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مهني��ًا: ي�سود الجواء املزيد من الإيجابيات 
يف  املنط��ق  وي�س��د  النفع��الت  وتختف��ي 
العالق��ات  عاطفي��ًا: ك��رة العت��اب ل تنفع، 
وعلي��ك ن�سيان املا�س��ي والبداأ  جمدداً �رشط 

ال�ستفادة من املا�سي

معنويات��ك  ترف��ع  �س��اّرة  اأخب��اراً  ت�سم��ع  مهني��ًا: 
وت�ساعدك على تخّطي الأزم��ات وامل�سكالت، اأكان 

من خالل ر�سالة تتلّقاها اأم ات�سال من اأحدهم 
عاطفي��ًا: قد ل تك��ون الظروف موؤاتي��ة لك اليوم اذ 

ترتاكم عليك الأمور ول تعرف من اأين تبداأ 

مهنيًا: يوم غني جداً باملفاجاآت ال�ساّرة �سواء على 
�سعي��د احلي��اة املهنية، ي�س��ود مناخ م��ن الت�سلية 
والرتفي��ه والأخبار ال�سعيدة عاطفي��ًا: الرومان�سية 
قوية جداً اليوم، اأم��ا اأيامك املقبلة ف�ستكون مليئة 

بال�سعادة

 مهني��ًا: احلظ اإىل جانبك يف الأي��ام املقبلة، حاول اأن 
ت�ستفي��د م��ن الو�سع ق��در امل�ستطاع لتحقي��ق مكا�سب 
ط��ال انتظاره��ا عاطفي��ًا: ه��دئ م��ن اندفاع��ك جتاه 

ال�رشيك، لأن ذلك قد يخلق عنده بع�ض الأنانية

مهني��ًا: ل تت��ورط يف م�سائ��ل ل تعني��ك، وخ�سو�س��ًا اأن 
ري��اح التغيري ب��داأت تع�س��ف وهي تنذر بح�س��م قريب مل 
تكن تتوقعه عاطفيًا: حت�س��ل على نتائج ايجابية نتيجة 
ملجه��ودك الذي بذلته. واجه احلبي��ب مبا تعرف ول تكن 

كتومًا

هني��ًا: ل ين�سح��ك الفل��ك الي��وم ب��اأن تق��وم ب��اأي 
مغامرات مادية. اأخرياً تنتهي من و�سع خمططاتك 
للف��رتة املقبلة عاطفيًا: يوم منا�سب لتخاذ قرارات 
ناجح��ة ويفرح العازب خالله��ا بانعتاقه من قيود 
التوت��ر والقل��ق فيتحّم�ض للبحث ع��ن حبيب �سائع 

او جديد 

مهنيًا: تتع��ّدد الحتمالت الإيجابية، وحترز 
جناحًا يف ع��امل التجارة والرتويج والإعالن 
والإع��الم والت�سوي��ق عاطفي��ًا: متتل��ك اليوم 
الكث��ري م��ن ال�سحر ل��ذا �ستع��رف جي��داً كيف 

تعمل مع املقربني اإليك
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7 مستحضرات لتستقبلي الربيع بعينين مشرقتين

 وبفع��ل الإجهاد والعوامل البيئّية، يرتاجع اإنتاج
 ه��ذا الإن��زمي مع م��رور الوقت، وبالت��ايل، ي�سّكل
 حتفي��ز اإنتاجه اأمراً مهمًا م��ن اأجل زيادة فعالّية
 عوام��ل احلي��اة وجتدي��د الب���رشة. ل تهملي هذه
 امل�سكلة يف ظّل تواف��ر اأف�سل امل�ستح�رشات بني
 يديِك. تعّريف اىل ه��ذه املجموعة التي اختارتها

:"لِك "نواعم
من �سانيل SUBLIMAGE كرمي 

 SUBLIMAGE La تتغلغ��ل تركيبة ك��رمي
Crème Yeux داخ��ل وامل�رشق��ة   الناعم��ة 
ّممت  الب�رشة لتمنحها ملم�سًا ناعمًا وخممليًا. �سُ
 تركيب��ة الك��رمي الغنية لُت�ستعم��ل ككرمي للعينني
 وكما�س��ك يف اآن مع��ًا وه��ي ت��راوح ب��ني اخلّفة
 احلريرّي��ة والكرميّي��ة املبهج��ة يف لق��اء منع�ض
 للمفارق��ات. ما اإن ُيطّبق ه��ذا الكرمي على حميط

.العني حتى مينحها الراحة الق�سوى
 من غريلن ABEILLE ROYALE كرمي 

 ي�سي��ف هذا الكرمي امل�ستخل���ض من ع�سل النحل
 الكثاف��ة اأو الإ�رشاق و املرون��ة اإىل ناحية حميط
ل ا�ستخدامه يف ال�سباح وامل�ساء  العينني، ويف�سَّ
-Face Treatقبل تطبيق زيت الوجه العالجي
ment Oil اأو ال�سريوم اليومي Daily Re-

pair Serum.
 Resveratrol Lift Eye Lifting بل�س��م 

Balm من Caudalie
 يرف��ع م�ستح���رش الح��رتايف هذا منطق��ة العني
 وي�سّده��ا، كم��ا ي�ساع��د عل��ى تخفي��ف انتف��اخ
 جي��وب العين��ني وي�س��ّد اجلف��ون. تب��دو العينان
 اأك��ر راح��ة و�سباب��ًا. كما اأّن��ه فّع��ال للغاية يف
 املنطقة املحيطة بال�سفتني. يحتوي على اأحما�ض
 الهيالوروني��ك املجهرّي��ة، ببتيدات ل�س��ّد الب�رشة
م�ستخ��رج نبات��ي  ومرّك��ب  للرتّه��ل   وم�س��اّدة 
 م��ن األبيزي��ا زه��رة احلري��ر، م�س��اّد لالنتف��اخ

.وللتجاعيد
 Love Eyes من جويل باري�ض

 كرمي حميط الع��ني اجلديد من جويل باري�ض هو 

 مزي��ج فريد م��ن املكونات املنتق��اة و املختارة
 لع��الج منطق��ة ح��ول العينني. يعمل ه��ذا الكرمي
 على متلي�ض واإخفاء اخلطوط الرفيعة والتجاعيد،
 يقل��ل من وجود الهالت ال�سوداء والنتفاخ حول
 العين��ني، بالإ�ساف��ة اإىل تعزي��ز �سالبة املنطقة
 واحلف��اظ عل��ى ليونته��ا، والنتيجة ه��ي عينان
 اأكر اإ�رشاقًا واأكر ثباتًا و�سبابًا. كل ما عليك هو
 الرتبي��ت بطريقة دائرية بعد و�س��ع الكرمي حول

 .منطقة العينني بدءاً من اأنفك
 ADVANCED NIGHT REPAIR 
CONCENTRATED RECOV-

ERY EYE MASK مناإي�ستيه لودر
-Ad ما�س��ك العي��ون اجلديد هذا م�سب��ع بتقنية
vanced Night Repair اإ�سافة اإىل موجة 
 م��ن الرتطي��ب املرك��ز وم�س��ادات تهّي��ج مهدئة
 لتجدي��د مظهر ب���رشة منطقة العين��ني وملم�سها
 بعد كل التوترات الت��ي ت�سّببها احلياة الع�رشية.
 نظ��ام تو�سي��ل مبتك��ر ذو ث��الث طبق��ات يوف��ر
 لب��ادات عالي��ة الأداء للعين��ني، لت�سبح اخلطوط

 الرفيع��ة واجلاف��ة ممتلئ��ة، حي��ث تغم��ر الب�رشة
 بالرتطي��ب ال��ذي يدوم �ساع��ات. يف غ�سون 10
 دقائ��ق فق��ط، ت�سب��ح منطق��ة العين��ني م�رشق��ة

.ومرتاحة ومتجّددة باإ�رشاق �سبابي
-Bio-Performance Suك��رمي العين��ني
per Corrective ّوكرمي ال�سدVital Per-
fection Sculpting Lift Cream م��ن 

�سي�سيدو
 ك��رمي العين��ني يق��اوم ال�سيخوخ��ة حي��ث يقاوم
 الإره��اق الذي يظهر يف منطقة العينني مع تقدم
 ال�س��ن ويح��ّدد مالم��ح املنطقة ليمنحه��ا مظهراً
 �سابًا وم�سدوداً ويقلل من ظهور الهالت ال�سوداء

.املحيطة بالعينني
 اأّما كرمي ال�سّد فمتعّدد الفعالية ي�سّد مالمح الوجه
 ويح�ّسن مظهر اخلطوط املحيطة بالفم والعينني،
 ويقلل م��ن ظهور البقع الداكن��ة، وي�ساعد يف �سّد
 الرتّه��ل يف منطقة اخلد وخّط الف��ك، بينما يعمل
 اأي�سًا على حت�سني مرون��ة الب�رشة وتفتيح لونها

!ليمنحِك مالمح م�سدودة ومظهراً اأكر �سبابًا

بغداد - متابعة 

خاص

ُيعّد حميط العني منطقة 
ح�ّسا�سة للغاية. وي�ؤّدي 

تعّر�ض هذه املنطقة 
للمحّفزات احلاّدة وامل�ستمّرة 
اإىل ح�س�ل خلل يف وظائفها 

اخلل�ّية واأبرزها ن�ساط اإنزمي 
يح�ّسن  الذي   HS6ST2
اأمد عمر الع�امل احلياتية 

وت�افرها احلي�ّي ون�ساطها.

طريقة عمل كيك الفراولة: 

هل تعانين حب الشباب في الصيف؟ هكذا تتجنبينها

إليك.. مؤشرات مبكرة على الحمل ال تتوقعينها

املقادير :
2 كوب دقيق

1 ملعقة بايكينج باودر
½ ملعقة �سغرية ملح

6 مالع��ق زب��دة عل��ى درج��ة ح��رارة 
الغرفة

1 كوب �سكر
½ كوي لنب زبادي

2 بي�سة
1 ملعقة �سغرية فانيليا

1 كوب فراولة نظيفة ومقطعة
2 موزة مهرو�سة

طريقة العمل :
350 درجة. 1 - حّمي الفرن على درجة حرارة 

2 - اخلطي الزبدة وال�سكر حتى يذوبوا جيداً.
3 - ا�سيف��ي البي���ض، الفانيلي��ا، الزب��ادي، الدقيق 

وقّلبي جيداً.
الفراول��ة  وحب��ات  املهرو���ض  امل��وز  ا�سيف��ي   -  4
املقطع��ة وقّلب��ي كل املقادي��ر حت��ى حت�سل��ي عل��ى 

عجينة متجان�سة.
وا�سكب��ي  بالزب��دة  مده��ون  قال��ب  اح���رشي   -  5
العجين��ة ب��ه ث��م ادخلي��ه الف��رن ال�ساخ��ن مل��دة 45 

دقيقة حتى تن�سج الكيكة.
6 - قّطعيها وزّينيها بحبات الفراولة ثم قّدميها.

خ��الل ف�سل ال�سي��ف، تعاين العديد م��ن الن�ساء من ظهور 
مفاج��ئ حل��ّب ال�سب��اب �س��واء يف منطق��ة الوج��ه والذقن 
واأعل��ى منطقة الظهر وذلك نتيجًة للتعّر�ض الكثيف لأ�سّعة 
ال�سم���ض. يكمن احلّل هن��ا يف التم�ّسك بنظ��ام غذائي غنّي 
بالألياف واحلر�ض على الروتني ال�سحيح للتنظيف. اإليِك 
فيم��ا يلي ن�سائ��ح "نواعم" اليومية لتجّن��ب هذه امل�سكلة 

يف الف�سول احلاّرة.
قويل ل لالأطعمة التي ت�سّبب حب ال�سباب

بغ���ض النظ��ر عن ع��دد امل��رات التي نت��وق فيه��ا لتناول 
البوظ��ة وال�سوكول والبيتزا، اإن كنِت تريدين ال�سيطرة على 
حب��وب وجهِك، فعلي��ِك اأن ترف�سي تن��اول كّل ما يحتوي 
عل��ى ال�سك��ر والطح��ني املك��ّرر. بع���ض الأغذي��ة البحرية 
والأغذي��ة الدهنية باإمكانها اأي�س��ًا اأن ت�سعل حب ال�سباب. 

جتّنبيها قدر امل�ستطاع!
جتّنبي الأطعمة التي ت�سّبب الإم�ساك

اتب��اع نظ��ام غذائي غن��ي بالألياف مبا يف ذل��ك الفواكه 
واحلم�سي��ات والبطيخ يعم��ل العجائ��ب لأمعائك. اجلهاز 
الإخراج��ي ال��ذي يعمل بطريق��ة �سحيحة مين��ع الإم�ساك 

والنتائج �ستظهر يف وجه نظيف ونقّي.
روتني تنظيف ب�رشتِك

خ��الل ف�سل ال�سيف، ترتاكم الكثري من الأو�ساخ والدهون 
عل��ى الوجه. ل تن�سي اأن تغ�سل��ي وجهك على الأقل مرتني 
يف الي��وم. ا�ستخدم��ي اأي�سًا مق���رشاً جيداً م��رة واحدة يف 
الأ�سبوع للتخّل�ض من اجللد امليت وتنظيف امل�سام بلطف. 
علي��ك اأن تك��وين م��ن املواظب��ات عل��ى روت��ني التنظيف 
لإبع��اد حب ال�سباب خالل ال�سي��ف. اختاري اأقنعة الوجه 
التي حتت��وي على حام���ض ال�سالي�سيلي��ك لتهدئة الب�رشة 
املعّر�س��ة حل��ّب ال�سب��اب. زي��ت �سج��رة ال�ساي ه��و اأي�سًا 

اخليار املثايل لهذه امل�سكلة.
غرّيي كرمي الرتطيب

ترطي��ب ب�رشت��ك يف ال�سي��ف ل يق��ّل اأهمي��ة ع��ن ترطيبه 
يف ال�ست��اء. لذلك، اختيار الكرمي��ات ال�سحيحة هو الأهم. 
اختاري دائمًا امل�ستح�رشات التي ل جتعل ب�رشتك دهنية 

ول ت�سّد امل�سام.
انتبهي اىل مكّونات منتجاتِك

الريتين��ول، حم�ض الغليكولي��ك، البنزويل بريوك�سايد هي 
بع�ض املقّومات التي ت�سيطر على حب ال�سباب خا�سة يف 
ف�س��ل ال�سي��ف. التطبي��ق املنتظم لكرمي اللي��ل مع اأي من 

هذه املنتجات هو فكرة جيدة.
العالج املبكر هو املفتاح

اإن كنِت ت�سعرين اأّن م�سكلة حّب ال�سباب تتفاقم على الرغم 
من جمي��ع الن�سائح اأع��اله وتخرج عن �سيطرت��ِك، فعليك 

زيارة طبيب الأمرا�ض اجللدية فوراً.

ح��ني تنتظر امل��راأة ح�س��ول احلمل بف��ارغ ال�س��ر، ي�سبح 
م��ن ال�سعب عليها حتى اأن تنتظ��ر نتيجة الختبار املنزيل. 
ولك��ن لالأ�سف، ل ميكنها اأي�سًا اأن ت�ستنتج هذا الأمر بطريقة 
طبيعي��ة قبل اأن تغيب عادتها ال�سهرية عن موعدها املحدد. 
ولكن حل�سن احلظ، يتفق املخت�سون على عدد من املوؤ�رشات 
الطبيعي��ة ال�سائع��ة الت��ي ير�سلها اجل�سم عن��د احلمل، والتي 
ميك��ن اأن تعتمدي عليها بع�ض ال�سيء. فيم��ا يلي، اإليك اأهم 

هذه املوؤ�رشات:
منّو �رشيع يف الأظافر

اإن �سع��رت فج��اأة باأنك بحاج��ة لتجديد ط��الء اأظافرك، فقد 
يك��ون الأمر ناجتًا اأي�سًا ع��ن ارتفاع يف هورمونات احلمل، 
التي تعزز منّو الأظافر ب�سكل ملحوظ، حتى اإن النمّو ال�رشيع 

لالأظافر قد يكون اأ�سدق من اختبار احلمل نف�سه.
تطّور حا�ّستي التذّوق وال�سّم

اإذا �سع��رت فجاأة بتطّور اأو ازدياد يف حا�ستي ال�سم والتذّوق 
جتاه بع�ض الأطعمة والروائح، فقد يدل هذا الأمر على ظهور 
هورمون��ات الطفل يف ج�سمك، التي تتمتع بقدرة على تغيري 
فعالية حوا�سك. ولكن هذا العامل يختلف بني امراأة واأخرى.

اأمل يف الثدي
تع��اين الكثري من الن�ساء م��ن اآلم يف الثدي، غالبًا ما تكون 
املوؤ���رش الأول على احلمل، خا�سة اأن ج�سمك يبداأ بالتح�رش 
لفرك��ة احلليب. ميك��ن حتى اأن تالحظ��ي ح�سا�سية وتوّرمًا 
يف الث��دي قبل اأن تفوت��ك العادة ال�سهري��ة. بالن�سبة للن�ساء 
اللواتي يعانني م��ن اآلم الثدي قبل دورتهن ال�سهرية عادة، 
ميكنه��ن التميي��ز من خ��الل ال�سعور ب��اأمل يف احللم��ة الذي 

ي�سّببه احلمل.
الإم�ساك والغازات

ل تنتظ��ر املعدة الغثيان ال�سباحي الذي يح�سل يف ال�سهور 

الأوىل م��ن احلمل لت�سطرب، اإذ اإنها تبداأ فور ح�سول احلمل 
بالفو�سى. اإن كنِت حام��اًل، فمن املحتمل اأن ت�سعري مبكراً 
الروجي�ست��ريون  هورم��ون  اإن  اإذ  والإم�س��اك،  بالغ��ازات 

اخلا�ض باحلمل يعمل على اإبطاء عملية اله�سم. 
ظهور بقع من الدماء

ل ت�سارع��ي اإىل ال�سع��ور بخيب��ة الأم��ل اإذا لحظت 
ظه��ور بع���ض بق��ع الدم��اء، اإذ اإنه��ا ل تعني دائم��ًا اأن 

عادتك ال�سهرية باتت قريبة. بع�ض الن�ساء يرين بقع الدماء 
يف املوعد املتوقع للدورة ال�سهرية ولكن ب�سبب احلمل. 

ال��دوار  فور ح�س��ول احلمل، ينخف�ض مع��دل ال�سكر يف الدم 
وتع��اين املراأة م��ن اجلفاف، ما ي�سّبب له��ا حالة من الدوار. 
له��ذا ال�سب��ب، ين�سح املخت�سون امل��راأة باأن تب��داأ بالعناية 
ب�سّحته��ا ومعدل ال�سوائ��ل يف ج�سمها منذ البدء مبحاولتها 

للحمل.

ل��ك ويف  النظ��ر يف عالق��ات  ق��د تعي��د  مهني��ًا: 
ارتباط��ات مهني��ة، وتعي���ض حال��ة م��ن الرتياح 
الكب��ري وعدم فق��دان الثقة عاطفي��ًا: تلتب�ض عليك 
الأمور وت�ساأل عن �سدق عواطف ال�رشيك اجتاهك، 

فتح�سل على جواب مريح

مهنيًا: تعيد النظر يف بع�ض الرتباطات املهنية، 
وتلقى جتاوبًا من امل�سوؤولني اأو من مراكز القوى 

او ال�سلطات
عاطفي��ًا: جل�ستك يف موعدك جيدة ولكن لي�ض اإذا 
كن��ت �ست�س��ع حواجز من التك��ر والغطر�سة. وّفر 

هذه اخلطط لتك�سب قلب احلبيب

مهني��ًا: تنج��ح يف اإع��ادة بن��اء م��ا ته��ّدم يف 
املا�س��ي، وبدء �سفحة جدي��دة بي�ساء وم�سّعة 
��ا مع بداية عملك اجلديد عاطفيًا: اأي  وخ�سو�سً
كلم��ة قا�سي��ة تنّف��ر ال�رشيك من��ك. حتا�ض ذلك 

وحاول التقرب منه قدر الإمكان

مهنيًا: يحمل هذا الي��وم وعوداً جريئة وخيارات 
ا. اإن��ه ي��وم تقّدم كب��ري على  وحل��وًل مهم��ة ج��ًدّ
ال�سعي��د املهن��ي عاطفي��ًا: ت�سع��ى اإىل ار�س��اء 
احلبيب وك�سب وده مبختل��ف ال�سبل. تقابله حلل 

بع�ض امل�ساكل العالقة بينكما

مهني��ًا: تت��اح لك الي��وم فر�سة عمل جدي��دة ولكنك 
ت�سعر بالرتدد جتاهه��ا. عليك اأن تتخلى عن عنادك 
فاإ���رشارك عل��ى موقفك ل��ن ي�سبب ل��ك اإل اخل�سائر 
عاطفيًا: احلبيب اإن�س��ان متفهم لكل ظروفك، ويبدي 

اهتمامًا كبرياً بكل ما يزعجك

ّ


