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روليت تنتهي بمقتل 
شرطية

النساء في األخبار: زخم لمستقبل يضمن الحريات والمساواة

ال للمضادات الحيوية .. 7 طرق 
للتغلب على التهاب الحلق

من النساء تجنب االرتباط 
بهن

تبني جباًل من العمالت لمكافأة 
الموظفين

ف�رق��ت �رشطي��ة �أمريكي��ة �حلي�ة بع��د تعر�ضه� لإط��اق �لن�ر ب�خلط�أ عل��ى يد �أحد 
زمائه�، �أثن�ء مم�ر�ضتهم� لعبة �لروليت �لرو�ضية. وخرج �جلري�ن يف ولية ميزوري 
قب��ل �ل�ض�عة �لو�ح��دة �ضب�حً� على �ضوت �رش�خ، و�ض�هدو� منظر�ً م�ألوفً� يف مدينة 
�ض�ن��ت لوي�س �ل�ضهرية ب�لعنف و�جلرمية، حيث ك�ن هن�ك رجان يجر�ن جثة �مر�أة 
يف �ل�ض���رع �إىل �ضي���رة قبل �أن ينطلق� به�. �إل �أن �لفريد يف هذ� �مل�ضهد، �أن �لرجلني 
ك�ن��� من رج�ل �ل�رشط��ة، و�ل�ضحية زميلة لهم�، ويقول متح��دث ب��ضم ق�ضم �رشطة 
�ض�ن��ت لوي�س �إن �ل�رشط��ي �أ�ض�ء ��ضتخد�م �ضاحه �لن���ري، و�أطلق �لن�ر ب�خلط�أ على 
زميلت��ه ك�ثل��ني �أليك�س. وو�ضف��ت �ل�رشطة يف �لبد�ية م� ح��دث ب�أنه قتل عن طريق 
�خلط���أ، لك��ن ممثلي �لدع���ء يف �ملدين��ة، حتدثو� م�ض���ء �جلمعة عن رو�ي��ة �أخرى، 
وق�لو� �إن �ضب�ط �ل�رشطة ك�نو� يلعبون �لروليت �لرو�ضية �خلطرية، في�ضع كل منهم 

ر�ض��ضة و�حدة يف خمزن �مل�ضد�س.

�لأحي�ن  يتعر�س كثريون من� يف بع�س 
ف�ضل  يف  وخ�ضو�ض�  �حل��ل��ق،  للته�ب 
تن�ول  هو  به  نقوم  عمل  و�أول  �ل�ضت�ء، 
��ضت�ض�رة  �مل�ض�د �حليوي حتى من دون 

�لطبيب.
وظهر توجه طبي ح�لي�، ينهي �ملر�ضى 
�مل�����ض���د�ت  ب��ت��ن���ول  لهم  ي�ضمح  ل  �أو 
�حل��ي��وي��ة ل��ع��اج م��ث��ل �ل��ت��ه���ب �حل��ل��ق، 
لأكرث من  بد�ئل، وذلك  تقدمي  ويح�ولون 
من�عة  زي���دة  �أن  �أبرزه�  من  لعل  �ضبب، 
�مل�ض�د�ت  �ضد  و�لفريو�ض�ت  �لأمر��س 

�حليوية.
�حللق  �لته�ب  من  للتخل�س  �لتو�ضي�ت 
يلي  وفيم�  ك��ث��رية،  �ل��ب��د�ئ��ل  بو��ضطة 
هذ�  على  للتغلب  �لو�ض�ئل  من  جمموعة 

�ملر�س �ملرهق و�ملزعج.
�أو  �أمل  عن  عب�رة  �حللق  يف  و�للته�ب 
�ل�ض�ئعة،  �لأمر��س  به، ويعترب من  تهيج 
و  �ل�ضت�ء،  ف�ضل  يف  به  �ل�ض�بة  وتكرث 
يرتبط ب�لعديد من �مل�ضبب�ت له و�أكرثه� 
�جل��ه���ز  ب���أم��ر����س  �لإ���ض���ب��ة  �ضيوع� 
�لتنف�ضي مثل �لزك�م �أو �لإ�ض�بة بفريو�س 

�لإنفلونز�.
�إر�حة �جل�ضم و�ل�ضوت

يعترب مر�س �لته�ب �حللق من �لأمر��س 
يزول  م�  وغ�لب�  و�ل�ض�ئعة،  �ملتكررة 

�ملر�س تلق�ئي� خال �أ�ضبوع تقريب�.
ل��ك��ن �ل��ب��ع�����س مم��ن ي��ع���ن��ون م��ن ه��ذ� 
�آث�ره  �للته�ب يرغبون يف �لتخل�س من 
ولذلك  منه�،  �لتخفيف  من  �لأقل  على  �أو 
و�فر من  ق�ضط  ين�ضحون ب�حل�ضول على 

�لر�حة.
يف  ك�فية  ل�ض�ع�ت  �ل��ن��وم  �أن  �ضك  ول 

على  �مل�ض�عدة  �لطرق  من  يعترب  �لليل 
مك�فحة �ملر�س، وكذلك �حل�ل �لإكث�ر 
جتنب  ينبغي  وه��ن���  �ل�����ض��و�ئ��ل،  م��ن 

�مل�رشوب�ت �ل�ض�خنة.
تن�ول  �حل����لت  ه��ذه  يف  و�لأف�����ض��ل 
�لثلج  وم�ض�ض�ت  �ل��ث��ل��ج،  مكعب�ت 
فهي  �ل�ضلبة،  و�حللوى  كرمي(  )�لآي�س 
من  و�لتخفيف  �لأمل  �إخم�د  ت�ض�عد يف 

�للته�ب.
خي�ر�ت عاجية

�لرت��ي���ح،  ب��ع��دم  �ملري�س  �ضعر  �إذ� 
هن�  فين�ضح  ع����اج،  �إىل  و�حل����ج���ة 
�حل��ر�رة  خ�ف�س  �أو  �مل�ضكن�ت  بتن�ول 
�أو  "�لإيبوبروفني"،  �أو  "�لب�ر��ضيت�مول" 
�أو"  "�ل�ضرتب�ضلز  مثل  �مل��ضة  �لأقر��س 
�لبخ�خ �ملهدئ، وكله� ت�ضتهدف �لأمل يف 

�حللق.
ويف در��ضة �أجرته� هيئة �ل�ضحة �لع�مة 
�أن �لأقر��س �مل��ضة  يف بريط�ني�، تبني 
�لتي ت�ض�عد يف �لتقليل من حدة �للته�ب، 

وي�ضتمر مفعولهم� لأكرث من �ض�عتني.
�لغرغرة

�لد�فئ يف  �لغرغرة ب�مل�ء �مل�لح  ت�ض�عد 
�لتقليل من حدة �للته�ب، لكن ل ين�ضح 

ب��ضتخد�مه� مع �لأطف�ل.
ملعقة  مقد�ر  يذيب  �أن  للمري�س  وميكن 
�ض�ي �ضغرية من �مللح يف ك�أ�س من �مل�ء 
�لد�فئ، ثم �لغرغرة �رشيطة عدم بلع �مل�ء.
وتعد هذه �لو�ضيلة للعاج رخي�ضة وغري 
دون  م��ن  وق��ت  �أي  يف  ومت�حة  مكلفة 

�حل�جة للتوجه �إىل �لطبيب.
ل للم�ض�د �حليوي

ي�ض�رع  م��ن  غ���ل��ب���  �أع����اه،  ذك���ر  ك��م��� 
�لطبيب من  �إىل  �حللق  ب�لته�ب  �ملر�ضى 
�أجل �حل�ضول على م�ض�د حيوي لأن هذ� 

�ملر�س �ضببه �لفريو�س.

ون��ظ��ر� لأن��ه��� م��ر���س ف��ريو���ض��ي ف���إن 
�لعاج،  يف  تفيد  ل  �حليوية  �مل�ض�د�ت 
�إمن� هو خط�أ  وو�ضفه� كنوع من �لعاج 
�ض�ئع، بل وي�ض�هم يف زي�دة �لفريو�ض�ت 

�ملق�ومة للم�ض�د�ت �حليوية.
ي�ضكل  �حللق  �لته�ب  �أن  ب�لذكر  �جلدير 
غري  �حليوية  �مل�ض�د�ت  و�ضف�ت  رب��ع 
بل  �لع�مل،  دول  من  كثري  يف  �ل�رشورية 
و�ضلت هذه �لن�ضبة �إىل 60 يف �ملئة من 
�لو�ضف�ت غري �ل�رشورية يف �لولي�ت 

�ملتحدة.
م�  غ�لب�  �حللق  �لته�ب  �أن  �إىل  ي�ض�ر 
مثل  �لأخ��رى  �لربد  �أعر�س  مع  يرت�فق 
�ضيان �لأنف و�لكحة و�حمر�ر �لعينني.

�حذر �لتدخني
من  عموم�  و�لتدخني  �ل�ضج�ئر  تعترب 
�لته�ب  تهيج  �إىل  �مل��وؤدي��ة  �لأ�ضب�ب 

�حللق.
وجود  ومع  ب�ملر�س،  �لإ�ض�بة  وعند 
عو�مل مهيجة، يح�ول �جل�ضم �لتخل�س 
منه� عن طريق �ل�ضع�ل و�لكحة، فيزيد 

�لته�ب �حللق �ضوء�.
�لتقليل  على  �لتدخني  ي�ض�عد  كذلك 
من من�عة �جل�ضم، �لأمر �لذي يزيد من 
بكتريية  ب�أمر��س  �لإ�ض�بة  �حتم�ل 

وفريو�ضية �أخرى.

تعزيز جه�ز �ملن�عة
متو�زنة  غذ�ئية  وجب�ت  تن�ول  يعترب 
حم�ية  يف  �مل�ض�عدة  �لأم��ور  من  �ضحي� 
�لنفلونز�  ومنه�  �لأمر��س،  من  �جل�ضم 

و�لته�ب �حللق.
�لوجب�ت  تو�فر مثل هذه  ويف ح�ل عدم 
�إىل  �للجوء  يف�ضل  �ضحي�،  �مل��ت��و�زن��ة 

�ملكمات �لغذ�ئية، مثل فيت�مني د�ل.
ويف�ضل تن�ول فيت�مني د�ل، �لذي ي�ضمى 
�ل�ضت�ء  �ل�ضم�س، يف ف�ضل  �أي�ض� فيت�مني 
يف �لعديد من �لدول، خ�ضو�ض� �لتي تتلبد 

�لغيوم يف �ضم�ئه� طو�ل هذ� �لف�ضل.
زي�رة �لطبيب

�لأحي�ن  بع�س  يف  لل�ضيدلي�ت  ي�ضمح 
�لأدوية، لكن يف �حل�لت  ب�رشف بع�س 
زي�رة  يف�ضل  �حل�د  �ملت�أزمة و�لحتق�ن 

�لطبيب وعدم �لعتم�د على �ل�ضيدلين.
و�ل�ضت�ض�رة �لطبية ب�لت�أكيد تظل �خلي�ر 
معظم  يف  مت�حة  ك���ن��ت  �إذ�  �لأف�����ض��ل 
�لأوق�ت، وحتديد� �إذ� ��ضتمر �ملر�س �أكرث 
من �أ�ضبوع، لأنه كم� يقول �لعرب "�لكي.. 

�أخر �لدو�ء". 

1 - �ملر�أة �ملتعجرفة
ع���دة م� ي��وؤدي �رتب�ط �لرج��ل ب�ملر�أة �ملتعجرف��ة �إىل ن�ضوء م�ض���كل كثرية ب�ضبب �ضعوره��� ب�لفوقية 
جت���ه زوجه���، ون�ضوء ح�لة من عدم �لتو�زن يف �لعاقة، ويقود �لرجل �إىل �تخ�ذ قر�ر ب�لنف�ض�ل عنه�، 

و�لتخلي عن عاقته به�.
2 - �ملر�أة �لرنج�ضية

م��ن �ملع��روف ب�أن �ملر�أة �لرنج�ضي��ة ع�دة م� تهتم بنف�ضه��� وتتج�هل �حتي�ج���ت ومتطلب�ت �لآخرين، 
ف�ض��ًا ع��ن عدم �لتز�مه��� ب�لروح �لت�ض�ركي��ة وتقدمي �لتن���زلت �أو �لت�ضحية من �أج��ل �لآخرين. لذ� من 

�لأف�ضل عدم �لرتب�ط بهذ� �لنوع من �لن�ض�ء.
3 - �ملر�أة �ملت�ضلطة

ت�ضت�أث��ر �مل��ر�أة �ملت�ضلط��ة ب�تخ�ذ �لقر�ر�ت، وتنفي��ذ رغب�ته� على ح�ض�ب رغب���ت زوجه�، �إ�ض�ف��ة �إىل �أنه� قد ت�ض�هم يف 
حتجيم �لرجل و�إلغ�ء دوره �ملف�ضلي يف �لعاقة �لزوجية. ولأن �لكثري من �لرج�ل ل يحبون �ضيطرة زوج�تهن عليهن.

م��ع �قرت�ب مو�ضم �لحتف�لت ببد�ي��ة �لع�م �ل�ضيني �جلديد، �ملع��روف ب�"مهرج�ن �لربيع"، ت�ضتعد 
معظ��م �ل���رشك�ت لت�ضليم مك�ف�آت نه�ي��ة �ل�ضنة ملوظفيه�. �إحدى هذه �ل���رشك�ت هي م�ضنع لل�ضلب 
يف مدين��ة ن�نت�ض�ن��غ مبق�طع��ة جي�نغ�ضي �ل�ضينية. وترغ��ب �ل�رشكة هذ� �لع�م بتق��دمي �ضيء مميز، 
م��ن خال بن�ء جبل من �لعمات �لنقدية �لورقي��ة. وبنى �مل�ضنع جبًا من �لأور�ق �لنقدية ي�ضم م� 
قيمت��ه 300 مليون ي��و�ن �ضيني )44 مليون دولر(، لإظه�ر �رتف�ع قيم��ة �ملبلغ �ملقدم كمك�ف�آت 
للموظف��ني ه��ذ� �لع���م. وح�ضل كل موظ��ف من �ملوظفني �لب�ل��غ عددهم نح��و 5 �آلف موظف، على 

ج�ئزة نقدية ت�ضل �إىل 60 �ألف يو�ن )9 �آلف دولر �أمريكي(، بح�ضب موقع "�إن دي تي يف".
وق�ل �أحد �ملوظفني: "هذه مك�ف�أة كبرية، ول �أعرف �أين ميكن �أن �أنفق كل هذه �لنقود".

يذك��ر �أن ه��ذه لي�ضت �مل��رة �لأوىل �لتي تقوم فيه� �رشكة �ضينية بتقدمي مك�ف���آت موظفيه� �ل�ضنوية 
بطريق��ة ممي��زة، ففي �لع���م �مل��ضي، نظم��ت �إحدى �ل���رشك�ت م�ض�بقة �ألع�ب، متن��ح �ملوظفني من 

خاله� مك�ف�آت على قدر م� ي�ضتطيعون جمعه من م�ل.

شركةلعبة 3 أنواع

الجزء الثاني
ب�ضكٍل وّدي �أقرب �إىل �لعرف دون خطو�ت �إجر�ئية "�ملوؤ�ض�ض�ت 
�لقدمية تنق�ضه� �ضي��ض�ٌت عديدة ل تتوقف عند �لتع�مل مع 
�لتحر�س، بل تط�ل جم�لٍت �أخرى ك�ل�ضك�وى مثًا، لكن عدم 
لديه�  يفجر  حتدٍّ  هو  بل  ه،  رف�ضَ يعني  ل  �لفكر  هذ�  تبنيه� 
يف  �لتحر�س  مو�جهة  �آلي�ت  تطبيق  خال  عديدة  ت�ض�وؤلٍت 

غرف �لأخب�ر". 
�مل��ر�أة  ودر����ض���ت  بحوث  مركز  مدير  ن�ئبُة  جم��دي  منى 
و�لإعام يف ج�معة �لق�هرة، توؤكد �أن تطور �جل�نب �لإد�ري 
جت�ه  وحمددة  دقيقة  �ضي��ضة  تبّني  �إىل  يوؤدي  �ملوؤ�ض�ضة،  يف 

ق�ض�ي� عديدة، منه� �لتحر�س.
�لتحر�س  لفعل  يتعر�س  من  ي�ضجع  �لأخب�ر"  يف  "�لن�ض�ء 
على  �حلف�َظ  ويح�وَل  يفعل  م�  مب�هية  للمتحرِّ�س  يعرب  �أن 
لتقدمي  وجمَعه�  ب�لأدلة  و�لحتف�َظ  �لإمك�ن،  قدر  �ضامته 

ويج�زي  حقه  لين�ل  �ملحكمة  �إىل  �لو�ضول  ميكنه�  �ضكوى 
�لآخر على فعلته.

غرف  يف  �لتحر�س  مبفهوم  �لوعي  لتعزيز  �لربن�مج  جهود 
�لأخب�ر ومو�جهته، قد ل توؤتي ثم�ره� يف يوم وليلة، توؤكد 
فكر�ً  نع�لج  فنحن  �لوقت،  بع�س  حتت�ج  "رمب�  جمدي  منى 
لات�ض�ع  وقو�عَد حتت�ج  بنق�ٍط �ضغرية  يبد�أ  و�لتغيري  و�آر�ء، 
و�لتطور كي ت�ضمل جميَع �رش�ئح �ملجتمع" لفتة �إىل �رشورة 
حتى  �لأخب�ر"  يف  ب�"�لن�ض�ء  �ل�ضبيهة  �مل��ب���در�ت  تك�تف 
�جلن�ضي  ك�لتحر�س  "م�ضطلح�ٌت  �ملرجّوة.  �لنتيجة  تتحقق 
�أخرى  �إ�ضك�ليًة  م�يجعله�  �لعهد،  حديثُة  �جلندري  و�لتمييز 
�لدكتوره منى جمدي، م�ضيفًة  حتول دون مو�جهته�" تقول 
ب��دوؤو�  �لأخ��ب���ر و�لع�ملني فيه�  ف���إن غ��رف  ذل��ك  �أن��ه رغ��م 
يتنبهون له� "مفهوم �لتمييز �جلندري ك�ن ح��رش�ً لكن حتت 
يف  ومتثيله�  للمر�أة  �لنمطية  �ل�ضورة  منه�  �أخرى،  م�ضمي�ٍت 
�لدقة  مفهوم  �ضد  هي  و�لتي  و�لأخب�ر  و�لدر�م�  �لإعان�ت 

و�لتو�زن و�ملو�ضوعية".

تت�بع �أن �لآونة �لأخرية �ضهدت وعيً� لأهمية �لعد�لة و�لتنوع 
�جلندري وحم�ولة ربط �ل�ضورة �لنمطية ب�لقيم �ملهنية، ذلك 
م� يوؤكده �أي�ضً� تقريٌر لربن�مج "�لن�ض�ء يف �لأخب�ر" مو�ضحً� 
�أن �ملوؤ�ض�ض�ِت حول �لع�مل �لتي ت�ضم ن�ض�ًء يف من��ضب قي�دية 
حتقيق  �إىل  متيل  ومتم��ضكً�  متينً�  جندريً�  تنوعً�  وتعتمد 
نت�ئَج �أف�ضل، و�لتحلي بقدر�ت �بتك�رية �أكرب، و�مل�ض�همِة يف 
�ل�ضتقر�ر �لجتم�عي. و�أن �ملوؤ�ض�ض�ت �لإعامية �لتي حتقق 
تك�فوؤ�ً بني �جلن�ضني حت�ضل على نت�ئج �أكرث �أهمية. �ملع�يرُي 
�ملوؤ�ض�ض�ت  يف  �جلندري  �لتحّيَز  يعّزز  �آخ��ر  حت��دٍّ  �لثق�فية 
للمر�أة،  منطية  �ضورًة  تر�ضخ  جمتمعية  ت�ضور�ٌت  �لإعامية، 
�لع�ئلة،  و�أف��ر�د  ب���لأولد  �لعن�ية  �ل��زو�ج ودوره��� يف  ك�ضّن 
�لأمومة،  �إج�زة  يف  �لرجل  وبني  بينه�  �لتك�فوؤ  يغيب  حيث 
�أنه�  �لدول �لعربية �ملر�أة ت�أخذ �لإج�زة ك�إ�ض�رة  ففي جميع 
�لو�ضَع  م�يجعل  �لرجل،  ولي�س  �لأ�رشية  ب�ملهم�ت  �ملنوطة 
�لأمني و�مل�دي للكثري من �ل�ضح�في�ت غري م�ضتقر، فيعملن 
تف�وتً�  نلحظ  لذ�  ��ضتحق�ق�تهن،  نيل  ب�ضكل حر دون  �ضنو�ٍت 

يف �لأجور بني �لرجل و�ملر�أة، بح�ضب "�لن�ض�ء يف �لأخب�ر".
يف  "�لن�ض�ء  برن�مج  مديرة  عبد�هلل،  مري�  �ل�ضح�فية  توؤكد 
�لتحّيز  �أن  �أفريقي�،  و�ضم�ل  �لأو�ضط  �ل�رشق  يف  �لأخب�ر" 
تقدَم  تعيق  �إ�ضك�ليًة  م�يز�ل  �لعربي  �لع�مل  يف  �جلندري 
�ل�ضح�في�ت يف �ملوؤ�ض�ض�ت �لإعامية "خ��ضة يف ظل غي�ب 
وحتقق  �جلندري  �لتحيز  من  �لن�ض�ء  حتمي  د�خلية  �ضي��ض�ٍت 
�ملوؤ�ض�ض�ت  يف  �لإد�رة  م�ضتوي�ت  بكل  �جلندرية  �مل�ض�و�ة 
�جل�ضدية  للحقوق  �لإعامي  �ملركز  مديرة  مري�  �لإعامية". 
و�جلندرية يف �ملوؤ�ض�ضة �لعربية للحري�ت، ت�ضيف لر�ضيف22 
لكنه  �ل�ضح�فية  �ملوؤ�ض�ض�ت  يف  و��ضح  �لن�ض�ء  ح�ضور  �أن 
كبري  عدد  "لدين�  �لإد�ري��ة  �مل�ضتوي�ت  يف  معينً�  حّد�ً  ي�ضل 
من �ل�ضح�في�ت �لعربي�ت لكن �لعدد يقل كلم� ز�د �مل�ضتوى 
حترير  مدير  من�ضَب  �ملتبوئ�ت  �لن�ض�ء  جد�ً  قلياٌت  �لإد�ري، 
�أو رئي�س حترير، كل ذلك ب�ضبب عدم وجود �ضي��ض�ت د�خلية 
د�خل  �لإد�ري���ة  �مل�ضتوي�ت  يف  ب�لتقدم  م�ض�و�ًة  ت�ضمن 

�ملوؤ�ض�ض�ت �لإعامية".

بغداد – الجورنال

متقاطعة كلمات

عموديًا أفقيًا
o ت�رشيح ب�حل�جة �إىل 1 �ضوت �لرعد 

2 عك���س حل��و o جوهر )�ل�ض��يء( o م� يعطيه �أق�رب 
�لعرو�س له� يوم زو�جه�

3 من طيور �لن�ضف �جلنوبي للكرة �لأر�ضية ول يطري 
ولكنه �ضب�ح م�هر

4 ي�ضبح ن�ضيط�
o �ضوت  5 مقدمة ر�أ�س �حليو�ن حيث يو�ضع �لزم�م 

�لع�ض�فري
o للند�ء o �ضوت �لنحل )معكو�ضة(  6 قط 

o كثري �ل�ضرب. 7 �ضوت �حلم�م )معكو�ضة( 
o ن�ضف �ضبغة. �أنكر �لأ�ضو�ت  o يق�ل عنه  8 هرب 

9 �ضن �لفيل
o �ضوت �لذئب 10 �ضوت �لبابل 

1 �ض��وت �لنع�م��ة o لي�س ل��ه قيمة عند 
�لغري

o �ضوت �مل�ء 2 ثلث� ورل 
o عك�س خري 3 �ضج�جيد 

4 ح�ض��ى كب��رية مل�ض�ء o �ض��وت �لفيل 
)معكو�ضة(.

5 يجل���س �جلم��ل على �لأر���س من ح�لة 
�لوقوف

6 �ض��ع مق��د�ر� ز�ئ��د� o مر���س و�ضعف 
)معكو�ضة(.

o �ضي�ح �لديك. 7 �ضوت �ل�ضف�دع 
 o ض��وت �لظبي� o )8 �ضن��ور )معكو�ض��ة

ف�ض�ء
9 للتمن��ي o �للعب �ملتميز بحركة د�ئبة 

للطفل ول يخلو من �لتخريب.
o �ضوت �جلمل 10 �ضون �لبط 

مهنيً�: تتج�وز بع�س �لظ��روف �ملهنية �ل�ضلبية و�لأمور �مل�لية 
�ملعق��دة بف�ض��ل ذك�ئ��ك وق��وة �إر�دت��ك وم�ض�عدة �أح��د �لزماء 

وت�ضتطيع قلب �ملو�زين مل�ضلحتك 
ع�طفي��ً�: مب�درة �إيج�بية من �ل�رشي��ك جتعلك تعي�س �ل�ضتقر�ر �لع�طف��ي و�لهدوء �لنف�ضي، 

ولكنك تنغم�س ب�لعمل وتن�ضى و�جب�تك نحو �ل�رشيك �لذي يكون بح�جة �إليك 

مهني��ً�: �أم�م��ك فر�ضة ثمين��ة لتح�ضني و�ضع��ك، فح�ول 
�أن ت�ضتفي��د ق��در �مل�ضتط�ع، قد يطر�أ تغي��ري �أو ت�ضطر �إىل 

ت�ضحيح يف حي�تك �ملهنية 
ع�طفيً�: ل تكن ��ضتفز�زيً� يف قر�ر�تك، لأن ذلك قد يبعد عنك 
�ل�رشيك ولن يقّرب منك �لأعد�ء، فتكون خ��رش�ً يف �حل�لتني 

مهني��ً�: ي��وم و�ع��د يب���رّش ب�لنج���ح على غ��ري �ضعيد، 
وتك�ض��ب �لزم��اء �إىل ج�نبك يف نقط��ة مهمة تطرحه� 

على �أرب�ب �لعمل 
ع�طفي��ً�: عليك بذل كل م� يف و�ضعك للوقوف �ىل ج�نب �حلبيب، 
حتل��و �للق���ء�ت و�جلل�ض�ت �لروم�ن�ضي��ة بينكم� 

بعد غ�ضل �لقلوب ومن�ق�ضة كل �لأمور �لع�لقة 

مهنيً�: ت�ضطر �إىل بذل جهود م�ض�عفة لإيج�د �لتف�هم، لكن هذ� ل 
ة مع �ضخ�س ت�ض�طره بع�س �لأهد�ف  يحول دون بدء عاقة خ��ضّ
ع�طفي��ً�: ل حت���ول �أن تبق��ي �لعاق��ة �ضطحي��ة �أو ع�ب��رة 
وت�ضط��دم بلق���ء�ت �أخ��رى و�رتب�ط���ت ث�بت��ة، فتعي���س 

��ضطر�بً� و�رش�عً� د�خليً�

مهني��ً�: نّظ��م �ل�ض��وؤون �مل�لي��ة وقّي��م �حل�ض�ب���ت و�متن��ع عن 
�ملخ�لف���ت �لق�نوني��ة ول تهم��ل و�جب�ت��ك حت��ى ل��و �ضعرت 

ب�لتعب و�لتوتر 
ع�طفي��ً�: �أم�م��ك طري��ق �ض�ل��ك نح��و �ل�ضتق��ر�ر يف �لعاق��ة 

�لع�طفية وجتّنب �خلاف�ت و�بتعد عن كل م� قد ي�ضيء �إليك 

مهني��ً�: ت�ضعر برغبة كبرية يف �أد�ء كمية كبرية من �لعمل، ذلك �أمر جيد 
ج��ًد�، لكن ل تدع نف�ضك تنغم�س يف �لأعم�ل ب�ضكل �أكرب من �لازم حتى 

ل تهمل �لأمور �لأخرى يف حي�تك 
ع�طفي��ً�: تع�مل مع �لطرف �لآخر بحر�س كبري، �لأمور بينكم� مل ت�ضل 

بعد �إىل �لدرجة �لتي جتعلك تتع�مل معه بكل هذه �لأريحية 
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مهني��ً�: عليك �ن تتحّرر من �لقي��ود �ملفرو�ضة عليك، وبذلك 
ميكنك �أن تقدم عمًا �أف�ضل لتمويل م�رشوعك �جلديد 

ع�طفيً�: بع�س �لنفع�لت غري مرّبرة، وهي توؤدي �ىل ت�أزمي 
�لعاق��ة ب�ل�رشيك، لذ� علي��ك �أن تكون ذكيً� و�ن تعرف كيف 

تتخطى �لعقب�ت معه 

مهني��ً�: تبت�ضم ل��ك �حلظوظ، لكن عليك �له��دوء و�لرتّوي 
وع��دم �ملو�جه��ة، قد تب��وح ب���رّش �إىل �أح��د �ملقّربني، �أو 

تخطو خطوة تر�ضي طموحك 
ع�طفي��ً�: متلك �لكثري م��ن �ملوؤهات يف �حلب، ولكن عليك �أن تعرف كيف 

ت�ضتغله� جيد�ً ول تدخل يف دو�مة �ل�ضك وت�أكد �أن �حلبيب يع�ضقك 

مهني��ً�: تظهر قدرة كبرية عل��ى �لت�أقلم مع �لأو�ض�ع �لط�رئة 
و�مل�ضتج��دة، وتتخل�س برب�عة من كل �لعقب�ت �لتي تقف يف 

وجه تقدمك 
ع�طفيً�: �ضخ�س م��� يح�ول �لتقرب منك �أعطه فر�ضه، و�ندف�عك 

قد يوؤثر �ضلبً� يف عاقتك ب�ملقربني منك، فكن حذر�ً 

مهني��ً�: تتلق��ى �ت�ض�لت متعددة لدعم��ك و�لوقوف �إىل 
ج�نبك، فح�ول �ل�ضتف�دة من ذلك لفتح �ضفحة جديدة 

يف حي�تك 
ع�طفي��ً�: عليك �أن تبعث بر�ض�ل��ة و��ضحة وح��ضمة �إىل 

�ل�رشيك ب�ض�أن ت�رشف�ته معك قبل فو�ت �لأو�ن 

مهني��ً�: يتحدث ه��ذ� �ليوم عن �رش�ك��ة �أو عاقة �مل�ل 
ب�حلي�ة �ملهنية، �نتبه من بع�س �لف�ض�ئح 

ع�طفيً�: �لت�ضوي��ة �ملطروحة مع �ل�رشيك، تبدو و�قعية 
ومنطقي��ة لتج���وز �خلاف���ت، �حر�س عل��ى �أن تبقى 

عاقتك به و��ضحة جد�ً

مهنيً�: مو�جهة �ل�ضعوب�ت �ليوم توّفر لك ظروفً� �أف�ضل و�أكرث 
��ضتقر�ر�ً للغد وللتفكري يف �خلطو�ت �مل�ضتقبلية �لو�عدة 

ع�طفيً�: تر�كم �خلاف مع �ل�رشيك يزيد تعقيد �لأمور وت�ضبح 
�ملع�جل��ة �ضبه م�ضتحيلة �إل �إذ� تد�ركتم� �لو�ضع قبل �لو�ضول 

�إىل طريق م�ضدود 
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