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بع���ض  م��ن  التق��رب  �ص��ادقة يف  رغب��ة  تتمل��كك  مهني��ًا: 
املت�رّصرين من ت�رصفاتك، وهذا يتطلب منك جراأة الفتة

 عاطفيًا: ت�ص��عر باالطمئنان العاطفي، واإذا �صعرت برغبة يف 
تطوير عالقتك بال�رصيك، فبادر اإىل التكلم معه يف املو�صوع

مهني��ًا: ال تخ�ص��ع لل�ص��غوط والت��زم تنفي��ذ التعليم��ات 
املوجه��ة اإليك فقط، وال تبتكر ما قد ي�ص��يء اإىل جهودك 
يف العم��ل عاطفي��ًا: احلوار الهادئ هو ال�ص��بيل االأف�ص��ل 
لتنع��م مع ال�رصيك بحي��اة هادئة، فتج��د اأن االأمور اأكرث 

�صهولة مما كنت تتوقع

مهني��ًا: معنويات��ك مرتفع��ة وقدرت��ك عل��ى االنفتاح 
مهّمة ووا�ص��عة ج��ّداً، االأمر الذي ينعك���ض اإيجابًا على 
خمتلف ال�ص��عد عاطفيًا: �ص��خ�ض م��ا يف العمل يلفت 
انتباهك وحتاول التق��رب منه لتتعرف اإليه اأكرث على 

اأمل البدء بعالقة جديدة

مهني��ًا: اإنتبه من مواجهات وحروب وال تتوّرط يف ق�ص��ية 
�ص��ائكة، بل راِجع اأوراقك وم�ص��تنداتك، وانتظر بع�ض ردود 
الفعل املتعّلقة بق�ص��ية مالية عاطفيًا: اأو�صاعك العاطفية 
تتح�ص��ن تدريجيًا ما ي�ص��عرك بالراحة واأن��ت قرب احلبيب، 

فتن�صى هموم الدنيا وت�صتعيد معه اأجمل اللحظات

مهني��ًا: ارتب��اك االأجواء يف العمل و�ص��وء تفاه��م وعدائية، 
امل�ص��ارحة ال تعط��ي ثماره��ا، ب��ل تنقل��ب علي��ك وتنغ�ض 
حيات��ك املهنية بع�ض ال�ص��يء عاطفي��ًا: الغو�ض يف بع�ض 
التفا�ص��يل ق��د يك��ون مفي��داً، لكن��ه لي���ض اله��دف املح��ّدد 

لعالقتك املقبلة للو�صول اإىل الغاية املن�صودة 

مهني��ًا: يزول بع���ض االلتبا�ض ابت��داًء من الي��وم، لكن ُكن 
حذراً جّداً وال ُتقدم على جديد قبل نيل موافقة اأرباب العمل 
واأ�صحاب اخلربات عاطفيًا: قد ت�صطّر اإىل الدفاع عن نف�صك 
اأو متّر بعالقة �صخ�صية مهّددة وتواجه بع�ض النزاعات مع 

ال�رصيك لكنك تتغلب عليها
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طرق طبيعية لصنع تونيك Tonic قابض للمسام في المنزل

 و ه��ذه املواد �ص��نعت خم�ص��و�ض حتى تلب��ي احتياجات 
كل اأن��واع الب���رصة، فيوج��د تونر يعمل عل��ى تهدئة الب�رصة 
وتوني��ك للرتطي��ب و توني��ك قاب���ض للم�ص��ام، و الوظيف��ة 
االأ�صا�ص��ية للتونيك انه يقوم بتنظي��ف الب�رصة من اأي اأتربة 
اأو �ص��وائب ال تق��در عل��ى اإزالتها املطهرات و الغ�ص��والت، و 
يوجد اأنواع تونر ال تقوم فقط بتنظيف الب�رصة، لكنها تعمل 

مبثابة بل�صم يقوم بتغذية الب�رصة و عالج م�صاكلها.
احلاالت التي توجب ا�صتخدام التونر

يف حالة اإ�صافة طبقة حماية للب�رصة فهو يقوم ب�صد م�صام 
الب�رصة بعد تطهريها، ويقلل من اإنتاج ال�صوائب من االأتربة 
وغريه��ا الت��ي تتواجد عل��ى الب�رصة، اأي�ص��ا يق��وم بحماية 
الب���رصة من الكل��ور واملع��ادن املوجودة يف امل��اء و التي 
توؤث��ر على الب���رصة، كما ان التونر يقوم مبنع ظهور ال�ص��عر 
الناعم الأنه يحتوي على احما�ض، مثل حم�ض اجلليكوليك  
و اأحما���ض األفا هيدروك�ص��ي،  التي تعم��ل علي منع ظهور 
ال�صعر على اجللد، ي�صتخدم اأي�صا يف حاالت انكما�ض م�صام 
الب�رصة فهو يقوم باإعطاء م�ص��ام الب�رصة �ص��كل اأ�ص��غر، عن 

طريق و�ص��ع كمية �ص��غرية من التونر عل��ى قطعة قطن، و 
ت�صتخدم بلطف على الب�رصة عن طريق م�صحها.

ي�ص��تخدم اي�ص��ا الإنعا�ض الب�رصة فيمكن الأ�ص��حاب الب�رصة 
الدهنية ا�ص��تخدامه بدل من الغ�ص��ل، ب�ص��بب تراك��م االأتربة 
عليه��ا وي�ص��عب عل��ى الغ�ص��ول اإزالتها والتون��ر يقوم بقاء 
الب���رصة نظيفة، اإ�ص��افة اإىل ذل��ك فاإنه يقوم ت��وازن درجة 
حمو�ص��ة الب�رصة، بالب�رصة الطبيعية تكون حم�صية وتكون 
درجة حمو�ص��ته ما بني خم�صة اإىل �صتة، لكن بعد ا�صتخدام 
الغ�ص��والت القلوي��ة مث��ل ال�ص��ابون فاإن��ه ي�ص��بب خلل يف 
االأحما���ض الطبيعي��ة املوجودة يف الب���رصة، و اجللد يكون 
حمت��اج اإىل �ص��يء يعيد له توازنه الطبيع��ي، و التونر يقوم 
باإع��ادة موازن��ة اأحما���ض الب�رصة ب�ص��كل اأ���رصع ويعد من 

الرقم الهيدروجيني.
التونر للب�رصة الدهنية

 ان التون��ر يق�ص��ي على ال�ص��وائب املوجودة عل��ى الب�رصة، 
ويقوم تنعي��م و ترطيب الب�رصة ويرتك الب�رصة نظيفة طوال 
الي��وم، حيث انه ���رصوري للب���رصة الدهنية في�ص��اعد على 
تقلي��ل امل�ص��ام و يعي��د درج��ة حمو�ص��ة الب���رصة، وميكنك 
ا�ص��تخدام تونر منا�ص��ب للب�رصة الدهنية بنف�صك، ا�صتخدمي 

املياه الباردة  يف �صناعة التونر فهو اأرخ�ض اأنوع التونر، 
كما انك ميكنك ا�ص��تخدامه يف اأي وقت بكل �ص��هولة، قومي 
با�ص��تخدام املي��اه الب��اردة للب���رصة فهي اأف�ص��ل من مياه 
ال�ص��نبور، فهي لي�صت فقط ترطب الب�رصة لكنها اأي�صا تعمل 

على عالج التهابات الب�رصة واإزالة الزيوت الزائدة عليها.
ف��اإذا كن��ت تعان��ني م��ن م�ص��اكل ح��ب ال�ص��باب و الب�رصة 
الدهني��ة، فاالأف�ص��ل لك االبتع��اد عن التونر ال��ذي يحتوي 
عل��ى الكح��ول يف تركيبه، النه ي�ص��بب ح�صا�ص��ية الوجه و 
تهي��ج و احم��رار للب���رصة و املاء الب��ارد اأو مكعب��ات الثلج 
تقوم ب�ص��د م�صام الب�رصة، وتقلل من الزيوت املوجودة عليه 
فاجعل��ي دائما ماء ب��ارد يف ثالجتك لال�ص��تخدام اليومي 
للب���رصة، و عند ا�ص��تخدام امل��اء البارد ومكعب��ات الثلج ال 
تقلقي من امل��واد الكيميائية التي تتواجد بداخله، و طبيب 
االأمرا���ض اجللدي��ة اإذا قمت بزيارته ين�ص��ح باالبتعاد عن 

التونر الذي يحتوي على كحول.
تونر ماء الورد

اأول من ا�صتخدم ماء الورد هم الفر�ض و القدماء امل�رصيني، 
وهو يعطي الب�رصة جمال طبيعي ويتم ا�ص��تخدمه كو�ص��فة 
ع��الج  و  التجاعي��د  ع��الج  و  الب���رصة  لتهدئ��ة  طبيعي��ة 

االلتهابات، كما ي�ص��تخدم يف �صد م�صام الب�رصة و التخل�ض 
م��ن التجاعيد، اإ�ص��افة اإىل ذلك فهو يعط��ي الب�رصة رائحة 
عطرية و يعترب ا�ص��تخدامه كاأنه تونر للب�رصة ب�صكل يومي، 
ميك��ن اأن تقومي بحفظ ماء الورد يف زجاجات ر�ض جيدة، 
وقومي بر�ص��ه وتوزيعه على الب�رصة قبل البدء يف ا�صتخدام 
املاكي��اج، حتى تتجنب��ني اأي اآثار جانبي��ة للماكياج مثل 

االلتهابات و تهيج اجللد.
تونر ال�صاي االأخ�رص

مع��روف عن ال�ص��اي االأخ���رص اأنه يحتوي عل��ى الكثري من 
م�ص��ادات االأك�ص��دة، وهي تقوم ظهور جتاعيد الب�رصة فهو 
عن���رص مثايل ت�ص��تطيعني م��ن خالله احلفاظ على �ص��حة 
ب�رصت��ك، فهو يقوم برتطي��ب الب�رصة و التخل�ض من الزيوت 
الزائ��دة املوج��ودة عل��ى الب�رصة، كم��ا اأنه يعال��ج اخلطوط 
الدقيق��ة و التجاعي��د الت��ي تع��اين منه��ا اأ�ص��حاب الب�رصة 
الدهني��ة، ميكنك �ص��ناعة تونر ال�ص��اي االأخ�رص يف منزلك 
ع��ن طري��ق نق��ع كي���ض اأو كي�ص��ني من��ه يف امل��اء املغلي، 
وقومي برتكه حتى يربد ثم خزينة يف زجاجات منا�ص��بة، 
و ا�ص��تخدميه يومي��ا عل��ى ب�رصت��ك يف كل �ص��باح حت��ى 

حت�صلي على النتائج املطلوبة.

متابعة  ــ الجورنال 

طريقة عمل مربى الفراولة 

5 تأثيرات مدمرة للخيانة الزوجية على األطفال

ماذا تعرفين عن برايمر العيون؟

مربى الفراولة بالقرفة املكونات خم�صمئة غرام من 
ال�ص��ّكر االأبي�ض. ملعقتان كبريتان من ال�صكر البني. 
عود من القرفة. ع�ص��ري ليمون��ة. ب�رص ق�رصة برتقالة 
واح��دة. كيلوغ��رام م��ن الفراول��ة. طريقة التح�ص��ري 
نغ�ص��ل حّب��ات الفراولة جي��داً، ومن ث��ّم ُنقّطعها اإىل 
قطٍع متو�ّص��طة يف حجمها. ن�ص��ع قط��ع الفراولة يف 
قدر، وُن�ص��يف ال�ص��ّكر ونقّلب جيداً حتى يتوزع على 
الفراول��ة، ون�ص��ع املزي��ج على ن��اٍر متو�ص��طة حتى 

يغلي. نخّفف النار، ون�ص��يف كاّلً من ب�رص الربتقال، 
وعود القرفة، وع�ص��ري الليم��ون، ونرتك اخلليط على 
الن��ار حتى يغل��ي مع التقليب امل�ص��تمر. نرتك خليط 
الفراول��ة اإىل اأن ُنالح��ظ و�ص��وله اإىل الن�ص��ف، م��ع 
االنتب��اه للتحري��ك والتقلي��ب ملنع الت�ص��اقه. نرفع 
الق��در عن النار، ونرتك املربى اإىل اأن يربد ثّم نعّبئه 
��ة بالتخزين  يف عل��ب زجاجّي��ة اأو برطمانات خا�صّ

يف الثاّلجة.

 عندما يزرق املرء باالأطفال، ينتابه �ص��عور عارم 
بال�ص��عادة واحلب واحلنان جتاههم، ويبذل كل ما 
بو�صعه لتاأمني كافة احتياجاتهم وتوفري الرعاية 

واحلماية لهم. 
ومن املعروف اأن اإجناب االأطفال وتربيتهم، يلقي 
عل��ى عات��ق االأبوين م�ص��وؤولية ك��ربى والتزامات 
كث��رية، ويج��ب عل��ى الزوجني ع��دم ارت��كاب اأية 
اأخطاء ج�ص��يمة ق��د تلح��ق االأذى باأطفالهما، مثل 
ال�ص��جار امل�ص��تمر واخليان��ة الزوجي��ة. وم��ن هذا 
املنطل��ق اأورد موق��ع فاميلي �ص��ري االإلكرتوين، 5 
تاأثريات مدم��رة للخيانة الزوجي��ة على االأطفال، 

كما يلي:
 1 - تعلم اخليانة الزوجية

وفق��ًا لدرا�ص��ة جدي��دة اأجرته��ا موؤ�ص�ص��ة "رابط��ة 
العالق��ات" على 300 طالب، ف��اإن الطالب الذين 
يرتعرعون يف اأ�رصة تعاين من خيانة اأحد االأبوين 

لالآخ��ر، هم اأكرث عر�ص��ة ملمار�ص��ة نف�ض ال�ص��لوك 
عندم��ا يك��ربون بن�ص��بة ال�ص��عفني. فم��ن طبيعة 
االأطفال اأن يتخذوا اآباءهم قدوة لهم يف كل �ص��يء 

حتى يف الكثري من االأمور ال�صلبية.   
2 - ال�صعور باخليانة

عندم��ا يخون اأحد الزوجني، ن�ص��فه االآخر، ي�ص��عر 
االأبن��اء باأن��ه خانه��م اأي�ص��ًا، وبالن�ص��بة لهم فاإن 
للموؤ�ص�ص��ة  خيان��ة  ه��ي  والديه��م  ب��ني  اخليان��ة 
االأ�رصي��ة برمته��ا، الأنها توؤثر �ص��لبًا عل��ى كل من 
يعي���ض يف املن��زل. باالإ�ص��افة اإىل ما �ص��بق فاإن 
اخليانة الزوجية ت�صعر االأطفال بعدم االأمان الذي 

ال يجب اأن ي�صعر به اأي طفل يف �صن مبكرة. 
 3 -  عدم االإميان باحلب

عن��د قي��ام اأح��د الزوج��ني بخيان��ة االآخ��ر، ياأخذ 
االأطفال فكرة �ص��يئة عن العالقة الزوجية، وتن�ص��اأ 
لديهم قناعات متنعهم من التفكري باحلب بطريقة 

اإيجابي��ة، وتدفعه��م لالعتقاد بعدم وج��ود عائلة 
�صعيدة اأو زواج �صعيد. 

 4 - فقدان الثقة
تعترب الثقة عاماًل مهمًا يف ا�ص��تقرار و�ص��عادة اأي 
اأ���رصة، ومن املفرت�ض اأن يك��ون االأطفال قادرين 
على الثقة بوالديهم اأكرث من اأي �صخ�ض يف العامل. 
وبح�صب الطبيبة النف�صية اآنا نوغالي�ض فاإن خيانة 
اأح��د الوالدي��ن لالآخ��ر، يعترب خرقًا للثق��ة، وين�رص 
ج��واً من القلق لدى االأطفال يدفعهم للت�ص��اوؤل عن 

كل �صيء وعدم الوثوق مبا يقوله االآباء لهم. 
 5 - عدم تعايف االأطفال من ال�صدمة

من امل�ص��تحيل اأن يب��داأ االأطف��ال بالتعايف حاملا 
تنتهي زوبعة اخليانة الزوجية، خا�ص��ة اإن انتهت 
بط��الق الوالدين. ويتطلب االأم��ر وقتًا طوياًل حتى 
يفه��م االأطفال ما ح��دث ويب��دوؤوا باالعتياد على 

اأ�صلوب احلياة اجلديد مع اآبائهم.

 �ص��هد عامل التجميل يف االآونة االأخرية انت�صار م�صتح�رص 
 .Eye Primer جتمي��ل جديد، اأال وه��و برامير العي��ون

فما هي ا�صتخداماته؟ 
ولالإجاب��ة عل��ى ه��ذا ال�ص��وؤال اأو�ص��حت جمل��ة "اإيل��ي" 
االأملاني��ة اأن برامي��ر العي��ون ه��و عبارة عن م�ص��تح�رص 
اأ�ص��ا�ض ي�ص��اعد على ثب��ات ظ��الل اجلف��ون ودوامها ملا 
ي�ص��ل اإىل 24 �صاعة، حيث اإنه يحول دون تفتت جزيئات 
اللون وتر�صبها يف طّية اجلفن بعد مرور عدة �صاعات من 

تطبيق الظالل. 
 اأ�صكال خمتلفة

واأ�ص��افت املجلة املعني��ة باجلمال واملو�ص��ة اأن برامير 
العي��ون يظهرباأ�ص��كال خمتلفة، مثل ك��رمي اأو جل اأو قلم. 
كما اأنه يطل بطيف لوين كبري ميتد من الدرجات ال�صفافة 
و�ص��واًل اإىل الدرج��ات الرّباق��ة، والتي ت�ص��في مزيداً من 

التوهج على اجلفون. 
ومين��ح الربامير ب���رصة اجلفون ملم�ص��ًا م�ص��تويًا ومظهراً 
موح��داً ومتجان�ص��ًا. وم��ن املث��ايل ا�ص��تخدام الدرجات، 

الت��ي حتاكي ل��ون الب���رصة واملائلة اإىل االأ�ص��فر الإخفاء 
موا�ص��ع االحم��رار وموا�ص��ع الب���رصة ذات االأل��وان غ��ري 
املتجان�ص��ة. وللب�رصة احل�صا�ص��ة توجد اأنواع من الربامير 
م��زودة مبعامل حماية من ال�ص��م�ض اأو مواد فعالة تقاوم 

ال�صيخوخة.
وع��ن كيفي��ة تطبي��ق الربامير، اأو�ص��حت "اإيل��ي" اأنه يتم 
توزيع الربامير ب�ص��كل مت�ص��او عل��ى اجلفن باأكمل��ه بدءاً 
من منبت الرمو�ض باجتاه االأعلى اإىل احلاجب، ثم و�ص��ع 

ظالل اجلفون املرغوبة.
1 - اختاري اف�ص��ل برامير للعني  �ص��ور اف�ص��ل برامير 

title للعني
يعترب برامير العني اأ�صا�صيًا من اأجل احل�صول على مكياج 

يدوم ل�صاعات طويلة ويحافظ على جمال اإطاللتك.
لذلك، اختارت لك "يا�ص��مينة" هذه املجموعة من اف�ص��ل 

برامير للعني لتختاري ما ينا�صبك.
 2 - برامي��ر Urban decay  �ص��ور اف�ص��ل برامي��ر 

title للعني

يتمي��ز هذا الربامير م��ن Urban Decay بقدرته على 
ت�ص��حيح لون املنطقة ح��ول عينيك، ليمنحها مام�ص��ًا 

�صل�صًا وناعمُا.
برامي��ر  اف�ص��ل  �ص��ور    NYX برامي��ر   -  3

للع��ني title يتمي��ز ه��ذا الربامير باأن��ه خفيف 
على الب���رصة، مينحك االإ�ص��اءة واالإ�رصاق��ة الالزمة 

ملنطقة العينني. ويا�صعدك على اإخفاء الهاالت ال�صوداء.
4 - برامير Maybelline  �صور اف�صل برامير للعني 
title هذا امل�ص��تح�رص م��ن Maybelline خايل من 
امل��واد العطرية، مينحك النعومة الت��ي تريدينها ملنطقة 
حول العينني. وبف�صل تركيبته املغذية يعمل على اإخفاء 

الهاالت ال�صوداء وظهور اخلطوط الرفيعة.
اف�ص��ل  Make Up Forever  �ص��ور  برامي��ر   - 5
العين��ني  ح��ول  منطق��ة  يغ��ذي   title للع��ني  برامي��ر 
ويرطبه��ا، يخل��ق طبق��ة واقي��ة حلماي��ة ه��ذه املنطق��ة 
م��ن العوامل اخلارجي��ة وجتدد خالياه��ا واحلفاظ على 

�صبابها.

مهنيًا: ح�ص��ورك القوي مهم جداً يف الف��رتة املقبلة، لكن 
احل��ذر واج��ب اأحيان��ًا وال �ص��يما يف االأوقات التي ت�ص��هد 
بع�ض التوت��رات املهنية عاطفيًا: الغرية تهّدد العالقة مع 
ال�رصيك، وال�ص��بب هو بع�ض الريبة يف ت�رصفاتك، فحاول 

القيام مبا ي�صاهم يف التخل�ض من تلك الغرية 

مهني��ًا: حيويت��ك م��ا ت��زال يف اأوجه��ا وتنج��ز الكث��ري من 
االأعم��ال وحتقق نتائج غري م�ص��بوقة تبهر اجلميع وتاأتيك 
بغري املتوقع اأو املنتظر عاطفيًا: يدور يف ذهنك الكثري من 
الت�ص��اوؤالت عن احلبيب وحت��اول اأن جتد له��ا اإجابات اإما 

منه مبا�رصة اأو من اأ�صخا�ض مقربني منه جداً

مهني��ًا: قد تتعّر�ض ه��ذا اليوم التهام م��ا. اإذا اأردت اإطالق 
فك��رة اأو م�رصوع، فافعل ذل��ك، القرار النهائي مطلوب منك 
للح��د من اخل�ص��ائر الكبرية عاطفيًا: تفه��م ال�رصيك لك مهم 
لالثنني معًا، لكّن الت�صاهل اأحيانًا يعقد الو�صع ويو�صلكما 

اإىل الطريق امل�صدود

مهني��ًا: تك��ون هذا الي��وم مرتاح��ًا للتط��ور ولينًا يف 
التعامل وقادراً على بث احلما�صة يف قلوب املحيطني 
بك عاطفيًا: عالقة ممت��ازة واإ�رصاق وانفتاح، فّكر يف 

اأمنية ما واعلم اّنها �صتتحقق خالل االأيام املقبلة

مهني��ًا: اليوم ُتتاح ل��ك فر�ض ا�ص��تثنائية، وتنجح يف 
��ل  حملة دعائية كبرية ت�ص��تقطب فيها التاأييد وتتو�صّ
اإىل اإقن��اع ارب��اب العم��ل بوجهة نظ��رك عاطفيًا: تطّل 
بجاذبي��ة ق�ص��وى ويك��ون بريق��ك م�ص��عًا وت�ص��تقطب 
اهتم��ام ال�رصي��ك اأك��رث م��ن اأي وق��ت م�ص��ى، فيعم��ل 

امل�صتحيل الإر�صائك 

تونيك Tonic الب�شرة 
هو عالج يخ�ص الب�شرة 
الدهنية يكون على �شكل 

�شائل، حيث ميكن جتهيزه 
يف البيت اأ� �شرا�ؤه من 

املحالت التجارية، � 
هو يتكون يف الأ�شا�ص 

من املاء بالإ�شافة اإىل 
جمموعة من الزيوت 

العطرية �املكونات 
النباتية،

مهنيًا: يحمل اإليك هذا اليوم بع�ض احللول مل�ص��اكل 
�ص��ابقة، وتك��ون االت�ص��االت م��ع االآخري��ن �صل�ص��ة 
و�صهلة وتتعرف اإىل جديد عاطفيًا: بع�ض التغيري يف 
روتني العالقة يزيد من اإعجاب ال�رصيك بك فيعر�ض 
عليك جتديد �صهر الع�صل وا�صتعادة املا�صي اجلميل


