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تقيل سفير كندا في 
الصين

النساء في األخبار: زخم لمستقبل يضمن الحريات 

عبارة نسمعها وال نفهم معناها.. 
ما حقيقة "البرد في المعدة"؟

من دون طبيب أو دواء..  طرق طبيعية لتقهر "ارتفاع ضغط الدم"

 "فيسبوك ماسنجر وإنستغرام 
وواتساب".. ماذا سيفعل بك؟

تحافظ على بطارية هاتفك في 
الطقس البارد؟

ا�ستقال �سفري كندا يف ال�سني، جون ماكالوم، بناء على طلب رئي�س الوزراء جا�سنت 
ت��رودو، وذلك بعدما كان ا�سط��ر اإىل االعتذار عن ت�رصيحات اأدىل بها ب�ساأن ق�سية 
ل�رصك��ة ه��واوي ال�سينية اأثارت جدال. وقال رئي�س ال��وزراء الكندي يف بيان ال�سبت 
"م�س��اء اأم���س، طلبت من ج��ون ماكالوم اأن ي�سلمني ا�ستقالت��ه من من�سبه ك�سفري 
لكن��دا يف ال�س��ني، وقد قبلته��ا". و�سيمثل م��ن االآن ف�ساعدا كن��دا يف ال�سني، نائب 
رئي���س البعث��ة الدبلوما�سية الكندي��ة يف بكني جيم نيكل، ب�سفت��ه قائما باالأعمال. 
ومن��ذ اعتقال املديرة املالية ملجموعة هواوي ال�سينية، مينغ وانزهو، يف فانكوفر 
يف االأول م��ن دي�سبمر املا�س��ي، توترت العالقات بني البلدي��ن اإىل حد كبري. واأدىل 
ماكال��وم االأربعاء املا�سي بت�رصيح اأمام �سحافي��ني �سينيني قرب تورونتو، قال 
في��ه اإن جه��ة الدف��اع ع��ن امل�سوؤول��ة ال�سيني��ة يف هواوي متل��ك "ملف��ا قويا جدا" 

ملعار�سة ت�سليمها. 

يربط كثريون بني "برد املعدة" واالإ�سابة 
اأي  توجد  ال  اأنه  اإال  العادية،  باالإنفلونزا 
�سلة بني االثنني غري اال�سم فقط، فما هي 
جتنب  ميكن  كيف  املر�س،  هذا  اأعرا�س 

االإ�سابة به؟
"عدوى  اأو  املعدة"  "اإنفلونزا  وت��اأت��ي 
االأ���س��ب��اب  طليعة  يف  نوروفريو�س"، 
عن  تنتقل  التي  االأمرا�س  وراء  الكامنة 
املتحدة  ال��والي��ات  يف  االأغ��ذي��ة  ط��ري��ق 
 21 اإىل   19 بني  ما  ت�سبب  اإذ  االأمريكية، 

مليون اإ�سابة ينجم عنها القيء واالإ�سهال 
�سي  بي  "اأي  موقع  ذكر  ما  وفق  �سنويا، 

نيوز".
ما هي "عدوى نوروفريو�س"؟

التهاب  نوروفريو�س"  "عدوى  ت�سبب 
يف  اجلميع  ت�سيب  وقد  واالأمعاء،  املعدة 
نظرا  م��رة،  من  والأك��ر  االأع��م��ار  خمتلف 
لوجوج �سالالت متعددة من هذا الفريو�س.
بهذا  ي�سابون  الذين  االأ�سخا�س  ويعاين 
البطن  يف  باآالم  تتمثل  اأعرا�سا  الفريو�س 

والغثيان والقيء واالإ�سهال.
غ�سون  يف  عادة  االأعرا�س  هذه  وتتطور 

12 اإىل 48 �ساعة، ويكون االأطفال وكبار 
ال�سن معر�سني الأعرا�س اأخطر كاجلفاف. 
وتعد الفرتة التي متتد من نوفمرب وحتى 
اأبريل من كل عام، املو�سم االأكر انت�سارا 

لهذه العدوى.
كيف ينتقل الفريو�س؟

اأ�سكال  من  �سكل  اأي  عرب  العدوى  حتدث 
الفريو�س  دخ��ول  ت�سبب  التي  االت�سال 
اإىل الفم، كلم�س �سطح ما يحمل الفريو�س 

مثال، اأو عرب الطعام اأو املاء امللوث.
ال�سحية  امل���راف���ق  وت��ع��ت��رب 
بيئة  وامل��دار���س  وامل��ط��اع��م 

خ�سبة النت�سار العدوى.
ك���ي���ف حت���م���ي ن��ف�����س��ك م��ن 

العدوى؟
ال�سعور  عند  االأطباء  ين�سح 
الفريو�س  اأع��را���س  من  ب��اأي 
كميات  و���رصب  باال�سرتخاء 
ال�����س��وائ��ل. كذلك  ك��ب��رية م��ن 
امل�سادات  تناول  ينبغي  ال 
احل��ي��وي��ة ك��ون��ه��ا ت��ف��ي��د مع 

العدوى البكتريية فقط.
وم���ن ال�������رصوري جت��ن��ب االت�����س��ال مع 
تنت�رص  كيال  امل�ستطاع،  ق��در  االآخ��ري��ن 
عند  اليدين  غ�سل  على  واحلر�س  العدوى، 

مالم�سة اأي �سيء غري نظيف.
وي�سري اأخ�سائيون اأي�سا اإىل اأهمية غ�سيل 
الطعام  حت�سري  وعدم  بحر�س،  املالب�س 
االأ�سطح  وتطهري  اآخ��ري��ن،  الأ���س��خ��ا���س 

املك�سوفة باملنظفات املنا�سبة.
يكون  االإن�سان  ج�سم  اأن  بالذكر  جدير 
بالفريو�س،  االإ�سابة  اأي��ام  خالل  معديا 
وحتى االأيام القليلة بعد ال�سعور بالتعايف.

يع��اين ماليني الب���رص يف العامل م��ن �سغظ 
ال��دم، الناج��م يف كث��ري م��ن االأحي��ان ع��ن 
النظ��ام الغذائ��ي غري املت��وازن، مثل تناول 
كمي��ات زائدة من امللح اأو االأطعمة احلراقة، 

اأو الناجت عن م�سكالت �سحية اأخرى.
واأظه��رت االأبحاث اأن 1 من كل 3 اأ�سخا�س 
م��ن البالغني يف الوالي��ات املتحدة م�ساب 
بارتفاع �سغط الدم، املع��روف اأي�سا با�سم 
"القات��ل ال�سامت". واأحد اأخطاره الرئي�سية 

هي اأمرا�س القلب.
ن�ستعر�س هنا 10 ط��رق فعالة يف متناول 
يف  ت�ساع��د  اأن  ميكنه��ا  تقريب��ا،  اجلمي��ع 
احلف��اظ على ت��وازن �سغط ال��دم يف اجل�سم 
اأو حت��ى  اأدوي��ة  اأي  اإىل  اللج��وء  دون  م��ن 
ا�ست�سارة طبيب، وف��ق ما ذكر موقع "هيلث 

اآند بريتي".
ممار�سة الريا�سة

كلم��ا قم��ت بزي��ادة مع��دل �رصب��ات القلب 
والتنف�س من خالل ممار�سة مترينات ب�سيطة 
)مثل �سعود ال��درج اأو امل�سي(، ي�سبح قلبك 
اأقوى مما يجعل امل�سخات تعمل بجهد اأقل، 
وهذا يقلل بدوره من ال�سغط على ال�رصايني، 

ويقلل بالتايل من �سغط الدم.
اإنقا�س الوزن

ين�س��ح االأطب��اء البدن��اء، مم��ن يرغبون يف 
خف���س �سغ��ط ال��دم، بالعمل عل��ى اإنقا�س 
اأوزانه��م. لكن اإن كنت ال تع��اين من البدانة، 
فيج��ب علي��ك اأن تهت��م مبمار�س��ة التمارين 

الريا�سية بانتظام لتجنب تراكم الدهون.
خف�س الكربوهيدرات

 2010 الع��ام  يف  اأجري��ت  درا�س��ة  اأثبت��ت 
الكربوهي��درات  ذات  الغذائي��ة  االأنظم��ة  اأن 
وال�سكري��ات املنخف�س��ة له��ا تاأث��ري فع��ال 
يف خف���س �سغط ال��دم. ومن ب��ني االأطعمة 

االأرز  الكربوهي��درات،  الت��ي حتت��وي عل��ى 
واملكرونة واخلبز

تقليل امللح
غني��ة  اأغذي��ة  بتن��اول  االأطب��اء  يو�س��ي 
بالبوتا�سي��وم، مثل احللي��ب وال�سمك واملوز 
وامل�سم�س والربتقال، م��ن اأجل تقليل تاأثري 
املل��ح يف اجل�س��م، االأم��ر ال��ذي يخ���س اأي 

توترات قد ت�سيب االأوعية الدموية.
تقليل االأطعمة اجلاهزة

للج�س��م  ال��الزم  املل��ح غ��ري  ياأت��ي معظ��م 
االأطعم��ة امل�سنع��ة واجلاه��رة، مث��ل  م��ن 
اللح��وم واحل�ساء املعل��ب والبيتزا والرقائق 
والوجب��ات اخلفيف��ة. فاالأطعم��ة منخف�سة 

الدهون عادة ما تكون عالية يف امللح.
وقف التدخني

امل��واد الكيميائية يف التب��غ تزيد من �سغط 
ال��دم ع��ن طري��ق اإت��الف ج��دران االأوعي��ة 

وتت�سب��ب  ال�رصاي��ني.  وت�سيي��ق  الدموي��ة 
ال�رصايني املت�سلب��ة يف ارتفاع �سغط الدم. 
وه��ذا ين�سح��ب اأي�س��ا عل��ى االأطف��ال الذين 

يتعر�سون للتدخني ال�سلبي.
احلد من االإجهاد

نح��ن نعي�س يف جمتمع��ات اأ�سبح��ت فيها 
املتطلب��ات كث��رية، م��ن العم��ل اإىل االأ�رصة 
وحت��ى ال�سيا�سة، والت��ي ت�ساهم كلها ب�سكل 
اأو باآخر يف ال�سغط عل��ى اأجهزتنا احليوية. 
وم��ن هنا تاأتي ���رصورة تقليل االإجهاد من 

اأجل �سحتك.
جّرب التاأمل اأو اليوغا

علي��ك مبمار�س��ة التاأم��ل اأو اليوغ��ا، فهمكا 
ي�ساعدانك على احلد م��ن التوتر الناجم عن 
�سغ��ط احلياة. واأثبت��ت الدرا�سات اأن اليوغا 
والتاأم��ل يلعب��ان دورا فع��اال يف حت�س��ني 

�سغط الدم، وكذلك نف�سية االإن�سان.

و�سط اأنباء عن عزم كل من وات�ساب واإن�ستغرام االندماج مع في�سبوك ما�سنجر لت�سكيل 
من�س��ة واحدة للمرا�سالت، يخ�سى كثريون م��ن تعر�س خ�سو�سيتهم لالنتهاك. ووفق 
ما ذكر املوؤ�س�س امل�سارك والرئي�س التنفيذي لفي�سبوك، مارك زوكربريغ، فاإن املن�سة 
اجلدي��دة الت��ي �ستدم��ج خدمات املرا�سل��ة يف كل من وات�س��اب وفي�سب��وك واإن�ستغرام، 
�ستدع��م الت�سف��ري الت��ام بني الطرف��ني، ولكن خرباء تقني��ون ي�سكك��ون يف القدرة على 
حتقي��ق ذلك وفق ما ذكر تقري��ر ملوقع "فورب�س". ومن بني املن�سات الثالث، ال يدعم 
الت�سف��ري الت��ام بني الطرفني �سوى تطبيق وات�ساب، االأم��ر الذي يجعل فكرة زوكربريغ 
�سعب��ة التحقي��ق، اإال اإذا مت اأعي��د هند�سة جميع خدم��ات املرا�سلة م��ن االأ�سا�س. ومن 
ال���رصوري اأن تخ�س��ع جميع التطبيقات لربتوكول االإ�س��ارة والتحقق منها من جانب 
التطبيقات الثالث ل�سمان تبادل الر�سائل بنظام الت�سفري التام، وهو ما يخالف الواقع، 

اإذ اأن تطبيقي وات�ساب وفي�سبوك ما�سنجر يعتمدان الربوتوكول مفتوح امل�سدر.

ي�س��كل ا�ستهالك بطارية الهاتف الذكي هاج�س��ا يوؤرق امل�ستخدمني، ال �سيما يف ف�سل ال�ستاء عندما 
ي�ستن��زف الطق�س البارد البطاريات. وللتغلب على اأزمة ا�ستنزاف البطاريات ب�سبب الربد، قدم موقع 

foxillinois بع�س احللول التي من �ساأنها حماية البطارية.
ون�س��ح امل�س��در باالحتف��اظ بالهاتف يف اأحد جي��وب املالب�س، بدال من و�سع��ه يف حقيبة، ليبقى 

قريبا من ج�سم االإن�سان وي�ستفيد من حرارته.
ودعا املوقع امل�ستخدمني اإىل جتنب ا�ستخدام الهاتف يف االأماكن اخلارجية خالل االأجواء الباردة، 
الفتا اإىل اأنه من االأف�سل اأن ينتظر ال�سخ�س قدر االإمكان حلني و�سوله اإىل مكان داخلي اأو اإىل موقع 

ال يتعر�س لرياح قوية.
ويف حال��ة ال�سفر، دع��ا املوقع االأ�سخا���س لال�ستعداد قب��ل مغادرتهم منازله��م اأو فنادقهم ب�سحن 
الهات��ف بالكام��ل، واأخ��ذ �ساح��ن الهاتف اخللوي معه��م بعد مغادرته��م، اإىل جانب الت��زود بكل ما 

يحتاجه الفرد يف الربد، مثل البطانيات وكل ما ميكن اأن يوفر التدفئة.

"أزمة 
هواوي"

كيف دمج

الجزء االول 
الرجل،  يبذله  الذي  ذلك  عن  ُم�ساعف  بجهٍد  العمُل  "عليِك 
اأ�سعاف  واأرب��ع��ِة  االأقلّيات،  من  كنِت  اإن  اأ�سعاٍف  وثالثِة 
من  تكوين  مل  اإن  اأ�سعاف  وخم�سة  ال��ري��ف،  م��ن  كنِت  اإن 
امُلحاِفظات الدينيات" قوٌل لل�سحافية االأردنية رنا ال�سباغ، 
من  يومًا  تخُل  مل  مناخاٍت  يف  املهنية  جتربَتها  يخت�رُص 

العوائق ال�سائكة يف �سبيل تقدمها.
�سحافية  م�سريًة  لتبني  املعوقات  تلك  ال�سباغ  رنا  واجهت 
رئي�َس حترير جريدة  تتلقُد من�سَب  امراأٍة  اأوَل  زاخرة، فكانت 
جوردن  "ذا  �سحيفة  حترير  رئا�سة  ا�ستلمت  عندما  يومية 
تبنيها  ب�سبب  طوياًل  فيه  تدم  مل  مركٌز   ،1999 عام  تاميز" 
نهجًا اإ�سالحيًا، بعد ذلك ب�سنوات قليلة اأن�ساأت موؤ�س�سًة لدعم 
للن�ساء  وا�سعة  م�ساحًة  فيها  جعلت  اال�ستق�سائية  ال�سحافة 

"التفكري  ظل  يف  خا�سة  اأ�سواتهن،  اإي�سال  ي��ردن  اللواتي 
تقول  كما  ال�سحافة  عامل  على  يخّيم  مازال  الداع�سي" الذي 

ال�سباغ.
حكايُة ال�سحافية االأردنية وردت يف تقريٍر لربنامج "الن�ساء 
يف االأخبار" ال�سادر عن املنظمة العاملية لل�سحف ونا�رصي 
االأنباء "WAN IFRA"، يهدف الربنامج اإىل دعم ح�سور 
الن�ساء يف و�سائل االإعالم لتحقيق التقدم والنجاح عرب بناء 
القدرات واالإر�ساد الوظيفي والتوعية وتطوير االأدوات. يعمُل 
االأو�سط  ال�رصق  يف  دول��ًة   15 من  اإعالمية  موؤ�س�سًة   90 مع 

واأفريقيا وجنوب �رصق اآ�سيا.
برنامج  �سلَّط  حموران  اجلندري،  والتحّيز  اجلن�سي  التحر�س 
"الن�ساء يف االأخبار" جمهَره عليهما خالل املوؤمتر االإقليمي 
الذي ُعِقَد منت�سف ال�سهر اجلاري يف بريوت، عرب ور�س عمٍل 
وجتارَب،  واإح�ساءاٍت  تقاريَر  ت�سمنت  واإ�سدارات  ولقاءاٍت 
يف  لل�سحافيات  اآمن  عمٍل  مناخ  خلق  اإىل  يهدف  جميُعها 

و�سائل االإعالم، خاٍل من التحر�ِس واختالِل التوازن اجلندري.
بني  امل�ساواة  حلق  انتهاكًا  التحر�َس  يعترب  الدويل  "القانون 
اأية  ممار�سة  وح��ق  احلرية،  وح��ق  احلياة،  وح��ق  اجلن�سني، 
مهنة بحرية مبا فيها مهنة ال�سحافة" يوؤكد تقريٌر ل�"الن�ساء 
التحر�س هو كلُّ ت�رصٍف عدائي وغري  اأن  االأخبار" الفتًا  يف 
مرغوب به ذي طبيعة جن�سية ينتهك كرامَة ال�سخ�س وي�سعره 
تكلِّف  عاملية  م�سكلٌة  وهو  التهديد.  اأو  الرتهيب  اأو  باالإهانة 

جميع االأطراف، املتحر�س واملوؤ�س�سة وقبلهما ال�سحية.
ال�سحافيات  من   %  48 عاملية،  ا�ستبيانية  درا�سٍة  بح�سب 
يتعر�سن الأحد اأ�سكال التحر�س، الربنامج اأجرى ا�ستطالعًا يف 
9 دول يف اأفريقيا ومنطقة ال�رصق االأو�سط كانت نتيجته اأن 
بني 59 اإىل 64 % من ال�سحافيات يتعر�سن لتحر�س لفظي، 
% منهن يتعر�سن لتحر�س ج�سدي، وبني   24 17 اإىل  وبني 
اأي�سًا  الدرا�سة  توؤكد  % يتعر�سن العتداء جن�سي.   10 اإىل   3
بلَّغن  ج�سدي  العتداء  تعر�سن  اللواتي  الن�ساء  من   29% اأن 

عن احلادثة. بع�س املدراء قد ال يكونون على اطالٍع بحاالت 
�رصورة  يوؤكد  الربنامج  موؤ�س�ساتهم،  يف  الواقعة  التحر�س 
ويلتزم  موؤ�س�سته  تواجه  التي  امل�سكلة  بحجم  املدير  وعي 
�سيا�سة عدم الت�سامح، ي�سع �سيا�سًة عملية ملناه�سة التحر�س 
ويو�سح م�سموَن فعل التحر�س وعواقَبه واإجراءات مواجهته، 

ما قد ي�سكل رادعًا وقدرًة على التعامل معه فور حدوثه.
توؤكد منى جمدي، اأ�ستاذة م�ساعدة يف اجلامعة االأمريكية يف 
القاهرة لر�سيف22 اأن املوؤ�س�ساِت احلديثَة العهد تتبنى هذا 
الفكر، وباتت تنتبَّه اإىل �رصورة وجود اأ�سا�سياٍت وحدود تنّظُم 
العالقة بني الزمالء وبني الرئي�س واملروؤو�س "هذه املوؤ�س�سات 
اأكُر قدرًة على تطوير هيكلها الوظيفي ما يجعلها اأكر مرونًة 

يف التعامل مع م�سكلة التحر�س وفق اآلياٍت معينة".
تتابُع اأن املنظومَة االإدارية يف املوؤ�س�سات القدمية تعاين من 
يتم  بالتايل  الدقيقة،  ال�سيا�سة  غياُب  اإحداها  عديدة  ثغراٍت 

التعامل مع ق�سية التحر�س.

بغداد – الجورنال

متقاطعة كلمات

عموديًا أفقيًا
o ت�رصيح باحلاجة اإىل 1 �سوت الرعد 

2 عك���س حل��و o جوهر )ال�س��يء( o ما يعطيه اأقارب 
العرو�س لها يوم زواجها

3 من طيور الن�سف اجلنوبي للكرة االأر�سية وال يطري 
ولكنه �سباح ماهر

4 ي�سبح ن�سيطا
o �سوت  5 مقدمة راأ�س احليوان حيث يو�سع الزمام 

الع�سافري
o للنداء o �سوت النحل )معكو�سة(  6 قط 

o كثري ال�سرب. 7 �سوت احلمام )معكو�سة( 
o ن�سف �سبغة. اأنكر االأ�سوات  o يقال عنه  8 هرب 

9 �سن الفيل
o �سوت الذئب 10 �سوت البالبل 

1 �س��وت النعام��ة o لي�س ل��ه قيمة عند 
الغري

o �سوت املاء 2 ثلثا ورل 
o عك�س خري 3 �سجاجيد 

4 ح�س��ى كب��رية مل�ساء o �س��وت الفيل 
)معكو�سة(.

5 يجل���س اجلم��ل على االأر���س من حالة 
الوقوف

6 �س��ع مق��دارا زائ��دا o مر���س و�سعف 
)معكو�سة(.

o �سياح الديك. 7 �سوت ال�سفادع 
 o س��وت الظبي� o )8 �سن��ور )معكو�س��ة

ف�ساء
9 للتمن��ي o اللعب املتميز بحركة دائبة 

للطفل وال يخلو من التخريب.
o �سوت اجلمل 10 �سون البط 

مهنيًا: اأمن االإ�ستعدادات الالزمة لتنفيذ امل�رصوع الذي بني يديك 
الأن النجاح موؤكد، ورمبا يكون اأف�سل وقت لذلك هو هذا اليوم 

عاطفي��ًا: تواج��ه بع�س ال�سعوبات يف العالق��ة العاطفية ورمّبا 
تتعامل مع ال�رصيك ب�سّدة اأو جفاء، فكن متيّقًظا لهذا االأمر 

مهني��ًا: يثري هذا اليوم ق�س��ة قدمية وي�سعها على ب�ساط 
البحث جمدداً، فتنكب على درا�ستها من خمتلف اجلوانب 
عاطفيًا: اإجلاأ اىل حد�سك الإيجاد احللول، لكن االأف�سل اأاّل 
تعال��ج االأم��ور ب�سكل علني، بل بين��ك وبني ال�رصيك ويف 

الوقت املنا�سب 

مهنيًا: يخ��ف ال�سغط وت�سعر بذل��ك ويدعوك هذا اليوم 
واالأف��كار، ويجعل��ك  الرغب��ات  وتنفي��ذ  االنفت��اح  اإىل 

ت�ستفيد من بع�س الظروف 
عاطفي��ًا: غيم��ة عاب��رة يف العالق��ة مع ال�رصي��ك، لكن 
ي�ستح�س��ن ع��دم تدخل االآخري��ن حتى ال 

تزداد االأمور تعقيداً بينكما 

مهنيًا: يتحدث هذا اليوم عن �رصورة ت�سوية و�سع �سخ�سي قد 
ي�ستجّد يف جمال عملك وميكن اأن يتطور نحو االأ�سواء، انتبه

عاطفي��ًا: اأن�سح ل��ك تقدمي بع�س التن��ازالت اأو اإعادة النظر 
يف بع���س الق��رارات اأو املواقف التي اأث��ارت حتّفظ ال�رصيك 

اأو ا�ستياءه 

مهني��ًا: تواجه م�سكلة طارئة تتعل��ق بارتباط مهني �سابق 
مل ت�ستطع اإيفاء تعهدك به، انتبه للنزاعات 

عاطفي��ًا: ت�ساف��ر يف رحل��ة، وتتلقى وعوداً كث��رية، وي�سود 
احلب واالأجواء االإيجابية بينك وبني ال�رصيك الذي يعرب لك 

عن م�ساعره ب�سدق كبري 

مهنيًا: مهاراتك يف العمل لن تتطور وحدها، اأنت بحاجة اإىل بذل اجلهد 
م��ن اأج��ل التعلم ومعرفة املزي��د حول طريقة اأداء عمل��ك، يجب اأن تبذل 

جهًدا كبرًيا يف هذا االأمر 
عاطفي��ًا: ح��اول اأن تك��ون اأكر مرون��ة يف التعامل م��ع طلبات الطرف 

االآخر اإذا كنت تريد احلفاظ على هذه العالقة من االنهيار 

االسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الثور

الحمل

الجوزاء

السرطان

الجدي

الدلو

الحوت

 حظك 
           اليوم

مهنيًا: يب�رص هذا اليوم مبن�سوب كبري من احلظ على ال�سعيد 
املهني، لكن حت�ّسب الأي طارىء وال ت�سّدق بع�س الوعود 

عاطفي��ًا: تطراأ اليوم الكثري من االأح��داث ال�سعيده التي تغري 
م�س��ار حياتك العاطفية نحو االأف�سل وتن�سغل بق�سية مهمة 

مع احلبيب 

مهني��ًا: يتح��دث هذا الي��وم عن عملية �رصائي��ة اأو عملية 
بيع اأو عن ا�ستثمار تخطط له وقد توؤمتن على �رّص 

عاطفيًا: ترتاجع اليوم عن بع�س القرارات نتيجة بع�س 
ال�سغوط وتك��ون عالقتك باحلبي��ب م�ستقرة وعلى خري 

ما يرام وكما ت�ستهيان 

مهني��ًا: يع��زز هذا الي��وم مكانت��ك ال�سخ�سي��ة وي�سفي عليك 
�سح��راً ويب�رص بفرتة م��ن ال�سعبية والنج��اح املنقطع النظري، 

فاطمئن 
عاطفيًا: قم برحلة مع ال�رصيك اإىل اإحدى الدول، بعدما مررت 

باإرهاق وجهد بذلتهما الإجناز م�رصوع العمر 

مهني��ًا: يحاول اأحد املتطفلني عل��ى املجال املهني اأن 
ي�سّو���س عل��ى م�رصوع ل��ك اأو عقد اأو ي�سع��ى لكي يجعل 

اأحد االأحالم يتبخر 
عاطفيًا: اأنت �رصيك ودود وخمل�س، وت�سعى اإىل اإر�ساء 
ال�رصيك، وتتمتع بحيوية خالقة وبطباع هادئة وب�سعة 

فكر وبقدرة كبرية على اال�ستيعاب 

مهني��ًا: ي�سعك ه��ذا اليوم اأم��ام خيار دقي��ق ويجعلك 
حائ��راً يف قرار يج��ب اأن تتخذه، ومتار���س ا�ستقاللية 

ومياًل اىل االنتفا�سة والرف�س والثورة 
عاطفي��ًا: تط��ّورات مفاجئ��ة تتطّل��ب عناية م��ن قبلك 
بال�رصي��ك اأو يقت���رص االأمر على ���رصورة احلوار وعدم 

الذهاب بالهواج�س بعيدا 

مهنيًا: ت�سهل املحادثات وتزدهر، وت�سعر اأنك حتررت 
من قيد وت�سع اللم�سات االأخرية على م�رصوع خا�س 
و�سع��ك  بتح�س��ني  ق��راراً  واتخ��ذ  حت��ّرك  عاطفي��ًا: 
والعاطفي، واإذا كنت وحيداً تفرح بازدهار العالقات، 

ولن تعاين الوحدة بعد اليوم 
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