علوم واجتماعيات

إ ّن تعلي��م األطفال المحافظة
عل��ى الم��ال واحترامه أم��ر في غاية
األهمي��ة ،وه��و امت��داد للتربي��ة ف��ي
أم��ور أخ��رى ،ف��إ ّن تعلي��م األطف��ال
احت��رام الم��ال يعن��ي ع��دم ص��رف
النق��ود فيم��ا الفائ��دة من��ه ،فهي لم
تأت��ي م��ن الس��ماء أو م��ن كلم��ات
س��حرية أو أرق��ام س��رية تق��ال
لماكينة صرف النقود.
إذن كي��ف ي��درب الوال��دان
أبنائه��م على احترام المال وتقديره
وحسن صرفه؟
 -1عندم��ا يرافق��ك األبن��اء
ف��ي التس��وق فاحت��رس م��ن إظه��ار
الثراء والغنى ،حتى ولو كان ذلك
حقيقة ،ويجب عدم ملء الس��لة بما
يح��ب األبناء وما يش��تهون ،فهو وإن
كان ه��ذا أم��ر يمك��ن أن تفخ��ر ب��ه
أم��ام أبنائ��ك ّإل أن الم��ال يجب أن
يحت��رم ويق��در ،ويج��ب غ��رس قيمة
الم��ال في نفوس وعقول األبناء من
صغرهم ،بتعليمهم معرفة األسعار،
ومقارنته��ا بالفائ��دة الت��ي تعود إلى
المش��تري منه��ا ،كم��ا علي��ه أن
يعرفهم أيضاً بالبدائل المتاحة.
 -2ع ّل��م أبن��اءك أن يتخ��ذوا
ق��رارات مالي��ة م��ن صغره��م ،فق��د
يطالب��ك ابن��ك أن تش��تري ل��ه
لعب��ة وأنت تعلم أ ّنه��ا لعبة لن تعمر
كثي��راً ،وق��د تتطل��ب مصاري��ف
إضافي��ة كالبطاري��ات ،وتعلم أيضاً
أن ع��دم تلبي��ة طلب��ات الصغي��ر ق��د
تول��د لدي��ه ش��عوراً بالنق��ص ع��ن
زمالئه ،فاجعل له الخيار بأن تعطيه
النق��ود وتطل��ب من��ه أن يش��تري بها
لعب��ة أكثر فائ��دة أو أكثر تحم ًال،
أو أن يحتفظ بالنقود ليش��تري بها
أم��راً أكث��ر نفع �اً ،وق��د تش��ير إلي��ه
بأن��ك ستس��اعده مالي �اً على ش��راء

جه��از كمبيوت��ر ،أو أي ش��يء آخ��ر
يرغب به  ،فيما لو غض الطرف عن
هذه اللعبة السريعة العطب الكثيرة
المصاريف ،فهنا يشعر الصغير بأ ّنه
لم يحرم ،وأصبح هو صاحب القرار.
 -3الوال��دان هم��ا الق��دوة
الت��ي يتلق��ى الصغير منه��ا التعليم
والتقليد ،ل��ذا فكلما كان الوالدان
حريص��ان على عدم الصرف فيما ال
يج��دي ،أو أن يك��ون معي��ار الص��رف
ه��و مق��دار الفائ��دة المرج��وة ،ف��إ ّن
صغارهما س��يتعلمون هذه الدروس،
ف��األب ال��ذي يهمل التق��اط العملة
النحاس��ية أم��ام أبنائ��ه م��ن األرض
لتفاه��ة قيمته��ا ،فإ ّن��ه يلغ��ي درس �اً
قيم �اً يقدم��ه ألبنائ��ه ع��ن احت��رام
الم��ال ،فه��ذه النق��ود عل��ى تفاهتها
له��ا احترامه��ا الكبي��ر ،فالنق��ود
الكبي��رة هي تجميع له��ذه القطرات
الصغيرة.
 -4ع ّل��م أبن��اءك تحصيل عمل
حتى ولو كان صغيراً أو بأجر قليل،
ال تحرمه��م م��ن تغس��يل س��يارتك
وتنظيفه��ا مقاب��ل المبل��غ ال��ذي
تدفعه ع��ادة لمن ينظف س��يارتك،
وال تطل��ب م��ن أبنائ��ك أن ينظف��وا
الس��يارة مجاناً ،فأنت هنا تقدم لهم
نموذج �اً هاماً لمعرفة قيمة النقود،
وأ ّنه��ا ال تأت��ي م��ن الف��راغ أو نتيج��ة
الح��ظ ،ب��ل إن العم��ل والع��رق ه��و
الذي يقدم ويحضر النقود.
 -5يج��ب ش��رح مب��دأ الص��رف
واألنف��اق بي��ن م��ا هو ض��روري وبين
م��ا ه��و ترفي��ه ،وبي��ن الص��رف عل��ى
األساس��يات ،وبي��ن الص��رف عل��ى
الكمالي��ات .وبي��ن ماه��و مش��اركة
اآلخرين في همومهم ومس��اعدتهم
الجتي��از الصع��اب ،وبي��ن التبرع��ات
المنافقة والمنافسة والمكابرة على
كسب شهرة أو سمعة.
المقصود في ك ّل ما س��بق هو
تنمي��ة احت��رام الم��ال ،وليس عش��ق
الم��ال وتجميع��ه أو ع��دم التفري��ط
في��ه لينقل��ب األم��ر لتعلي��م البخ��ل
والش��ح ،وهن��ا يك��ون دور الوالدي��ن
لش��رح الف��رق بي��ن هذي��ن الهدفين،
فالنق��ود ه��ي وس��يلة للتمت��ع ف��ي
الحياة وليس��ت غاية بذاتها ،فالمال
لي��س له ق��وة أبداً ،قوت��ه فيما يمكن
أن يصن��ع من��ه الش��خص ال��ذي
يملك المال.

الدين والحياة

تعليم الطفل
احترام املال
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ليست «نزلة برد» ..احذروا هذه األعراض!

إيــران تزيح الســتار عن دواء ملرض «ســتيفن هوكينــغ» املصنوع محليا
دواء«  «�Edara

أعراض نزلة البرد عادة ما تكون واضحة ،منها انسداد األنف ،والعطاس،
وغيرها ،إال أن الخطورة تكمن عندما يظن المريض أن األعراض التي يعاني
منها هي مجرد نزلة برد في حين أنها يمكن أن تكون أعراض اإلنفلونزا أو ما
هو أخطر من ذلك.
قش��عريرة :تحدث قش��عريرة وارتجاف عندما تتغير درجة الجسم ،إال أنها
ليس��ت م��ن العالم��ات المألوف��ة لنزالت الب��رد ،بل ه��ي عالمة مبك��رة لإلصابة
بالحمى الشديدة ،وهي أكثر شيوعا مع اإلنفلونزا أو االلتهاب الرئوي.
الحم��ى :يص��اب الجس��م بحم��ى عندما يح��اول محاربة م��رض أو عدوى،
لكنها نادرا ما تحدث بسبب نزلة البرد.
وتعد اإلنفلونزا ،والتهاب الشعب الهوائية ،وااللتهاب الرئوي من األسباب
األكثر شيوعا للحمى.
أوج��اع الجس��م :ربم��ا يعان��ي المري��ض م��ن أوج��اع طفيف��ة ف��ي الجس��م
مصاحب��ة لنزل��ة ب��رد ،ولك��ن األوج��اع األكث��ر ق��وة ع��ادة م��ا تك��ون عالمة على
اإلصاب��ة باإلنفلون��زا ،وذل��ك ألن آالم العض�لات قصي��رة األج��ل تح��دث غالبا
م��ع الحم��ى .الصفي��ر :عندم��ا يب��دو أن تنفس المري��ض يصدر صوت��ا وكأنه
صف��ارة .وإذا كان يص��در أزيزا ،فه��ذه عالمات على وجود عدوى أكثر خطورة
مثل االلتهاب الرئوي ،أو التهاب الش��عب الهوائية ،خاصة إذا حدث ذلك عند
الرق��اد .كم��ا يمكن أن يكون الصفير أيضا عالمة على الحساس��ية المفرطة،
وهو رد فعل تحسسي شديد تجاه عنصر غذائي ما أو لدغة حشرة.
سعال ومخاط :ربما تكون من أعراض نزلة البرد اإلصابة بسعال خفيف
ومزع��ج ،ولك��ن إذا س��عل المري��ض وبصق مخاط��ا ،فعادة ما تك��ون عالمة على
الته��اب الش��عب الهوائي��ة أو االلتهاب الرئوي ،خاص��ة إذا كان هناك أي دم في
ذلك المخاط .اإلعياء :يعتبر الشعور باإلعياء وفقدان الشهية من األعراض
المعتادة لإلنفلونزا ،وهي في الغالب ال تحدث بسبب نزالت البرد .كما يمكن
أن تك��ون عالم��ة عل��ى التهاب رئ��وي أو التهاب الجيوب األنفية ،وهو أمر ش��ائع
لكن��ه أكث��ر خط��ورة من البرد .الته��اب الحلق :إن االلته��اب المعتدل هو أحد
األع��راض المعت��ادة لنزالت البرد ،وأحيانا اإلنفلونزا .ويجب أن ينتهي بمجرد

أزي��ح الس��تار ع��ن
 »voneالمصن��وع محلي��ا لع�لاج م��رض
التصلب الجانبي الضموري « »ALSعلى
هيئة ق��ارورات للحقن ،وبحضور مس��اعد
رئي��س الجمهوري��ة للش��ؤون العلمي��ة
والتقنية سورنا ستاري.
أن ه��ذا ال��دواء ق��د صن��ع عل��ى ي��د
ش��ركة معرفي��ة ف��ي مرك��ز التنمية في
جامع��ة اي��ران للعل��وم الطبي��ة وق��د دخل
في االس��واق منذ ش��هرين وقد استخدمه
 50ش��خصا م��ن مصاب��ي ب��داء  ALSأي
التصلب الجانبي الضموري ،الذي عانا منه عالم الفيزياء الشهير الراحل «ستيفن هوكينغ».
ويذك��ر أن ق��ارورات  Edaravoneللحق��ن عبارة عن مس��تحضر س��ميك يعتمده المصابي
بمرض .ALS
وي��ؤدي م��رض  ALSال��ى ضع��ف وضمور في جميع عضالت الجس��م ويرج��ع ذلك لضمور
االعصاب الحركية السفلية والعلوية وبالتالي تكف عن إرسال الرسائل العصبية إلى العضالت.
ويقال أن  10في المئة من االصابات بهذه المرض تعد وراثية و 90في المئة لم يحدد سببها.
وغالبا ما يصاب االشخاص بأعمار تفوق الـ 50عاما بهذا الداء ،لكن يوجد هناك استثناءات
أيض��ا لمرض��ى تق��ل اعمارهم عن الـ 50ع��ام .ووفقا لألخصائيين في االم��راض العصبية أن هذا
المرض يتضاعف ولحد االن لم يكشف أي عالج له.

الش��فاء م��ن الزكام أو اإلنفلون��زا .إال أن احتقان الحل��ق المؤلم للغاية الذي
يأت��ي بس��رعة يمك��ن أن يكون عالمة على التهاب الحل��ق ،وهذه عدوى بكتيرية
يجب معالجتها بالمضادات الحيوية.
صداع الرأس :يمكن أن يحدث صداع الرأس ألسباب كثيرة ،ولكن نزالت
الب��رد ليس��ت ع��ادة واح��دة منها ،إن��ه عرض من األع��راض الش��ائعة لإلنفلونزا
ويمك��ن أن تك��ون عالم��ة عل��ى إصاب��ة الجي��وب األنفي��ة ،ويمكن أيض �اً أن يكون
بسبب حمى القش أو التهاب األنف.
ضي��ق الص��در أو األل��م :يع��د أح��د أع��راض الع��دوى التنفس��ية األكث��ر
خط��ورة ،مث��ل الته��اب الش��عب الهوائي��ة .وربم��ا يؤدي أيض��ا إلى ش��عور بضيق
الص��در ،وصعوب��ة في التنفس العميق .لكن يجب الح��ذر إذا كان األلم الحاد
ف��ي الص��در ي��زداد س��وءا عن��د الس��عال إذ يمكن أن يك��ون عالمة عل��ى االلتهاب
الرئوي ،أما ضيق الصدر فهو أحد األعراض الشائعة للربو.
ضيق التنفس :يمكن أن تس��بب نزالت البرد انس��دادا شديدا باألنف ،مما
يجع��ل التنف��س أكثر صعوبة بعض الش��يء ،إال أن ضيق التنفس الفعلي هو
عالمة على ش��يء أكثر خطورة .إنه أحد األعراض الش��ائعة للربو أو اإلصابة
بم��رض االنس��داد الرئ��وي المزمن ،ويمك��ن أن يكون نتاج ع��دوى خطيرة ،مثل
التهاب الشعب الهوائية أو االلتهاب الرئوي.
ضغط األذن والوجه والعين :إذا شعر المريض بالضغط في أذنيه ،فربما
يعني ذلك أنه مصاب بعدوى التهاب الجيوب األنفية ،التي تسبب أيضا ألما
وضغطا حول العينين أو الخدين أو الجبهة ،ويزداد س��وءا عند االنحناء .وإذا
كان المريض يش��عر بالمش��كلة في أذن واحدة ،فقد يكون ذلك أحد أعراض
التهاب األذن.
اس��تمرار األع��راض لفت��رة طويل��ة :ربم��ا تكون أع��راض اإلنفلونزا س��يئة،
ولكنها تتحسن عادة في غضون بضعة أيام .أما نزالت البرد فيمكن أن تستمر
لمدة  10أيام ،ولكن يمكن أن تس��تمر أعراض االلتهاب الرئوي لمدة تصل إلى
شهر أو أكثر ،ويمكن اللتهاب الشعب الهوائية أن يستمر عدة أشهر في بعض
الحاالت.

إعــادة املالبس الى حجمها بعد انكماشــها
نق��دم لك��م طريق��ة بس��يطة للغاي��ة
إلع��ادة الحياة إل��ى المالبس التي أصبحت
بقياس أصغر.
وقال��ت صحيفة «مي��رور» البريطانية
إن العملية الس��حرية تعتمد على «ش��امبو
األطفال» ،أيا كان نوعه.
وإلع��ادة المالب��س إل��ى حجمه��ا
الطبيع��ي ،يج��ري الب��دء بم��لء دل��و بم��اء
فاتر ،ثم إضافة القليل من شامبو األطفال،
وبعدها يتم وضع الثوب داخل الخليط ونقعه لنحو  30دقيقة.
بع��د نهاي��ة النص��ف س��اعة ،يتم إخراج الثوب واإلمس��اك به برفق ،مع العمل على تس��ريحه
وتمديده إلرخاء األلياف الموجودة فيه .بعد ذلك ،يستحس��ن وضع القطعة المغس��ولة وس��ط
منشفة للعمل على امتصاص الرطوبة الزائدة ،ثم ينصح بلف الثوب داخل المنشفة ومدّه مرارا
وتكرارا حتى يعود إلى حجمه الطبيعي.

اكتشــاف بكتيريا تســاعد على التخلص من الضغط النفســي
اكتش��ف فري��ق دول��ي م��ن العلم��اء
نوع �اً خاص �اً م��ن البكتيري��ا ف��ي الترب��ة
تمتل��ك م��ادة تس��اعد عل��ى التخلص من
الضغط النفسي.
درس متخصص��ون م��ن بريطاني��ا
والوالي��ات المتح��دة األمريكي��ة والمج��ر
نوع �اً خاصا م��ن البكتيريا التي تعيش في
الترب��ة ،وه��ي م��ن ن��وع «Mycobacterium
 »vaccaeق��ادرة عل��ى إنت��اج حم��ض دهن��ي
معين له تأثير مضاد لاللتهابات.
وم��ع ذل��ك ،ف��إن فوائ��ده ال تنته��ي عن��د ه��ذا الح��د ،فالحم��ض الدهن��ي المف��رز «ثالث��ي
الغليسريد» يمنع اإلصابة بالتوتر والضغط النفسي.
وتمكن العلماء أيضاً من إنتاج هذه المادة مختبريا ،حيث تم إيجاد هذه الدهون في الخاليا
المناعية للفئران التي تتمتع بقدرة على اكتش��اف وابتالع المواد الضارة في الجس��م وتس��اهم
في تطهيره من البكتيريا والفطريات والطفيليات.
وبسبب الرابط بين الحمض الدهني والبروتين داخل الخلية المناعية ،يتم حظر المسارات
التي تساهم في مختلف االلتهابات ،وفق موقع «وان».
وعندما تدخل بكتيريا التربة إلى الخاليا المناعية ،فإنها تطلق حمضاً مضاداً لاللتهابات،
لتمنع االلتهاب وبنفس الطريقة تمنع التوتر والضغط النفسي.

العلمــاء يكتشــفون جينا يؤثــر على عمل الذاكرة
بالتأكي��د واج��ه كل ش��خص صعوب��ة ف��ي
تذك��ر تاريخ أو كلم��ة أو حدث ما ،أو مكان وجود
الش��يء المطلوب وحتى العنوان المطلوب ،بسبب
رف��ض الدماغ تلبية طلب��ه ،ولكن بعد مضي بعض
الوقت تعود الذاكرة.
وتفي��د مجل��ة ،Nature Communications
ب��أن علماء م��ن اليابان وكندا وضحوا في دراس��ة
جدي��دة أس��باب ه��ذه الحال��ة .فق��د ح��دد العلم��اء
جينا عند الفئران يؤثر على عمل الذاكرة بطرق
متنوعة في أوقات مختلفة من اليوم.
ووفقا للعلماء دراسة هذه العمليات المرتبطة
بالذاك��رة صعب��ة جدا ،ألنه في بع��ض األحيان ال
يتمكن الشخص من تذكر هذا األمر أو ذاك ،ألن
الدم��اغ ل��م يدرس��ها بص��ورة كافي��ة .وف��ي حاالت
أخرى ال يتمكن الشخص من استخراج المعلومة
الت��ي خزن��ت في الدماغ .أي أن الصعوبة تكمن في
الف��رق بي��ن «الجه��ل» و«رف��ض الدم��اغ» .لذل��ك

م��ن أج��ل تج��اوز ه��ذا الحاج��ز ،ابتكر العلم��اء في
الدراس��ة الجديدة اختبارا جديدا يأخذ باالعتبار
ه��ذا االخت�لاف .وق��د اختب��ر الباحث��ون ابتكاره��م
عل��ى فئ��ران بالغ��ة م��ن الجنس��ين ،حي��ث عرض��وا
عليها في البداية أش��ياء لم��دة بضعة دقائق ،حدد
بعده��ا الباحث��ون الوقت ال��ذي احتاجت��ه الفئران
لتذك��ر ه��ذه األش��ياء .وق��د اتض��ح أن الفئ��ران
تتذكر األش��ياء التي لمس��تها أس��رع من األش��ياء
األخرى.
وع��رض الباحث��ون في المرحل��ة الثانية على
الفئران نفس األشياء ولكن في أوقات مختلفة من
اليوم .وهنا قسم العلماء الفئران إلى مجموعتين،
ت��م ف��ي المجموعة األولى حجب نش��اط البروتين
 BMAL1المنظ��م لعم��ل جين��ات عدي��دة.
والمجموع��ة الثاني��ة للتحك��م .وإنت��اج البروتي��ن
 BMAL1يختل��ف حس��ب وق��ت الي��وم ،حيث يكون
مرتفعا قبل النوم ومنخفضا عند االستيقاظ.

اطعمة تخفض مســتوى الطاقة
تتحكم األطعمة في صحتنا بصورة
كبي��رة ،إال أن هن��اك بع��ض األطعم��ة
والمش��روبات تتس��بب ف��ي انخف��اض
مس��توى الطاق��ة لدي��ك ،ل��ذا بج��ب
التقلي��ل منه��ا أو التوق��ف ع��ن تناوله��ا.
ف��إذا كنت تش��عر بالخم��ول وانخفاض
مس��توى الطاق��ة لدي��ك ،فق��د تك��ون
هذه األطعمة هي المس��ؤولة عن حدوث
ذل��ك ،ولذل��ك يج��ب إع��ادة النظ��ر في
تناولها وتجنبها بقدر المستطاع.
حب��وب اإلفط��ار :يعتق��د كثي��ر
م��ن األف��راد أن اإلفط��ار األفض��ل للكبار
والصغار هو حبوب اإلفطار ،ولكن ليست جميعها مثالية لتبدأ بها يومك ،فالحبوب التي تحتوي
على كم كبير من السكريات يمكن أن تضر بصحتك.
مش��روبات الطاق��ة :يعتق��د كثي��ر م��ن األش��خاص أن مش��روبات الطاق��ة هي الس��بيل المثالي
لتجديد الحيوية والنشاط اليومي ،ولكن في الحقيقة فهذا يعد اعتقاد خاطئ ،كونها مصنوعة
للعمل على المدى القصير ،حيث تمأل الجسم بالكافيين والسكر لفترة فيشعر الشخص بالطاقة
والنش��اط ،ولكن بعد ذلك س��وف تنخفض نس��بة السكر في الدم أكثر من ذي قبل .وبالتالي يزداد
تعب الجسم وقلة نشاطه وطاقته فيما بعد.
الخبز األبيض :هناك الكثير من أنواع الخبز التي يتم تصنيعها بالدقيق األبيض ،والتي ينصح
بتجنبها واس��تبدالها بالخبز المصنوع من الدقيق األس��مر ،حيث أن الكربوهيدرات المصنوعة من
الدقيق األبيض تسبب ارتفاع شديد في نسبة السكر بالدم والذي ينخفض بعد ذلك بشكل كبير.
أم��ا الخب��ز المصن��وع م��ن الحب��وب الكامل��ة والقم��ح فيس��تغرق وق��ت طويل المتصاص��ه ،مما
يحافظ على زيادة الطاقة لفترة أطول.
األطعمة المقلية :تحتاج األطعمة المقلية والمتشبعة بالزيوت والدهون إلى وقت طويل حتى
يتم هضمها بالجسم ،وبالتالي يحتاج الجسم إلى عمل مجهود كبير لنقل الدم من األطراف إلى
األعضاء ،مما يترك الجسم بطاقة أقل لمدة  6إلى  8ساعات .وينطبق هذا على مختلف األطعمة
البطيئة في الهضم ،مثل األطعمة التي تحتوي على الدهون الضارة ،والتي تستهلك طاقة الجسم
أثناء هضمها بد ًال من تحويلها إلى طاقة.

وقد بينت النتائج أن الفئران التي تعرفت على
األش��ياء قب��ل وقت االس��تيقاظ المعت��اد ،تذكرت
األش��ياء بس��رعة .وأن الفئران الت��ي عرضت عليها
األش��ياء ف��ي نف��س الوقت الس��ابق ،ولك��ن اختبرت
ذاكرته��ا بع��د مض��ي  24س��اعة كان��ت ذاكرته��ا
أسوأ بكثير.
المثير لالهتمام ،أن فئران المجموعتين في
الحال��ة األول��ى كان��ت نتائجه��ا جي��دة ،ولكن في
الحال��ة الثانية كانت نتائ��ج الفئران التي حجب
عنده��ا نش��اط البروتي��ن  BMAL1س��يئة ج��دا.
ووفق��ا للباحثين ،يتض��ح من هذا ،أن الفئران عند
استيقاظها في الوقت المعتاد ،حيث يكون مستوى
البروتي��ن  BMAL1منخفض��ا تك��ون ذاكرته��ا
ضعيفة .أي أن الدور األساسي في عملية التذكر
يع��ود إل��ى مس��توى إنت��اج البروتي��ن  BMAL1ف��ي
منطق��ة الحصي��ن بالدم��اغ ،حيث عث��ر فيها على
خاليا عصبية مسؤولة عن الذاكرة والتعلم.

حظــــــــــــك اليـــــــــــــوم
الحمل
 22مارس  20 -إبريل
يبدو في الوقت الحالي أنك تواجه عدداً
متزاي��داً م��ن التعقي��دات غي��ر المتوقع��ة.
ال يق��ع الل��وم عل��ى م��ن ه��م حول��ك  -ف��ي
بع��ض األحي��ان تك��ون أنت المخط��ئ .حاول
أن تظ��ل هادئ �اً وأن ت��رى العقب��ات الموجودة
في طريقك كوس��يلة الكتش��اف مداخل
جدي��دة .اع��د اكتش��اف هدوئ��ك وس��وف
تخرج من هذه المرحلة أقوى.

الثور

 21إبريل  21 -مايو

ق��د حان الوق��ت لكي تفكر في نتائج المجهود
ال��ذي قم��ت به .اس��تغل ه��ذه المرحلة لتحس��ين
حالتك الصحية .س��وف تعطيك الفيتامينات
واله��واء النق��ي عق��داً جدي��داً من الحي��اة والذي
س��يكون ف��ي غاي��ة األهمي��ة .تس��تطيع التمت��ع
بحيات��ك الخاص��ة أكث��ر وقض��اء أوق��ات أكثر
م��ع أصدقائ��ك وعائلت��ك في حالة ع��دم وجود
سوء تفاهم ونزاعات.

اجلوزاء

 21مايو  20 -يونيو
سوف تقابلك التحديات بصورة متكررة بشكل
غير عادي اليوم ،مسببة لك الكثير من الضغوط.
ربم��ا يج��ب أن تبتعد عن الطريق أحيان �اً بد ًال من
تحمل مس��ؤولية كل ش��يء .سوف يس��اعدك هذا
على توفير طاقتك لألشياء الهامة بحق ،خاصة
في العمل .يجب أيضاً أن تفكر في صحتك ،ألنه
عل��ى المدى الطويل لن يع��ود عليك بالفائدة أن
تستهلك كل قوتك في مدة زمنية قصيرة.

السرطان

 22يونيو  23 -يوليو

اعتني بصحتك ،فقد تشعر باإلرهاق واالضطراب
الي��وم ،حيث هناك بش��ائر بمصاعب وش��يكة الحدوث
في األفق .تعلم كيفية مواجهتها بالصبر والتركيز
ف��ي تحقي��ق ت��وازن داخلي وكب��ح رغبتك ف��ي إحراز
تقدم �اً مهم��ا كل��ف األم��ر .ب��د ًال م��ن ح��رق تل��ك
الطاقة ظاهرياً ،اس��تخدمها لتحقيق نوع من السالم
الداخل��ي ،فتك��ون هذه الفترة أقل إرهاق �اً .قد تجد أن
نتائج تلك األمور مقبول وغير المتوقع لها.

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

إن العراقي��ل الت��ي تنب��أت بقدومه��ا
من��ذ فت��رة طويل��ة تظه��ر تدريجي �اً
وتتح��ول إل��ى واق��ع ،وب��ات تفاديه��ا
مس��تحي ًال .واجه تل��ك التحديات في
أس��رع وق��ت ،حت��ى وإن كان��ت المهمة
صعب��ة .كلم��ا تأخ��رت ف��ي ذل��ك،
تراكم��ت العراقي��ل ووج��ب علي��ك
مضاعفة المجهود لتجاوزها.

العذراء

 24أغسطس  23 -سبتمبر

أن��ت أنس��ان مرن وتتقب��ل التغيي��ر ،كما أنك
تم��ر بفت��رة سلس��ة ،ف��كل م��ا تق��وم ب��ه ال يتطل��ب
مجهود من قبلك ونتيجته جيدة .انتفع من هذه
األوق��ات الممتع��ة للتق��دم في تحقي��ق أحالمك
وطموحات��ك! مع ذلك ،يج��ب اتخاذ الحذر من
تحمل عبء القيام بعدد كبير من األعمال دفعة
واح��دة  ،فتجد نفس��ك مُحمل بما ال طاقة لك
به عندما تتغير األمور وال تسير كما توقعت.

امليزان

 24سبتمبر  23 -اكتوبر

بس��بب الظ��روف المتغي��رة ،يب��دو أن
هدفك خارج الس��يطرة من جديد .ال يجب
أن ينتاب��ك الي��أس واإلحب��اط؛ اب��دأ بإعادة
التفكير في الموقف بتمعن .قد يكون مجرد
انطب��اع ويمك��ن جع��ل الخس��ارة ف��ي أضي��ق
الح��دود باتخاذ اإلجراءات المناس��بة .اذا لم
يك��ن ه��ذا ه��و الوض��ع ،فتذك��ر إن مخطط
الرحلة غايتك في حد ذاته.

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

بم��ا أن��ك اآلن تنضح بهالة خاص��ة من القوة
واالس��تقرار ،ف��إن الن��اس س��وف يلج��أون إلي��ك
م��ن أج��ل المس��اعدة والدع��م .ح��اول اس��تخدام
طاقتك في مساعدة اآلخرين ،حيث أنهم سوف
يردون الجميل بالتأكيد في المرة القادمة التي
تحت��اج فيه��ا إل��ى مس��اعدة .لكن ح��اول أال تغفل
ع��ن أهداف��ك ألن��ك اآلن تملك الق��وة الالزمة
لتحقيقها.

القوس

 23نوفمبر  22 -ديسمبر

بم��ا أن��ك ش��خص اجتماع��ي بح��ق ،وبم��ا
أن��ك ربم��ا ق��د تك��ون ق��د أهمل��ت أح��د م��ن
معارف��ك مؤخ��راً ،يجب علي��ك اآلن إصالح
ه��ذه العالقات م��رة أخرى ومع��اودة التواصل.
ترتف��ع ف��رص ح��ل ن��زاع م��ا بي��ن األس��رة أو
األصدقاء لألبد .سوف تمر بساعات ال ُتنسى
م��ن التناغ��م والتضام��ن ،وه��ذا ق��د يلط��ف
األوقات الصعبة.

اجلدي

 23ديسمبر  20 -يناير

وقت طويل
الخط��ط التي قم��ت بوضعها منذ ٍ
أوش��كت أن تتحق��ق ،ف�لا تتباطأ بع��د اآلن وحتى
وإن كانت لديك بعض الشكوك .سوف تحصل
عل��ى مس��اعدة م��ن جمي��ع الجوان��ب ،لك��ن يجب
أيضاً أن تستجيب بانفتاح للنقد الب ّناء ،فالهدف
الوحي��د من��ه ه��و مس��اعدتك .ال تن��س أيض �اً
أن تعم��ل ش��يئاً م��ن أج��ل صحت��ك خ�لال ه��ذه
الفترات العصيبة.

الدلو

 21يناير  19 -فبراير

الي��وم يمكن��ك تحفي��ز م��ن ه��م حول��ك ،ولكن
ال تهم��ل احتياجاتك الخاص��ة ألن أهدافك اآلن
أصبح��ت أوض��ح ع��ن ذي قب��ل .أس��لوبك النش��ط
مع��دي لم��ن ه��م حول��ك ويلحظ��ه اآلخ��رون .ال
يوجد س��بب يمن��ع االحتفال بأفكارك واالس��تمتاع
بوقت��ك ،لك��ن ال ت��دع ه��ذا يتح��ول إل��ى الوض��ع
الطبيع��ي .أنت تش��عر بالصحة ف��ي الوقت الحالي،
لكن الكثير من الحياة الرغدة قد يؤذي صحتك.

احلوت

 20فبراير  21 -مارس

ف��ي الوقت الحالي ،أن��ت تعمل بصورة جيدة من
خالل الفريق ،وأنت مستمتع بذلك أيضاً .حافظ
على بيئة العمل ّ
الخلقة هذه ألن ك ًل منكم سوف
يحق��ق أهداف��ه الش��خصية أس��رع إذا تكاتفتم معاً.
حتى في حياتك الش��خصية فس��وف تش��عر أكثر
بالراح��ة ف��ي مجموع��ة عم��ا إذا كنت وح��دك .قد
يس��اعدك ه��ذا الش��عور ف��ي التق��دم ف��ي حيات��ك
العاطفية واالستمتاع ببعض الرومانسية.

