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حظك

ُت�ستخدم البالزما الغنية بال�صفائح الدموية
أدوار
يف حقن الوجه وهي تقوم بعدة � ٍ
داخل الب�شرة ما �إن يتم حقنها حتتها،
فت�أتي فوائد البالزما للوجه من ال�صفائح
الدموية التي ُتعترب وظيفتها الأ�سا�سية
هي العالج وحتفيز الأن�سجة املت�ضررة
على العالج و�إنتاج خاليا جديدة،
بينما حتتوي البالزما على الربوتينات
والفيتامينات واملعادن املختلفة وتقوم
على حتفيز الب�شرة وما حتتها لإنتاج
الكوالجني وت�ساعد الب�شرة وحتفزها على
العودة حلالتها الأوىل وا�ستعادة ن�ضارتها
وملم�سها وملء التجاويف التي �سببتها
التجاعيد فيها فيقل ظهورها وت�أثريها على
ال�شكل العام للب�شرة.

اليوم

الحمل
مهني�� ًا :ت�ؤدي دوراً �إيجابي�� ًا وتتلقى معلومات جيدة،
ح��اول �أن ت�صغي اىل حاج��ات الآخرين ،وانفتح على
تغيري واحتماالت جدي��دة عاطفي ًا :ظروفك ال�شخ�صية
والعائلي��ة تبع��دك ع��ن احلبي��ب ه��ذا الي��وم لكنها ال
تن�سيك واجباتك جتاهه

الثور
مهني��اً :انفتح على احتم��االت جديدة وواعدة،
ق��د تهت��م بالتاري��خ والق�ص�ص القدمي��ة التي
تتح��دث عن �أحداث ما�ضي��ة عاطفياً :عليك �أن
أم�س
ت�سان��د احلبيب خالل هذا الي��وم فهو يف � ّ
احلاجة �إليك جراء ما يعانيه

الجوزاء

فوائد ومضار حقن البالزما للوجه
دواعي حقن البالزما للوجه

بغداد ــ متابعة

تعط��ي البالزم��ا مع الوق��ت نتائج مذهل��ة فيظهر اجلل��د براقًا
ن� ًرضا م��ر ًة �أخرى وتختفي الفروق اللونية فيه وال�شحوب الذي
يظه��ر على �أج��زاء منه ،كم��ا تق��ل التجاعيد وت�ستعي��د الب�رشة
ملم�سه��ا الناع��م وقوامه��ا الغن��ي ال��ذي تب��دو علي��ه ال�صحة،
فالب��شرة ال�ضعيف��ة تب��دو جاف�� ًة ونحيل�� ًة وك�أنها عل��ى و�شك
التم��زق �إن جذبتها بق��وة لكن هنا تعود �إليه��ا قوتها وقوامها
ثانيةً.

�إنتاج البالزما

مل تكن فكرة البالزم��ا وحقنها وا�ستخدامها يف العالج جديد ًة
ا�ستخدامات
ميا منذ ال�سبعينات ولكن يف
ٍ
ب��ل مت ا�ستخدامها قد ً
ؤخ��را ا�ستنا ًدا
�
م
التجميل
ع��امل
اقتحمت
طبي�� ٍة خمتلف��ة ،لكنها
ً
ب�شكل عام .يتم
عل��ى مفعوله��ا و�آثارها الطيبة يف عامل الط��ب ٍ
حت�ض�ير البالزم��ا ب�سحب عين�� ٍة من ال��دم من املري���ض نف�سه
و�إ�ضاف��ة موانع للتجل��ط عليها لأن الدم �رسي��ع التجلط و�إذا مل
ُت�ضف تلك املواد له �ستف�سد العينة .ل�سنا بحاج ٍة لعين ٍة �ضخمة
عينات تكاد تكون رمزية ،ثم بعده��ا تو�ضع يف �أنابيب
و�إمن��ا
ٌ
خا�ص��ة وتدخ��ل يف جهاز الط��رد املركزي والذي تعم��ل �آليته
وب�شكل �أك�ثر حتدي ًدا
عل��ى ف�ص��ل مكون��ات الدم ع��ن بع�ضه��ا،
ٍ
�سائل �أحمر لزج القوام
تف�صل خاليا الدم احلمراء والبي�ضاء يف ٍ
كثيف عن البالزما ال�شفافة ال�سائلة بكل مكوناتها ،بعدها يتم
�سح��ب البالزم��ا وا�ستخدامها يف احلقن ،وبه��ذا �أ�صبحت لدينا
ابر البالزما للوجه.

هن��اك العديد م��ن الدواعي واحلاالت الت��ي ُت�ستخدم فيها حقن
البالزما منها:
الآث��ار الت��ي تظه��ر على الوج��ه مع تق��دم العمر كرته��ل اجللد
و�ضعف��ه وفقده ن�ضارته وملم�سه الناع��م .الندوب املختلفة يف
ب��شرة الوجه كالتي تظل موج��ود ًة بعد عالج حب ال�شباب مثلاً
وت�ضايق الكثريين مبظهره��ا ال�سيء الذي يرتك �أخادي ًدا وحف ًرا
وندو ًب��ا يف الب�رشة .عدم تنا�سق ملم���س الب�رشة ولونها كوجود
اله��االت ال�سوداء �أو القامتة حول العينني فت�ساعد البالزما على
التخل���ص منها ،كم��ا �أنها ت�ساع��د عللى التخل���ص من اجليوب
الت��ي تتك��ون يف الب�رشة �إما نتيج��ة التقدم يف العم��ر �أو التعب
ا�ستخدام��ات جتميلي ٌة
والإره��اق �أو املر���ض �أو �أ ًي��ا كان��ت .لها
ٌ
�أخ��رى مو�ضعية مثل عملية توري��د ال�شفاه و�إبرازها وجتميلها،
و�أثبت��ت البالزما قدرتها الفعالة على م�ساعدة ال�شعر على النمو
لذل��ك قد ي�ستخدمها البع���ض يف عملية زرع ال�شعر وي�ستخدمها
البع���ض الآخر يف عملي��ات زراعة اللحية .لن جت��د حلاً �سحر ًيا
فور ًي��ا بعد حقن البالزم��ا للوجه ولن تخرج م��ن عملية احلقن
فتنظ��ر يف امل��ر�آة وجت��د نف�سك تخل�ص��ت من كل العي��وب التي
أمر بعي ٌد عن املنطق!
دخلته��ا بها لتوك من ثالثني دقيقة فذلك � ٌ
البالزم��ا بحاج�� ٍة للوقت لتق��وم بالعالج كاملاً لذل��ك �إن �أردت
�أن ت��رى نتائجه��ا الفعالة فعليك �أن ت�ص�بر وتقارن على املدى
الطويل كل فرتة ف�ستلم�س التغري احلادث حينها.
الفرق بني حقن البالزما وبني املواد الأخرى
مل جتد البالزما نف�سها وحيد ًة على ال�ساحة بدون مناف�سني �أقوياء

�آخري��ن كما �أن بع�ض ه�ؤالء املناف�س�ين ا�ستغل البع�ض من عيوب
ونق��اط ال�ضعف يف ع�لاج البالزما للوجه فظهر �أك�ثر تفوقًا لكن
احلقيقة لي�ست كذلك .حني ن�أتي للمقارنة بني �أ�سلوب عمل البالزما
وبع���ض امل��واد الأخرى جن��د �أن البالزم��ا تقوم بعملي�� ٍة حتفيزية
وتتعاون مع الب�رشة والأن�سجة يف اخلروج بالنتيجة املرجوة كما
قلن��ا �سابقًا ،يف حني �أن تلك املواد الت��ي تُ�ستخدم بنف�س الطريقة
ع��ن طريق احلقن حتت اجللد ولنف���س الغر�ض يكون لها �سيب ٌل �آخر
يف العم��ل فهي ال تتدخ��ل يف عمل الأن�سجة وال تقرتب منها و�إمنا
تعم��ل هي وحدها على ملء التجاويف املوجودة ب�سبب التجاعيد
�أو ع�لاج الن��دوب واجلي��وب وحماولة جع��ل الب��شرة م�ستوية عن
طريق ملء التجاويف املوجودة فيها .ويف حني �أن تلك املواد لها
قوا ٌم �صلب �أو �شبه �صلب ليتمكن من الثبات وتثبيت الب�رشة يكون
للبالزم��ا قوا ٌم �سائ��ل وهو ما يجعلها �أف�ض��ل بالت�أكيد من ناحية
امللم�س ،كما �أن كونها �سائلة يجعلها قادر ًة على الو�صول لأماكن
وجتاوي��ف ال ت�صل �إليها املواد ال�صلبة الأخرى ب�سهولة .فرقٌ �آخر
�سيجعلك تفكر يف الأمر �أكرث من مرة وهو كون البالزما حلاً طويل
امل��دى فت�أثريه على الب�رشة طويل ويجع��ل الأن�سجة تتحفز للعمل
والإنت��اج ،كم��ا يزيد الت�أثري وتظهر النتائ��ج �أف�ضل و�أف�ضل مبرور
الزمن ،يف حني تكون املواد الأخرى م�ؤقتة وفرتة دوامها ق�صرية
بعدها يتخل�ص اجل�سد منها لأنها تبدو غريب ًة عنه �أو ال �أهمية لها
م��ا يجعلك م�ضط ًرا للقيام بحقنها م��ر ًة كل عدة �أ�شهر ،وبالطبع ال
داع��ي لذكر حقيقة �أنه مبرور الزمن يق��ل الت�أثري احل�سن بالتدريج
ويعود الوجه حلالته القدمية .يقوم البع�ض لال�ستفادة من مميزات
االثنني مبزجهما وحقنهما م ًعا فبذلك يح�صل على الت�أثري الفوري

بشرتك غير نقية؟ تجنبي هذه األخطاء
ال�ضغط على البثور

خاص

تع��د الب��شرة م��ن �أه��م املناط��ق يف اجل�س��م التي
تتطل��ب عناي��ة خا�ص��ة يف كاف��ة الأوق��ات ،لكن
هن��اك بع���ض الأخطاء الت��ي تقع فيه��ا الكثريات
عن��د االهتم��ام بب�رشتها مم��ا ينتج عن��ه �أ�رضاراً
�سلبي��ة ت�ؤث��ر على جمالك ،لذلك يج��ب �أن تتعريف
عل��ى هذه الأخط��اء لك��ي تتجنبي الوق��وع فيها.
و املر�أةالت��ي تع��اين من عدم نق��اء الب�رشة ،يجب
عليها جتنب الأخطاء التالية كي ال تتفاقم احلالة
وي�سوء مظهر الوجه:

ال يج��وز �أب��دا ال�ضغ��ط عل��ى البث��ور بالإ�صب��ع ،و�إال
ف�رسع��ان م��ا تن�ش���أ ندب��ات .ويج��ب تنظي��ف الب�رشة
ب�شكل احرتايف على �أيدي اخت�صا�صي جتميل �أو طبيب
�أمرا�ض جلدية.

املبالغة يف تنظيف الوجه

عل��ى الرغ��م م��ن �أن التنظيف اجلي��د يعترب �أم��را هاما
للغاي��ة عن��د املعان��اة من ع��دم نق��اء الب��شرة� ،إال �أنه
وم�ساء فق��ط ،ولي�س ب�شكل
ينبغ��ي القي��ام به �صباح�� ًا
ً
م�ستم��ر ،و�إال فق��د تتعر�ض الب�رشة للجف��اف مع زيادة
الإف��رازات الدهني��ة .ويع��د تنظي��ف الب��شرة �صباح��ا

وم�ساء بوا�سطة جل تنظيف لطيف كافيا متاما.

م�ستح�رضات العناية اخلاطئة

يف ح��ال املعان��اة من �شوائ��ب الب�رشة ينبغ��ي االبتعاد عن
م�ستح��ضرات العناي��ة بالوج��ه وم�ستح��ضرات التجمي��ل
املحتوي��ة على م��واد فعالة �ض��ارة مث��ل ال�سيليكون وبويل
�إيثيل�ين جليك��ول؛ لأن ه��ذه امل��واد تع��زز ظه��ور ال�شوائب.
و�إىل جان��ب جتنب هذه الأخطاء ،ميكن للمر�أة حت�سني مظهر
الب�رشة امل�صابة بال�شوائب من خالل الإكثار من �رشب املاء
والتغذي��ة ال�صحي��ة� ،أي الإكث��ار م��ن اخل��ضروات والفواكه
والإقالل من امللح وال�سكر؛ حيث ي�سهم ذلك يف �إمداد الب�رشة
بالرطوبة ومينحها مظهرا مفعما بال�صحة والن�ضارة.

أهم الخطوات التي تخلصك من المسامات الواسعة في الوجه
يحت��وي اجللد على امل�سامات ،فهي تقوم بوظيفة
العرقية ،كما �أ ّنها
�إخراج العرق التي تخرجه الغدد
ّ
الدهنية من �أجل
الغدد
تخرج الزيوت التي تنتجها
ّ
ولكن �أ�صحاب الب�رشة
ترطيب الب�رشة ،وحمايتها،
ّ
هني��ة تزي��د عنده��م
ّ
الد ّ
ه��ذه الإف��رازات،
وبالـــــــــــ ّت��ايل
تتجـــــــــــــمع
وتغل��ق ه��ذه
ا مل�سم��ا ت ،
ممـــــ��ا ي�ؤدي
تو�ســـعها،
�إىل ّ
و ا متــــال ئه��ا
بالــــــــــــد هون
ّ
وا لأو�ســـــــــ��اخ،
للتخ ّل���ص
و
منه��ا ه��ذه بع���ض
ال ّن�صائ��ح :املحافظ��ة
عل��ى نظاف��ة الوجه:
يج��ب

ويف�ضل
عدة م��رات يف اليوم باملاء،
ّ
غ�س��ل الوجه ّ
هنية مرتني
الد
بالب��شرة
خا�ص
غ�سول
ا�ستخ��دام
ّ ّ
ّ
يف الي��وم ،م��ن �أج��ل �إزال��ة الأو�س��اخ ،والزي��وت
الزائدة عن الوجه ،ومن��ع تراكمها يف امل�سامات.
ا�ستخ��دام مكعبات ال ّثلج :ي�ؤخ��ذ مكعب من الثلج،
وميرر عل��ى الوجه بعد ل ّفه بقطع��ة �شا�ش نظيفة،
مل��دة دقيقة �سيق��وم الثلج ب�شد الب��شرة ،وت�ضييق
ّ
امل�سام��ات ،وتن�صح الفتيات بعم��ل هذه الطريقة
ك��ي ال متت�ص��ه .البيكن��ج
قب��ل و�ض��ع املكي��اجّ ،
باودر :ميزج القليل م��ن البيكنج باودر مع املاء،
ولكن م��ن الأف�ضل جتريبه
ويو�ض��ع على الب�رشة،
ّ
ال؛ للت�أكد من �أنه ال ي�سبب
على منطقة �صغ�يرة �أو ً
يقدم ماء الود العديد من
تهيج الب�رشة .ماء الوردّ :
ّ
الفوائ��د للب�رشة ،ولذل��ك ين�صح مب�س��ح الب�رشة به
قب��ل ال ّنوم .الليمون والأنانا���س :متزج ملعقة من
ع�ص�ير الليمون ،مع ملعقة م��ن ع�صري الأنانا�س،
وتو�ضع جانب ًا ،ثم ت�ؤخذ من�شفة وتو�ضع يف املاء
ملدة
ال�ساخن ،وتع�رص ،ومن ثم تو�ضع على الوجه ّ
ّ
ع��شر دقائ��ق ،بعد ذل��ك يو�ضع مزي��ج الأنانا�س،
والليم��ون على الب�رشة ،فهو يحتوي على �إنزميات
ملدة ربع
ت�ش��د الب�رشة،
وتطهرها ،وي�ترك اخلليط ّ
ّ
ّ
مرط��ب بعد
ك��رمي
و�ض��ع
أف�ض��ل
ل
ا
وم��ن
�ساع��ة،
ّ

ق��دة على امت�صا�ص
ه��ذا القن��اع .القهوة :للقهوة ّ
فه��ي تخ ّل���ص امل�سام��ات م��ن
الده��ون ،وبذل��ك
ّ
ّ
الده��ون الت��ي متل�ؤه��ا ،كم��ا �أ ّنها تعم��ل كمق�شرّ
ّ
كمي��ة من النب يف غ�سول
لطي��ف ،وين�صح بو�ضع ّ
بن
الوج��ه� ،أو تبلي��ل الوج��ه ،وفركه بالقلي��ل من ّ
القهوة .ال ّزبادي :يحت��وي الزبادي على جمموعة
أهمها حم���ض اللبني��ك ،وت�سهم
م��ن الأحما���ضّ � ،
ه��ذه الأحما���ض بتطه�ير الب�رشة م��ن البكترييا
ال�ض��ارة امل�سبب��ة اللته��اب امل�سام��ات،
ّ
وحتو ّلها �إىل بثور .ين�صح يو�ضع طبقة من
مل��دة ربع �ساعة،
لنب الزب��ادي على الوجه ّ
ث��م غ�سله باملاء الدافئ ،وميك��ن �إ�ضافة القليل
تغذية الب�رشة
الفورية له ،من �أج��ل
م��ن اخلم�يرة
ّ
ّ
عدة عوامل
هن��اك
وقائية
ن�صائح
ب.
بفيتام�ين
ّ
ال�شم�س،
ت�سهم يف ا ّت�ساع امل�سام��ات ،مثل� :أ�شعة ّ
الدهون ،ولذلك يج��ب جت ّنبها،
فه��ي حت ّفز �إف��راز ّ
نوعي��ة الغذاء،
اخلروج.
قب��ل
وو�ض��ع كرمي واقي
ّ
يجب تناول الفواكه واخل�رضاوات ،والربوتينات،
وال�سكري��ات يف ال ّنظ��ام
الده��ون،
وال ّتقلي��ل م��ن ّ
ّ
يقل عن لرت
الغذائ��ي .اجلفاف ،يج��ب تناول ما ال ّ
الكمية يف
يومي�� ًا ،وزيادة هذه
ون�ص��ف من املاء
ّ
ّ
ال�صيف.
ّ

طريقة عمل كيكة النسكافيه
�أربع بي�ضات .كوبان من الدقيق .كوب وربع من ال�سكّر،
ك��وب من احللي��ب .ن�ص��ف كوب م��ن الزب��دة .ملعقتان
بيكن��ج باودر .ملعقة �صغرية من الفانيال .ملعقة كبرية
مكونات �صو�ص الن�سكافيه ن�صف كوب
من الن�سكافيهّ .
ويف�ضل �أن يكون مطحون ًا  .ن�صف كوب من
م��ن ال�سكر،
ّ
الزب��دة ال�سائحة  .ملعق��ة كبرية م��ن الن�سكافيه .ملعقة
�صغ�يرة م��ن الفاني�لا .طريق��ة التح�ضري نخل��ط ال�سكر
املطح��ون م��ع الزب��دة .،ن�ضي��ف عليه��م ك��وب احلليب
ال�سائ��ل والأربع بي�ضات ،ونخلطه��م معاً .نخلط الدقيق

ال��ذي قمن��ا بتنخيل��ه ،ون�ضي��ف �إليهم��ا ملعقت�ين من
البيكن��ج ب��اودر ،وملعق��ة الفانيال ،وملعق��ة الن�سكافيه
الكب�يرة ،ونخلطهم جيداً حتى يتجان�س��وا  .ن�ضيف هذا
اخللي��ط �إىل اخللي��ط ال�سائ��ل ال��ذي ح�ضرّ ن��اه م��ن قبل
( ال�سك��ر م��ع الزب��دة ) .،ن�ضع اخللي��ط يف �صينية الكيك
ال�صينية
والت��ي يج��ب دهنها م�سبق�� ًا بالزي��ت .ن�ض��ع
ّ
مئوي��اً ..،بعد �أن
داخ��ل الفرن على درجة ح��رارة ّ 180
تن�ض��ج الكيكة نخرجها م��ن الفرن ونرتكها تربد قليالً،
ثم ن�ضيف �إليها �صو�ص الن�سكافيه.

وال�رسيع يف حني ُيعطي البالزما فر�صتها للعمل يف هدوء و�إنتاج
التح�سني التدريجي للب��شرة ،وبذلك مع تقدم الزمن تختفي املواد
الأخ��رى لك��ن ال يختفي �أثره��ا لأن نتائج البالزم��ا احل�سنة بد�أت
بالظهور و�ستدوم.

�أ�رضار حقن البالزما للوجه

مل يثب��ت ا�ستخ��دام حقن البالزم��ا للوجه �رض ًرا ج��ا ًدا وخط ًريا
آثار طفيفة وحمتملة تختفي �رسي ًعا
حتى الآن و�إمنا هي جمرد � ٍ
مع بع���ض االحتياطات الهامة ،ف�أثن��اء اخل�ضوع للحقن ولكي
ت�صل لأف�ضل فوائد البالزما للوجه ال ت�ؤثر على الب�رشة بعوامل
خارجية كا�ستخدام الكرميات واملق�رشات وغريها� ،أعطِ الب�رشة
راح�� ًة ودعه��ا ته��د�أ� .ش��ي ٌء �آخر مه��م وهو فح���ص دم املري�ض
نف�س��ه قب��ل حقن��ه بالبالزم��ا للت�أكد م��ن خلوه م��ن الأمرا�ض
والفريو�سات لأن وجووده��ا فيه قد ت�سبب له املر�ض والعدوى
اً
وب��دل من عالج ب�رشة الوجه �سيزيدها احلقن �سو ًءا وتظهر فيها
م�شكل�� ٌة جديدة .يف بع�ض احلاالت م��ن املمكن �أال تنجح عملية
احلق��ن بالبالزم��ا وحده��ا كالرته��ل ال�شديد يف اجلل��د عندها
تك��ون الب��شرة بحاج�� ٍة لعملي��ة �شد الوج��ه مع حق��ن البالزما.
الآث��ار الأخ��رى ب�سيط ٌة ج ًدا كحدوث ت��ورم �أو احمرار ب�سيط يف
اجلل��د م��كان احلقن ويختف��ي وحده بعد ع��دة �أي��ام وبالراحة،
كما �أن الب��طء يف ظهور النتائج واح ٌد من العيوب التي ت�ضايق
م�ستخدميها فال تظهر النتائج �إىل بعدة عدة �أ�سابيع �أو �شهر من
جل�سات متتابعة حوايل  3جل�سات
عملي��ة احلقن ،وحتتاج لعدة
ٍ
يف�ص��ل ب�ين كل جل�س ٍة و�أخ��رى �شهران لكن بعد ذل��ك لن تكون
جل�سات جمد ًدا.
بحاج ٍة لإجراء �أي
ٍ

مهني��اً :لن تعاك�سك الظروف ول��ن تتعر�ض لإهانة
ب��ل ت�سمع �أخباراً طيبة تفرح قلبك عاطفياً :م�شاعر
احلبيب تتغري فج�أة جتاهك ،حاول معرفة الأ�سباب
لتدارك الأمور قبل تفاقمها

السرطان
مهني�� ًا :ينتقل مركور �إىل برج الثور فيولد طاقة �إيجابية
للتوا�ص��ل واالنفت��اح والتفاهم مع الآخري��ن ،وتتخل�ص
م��ن ن��زاع مع �أح��د النافذي��ن يف العم��ل �أو يف ال�سيا�سة
عاطفي�� ًا :تندمج يف �أجواء العالق��ة اجلديدة ،ماذا تنتظر
وملاذا ال حت�سم قراراتك مع احلبيب؟

االسد
مهني�� ًا :يحالف��ك احل��ظ ويو ّل��د بع���ض احلرك��ة يف الأمور
املالية وتتغلب على بع�ض التحديات وحتدد الأولويات
عاطفي�� ًا� :س��ارع �إىل التق��رب م��ن احلبيب بحن��ان ولطف،
وا�ستغ�� ّل موهبت��ك وكالم��ك الع��ذب لت�شجيعه عل��ى البوح
والإف�صاح عن م�شكالته وهمومه

العذراء
مهني��اً� :سل�سلة م��ن املواقف احلا�سم��ة ت�ضطر �إىل
اتخاذه��ا قريب��اً ،وذلك يك��ون له م��ردود �إيجابي
على م�ستقبل��ك املهني عاطفياً :تعم��ل على تبديد
�س��وء التفاه��م ،لك ّن��ك ت��رزح حت��ت ال�ضغ��وط ،ما
يدفعك يف بع�ض الأحيان �إىل رف�ض الأمر الواقع

الميزان
مهني ًا :املعاك�سة الي��وم تولّد ت�شنجات و�سوء تفاهم،
ح��اذر فاجل�� ّو دقيق جداً ،وقد ي�ش�ير �إىل تفاقم بع�ض
امل�ش��كالت عاطفي�� ًا :متتنع عن التعب�ير عن رغباتك،
�أو ت�شعر بفق��دان احلما�سة لال�ش�تراك يف املنا�سبات
االجتماعية مع ال�رشيك

العقرب
مهني��اً :ا�ستع�� ّد للنجاح ال��ذي �ستحقق��ه بعد اجلهد
تخف
الكب�ير والتف��اين يف �أداء مهام��ك عاطفياً :ال ِ
الأ��سرار عن احلبيب ،من �ش�أن ذل��ك �أن يفقده ثقته
بك ويبعده عنك

القوس
مهني�� ًا :قد تغ�ضب على بع���ض الت�رصفات �أو املواقف
وتتكلم على نحو جارح فتت�سبب بخالف �أو بخ�صام
عاطفي�� ًا :تفرح��ك الأج��واء وتنقل��ك �إىل موق��ع �آخ��ر،
فتعي�ش مغازلة جميلة مع ال�رشيك تذكرك بالأيام

الجدي
مهني�� ًا :تعي�ش ارتباك ًا وت�أجي� ً
لا لبع�ض الأعمال،
لك��ن ال تخف على م�ستقب��ل م�شاريعك ،فهي ت�سري
باالجت��اه ال�صحيح عاطفي ًا :الو�ض��ع يتطلّب منك
تف ّهم�� ًا للحبي��ب وملواقف��ه ،حر�ص ًا عل��ى ا�ستقرار
العالقة وحمايتها من �أي تو ّتر

الدلو
مهني�� ًا :تقوم بخط��وة فعالة وتلفت االنظ��ار واالعجاب،
ترت��اح �إىل الظ��روف االيجابي��ة واملطمئن��ة ،هناك دعم
ملوقف��ك ور�ؤي��ة م�شرتكة للأم��ور عاطفي ًا :تق�� ّدم حجج ًا
وتب��دو مقنع ًا يف احلوار مع ال�رشيك ،فريتاح �إىل كالمك،
وي�شعر ب�أن �صفحة جديدة من العالقة قد فتحت

الحوت
مهني�� ًا :ت�شك��و الت�أخ�ير واالنزع��اج ،وتب��دو غ�ير
م�سيطر على الأو�ضاع ،حاول �أن تتجنّب االلتبا�س
والن��زاع عاطفي ًا :ال ب ّد من �أنك حتتاج �إىل تعاطف
احلبي��ب و�إىل وقوف��ه بقرب��ك يف �أ�صع��ب الظروف
التي متر بها

