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مهني��ًا: تتلقى عر�صًا مغريًا ق��د يو�صلك �إىل 
حتقي��ق م��ا كنت تطم��ح �إليه د�ئم��ًا، وحتقق 
مكا�صب كبرية عاطفيًا: �رتباط عاطفي بد�أت 
تل��وح ب��و�دره يف �الأفق فا�صتع��د ال�صتقباله 

بكل رحابة �صدر

مهنيًا: ح�صورك �لالفت و�صخ�صيتك �لقوية ي�صهمان 
فح��اول  �لعم��ل،  زم��الء  ب��ن  موقع��ك  تعزي��ز  يف 

�ال�صتفادة من ذلك قدر �مل�صتطاع
عاطفيًا: �إعمل بر�أي �ل�رشيك يف �أمور ح�صا�صة، �لتفرد 

لن يوؤدي �إىل ح�صم �الأمور كما تتمنى

مهنيًا: تتمكن من �إجن��از �الأعمال �لعالقة ب�رشعة 
و�صهول��ة م��ا يثري �إعج��اب بع�ض �لزم��الء وح�صد 

بع�صهم �الآخر، فانتبه
عاطفيًا: متلك خربة طويلة يف �لعالقات �لعاطفية 

تخولك عدم �لوقوع يف �حلب ب�رشعة

مهنيًا: تعر�ض عليك م�صاريع جديدة، �أدر�صها 
جيد�ً قبل �ملو�فقة عليها و�مل�صي بها

عاطفي��ًا: ت�صبب لك غرية �أح��د �الأ�صدقاء منك 
م�صاكل مع �ل�رشيك، �أبعده قبل فو�ت �الأو�ن

مهني��ًا: ال ت�صتخ��دم طاقت��ك بطريق��ة ع�صو�ئي��ة 
ب��ل نظمه��ا لت�ص��ل �إىل �لنجاح �ملن�ص��ود وحتقيق 

�مل�صاريع �ملنتظرة
عاطفيًا: ال تدع �ل�رشيك ي�صتفزك بت�رشفاته ويثري 

ع�صبيتك كي يح�صل منك على ما يريد

مهني��ًا: جتن��ب �الأم��ور �لتي توقعك حت��ت �ل�صغط 
�لنف�ص��ي وركز عل��ى م�صاريع��ك �ملهني��ة و�عطها 

�الأولوية
عاطفي��ًا: ينتظ��ر منك �حلبيب �الإق��د�م على خطوة 
جديدة فال ترتدد الأنها طريقكما �إىل 

�الرتباط

مهني��ًا: عليك �لتاأقلم مع كثاف��ة �ل�صغوط، ��صرتح 
بعي��د�ً عن �الأ�صو�ء فاأن��ت تفتقد �حل�صانة و�أرجئ 

�خلطط �لكبرية
عاطفي��ًا: ت�صامح م��ع �ل�رشيك الأن��ه عفوي وطيب 
�لقل��ب، وال ترتك��ه يدف��ع �لثم��ن �إذ� ت�صلب��ت يف 
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هكذا تتخلصين من الخطوط الرفيعة واالنتفاخ حول عينيك

�إذ� بد�أت تالحظن ظهور �خلطوط �لرفيعة حول 
عينيك، باالإ�صافة �إىل �لدو�ئر �ل�صود�ء حتتهما 
و�النتف��اخ، ال تقلقي، فه��ذه م�صكالت طبيعية 
تعانيها معظم �لن�صاء ب�صبب �لتعب وقلة �لنوم 
و�تب��اع نظ��ام غذ�ئي غري �صح��ي، و�لتعر�ض 
�ملف��رط الأ�صع��ة �ل�صم�ض �ل�ص��ارة و�لتي تعترب 
�ل�صب��ب �لرئي�ص��ي يف ظه��ور �آث��ار �ل�صيخوخة 
�ملبكرة عل��ى �لب�رشة. باإمكان��ك �لتخل�ض من 
ه��ذه �مل�صكالت ب�صهول��ة باختيارك �لكرميات 
�ملثالية للعناية بالب���رشة �لرقيقة و�حل�صا�صة 

حول �لعينن، خ�صو�صًا مع �لتقدم يف �ل�صن.
�ختيار �لكرمي �ملالئم

ومع تو�ف��ر كرميات �لعين��ن يف �الأ�صو�ق، قد 
جتدي��ن �صعوب��ة يف �ختي��ار �الأن�ص��ب بينه��ا. 
ل��ذ� ين�صحك �خل��رب�ء باختيار �الأك��ر فعالية 
منها و�الأك��ر مالءمة مل�صكالت��ك، باالإ�صافة 
باتب��اع  بانتظ��ام  يومي��ًا  ��صتعماله��ا  �إىل 

�لطريق��ة �ل�صحيح��ة ملده��ا ح��ول �لعين��ن. 
وي�ص��دد �خل��رب�ء �ي�ص��ًا عل��ى ���رشورة جتنب 
��صتعمال كرميات �لوج��ه �ملرطبة و�الأم�صال 
كالكثري�ت للعناية مبحيط عينيك، فرتكيبتها 
غنية تثقل �لب�رشة �لرقيقة و�حل�صا�صة للعينن 
وت�صد جمرى �لدمع وت�صب��ب �النتفاخ. �بدليها 
بالكرمي��ات �ملطورة خ�صي�صًا له��ذه �ملنطقة 
و�لت��ي متنحها �لعناية �لالزم��ة بلطف بف�صل 
تركيبته��ا �ملنع�ص��ة و�صيغته��ا �خلفيف��ة �لتي 
�لرتكيب��ة  ال تت�صب��ب بح�صا�صيته��ا. �خت��اري 
�لهالمي��ة منه��ا للب���رشة �ل�صاب��ة �أو �لدهني��ة، 
�أن��و�ع �لب���رشة  و�لكرمي��ات �خلفيف��ة لباق��ي 
عل��ى �أن تب�صط��ي كمي��ة �صغ��رية منه��ا حول 
عيني��ك بانتظ��ام. ��صتعين��ي بالبن�رش لتوزيع 
�لك��رمي الأنه �الأ�صعف ب��ن �أ�صابعك وال ي�صع 
ثقاًل على �لب���رشة �لرقيقة هناك �أو ميطها، بل 
يحاف��ظ على مرونتها ومين��ع ظهور �لتجاعيد 
�ملبكرة عليها و�آثار �ل�صيخوخة �ملبكرة. ربتي 
�لكرمي حول عينيك بخفة لال�صتفادة �لق�صوى 

منه.

�خرتنا لك:
للتخل�ض من �لدو�ئر �ل�صود�ء

 Clinique Even Better Eyes
Dark Circle Corrector

 La Mer The Illuminating Eye
Gel

لال�صتعمال �ليومي
Clarins Super-Restorative T -

tal Eye Concentrate
D&G Aurealux Eye Gel
ل�صد حميط �لعينن وتعزيز �إ�رش�قه

 Bobbi Brown Extra Eye Repair
Cream

Lancôme Absolue Yeux Pr -
cious Night Cream

للحماية من �أ�صعة �ل�صم�ض �ل�صارة
 La Prairie Ultra Protection

Stick SPF 40
 Dior Hydra Life BB Eye Crème

SPF 20
للب�رشة �لنا�صجة

 Chanel Sublimage La Crème
Yeux Ultimate Skin Regener -

tion Eye Cream
Dior Capture Totale Multi-  

Perfection Eye Treatment
للتخل�ض من مظاهر �لتعب

 NUXE Contour Des Yeux
 Prodigieux Anti-Fatigue

 Moisturizing Eye Cream
للتخل�ض من �آثار �ل�صيخوخة �ملبكرة

 Guerlain Abeille Royale Gold
Eyetech Eye Sculpt Serum

 Estee Lauder Advanced Night
Repair Eye

منع �النتفاخ
يف  وخ�صو�ص��ًا  �لعين��ن  �نتف��اخ  يعت��رب 
�ل�صباح م��ن �أكر �مل�صكالت �جلمالية �صيوعًا، 
ومل�صاعدتك �خرتنا لك جمموعة من �لكرميات 

وبع���ض  �مل�صكل��ة  ه��ذه  ملعاجل��ة  �لفعال��ة 
�لن�صائ��ح �لتي جمعناها لك م��ن ��صهر خرب�ء 

�لعناية بالب�رشة و�لتجميل:
ي�صتح�ص��ن �أن تربت��ي حميط عيني��ك عند ب�صط 
كرمي��ات �لعناي��ة بالعين��ن تربيت��ًا خفيف��ًا 
بالبن���رش لتحفي��ز ت�رشي��ف �ل�صو�ئ��ل �لز�ئدة 

هناك.
�حفظ��ي كرمي��ات �لعين��ن يف �لثالج��ة الأن 

برودة �لكرمي تخفف �النتفاخ بفاعلية تامة.
�خلي��ار  �أو  �لنيئ��ة  �لبطاط��ا  �رش�ئ��ح  �صع��ي 
�أو �لفري��ز )�لفر�ول��ة( خ��الل عطل��ة �الأ�صب��وع 
حتت عيني��ك للتخفيف م��ن �نتفاخها وتعزيز 

�نتعا�صها و�إ�رش�قها.
 �ملئ��ي وع��اء مبي��اه مثلج��ة �أو حلي��ب ب��ارد 
و�غم�ص��ي قطع��ة قطني��ة فيه ث��م �صعيها على 
عيني��ك و��صتلق��ي عل��ى ظه��رك، �ب��ديل �لقطع 
�لقطني��ة كلم��ا �صع��رت باأنه��ا �ص��ارت د�فئة. 
كرري �لعملية م��دة 15 دقيقة و�أنت يف حالة 
��صرتخاء ت��ام للتخل�ض م��ن �النتفاخ وتعزيز 

�إ�رش�ق عينيك وتفتيح بيا�صهما.

بغداد – هيفاء القره غولي 

طريقة عمل فتوش لبناني 

كيف تعتنين بنظاراتك الشمسية؟

�صلط��ة �صحي��ة ومنع�ص��ة. يف ه��ذه �لو�صف��ة ُي�صاف 
�ل�صم��اق �ىل �خل�صار وُيتبل ب�صل�صة �لثوم، �حلام�ض 

و�لزيت... �ملقادير 
1 ر�أ�ض خ�ض، مفروم

3 طماطم، مقطعة �ىل قطع متو�صطة �حلجم
3 خيار، مقطع �ىل قطع متو�صطة �حلجم

6 فجل، مقطعة �ىل �رش�ئح
7 �لب�صل �الأخ�رش، مفروم

1 فليفلة حلوة خ�رش�ء، مقطعة �ىل مكعبات
1 �صمة بقلة مورقة

1 بقدون�ض �صمة، مفروم
1/2 �صمة نعناع، مفروم فرمًا خ�صنًا

1/2 رغيف خبز �بي�ض عربي، حمم�ض ومقطع  1
1 ملعقة كبرية �صماق لل�صل�صة:

2 ف�ض ثوم، مهرو�ض
1/2 كوب ع�صري ليمون حام�ض

1/2 كوب زيت زيتون
ملح ح�صب �لرغبة

طريقة �لتح�صري 
مُت��زج �خل�ص��ار �ملفرومة للفتو���ض يف وعاء 

كبري وُير�ض �ل�صماق.
تخلط مكون��ات �ل�صل�صة مع بع���ض جيد�ً وت�صاف 

فوق �خل�صار ثم تخلط �خل�صار مع �ل�صل�صة، ي�صاف 
�خلبز �ملحم�ض وُيقدم طبق �لفتو�ض فور�ً.

تع��د �لنظار�ت �ل�صم�صية ج��زء�ً ال يتجز�أ من �لعناية 
باجلمال و�الإطاللة �الأنيقة.

�إليِك كيفية �لعناية بالنظارة �ل�صم�صية:
- نظفيه��ا با�صتمر�ر، با�صتخ��د�م منظف �لنظار�ت 
خا���ض  تنظي��ف  و�ص��اح  ��صتخدم��ي  �خلا���ض. 

بالنظار�ت؛ حتى ال يرتك وبر�ً مكان ��صتخد�مه.
- ال ترميها يف �حلقيبة من دون و�صعها يف �لبيت 
�خلا���ض بها. حافظي على بيت �لنظارة معِك دومًا 

لو�صعها به.
- �رفعيه��ا فوق ر�أ�صِك يف حال �أردِت �إر�حة عينيِك 
منه��ا قلي��اًل؛ ذلك �أن هذه �حلرك��ة جتعلِك ال تن�صن 
�مل��كان �ل��ذي و�صعتها ب��ه، باالإ�صاف��ة لكون هذه 

عليها �أكر من و�صعية م�صكها باليدين.
- قب��ل و�صعه��ا عل��ى عيني��ِك فيما �أن��ِت يف مكان 
رطب مثل �مل�صبح، فاإن عليِك �لتاأكد من كونها ذ�ت 
نوعية جيدة، و�أن مفا�صلها ال ت�صاب بال�صد�أ جر�ء 

�ملاء.

للحاج��ب دور �أ�صا�ص��ي ومه��م يف جتمي��ل �ص��كل �لعن 
و�إكم��ال جاذبيته��ا، و�إ�صفاء �ملزيد م��ن �ل�صحر عليها. 
ويع��د �حلاج��ب �لعري���ض يف يومن��ا ه��ذ� ه��و �ل�ص��كل 
�ملث��ايل �لد�رج للحو�جب و�ل��ذي ت�صعى للح�صول عليه 

�ل�صيد�ت.
�لبع���ض يلجاأ للو�ص��م بتقنيات خمتلف��ة للح�صول على 

مظهر �حلاجب��ن �لكثيفن �إال �أن �حلو�جب �لطبيعية 
�لكثيف��ة تبق��ى هي �الأك��ر جمااًل  ولذل��ك و �إذ� 

كن��ِت تعانن من �صعف منو �صعر �حلاجبن 
وترغب��ن يف �حل�ص��ول عل��ى حاجب��ن 

كثيف��ن ب�ص��كل طبيع��ي دون  �للجوء 
مل�صتح���رش�ت �لتجمي��ل �أو �مل��و�د 

�ل�صناعية.

علي��ِك �إذ�ً �أن تتابعي معنا هذه 
�لو�صفات �ل�صحرية �مل�صنوعة 
من �لقرنفل ذلك �ملكون �لذي 

ميتل��ك �لعدي��د من �لفو�ئ��د و�ال�صتخد�م��ات �جلمالية و 
�لتي �صنعرفك على بع�صها �ليوم:

�لو�صفة �الأوىل:
�إذ� �أردت �ال�صتغناء عن ��صتخد�م بودرة حتديد �حلو�جب 
قل��م  �أو 

�لتحدي��د ميكن��ك منذ �لي��وم �لبدء بتحمي���ض ر�أ�ض عود 
م��ن �لقرنف��ل �أي م��كان �لزه��رة عل��ى �لن��ار. وعندم��ا 
ي�صب��ح لون��ه �أ�ص��ود �ر�صم��ي حاجبي��ك ب��ه و�حر�ص��ي 
على م��لء �لفر�غ��ات به��ا. و�صت�صعرين باأن��ك �أ�صبحت 
متتلك��ن حاجبن مبظهر طبيعي ر�ئع. دون �أية �أ�رش�ر 

م�صتقبلية تذكر.
�لو�صفة �لثانية:

ه��ذه �لو�صفة �صت�صاعدك يف تنمية �صعر �حلاجبن 
وتكثيفه ب�صكل ر�ئع وذلك با�صتخد�مها ب�صكل 

يومي قبل �خللود �إىل �لنوم.
حم�صي بع�ض عيد�ن �لقرنفل على �لنار 
ث��م قوم��ي بطحنه��م لتح�صل��ي عل��ى 
ب��ودرة . �أ�صيف��ي ب�صع قط��ر�ت من 
زيت �خل��روع حت��ى حت�صلي على 
مزيج متجان�ض ميكنك ��صتخد�مه 
يوميًا قبل �لنوم بو��صطة فر�صاة 
للحو�ج��ب و�صتبد�أي��ن بالتما�ض 

مهني��ًا: تتاح فر�ض كب��رية �أمامك ولكن �نتبه من 
�أن ي�صتغل �ل�رشكاء كفاءتك

عاطفي��ًا: �أب��ذل جه��ود�ً �إ�صافية لت�صفي��ة �الأمور 
�لعالقة مع �ل�رشيك وعد �إىل �صابق عهدك معه

مهني��ًا: �بتع��د عن �لزمالء �لذين يث��ريون �ل�صكوك 
و�حذر ح�صد �أحدهم فقد ين�صب لك كمينًا لن تنجو 
من��ه ب�صهولة عاطفي��ًا: تتع��رف �إىل �صخ�ض تتفق 
معه وتكون �أفكاركم��ا مت�صابهة ويبادلك م�صاعر 

�حلب

مهني��ًا: تك��ون فر���ض �مل�صاحل��ة قوية ج��د�ً وال 
تقب��ل �ل�صك، وخ�صو�ص��ًا �إذ� كنت �صب��ور�ً ولطيفًا 

ومتفهمًا
عاطفي��ًا: علي��ك مو�جه��ة �لوقائ��ع كم��ا ه��ي مع 

�ل�رشيك، فاحلقيقة غالبًا ما تكون ممر�ً �إلز�ميًا

مهني��ًا: كن منتبه��ًا لكل �ص��يء ودقق يف كل 
عقد �أو م�رشوع يعر�ض عليك هذ� �ليوم

ب�صب��ب عاد�ت��ك  ينتق��دك �حلبي��ب  عاطفي��ًا: 
�ل�صيئ��ة و�ملث��رية لالإزعاج، ح��اول تغيريها 

الأنه مل يعد يحتمل

مهنيًا: تزعجك طريقة معاملة �أحد �لزمال لك، 
لذ� حاول جتاهله و�حذر �لع�صبية

عاطفي��ًا: تط��وي �صفح��ة �ملا�ص��ي وت�صتعيد 
ثقت��ك بنف�ص��ك فتبدو مع �ل�رشي��ك على �أح�صن 

حال

احصلي على حاجبين كثيفين بهذا المكون الطبيعي


