علوم واجتماعيات

العائل��ة واألصدق��اء ه��م الكن��ز
ال��ذي ال يق �دّر بثم��ن؛ فالعائل��ة
مهم��ا ك ُب��ر أفراده��ا يبق��ون بحاجة
إل��ى العط��ف ،لكلم��ات الح��ب؛ فهذا
م��ا ُيش��عرهم بق �وّة الرابط��ة الت��ي
تجمعه��م ،ويعطيه��م ق �وّة للمض� ّ�ي
ف��ي ه��ذه الحياة مطمئني��ن ،وأوضح
الباحثون في دراس��ة أجريت مؤخراً،
أن��ه م��ن بي��ن أبس��ط احتياج��ات
اإلنس��ان ،أن يك��ون لدي��ه أصدق��اء
مق ّرب��ون ،لك��ن هن��اك أكث��ر م��ن
مليونين ونصف المليون رجل ليس
لديه��م أصدق��اء؛ لطلب المش��ورة أو
المساعدة في حال واجهتهم أزمات.
وف��ي ه��ذا اإلط��ار تق��ول
«الدكت��ورة س��ناء الجم��ل خبي��رة
التنمي��ة البش��رية» :األصدقاء جزء
أساس��ي م��ن الحي��اة ،وال يس��تطيع
أي ش��خص أن يحي��ا دون وج��ود م��ن
يشاركه فرحه وحزنه واهتماماته.

حماية وقت العائلة
قض��اء وق��ت م��ع األش��خاص
الذين نحبهم ،أم ٌر ال يحدث تلقائياً،
وبالرغ��م م��ن تخطيطن��ا المس��بق
وترتيب أولوياتنا ،هناك أمور تفرض
نفس��ها وتؤث��ر عل��ى وقتن��ا الخ��اص،
والحظن��ا أن أكب��ر معط��ل له��ذا
الوقت ،هو المكالمات الهاتفية؛ لهذا
اتفقن��ا عل��ى إغ�لاق كل الهوات��ف
المحمولة أثناء وقتنا الخاص.
أث��ر قض��اء الوق��ت م��ع أف��راد
العائل��ة واألصدق��اء كبي��ر ج��داً
عل��ى س��عادة النف��س؛ ف��إن الوق��ت
االجتماع��ي له قيم��ة كبيرة عندما
يتعل��ق األم��ر بتحس��ين س��عادتنا
وزيادة مستوى الرضا.
«نح��ن س��عداء عندم��ا يك��ون
لدينا األس��رة ،ونحن س��عداء عندما
يك��ون لدينا أصدقاء ،وتقريباً جميع
األم��ور األخ��رى الت��ي نظ��ن أنه��ا
تجعلنا س��عداء ،هي في الواقع طرق
للحص��ول عل��ى المزيد م��ن العائلة
واألصدقاء».
في دراس��ة اجتماعية  %93ممن
ه��م ف��ي س��ن الخامس��ة والس��تين
ويعيش��ون ازده��اراً روحي �اً ،ه��م ف��ي
الحقيقة كانوا قريبين ألخ أو أخت
أصغ��ر منه��م .مش��روع «تيرم��ان»،
وال��ذي تناول دراس��ة تتلع��ق بـ«طول
عمر اإلنسان» ،تحدثت عن العالقات
ومدى أهميتها في مساعدة اآلخرين
لعيش حياة طويلة وسعيدة.
حدد أولوياتك
ه��ذه الخط��وة تحت��اج من��ك
وضوح �اً أمام نفس��ك ،م��ا هو األهم
ف��ي حيات��ك ،ه��ل ه��ي عالقت��ك
بأصدقائ��ك وأهل��ك؟ ه��ل ه��و
وقت��ك ال��ذي تقضي��ه ف��ي ممارس��ة
هواياتك ،أو االهتمام بصحتك؟!.
ح �وّل نم��ط حيات��ك واجعل��ه
صحياً أكثر
الحي��اة الصحي��ة مهم��ة
ج��داً ،الرياض��ة والتغذي��ة الصحي��ة
تدعم��ك حت��ى ف��ي األوق��ات الت��ي
تعاني فيها من الضغط في ش��غلك
أو حيات��ك عموم �اً ،وعلى النقيض،
إهمالها يؤثر علي��ك ،ومع إجهادك
المس��تمر واس��تنزافك ،ل��ن تج��د
دعماً أو طاقة لمواصلة الحياة.
ق ِدّس إجازتك األسبوعية
أحس��ن اس��تثمارها؛ فالحي��اة
ِ
الش��خصية بم��ا فيه��ا عالقت��ك
بأهل��ك وأصدقائ��ك ونمط��ك
الصح��ي وأنش��طتك وهوايات��ك
وغيره��ا ،رك��ن مه��م ج��داً يدع��م
بش��كل أو بآخ��ر نجاح��ك ف��ي
ش��غلك ،أو ه��و المس��ؤول األساس��ي
عن��ه؛ فال تهمل��ه أو تقصر فيه .ربما
يجب علينا التوقف عن السعي نحو
الحي��اة المثالي��ة يحكمه��ا الت��وازن
بي��ن األصدق��اء والعائل��ة؛ فجميعها
تتداخل ببعضها شئنا أم أبينا.
وق��د يك��ون الح��ل األمث��ل
واألكث��ر واقعي��ة وصح��ة في ترتيب
األولوي��ات ،وم��ن ث��م نقس��م الوق��ت
بحس��ب ذل��ك الترتي��ب والظ��روف
الت��ي نح��ن فيه��ا ،ربم��ا حينه��ا
نس��تطيع أن نحمي أنفسنا وحالتنا
المزاجية النفسية والعقلية السيئة
الناتج��ة ع��ن التفكي��ر ف��ي تحقي��ق
التوازن وخلقه.

االسرة المجتمع

كيف توازن بني
أهلك وأصدقائك؟
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طريقة الفحص السريع لتشخيص اإلصابة بكورونا

االختب��ارات الس��ريعة لتش��خيص في��روس
كورون��ا المس��تجد «كوفي��د »19-يج��ب أن
تقتصر على حاالت الشك .فما طرق االختبار؟
وكي��ف تس��ير؟ ال توجد إلى ح��د اآلن أدوية وال
لقاح لفيروس كورونا المس��تجد .وس��تمر مدة
تتراوح بين  18ش��هرا و 24شهرا إلى حين تطوير
لقاح والتحقق منه وترخيصه من قبل السلطات
الطبية وإنتاجه بكميات كبيرة.
ولذل��ك ف��إن االختب��ارات الموثوق��ة ف��ي
الشهور المقبلة هي اإلجراء المعقول على األقل
لتخفي��ف وتي��رة انتش��ار الفي��روس .وبواس��طة
االختبارات السريعة يمكن الكشف عن مصابين
ووضعهم في الحجر الصحي.
لك��ن المؤسس��ات الطبي��ة والمختب��رات
حت��ى ف��ي البل��دان المتط��ورة -عندم��ا يتعل��قاألم��ر بموج��ة ع��دوى ش��ديدة ،تصط��دم س��ريعا
بمحدودية الطاقة االس��تيعابية .ولذلك وجب
أن تقتص��ر االختب��ارات الس��ريعة عل��ى الحاالت
المشكوك فيها ،وإجراء اختبار عام ليس ممكنا
وليس له جدوى.
من يخضع لالختبار؟
اإلقام��ة ف��ي منطق��ة خطر ال تكفي حس��ب

التقدي��ر الحال��ي لتبري��ر إج��راء اختب��ار .وال
يمكن القول إن كل شخص يعاني من زكام أو
السعال هو مصاب بفيروس كورونا.
لك��ن م��ن ل��ه ع��وارض الته��اب رئوي بس��بب
جراثي��م ويكش��ف ع��ن ع��وارض ظاه��رة مث��ل
الس��عال والحم��ى أو صعوب��ة التنف��س وكان له
اتص��ال بش��خص مص��اب أو أنه أق��ام في منطقة
خطر معنية ،فإن ذلك يمثل حالة شك مبررة.
ويبق��ى من اختص��اص الطبي��ب الجزم في
وج��وب إج��راء اختب��ار على في��روس كورونا من
عدمه .وبصفة عش��وائية يج��ري فحص مرضى
بع��وارض ال��زكام حس��ب معه��د روبي��رت كوخ،
وتكالي��ف الفح��ص ه��ي  200ي��ورو ( 225دوالر)
تتحملها في ألمانيا شركات التأمين الصحي،
لك��ن فق��ط عندم��ا يصن��ف الطبي��ب المرض��ى
حالة مشكوكا فيها.
كيف يكون االختبار؟
يج��ري االختب��ار ف��ي غالبي��ة األحي��ان ع��ن
طريق أخذ عينات (مسحات) من حلق المريض
أو م��ن أنف��ه .ويوص��ي معه��د روبيرت ك��وخ عند
الحال��ة المش��كوك فيه��ا بأخ��ذ عين��ات لي��س
فق��ط م��ن مس��الك التنف��س العلي��ا ،ب��ل أيض��ا

عالمــات ّ
تدل على ضعــف الجهاز املناعي
ب��ات معروف��ا أن األش��خاص أصح��اب
الجه��از المناع��ي الضعيف ه��م أكثر عرضة
لفيروس كورونا الذي تصدّر عناوين األخبار
ح��ول العال��م .ف��ي م��ا يل��ي الئح��ة ببع��ض
اإلش��ارات الت��ي ت��دل عل��ى وج��ود ضع��ف ف��ي
المناعة لدى الناس.
 اإلصابة بنزالت البرد بشكل دائمم��ن الطبيع��ي ج��داً أن يعان��ي البالغ��ون
نزالت البرد مرتين أو  3في كل عام .وفي هذا
اإلطار يشير الخبراء الى أن الجهاز المناعي،
يستغرق خالل نزالت البرد ،من  3الى  4أيام لتطوير األجسام المضادة ومحاربة الجراثيم .ولكن
في حال كان الشخص يصاب بالزكام أو نزالت البرد باستمرار ،فهذا دليل واضح على أن جهاز
المناعة لديه ضعيف ويكافح من أجل حمايته.
 االضطرابات الكثيرة في البطن:إن المعاناة المتكررة من اإلسهال أو الغازات أواإلمس��اك ق��د تك��ون عالمة على ضعف نظ��ام المناعة .وتظهر األبح��اث أن نحو  70في
المئة من الجهاز المناعي موجود في الجهاز الهضمي .فالبكتيريا المفيدة والكائنات
الحية الدقيقة المفيدة التي تعيش في الجهاز الهضمي تدافع عن األمعاء من العدوى
وتدعم جهاز المناعة .في الواقع ،إن وجود كميات قليلة من بكتيريا األمعاء المفيدة
يمك��ن أن يزي��د خط��ر اإلصاب��ة بالفيروس��ات وااللتهاب��ات المزمن��ة وحت��ى اضطرابات
المناعة الذاتية.
 ب��طء ف��ي ش��فاء الج��روح :يح��اول الجل��د التحك��م بالتل��ف بع��د التعرض إلصاب��ة جراءحرق أو جرح .يعمل الجسم على حماية مكان اإلصابة عن طريق إرسال الدم الغني بالمغذيات
للمس��اعدة ف��ي تجديد الجلد .وبحس��ب المعلومات ،فتعتمد عملية الش��فاء ه��ذه على الخاليا
المناعي��ة الصحي��ة .ولك��ن إذا كان الجهاز المناعي بطيئاً ،فهذا يعني أن البش��رة ال تكون قادرة
على التجدد ،وبالتالي تبقى الجروح ظاهرة مع صعوبة في الشفاء.
 اإلصابة بالعدوى بشكل متكرر :إن اإلصابة بالعدوى بشكل متكرر ،هي إشارة من الجسمتؤكد أن جهاز المناعة ضعيف.
كيف يمكنكم تعزيز جهاز المناعة؟
تناول��وا أنظم��ة غذائي��ة متوازن��ة ،إحصل��و عل��ى قس��ط كاف م��ن الن��وم ،مارس��وا الرياض��ة
بانتظ��ام ،إغس��لوا أيديك��م ،إحصل��وا عل��ى اللقاح��ات الخاص��ة بك��م ،حافظ��وا عل��ى وزن صحي،
إبتعدوا عن التدخين ،حاولوا تقليل تع ّرضكم للضغط.

م��ن المج��اري التنفس��ية العميقة مث��ل إفرازات
الشعب الهوائية أو الرئة.
ماذا يحصل مع العينات؟
العين��ات تخض��ع لفحوص��ات عل��ى فيروس
كورون��ا داخ��ل مختب��رات .وه��ذا الن��وع م��ن
االختب��ارات يس��تمر خم��س س��اعات ،وه��و م��ن
األساليب التقليدية داخل المختبرات.
كيف يجري إبالغ األشخاص المعنيين؟
ف��ي ح��ال وجود نتيج��ة إيجابي��ة للفحص،
فإن��ه إضاف��ة إل��ى المري��ض تبل��غ وزارة الصح��ة
المعني��ة ف��ورا وبعده��ا يأت��ي الحج��ر الصح��ي
بإج��راءات الع��زل والحماي��ة الضروري��ة .وف��ي
ح��االت الم��رض الس��هلة بإم��كان المرض��ى
الخض��وع للع��زل داخ��ل البي��ت م��ا دام��وا ال
يعرضون آخرين للعدوى.
هل االختبارات واضحة؟
االختب��ارات أو االختب��ار الس��لبي ال ينف��ي
وج��ود إصاب��ة محتملة بفيروس كورونا بش��كل
ت��ام ،ألن��ه في حال أخذ العين��ات أو نقلها بصورة
خاطئ��ة ق��د تص��در ع��ن طري��ق الخط��أ نتيج��ة
س��لبية ،ولذل��ك يخض��ع المرض��ى المصاب��ون
لالختبار مرات عدة.

فــي زمن كورونا ..انتبهوا من الخواتم أو الســاعات
ذك��رت صحيفة «ذا صن» البريطانية
أن��ه «م��ع االنتش��ار المتس��ارع لفي��روس
«كورونا» ،فإن علماء بريطانيين وأمريكيين
أك��دوا ض��رورة خل��ع المتعلقات الت��ي ُتلبس
في اليد ،كالخواتم والساعات واألساور».
ونقل��ت الصحيفة عن العلماء قولهم إن
«ارتداء ساعة اليد أو الخواتم ،يمكن أن يقلل
م��ن ج��دوى وقاي��ة المعقم��ات الكحولية ضد
فيروس كورونا الجديد».
وق��ال البروفيس��ور م��ارك ويلكوك��س،
عال��م األحي��اء الدقيق��ة ف��ي مستش��فى
«لي��دز» التابعة لهيئة الصحة البريطانية إن
«القواعد الخاصة بالوقاية من العدوى ومكافحتها ،في ما يخص متعلقات اليد ،تنبه لضرورة
إزالة أي اكسس��وار يلبس في اليد» ،موضحا أن «الس��بب هو عدم تنظيف اليد ومعصمها عند
ارتداء أي شيء ،فنظافة المعصم من نظافة اليد ،ويُسمح بارتداء خاتم زفاف بسيط ،ولكن تلك
المرصعة بالجواهر غير مسموح بها».
م��ن جهت��ه ،ق��ال جوناث��ان ب��ول أس��تاذ عل��م الفيروس��ات الجزيئي��ة بجامع��ة «نوتنغه��ام»
البريطاني��ة إن��ه «يُفض��ل دائم��ا غس��ل اليدي��ن أو التطبي��ق الصحي��ح للس��ائل المعق��م ،به��ذا
نضم��ن تنظي��ف الزواي��ا المخفي��ة ،خاصة تح��ت الخواتم على األصابع وما ش��ابه» ،مش��يرا إلى
أن «الفيروس��ات ال تعي��ش عل��ى البش��رة مثلما تعي��ش أنواع كثيرة من البكتيريا ،فهي ببس��اطة
تتحرك من سطح إلى آخر ثم إلى عينيك أو أنفك أو فمك».
وح��ذر العلم��اء م��ن إطال��ة األظاف��ر وم��ن وض��ع االصطناعي��ة منه��ا ،إذ يمك��ن أن تتجم��ع
«البكتيريا والفيروسات واألوساخ» تحتها ،إضافة لتحذيرهم من قضم األظافر حيث يمكن لهذه
الع��ادة أن تزي��د من خط��ر اإلصابة بفيروس كورونا .بدورها ،حذرت طبيبة أمراض الحساس��ية
بورفي باريخ من مركز «النجون» الطبي بجامعة «نيويورك» ،مَن يمارسون عادة قضم األظافر
السيئة ،وقالت« :في كل مرة تلمس فيها وجهك ،خاصة فمك وأنفك وعينيك ،تقوم بنقل
كل هذه الجراثيم وبالتالي يمكن أن تمرض» ،وتابعت «هناك العديد من العدوى التي تحدث
ف��ي مث��ل ه��ذا الوق��ت م��ن كل عام ،س��واء البكتيري��ة أو الفيروس��ية أو اإلنفلونزا ،ونظ��را لوجود
فيروس «كورونا» ،يجب أن تتوقف عن قضم أظافرك.

كيــف يؤثر نقــص فيتامني «د» عليك ومتــى يجب تناوله؟

كشف خبراء أن انخفاض في مستويات فيتامين «د» في الجسم يمكن
أن ي��ؤدي إل��ى األرق واضطراب��ات أخ��رى للن��وم وهن��اك ش��روط لكيفي��ة تن��اول
الفيتامين.
ويعاني أكثر من نصف سكان العالم من نقص في فيتامين «د» ،بحسب
مجلة «إن سي بي آي» ،فكل جهاز في الجسم يستخدم الفيتامين ،من الحفاظ
على صحة العظام مثال إلى دعم المناعة .وترتبط المستويات المنخفضة من
فيتامين «د» ارتباطاً مباشراً بكمية وجودة النوم الذي تحصل عليه.
ووج��دت دراس��ة ش��ارك فيه��ا  3048رج�لا م��ن عم��ر  68عام��ا وأكب��ر ،أن
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انخف��اض مس��تويات فيتامين د يرتبط بنوم منخفض الج��ودة ونوم أقل من 5
ساعات في الليلة ،بحسب مجلة «أكسفورد أكاديميك».
وكشفت تجارب على القوارض أن أجزاء الدماغ المرتبطة بتنظيم النوم
تحتوي على مستقبالت لفيتامين «د» ،كما وجدت الدراسات السريرية (لدى
األشخاص) ،أن انخفاض مستويات فيتامين «د» يرتبط بنوعية النوم السيئة.
وبين��ت دراس��ة أجري��ت عام  2017ش��ارك فيها مرضى الكلى ،أن مس��تويات
فيتامين «د» تؤثر على تغميض عينيك عن طريق التفاعل مع أجزاء الدماغ
الت��ي تنظ��م الن��وم .من ناحية أخ��رى ،يلعب فيتامين «د» دورا رئيس��ياً في دعم
نظام المناعة لديك ،وقد يساعد منع االلتهاب على تحسين جودة النوم.
الوقت األمثل لتناول فيتامين «د»
وتشير األبحاث المبكرة إلى أن فيتامين «د» مرتبط عكسياً بالميالتونين،
هرمون النوم .هذا يعني أن زيادة مس��تويات فيتامين «د» قد تثبط مس��تويات
الميالتوني��ن .ل��ذا ،ف��إن تناول��ه لي� ً
لا يمك��ن أن يعط��ل نوم��ك ،بحس��ب مجلة
«فرونتييرز».كم��ا أن فيتامي��ن «د» قاب��ل للذوبان في الده��ون ،مما يعني أنه
م��ن األفض��ل تناوله عند تناول الطعام .على س��بيل المث��ال ،مع وجبة اإلفطار
أو كوب من القهوة.
ويوصي األطباء تناول  600وحدة دولية ( 15ميكروغرام) من فيتامين «د»
يوميا لمن تتراوح أعمارهم من  1إلى  ،70بحسب موقع «ميوكلينيك».

فوائد لم تســمع بهــا للكركم في انقاص الوزن
أثبت��ت خلط��ات الكركم فعاليتها فيما يتعلق بتخفيض الوزن ،ألن الس��منة تس��بب
إزعاجا لمن يعاني منها وخصوصا النساء اللواتي يبحثن دائما عن جسم رشيق ،كما أن
المعاناة من السمنة تضاعف خطر اإلصابة بالعديد من األمراض والمشاكل الصحية.
وفيم��ا يتعل��ق بالنظام الغذائي المفيد للتخس��يس وتعزيز عملي��ة التمثيل الغذائي
ال بد من االنتباه إلى النظام الغذائي المتبع وممارسة الرياضة بشكل منتظم ومعتدل.
كيف يساعد الكركم في التنحيف :يعزز تناول الكـركم عملية التمثيل الغذائي
للده��ون وينظمه��ا ،عن طريق تحفيز المرارة لزيادة تدفق العصارة الصفراء في الجس��م
والت��ي تلع��ب دورا هام��ا ف��ي هض��م الدهون وأيضه��ا في الجس��م ،وبالتالي يحس��ن عملية
الهضم ويقلل االنتفاخات والغازات.
كبح الشهية :عادة ما يتم استخدام الكـ��ركم في األطباق لتنكيه الطعام وإعطائه
لونا مميزا ،من دون أن يدرك البعض مدى تأثيره على الجسم من ناحية الشهية.
إذ يمكن للكركم أن يثبط الهرمون المسؤول عن الشهية وبالتالي فهو كابح فعال
للشهية األمر الذي حد من تناول كميات كبيرة من الطعام وبالتالي تخسيس الجسم
عن طريق تعزيز الشعور بالشبع لفترات طويلة.
منع نمو األنس��جة الدهنية :يس��اهم تناول الكركم في منع نمو األنس��جة الدهنية
في أنحاء مختلفة من الجسم وخصوصا األرداف والبطن والفخذين  ،األمر الذي يقلل
الوزن ويمنع اإلصابة بالسمنة.
س��عرات حراري��ة منخفضة :للكركم ق��درة مميزة على تفتيت الده��ون المخزنة في
البطن والمسببة للكرش ،وذلك بفضل احتوائه على سعرات حرارية منخفضة.
الكركم لتنقية الجس��م من الس��موم :يعمل الكـ��ركم كمضاد لألكس��دة ،فيقوم
بطرد السموم والبكتيريا المؤذية من الجسم وتنقيته منها  ،وبالتالي فهو يخلص الجسم
من السموم المتراكمة داخله والتي تسبب السمنة والوزن الزائد.
عالج أمراض الجهاز الهضمي :في بعض األحيان ،قد تنتج السمنة عن المعاناة من
مشاكل صحية في الجهاز الهضمي ،ما يسبب عادة الغازات واالنتفاخات وبالتالي بروز
الكرش بشكل كبير.
أما عند تناول الكـركم مع الزنجبيل إليه ،فقد يساعد ذلك على عالج سوء الهضم
وأمراض القولون المختلفة ،التي تؤدي إلى االنتفاخ وبروز الكرش والوزن الزائد.

حظــــــــــــك اليـــــــــــــوم
الحمل
 22مارس  20 -إبريل
س��وف يتع��رض عمل��ك لالختب��ار
الي��وم ،ولك��ن ال داع��ي للتوت��ر إذا كنت
ق��ادراً عل��ى إظه��ار المعرف��ة الس��ليمة.
س � ُتختبر أيض �اً في حيات��ك الخاصة،
وف��ي هذه الحال��ة ،يجب عليك الدفاع
ع��ن وجه��ة نظ��رك .ال تفق��د تركيزك
على الهدف الحقيقي ،حتى مع وجوب
اتخاذ قرارات صعبة.

الثور

 21إبريل  21 -مايو

طاقت��ك معدي��ة لآلخري��ن ،كم��ا أن
الوق��ت مناس��ب لتنفي��ذ أف��كار جدي��دة.
الق��رارات الت��ي كن��ت ق��د أرجأته��ا حت��ى
اآلن ق��د تك��ون هام��ة جداً بالنس��بة لك .
لكن على الرغم من طاقتك ،يجب أن ال
تتصرف بتس��رع وأن تكون على دراية تامة
بعواق��ب أفعال��ك .فكر ف��ي األمور بعناية
وبهدوء.

اجلوزاء

 21مايو  20 -يونيو
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.

السرطان

 22يونيو  23 -يوليو

تعتق��د الي��وم أن العل��م ي��دور حول��ك ،ولك��ن
م��ن ه��م حولك ي��رون األم��ور بطريق��ة مختلفة،
ف�لا تتعج��ب إن أصب��ت بخيب��ة أم��ل .اخفض من
توقعات��ك قلي� ًلا وفك��ر ف��ي احتياج��ات اآلخرين،
وإال فس��وف تخل��ق أع��دا ًء نتيج��ة له��ذا الس��لوك
األنان��ي ،وس��وف يتحاش��ى أصدق��اؤك وعائلت��ك
التعام��ل مع��ك بش��كل ملح��وظ .تخل��ق األنانية
المشكالت دائماً على المدى الطويل.

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

أنت تحمل حم ًال ثقي ًال من المش��كالت؛ ابدأ
بتخفي��ف األثق��ال ع��ن كاهل��ك ،وإال فس��وف
تس��تمر المصاع��ب ف��ي الزي��ادة .يج��ب أن تصل
إل��ى اس��تراتيجية ف��ي التعام��ل م��ع التحدي��ات
المهني��ة والخاص��ة ب��دون إضاع��ة الكثي��ر م��ن
الطاق��ة ف��ي نفس الوقت .لك��ن ال تضيع الكثير
م��ن الوق��ت ف��ي التفكي��ر .ف��كل يوم يم��ر هو يوم
مفقود من العمر.

العذراء

 24أغسطس  23 -سبتمبر

ف��ي المجمل ،أن��ت تمر بفترة اس��تقرار،
وبإمكان��ك اآلن الب��دء ف��ي أعمال��ك
بذه��ن صاف��ي وصح��ة جي��دة .ف��ي نف��س
الوق��ت ،س��وف تس��تمتع بيوم حي��وي ،لكن
يج��ب التفكي��ر ف��ي أن األش��ياء ل��ن تظ��ل
هكذا سهلة بال نهاية .يجب أن تعمل على
تأمين نجاحك اآلن حتى تقوي موقفك
في المستقبل.

امليزان

 24سبتمبر  23 -اكتوبر

يـُ��تنبأ باقت��راب وق��وع مش��اكل غي��ر
متوقع��ة وتحفي��زك على حله��ا أصعب
م��ن المعت��اد ،ف�لا تي��أس وأعث��ر عل��ى
بدائ��ل .تس��اءل أيض �اً إل��ى أي درج��ة
ستأثر تلك المش��اكل سلبياً عليك
ش��خصياً .م��ن األفض��ل االنتظ��ار
والس��ماح بأن تجد المش��اكل طريقها
إلى الحل بمفردها.

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

خص��ص الفت��رة القادم��ة إلع��ادة
االتصال بأفراد عائلتك ،فانغماس��ك
ومش��اركتك ف��ي ح��وارات م��ع أف��راد
العائل��ة س��يلقى استحس��ان وترح��اب
ح��ار م��ن الجمي��ع .اذا كان هن��اك أي
خالف��ات عائلي��ة لم تـ�ُ�حل بع��د ،فهناك
تنبؤ بأن اآلن هو الوقت األمثل للتوفيق
وحسم األمور.

القوس

 23نوفمبر  22 -ديسمبر

س��وف تحص��ل عل��ى الس��كينة والصف��اء
الذهن��ي الل��ذان طالم��ا بحث��ت عنهم��ا .م��ن
خ�لال تل��ك الق��وة الداخلي��ة ،فأن��ك تنب��ع
من��ك الثق��ة والنزاه��ة .س��وف يطلب منك
أصدقائ��ك المقربي��ن أو زمالئ��ك بالعم��ل
المس��اعدة والع��ون ،ف�لا تتأخ��ر ع��ن تقدي��م
المس��اعدة ق��در اإلم��كان ،دون االنش��غال ع��ن
سعيك لتحقيق أهدافك.

اجلدي

 23ديسمبر  20 -يناير

اس��تفد إل��ى أقص��ى درجة م��ن جميع
ْخ��ل روح �اً جدي��دة إل��ى
الف��رص ل ُتد ِ
أف��كارك وخطط��ك .الحدي��ث م��ع
األصدق��اء أو الزم�لاء وتغيي��ر نظرتك
الخارجية لألمور قد يكون مفيداً .كن
منفتح �اً للتج��ارب واألف��كار الجدي��دة
الت��ي ُت َق��دم ل��ك ،ولك��ن ال تنق��اد بعيداً
عن مسارك األصلي.

الدلو

 21يناير  19 -فبراير

كل ش��يء س��هل ف��ي الوق��ت الحال��ي
وأن��ت تس��تمتع حقاً باألمور الت��ي تقوم بها.
س��وف تترك أيضاً ورائك أثر من الجاذبية
اإليجابي��ة .ال تتعج��ب عندم��ا يقت��رب
من��ك م��ن ه��م حول��ك ويبوح��ون ل��ك
بأفكارهم .لكن ال تكن مغروراً  -اشترك في
المش��روعات المختلفة ألنها قد تقدم لك
اإللهام فيما يخص خططك الخاصة.

احلوت

 20فبراير  21 -مارس

روح الفري��ق الت��ي تتمت��ع به��ا واضح��ة الي��وم
ألن��ك تض��ع االحتياج��ات أو ًال ،وه��ذا ما يالحظه
زم�لاؤك .إذا اس��تمريت هكذا ،فس��وف يعتبرونك
الق��وة الدافع��ة .اعتن بأس��رتك أيض �اً ،فاآلن وقت
مناسب لحل النزاعات ،وسوف يسهل عليك البدء
في ذلك أيضاً .قد يكون االتصال باألس��رة مفيداً
لصحت��ك بم��ا أن الوصف��ات المنزلي��ة واألم��ان
األسري من األمور المفيدة عند المرض.

