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مهنيًا: تتخل�ص �ليوم من �أزمة مهنية م�ستجدة 
�سببها �أحد �لزمالء �لنكديني، وت�ستعيد ن�ساطك 
�ملعهود وقابليتك على �لعمل عاطفيًا: ي�س��عدك 
�ل�رشيك باأف��كاره �لبناءة، وي�س��اعدك لتتجاوز 

�مل�ساكل �لتي تخ�سى تاأثريها يف �لعالقة

مهني��ًا: ح��اول �أن تك��ون �أك��ر جدي��ة يف �لعمل، 
وحاف��ظ عل��ى هدوئ��ك �ملعت��اد لتتج��اوز بع���ص 
�لعقبات �لت��ي تعرت�ص تقدمك عاطفي��ًا: ت�سطدم 

ببع�ص �لعر�قيل �لتي جتعلك حمبطًا،

مهنيًا: يوم مثمر ون�سيط لك �أيها �ملجتهد و�ملثابر، 
ل تهم��ل عمل��ك ول تتكا�سل ول ت��رتدد يف �لإقد�م 
عل��ى خطو�ت جريئة عاطفي��ًا: ل تقف عند �ملحطة 
�لأوىل م��ن �خليب��ة، لأن �لأف��ق يب��دو �أك��ر جناحًا 

وفائدة ول �سيما يف جمال �مل�ساريع �مل�ستقبلية

مهني��ًا: ل ت�سم��ح لأح��د �أن يخ��رب عليك حيات��ك، مز�ج 
�لنا�ص م�سكلتهم هم ولي���ص م�سكلتك �نت، و�لرتفاع عن 
�لهم��وم �لب�سيطة قد ي�ساعدك يف �تخ��اذ �لقر�رت �ملهمة 
و�مل�سريي��ة عاطفي��ًا: علي��ك �أن متنح �ل�رشي��ك مزيد�ً من 
�لوقت و�لهتمام، فهو ي�سعر باأنه مهم�ص على نحو كبري

مهني��ًا: �أحذرك م��ن هذ� �لي��وم و�أرى ت�سنجات خالله 
وعتب��ًا و�أعط��اًل يج��ب �أن ت�سلحه��ا قب��ل �أن تتفاقم 
�لأم��ور وتزد�د تعقي��د�ً عاطفيًا: �لتفاه��م مع �ل�رشيك 
ه��و �أق�رش �ل�سبل للو�سول �إىل عالقة �سليمة بعيد�ً عن 

�ل�سو�ئب و�ملطبات

مهنيًا: �جلو مربك وقد تظهر متاعب مع بع�ص �لزمالء 
�أو م�سوؤولية طارئة �أو م�رشوع �سخم غري متوقع

عاطفي��ًا: عليك �أن تتفه��م خماوف �ل�رشي��ك، فهو �أكر 
�طالعًا على �لو�سع �لعائلي ويدرك �أبعاد �خلطاأ

مهنيًا: ت�ستخل�ص يف هذ� �ليوم �لعرب وتتو�سل 
�لت��ي تري��ح �سم��ريك  �لقناع��ات  �إىل بع���ص 
و�أع�ساب��ك عاطفي��ًا: ح��اول �أن تتق��رب �أك��ر 
م��ن �ل�رشيك �ليوم و�منح��ه �ملزيد من �حلنان 

و�لعطف وتفهم و�سعه �ملحرج
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ما هو المكياج المناسب للفتاة الجامعية ؟
لك��ن يج��ب �أن تعلم��ي �أن �ملو�س��ة ه��ذ� �لعام 
للفتي��ات ه��ي �ملكي��اج �لطبيع��ي، �ل��ذي يربز 
و�سباب��ه  �لرب��اين  وجمال��ه  �لوج��ه  ن�س��ارة 
�لناب���ص. لذ� ف�سنعر�ص علي��ك فيما يلي بع�ص 
�لأفكار لأحدث �لإطاللت �لتي �ستجعل مظهرك 
ر�ئ��ع �جلم��ال وب�س��كل ينا�سب �سن��ك يف �لوقت 

نف�سه:
– �ملظه��ر �لر�ئ��ع ل يرتب��ط بال�سن، بل كل ما 
علي��ك ه��و �لهتمام ب�سح��ة ون�س��ارة ب�رشتك 
من��ذ �س��ن مبك��رة، و�أن حتميه��ا م��ن م�س��اكل 
�لبث��ور وحب �ل�سباب �ملرتبط��ة ب�سن �ملر�هقة، 
وهذه ه��ي �خلطوة �لأوىل ل�سم��ان وجه جميل 
وم���رشق. بع��د ذل��ك علي��ك �أن تدرك��ي �أن ل��كل 
�س��ن �ملكي��اج �ملنا�س��ب ل��ه، ل��ذ� ل تظن��ي �أبد� 
�أن �لأل��و�ن �ل�سارخ��ة �ل�رشيح��ة كالأحم��ر �أو 
كمي��ات �ملكي��اج �ملبال��غ فيه��ا �ست�سيف لك، 
فبالعك���ص �سيبدو مظهرك مفتع��ال ول يتنا�سب 

�أب��د� م��ع �سنك وحقيق��ة تو�جدك مب��كان لتلقي 
�لعلم كاجلامعة.

– �أم��ا �لأن�س��ب ل��ك، فه��و ��ستخ��د�م �ملكي��اج 
بطريق��ة فني��ة، م��ن خ��الل ��ستخ��د�م درج��ات 
و�أل��و�ن �أقرب ما تكون لأل��و�ن وجهك �لطبيعية 
فتك��ون �لنتيج��ة ه��ي �إب��ر�ز وحتدي��د جمال��ك 
�لطبيع��ي حت��ى تلفت��ي �لنتب��اه م��ن �لنظ��رة 
�لأوىل، ولي���ص ت�سويهه وحتوي��ل وجهك للوحة 

مر�سومة فقدت قيمتها.
– طريقك لتحقي��ق ذلك هو ��ستخد�م منتجات 
عاملية عالية �جل��ودة وبدرجات �ألو�ن منا�سبة 
بطريق��ة  ��ستخد�مه��ا  ث��م  وب�رشت��ك،  ل�سن��ك 
�سحيح��ة لتح�سل��ي بالفعل عل��ى نتيجة ر�ئعة 
ومظه��ر طبيعي و�ساح��ر للغاية. وه��ذ� �ملظهر 
�ملالئك��ي �جلذ�ب هو �ملو�سة ه��ذ� �لعام مهما 
كان��ت نوعي��ة ب�رشت��ك ومهما كان��ت �ملنا�سبة 

�لتي �ستتو�جدين بها.
مزي��ج  ��ستخ��د�م  ميكن��ك  �جلف��ون  لظ��الل   –
خفيف م��ن لون �لكاكاو مع �للون �لبني �لفاحت 

لتح��ددي جفون��ك ب�سكل ر�ئع بعي��د� عن �جلر�أة 
�ل�سديدة.

وميكن��ك  �لعي��ون  حتدي��د  لقل��م  د�ع��ي  ل   –
�لكتف��اء با�ستخ��د�م �ملا�س��كار� عل��ى رمو�سك 
�لعلوي��ة و�ل�سفلية لإبر�ز طولها وجمالها ب�سكل 

طبيعي جذ�ب.
– ��ستخدم��ي درج��ة فاحتة م��ن �أحمر �خلدود 
وبكمي��ة قليلة ج��د� ملنح خديك ت��ورد� طبيعيا 
ووزعي��ه كذل��ك بكمي��ات �سئيل��ة للغاي��ة يف 

�أنحاء وجهك ليمنحك �إ�سعاعا خا�سا.
– �أكمل��ي مظه��رك �لر�ئ��ع بالقلي��ل م��ن �أحمر 
�ل�سف��اة بو�ح��دة م��ن درج��ات �ل��وردي �لفاحت 
و�ل��ذي يحمل ��س��م ماركت��ك �ملف�سل��ة �أو �لتي 
تر�سحه��ا ل��ك و�لدت��ك �إن كان��ت ل خ��ربة لديك 

بعد. 
يف حال��ة تف�سيل��ك ل�ستخ��د�م حم��دد �لعيون، 
ح��اويل �لتخل��ي ع��ن �ملا�س��كار�، و��ستخدم��ي 
حمدد� �سائ��ال باللون �لأ�س��ود �أو �لبني و�بدئي 
م��ن ز�وي��ة �لعني متجه��ة �إىل �خل��ارج. تاأكدي 

من حتديد �لعني بالق��رب من خط �لرمو�ص قدر 
�لإم��كان لت�سمن��ي ع��دم وج��ود �أي �أخطاء يف 
مظهرك �لنهائي، ثم �سعي بعد ذلك على وجهك 
مرطب��ا له ل��ون ب�رشتك لتغطي��ة �أي عيوب بها، 
ث��م ��ستخدم��ي �لقليل من �أحمر �خل��دود باللون 

�لوردي �لالمع.
– �إذ� كن��ت فت��اة رومان�سي��ة حامل��ة �لطباع، 
�ملختلف��ة  �لت��وت  ل��ون  درج��ات  ��ستخدم��ي 
لأحم��ر �خل��دود و�ل�سفاة لأنه��ا �ستتو�فق متاما 
مع �سخ�سيت��ك وت�سفي علي��ك �إ�رش�قة خا�سة، 
وذلك بعد و�سع كرمي �أ�سا�ص بدرجة �أفتح قليال 
م��ن لون ب�رشت��ك. وملزيد م��ن �لبهجة و�جلمال 
�لأبي���ص،  بالل��ون  عي��ون  حم��دد  ��ستخدم��ي 
و�كتف��ي مبلم��ع �ل�سفاة على فم��ك ملظهر غاية 

يف �لرب�ءة و�جلاذبية.
ونوؤك��د مرة �أخ��رى عل��ى �أن �لفي�سل يف جناح 
مظه��رك ه��و ��ستخ��د�م منتج��ات م�سه��ود لها 
باجل��ودة �لعالي��ة، وو�سعه��ا بكمي��ات ب�سيطة 

للغاية وباألو�ن منا�سبة.

بغداد -هيفاء القره غولي 

خاص

�سواء كنت �ستدخلني عامل 
اجلامعة لأول مرة هذا العام، 

اأو اأنك بالفعل طالبة فيها، 
فبالتاأكيد �ست�ساورك الرغبة 
يف ا�ستخدام م�ستح�سرات 

التجميل لتاأكيد ح�سورك 
القوي واجلذاب و�سط 

زميالتك. 

6  درجات من أحمر الشفاه إلطالالتك في العمل

طريقة عمل.. الكعك بالشوكوالتة 

إلطاللة أنيقة في فصل الشتاء مكياج أزرق غامق

�سدي��دة  ح��رية  يف  �لن�س��اء  �أغل��ب  تق��ع 
عن��د �ختي��ار ل��ون �أحمر�ل�سف��اه �ملنا�س��ب 
للعم��ل، ليتنا�س��ب م��ع �إطاللته��ن �لر�سمية 
و�سخ�سياته��ن �لعملي��ة. وق��د تلج��اأ �أغلبن��ا 
لختي��ار درجات �لني��ود �أو �لألو�ن �لفاحتة 
ط��و�ل �لوق��ت يف روت��ني �سدي��د ب��دون �أي 
جتدي��د، كم��ا تق��ع بع���ص �لن�س��اء يف خط��اأ 
�ختيار بع���ص �لدرجات �لقوي��ة �لتي تنا�سب 
�ل�سه��ر. �إن كن��ت ل تز�ل��ني تعان��ني م��ن ه��ذه 
�حل��رية، نقدم �إليك جمموعة م��ن �أف�سل درجات 
�أحم��ر �ل�سفاه �لتي تلي��ق باإطاللت��ك �لر�سمية 
وتنا�سب �أج��و�ء �لعمل لتختاري 

من بينها.
1 -�لبنف�سجي

�لبنف�سج��ي من درجات 
�أحم��ر �ل�سفاه �لأنثوية، 
بجمي��ع  تلي��ق  و�لت��ي 
�لب���رشة.  درج��ات 

وه��و من �لدرجات �ملف�سل��ة لت�ستخدميها خالل 
�لعم��ل، كما �أن��ه منا�س��ب جلميع �أل��و�ن و�أمناط 

�ملالب�ص خالل �لنهار.
2 - �خلوخي

تقع درجة �أحم��ر �ل�سفاه �خلوخي �سمن درجات 
�أحم��ر �ل�سف��اه �لأنيق��ة و�ملف�سل��ة ل��دى �لكث��ري 
من �ل�سي��د�ت �لعام��الت. في�ساعدك عل��ى �إكمال 
�إطاللت��ك �لر�سمي��ة مبظه��ر ج��ذ�ب. لكن��ه ق��د ل 
ينا�سب �ساحب��ات �لب�رشة �ل�سمر�ء،�ختاريه فقط 

�إن كنت من �ساحبات �لب�رشة �لفاحتة.
3 - �لكرميي

�أحم��ر �ل�سف��اه �لكرميي من �لأل��و�ن �لر�ئجة لهذ� 
�ملو�سم، كما �أنه خي��ارك �لأول لإطاللت �لعمل. 
�إن كنت ترغب��ني يف �لتخلي عن درجات �لنيود، 
�خت��اري هذ� �لل��ون، وهو منا�س��ب متاًما جلميع 

درجات �لب�رشة.
4 -�ملرجاين

لتحقي��ق �لت��و�زن ب��ني �أ�سل��وب حيات��ك �ملهنية 

�لل��ون  �ختي��ار  ميكن��ك  �لعم��ل،  يف  و�أناقت��ك 
�ملرج��اين لأحمر �ل�سف��اه. لكن تذك��ري جيًد� �أن 
تخت��اري �لدرج��ات �لأفت��ح من ه��ذ� �للون مع 

توزيعه��ا جي��ًد� عل��ى �سفتي��ك با�ستخ��د�م 
�لفر�ساة.

5 -�لوردي
�أحم��ر �ل�سف��اه �ل��وردي ه��ي �لدرج��ة �لرقيقة 

�لأنيق��ة.  �لكال�سيكي��ة  لالإط��اللت  و�ملنا�سب��ة 
ت�ساع��د على �إبر�ز جمال��ك بطريقة ب�سيطة بدون 

تكلف، ويليق متاًما بجميع درجات �لب�رشة. 
6 -�لأحمر

�إن كن��ت ترغبني يف �رت��د�ء �أحمر �ل�سفاه �لأحمر 
يف م��كان �لعم��ل، فلذلك قو�ع��د �أ�سا�سي��ة عليك 
مر�عاته��ا. �خت��اري �لدرجات �لأفت��ح بعيًد� عن 
�لدرج��ات �ل�سارخ��ة، وزعي��ه جي��ًد�، كما ميكن 
توزي��ع �لقليل م��ن ك��رمي �لأ�سا�ص عل��ى �سفتيك 
لتجنب �لتلطخات �ملزعجة و�حلفاظ على ثباته 

طوياًل.

  2 دقي��ق.  ك��وب    4
ملعق��ة �سغ��رية بيكينج 
بودر. ذرة ملح. 2  ملعقة 
 . مطحون��ة  قرف��ة  �سغ��رية 
ك��وب    2 د�ك��ن.  كاكاو  ك��وب   1/2
بن��دق مف��روم . 2  كوب زب��د.. كوب 
وثلث كوب �سكر. 2 ملعقة �سغرية 
زيت. للتزيني: �سيكولتة د�فئة. 

ك��وب �سك��ر ب��ودرة. بن��دق مف��روم طريق��ة �لتح�سري 
:نب��د�أ �أول باإ�سعال �لفرن عل��ى درجة حر�رة متو�سطة 
)180 درج��ة مئوية( ننخل �ملكونات �جلافة )�لدقيق 
و�لبكن��ك ب��ودر و�لقرف��ة و�ل��كاكاو وذرة �ملل��ح ( يف 
وع��اء للعج��ن. يف وع��اء �آخ��ر قومي بخل��ط �لزبد مع 
�ل�سكر جيد� حتى تتكون لديك عجينة ه�سة كالكرمية.

�أ�سيف��ي خليط �لدقيق تدريجيا وبخفة خلليط �لكرمية 
�ملخفوق��ة ، و�خفقي بع��د كل �إ�سافة حت��ى يتجان�ص 

�ملق��د�ر ويختفي �لدقيق ، وتتك��ون لديك عجينة لينة 
ومتما�سك��ة قابل��ة للت�سكي��ل.   جه��زي �سيني��ة ف��رن 
مدهون��ة بال�سم��ن وملعقت��ي �لزي��ت. قوم��ي بتق�سيم 
�لعج��ني �إىل ك��ر�ت �سغ��رية مت�ساوي��ة بحج��م ع��ني 
�جلم��ل. قومي بت�سكيل ك��ر�ت �لكع��ك بال�سغط عليها 

قليال يف ر�حة يدك، ثم ر�سي �لوحد�ت يف �ل�سينية.
�أدخل��ي �ل�سيني��ة �لفرن بدرج��ة ح��ر�رة 180 درجة 

مئوية ملدة 20 دقيقة.

خ��الل مو�سم �ل�ستاء ، دوما تبح��ث �ملر�أة عن �كتمال �رش 
جماله��ا و�أناقته��ا يف و�س��ع �ملكي��اج �ملنا�س��ب معها ، 
فين�س��ح على �ملر�أة ��ستخد�م �لل��ون �لأزرق �لغامق لهذة 
�ل�سن��ة ، حي��ث يعت��رب �لل��ون �لأزرق من �لأل��و�ن �لر�ئجة 
و�جلذ�ب��ة ، و�سي�سب��ح �ملف�س��ل لدي��ك �إذ� قم��ت بتطبيقه 
بطريق��ة جيدة �ليك هذه �لطرق: و�سع مكياج �زرق غامق 

على �لعيون ب�سهولة و�تقان …
خطو�ت مكياج �لأزرق �لغامق

�أوًل، ح�رشي وجهك جيد�ً بكرمي �لأ�سا�ص و�لكون�سيلر 
لإخف��اء �لعيوب. و�سع��ي �إ�ساءة بالل��ون �لأبي�ص 

�لالم��ع على عظم��ه �حلاجب، بعده��ا على كامل 
�جلفن �ملتحرك. ثانيًا، �أر�سمي خط بظالل �لعيون 
�لف��ريوزي �إبت��د�ء م��ن ز�وي��ة �لع��ني �خلارجية 

حت��ى منت�س��ف �خل��ط �لفا�سل ب��ني �جلفن �ملتح��رك. ثم 
�مزج��ي هذ� �لظالل مع �لل��ون �لأزرق على �جلفن �لثابت. 
ثالث��ًا، �ر�سمي خط متو�سط �لعر���ص بالكحل �ل�سائل على 
�خلط �لفا�سل بني �لرمو���ص و�جلفن �ملتحرك. ثم �ر�سمي 
د�خل �لعني خط بقلم كحل، و�أ�سفل �لعني بالكحل �ل�سائل. 

�سعي  م��ن ر�بع��ًا،  �لقلي��ل 
ظ��الل 

�لعي��ون �لأزرق �لغام��ق على ز�وية �لع��ني �خلارجية، ثم 
�مزجي��ه م��ع �لأزرق �لغام��ق عل��ى �جلفن �لثاب��ت. كيف 

تطبقني �ملكياج �لوردي و�ل�سود؟ 
خام�س��ًا، �ر�سم��ي خط ح��اد بالكح��ل �ل�سائل عل��ى ز�وية 
�لع��ني �خلارجي��ة حت��ى منت�س��ف �جلفن �لثاب��ت. بعدها 
�مزج��ي �لكح��ل م��ع ظ��الل �لعي��ون �لكحلي عل��ى �جلفن 
�لثاب��ت. ول بد �ن تدجم��ي �لكحل �أ�سف��ل �لعني مع ظالل 
�لعي��ون �لكحلي من ز�وية �لع��ني �خلارجية �إىل منت�سف 
�أ�سف��ل �لعني. ثم ظالل �لعي��ون �لزرق �بتد�ء من منت�سف 
�أ�سفل �لعني �إىل بد�يته.  �ساد�سًا، كثفي �ملا�سكار�، وطبقي 
ل��ون غام��ق عل��ى حو�جب��ك. �سع��ي �إ�س��اءة بالل��ون 
�للوؤل��وؤي �ملذه��ب على عظمة �لأنف م��ن �لأ�سفل �إىل 
�لأعل��ى. ل تن�س��ي �لبال���ص و�أحم��ر �ل�سف��اه باألو�ن 

ناعمة لتن�سجم مع �لزرق �لغامق.

مهني��ًا: جدي��دك عالق��ة ببع���ص �ملوؤ�س�س��ات �أو 
�حلكوم��ات �أو مو�ق��ع �لنف��وذ، قد تك��ون هنالك 
حتديات عاطفيًا: ل تتخذ قر�ر�تك �ملهمة فرديًا، 
ولل�رشيك كام��ل �حلق مبناق�ستك وم�ساعدتك يف 

بع�ص �لأحيان

مهني��ًا: ق��د يك��ون مز�ج��ك متعك��ر�ً، لذل��ك م��ن 
�مل�ستح�سن �أل ترتب��ط مبو�عيد مهمة لئال تخ�رش 
ثق��ة �لآخري��ن عاطفيًا: ح��اول �أن تو�سح وجهة 
نظرك لل�رشيك، لأن �لغرية بد�أت تطرق بابه بقوة

مهني��ًا: تلتق��ي �أ�سخا�س��ًا متعددي��ن وتطل��ع عل��ى 
معلوم��ات قد تذهل��ك، وتطل على تغي��ري�ت وت�سمع 
ع��ن �أزمات مالي��ة تخ�ص بع�ص �ملقرب��ني عاطفيًا: 
تع��ري �حلبيب كل �أهمية تذكر، وحتا�ص �خلالف كليا 

ول �سيما �ذ� كان �حلبيب يعاين �أزمة ما

مهني��ًا: ت�س��ارك بع�ص �لزم��الء �أفر�حه��م �أو تعرب 
ع��ن نف�سك بطريقة فنية تعجبهم، فتنال �إعجابهم 
وتقديره��م و�حرت�مهم عاطفي��ًا: تعي�ص رومن�سية 
حمتملة �أو تلتقي �سخ�سًا مميز�ً يقلب حياتك ر�أ�سًا 

على عقب

مهني��ًا: ي�سيء لك ه��ذ� �ليوم �حلظ حيات��ك �ملهنية ويثري 
ق�سايا مهمة، ويحمل �ليك �لقوة و�خليار�ت �ل�سائبة

�آر�ء �ل�رشي��ك يف بع���ص �لأم��ور  عاطفي��ًا: ق��د ت�ساع��دك 
�لعالق��ة، لكن عن��ادك قد يوؤدي �إىل ف�س��ل كل �جلهود �لتي 

بذلتها منذ مدة


