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شركة «سها» لصناعة االدویة في ايران:

إنتاج  40نوعا مختلفا من األدویة في الهالل األحمر
أعل��ن المدی��ر اإلداري لش��ركة «س��ها»
لصناعة االدویة في مؤسسة اإلمدادات الطبیة
التابع��ة لجمعیة الهالل األحمر االيراني ،عن
إنت��اج  40نوع��اً مختلفاً م��ن األدویة بمختلف
أشكال المنتجات الصیدالنیة في الشركة.
وق��ال كام��ران یوس��في :یت��م إنت��اج ه��ذه
المنتج��ات الصیدالنی��ة بأش��كال مختلف��ة،
أقراص وكبسوالت وشراب.

وتاب��ع قائ�لا :إن ش��ركة «س��ها» لألدوی��ة،
كعض��و في عائلة كبی��رة في جمعیة الهالل
األحم��ر ،ته��دف إلى إنت��اج وتوری��د المنتجات
الطبی��ة البش��ریة باس��تخدام التكنولوجی��ا
الحدیث��ة ،به��دف «صح��ة جمی��ع البش��ر»،
وتس��تخدم أعل��ى معایی��ر برنام��ج الرص��د
العالم��ي  GMPفي البالد وحتى في المنطقة
في صناعة األدویة.

ویق��ع على عات��ق جمعیة الهالل األحمر في
الجمهوری��ة اإلس�لامیة اإلیرانی��ة مس��ؤولیات
رئیس��یة عل��ى الصعیدی��ن الوطن��ي والدول��ي،
وتش��مل ه��ذه األه��داف الجه��ود المبذول��ة
لتخفي��ف المعاناة اإلنس��انیة واحترام البش��ر
والسعي إلى إقامة الصداقة والتفاهم والسالم
الدائم بین األمم ودعم الحیاة وصحة البشر،
بغض النظر عن أي تمییز بینهم.

باحثون إيرانيون ینتجون عقارا عشبیا لتطهير الجسم من السموم

جامعيون ايرانيون يصنعون روبوتا لتنفيذ مهمات

نج��ح باحث��ون ايراني��ون ف��ي إنت��اج
عق��ار م��ن مس��تخلصات عش��بية
لتحس��ين اداء الكب��د والجه��از
اللمف��اوي وتطهي��ر الجس��م م��ن
السموم.
ونج��ح الباحث��ون االيراني��ون ف��ي
استخراج هذا العقار من مستخلص
من جذور نبات الباردان أو الفيلغوش
أو االرقطي��ون (االس��م العلمي Arc� :
 ،)tiumواس��تخدم العق��ار الجدي��د
لتنقي��ة ال��دم حي��ث يمكن��ه معالج��ة
حب الشباب واألكزيما والدمامل.
ّ
يحسن هذا العقار أداء الكبد
كما ّ
والجه��از اللمف��اوي إذ يعم��ل عل��ى
تنقية الدم وتطهير الجسم من السموم.
ويعم��ل ه��ذا ال��دواء كمض��اد لالكس��دة ويصون الجس��م م��ن الحوامض المؤكس��دة،
كما يترك استخدامه تأثيرات ايجابية على اداء الجهاز الهضمي.

اغاثية واجتياز العقبات
نجح باحثون في جامعة أمير كبير للتكنولوجيا في تصنيع روبوت ناعم رباعي االرجل
يمكن استخدامه للتغلب على العوائق والمهمات الخطيرة.
ويت��م توجي��ه ه��ذا الروب��وت باس��تخدام اله��واء ،ويت��م الس��يطرة علي��ه م��ن خ�لال لوح��ة
التحكم واستخدام عدد من الصنابير الهوائية في الروبوت.
ويمتل��ك ه��ذا الروب��وت قابلي��ة التجان��س م��ع البيئة في اجتي��از االراضي الوع��رة وغير
المتوقعة .ويختلف سمك السليكون المستخدم من البداية إلى نهاية قدم الروبوت ،في
التصمي��م ،بحي��ث تكون درجات حرية الحركة بصورة مطلوبة عبر المادة المرنة مايحد
من إهدار الطاقة في الروبوت وتج ّنب تلف األجهزة األخرى.
إن التكام��ل ف��ي تصمي��م الق��دم تعني أن تجاويف كل وظيفة داخل الجس��م س��يليكونة
بالكامل ماسيثمر عن قوة مقاومة أفضل ضد االلتواء وعدم الحركة.
صب الس��يليكون ف��ي قالب مصنع باس��تخدام
اس��تخدمت ف��ي تصني��ع الروب��وت طريقة ّ
طابعة ثالثية األبعاد.
تش��تمل مكون��ات مح��رك الروب��وت على الجس��م والس��يقان  ،ويجتاز الروب��وت ،من حيث
سرعة الحركة وعبور العوائق ،مرحلة تح ّري الخلل وإصالحه .ويستخدم هذا الروبوت
في مهمات االغاثة واالنقاذ.

ایران تحرز املركز االول في املسابقة العاملیة للحساب الذهني
فاز منتخب االطفال والناش��ئین النوابغ االیرانیین یوم االحد بالمركز االول ،علی الصعید الفرقي ،خالل المس��ابقة العالمیة
للحساب الذهني في مالیزیا.
وش��ارك  35من االطفال والناش��ئین االیرانیین في الدورة الثامنة عش��رة للمس��ابقة العالمیة للحس��اب الذهني التي اقیمت في
العاصمة المالیزیة كوااللمبور ،حیث احرز  25منهم المركز االول في مرحلة ‹االبطال› ،واثنین في ‹بطل االبطال› واربعة من
هؤالء النوابغ االیرانیین في مرحلة ‹المتفوّق االول› ضمن هذه المنافسات.
وب��دات المنافس��ات العالمی��ة للحس��اب الذهن��ي برعایة المنظمة العالمیة للحس��اب الذهن��ي التایوانی��ة ( )PAMAفي العاصمة
المالیزیة كوااللمبور ،بمشاركة  764من االطفال والناشئین تمثیال عن  24دولة في العالم.

ايران تبني أكبر مركز لغسيل الكلى
اعل��ن رئي��س جامع��ة العل��وم
الطبي��ة ف��ي مدينة باب��ل بمحافظة
مازن��دران ع��ن الش��روع ببن��اء اكبر
مرك��ز لغس��يل الكل��ى ف��ي ش��مال
ايران.
وق��ال «س��يد ف��رزاد جالل��ي» ف��ي
تصري��ح لوكال��ة انب��اء ف��ارس :م��ع
تدش��ين اكبر مركز لغسيل الكلى
ف��ي ش��مال الب�لاد س��تحل مش��كلة
تقدي��م الخدم��ات ال��ى المصابي��ن
بالفشل الكلوي.
واش��ار ال��ى ان عملي��ة غس��يل الكل��ى
ستس��اعد في تحس��ين الوض��ع الصحي
للف��رد المص��اب ،مضيف��ا :نظ��را ال��ى
زي��ادة نس��بة  %5س��نويا ف��ي اع��داد
المصابي��ن بالفش��ل الكل��وي ،ومن اجل
تلبية احتياج��ات المرضى في الحاضر
والمستقبل ،فقد وضعت الجامعة على

الحمل

تب��دو ه��ذه الس��نة متقلب��اً في الح��ب وربما تحت��اج إلى
التغيي��ر ،فكوك��ب الح��ب بالنس��بة إلي��ك ه��و مرك��ور،
ويتراج��ع أرب��ع م��رات ه��ذا الع��ام ،م��ا يعن��ي انقالب��ات
وتغييرات في حياتك الش��خصية .إال أن الطالع الفلكي
يتح��دث عن انجذاباتك هذه الس��نة إلى أصحاب الفكر،
كم��ا إلى من تس��تطيع التواصل معه��م والتحدث إليهم
ومشاركتهم األفكار واآلراء والمشاعر.
أن��ك تس��تعيد س��لطة فقدته��ا ربم��ا ،وتطال��ب المحيط
بإظه��ار المحب��ة والبره��ان عل��ى التعل��ق ب��ك ،وربما تخرج
م��ن قوقعت��ك وم��ن عزلتك وتفك��ر باالنفتاح عل��ى العالم
الجدي��د ال��ذي يعدك به الفلك ،ويتجلى ذلك ابتدا ًء من
ش��هر تشرين األول (أكتوبر) ،إال أن األشهر التسعة األولى
ليس��ت خالي��ة من الوع��ود ،بل تحمل فترات رائعة وس��عيدة،
تتسم ببعض المغامرات والمواعيد واللقاءات المشوقة.

الثور

ه��و ع��ام التغيي��رات الش��املة عل��ى كل األصع��دة
العاطفي��ة واالجتماعي��ة والمهني��ة ،ه��و الع��ام ال��ذي
س��يحلق ب��ه برج��ك ف��وق الس��حاب إذ س��تتفجر كل
طاقات��ه االبداعي��ة كم��ا أن كل آمال��ه وطموحات��ه
س��تتحقق تص��ل إل��ى مفت��رق ط��رق ف��ي حيات��ك ،فتعيد
النظ��ر ببع��ض الق��رارات وااللتزام��ات ،وتصح��ح بع��ض
المس��ارات بثق��ة أكب��ر بالنف��س ،مدفوع��اً بح��ب التغيير
الذي يُصبح ضاغطاً خالل هذا العام .ال ش��ك في أنك
تم��ر ف��ي فت��رة م��ن الت��ردد وإع��ادة النظ��ر بش��ؤون مهني��ة
ومالي��ة ،إال أن الظ��روف والتط��ورات تدفع��ك إل��ى اتخاذ
قرارات مهمة ،وفي بعض األحيان انقالبية.
تضطر هذه السنة إلى التعامل مع أوضاع وظروف غير
متوقع��ة ،فالطوالع الفلكية تدعوك إل��ى الحذر واالنتباه
والتحس��ب ألي ش��يء ،وإل��ى ع��دم إعط��اء الثق��ة إل��ى أول
م��ن تلتقي��ه ،ب��ل إل��ى حماي��ة ممتلكات��ك ومكتس��باتك
والمطالبة بضمانات جدية طوال الوقت.
م��ن حق��ك أن تحم��ي نفس��ك وأن تعتن��ي بحقوق��ك،
حت��ى ل��و أحرج��ت اآلخري��ن .ض��ع ش��روطك ي��ا عزي��زي،
وال تت��كل عل��ى وع��ود اآلخري��ن ل��ك ،فإنها ال تس��تند على
توقيع وضمان ،وال بد أن تستفيد من تجارب الماضي التي
استخلصت منها ال ِعبر ،فال تكرر األخطاء نفسها ،بل كن
مدركاً لكل شيء ومتحسباً ألي تغيير في األوضاع.

الجوزاء

كل ش��يء ف��ي الع��ام  2019يرتب��ط بنقط��ة واح��دة..
إيج��اد الت��وازن .فإن تمكن الجوزاء من إيجاد التوازن فإن
األمور ستسير على خير ما يرام .المطلوب من هذا البرج
القي��ام بتعدي�لات عدي��دة تط��ال مختل��ف جوان��ب حياته
وحينه��ا س��يختبر عام��اً س��عيداً مريح��اً .يتب��دل المن��اخ
واألجواء المحيطة وتتغير من شهر إلى شهر ،وقد يسافر

السرطان

إنها سنة استثنائية لم تعرف منذ فترة طويلة ُتأثيرات
فلكي��ة مناس��بة كالت��ي تحمله��ا إلي��ك .لق��د انته��ت
ال��دورة الس��لبية الت��ي عانيت منه��ا وأصبح��ت وراءك،وها
أن��ت تط��ل على حياة جدي��دة غنية بالتج��ارب والتطورات
واألح��داث الت��ي س��تترك أثره��ا عل��ى حيات��ك لس��نوات
ع��دة .إن كوك��ب جوبيتي��ر ،ال��ذي دخ��ل ب��رج المي��زان
في أيلول (س��بتمبر) من ع��ام  2016وحمل إليك الوعود،
بينم��ا ف��ي توقع��ات األبراج  2019سيس��تقر في ه��ذا البرج
الصديق حتى تاريخ  11تش��رين األول (أكتوبر) ،ويش��ير
إل��ى نجاح��ات في ش��تى الحقول وإلى ح��ظ كبير يرافق
الخط��وات وتغييرات لمصلحتك ومفاجآت تحتفظ بها
الحي��اة ل��ك .اس��تقبل هذه الس��نة بف��رح وتف��اؤل ،واترك
األحداث تثبت لك صدق هذه التوقعات.
ه��ذا الع��ام س��يكون الفت��رة الت��ي يتمك��ن فيه��ا موالي��د
ب��رج الس��رطان من فهم الحياة .سيش��هد الب��رج هذا على
«تفج��ر» مواه��ب وق��درات ل��م يك��ن ي��درك بأنه��ا يملكه��ا،
كم��ا أن حرك��ة الكواكب ستس��اعده على إماطة اللثام
ع��ن كل م��ا هو مخ��ف وبالتالي تمكنه م��ن الوصول إلى
فهم أوسع وأشمل للحياة ولدوره فيها.

األسد

تتح��دّث األف�لاك هذه الس��نة عن مكاف��أة تتلقاها لقاء
جه��ود قم��ت به��ا ف��ي الماض��ي ،وع��ن ظ��روف تجعل��ك
تس��تفيد م��ن أحداثه��ا ،ب��دون أن يك��ون ل��ك أي دخ��ل
��جل شهرة وتس��تقطب جمهوراً واسعاً ،إذا كنت
فيها .تس ّ
مؤلف��اً أو فنان��اً أو مغني��اً أو مخرجاً أو ممث�ل ًا أو صحافياً
أو مع ّلق��اً عل��ى األخب��ار أو منتجاً س��ينمائياً أو مس��رحياً،
كما تشير توقعات األبراج  2019لبرج األسد أو إذا كنت
تنتم��ي إل��ى عال��م اإلب��داع والخل��ق ف��ي أي مج��ال كان،
كذل��ك يس��طع نجم��ك إذا كن��ت تعم��ل ف��ي مج��ال
سياس��ي أو نقاب��ي أو إداري .باختص��ار ،تك��ون مس��ؤو ًال عن
حسن سير أعمالك هذه السنة ،فإذا أحسنت التخطيط
وتعاملت مع المستجدات بحنكة وذكاء فتنجز مشاريع
جدي��دة مش��وّقة وملفتة .لن تدخ��ر جهداً لتجاوز كل ما
يعي��ق الطري��ق ،فثقت��ك بالنفس ال تتزعزع هذه الس��نة.
تتح ّم��ل مس��ؤوليات كبي��رة تجعل��ك تكتش��ف قدرات��ك

الحقيقي��ة وتتج��اوب م��ع طموحاتك في غال��ب األحيان.
أم��ا إذا كن��ت باحث��اً عن عم��ل ،فقد تجده هذه الس��نة ولو
تأخ�� ّر االس��تحقاقّ ،
وتوظ��ف كل إمكاناتك لكس��ب الثقة
وإثب��ات جدارت��ك في أي مج��ال تتط ّرق إلي��ه .تتوقع عاما
م��ن الطاق��ة المتفجرة ،البرج هذا ال��ذي فقد طاقته العام
الفائ��ت وش��عر بالضي��اع ألنه ل��م يعتد على نض��وب طاقته
سيش��هد عودته��ا ه��ذا الع��ام أضعافاً مضاعف��ة عما كانت
عليه .بشكل عام  2019سيكون عاماً جيداً الن سيشعر بأنه
بات يملك الوقت للقيام بكل األمور التي يحب القيام به.

العذراء

عل��ى الصعي��د العاطف��ي ،فق��د تق��دم عل��ى التزام��ات
تس��عدك .ال ش��ك أنك تمر بفترة من الصراعات تضطر
إل��ى التكي��ف خالله��ا م��ع بع��ض الش��روط أو الظ��روف،
لكن��ك تبن��ي عالقات مميزة وراس��خة تخ��دم مصالحك
عل��ى المدى البعيد .إذا كن��ت عازباً فقد تعاود االرتباط
بم��ن أحببت��ه ف��ي الس��ابق ،أو تط��ور صداق��ة إل��ى عالق��ة
أكث��ر حميمي��ة وتهت��م بحيات��ك الش��خصية ف��ي أواخر
الس��نة ،وخاص��ة في ش��هر تش��رين الثاني (نوفمب��ر) الذي
ق��د يحم��ل إلي��ك جدي��داً.كل ش��يء يتعل��ق بإرادت��ك
وبنظرتك إلى بعض األمور وردات فعلك إزاؤها.
تقبل على تغييرات ومفاجآت شتى في هذه السنة ،ألن
كوك��ب أورانوس يتوجه إليك مباش��رة حس��ب توقعات
األب��راج  2019عل��ى موق��ع خم��س خط��وات  ،وق��د يحم��ل
بع��ض االنقالب��ات ف��ي األوض��اع ،كم��ا بع��ض األخب��ار
الحل��وة أو األح��داث الطارئة .بلحظ��ة قد يتغير مصيرك
فتنتق��ل إل��ى جدي��د ،عل��ى أُث��ر لق��اء م��ع ش��خص تثق به
أو مرجعي��ة مهم��ة ،أو أثن��اء س��فر يأتي ب��دون تحضير ،أو
بسبب غرام مفاجئ تقع فيه.
تتح��دث األف�لاك هذه الس��نة عن مكاف��أة تتلقاها لقاء
جه��ود قم��ت به��ا ف��ي الماض��ي ،وع��ن ظ��روف تجعل��ك
تس��تفيد من أحداثها ،بدون أن يكون لك أي دخل فيها.
تس��جل شهرة وتستقطب جمهوراً واسعاً ،إذا كنت مؤلفاً
أو فناناً أو مغنياً أو مخرجاً أو ممث ًال أو صحافياً أو معلقاً
على األخبار أو منتجاً سينمائياً أو مسرحياً ،أو إذا كنت
تنتم��ي إل��ى عال��م اإلب��داع والخل��ق ف��ي أي مج��ال كان،
كذل��ك يس��طع نجم��ك إذا كن��ت تعم��ل ف��ي مج��ال
سياس��ي أو نقاب��ي أو إداري .باختص��ار ،تك��ون مس��ؤو ًال عن
حسن سير أعمالك هذه السنة ،فإذا أحسنت التخطيط
وتعاملت مع المستجدات بحنكة وذكاء فتنجز مشاريع
جدي��دة مش��وقة وملفتة .لن تدخ��ر جهداً لتجاوز كل ما
يعيق الطريق ،فثقتك بالنفس ال تتزعزع هذه السنة.

الميزان

تعي��د النظ��ر ببعض القرارات ،وق��د تتخذ مبادرة مهمة
بالع��ودة إل��ى دراس��ة أو الب��دء بعم��ل جدي��د ،أو باعتم��اد
أس��لوب آخ��ر ف��ي حيات��ك .إن بع��ض موالي��د المي��زان

جدول اعمالها بناء مركز ش��امل يضم
 100سرير لمعالجة الفشل الكلوي.
وتاب��ع رئي��س جامع��ة العل��وم الطبي��ة
ف��ي مدين��ة باب��ل :ان المرك��ز الش��امل
لغس��يل الكل��ى ف��ي بابل س��يتم تش��ييده
وفق المعايير العالمية بجهود مؤسس��ة
الس�لامة الخيري��ة ف��ي باب��ل وفاعل��ي
الخي��ر ،ويتكون م��ن ثالثة طوابق وتبلغ
مساحته  1800متر مربع.

ایران االولى في املنطقة والثامنة عامليا في أبحاث علوم الحياة
تص��درت الجمهوري��ة االس�لامية
االيرانية بلدان المنطقة (غرب آسيا
وش��مال افريقي��ا) واح��رزت المرتب��ة
الثامن��ة عالمي��ا ف��ي أبح��اث عل��وم
الحي��اة ف��ي الع��ام الماض��ي ()2017
وفق تصنيف ساميغو العالمي.
وف��ي ه��ذا التصني��ف تأت��ي بل��دان
تركی��ا ،الس��عودية ،مص��ر ،الكي��ان
الصهیوني ،الع��راق ،االمارات  ،قطر،
االردن ،عم��ان ،البحری��ن ،الیم��ن،
لبن��ان ،الكوی��ت ،س��وریا ف��ي المراتب
الالحقة.
واورد موقع تصنيف« «�Scimago Jour
 ،»nal & Country Rankان العلم��اء
االيرانيي��ن نش��روا  750بحث��ا علميا في
عل��وم الحي��اة خ�لال ع��ام  .2017وم��ن
بين  750مقالة علمية نشرها الباحثون
والعلم��اء االيراني��ون ت��م توثي��ق 728
مقالة.

وتأت��ي تركي��ا ف��ي المرتب��ة الالحق��ة
حيث نش��ر الباحثون في هذا البلد 265
مقالة والتي تم توثيق  258منها.
وح ّل��ت الس��عودية في المرتب��ة الثالثة
بهذا التصنيف حيث نش��رت  250مقالة
ف��ي عل��وم الحي��اة والت��ي تم توثي��ق 243
منه��ا .ونال��ت مص��ر المرتب��ة الرابع��ة
حيث نش��رت  158مقال��ة فيما تم توثيق
 154منها.

الدلو

حظك في العام 2019
بعضه��م بحث��اً ع��ن عمل في الخارج أو إلج��راء مفاوضات
ضروري��ة أو بس��بب الهج��رة حس��ب توقع��ات األب��راج 2019
لبرج الجوزاء .فالبعض يتوس��ع بأعماله ليطاول أس��واقاً
خارجي��ة ،والبع��ض اآلخ��ر يطلق فكرة وقد يش��تد الطلب
علي��ه ف��ي مجال��ه ويك��ون رائ��داً .أم��ا الص��دف فتجمعه��م
بم��ن يق��درون كفاءته��م ،ف ُتفت��ح أمامه��م أب��واب أٌقفل��ت
ف��ي الس��ابق بدون س��بب ،بالمقابل ق��د يواجهون تحديات
كثي��رة ويضط��رون إل��ى االنكف��اء ف��ي بعض األحي��ان ،أو
إلى خفض الصوت بسبب فجور من يواجههم.
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يفك��رون بتعدي��ل وتغيي��ر ف��ي ش��كلهم وهندامه��م وحت��ى
ف��ي طريق��ة لبس��هم ،وه��ذا أم��ر ض��روري هذه الس��نة ،ألن
المظه��ر يؤث��ر ج��داً عل��ى مس��ارك كم��ا عل��ى عالقاتك
وحض��ورك ف��ي ش��تى المج��االت .تتم ّت��ع بس��حر منقط��ع
النظي��ر وتج��د نفس��ك محاط��اً بالمعجبي��ن واألح ّب��اء
الذي��ن يطلب��ون ودّك ويع ّب��رون لك ع��ن اهتمامهم أو عن
حبهم ،إال أنك تبدو متمه ًال أكثر من السابق وحريصاً
على حسن الخيار .عام مليئ بالمتغ ّيرات.
ق��د يتخل��ى بع��ض موالي��د المي��زان حس��ب توقع��ات
 2019لب��رج المي��زان  ،ف��ي موق��ع خم��س خط��وات  ،ق��د
يتخل��ى البع��ض ع��ن عالقة قديم��ة ويعيدون حس��اباتهم،
كم��ا يب ّدل��ون طريقة تص ّرفاتهم م��ع الطرف اآلخر ،وقد
يختبر بعضهم صدق المش��اعر ويصبح أكثر تط ّرفاً مع
الحبي��ب .في ه��ذا العام ،تتخ ّذ ،عزي��زي الميزان  ،قرارات
أجلتها ،وتقدّم نحو أهدافك ،إذا مررت بفترة من
طالما ّ
المش��اكل والمعوق��ات ،وال ش ّ
��ك أن ه��ذه الس��نة تحم��ل
حب مميزة لمعظ��م مواليد الميزان،حتى وإن م ّروا
قص��ة ّ
بفت��رة م��ن اإلرب��اك والحي��رة .ه��ذا الع��ام س��یكون حاف�لا
وبدایت��ه س��تكون كم��ا نهایت��ه ،انش��غال كل��ي وتام�لان
ب��رج المي��زان م��ن األب��راج الت��ي تملك ما یش��غلها طوال
الوقت ولكن العام الجدید سیكون «جنونیا» وفق معاییر
االخری��ن على االقل ..ولكن وفق معاییر الميزان س��یكون
«عادی��اً» ولعل��ه قد یكون أیضاً مصدراً للس��عادة ،فكما هو
معروف الميزان یجد سعادته في العمل طوال الوقت.

العقرب

الع��ام  2019س��یحمل الكثی��ر م��ن التن��وع وعلي��ه ف��إن
العق��رب یحت��اج وبش��كل كبی��ر ال��ى االس��تناد عل��ى ق��وة
ش��خصيته وإل��ى حدس��ه وطالم��ا یت��م االعتم��اد عل��ى
المقاربات اإلیجابیة فإن النتائج ستكون مذهلة.
تتم ّتع عزيزي العقرب بدعم فلكي ملفت في هذا العام
الذي قد ينقلك الى موقع آخر.
ال ش ّ
��ك أن��ك ُتقب��ل عل��ى ارتق��اء اجتماع��ي ومهن��ي،
فتب��ادر ال��ى التق��اط الف��رص الت��ي تتو ّف��ر ل��ك ف��ي كل
تتوج��ه وال��ى
حي��ن .تع��رف بحدس��ك ال��ى أي��ن يج��ب أن ّ
م��ن؟ فتتم ّي��ز ع��ن المنافس��ين اآلخري��ن بحنكت��ك
ومهارتك.تغم��رك األف�لاك بج��رأة ومخ ّيل��ة ضروريتي��ن
للتأثي��ر على الزبائ��ن والجماهي��ر والمحيطين وتحقيق
النجاح في أعمالك .تبرع في مجال تنظيم االجتماعات
والمفاوض��ات والمناس��بات الت��ي تجم��ع كثيري��ن م��ن
الناس.
كم��ا تك��ون ممي��زاً في مج��ال التنس��يق وإدارة الفريق،
إلنج��از عم��ل أو لقي��ادة مجموعة أو فئ��ة أو نقابة أو حزب
وم��ا ش��ابه .كثي��رون م��ن موالي��د العق��رب في ع��ام 2019
يج��دون مبتغاه��م ف��ي عم��ل يثي��ر ش��غفهم ،س��واء انتموا
ال��ى عال��م الف��ن أو التج��ارة أو التربي��ة أو التعلي��م ،أو الى
عالم الطب أو الهندس��ة أو اإلعالم والسياس��ة حس��ب برج

العق��رب  2019ف��ي موق��ع خمس خطوات  ،قد تبدأ الس��نة
بمن��اخ ضاغ��ط وبعض العوائق ،ثم تنفرج الس��ماء ابتدا ًء
م��ن ش��هر ش��باط (فبراي��ر) فتم��ارس مواهب��ك وتندف��ع
واثقاً بالمستقبل.

القوس

تعي��د النظ��ر ببعض القرارات ،وق��د تتخذ مبادرة مهمة
بالع��ودة ال��ى دراس��ة أو الب��دء بعم��ل جدي��د ،أو باعتم��اد
أس��لوب آخ��ر ف��ي حيات��ك .إن بع��ض موالي��د الق��وس
يفك��رون بتعدي��ل وتغيي��ر ف��ي ش��كلهم وهندامه��م وحت��ى
ف��ي طريق��ة لبس��هم ،وه��ذا أم��ر ض��روري هذه الس��نة ،ألن
المظه��ر يؤث��ر ج��داً عل��ى مس��ارك كم��ا عل��ى عالقاتك
وحض��ورك ف��ي ش��تى المج��االت .عاطفياً ،تتمتع بس��حر
منقط��ع النظي��ر وتج��د نفس��ك محاط��اً بالمعجبي��ن
واألحب��اء الذي��ن يطلب��ون ودك ويعب��رون ل��ك ع��ن
اهتمامهم أو عن حبهم ،إال أنك تبدو متمه ًال أكثر من
الس��ابق وحريصاً على حس��ن الخيار ،فتعرف س��نة مليئة
بالمتغيرات .في هذا العام ،تتخذ ،قرارات طالما أجلتها،
وتق��دم نح��و أهداف��ك ،إذا م��ررت بفت��رة م��ن المش��اكل
والمعوق��ات ،وال ش��ك أن ه��ذه الس��نة تحم��ل قص��ة ح��ب
ممي��زة لمعظ��م مواليد القوس ،حت��ى وإن مروا بفترة من
اإلرباك والحيرة.

الجدي

ب��رج الج��دي س��یختبر عام��ا مذه�لا ب��كل م��ا للكلمة
م��ن معن��ى والكثی��ر م��ن التط��ورات اإلیجابی��ة س��تبدل
حیات��ه لألفض��ل على كل األصع��دة المهنیة والعائلیة
واالجتماعی��ة والمادی��ة والغرامی��ة ،ع��ام م��ن الطاق��ة
المتفج��رة وم��ن االح��داث الت��ي س��تقلب حیات��ه ه��ذا
رأس��ا على عقب والنتائج س��تكون أكبر وأجمل وأفضل
��تتوصل ه��ذه الس��نة إل��ى
مم��ا حل��م ب��ه یوما.أن��ك س ّ
منعط��ف جدي��د من حيات��ك وت��درك أن مرحلة انتهت
تتوج��ه إلى جديد ،فكوكب س��اتورن ،الذي س��كن
لك��ي ّ
برج��ك لس��نتين تقريب��اً ،يس��تق ّر في��ه هذا الع��ام حتى
شهر ديسمبر .ترغب هذه السنة بالتغيير ويصبح األمر
ملح��اً ،وق��د تحت��ار م��ن أي��ن تب��دأ وكي��ف تقب��ل عليه.
تمي��ل ال��ى اإلس��تقاللية والتح�� ّرر م��ن بع��ض القي��ود،
تبحث عن هويتك الشخصية والحقيقية ،وتتوق نحو
تأسيس شيء جديد.
ك��ن معت��د ًال ف��ي كل ما ق��د تفعل واعتم��د الوقاية
ف��ي ش��ؤونك الصحية واألمني��ة ،تطويقاً ألي عائق قد
يحص��ل .تتم ّت��ع هذه الس��نة بحدس ممت��از في كل ما
يتع ّل��ق باألعم��ال م��ع الخ��ارج واألس��فار واالس��تثمارات
الت��ي تع��دك بأرب��اح ورواج منتش��ر ،تس��تقطب الف��رص
بس��رعة ويأت��ي حكم��ك عل��ى بعضه��ا ممت��ازاً ،فت��درك
أهمي��ة بع��ض العملي��ات المهني��ة والمالي��ة وتس�� ّرع في
إنجازها قبل فوات األوان.

يمك��ن الق��ول إنك قد تم ّر في فت��رة تحضيرية على
الصعيدي��ن المهن��ي والمادي .تتغ ّي��ر خاللها اتجاهات
ومي��ول ،وتع ّرض��ك لبع��ض التج��ارب ،كم��ا تفض��ح
أس��راراً ربما كتمتها ،فأن��ت مقبل على تغييرات مه ّمة
في حياتك المهنية هذه السنة .تضعك الظروف في
مواجه��ة بع��ض التي��اراتّ ،
وتتدخ��ل بق��وة إلنق��اذ وضع
مهن ّ��ي أو سياس ّ��ي أو تج ّ
��اري أو فن ّ��ي أو عائل ّ��ي … إذ إن
المفاج��آت ق��د تطاول كل نواحي حياتك للعبور إلى
مرحل��ة جدي��دةُ .تقب��ل على خي��ارات مه ّمة ف��ي الربيع،
إث��ر انقالب��ات في األوضاع .تف��اوض على عمل أو خيار،
وتداف��ع عن حقوق��ك .العام الجدید س��یحمل الهدوء
واالس��تقرار للدل��و ،س��یبدأ موالي��د الب��رج باس��تعادة
الس��یطرة على حیاتهم بعد ان كانوا يش��عرون لفترات
طویلة بأن الفوضى جعلتهم یفقدون السیطرة علیها.
تتل ّق��ى المفاج��آت الحل��وة ف��ي الصي��ف ،حي��ن تح ّل��ق
بنجاح كبير وتثبت جدارتك وتقوم بتدريبات وتتع ّلم
جدي��داً .تكتش��ف هذه الس��نة مي��و ًال جديدة ونش��اطات
تح ّف��زك ،كم��ا تخوض عالق��ات اجتماعي��ة متناغمة.
تنخ��رط في فري��ق ،وتعمل وإياه على بعض المش��اريع،
وتنض��م إل��ى بعض أفراد العائلة ف��ي خطة تبدو واعدة،
وق��د تباش��ر ف��ي فص��ل الربي��ع بنش��اط مالي واع��د .لن
تفوت الفرص التي تدفع بأعمالك نحو النجاح ،مزوداً
بمعنويات قوية ،وواضعاً أهدافاً تس��ير نحوها بثقة .إنها
س��نة حاسمة بالنسبة إلى وضعك المهني ،فما تؤسسه
اآلن يك��ون ل��ه صدى عل��ى المدى البعي��د .تقلب صفحة
من��ذ بداي��ة الس��نة ،وتخ��وض مفاوض��ات طويل��ة ودقيقة
ربم��ا ،وتس��مع كلم��ات المديح ،لكن��ك تتابع طريقك
بمعنوي��ات أق��وى م��ن الس��ابق وببراع��ة وحس��ن تص��رف،
حتى لو اعترضت س��لطة عليك أو أحد المس��ؤولين ،أو
طرأ ما يضايق مساعيك أو يؤخر بعض االستحقاقات.

الحوت

تتوص��ل هذه الس��نة الى منعطف جدي��د من حياتك
وت��درك أن مرحل��ة انته��ت لك��ي تتوج��ه ال��ى جديد،ه��ذا
الع��ام أن��ك ترغ��ب ه��ذه بالتغيي��ر ويصب��ح األم��ر ملحاً،
وق��د تحت��ار م��ن أين تب��دأ وكيف تقبل علي��ه .تميل الى
االس��تقاللية والتح��رر م��ن بع��ض القي��ود ،تبح��ث ع��ن
هويت��ك الش��خصية والحقيقي��ة ،وتت��وق نح��و تأس��يس
ش��يء جديد .تتمتع هذه الس��نة بحدس ممتاز في كل
م��ا يتعلق باألعمال مع الخارج واألس��فار واالس��تثمارات
الت��ي تع��دك بأرب��اح ورواج منتش��ر ،تس��تقطب الف��رص
بس��رعة ويأت��ي حكم��ك عل��ى بعضه��ا ممت��ازاً ،فت��درك
أهمي��ة بع��ض العملي��ات المهني��ة والمالي��ة وتس��رع ف��ي
إنجازها قبل فوات األوان حس��بما تش��ير توقعات األبراج
 2019كم��ا أوضحناه��ا معكم في موقع خمس خطوات.
تتخل��ص ه��ذه الس��نة م��ن معوق��ات كثي��رة ومش��اكل
مالي��ة ومهني��ة ،فتج��د الطري��ق س��الكة أمام��ك ،لك��ي
تعم��ل م��ا يحل��و ل��ك ،وتنع��م ط��وال الوق��ت بمحب��ة
اآلخري��ن ل��ك ودعمه��م إي��اك ووقوفه��م إل��ى جانب��ك
ف��ي المهم��ات والمس��اعي .تثم��ر جه��ودك ف��ي فص��ل
الخري��ف ،حي��ن ينتق��ل كوك��ب الح��ظ جوبيتي��ر إل��ى
برجك حيث يس��تقر س��نة كاملة ،ويبش��رك بدورة من
الحظ��وظ والف��رص الزاهرة .قد تمر بك بعض األوقات
الحرجة،ف��ي فت��رات م��ن القل��ق والتس��اؤالت ،إال أن��ك
تتوصل إلى النجاح وتكسب اإلعجاب والتقدير وتحصل
على التكريم في أواخر السنة .اس َع إلى تحقيق الرغبات
من دون أن تترك الماضي يعرقل اندفاعك.

