 
الطابق األرضي أي البیسمنت لمن یقطن في 

  *بالد الغرب 
احتفظي بالصنادیق القویة في الطابق األرضي في * 

غرفة للتخزین، وكلما وجدت شیئًا في المنزل ال 
تحتاجینھ في الوقت الحالي ولكن في المستقبل، ضعیھ 

في الصندوق، وال تنسي عمل قائمة على الصندوق 
 .لمعرفة ما في داخلھ

كل عام اجمعي األغراض التي ال تحتاجینھا أبدًا، 
وتجتمع النساء ویتبادلن األغراض، فما لم یعد یفیدك، 

وبھذا تحصلین على شيء تحتاجینھ . قد یفید غیرك
طبعًا یجب أن تكون . وتتخلصین من شيء ال تحتاجینھ

 !!األشیاء في حالة جیدة
لفافات الھدایا ضعي لفات الھدایا داخل جواربك 

النایلون القدیمة، وخزنیھا في الطابق األرضي حتى 
  .الحاجة

استخدمي الصنادیق الشفافة البالستك فھي تعیش 
مدى الحیاة وسھلة االستعمال والتخزین ومن السھل 

 .معرفة ما بداخلھا
المكان أسفل درج الطابق األرضي ممتاز لوضع * 

  رف وتخزین المزید علیھ
 ؟!لَم تخزنین حقائب السفر فارغة؟

رتبي مالبسك الموسمیة داخلھا وارتاحي من الحقیبة 
وإن احتجِت للحقیبة وقت سفر، فرغي ! والمالبس

  .المالبس في كیس كبیر حتى تعودي

  *غرفة األطفال * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
اشتِر سطول زبالة رخیصة وامألیھا بمالبس أطفالك * 

ضعي غطاء بأي حجم من . التي انتھى موسمھا
الخشب، مدور أو مربع، وضعي فوقھ غطاء مناسبًا 

لغرفة األطفال واستخدمیھا كطاولة لوضع ضوء 
صغیر ویصبح لدیك ببساطة مخزنًا للمالبس القدیمة 

 وطاولة جمیلة 
أو ممكن إضافة عالقة إضافیة في الخزانة خلف * 

العالقة الموجودة ووضع المالبس الموسمیة فتكون 
 .بعیدة عن متناول الید

أعِط أطفالك صنادیق صغیرة واطلبي منھم وضع أي * 
ألعاب ال یریدونھا في الصندوق وأعِطھم مبلغًا من 

المال وكأنھم باعوا األلعاب، وتخلصي من ھذه األلعاب 
  القدیمة

علقي الجیوب التي تحدثنا عنھا مسبقًا خلف باب * 
.. غرف أطفالك لیضعوا فیھا األشیاء الصغیرة

صدقوني، ھذا أفضل اختراع، لدي على كل باب واحدة 
 .بحجم الباب

بدًال من وضع كل األلعاب في صندوق كبیر، ضعیھم * 
ضعیھم تحت . في صنادیق بالستك حسب النوع

السریر إن أمكن، فھذا یسھل على الطفل معرفة اللعبة 
المطلوبة حیث المكان قریب والبالستك شفاف اللون، 
 .وھذا أفضل من أن یرمي كل الصندوق إلیجاد حاجتھ

أو اشتِر صندوق زبالة رخیص الثمن، لونیھ أو * 
اشتریھ ملونًا، واجعلي طفلك یزینھ باأللوان التي 

یفضلھا، وبھذا بالتأكید سیستخدمھ بما أنھ من عمل 
  .یدیھ
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١٨ 

  *الحمام *  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تخلصي من األنواع الكثیرة من الزجاجات والعلب في 
 ! أنواع شامبو وبلسم٣الحمام، فأنت ال تحتاجین إلى 

مرة في الشھر، عودي نفسك مراقبة تواریخ * 
ھذا إن كنِت تضعینھا في خزانة (الصالحیة لألدویة 

 الحمام 
دائمًا خبئي لفة منادیل ورقیة أسفل مغسلة الحمام، * 

وعندما تضطرین الستخدامھا، وقتھا تعرفین أن علیك 
 .شراء المزید

عطري حمامك بوضع لفة منادیل مبللة بصابون * 
  .منعم المالبس

 
 
 
 

 * غرفة الغسیل  *

إن كنِت من المحظوظین بوجود شمس جمیلة، 
فبالتأكید تقومین بنشر الغسیل، علقي غسیلك على 

الحبل بتقسیم حسب النویعة أو حسب الشخص، 
وعندما تجمعین الغسیل، ما علیِك سوى وضع كل 

مجموع مع بعضھا وتسھیل وضع كل شيء في 
 .مكانھ

فأفضل ! أما لمن تنشف غسیلھا مثلي بالنشافة* 
شيء للتخلص بسرعة من الغسیل، أن تخرجیھ فورًا 

وكل قطعة فورًا تطویھا وتضعینھا في السلة 
 .المخصصة

ولتوفیر المساحة، اشتِر طاولة الكي التي تلتصق * 
بالباب، عند االستعمال تنزلیھا وتستخدمیھا، ثم 

 .ترفعیھا بعد االنتھاء
أخیرًا، دائمًا عند شرائك أثاث بسیط، تذكري أن * 

  .یكون مناسبًا للتخزین، وفي أي غرفة
 
 

 
تنظیم الحیاة ببعض التفاصیل الصغیرة جدًا 

 العالیة الكفاءة 
 .خصصي مكانًا لك شيء تملكینھ. ١
ضعي كل شيء في مكان یسھل علیك الوصول . ٢

.. إلیھ وتذكر مكانھ، مثل الدواء قرب ابریق الماء
 ..عالقة المعاطف عند مدخل الباب وھكذا

ضعي سلة صغیرة أنیقة على طاولة منتصف . ٣
الغرفة، تضعین فیھا قالب التلفزیون واألشیاء 

الصغیرة التي تحتاجینھا في الغرفة ودائمًا تسقط داخل 
 .الكنب

بدًال من شراء خزانة طویلة لوضع أقراص . ٤
 سي ٤٠الكمبیوتر، اشتِر الجیب الصغیرة التي سعتھا 

دي أو أكثر، ارمي الغالفات التي ال تستفیدین منھا إال 
بالمزید من الفوضى، وضعي السي دي في الجیب 

 .الذي لن یأخذ أي حّیز
 .ضعي سلة غسیل في كل غرفة نوم. ٥
عندما تجدي بین مالبسكم ما ھو ممزق بعض . ٦

الشيء، أو ال تریدینھ، أو مقاس خاطئ، أو لم 
تستخدمیھ لمدة عام أو أبدًا، ضعي في صندوق خاص 

بالتبرعات في منزلك أو ارمیھ إن كان بحالة سیئة 
 !فلن تستفیدي منھ، ارِم ووسعي على نفسك
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١٩ 

بدًال من استخدام رف مخصص ألدوات التنظیف وتبقین 
ذاھبة وآیبة ألخذ ما تریدین حسب الغرفة، أو تحملین 
كل شيء بین یدیك، األفضل تخصیص سلة بالستیكیة 

لھا حامل، تضعین كل ما یلزمك من أدوات لتنظیف 
أسطح األثاث واألرض وغیرھم، ضعیھم في خزانة 
المكنسة والممسحة مغلقة، وعند الحاجة احملي كل 

شيء معك إلى الغرف في سلة واحدة، فتتنقل ھي بدًال 
 !من تنقلك أنت

في غرفة نومك ضعي صندوقًا تحت سریرك یحتوى . ٩
على مفارش نظیفة حتى یسھل تغییر المفرش وقت 

وبإمكانك وضع المفرش . الغسیل واستبدالھ على الفور
 !النظیف ما بین الفرشة والصندوق

ضعي غیارات ألسّرة أطفالك تكون في متناول یدك . ١٠
في غرفتك بصندوق أنیق، وھذا في حالة حدوث 

 خالل اللیل" حادثة طارئة"
ضعي في كل حمام، مكنسة یدویة صغیرة للكنس . ١١

الصباحي السریع، وضعي أیضًا علبة منادیل معقمة 
 .خاصة بالتنظیف

ضعي لفة منادیل ورقیة بلون مختلف في الحمام . ١٢
خلف المجموعة التي تستخدمینھا، وال تستخدمیھا إال 

عندما ال تجدي المزید من المنادیل، وعندما تصبح 
اللفة ھي المستخدمة تعرفین أنك تحتاجین إلى شراء 

 .المزید
استخدمي مناشف تنظیف حقیقیة وضعیھا قرب . ١٣

 !المنظفات، وارمي المالبس القدیمة التي تنظفین بھا
الكتب وقراءة ! ما ھو؟... مھما فعلِت فاألمر واقع. ١٤

تقبلي األمر وأریحي رأسك ضعي !!الزوج في الحمام
سلة طویلة مناسبة للكتب والمجالت في الحمام في 

  متناول یده
 

 
 

 
 نصائح لألم 

أعِط لطفلك منبھ ساعة خاص بھ لالستیقا ظ في  .
 الصباح،

وجھزي قائمة لھ لما یجب عملھ في الصباح، مثًال كلما 
وبھذا ال . أنھى عمًال وضع عالمة قرب العمل المكتوب

 .ینسى شیئًا أبدًا

ضعي ما یلزم الطفل من أطعمة خفیفة في متناول . ٢
یده في المطبخ، مثل السیریال، وعلب العصیر 
. والمأكوالت األخرى المغذیة والخفیفة السریعة

والحلیب ضعیھ في مكان قریب في البراد حتى یسھل 
 .وصولھ إلیھ بال فوضى

ضعي سلة مخصصة لألحذیة جنب باب المدخل، . ٣
أو على باب غرفة الطفل، وكلما دخل المنزل من 

المدرسة، نزع حذاءه ووضعھ في السلة، وبھذا لن 
 !تدوري البیت كلھ بحثًا عن الحذاء اآلخر

ضعي سلة مقسومة إلى جزئین في غرف أطفالك، . ٤
وبھذا یضعون الغسیل الملون بعیدًا عن األبیض 

 .ویكون جاھزًا للغسیل
عندما یتغیر الفصل من الشتاء إلى الربیع، وعند . ٥

تخزین المالبس، خزني في صنادیق واكتبي علیھا ما 
ھو موجود من حیث النوعیة والمقاس، وخزني على 

حسب المقاس وبھذا تنظرین إلى الصندوق في الفصل 
المقبل، وفورًا تعرفین إن كنِت ستجدین مرادك فیھ أم 

ال، وھذا أفضل من النبش والبحث وعدم إیجاد ما 
 .تبحثین عنھ

بعض الشقق الصغیرة ال تستحمل شراء الدروج . ٦
الكبیرة لوضع المالبس، ولكن السوق امتأل باألفكار 

الجدیدة والتي تحافظ على المساحة بال فوضى، وھي 
أن تضعي مثل ھذه داخل الخزانة، تضعین المالبس 

التي تحتاج إلى دروج على ھذه الرفوف وتكون سھلة 
  التناول
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٢٠ 

 
  أو ھذه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
لأللعاب التي تناسب خارج البیت، ضعي صندوقًا ال . ٧

یتأثر بالماء، وخزني ھذه األلعاب داخلھ خارج البیت، 
 .وبھذا ال تزید الفوضى في المنزل

في المنزل، اجمعي كل الكور الصغیرة في ھذه . ٨
السالل الخیطیة وعلقیھا على الباب أو ضعیھا في 

  .الخزانة وبھذا ال تتناثر في كل مكان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
بإمكانك وضع بعض األلعاب في غرفة المعیشة . ٩

 .داخل سالت قش مرتبة لھا غطاء
إن كان أطفالك یحبون القراءة معك في غرفة . ١٠

المعیشة، ضعي سلة فیھا الكتب التي یقرأونھا، وكلما 
أنھوا كتابًا وضعوه وأخذوا غیره، وھذه الفكرة خاصة 

للكتب المستعارة والتي تخافین من ضیاعھا، وبھذا 
 تتأكد األم دائمًا أن الكتب غیر ناقصة

ضع عالقة من نوع خاص لتعلیق المكانس  -١١ .
الیدویة ومساحة االرضیات حتى التتعثرین فیھا فى 

 المطبخ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

وضع ارفف بالستیكیة خفیفة لترتیب االغراض فیھا 
 وھى سھل التركیب والتنقل ومتعددة االستعماالت 

 
 
 
 
 
 
 
 

 حفظ المكیاج فى شنط نایلون شفاف 
 
 
 
 
 
 
 

ھنا ...وھذه عدة طرق لحفظ االحذیة ووضعھا بترتیب
 وضعھا فى الجیوب وتعلیقھا خلف الباب 
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٢١ 

  ..او على شكل أرفف
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

او حفظھا فى علب بالستیك اذا كانت قلیلة 
  ..االستعمال 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  للّطبــّاخــة
ماذا نطبخ : من منا ال یسأل باقي أفراد األسرة .1

 الیوم؟ 
بدًال من السؤال؛ ضعي الئحة بأصناف الطعام بشكل 

وبھذا . أسبوعي أو ألسبوعین، وألصقیھ على الثالجة
یسھل علیك معرفة ما تحتاجینھ من مشتریات عندما 

ولن تحتاجي إلى . تعرفین مسبقًا ما تریدین طبخھ
  السؤال الذي لن یحدث أن تجدي إجابة لھ

بدًال من استخدام ثالث وصفات من كل كتاب طبخ  .2
لدیك، وجعل كل ھذه الكتب في مكان بالمطبخ، مما 

یسبب الفوضى، فأفضل شيء تصویر ھذه الوصفات 
  .التي تعجبك وضعیھا في ملف واحد

أحیان بعض الجرائد فیھا كوبونات مخفضة  .3
طبعًا تقررین شراء ھذا وذاك، ولكن كلما . لألسعار

 تذھبین، تتذكرین أنك لم تأِت بالكوبونات 

وبالتالي إما أن تؤجلي الشراء لھذا الغرض وطبعًا 
! أو تقررین شراءه بالسعر المرتفع! ینتھي العرض

أفضل طریقة أن تقتطعي ھذه الكوبونات من الجرائد، 
خصصي لھا ظرفًا كبیرًا وألصقیھ قرب الباب بجانب 

 .المفاتیح
في المجلى، استخدمي علبة الزھور الفارغة . ٤

الصغیرة الحجم والتي لھا ثقوبًا وصحنًا تحت القاعدة، 
وضعیھا قرب المجلى أو داخلھ، وضعي فیھ اسفنج 

إن وضعتھا على المجلى . الجلي، وأدوات الجلي كلھا
من فوق، الصحن تحت القاعدة سیمنع الماء من 
الوصول إلى المجلى، وإن وضعتھ داخل المجلى، 

 .فبالصحن أو من غیره ال مشكلة لدیك
استخدمي ھذه بدًال عن الدرج حتى تمنعي تشابك . ٥

أدواتك الكبیرة الحجم والتي تستخدمیھا باستمرار عند 
 .الطبخ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
للطحین والسكر والملح وھذا النوع من . ٦ 

المستھلكات، من األفضل أن تضعیھا على رف متحرك 
وإن لم یتوفر، . تسحبیھ لتخرجي ما تشائین

فاستخدمي صینیة بالستك، ضعي علیھا ھذه 
 .األغراض، وبالتالي تسحبیھا فتخرج إلیك بسھولة

زودي مساحة خزائن المطبخ بوضع رفین بالستك . ٧
.. من النوع الذي یلف لتسھیل الوصول إلى ما تریدین

 .خاصة للبھارات، وھذا فوق الرف األصلي
بدًال من علب التخزین البالستك الدائریة، . ٨

استعیضي عنھا بالعلب المربعة والمستطیلة لتوسیع 
  .المسافة، فالدائري تأخذ مساحة أكبر

لدینا الكثیر من األشیاء التي ال نستعملھا أكثر من 9- 
مرتین في السنة؟ لماذا؟ أفضل من شراء ھذه األشیاء 

 التي لن نستخدمھا
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أن نقوم باستعارتھا من صدیقات ونعیدھا وھن  
 .یستعرن ما لدیك ولیس لدیھن

من األفضل أن یكون في كل بیت فریزر إضافي  .١٠
صغیر وھذا سیخفف من مشاویرك إلى السوق حیث 

 تشترین كل شيء مرة واحدة وتستفیدي من 
 .التخفیضات في األسعار، ألن لدیك سعة

 
 
 

*المســاعـد الخاص   
 

األطفال لیسوا وحدھم الذین ینسون ما علیھم،  -١
نحن األمھات أیضًا ننسى أكثر منھم ولھذا فأفضل 

شيء االحتفاظ بالئحة یومیة في الصباح تكتبین علیھا 
وكلما قمِت بعمل، وضعتِ . ما الذي علیك عملھ

.طبعًا الالئحة نجھزھا مسبقًا. عالمة  
ما الذي یجب : قومي بعمل الئحة ألمور أخرى مثل. ٢

وضعھ في حقیبة الرضیع عندما تخرجین وعند 
خروجك بنظرة واحدة إلى الالئحة ونظرة إلى الحقیبة 

تعرفین إن كان ینقصھا شيء أم ال، فال تخرجي بھا ثم 
...تتذكري أنك لم تضعي الحلیب أو الحفاض  

اكتبي أیضًا الئحة تحتفظین بھا تخص الرحالت، ما 
.الذي یجب وضعھ في حقائب الرحالت  

ضعي التواریخ المھمة في الكمبیوتر أو اإلیمیل، . ٣
واجعلي التذكیر قبل الموعد األصلي بأیام حتى یكون 

مثل موعد لتغییر .. لدیك الوقت للتحضیر بال مفاجآت
الفلتر للسخان، أو أي مواعید أخرى تحتاج إلى 

ولكن طبعًا ال تحتاجین أكثر من . الذھاب والشراء لھا
.یوم للتذكیر بموعد الطبیب  

ھذا مھم لمن لدیھا .. ضعي ساعة في كل حمام. ٤
 مواعید محددة وزوج مرتاح

: یجب أن یكون لدیك خطة إضافیة لكل شيء؛ مثًال. ٥
مفتاح إضافي للسیارة وللمنزل، كریم إضافي في 

حقیبتك، طریقة ألخذ األطفال للمدرسة إن تعذر علیك 
.األمر  

كثیر من النساء یذھبن إلى الصالون كل شھر  -٦ 
حتى یقمن بحمام زیت لشعرھن، ولھذا أفضل شيء 
أن تجعلي لنفسك موعدًا مستمرًا بشكل شھري، وما 

.علیھم سوى االتصال بك لتذكیرك       

حددي یوم في األسبوع لیكون یومك مع زوجك، -. ٧
تتفقي مع صدیقة أو جلیسة أطفال تثقین بھا تجلس 

واألفضل االتفاق مع . مع أطفالك وتخرجین مع زوجك
 .كذا واحدة والتنسیق وعمل جدول ألسابیع قادمة

ال تتوقعي من زوجك تذكر كل ما تطلبین منھ أو -. ٨
أفضل طریقة أن تلصقي ورقة بطلباتك .. حتى بعضھ

 على مرآة الحمام، وال بد أن یتذكر
اكتبي ورقة خالل األسبوع لبعض األشیاء التي . ٩

علیك إنجازھا خالل عطلة األسبوع، وھذا حتى ال تأتي 
العطلة وتجلسین غارقة في التفكیر لتعرفي ما الذي 

 .علیك أداءه
ال تتركي أوراقك الھامة موزعة في مختلف . ١٠

األماكن؛ قومي بعمل نسخ عنھا، واجمعیھا في ملف 
واحد یقفل بإحكام، وفي حالة الطوارئ احملیھا 

األوراق الھامة مثل شھادات المیالد . واخرجي
 ...والزواج وجوازات السفر

ال تحتفظي بأرقام الھواتف في كل أنحاء المنزل، . ١١
بل اجمعیھا في دفتر تلفونات واحد وقسمي حسب 

األحرف األبجدیة، أو اجعلیھا في دفتر عادي وقسمي 
 .حسب األھمیة

احتفظي في درج الطاولة بجانب سریرك باألقالم . ١٢
 .واألوراق ودلیل الھاتف وضوء بطاریة

بدًال من وضع أكوام من الكتب فوق رأسك قبل . ١٣
النوم، قومي بوضع رف فوق الطاولة بجانب السریر 

  .واجعلیھ رف الكتب للقراءة اللیلیة
 
 
 

  *األزیاء 
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جھزي فقط زیًا واحدًا لتلبسیھ في الیوم الثاني -. ١
على العالقة خارج الخزانة، وھذا قبل بلیلة حتى ال 

 .تتأخري وال تحتاري
بدًال من أن تحلمي كل یوم بمنظمة الخزائن، . ٢-

 .اشتریھا واستخدمیھا بال تأجیل
كل فصل ضعي ما تحتاجین من المالبس حسب . ٣-

الموسم، واجعلي كل العالقات باتجاه باب الخزانة، 
وكلما ارتدیِت شیئًا قومي بتعلیقھ مرة أخرى ولكن 

وفي آخر . اجعلي العالقة موجھة لالتجاه المعاكس
الموسم، عند فرز المالبس، تخلصي من أي شيء ال 
تزال عالقتھ متجھة إلى باب الخزانة، فھذا یعني أنك 

 !لم ترتدیھ ولن ترتدیھ
احتفظي بالمالبس الموسمیة في أكیاس واسحبي -. ٤

منھا الھواء لتبقى نظیفة، إما أن تستخدمي أكیاسًا 
كبیرة لدیك في المنزل، أو تشتري األكیاس الخاصة 

التي تسحبین منھا الھواء بالمكنسة الكھربائیة 
 .بواسطة فتحة في الكیس

خففي من محتویات الدروج وھذا عن طریق وضع . ٥
الكنزات الثقیلة والجینز والمالبس التي تأخذ حیزًا 
 .كبیرًا، ضعیھا كلھا على رفوف خزانة مالبسك

وللتخفیف من محتویات دروجك، ضعي دروجًا من . ٦
 .البالستك داخل خزانتك وخصصیھا للمالبس الداخلیة

 .احتفظي بكرسي صغیر قرب خزانتك. ٧
بإمكانك استخدام حلقات ستارة الحمام القدیمة . ٨

بإدخالھا ببعضھا مثل سلسلة وتعلیقھا بعالقة في 
حتى . الخزانة ثم إدخال األحزمة، حزام في كل حلقة

بإمكانك االحتفاظ ببكالت الشعر المطاطة الدائریة في 
 !ھذه الحلقات، فكل حلقة تحمل العشرات منھا

في خزانتك یجب أن تحتفظي بمنظِّمة . ٩
اإلكسسوارات، وھي المسطحة التي تحمل جیوبًا 

  :مثل الصورة. شفافة اللون

ضعي ما تحتاجینھ من مكیاج في حقیبة واحدة . ١٠
صغیرة سھلة التنقل، وعند خروجك لحفلتك مثًال، 

احملیھا بیدك بال أن تقلبي الدنیا حتى تجدي كل 
 .محتاجاتك

اجمعي في حقیبة بعض األشیاء التي تدللین . ١١-
نفسك بھا، مثل شموع معطرة، كریمات مرطبة، طالء 

  .أظافر وال تجعلیھا متفرقة في أنحاء الغرف
 
 
 

  ركض من مكان إلى آخر
كم مفتاحًا تحملین؟ ھل تعرفین أي منھم مفتاح . ١

باب المنزل، مفتاح باب الحدیقة، مفتاح الباب 
أفضل طریقة وضع حلقات مختلفة األلوان، .. الخارجي

أو لصق صور صغیرة تفید . واحدة على كل مفتاح
 .غرض المفتاح

وال تنسي أن تجعلیھا حلقة المفاتیح سھلة السحب 
  .لتسھیل سرعة التصرف

علقي جیوبًا صغیرة على صندوق الخریطة في - .2
السیارة، وھذا لوضع أقالم، أوراق، مرطب وأشیاء 

 .أخرى صغیرة تحتاجین الوصول إلیھا بسرعة
علقي بدبوس ورقة صغیرة على حقیبة یدك بلون -. ٣

واضح تكتبین علیھا ما تحتاجین تذكره وال یحتمل 
 .التأخیر

حتى ال تنسي األشیاء المھمة التنفیذ الیوم؛ مثل . ٤-
جلب المالبس من المصبغة، أو ترجیع كتب المكتبة، 

ضعیھا فورًا على المقعد األمامي في السیارة ... ووو
 وال تتركیھا في المطبخ حتى تخرجین

 .ضعي دلیًال للھاتف تحت المقعد األمامي. ٥-
فرغي باستمرار صندوق الخریطة في السیارة . ٦-

وضعي فیھا أشیاء صغیرة مثل بعض النقود الصغیرة، 
مقیاس الھواء لدوالیب السیارة، منادیل ورقیة، علبة 

وطبعًا دائمًا یجب أن یبقى ورق ...طبیة للطوارئ
 .تسجیل السیارة

وضعیھ في صندوق " لالحتیاط"اصنعي صندوقًا . ٧-
شمسیة، المعطف : السیارة الخلفي، ضعي داخلھ

المائي الرخیص الثمن، مقص، أكیاس، جوارب 
 لألطفال إضافیة، قمیص تي شیرت لكل المقاسات،
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 .٨ .مالبس ریاضیة خفیفة للكبار وللصغار،
ضعي صندوق التبرعات مخبأ في صندوق السیارة  

الخلفي ولیس في المنزل، وكلما امتأل أخذتھ لحیث 
طبعًا ھذه نقاط بسیطة تفید المرأة التي تقود  .تشائین

 .السیارة والرجل أیضًا
 
 
 

  أفكــار للمــوظفــــات
اتركي نظارات أو عدسات إضافیة في مكتبك، . ١-

 .وجوارب وأشیاء أخرى للطوارئ
قسمي وقتك في المكتب بحیث ال تضطري كل . ٢-

 ٥دقیقتین في تفحص رسائل الھاتف، والذھاب كل 
دقائق إلى ماكینة التصویر، ضعي الرسائل فوق 

بعضھا وتفحصیھا فقط مرتین في الیوم لتري أي 
مستجدات، الرسائل للقراءة كلھا اجعلیھا بعد الغداء، 

أنا جربت . والطابعة فقط مرة في الیوم آخر النھار
ووجدت نفسي راكضة طوال النھار ما بین الطابعة 

 .وتوزیع البرید مما یأخذ الكثیر من الوقت
 .دوني ما علیك القیام بھ خالل النھار واتبعیھ. ٣-
 .نظفي سطح مكتبك مما ال یستخدم یومیًا. ٤-
ال توزعي أوراقك كلھا على سطح المكتب، . ٥-

اجمعیھا وضعي أبعد تاریخ في األعلى ثم تدرجي، 
وھذا حتى تعیدي قراءتھا فربما یكون لك رأي جدید 

 .في أمرھا
قسمي األوراق في ملفات وال تجعلي لكل ورقة . ٦-

ملف، بل اجعلي ملفًا للعناوین المشابھة، واجمعیھا 
  .تحت عنوان عریض

ضعي مقسمة ملفات على الحائط، أو واحدة على  .7
مكتبك لتنظیف مكتبك فورًا من األوراق المتجمعة مثل 

 !!العاصفة
عندما یكون لدیك عمًال بأوراق كثیرة، رتبي عملك . ٨

باستخدام ملف بثالث حلقات واثقبي األوراق وضعیھا 
في الملف، وھذا بدیل جید عن الملفات الورقیة التي 

ضعي أسماء . تتساقط منھا األوراق بال انتباه
األشخاص التي تتعاملین معھم في ھذا البحث على 

 . أول صفحة
حولي األبحاث التي أنھیتھا من الملفات إلى جھة . ٩

 .التخزین

 المحاِســبة 
ال یجب أن یكون في البیت أكثر من بطاقتین  .1-

 للمصاریف، واحدة لك وواحدة لزوجك
افتحي ظرفًا وضعیھ قرب الباب، وعند الدخول . ٢-

 .توضع فیھ وصوالت الشراء كلھا فور الدخول
لن تبحثي بعد الیوم عن وصل لشيء ما یحتاج إلى 

 .تبدیل أو ترجیع
توقفي عن استخدامات الورق والقلم وضیاع . ٣-

الحسابات كلھا، ضعي كل ھذه المعلومات على 
 الكمبیوتر

حددي من أول الشھر ھدفك في المصروف، . ٤-
وبھذا لن تحیدي عنھ وسیكون لدیك إضافات ألي 

 .مصاریف مفاجئة لم تحسبي لھا
ضعي الفواتیر التي وصلتك وقلم وآلة حاسبة في . ٥-

اجعلي قائمة بفواتیرك . جیوب ملف بثالث حلقات
الشھریة المعتادة ومصاریفك، واطبعي ھذه القائمة 

ضعي إشارة عند . بشكل شھري وضعیھا في الملف
عندما تالحظین أن فاتورة لم . كل فاتورة تم دفعھا

تصلِك رغم أوانھا بسبب تأخرھا أو ضیاعھا منك، 
اتصلي بالشركة لیرسلوا لك فاتورة أخرى بدًال من أن 

 .تدفعي مبلغًا إضافیًا
تأكدي أن القائمة السابقة مضاف إلیھا المبالغ . ٦-

التي تسحبیھا من حسابك في البنك وفواتیر الماء 
والكھرباء والفواتیر التي تدفعیھا عن طریق النت 

وھذا حتى ال تدفعي الفاتورة مرتین وحتى ال تضیعي 
 .توازن حساباتك

اطلبي من شركات الفواتیر أن تكون كل فواتیرك -. ٧
بنفس التاریخ، حتى ال تنسي أي فاتورة وحتى ال 
تمكثي أیامًا متعددة تدفعین فواتیرًا، بھذا تجلسین 

  .وتنھین المھمة في یوم واحد
 
 

 المرأة المھنیة 
احتفظي بمفكین واحد مسطح الرأس والثاني مثل . ١-

 .الزائد، في درج في المطبخ لیكون في متناول یدك
ھي تثبیت غطاء برطمانات صغیرة مثل الخاصة . ٢-

بطعام األطفال، في أسفل رف بواسطة مسمار، ثم 
وضع مسامیر وبراغي وأشیاء صغیرة في البرطمان، 

  .وإعادة تثبیتھ
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ولما كان یھمنا أن تبدو سیدة المنزل فى أفضل صورة 
لھا فقد رأینا أن نقدم معاونتنا لكل سیدة فى الحصول 

على أفضل إرشادات تناسب سیدة ھذا العصر 
وإمكاناتھا ، كلھا یكون مدخل تأكید األلفة والوئام ألجل 
البیت من خالل مخاطبة عقلھا ووجدانھا باإلضافة إلى 

إذا أردت أن :ولسان حال كل امرأة یقول .. داخلھ 
 .تعرفنى اعرف بیتى 

  ترتیب األثاث
تقول أن نوع األثاث الالزم .. بدایة البد من نقطة نظام 

 .لألسرة بكمیتھ یتوقف على مقدار مساحة الشقة 
وأن الحصول على العدد الالزم من قطع األثاث ال یكفى 

لتوفیر الراحة والحریة الشخصیة لألفراد فحسب ، 
فترتیب القطع الموجودة یسھم إسھاما كبیرا فى ذلك ، 
كما أن مراعاة البساطة فى ترتیب األثاث بذوق یؤثر 
تأثیرا حسنا ویعطى فكرة طیبة عن رفعة الذوق لربة 

 .البیت 
لذا رتبى األثاث ترتیبا یجعل الغرفة جذابة المنظر 

مریحة وعملیة ، مراعیة بذلك حاجات أفراد أسرتك ، 
وقبل أن تباشرى عملیة التنسیق علیك أن تحددى 

الغایة التى سوف تستعمل قطع األثاث لھا فى الغرف 
المختلفة ، ویحسن أن ترتبى األثاث بطریقة تسمح لك 

بالتنقل من مكان إلى مكان آخر فى الغرف بسھولة 
  ومن غرفة إلى غرفة أخرى بخط مستقیم 

 
 
 

  غرفة الصالون
تھتم األسرة العادیة بأن تكون غرفة الصالون واجھة 

ألنھ فى كثیر من األحیان . غایة فى األناقة والراحة 
یدخل الزائر المنزل ویخرج منھ وال یرى غیر غرفة 

الصالون فإذا كانت ثریة أخذ انطباعا بثراء البیت كلھ 
وغرفة . وإذا كانت غیر ذلك أعطت مضمونا مختلفا 

الصالون تختلف من أسرة إلى أخرى ومن موقع إلى 
فبینما یصلح الصالون . آخر ومن بلد إلى آخر 

الكالسیك للمدینة ، یصلح األنتریھ للقریة بینما یحتاج 
المكان المتسع لغرفة الصالون إلى طراز بعینھ فإن 
األماكن الضیقة تحتاج إلى صالونات أخرى مبسطة 

 .وھكذا
لنبدأ بالمساحات الشائعة فى البیت المصرى ومساحتھ 

 فإذا ..  إلى أربعة أمتار ونصف المتر ٤تتراوح بین 

احتفظي بمفكین واحد مسطح الرأس والثاني مثل . ١-
 .الزائد، في درج في المطبخ لیكون في متناول یدك

ھي تثبیت غطاء برطمانات صغیرة مثل الخاصة . ٢-
بطعام األطفال، في أسفل رف بواسطة مسمار، ثم 

وضع مسامیر وبراغي وأشیاء صغیرة في البرطمان، 
 .وإعادة تثبیتھ

كلما عدلِت ساعات بیتك لموسمي الشتاء والصیف . ٣
مثل تأخیر أو تقدیم الساعة، خططي أن تقومي بأشیاء 

أخرى في نفس الوقت وھذا حتى ال تنسي التاریخ، 
التأكد أن األدویة كلھا صالحة لالستعمال وتاریخ : مثل

االستخدام لم ینتھ، وكذلك المضاد للشمس، الطعام، 
 .الكوبونات، وبطاریات جھاز اإلنذار الخاص بالحریق

علقي رّفًا بھ عالقات لتعلیق بعض األدوات المھنیة . ٤
 والقبعات، المعاطف 

ضعي في الكراج كل احتیاجات تنظیف وغسیل . ٥
 .السیارة

ضعي برمیًال للزبالة على عجالت قریبًا من . ٦
سیارتك لرمي أي زبالة من السیارة عند خروجك 

 .منھا
ال تعتمدي على تجمیل الكراج بل عملیة الكراج، . ٧

أي عاملي أدواتك مثل مالبسك الموسمیة، مثًال ما 
تحتاجینھ في الصیف مثل آلة قص العشب یكون قرب 
 .باب الكراج، وآلة جرف الثلج تكون في الخلف وھكذا

لألدوات التي نادرة االستخدام، قومي بعمل خطة . ٨-
لالستعارة، مثًال تعیري جارتك السلم وتعیرك المنشار 

 ..وھكذا
ثبتي عالقة صغیرة في المطبخ فوق المجلى . ٩-

لتعلقي علیھا أصیص الزرع عندما تسقیھ بالماء حتى 
  .یتسرب الماء الزائد

 
 
 

 
  إذا أردت أن تعرفنى  إعرف بیتى

 
كما أن المظھر الخارجى وطریقة ارتداء المالبس یدل 
على شخصیة صاحبھا ، ھكذا تتعرف على ثقافة سیدة 

 ستخدامھا ألثاثالبیت وشخصیتھا وذوقھا من طریقة 
إلى  الغرفوالمفروشات وترتیب منزلھا بدأ بالستائر 

 .الحمام والمطبخ أیضا 
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من ثالث إلى أربعة حجرات أو ( كانت شقتك واسعة 
فأنت لست بحاجة إلى إدخال غرفة فى أخرى ) أكثر 

أو إضافة استخدامات إلى غرفة الصالون بخالف ما 
 .خصص لھ 

فبعض األسر التى ضاقت بھا الشقق ، استطاعت أن 
تحل مشكلة مكتب الزوج أو مكتبتھ إلى غرفة 

 .الصالون بشكل جمالى ال یفسد الذوق 
وھنا كان االھتمام باألثاث القابل للتحول والذى ال 

یشغل مكانا إال عند الحاجة إلیھ ، كالمكتب المتداخل 
فى المكتبة ، یطوى عند عدم الحاجة إلیھ ویفرد عند 

 .الضرورة 
وغرفة الصالون تحتاج إلى االستفادة القصوى 

بالمساحة بحیث یمكن الوصول إلى أى من الكراسى 
أو الفوتیھات الموجودة بسھولة ویسر ، كأن بكون 

 .الصالون فى شكل دائرى 
وفى أغلب األحیان ، فإن غرفة الصالون غرفة مغلقة 

 .مقصور استعمالھا على استقبال الضیوف 
ویقول خبراء الدیكور أن المسافة المثالیة بین كل 

متقابلتین تبلغ تقریبا مترین ونصف المتر ) كنبتین ( 
بحیث یستطیع شخصان الجلوس مقابل بعضھما من 
دون أن یشعرا بأنھما متباعدان جدا أو متقاربان كل 
القرب ثم أن الفوتیھات ینبغى ترتیبھا بطریقة تتاح 

معھا األشخاص التحدث بارتیاح واسترخاء من دون 
أن یضطروا إلى االلتفات ، لذا یستحسن ترتیب 

الفوتیھات لألشخاص بشكل مناسب ، فتوضع بصورة 
متقابلة أو على شكل زاویة ، وھذا الوضع یتیح 

لألشخاص أن ینظر بعضھم إلى البعض اآلخر ، إذ 
یتعذر على شخصین جالسین على كنبة واحدة التحدث 

 .إلى بعضھما بشكل سھل 
وإذا كان ال بد من تزیین حجرة الصالون بالصور 

الالزمة فالبد من مالحظة أن مساحة الصورة مثال 
وإذا . یجب أن تناسب مساحة الحائط الذى تعلق علیھ 

تعددت الصور فیجب أن توحد أشكال البراویز 
 .وألوانھا

 
 

  غرفة المعیشة
تھتم األسرة عادة أن تكون غرفة المعیشة ذات طابع 
ھادئ وبسیط مع ضمان توفیرھا لراحة أفراد األسرة 

  حیث تقضى فیھا معظم الوقت بالمنزل

، وغرفة المعیشة تعبیر شائع عن المكان الذى یجمع 
بین أكثر من غرفة وأكثر من احتیاج وبھذا یجب أن 
یتسم األثاث فیھ بالبساطة والقابلیة للتحول مع عدم 

 .شغلھ لمساحات كبیرة 
فتستعمل ھذه الغرفة أحیانا كمكان تتناول فیھ األسرة 
وجباتھا ، كما یوفر ركن للقراءة أو الجلوس مساءا 

 لمشاھدة التلیفزیون 
فمثال یمكن تصمیم مكتبة تحوى مجموعة كتب مع 

التلیفزیون والكاسیت مع وجود مكتب متداخل یطوى 
عند عدم الحاجة إلیھ ویفرد عند الضرورة ، ولسھولة 

الحركة داخل الحجرة یكون ترتیب األثاث فى شكل 
دائرى أو على شكل زاویة مع وجود منضدة بارتفاع 
مناسب  عادة ما تكون مربعة بحیث یمكن استعمالھا 

لألكل فى حالة عدم وجود أغراب بالمنزل كما 
تستعملھا ربة األسرة فى كى المالبس عند الحاجة 
ویفضل عدم اللجوء إلى اإلضاءة المركزیة فى تلك 

الحجرة مع استبدالھا بأباجورة كبیرة فى أحد األركان 
، كذلك یمكن توفیر إضاءة مباشرة داخل المكتبة 
السابق اإلشارة إلیھا للمساعدة على القراءة عند 

 .استعمال المكتبة 
ویفضل استعمال ألوان متعددة تدخل السرور إلى 
القلب والنفس فى ھذه الحجرة باإلضافة إلى ما 

تحتویھ الحجرة من عناصر طبیعیة تتمثل فى وجود 
نباتات الزینة والزھور ، أیضا یمكن توفیر ركن خاص 
بھذه الحجرة من الھوایات الخاصة بأفراد األسرة مثل 

  .آلة ریاضیة ثابتة
 
 

 
 ااإلجراءات الالزم إتخاذھا عند حدوث حریق

 ابالغ الموجودین فوراعن الحریق مع سرعة/١
  ..اخالءالمكان 

  ..فصل التیار الكھربائي عن مصدره 2/
 ..االتصال بدائرةاالطفاء3/

مكافحةالحریق بوسائل االطفاء االولیھ مثل /٤
 ..طفایةالحریق

في حال وجود دخان كثیف یوضع مندیل مبلل على /٥
  ..الفم واالنف والزحف على االرض باتجاه المخرج 

 التحاولي الرجوع الى موقع الحادث ألخذ أي شئ /٦
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 طفایة الحریق
 وجودھا في المنزل مھم جدًا خاصة في المطبخ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 طریقة عمل طفایة حریق یدویة 
 

طفایة الحریق الكیماویھ تحتوي على محلول قلوي 
 ...من بیكربونات الصوداوحامض الكبریتیك

فعندماتشغل الطفایھ یتحد المحلوالن وینتجان غازثاني 
 أكسید الكربون ویعمل ضغط الغازالمتزاید 
على دفع نافوره قویھ من الماءاوالرغوه 

  ..الطفاءالحریق
 

 :في عمل طفایة الحریق نحتاج الى
كیس صغیریحتوي / قطعةفلین/ انبوبة قطاره زجاجیھ 

قنینھ تحتوي على الخل /على بیكربونات الصودیوم 
 /..والماء

 :لتحضیرالطفایھ
ندخل انبوب القطاره في الفلین ثم نربط الكیس 

 الصغیر بالطرف السفلي من القطاره،بعدذلك 
ندخل القطاره في القنینھ المحتویھ على مزیج الماء 

 والخل مع مراعاة بقاءالكیس فوق مستوى 
 السائل في القنینھ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :الستعمال الطفایھ
نمسك الفلینھ باصابعناونقلب الى االسفل فیتفاعل الخل 

مع البیكربونات وینتج عنھماغازثاني اكسیدالكربون 
فیعمل الضغط الزائدعلى اخراج السائل خارج 

  ..االنبوب
 
 

 
 حلول  لمشاكل صغیرة 

تقابلنا في حیاتنا الكثیر من المشاكل الكبیرة التي 
نواجھھا بقوة، ولكن ال تزال المشاكل الصغیرة ھي 
التي تتعبنا وتزعجنا، مثل الشمع الملتصق بمفرش 

الطاولة، اللصقات التي ال نستطیع إزالتھا عن األكواب 
 ..الزجاجیة 

 طریقة لتتخلصي من المضایقات الصغیرة في ٢٢إلیك 
حیاتك المنزلیة لتتفرغي لألشیاء األكثر أھمیة حتى 

  .تسیر حیاتك بشكل أیسر
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  **في المطبخ ** 
 
 
 
 
 
 
زجاجة رش الزیت لھا استخدامات أكثر مما تظنین -١

 : من بین استخداماتھا
رشي على ملعقة العیارات منھا وستجدین أن الطعام 

الذي عادة یلتصق مثل الدبس والعسل سینزل عن 
 . الملعقة بكل بساطة

ضعي رشة على السكین قبل تقطیع التمر أو أي فاكھة 
 .مجففة

  .ورشي أیضًا منھا على مبشرة الجبنة
كثیرًا جدًا یسقط في . قشر البیض یجذب باقي القشر2-

الطبخ قشر بیض ونحاول إخراجھا فتنزلق، ولكن 
أسھل طریقة إلخراجھا ھي أن تصطادیھا بقشرة أكبر، 

  .ستتعلق فیھا كالمغناطیس
! من منا ال یكره رائحة الثوم على الیدین؟. الثوم-٣

الحل أن تفركي یدیك بملعقة ستانلس ستیل أو وعاء 
 الرائحة ستختفي فورًا. بعد تقشیر الثوم

كلنا نعرف طحین الكیك، وھو الكیك . طحین الكیك -٤
عندما نقوم بعمل قالب كیك، ! البودرة الجاھز المعلب

أي نوعیة، كثیرًا تتطلب الوصفة أن نضع طحین بعد 
دھن القالب بالزیت ثم نضع الخلیط، ولكن دائمًا عندما 

ینضج الكیك ونقلبھ نرى الطحین وكتلھ عالقة على 
سطح الكیك مما یشوه المنظر، ضعي بدًال عن الطحین 

 .بوردة الكیك مكس ولن یظھر على الوجھ
قللي من نسبة الدھون في الشوربة . حاربي الدھون-٥

عند . وغیرھا من األطعمة السائلة عن طریق التبرید
التبرید ترتفع كل الدھون إلى السطح، ما علیك سوى 

  .نزعھا عن الوجھ قبل التسخین
ال أدري إن كانت موجودة . قشور البطاطا بالعلب -٦

في البالد األخرى، ولكن ھنا لعمل البطاطا المھروسة 
اتركي علبة  .mashed potatoesتباع علب 

دائمًا في خزانة المطبخ، فھي أفضل شيء لتغلیظ 
 والقشور ھذه . السوائل والشوربات، تعمل مثل النشا

  ستتخذ طعم الطبخة ولن تغیرھا

 
  **النظافة  **

 
 
 
 
 
للتخلص من الشمع الذائب . ودعي الشموع -٧-

العالق بمفرشك المفضل، ضعي مندیًال ورقیًا فوق 
الشمع وسیري بسرعة فوق المندیل بالمكوى الدافئ، 

كرري حتى تتخلصي من كل . سیلصق الشمع بالمندیل
 .وأي بقعة ستختفي باستخدام منظف. البقع

لدیك قارورة ضیقة . الحبوب الجافة للتنظیف -٨-
ما علیك سوى وضع ! العنق وال تعرفي كیف تنظفیھا

ضعي . بعض الحبوب المجففة أو الرز الغیر مطبوخ
 .صابون الجلي وماء ورجیھا

الملح من أفضل األدوات . رشي بعض الملح -٩-
المتصاص أي سوائل سكبت على سطح الفرن أو 

فقط رشي السائل بالملح وانتظري حتى یبرد . داخلھ
 .الفرن للمسح

ھذه الستائر التي دائمًا . تنظیف ستائر الحمام-١٠-
ضعیھا في الغسالة وللتجفیف ! یتجمع علیھا العجائب
 .فقط علقیھا في مكانھا

كل األطفال اكتشفوا الفن عن . روج على الحائط -١١-
علیك أوًال ..طریق الرسم بالروج على الحائط  

بتقشیره عن الحائط مستخدمة ملعقة مسطحة وطریة، 
ثم امزجي جزءًا من الخل األبیض مقابل جزئین من 

 .الماء ونظفي بخفة
ھذه اللصقات المزعجة . تخلصي من اللصقات -١٢-

العالقة باألباریق الزجاجیة والمرطبانات وغیرھا، فقط 
  .افركیھا بالقلیل من زیت الطبخ

 
 
 
 

 الترتیب 
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رتبي النیجاتیف الخاص بالصور . ترتیب الصور -١٣-
داخل ظرف، وألصقي الظرف في آخر صفحة أللبوم 

 .الصور
حتى ال یتفرق طقم المفارش . ترتیب المفارش -١٤

وتصبح كل قطعة في مكان، أفضل طریقة أن تطوي 
كل القطع الخاصة بنفس المفرش وتضعیھم في كیس 

 .المخدة األخیر
كلما غیرتي كیس زبالة اتركي . ال تضیعي الوقت-١٥

بعض األكیاس في أسفل السطل، وبھذا كلما أتیت ألخذ 
 الكیس الممتلئ تجدین واحدًا جاھزًا لتعلقیھ

انظري إلى األوراق . أریحي نفسك من األوراق -١٦
افحصي كل ورقة .. الملیئة في كل درج وكل حقیبة 

واسألي نفسك بعض األسئلة عن مدى أھمیتھا وعن 
غرضھا، إن وجدت أن اإلجابات تؤدي إلى أنھ 

  .باإلمكان االستغناء عنھا، فال تترددي
 
 
 
 

  **المالبس ** 
أحیانًا تعلق أسنان السّحاب، فما علیك . السحاب 17-

إال أن تفركي على األسنان كعب شمعة فتتحرك بكل 
وھذه الفكرة أیضًا تنطبق على الشبابیك التي . سھولة

 .تلتصق وتعلق
عند شراء مالبس جدیدة بھا أزرار، .  األزرار١٨-

ھذا . ضعي نقطة طالء أظافر شفاف في منصف الزر
 .سیثبت الخیطان

باستطاعتك التوفیر على .  ورق تنشف الغسیل١٩-
نفسك وعدم شراء األوراق التي توضع في نشافة 

الغسیل بأن تقومي بعملھ في المنزل؛ امزجي جزء من 
منعم الغسیل العادي غیر المكثف مقابل جزء من الماء 

وعند وضع المالبس . الساخن وضعیھ في قنینة رش
في النشافة، فقط استخدمي منشفة صغیرة ورشي 
 .علیھا من الخلیط وضعیھا في النشافة مع المالبس

 للتخلص من الوبر العالق بالمالبس، . الوبر٢٠-
علیك لبس الكف المطاطي األصفر الخاص بجلي 

  .األطباق، ثم مسح ھذا الوبر
 

  **سھلي حیاتك ** 
 
 
 
 
 
. خزني الشمع في الفریز قبل االستعمال. الشمع٢١-

 .ھذا یجعلھم یشتعلون لمدة أطول ویذوبون بشكل أقل
ال تنتظري حتى آخر دقیقة لشراء . خزني الھدایا-٢٢

الھدیة لمناسبة ما مثل ھدایا زواج أو والدة أو شراء 
منزل فما علیك سوى أن فتح الخزانة وأختاري حسب 

  المناسبة
 
 
 

  المنزلي ال الكیماوي
اذھبي إلى المطبخ اآلن وانظري في خزانتك تحت 

.. ؟؟ وربما أكثر١٠المجلى، كم من المنظفات لدیك؟؟ 
ھذا للشباك، وھذا لألرض، وھذا للفرن، وذاك للحائط 

  .واآلخر للخشب، و القائمة ال تنتھي
ھل نعلم ما تحتویھ ھذه الزجاجة؟ ھل ھو آمن 

ألطفالنا؟ ھل تأمنین على طفلك أن یضع یده على 
وجھھ عندما یلمس زجاجة المنظف؟ ھل تأمنین أن 
یضع طعامًا في فمھ قبل أن یغسل یدیھ؟ ھل تأمنین 
على طفلك أن یشتم رائحة المنظف؟ كلنا نخاف من 

ھذه المنظفات، ونخبئھا ونقفل علیھا بإحكام خوفًا من 
أن یلمسھا الطفل ویضع شیئًا منھا في فمھ، فھي 

 سامة

ھذا سأضع بین یدیِك أفكارًا لعمل منظفات بیتیة ل
ھذه المنظفات . فعالة، ارمي كل ما لدیك من منظفات

من مطبخك وھي غیر ضارة لطفلك إن شمھا أو 
 .لمسھا

ستحتاجین خمسة مكونات غیر ضارة للتنظیف؛ ھذه 
المكونات، عبارة عن صابون مصنوع من زیت 
 . الخضار، والحامض واألعشاب أو معجون األسنان

 : مثًال
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 بیكنج صودا، 
صودا الغسیل، تجدینھ في السوبرماركت مع باقي * 

 صابون الغسیل ھذه صورتھ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بوراكس، وھو صابون غسیل قدیم تجدیھ في * 
  السوبرماركت مع باقي صابون الغسیل وھذه صورتھ

 
 
 
 
 
 
 

 .وخل أبیضملح 
 :إلیك بعض المركبات من ھذه المقادیر

 :للتعقیم والتطھیر
وھو من المعادن (امزجي نصف كوب من البوراكس * 

 لتر ماء ٤مع ) الطبیعیة التي تقتل العفونة والبكتیریا
 .ساخن

 .أضیفي كم ورقة من الزعتر األخضر* 
 دقائق، صفیھ وبردیھ، ثم ضعیھ في قنینة ١٠نقعي * 

 .بالستك للرش
 
 
 

 . منظف لألرض
 

 . لتر ماء ساخن٨امزجي كوبًا من الخل األبیض مع 
لألرض المتسخة جدًا وعلیھا دھون مثًال، أضیفي . 

ربع كوب من صودا الغسیل وملعقة كبیرة من الصابون 
المصنع من الزیت وأضیفیھ على المقادیر في النقطة 

  .األولى
 

  :منظف للزجاج
  . أكواب ماء ساخن٤امزجي كوبًا من الخل مع 

 
  :منظف للفرن

قومي بعمل عجینة من البیكنج صودا والماء  .
 .الساخن

استخدمي اسفنجة وضعي على األماكن المتسخة . 
  .ونظفي

 
 : منظف للقدر النحاسي

 .رشي على سطحھ ملح خشن
 ادعكي الملح بنصف قطعة حامض. 
 

  منظف ألثاث الخشب
للتخلص من بقع الماء التي تعلق على الطاولة 

الخشب، ضعي نقطة من معجون األسنان األبیض على 
اتركي المعجون یجف وبمنشفة ناعمة نظفي . البقعة

  .المعجون والطاولة
 

  :للتخلص من الرطوبة على ستارة الحمام
للتخلص من الرطوبة في البانیو والستارة  .

والسیرامیك في الحمام، قومي بعمل خلیط من نصف 
 .كوب خل، نصف كوب بوراكس، كوبین من الماء

ضعي منھ على األماكن المتسخة واتركیھ كم دقیقة، . 
قومي بتكرار العمل لو لم . ثم افركي بقطعة قماش
 .تصلي للنتیجة المطلوبة

ولتنظیف المقعدة، امزجي جزئین متساویین من . 
اسكبي . البیكنج صودا، والبوراكس والخل األبیض

. بكثرة في داخل التوالیت وادعكي بالفرشاة الخاصة
  .أو اتركیھ خالل اللیل إن كانت البقع صعبة

 
 : تنظیف األلوان واألقالم من الحائط

إلزالة األلوان كلھا من غیر أن تزیلي الدھان، خذي . 
حوالي ملعقتین كبار من البیكنج صودا وامزجیھ مع 

 .بعض الماء
اغمسي قطعة قماش بیضاء في الخلیط وافركي . 

امسحي ما تبقى من البیكنج . األلوان عن الحائط
  .صودا بنفس القماش
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  :لتلمیع األثاث
قومي بعمل ملمعات األثاث بنفسك بأن تمزجي ملعقة  .

الخل األبیض مع نصف " أو"كبیرة من الحامض 
خذي قطعة قماش ). زیتون أو خضار(كوب من الزیت 

  .ناعمة ولمعي األثاث
 

  :إلزالة األلوان كلھا من المفروشات والكنب
 .استخدمي البیكنج صودا جافة. 
رشیھا على الكنب، وبفرشاة الشعر أو فرشاة . 

  .مشابھة، أفركي البیكنج صودا لتزیلي األلوان
 

  :إلزالة آثار الدم
 .  أكواب من البوراكس مع كوبین ماء بارد٤امزجي  .
اشطفي القطعة المتسخة بالدماء في ماء بارد، ثم . 

 . ضعیھا في ماء دافئ وادعكیھا بیدیك
  .ضعیھا في الخلیط واغسلیھا بیدیك. 
 

  :منظف لبقع القھوة والشوكوالتة
إلزالة بقع القھوة والشوكوال، امزجي ملعقة صغیرة  .

 . أكواب ماء بارد٤من الخل األبیض في 
  .استخدمي اسفنجة لتنظیف البقعة. 

 
 

 أفكار أخرى
  :لكي المالبس* 
لتحصلي على مالبس مكویة باحتراف والكسرة  .

 مالعق كبیرة من ٢-١تكون مثل حد السكین  امزجي 
ضعي في قنینة رش، . نشا الذرة في كوبین ماء

  .رجیھا، ورشي المالبس قبل كیھا
 
  :للتخلص من الحشرات *
أحیانًا نجد حشرات تكون في كیس الدقیق،  .

والمعكرونة والرز وغیره من المنتجات القمحیة، 
ولتفادي ھذا األمر؛ ضعي ورقتین أو ثالثة من ورق 

  .الغار داخل الكیس
وبدًال من استخدام المبیدات الحشریة، لدیك أكثر من 

   طریقة

مثًال للتخلص من الصراصیر ضعي بعضًا من ورق 
أو ضعي اتركي .. الغار حول الشقوق في حائط المنزل

على المجلى طبقًا فیھ جزئین متساویین من البیكنج 
أو قومي بعمل خلیط من ... صودا والسكر الناعم

وللحشرات .. السكر الناعم والبوریك آسید وھذا سم
األخرى، ضعي ماء بھ صابون في قنیة رش لتكون 

  .كمبید حشري
 
،  الدھون أو الشعر العالق في البوالیعوللتخلص من* 

استخدمي أجزاء متساویة من الخل والملح والبیكنج 
.  دقیقة١٥اسكبي الخلیط في البالعة واتركیھ . صودا

  .ثم اسكبي فوقھ ماء مغلیًا
 
 
 

بعض الوصفات لتحضیر بعض المنظفات 
 المأمونة بیئیا والمأمونة االستخدام 

 
 : منظف لجمیع األغراض

ملعقة "+ األمونیا"ملعقة كبیرة من النشادر: المقادیر
 كوبان من الماء+ كبیرة من الصابون السائل 

 :التحضیر واالستعمال
اخلط المقادیر وصبھا في قارورة رش ثم رش 

المحلول على االسطح المتسخة امسحھا ثم اشطفھا 
 بالماء

 
 :منظف وملمع لألثاث

كوب واحد من + أكواب من زیت الزیتون :المقادیر
 الخل

اخلطھما معًا حتى یمتزجا تمامًا، ثم استخدم قطعة 
 قماش نظیفة وناعمة لتنظیف األثاث وتلمیعھ

 
 :منظف للبالوعات  

نصف كوب من الخل + نصف كوب من صودا الخبز 
 األبیض والماء المغلي

صب صودا الخبز في البالوعة ثم اضف الخل االبیض 
 ٥ثم ضع الغطاء على فوھة البالوعة وانتظر لمدة 

 دقائق ثم اسكب قدرا من الماء المغلي داخل البالوعة
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 منظف الكروم والصلب غیر القابل للصدأ 
غمر قطعة قماش لینة في خل أبیض غیر مخفف ثم 

  امسح السطح المتسخ
 

 منظف األفران 
بینما ال یزال الفرن دافئًا انثر الماء على المادة 

المنسكبة داخل الفرن ثم رش علیھا الملح وعندما 
یبرد الفرن اكشط السائل أو المادة المنسكبة إلزالتھا 

  واغسل الجزء المتسخ
 

  منظف المراحیض
اسكب ملعقة كبیرة من سائل الكلور المبیض في 

 دقیقة ثم ٤٠ إلى ٣٠حوض المرحاض واتركھ لنحو 
اكشط االوساخ بفرشاة خشنة ثم اشطف بكمیة كافیة 

  من الماء
 

  مبید النمل
ضع رواسب القھوة الساخنة أو قشر اللیمون على 

  تجمعات النمل
 

 إرشادات السالمة في التحضیر
ال تخلط المواد الكیمیائیة ببعضھا فبعض المواد مثل 
 .الكلور المبیض والنشادر تنتج غازًا شدید السمیة

ال تحضر كمیة أكثر مما تحتاجھ لمدة أسبوعین فبعض 
 .المحالیل یفقد فعالیتھ بمرور الوقت

حفظ جمیع المحالیل بطریقة سلیمة بعیدا عن متناول 
 األطفال

احفظ المحالیل في عبوات نظیفة وغیر مستعملة 
ومناسبة فمثال عبوات زجاجیة للمحالیل الحمضیة، 

 .وبالستیكیة للمحالیل األخرى
ال تضع المحالیل في أوعیة الطعام حتى ال تتفاعل مع 
بقایا الطعام أو استخدام محتویاتھا بالخطأ على أنھا 

 .طعام أو شراب
 
 
 
 

 اإلستفادة من بیكربونات الصودا

استفیدي من بیكربونات الصودا في أعمالك المنزلیة 
 ...المختلفة من خالل ھذه النصائح 

أضیفي نصف ، لتحسین قّوة منّظف غسیلك الّسائل١-
كوب من بیكربونات الصودا إلى الكّمّیة الموّصاة من 

 . منّظف الغسیل 
إذا بعثت رائحة سیئة من قمامتك حّتى عندما یكون ٢-

رشي كّمّیًة من ، لیس ھناك طعام أو مخلفات أخرى
بیكربونات الصودا في قاع القمامة للتخلص من 

 .الرائحة السیئة 
 الزالة البقع من األكواب قومي بتنظیفھا بمعجون ٣-

 .مع الماء ، بیكربونات الصودا
، إلزالة الّرائحة القوّیة للبصل من یدیك بعد تقطیعھ٤-

 . فقط دلیكھم مًعا بمعجون بیكربونات الصودا و الماء 
رّطبي یدیك بإضافة ثالثة مالعق طعام من ٥-

بیكربونات الصودا لماء غسیل األطباق عند قیامك 
 . بعملیة الغسیل 

جّددي غّسالة األطباق بإضافة نصف علبة من ٦-
بیكربونات الّصودا و إدارة الغسالة خالل دورة 

 . الّشطف فقط 
ینبغي أن تستمّر بیكربونات الّصودا في الّثّلاجة ٧-

بعد ذلك یمكن استخدامھا . لمّدة ثالثة أشھر فقط 
 . كعامل نظافة للبالوعة 

اعملي عجیًن ، لتخفیف الحكة من لسعات الحشرات٨
بیكربونات الصودا و وضعیھ على المناطق المصابة 

 . واتركیھ لیجف ثم اشطفیھ بالماء 
 .  نّظفي أسنانك ببیكربونات الّصودا ٩-
لتنظیف األمشاط و الفرش ضعیھا في ماء ساخن ١٠-

  .مع بیكربونات الصودا 
 
 
 
 

 بقع الحبر 
 للتخلص من بقع الحبر التي على المالبس یجب قبل 

 غسلھا ان یوضع علیھا لیمون أو خل أوزیت ذره
ثم فركھا حتى تختفي البقعة ثم تغسل مع باقي 

  .المالبس 
 

  بقع مستحضرات التجمیل على السجاد
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 سواء كانت روج أو كریم اساس أو غیره
من مستحضرات التجمیل یمكنك تنظیفھا بمنظف 

 الزجاج
وذلك برشھا فیھ قبل ان تغسلیھا بالماء والصابون ثم 

تدعكینھا بالفرشھ المخصصھ للموكیت ثم تجففینھا 
  . .بفوطة صغیره 

 
  الدرجة المناسبة للثالجة

  درجات مئویھ٥یجب ان تكون درجة حرارة الثالجة 
فھي الدرجھ المناسبھ التي تمنع نمو الكثیر من 

 المیكروبات وتكاثرھا 
 

  عصیر اللیمون
 . لتحصلي على أكبر قدر من عصیر اللیمون 

 ضعیھ في ماء دافىء قبل استعمالھ بفترة بسیطة
 ثم اضغطي علیھ بیدك على سطح قاس ثم اعصریھ

 
  الطریقة المثلى لغسل الصحون 

 ھي ان تترك لتجف بالھواء بعد غسلھا ومن الخطاء 
تركھا منقوعة بالماء داخل المغسلة ثم غسلھا بالماء 

  نفسھ أو تجفیفھا بالمنشفة
 

  رائحة السمك
للتخفیف من رائحة السمك عند قلیھ یجب تغطیة 

وفتح مروحة الشفط .المقالة عند وضع السمك بھا 
 والنوافذ مع وضع قطعة فحم غیر ُمشعلھ على الفرن

  .بجانب المقالة حتى تمتص رائحة السمك  
 

 الطفاء الزیت المشتعل
إذا تعرض الزیت لالشتعال تغطى المقالة كلیًا بغطاء 

 أوینثر علیھ ، أو منشفة حتى تمنع دخول الھواء 
  .ملح  فینطفي بإذن اهللا 

 
  ملح الطعام یساعد على

 إزالة العجینة الملتصقة في المكان الذي فردتیھا فیھ 
فما علیِك إال برش قلیل من الملح علیھا فإنھ یساعد 

 .على إزالتھا بسرعة 
  الملح یزیل رائحة الثوم والبصل من الیدین* 

  للتخلص من الطعام الملتصق باألواني
للتخلص من بقایا الطعام الملتصق باألواني دون 

 ،الحاجة إلى جھد كبیر 
یمكنِك نقعھا في الماء الساخن المضاف إلیھ ملعقھ 

 كبیره من بیكربونات الصودیم 
 

  ال تتسببي في تسمم افراد عائلتك
 .احرصي على تغییر لیفة غسل األواني من آن آلخر 

ألن البكتیریا سریعًا ماتتراكم بین خیوطھا عند 
  استعمالھا لفترة طویلة

 
  طریقة سلق البیض المشروخ
ثم " قصدیر "یمكنِك تغلیفھ في ورق األلمنیوم 

 .إسقاطھ في الماء المغلي 
أما إذا كان البیض سلیم من الشروخ فیوضع في ماء 

 فاتر عند سلقھ حتى ال یتكسر 
 

  حتى ال تدمع عیناك
ضعي البصل في قدر فیھ ماء قبل تنظیفھ لمدة نصف 

 ساعة
حتى التدمع عیناك عند تقطیعھ أو ضعیھ في الفریزر 

 .لمدة نصف ساعة 
 

  طریقة تزیین الطبق بالفجل
 یشق الفجل بالطول بواسطة سكین إلى ما قبل قاعدتھ
بقلیل ثم ینقع بالماء البارد مدة نصف ساعة فینتفخ 

  .على شكل وردة 
 

  زیادة التوابل في الطعام
في حالة زیادة كمیة التوابل في الطعام یمكنِك إضافة 

بعض من اللبن الزبادي فھو یساعد على إضعاف حدة 
 طعم التوابل 

 
  إذا بدأ الطعام باألحتراق

فغیري القدر مباشرة واتركي األكل الموجود في اسفل 
ثم ضعي علیھ شریحة كاملة من الخبز العربي  القدر

 فھي تمتص الطعم والرائحة 
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  طریقة ازالة اللبان من المالبس
علیك بأحضار قطعة من الثلج وتمریرھا على المكان 

 الملتصق بھ اللبان 
فیكتسب اللبان صالبة ممایسھل من عملیة تفتیتھ دون 

أن یؤثر على النسیج ثم قومي بأستخدام فرشاة 
  .المالبس للتخلص من البقایا 

 
  طریقة التقلیل من ملوحة الطعام

إذا كان الطعام مالح وھو مازال على النار فیمكنك 
 تقشیر بصلھ أو بطاطسھ وتقطیعھا مكعبات كبیره

وغرسھا في القدر وعند التقدیم تزال فھما یمتصان 
 الملح الزائد 

 
  ألزالة بقع االلوان من مالبس األطفال

إذا اتسخت مالبس طفلك بااللوان انثري علیھا قطرات 
من عصیر اللیمون أو الخل أو الملح و بإذن اهللا 

 سوف یساعد على إزالتھا 
 

  الزلة بقعة الحبر
الزلة بقعة الحبر عن المالبس رشي علیھا قلیال من 

 .بخاخ او اسبري مثبت الشعر
ثم اغسلي القطعھ وعندھا ستجیدین ان البقعھ قد 

 اختفت تمامًا
 

   طریقة تنظیق المكواة
مع مرور الوقت تكتسب المكواة لونا مصفرا مزعجا 

اال ان الحل بسیط بمسح المعدن بنصف لیمونة 
 حامضة 

اما الثقوب فیمكن تنظیفھا بعیدان قطنیة مبللة بالقلیل 
  ....من الماء والصابون

السدد الذي یحدث في فتحات المكواة التي تعمل 
بالبخار یمكن عالجھ ،وذلك بملء خزانھا بالخل ، 

وبعد دقائق معدودة ) . بعد نزع الفیشة(وھي ساخنة 
قومي بشطفھا ، ثم ملئھا بالماء مرة أخرى ، ستجدین 

 . البخار یتدفق بانسیابیة وقوة 

 فوائد الطباشیر 
 

 لمنع غزو النمل
ارسمي خطا بالطباشیر حول النوافذ واالبواب خارج 

منزلك وحول انابیب الماء فالنمل لن یمر عبر 
 الطباشیر

 
 لتنظیف الیاقة

علمي البقعة بالطباشیر بكثرة الن الطباشیر یمتص 
 الزھم الموجود في الیاقة

 
لمنع مجوھراتك الفضیة من ان ینطفيء 

 لمعانھا
ضعي قطعة من الطباشیر في علبة الفضیات حتى 

 تمتص الرطوبة وكذلك مجوھرات الزینة
 

 للمحافظة على االدوات من الصدأ
ضع قطع قلیلة من الطباشیر في صندوق ادواتك 

 المتصاص الرطوبة
 

 لمنع الرطوبة في خزانة المالبس
ضعي حفنة من الطباشیر في قطعة قماش واربطیھا 

  ومن ثم علقیھا في الخزانة
 

 لتلمیع الرخام والمعادن
اطحني مجموعة من الطباشیر في ھاون حتى یصبح 

اغمسي قطعة قماش ناعمة في ، مسحوق دقیق
ومن ثم ،المسحوق وامسحي بھ الرخام والمعادن

 اغلسیھ بماء صافي وجففیھ
 

 ازالة الشحم
افركي بالطباشیر بقعة شحم على المالبس او غطاء 

دعیھا تمتص الزیت ومن ثم ازیلي الطباشیر ، المائدة 
 واغسلي القطعة كالمعتاد
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لتنظیف المرایا امسحیھا بقطعة من القماش بعد بلھا 
 بالشاي البارد

 
عندما تخرجین قالب الزبدمن الثالجة فانھ یكون من 
الصعب قطعھ و لتسھیل عملیة القطع مرري السكین 
تحت الماء الساخن لكي تختزن الحرارة عندئذ یمكن 

 قطع الزبد بسھولة
 

كثیرا ما یلطخ أطفالك مالبسھم بالكتشاب أثناء االكل 
ھذه البقع یمكن ازالتھا بسھولة بوضع المالبس في 
الماء البارد و ایاك أن تضعیھا في الماء الساخن و 
اذا بقیت اثار البقع یمكنك نقع الثیاب بالماء البارد 

 مع اضافة قلیل من الملح و األمونیاك الیھ
 

أذا انسكب القھوة على السجاد سارعي الى وضع 
محارم ورقیة على البقعة المتصاص أكبر قدر من 

القھوة المسكوبة بعد ذلك افركي المكان بمزیج من 
 و الخل األبیض بمقادیر متعادلة) السبیرتو ( الكحول 

 
أحیانا تظھر بقع من الصدأ على أطراف األواني 

المنزلیة المصنوعة من  الكروم الزالة الصدأ لفي 
حول اصبعك قطعة من ورق األلمنیوم على أن تكون 
الجھة اللماعة الى الخارج و افركي األماكن الصدئة 

ثم مرري فوق البقع قطعة قماش مبللة بالكحول 
  درجة٩٠المستخدم للتنظیف بتركیز 

 
تعرف كل سیدة منزل عند تنظیف منزلھا ان الغبار 
یتراكم على أعلى الخزائن و یلتصق بھا و للحؤول 

دون ذلك علیك وضع قطع من الورق أعلى الخزائن 
بحیث یحط الغبار علیھا و عند التنظیف ما علیك 

 سوى سحبھا و استبدالھا
 

لكي ال یلتصق الحلیب في قعر الطنجرة أثناء غلیھ 
ھناك حل بسیط ضعي في الطنجرة قلیال من الماء ثم 
أفرغیھا من دون أن تمسحي داخلھا وضعي الحلیب 

الذي تریدین غلیھ و ستجدین انھ ال یلتصق بعد 
 الغلي

یحرق قشر البرتقال   إلزالة الروائح من المنزل -١-
  بالنار لیعطي الروائح العطریة

 
نضع قشرة لیمون إلزالة الصدأ من القماش   -٢-

وتوضع على مكان الصدأ بین قطعتین قماش 
 وتوضع علیھا المكواة وھي ساخنة

 
 

... ازالھ بقع الحبــر من على الموكیت -٣-  
یتم بتغطیھ مكان البقعھ باالملح فورآوتركھ 

 لیشرب الحبر ثم غسلھ
 

لمنع صریر االبـــــواب -٤-  
 طالء المفصالت بطبقھ من الفازلین

 
الدم على المـالبس --٥-  

عدم غسلھا باالماء الساخن النھ یساعد على 
 تثبیت البقعھ یجب غسلھاباالماء البارد

 
المطحونالضافھ نكھھ طازجھ للفلفل السود  -٦-  

وضع بعض حبات الفلفل الصحیح فى علبھ 
 المطحون

 
للتخلص من روائح السمك فى أوانى المطبخ -٧-  

یغسل باالماء البارد ویستخدم بقایا القھوة في 
 الدعك

 
العادة البریق للقـدور -٨-  

 غسل القدر بصابون الید بااستخدام السلك 
 

لحفظ الملح من الرطوبھ -٩-  
 وضع بعض من حبات االرزفى المالحھ

 
:إزالة بعض الروائح -١٠-   

.إلزالة رائحة الطبخ من یدیك افركیھما بالخل   
.المطبوخة  

إلزالة رائحة البصل من یدیك افركیھما بورق 
.البقدونس      
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إلزالة رائحة الثوم من یدیك افركیھما ببقایا القھوة 
  .المطبوخة

 
 
 
 

 نصائح عند شراء المناشف 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عند رغبتك بشراء منشفة جدیدة راعي التالي 
 . ان تكون ذات الوان طویلة األمد  -١-

اي ابتعدي عن الغوامق ألنھا تبھت بسرعھ واختاري 
الفواتح ألنھا اثبت لونیًا من الغوامق یمكنك اختیار 

السماوي -األخضر الفاتح  -اللیموني -البیج-األبیض 
 .. وغیره

 . وزن المنشفة -٢-
التختاري المناشف حسب نعومتھا فأغلب الشركات 

تقوم بإضافة ملینات خاصھ لجذب المستھلك واألفضل 
ان تختبریھا عن طریق وزنھا فكلما كانت اثقل تكون 

 .. اجود 
 . ُعقد المنشفة -٣-

 . كلما كانت ذات ُعقد كثیرة تكون افضل واقوى 
 . استخداماتھا  -٤-

من األفضل ان تكون ھناك عدة مناشف وبأحجام 
مختلفھ فالصغیرة للوجھ واألكبر للیدین واخرى 

للضیوف مثال حتى التستھلك المناشف كثیرا وتبقى 
 . وقت اطول 

 للمحافظة علیھا وقتا اطول 
األفضل غسلھا قبل استخدامھا وذلك إلزالة األصباغ 

 .. منھا او اي خیوط زائدة 

عند غسلھا تغسل لوحدھا وتعزل الغامقة عن -
 .. الفاتحة 

تغسل بماء دافئ ولیس حار و من األفضل عدم -
 .. تجفیفھا في المجفف الكھربائي لتحافظ على متانتھا 

عند استخدام مزیل البقع او الكلوركس یستخدم -
 الخاص بالمالبس الملونھ فذلك آمن 

 غسالت ٤ او٣التستخدمي ملین األقمشة اال كل -
  ..لتظل محافظة على متانتھا 

 نصائح متنوعة 
 : لتنظیف النحاس 
اخلطى كمیھ من الطحین : عجینھ الخل للنحاس

مع الخل ثم غطى النحاس بالمزیج وافركیھ ) الدقیق(
بواسطھ قطعھ قماش الى ان ینظف ثم اغسلیھ 

 .ونظفیھ
 :لتنظیف لوح التقطیع اللحم وغیرھا

 افركى اللوح الخشبى او الرخامى الخاص بتقطیع 
االطعمھ بنصف لیمونھ حامضھ الزالھ الروائح العالقھ 

  .قبل غسلھا بالماء
  لتنظیف البرطمانات والزجاجات

املئى الزجاجھ بالماء الساخن ثم اضیفى الیھا بضع 
نقاط من سائل الجلى وكمیھ قلیلھ من الفاصولیا 

 الجافھ او االرز ویرج الزجاجھ جیدا 
  منظف الخشب اصنعیھ بیبتك ولبیتك

 ١٥ مللیمترا من ماده التربنتین مع ١٥امزجى 
مللیمترا من زیت الكتان ولتر من الماء الحار اسكبى 

الخلیط  داخل زجاجھ بالستیك ورجیھا جیدا ویمكن 
سكب القلیل على قماشھ ناعمھ وتنظف الخشب بھا 

 .وانتظرى قلیال حتى یجف قبل تلمیعھ 
  تنظیف لوح المفاتیح الكمبیوتر 

احضري فرشاه ضخمھ الزالھ الغبار من الفراغات 
التي بین االزرار ولكن قبل ان تبدأي عملیھ التنظیف 

افركى وبر الفرشاه بیدك لخلق حقل كھربائى ما 
  .یساعد على جذب جزیئات الغبار بسھولھ
  الحفاظ على نضاره البصل االخضر

اغسلى البصل االخضر جیدا ثم قطعى سیقانھ وضعیھ 
فى اكیاس بالستیكیھ قبل حفظھ بالثالجھ كي ال تأثر 

  .رائحتھ فى االطعمھ االخرى
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  فاكھھ مجففھ ولذیذه
ضعى كمیھ من الفاكھھ المجففھ فى وعاء لھ غطاء 

ثم اختارى العصیر اوالمشروب اال تحبى تشربیھ 
واسكبیھ على الفاكھھ المجففھ لكى تتشربھ ویمكن 

 بعد ذلك اضافتھا للحلوى او اكلھا 
  تخزین الشوكوالتھ المبشورة

ابشرى لوح من الشوكوالتھ بعد تجمیده فى الثالجھ 
قلیال ثم احفظى الشوكوالتھ فى كیس بالستیك 
وضعیھ بالثالجھ كى تتمكنى من استخدامھافى 

  .الحلوى
  الخبز المنزلى

لو فكرتى تصنعى عیش منزلى استخدمى ملح 
الكرفس او ملح الثوم ممكن شرائھ من السوبر 

ماركت بدال من ملح الطعام العادى للحصول على 
 نكھھ متمیزه لقطع الخبز

 
 
 
 
 

 -لتجنب مخاطر الغاز ، اتبعي االتي
اجعلي انبوبة الغاز خارج المنزل وبعیدة  -١

 .عن حرارة الشمس 
عدم اقتراب انبوبة الغاز من الفرن فھو - -٢

 .یشكل خطرا كبیرا وذلك لتعرضھا للحرارة 
استخدمي االنابیب و الموصالت المعدنیة  -٣-

بدال من الخراطیم المطاطیة لوصل االسطواتھ 
 .بالغاز 

في حالة عدم الحاجة للغاز فإن إغالق  -٤-
 .صمامھ یوفر كثیرا من االمن و السالمة 

استبدال الجلدة الخاصة بالمنظم كل مرة  -٥-
 .یقي من تسرب الغاز 

استخدام جھاز منع تسرب الغاز فیھ  -٦-
 حمایة منزلك و اسرتك

ضعي بالقرب من مطبخك كاشف - -٧ 
للدخان شبیھ بجرس االنذار قومي بتركیبھ 

 .على الجدار 

قومي انتي و افراد اسرتك و العاملة المنزلیة  -٨-
بعمل اخالء للمنزل ووضع خطة اخالء و تخصیص باب 

 للطوارئ 
بحیث یكون كل من في المنزل متأھبین الخالء البیت 

في حال حدوث مشكلھ ال سمح اهللا و یكونون متدربین 
 .وفي اتم االستعداد 

ال تنسي وضع طفایة حریق ، فالفضل ان تكون  -٩-
طفایة الحریق عند باب المطبخ من الخارج ولیس 

 بداخل المطبخ
او خلف باب المطبخ ضعیھا بجانب باب المطبخ من 
الخارج لسھولة اخذھا في حالة حدوث حریق ال قدر 

  اهللا
 
 
 
 
 

 نصیحة للمحافظة على لمعان الحلي 
 

نضع في قدر ماء و صابونة صغیره وأتركي الماء إلي 
 أن یغلي  

وضعیھا  في " ملقط مثال" ثم  امسكى الحلى بماسكة 
المیاه المغلیة لمدة دقیقتین ثم  ضعى الحلى في ماء 

بارد واعصرى فیھ  لیمون وادعكى الحلى بفرشاه وھى 
 في الماء باللیمون

ثم ضعي الحلي في ماء فقط  ثم  جففي  الحلى وانظرى 
 الى لمعانھ

إن كانت الحلي تحتوي على فصوص وأحجار كریمة 
 ضعیھا فقط في ماء بارد وبنفس الخطوات السابقة 

 
 
 
 

 نصائح متنوعة 
  الحفاظ على الوان مالبسك

لكى تحافظى على الوان المالبس اطول مده ممكنھ 
اغسلیھا وانشریھا بالمقلوب فال تتبھت الوان فى 

  .الغسیل او التعرض للشمس
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 بیضھ غیر فاسدة كیف تعرفین؟ ..بیضھ فاسده
البیضھ الطازجھ تغوص الى قعر الوعاء الملى بالماء  

  .وحین تكون فاسده تطفو على سطح الماء
كیف العثور على عدسلتك االصقھ لو سقطت على 

 االرض ؟ 
 یمكنك العثور علیھا بسرعھ بعد ان تطفئ االنوار فى 
الغرفھ وتضیئ مصباح یدوى صغیر ستعكس العدسھ 

  .النور وتتمكنین من تحدید مكانھا
  سھل االستخدام)السوستھ(سحاب

لو كان طفلك یعانى من صعوبھ فتح السحاب سترتھ او 
اغالقھ فما علیك اال فرك السحاب بقطعھ صابون 

  .جافھ 
  ال للحشرات الزاحفھ

ضعى بضع ورق غار فى ادراج وخزائن المطبخ النھا 
 . تبعد عنھا الحشرات الزاحفھ

  كیف تنظفین المكواه
لتنظیف خزان میاه المكوه ضعى مزیج من الخل 

االبیض والماء المغلى مسبقا فى الخزان ثم شغلى 
المكواه كى تتبخر المزیج بالكامل وبعد ذلك ضعى میاه 
عادیھ ورجیھا حتى تخرج من فتحات البخار فى اسفل 

  .المكواه
  قلى السمك

للحصول على قطعھ سمك متماسكھ وال تتفتت عند 
الطھو رشیھا بالملح واتركیھا جانبا لمده ساعة ثم 

  .اغسلیھا بالماء واشویھا او اقلیھا
  الزالھ بقع الدم من على الثیاب

یمكنك وضع ماده البیروكسید علیھا وان تذوبى قرص 
اسبرین فى ماء وتضعى المحلول على البقعھ مدة 

وال تجربى ھذاعلى . ساعة ونصف ثم اغسلیھا بالماء 
  .اقمشھ حساسة او باھتة

 
 
 
 

 خلیط لسحب الروائح من الثالجة والمنزل
 ٨كمیھ من الفحم المكعبات الخاصھ للشوي تساوي 

 مالعق طعام تقومین بتكسیره وھذا بوضع 

كمیھ من الفحم في كیس ومن ثم الطرق بواسطة اداة 
 .ثقیلھ حتى یصبح مجروشُا

  مالعق كبیره من البیكنغ صودا ٨
  ملعقة طعام من مطحون قشر اللیمون أو البرتقال ٢
أو ) العویدي_ القرنفل(  ملعقة طعام من المسمار ١

 مطحون -دارسین–قرفھ 
  ملعقة طعام من الفانیلیا السائلھ٢

تخلط المقادیر االربعھ األولى مع بعض في إناء من 
الزجاج ثم ینثر الفانیلیا على المقادیر السابقھ ویخلط 

جیدا مره أخرى ثم یترك الخلیط جانبا مدة ساعھ 
بعد ذلك تأتین بقطع قماش مقصوصھ مسبقا ، واحده

 ٢على شكل مربعات و تضعین في كل واحده مقدار 
ملعقھ طعام من الخلیط السابق وتصرینھا بشریط أو 

اآلن أصبح لدیك صرر من الخلیط السابق ، خیط مرتب
وزعیھا في الثالجھ و في خزائن المطبخ وانعمي 

  ..برائحة منعشھ كلما فتحتي باب الثالجھ
وإذا اردت ي    ،    أسب وع ١٢ _١٠یستمر مفعولھا مابین  

التجدید ما علیكي سوىفتح احدھا و نثر بضع قط رات    
 من الفانیلیا وملعقھ صغیره من البیكنع صودا 

 
 
 
 

 نصائح عند التسوق 
 .  تأكدى دائمًا من تاریخ الصالحیة ألى منتج تشترینھ

اشترى المنتجات المجمدة فى آخر زیارتك للسوبر  •
 . ماركت حتى تبقى مجمدة إلى أن تصلى إلى البیت

ال تشترى العبوات المنتفخة، المثقوبة، الممزقة، أو  •
 . التى یتسرب منھا المنتج

ضعى األطعمة المجمدة فى الفریزر وبقیة المأكوالت  •
 . فى الثالجة بعد عودتك إلى البیت مباشرًة

 . ال تشترى العلب المنتفخة، المطبقة، أو المعوجة •
عند شرائك أسماك طازجة، اشترى األسماك  •

 . المالمسة للثلج مباشرًة
  اشترى الفاكھة والخضروات التى تبدو طازجة فقط
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 نكمل يف اجلزء الثاين
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