علوم واجتماعيات

الش��يخوخة ه��ي س�لاح
ذو حدي��ن ،فنج��د أن الجان��ب
اإليجابي لها أننا نشهد نمواً في
الشخصي ًة كل عام عن السابق،
وهذا يحس��ن نوعية الحياة ،ومع
تقدم العم��ر تأتي الحكمة ،ولكن
هن��اك بع��ض العالم��ات الت��ي
تظهر عل��ی الوجه وتعني التقدم
ف��ي العم��ر كالتجاعي��د والبقع
الجلدية والش��عر الرمادي ،حتى
خط��ر اإلصاب��ة بس��رطان الجلد
يزداد مع تقدمنا في العمر ،وهذا
ما أكدته التقرير المنش��ور عبر
موقع (.)the healthy
كم��ا أوض��ح التقري��ر ،أن
يت��م ض��خ مليارات ال��دوالرات في
أمري��كا للحص��ول عل��ی الش��باب
والح��د م��ن التع��رض لتق��دم
العم��ر ،فيس��عون إلس��تهالك
الكريمات وبعض الحيل األخرى
إلعادة عقارب الس��اعة إلى الوراء
أي الحصول على شباب دائم.
إذا كن��ت ترغبي��ن ف��ي
الحص��ول عل��ی عم��ر أصغ��ر م��ن
عم��رك ،وف��ي حال��ة رغبت��ك في
إع��ادة عق��ارب الس��اعة لل��وراء
للظه��ور بمظه��ر الش��باب تعرفي
عل��ی أس��رار النس��اء الياباني��ات،
وهي:

ش��رب الش��اي األخض��ر :من
الخط��أ االعتق��اد ب��أن العناي��ة
بالبش��رة تتعلق بالمنتجات التي
نضعه��ا على الوجه كالكريمات
والوصف��ات الطبيعي��ة ،ولك��ن
ف��ي حقيق��ة األم��ر أن األكل
والش��رب ل��ه عام��ل كبي��ر ،ول��ذا
فه��ن يتناول��ن الش��اي األخض��ر
باس��تمرار ،فه��و مش��روب مه��دئ
يع��د رائع��ا للجس��م ،ويمك��ن
أن يقل��ل م��ن خط��ر اإلصاب��ة
بالسرطان.
أكل األعش��اب البحري��ة:
األعش��اب البحري��ة ج��زء كبي��ر
م��ن النظ��ام الغذائ��ي اليابان��ي،
فه��و يحت��وي عل��ى الكثي��ر م��ن
الفوائ��د للبش��رة ،ويع��د ث��روة
غني��ة بالفيتامين��ات والمع��ادن
كالكالس��يوم والمغنيس��يوم
وفيتامي��ن  Kوالحديد والفوالد،
وهذا يجعلها إضافة فعالة بشكل
خاص لنظام غذائي متوازن.
تدلي��ك الوج��ه :يعتب��ر
التدلي��ك المنتظ��م للوج��ه
مثالي �اً حي��ث إن��ه يحف��ز ال��دورة
الدموي��ة ويس��اعد عل��ى تخفيف
أل��م العض�لات ،ول��ذا يج��ب تعلم
تدلي��ك الجس��م والوجه بش��كل
خاص.
اس��تخدام غس��ول طبيع��ي
للبشرة :تضع النساء في اليابان
ثقته��ن ف��ي المنتج��ات القريب��ة
م��ن الطبيع��ة ق��در اإلم��كان،
والمنتج��ات الت��ي تحت��وي عل��ى
الكثي��ر م��ن الم��واد الكيميائي��ة
يعتبره��ن أنه��ا مض��رة بالجل��د،
ول��ذا بع��د تقضي��ة الي��وم خ��ارج
المنزل عليك تنظيف بشرتك
ول��ذا علي��ك اس��تخدام غس��ول
طبيعي للبشرة ،بد ً
ال من الغسيل
ع��دة م��رات ف��ي اليوم باس��تخدام
منظف قاسي.
الكوالجي��ن :الكوالجي��ن
ه��و النس��يج اله��ام للبش��رة ،فه��و
يس��اهم بش��كل كبي��ر ف��ي ش��د
البش��رة والح��د م��ن تعرضه��ا
لظهور التجاعيد بها ،فتستخدم
النس��اء الياباني��ات الكثي��ر م��ن
المنتج��ات الغني��ة بالكوالجي��ن
كالكريم��ات واألقنع��ة الخاصة
بالعناي��ة بالبش��رة ،وينتش��ر
الكوالجي��ن أيض �اً ف��ي األطعم��ة
مث��ل م��رق العظ��ام والطحال��ب
والبرتقال والليمون.

الصحة والبشرة

تناول األعشاب
البحرية للحصول على
بشرة نضرة وصحية

اخلمي�س  18جمادى الثانية 2020/2/13 - 1441

ال�سنة الثالثة والع�رشون  -العدد 6353

أطعمة تحارب آالم الجسم بشكل طبيعي

يلعب االلتهاب المزمن دورا كبيرا في أمراض القلب والتهاب المفاصل
والربو والسرطان والخرف ،ومن خالل التحكم في االلتهابات ،يتم التحكم في
اآلالم وتقليل فرص اإلصابة باألمراض.
وبالرغم من الدور الكبير التي تلعبه التغذية في السيطرة على األلم إال
أن هناك بعض األطعمة التي يمكن أن تزيد من االلتهابات ،كالسكر والدقيق
األبي��ض ولك��ن هناك أيضاً بعض األطعمة التي يمكن أن تقلل من االلتهابات
المزمنة وتحارب السرطانات وغيرها من األمراض.
الش��وربة :تفي��د الش��وربة ب��كل أنواعه��ا كتل��ك المصنوع��ة م��ن طب��خ
الخضار أو السمك أو اللحم مع األعشاب في محاربة االلتهابات.
ويعتبر حس��اء الدجاج مضادا للفيروس��ات ،لاللتهابات ،ولألكس��دة ،وإذا
تم وضع الثوم واللفت أو السبانخ أو الفطر سيصبح وجبة من شأنها أن تساعد
في محاربة األمراض المرتبطة بااللتهابات.
وتزيد فائدة الشوربة عندما يكون اإلنسان مريضا أو في طور التعافي من
الجراحة ،حيث يساعد الجسم على الشعور بالتحسن.
الزنجبي��ل :فوائ��د الزنجبي��ل لي��س بالجدي��دة ،فه��و غن��ي بخصائص��ه
المضادة لاللتهابات ،ويمكن االس��تمتاع به كمش��روب أو في الطعام ،ووجدت
إحدى الدراس��ات أن مس��تخلص الزنجبيل س��اعد  %63من المشاركين الذين
يعان��ون م��ن آالم الته��اب المفاص��ل ف��ي الركبة ،وتبي��ن أن تن��اول غرامين من
الزنجبيل يوميا يقلل من آالم العضالت.
ويس��اعد الزنجبي��ل أيض��ا عل��ى خف��ض نس��بة الس��كر ف��ي ال��دم ويح��ارب

جامعــات محافظــة أصفهان االيرانيــة تتألق بني أفضل
الجامعات في العالم

أمراض القلب ،كما يمكن لشاي الزنجبيل أيضا أن يهدئ المعدة.
القرنبي��ط والبروكل��ي والملف��وف :قد ال يك��ون البروكلي والكرنب من
األطعمة المفضلة لدى غالبية الناس ،لكنها صحية بالفعل ،فهذه الخضروات
غني��ة بالم��واد المض��ادة لألكس��دة الت��ي تحم��ي الخالي��ا من تط��ور االلتهاب
المزمن.
وإذا كن��ت تح��ب األطعم��ة المخمرة مثل مخلل الملف��وف ،فهناك صلة
قوي��ة بي��ن األغذي��ة المخم��رة وانخف��اض االلته��اب المزم��ن ،كم��ا تح��ارب
األطعمة المخمرة أيضاً الكآبة.
الش��اي األخضر :الش��اي األخضر أيضا يحتوي على مضادات األكسدة
التي تقلل االلتهاب ،وتشمل خصائصه الصحية األخرى الوقاية من السرطان،
وإذابة الدهون في البطن ،وتقليل االكتئاب.
كما أنه ال يحتوي على الكثير من الكافيين ،لذا يمكنك شربه في فترة
ما بعد الظهر أو في المساء دون اإلخالل بدورة نومك.
الك��رز :إذا كن��ت تبح��ث ع��ن مش��روب ال يزيد االلتهاب مثل المش��روبات
الغازي��ة ،فم��ن المؤك��د أن عصي��ر الكرز ه��و الخي��ار األفضل .ويحت��وي الكرز
عل��ى مض��ادات األكس��دة ،األنثوس��يانين ،وه��و مض��اد لاللتهاب��ات مع��روف،
وتش��ير األبح��اث إل��ى أن الك��رز أكث��ر أمان��ا من تن��اول مض��ادات االلتهاب غير
الس��تيروئيدية .الثوم :يحتوي الثوم والبصل والكراث على مضاد لألكس��دة،
كيرس��يتين ،الذي يخفف االلتهاب ،الثوم أيضاً مضاد للس��رطان وقد يقلل
من خطر اإلصابة بأمراض القلب والخرف.

صنف��ت مؤسس��ة التايم��ز أفض��ل
الجامع��ات ف��ي العالم في مجال��ي اإلحصاء
والرياضي��ات؛ حي��ث حازت أرب��ع جامعات في
محافظ��ة اصفه��ان /وس��ط /عل��ى مرات��ب
متفوق��ة م��ن بي��ن أفض��ل أرب��ع جامع��ات ف��ي
العالم في أحدث مسح لها بهذين العلمين.
وتع��د التايم��ز إحدى أنظم��ة التصنيف
الدولية األكثر أهمية في تصنيف جامعات
العال��م وتنش��ر قائم��ة ع��ن أفض��ل الجامعات
والمؤسس��ات األكاديمية سنوياً ،حيث تقوم
بجم��ع البيانات ألكبر اس��تطالع في العالم
استناداً إلى آراء األعضاء األكاديميين واألساتذة البارزين في الجامعات.
وأجري��ت ه��ذه الدراس��ة عل��ى  1397جامعة ما يدل��ل على تقدم الجامع��ات اإليرانية في عام
 2019مقارن��ة بالع��ام الماض��ي حي��ث كان��ت  25جامعة في إي��ران من بين أفض��ل الجامعات في
العال��م ف��ي الرياضي��ات واإلحص��اء ف��ي عام  2018لكن ه��ذا العدد ارتفع ال��ى  35جامعة في العام
الماضي.
وبحس��ب التصني��ف المذك��ور لجامعات محافظ��ة اصفهان تبوأت جامعة كاش��ان مرتبة
 600-500اذ باتت االولى في المحافظة والرابعة في البالد.
وتبوأت جامعات اصفهان للتكنولوجيا واصفهان واصفهان للعلوم الطبية مراتب جيدة في
هذا التصنيف العالمي على التوالي.

منظمــة الصحــة العاملية تعلن موعد طــرح أول لقاح لـ«كورونا»
ق��ال المدي��ر العام لمنظم��ة الصحة
العالمي��ة تي��دروس أدهان��وم غيبريس��وس،
الثالث��اء ،ف��ي جني��ف ،إن أول لق��اح
ض��د في��روس «كورون��ا» المس��تجد ل��ن
يك��ون متاح��ا إال بع��د  18ش��هرا .وأوض��ح
غيبريس��وس( :ل��ذا فإن��ه يتعي��ن علين��ا
عم��ل كل ش��يء اآلن باس��تخدام األس��لحة
المتاح��ة) .وأض��اف أن في��روس «كورون��ا»
المستجد سيطلق عليه اسم (كوفيد .)19
ولقد اكتشف العلماء طريقة جديدة
النتقال فيروس كورونا الجديد .في بعض الحاالت ،تكون أعراض النوع الجديد من االلتهاب
الرئ��وي ه��ي اضطراب��ات معوية وإس��هال ،ويمكن للفيروس نفس��ه أن يدخل جس��م اإلنس��ان عبر
الب��راز .وفق��ا لبيان��ات من مستش��فى ووه��ان ،لوحظت هذه األع��راض عند  ٪ 10م��ن المصابين.
كم��ا كش��ف مري��ض م��ن الواليات المتحدة عن وج��ود اضطرابات في األمع��اء ،وبعد ذلك تم
اكتشاف الفيروس في البراز.

هل يســاهم تنظيف االســنان في تقليل الوزن؟
عندما يتعل��ق األمر بفقدان الوزن الزائد ،دائماً
م��ا يك��ون األم��ر محي��را ومؤرق��ا أيض �اً بس��بب ت��داول
العدي��د م��ن النصائ��ح والوصف��ات ،والت��ي ف��ي بعض
األحيان تكون غير مجدية.
إال أن��ه عل��ى الرغ��م من ت��داول العدي��د من هذه
النصائ��ح ،هن��اك ح��ل يكم��ن ف��ي ع��ادة أساس��ية م��ن
يومنا ،وهي تنظيف األسنان .فوفقا لمجلة «ذا هيلث
س��ايت» ،أوض��ح الخب��راء أن االنتظام على اس��تخدام
فرش��اة األس��نان ،ل��ن يع��زز صح��ة ونظاف��ة األس��نان
فحس��ب ،ب��ل سيس��اعد أيض �اً ف��ي تعزي��ز فقدان��ك
لل��وزن الزائ��د ،وخاص��ة عن��د تنظي��ف األس��نان بع��د
تن��اول الوجبات بانتظام .يوض��ح الخبراء أن تنظيف
األس��نان بانتظ��ام ،وخاص��ة بين الوجبات األساس��ية،
يع��د م��ن أفضل الطرق للحد من رغب��ة تناول وجبات
إضافي��ة بي��ن الوجبات األساس��ية ،حيث تس��اعد هذه
الحيل��ة ف��ي خف��ض الش��هية والحد من اإلف��راط في
تناول الطعام.
فعن��د تنظيف األس��نان بالفرش��اة ،يس��اعد ذلك
ف��ي التخل��ص م��ن أي بقايا بس��يطة م��ن الطعام تظل
ملتصق��ة باألس��نان واللث��ة ،مم��ا يس��اعد ف��ي تقلي��ل
تراك��م الميكروبات التي تختلط باللعاب وكثيراً ما
تحث الدماغ على تعزيز الشعور بالجوع .وتكمن فعالية
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ه��ذه الحيل��ة ف��ي م��دى تأثيره��ا عل��ى الت��ذوق ،حي��ث
أنه عند تناول أو ش��رب أي ش��يء مباش��رة بعد تنظيف
األس��نان ل��ن يك��ون مذاق��ه لذيذاً ،حي��ث يمنح تنظيف
األسنان إشارة للمخ بأنه تم االنتهاء من تناول الطعام
ول��م يع��د الجس��م بحاج��ة للمزي��د ،وب��دوره يس��تقبل
الجسم هذه اإلشارة ويتفاعل على أساسها .وباإلضافة
إل��ى ه��ذه الحيلة ،أوض��ح الخبراء أن تنظيف األس��نان

مــاذا يفعل القلق في أجســامنا وكيــف تتطور نوباته؟
نم��ر جميعن��ا بحاالت م��ن القلق
والف��زع نتيج��ة للتع��رض لضغ��وط
الحي��اة ،ولك��ن عندم��ا يصب��ح القل��ق
مفرط��ا ويب��دأ ف��ي التأثي��ر عل��ى
األنشطة اليومية وتصبح نوبات الهلع
أكث��ر ح��دة للدرج��ة الت��ى تجعل��ك
خائفاً من القيام بأي نش��اط ،فعليك
اتخاذ خط��وات وإجراءات تمكنك من
استعادة حياتك بشكل طبيعي.
وأكد التقري��ر ،أنه يجب فهم ما
تش��عر ب��ه ومعرف��ة األع��راض الخاصة
بالقل��ق واضط��راب الهل��ع ،فدائما األش��خاص يش��عرون بأنهم يعانون من أزمة صحي��ة دون معرفة
الس��بب ورائها ،ووفقاً للمعهد الوطني للصحة العقلية ،والذي أوضح أن اضطرابات القلق أكثر
األم��راض العقلي��ة ش��يوعاً ف��ي الوالي��ات المتح��دة  ،حي��ث تصيب  40ملي��ون بال��غ  18بالمائة من
الس��كان ،ويوض��ح جوي��ل ش��يريل نائب مدير قس��م الخدمات وأبحاث التدخل ف��ي المعهد الوطني
للصحة العقلية ،أن أعراض اضطراب القلق تتفاوت حول الحالة المزاجية واألعراض المعرفية
والجسدية .وأشار التقرير إلى أن األعراض الخاصة بالقلق كثيرة وتظهر علی الجسم وأعضائه،
وتبدأ بالش��عور بعدم الراحة أو صعوبة التركيز والتوتر العضلي والتعب ومش��اكل النوم واألرق
والصداع وزيادة ضربات القلب ،وقد تستمر هذه األعراض لعدة أشهر ،وقد تختفي او تظهر بشكل
مفاجئ دون سابق إنذار وهنا يجب الذهاب للطبيب.
وأضاف التقرير ،أن بعض األشخاص يتعرضون للقلق نتيجة لآلثار الجانبية لتناول بعض
األدوية ،وفي هذه الحالة يجب الذهاب للطبيب والتعرف علی األس��باب ،فنجد أن مرضی الس��كر
وفرط نش��اط الغدة الدرقية واالضطرابات الهرمونية ومش��اكل المناعة الذاتية والتهابات األذن
الداخلية ،هم األكثر عرضة للقلق ونوبات الهلع ،نتيجة لألدوية المتناولة .ووفقاً لجمعية القلق
واالكتئاب األمريكية ،التي أشارت إلی أن القلق رد فعل بيولوجي طبيعي يقوم الجسم به ألخبارنا
بأنه يعاني من شيء ما ،فنجد أن بعض األشخاص الذين يتعرضون له يرغبون في الغثيان وارتفاع
نب��ض القل��ب ،والدوخ��ة ،والتع��ب واالرهاق واألرق ،وه��ذا يزيد فرص اإلصابة بالنوب��ات القلبية ،أو
الس��كتات الدماغية ،وهذا يزيد من فرص تعرض حياة الش��خص المصاب بالوفاة ،ولتجنب هذا
يجب الذهاب للطبيب لتناول بعض األدوية التي تقضي على هذا األمر.

أبــرز العالمــات التي تدل على اإلصابــة بقصور القلب

بالفرش��اة  3م��رات ف��ي الي��وم ،لمدة دقيقتي��ن في كل
مرة ،يساعد في حرق أكثر من  3500سعرة حرارية في
السنة .لذا ،جنبا إلى جنب مع إتباع نظامك الغذائي
المناس��ب ،احرص على غسل أس��نانك بين الوجبات،
عل��ى س��بيل المثال بعد الغ��داء أو قبل تناول وجبة في
المس��اء ،فذلك سيساعد في السيطرة على شهيتك
وتعزيز فقدانك للوزن الزائد.

أشار أطباء ألمان ،إلى ان هناك عالمات تشير إلى إصابة الشخص بقصور القلب دون أن
يعلم بذلك ،ويجب عندها مراجعة الطبيب.
واوضح البروفيسور مايكل بوم ،من مستشفى جامعة «سارالند» في ألمانيا ،ان قصور القلب
واألوعي��ة الدموي��ة المزم��ن ،م��رض يش��ير إل��ى أن القلب ال يتمك��ن من ضخ الكمي��ة الالزمة من
ال��دم إلى أنس��جة واعضاء الجس��م والدماغ ،ما يس��بب ضعف نش��اطها وضم��ور الخاليا ،لذلك
من الضروري تشخيص قصور القلب في الوقت المناسب والبدء بعالجه ،ألن التأخر قد يسفر
عن موت الش��خص .وأكد أن العالمات التي تش��ير إلى قصور القلب ،وفقا لمؤسس��ة Deutsche
 Herzstiftungاأللمانية للقلب هذه العالمات هي:
س��رعة الش��عور بالتع��ب واالره��اق ،ال��ذي ل��م يش��عر به الش��خص س��ابقا ،الس��عال الش��ديد
ليال ،الدوخة ،التي قد تس��بب فقدان الوعي ،انخفاض كمية البول التي يفرزها الجس��م ،تورم
األطراف السفلية والبطن.
وأض��اف خب��راء المؤسس��ة األلماني��ة ال تتجاهل��وا أب��دا تك��رر ضي��ق التنف��س ،عن��د صع��ود
الساللم ،األلم في منطقة الصدر ،وعدم انتظام دقات القلب ،وتغير وزن الجسم المف اجئ 2-1
كيلوغراما خالل  3-2أيام.
كما أكد األطباء ،أن ارتفاع ضغط الدم خالل فترة طويلة ،يكون عادة بداية قصور القلب،
باإلضاف��ة إل��ى ه��ذا قد يس��بب قصور القل��ب واألوعية الدموي��ة التهاب عضلة القلب وتش��وهات
خلقية شاذة ،واإلفراط في تناول المشروبات الكحولية.
وأشار الخبراء ،إلى أن ما يقرب من نصف حاالت قصور القلب تتعلق بتطور أمراض القلب
التاجية ،ويعتبر تساقط الشعر المتزايد عالمة تحذيرية من المرض.

حظــــــــــــك اليـــــــــــــوم
الحمل
 22مارس  20 -إبريل
تش��عر بالراحة التامة فيم��ا يخص ذاتك
واألم��ور الت��ي تقوم به��ا ،ويظه��ر عليك هذا
الج��و وينتق��ل إل��ى م��ن ه��م قريبي��ن من��ك.
اس��تغل الفرصة اآلن للتواصل مع أش��خاص
بنف��س العقلي��ة .اكم��ل خطط��ك بأف��كار
اآلخري��ن واب��دأ ف��ي العم��ل بطاق��ة مرك��زة،
فم��ا كان يب��دو غير متاح ق��د أصبح اآلن في
متناول يدك.

الثور

 21إبريل  21 -مايو

الي��وم ال تب��دو قادراً على إنجاز أي ش��يء ،ولكن ال
ت��دع ذل��ك يرجعك كثيراً للخلف .إذا اس��تمريت
في العمل بثبات ،س��وف تكتشف النجاح مرة أخرى.
الوض��ع مش��ابه ف��ي حيات��ك الخاصة ،مع ش��ريك
حيات��ك وأيض �اً م��ع األصدقاء .ابحث ع��ن الحلول
للتناقض��ات وس��وء التفاه��م م��ن خ�لال التواص��ل
الهادف .يشكل التوتر خطراً على صحتك ،فابحث
عن خط وسط بين االسترخاء والنشاط.

اجلوزاء

 21مايو  20 -يونيو
ف��ي العم��ل ،أن��ت ذو تأثي��ر مه��دئ ،ويلج��أ إلي��ك
الزم�لاء لطل��ب النصيح��ة والمس��اعدة ،وم��ا أحس��ن
ه��ذا بالنس��بة لثقت��ك وإيمانك بذاتك .تس��تطيع
مواجهة أي ش��يء بس��هولة .لكن ال تنسى أقرب األمور
إلى قلبك ألنك عندئذ س��وف تمر بتجربة التناغم
الكامل مع أحبائك .حالتك الصحية ممتازة ،ولكن
قد تتحسن أكثر من خالل األنشطة الرياضية .هذه
هي أحدى طرق اإلعداد ألوقات صعبة قادمة.

السرطان

 22يونيو  23 -يوليو

ق��د يك��ون الي��وم مضطرب �اً ،فم��ن ناحي��ة
الكثير من األش��ياء لن تس��ير على رغبتك،
وم��ن ناحي��ة أخ��رى ،س��تجد نفس��ك ف��ي
مواق��ف صعب��ة بس��بب م��ن ه��م حول��ك .ال
تبال��غ ف��ي ردة فعلك ،ولكن حاول اس��تعادة
هدوئك ،وحاول فرض ذلك على اآلخرين
وعندئذ سوف تخرج سالماً من هذا الموقف
غير السار.

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

أن��ت ال تس��تطيع التوق��ف ع��ن التفكي��ر ف��ي
األح�لام المس��تحيلة ،ولك��ن ال تق��دم عل��ى أي��ة
مخاطرة قد ينتج عنها خس��ارة ما س��بق إنجازه.
إال أن هذه األفكار تشكل خطراً في أنها تنبع من
حال��ة من عدم الرضا .لذلك عليك اكتش��اف
السبب في عدم الرضا .اسمح لنفسك بالمزيد
من السالم وابحث في ذاتك .عندئذ ،سوف تصل
إلى جذور المشكلة.

العذراء

 24أغسطس  23 -سبتمبر

ال يبدو أن األش��ياء تس��ير بصورة جيدة اليوم،
فلديك أيضاً مش��كلة ف��ي التركيز على المهام
اليومي��ة .على الرغم م��ن صعوبة تحفيز ذاتك،
ال تخف��ض رأس��ك ف��ي ي��أس .إذا قم��ت بأفض��ل
ما عندك فس��وف تحصل عل��ى بعض النجاحات
المح��دودة ،إال أن��ه ال يج��ب أن تتوق��ع الكثي��ر.
عندم��ا تس��تعيد هدوئ��ك وتصب��ح أكث��ر ثق��ة،
سوف تتحسن األمور.

امليزان

 24سبتمبر  23 -اكتوبر

تتمت��ع حالي �اً بلياقة بدني��ة جيدة ج��داً وإمكانيات
ذهني��ة ح��ادة ،ويب��دو أن كل ش��يء تش��رع ف��ي القي��ام
ب��ه س��يكون لصالح��ك وال ش��يء يق��ف أمام��ك .قـ�ُ�م
باس��تغالل وتوظي��ف ه��ذه الطاق��ة ف��ي الب��دء بالعم��ل
في مشروع جديد رغبت منذ زمن في الشروع به؛ فهذا
ه��و الوق��ت األمث��ل .اعت� ِ�ن بكل ش��يء ض��روري إلنجاح
مش��روعك واأله��داف الت��ي تح��ارب من أجله��ا .يجب
عليك التركيز فيما تحاول تحقيقه.

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ع��ن قري��ب ،س��تواجه تحدي��ات وعراقيل
صعب��ة .ق��د يتواج��د م��ن يعم��ل ض��دك أو
يسبب مضايقات بتواجده بالمكان ،وذلك
س��عياً لإلخ�لال بتوازن��ك .بالتال��ي يجب
األخ��ذ بعي��ن االعتبار أقل تأثير س��لبي قد
يك��ون لتل��ك العوائ��ق العاب��رة على مس��ار
حيات��ك ف��ي حال��ة م��ا اذا ق��ررت تجاهله��ا
بكل بساطة.

القوس

 23نوفمبر  22 -ديسمبر

حالت��ك البدني��ة والذهني��ة في أحس��ن ح��ال ،لذا
لدي��ك تأثي��ر إيجاب��ي كبي��ر عل��ى اآلخري��ن الذي��ن
يالحظ��ون م��دى إيجابيت��ك ولمعان��ك بكامل ثقة.
سوف تنفـُ��ذ الحماسة التي تغمرك وتتخلل كل من
تتعامل معه وتؤثر فيه ،فتجدهم خير عون ومس��اعد
لك في تنفيذ وتحقيق أهدافك التي ظننت أنها لن
تتحق��ق .انتف��ع من تلك الطاقة الصادرة منك قبل
أن يفوت الوقت ويمر دون ذلك.

اجلدي

 23ديسمبر  20 -يناير

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.

الدلو

 21يناير  19 -فبراير

س��وف يق��وم العديد م��ن الناس باقت��راح أفكار
ومفاهي��م جديدة علي��ك .تقبل تلك المبادرات
والمس��اعدة واحتض��ن تن��وع الف��رص ال��ذي
ينت��ج ع��ن ذلك .س��وف تح��رز تقدم غي��ر متوقع
وس��تخطو خط��وة كبي��رة باتج��اه اله��دف الذي
تطم��ح إلي��ه من��ذ زم��ن .المخاط��رة م��ن قبل��ك
يج��ب أن تك��ون مدروس��ة حت��ى ال تفق��د كل م��ا
حققته حتى اآلن .

احلوت

 20فبراير  21 -مارس

تج��د س��هولة ف��ي التعام��ل اإليجاب��ي م��ع
األش��خاص ف��ي الوق��ت الحال��ي ،فال��كل يب��دو
منجذب �اً إلي��ك ،كم��ا أن الص�لات الت��ي ق��د
يكون لها تأثيراً إيجابياً على مس��تقبلك تظهر
ف��ي كل م��كان .تأك��د م��ن أن��ك ُت َق � ِدر ه��ؤالء
األش��خاص ح��ق تقديره��م وذل��ك للفوائ��د
الت��ي تأت��ي م��ن خالله��م وكذل��ك لقيمته��م
الشخصية.

