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الكلــــامت املتقــاطعـــة

استراحة املدى

حل العدد السابق

العدد )783( الثالثاء)3( تشرين االول 2006
NO. (783) Tus. (3) October

القاهرة / وكاالت 
رفعـت الفنـانــة شيـريـن سيف الـنصـر دعــوى قضــائيــة تطــالب
فـيها بوقف تصويـر مسلسل"أصعب قرار" الـذي تقوم ببطولته
واتخـــاذ جمـيع اإلجــراءات القــانـــونيــة لـلحفــاظ علـــى جمـيع

حقوقها الفنية واألدبية واملادية.
اضافت شيـرين قائلة:"إنها حزينة ويف غاية احلزن إلحساسها
بـالظلـم الشـديد واالفـتراء الـذي وقع عليهـا يف الشكـوى التي
قــدمـتهــا الـشــركـــة املنـتجــة لـلمــسلــسل ضــدهــا بـنقــابــة املـهن
التـمثيليـة، وأنه ال أساس إطالقـا ملا ورد فيهـا وإمنا هـي افتراء
وتسـويف لعـدم صرف بـاقي مـستحقـاتهـا املنصـوص عليـها يف

العقد املبرم بينهما وتصل إلى نصف مليون جنيه 
من ناحيـة أخري اتهم مـؤلف ومنتج ومخـرج املسلسـل شيرين
بــالتـسـبب يف عــدم حلــاق العـمل بــالعــرض يف رمـضــان بـسـبب
تغـيبهـا املـسـتمـر عـن التـصـويـر وانـشغــالهـا مبـســرحيـة"بـودي

جارد" أمام عادل إمام طوال الصيف.
جتــدر االشــارة الـي ان شيــريـن سيـف النـصــر طــالـبت مبـليــون
و300 ألف جـنيه مصـري نظـير قـيامهـا ببـطولـة هذا املـسلسل،
الذي يشارك فيه عبير صبري، ورياض اخلولي، وجميل راتب،
وطـارق لطفي، وعـزت ابوعـوف، ودنيا، وتـامر هجـرس، وهو من
تـــــــألــيـف مـحــمـــــــد الـغــيــــطـــــــى، واخـــــــراج عــمـــــــرو عـــــــابـــــــديــن.

عمودي 

أفقي

1- مقدم من سيربح املليون
2- كـاميـروني تـويف يف امللعـب - جمع

حورية
3- خــاصـتـي - عقــد - ارجـنـتـيـنـي يف

برشلونة
4- بــطل اجلــــودو الـيــــابــــانـي = جــمع

امنية )م(

1- ممثل فلم اغتيال الرئيس
2- كاتب مسرحية هملت

3- سقي - االردن )مبعثرة(
4- ماشاه - حب - اداة نفي

5- انهض - فلم عربي
6- يعلو )م( - عملة عاملية

7- غـير مقـبول )م( - ممـثل فلم قلب
االسد.

8- عـنــد االلـم - مــديـنــة نــزل علـيهــا
العذاب

9- نصف شمعة
10- من وزراء البرامكة

11-عازف اسباني )م( - ينسب ملوسى
12- مثلت فلم حكـاية حب امـام عبد
ـــــــــــــــم حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــافــــــــــــــــــــــظ ـــــــــــــــي ـاحلـــــل ـ ـ ـ

5- احــــد الــــوالــــديــن - املفــــرد املــــذكــــر
الغائب - 100 × 10

6- نهـيـم - ثلـثـــا قـــاد - الـــوشـم علـــى
اخلد )م(

7- عش - نخزن
8- مــن افالم االن ديلـــون - مـن انـــواع

الفعل )م(
9- يعوضان - كسل

10- وحــــــدة قــيـــــــاس للــمــــســــــافــــــات -
 - monkyمن عظام اجلسم )م(

11- مات ازواجهن - يوعي )مبعثرة(
12- مـــن الـقــــــــاب ابـلـــيــــــس - عـــمـلــــــــة
ـآســــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ـ ـ

شريين سيف النرص تطالب 
بوقف )أصعب قرار( إعداد / حازم الباوي

ال شك أن طـريقـة التعـامل ورد الفعل
جتـــاه املــشـكالت واملــطـبـــات الـــزوجـيـــة
تختلف مـن شخص إلـى آخـر، عنـدمـا
يـحــــــــــدث خـالف بــــني زوجــــني ،  فــــمــــن
املـمكـن أن يـــؤدي خالف إلــى الـتقــارب
ــــــزوجــني، وآخــــــر قــــــد يـعــــصـف بــني ال

باحلياة الزوجية.
ـــــزواج ـــــى مــن ال ـــــوات األول ومع الــــســن
تـتـــســــاقــط األقــنعــــة لـكل مـن الــــزوج
والـــــزوجـــــة ويــــظهـــــر األسلـــــوب جتـــــاه
اخلالفـــات الـــزوجـيـــة الـتـي غـــالـبـــاً مـــا
تكــشف عـن طـبـيعــة الــشخـصـيــة، ويف
كـتــاب للــدكـتــور الــشهـيــر ألـني ديفـيــد
يكـشـف فيـه عن بــواطن الـشخـصيــات
احلقـيقـيـــة يف طــــريقـــة الـتعـــامـل مع
اخلالف والـتي يسـردها يف كـتاب" ألف
طــــــريقـــــة وطــــــريقـــــة حتــــــدد معـــــالــم
شخـصـيـتـك" وميكــنك اآلن اكـتــشـــاف
شـخـــــصـــيـــتــك مـــن خـالل مـعــــــــرفــــــــة

طريقتك يف النزاع:
الصراخ والصوت املرتفع: 

الـذيـن يلجـأون إلــى الصـراخ والعـويل
ـــــادل االتهـــــامـــــات ـــــاء اخلالف وتــب أثــن
والـكالم اجلـــارح ،هــــذا األسلـــوب  يـــدل
علــــى شخــصـيـــة هـمجـيـــة غـــالـبـــا مـــا
تكسب املعـركة ،  لكنها مع ذلك تتميز

بالصداقة اخمللصة . 
استـرجـاع األحـداث واملـواقف املــاضيـة
أثـنـــاء الـنـــزاع: هـــذا الـنــــوع يعـبـــر عـن
شخـصـيـــة تقـــدر املــســـؤولـيـــة وتـتـــذكـــر

ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ

من جــانـبه أوضح الـــدكتــور مـحمــد حــسني
نــصــــر أًصـفهــــانـي يف مــــركــــز بحـث إيــــرانـي
تـعلـيقــــا علــــى العـملـيــــة القـيــصـــريـــة الـتـي

ولكـي تـنـجحــــا معـــاً يف الـتـغلــب علـــى
املـشــاكل ال بـد مـن التـضـحيـة والـبعـد
عـــن العــنـــــاد واالســـتفـــــزاز، والــنـــظـــــرة
الــصـــائـبــــة للـمـنغــصـــات، ووضـعهـــا يف
حجــمهــــا املـنــــاسـب والــتعـــــامل مـعهــــا
بقليل من املـرونة والعقالنيـة، كل هذا
يـكفي للقضـاء على اخلالفـات قبل أن

تدمر كيان احلياة الزوجية.
ومع مـرور الوقت سيـزيد التـفاهم بني
الـــزوجـني ويــتعــــرف كل مــنهـمــــا علـــى
ــــــائع اآلخـــــر، وســتـحل املــــشــكالت طــب
عـندمـا تنحـصر الفـروق بني الطـرفني
وتـزيـد مـسـاحــة التفــاهم ومعـرفـة كل

منهما باآلخر.

ـ ـ

بـــالـــواقع واحلـيـــاة العـملـيـــة والفـــروق
الفردية بني الطرفني.

وعلـــى الـــزوجـني أن يـــدركــــا أن كل مـــا
يصيب احلياة الزوجية من مشاحنات
وخـــصـــــام وعــنـــــاد وشـــــد وجـــــذب، هــي
طـوارئ عـارضــة ميكـن عالجهـا بقـليل

من املرونة يف التعامل.

 كاألبناء أو األقارب  :  
هـذه الـشخـصيـة حتـب النــاس بصـدق

وتكره الوحدة . 
ويحـــذر د  ألــني ديفـيـــد مـن اسـتـغالل
بعــض األقـــــارب واألصـــــدقـــــاء الـــــذيــن
يحــاولــون بـث الــشقــاق بـني الــزوجـني
مسـتغلني مـوضـوع الكـرامـة والـسلطـة
إلـي غيــر ذلـك من األمــور الـتي يـجب
أن تــتالشـي بـني الــــزوجـني ،  فـال يجـب
علــى أي مـن الــزوجـني االسـتـمــاع إلـي
نصائح الغير ،  إذ أن كال من الزوجني
قــــادر علــي حل أي خـالف مهـمــــا تـكـن
نـتــــائجه، إذا مـــا تـنـــازل كل طـــرف عـن
كـبـــــريـــــائـه بعــض الـــشـيء ،  فـــــاحلـيـــــاة
الــزوجيـة تفقـد صفـة الـشـراكـة إذا مـا
تــــدخل عـنــصـــر خـــارجـي ،  مهـمــــا تكـن

صلة قرابته او صداقته . 
ويجب عـلى كل مـن الزوج والـزوجة أن
يعلمـا أن االختالف بـني الزوجـني أمر
طبـيعـي وحتـمي، والـصــدام يــأتـي من
الـنـظــرة املـثــالـيــة اخلـيــالـيـــة للحـيــاة
الــزوجـيــة قـبل الــزواج الـتـي تـصـطــدم

ـــــات املهــمـــــة كـــــأعــيـــــاد املــيالد املــنـــــاســب
والـــــذكـــــرى الـــسـنـــــويـــــة للـــــزواج ،  كـمـــــا
تـتــصف هــــذه الـــشخــصـيــــة بــــالــــوفــــاء

بالوعود وااللتزامات اخملتلفة . 
اخلالف الهــاديء والـصـمـت بــدال مـن
االنفعـــال والـثـــورة :  هـــذه الــشخـصـيـــة
تــتجـنـب الــصـــــدام وتغـيــــر املــــوضــــوع ، 
شخــصـيــــة دفــــاعـيــــة غـيــــر عــــدوانـيــــة
تتجـنب التحدي واملـواجهة الصـريحة
للمشاكل إميانا بان الزمن كفيل بحل

املشاكل . 
 االحتجاج والصخب 

والضجيج  : 
فـالتعبـير عـن الغضـب يف هذه احلـالة
يكــون بــاالحـتجــاج الـصـــريح كـــإغالق
ـــــــــاب أو األدراج أو إلـقـــــــــاء األدوات الــــب
واألطبــاق بعصـبيـة  ،  هـذه الـشخـصيـة
حتب فـرض مـشــاكلهــا علي اآلخــرين ، 
وتــبحــث عــن مــتــنفــــس لـلغـــضــب دون
االســــتـعـــــــــــداد لــــتـقــــبـل أي نـقـــــــــــد أو

مالحظات . 
  حل الـنــزاع بــإدخــال طــرف ثــالـث
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البعد عن العناد أفضل الوسائل لتخطي مشكالت الزواج
اعداد: سوسن البياتي

 يدعي كثير من األزواج أن اخلالفات الزوجية حتتدم وتتطور نتيجة لرد
فعل الزوجة الذي يتسم بالتهويل جتاه املشكالت التى تعترض احلياة

الزوجية، وخاصة فى السنوات األولى من الزواج، ولكن يف احلقيقة كل من
الزوج والزوجة يلقي باللوم ويتهم دائماً الطرف اآلخر.

أنهــا سـتقــوم هــذه الــسنــة بــاسـتنـســاخ تــسع
قـطط، سعـر القطـة الـواحـدة 50 ألف دوالر،
وسيـتم بـيع سـت من هــذه القـطــط يف حني
تعــرض البــاقيــة يف معــارض جتــاريــة، حـيث
أكـد متحدث بـاسم الشـركة أنهـا تلقت أربعة

طلبات استنساخ.
وكـانـت الشـركـة قـد استنـسخت مـن قبل أول
قـطــة يف العــالـم، وهي الـتي ولــدت مـن نقل
املواصفـات الوراثية لقطة بالغة إلى بويضة
مخصبة، وبعد أن بدأت البويضة باالنقسام

زرعت اخلاليا اجلنينية يف رحم قطة.
وعلــى سـيــاق مـتـصـل جنح علـمــاء كــوريــون
جنــوبيـون ألول مـرة فـى اسـتنـســاخ أول كلب

يف العالم.
وقــد قــام العـلمــاء بــاسـتنـســاخ الكـلب الــذى
يحـمل أسـم"سنـــابي" مـن خاليــا بــالغـــة عن
طـريق التحـول النـووي للخـاليا، وهـو نفس
األسلوب الـذي مت به استنساخ نعجة"دولي"
الـــتـــي كـــــــــانـــت أول حـــيـــــــــوان ثـــــــــديـــي يـــتـــم

استنساخه.
وأشــار البــاحث ووسـوك هـواجن، إلـى أن هـذا
اإلجنـــاز يف اسـتـنــســـاخ الـكالب رمبـــا يحـــدث
تقدمـاً يف العمل على مقاومة األمراض عن
طـــــــريق االســتــنــــســــــاخ الـعالجـــي للـخاليــــــا

اجلذعية.
وأضـاف هواجن يف مؤمتـر صحفي أن الهدف
من إنتاج كالب مستنسخة هو دراسة أمناط
األمراض، لـيس فقط بـالنسـبة للبـشر، لكن

أيضاً بالنسبة للحيوانات.

الـى واحـد مـنهـا ميـتلك شـروط االسـتمـرار
يف احليــاة. علـى جــانب آخـر يـنخفـض هـذا
العـدد الـى خمـسـني جنـينــا فقط يف حـاالت
اسـتنـســاخ الـفئــران والـبقــريــات، أى أن ذلك
يعنـى أن والدة اول مهـر مـستنـسخ ألغـراض
جتـاريــة، لن تـتم قـبل نهـايـة عـام 2006، ويف
حــال جنــاحهـــا، يكــون احلـصــان املـسـتـنــسخ
االول قـد جـاء بعـد ثمـاني سنـوات من والدة

اول حيوان مستنسخ هو النعجة"دوللي".
هـــذا وتقــوم شــركــة كــريــوزوتـيك بـتجـــاربهــا
بـــالـتعـــاون مع علـمـــاء يف جـــامعـــة تكــســـاس
االميـــركيــة مـن جهــة، ومـن جهــة اخــرى مع
البروفيسور سيـزار جاللي، الباحث يف املركز

العلمي ملدينة كرميونا االيطالية. 
فـقد جنح جاللي من قبل يف حتميل حيوان
مـن الثــدييــات جنـينــا مـسـتنـسخــا مـنه، أي
يحــمل صفـــاته الـــوراثـيـــة بـــالـتـطـــابق، كـمـــا
يـواصل هـذا العــالم عـمله يف اسـتنـسـاخ أول

مهر أصيل ألغراض السباق. 
ويــؤكــد العـلمــاء أن مـضــاميــر سبــاق اخلـيل
عرفـت عبر تـاريخها جـيادا ممتـازة مضت أو
تقــــــاعــــــدت مــن دون أن تـخلـف ساللــــــة مــن
صلــبهــــا، وذلـك ألنهــــا أخـــضعــت لعــملـيــــات
إخـصــاء ألغــراض الــسبــاقــات، ولهــذا قــررت
الـشــركــة اللجــوء الــى تقـنيــات االسـتنـســاخ

لتصحيح هذه الظاهرة.
وعلـى اجلانب األخـر، أكدت إحدى الـشركات
األمـــــــريـكــيـــــــة وهـــــــى شـــــــركـــــــة" جــيــنــيــتـك
سـيفينجـس اند كلـون" يف سان فـرانسيـسكو

العـلمــاء الـــذين إسـتنــسخــوا الـنعجـــة دولّي
أول حيـوان مـسـتنـسخ، طـريقـة االسـتنـسـاخ
فـيقــول:"إنه يـوجــد عنــد عمـليـة اإلخـصـاب
بويضة وحيوان منـوي لكل منهما معلومات

وراثية مخزونة بشكل خاص. 
ويـتــــابع"ويلـمـــوت":"مـــا نقـــوم به هـــو سحـب
املعلــومــات الـــوراثيــة مـن البــويـضــة ونحـقن
فـيهــــا املعلـــومـــات الـــوراثـيـــة مـن خلـيـــة لهـــا
مجمـوعـة مختلفـة متـامـا من البـروتينـات"،
ويضـيف:" علـى تلـك البــويضـة العـمل علـى
مماثلة تلـك املعلومات الـوراثية بطـريقة ما

متكنها من النمو بشكل طبيعي". 
ويعتقد الـعلماء أن أبحـاث االستنسـاخ على
احليـوان ميكن أن تـؤدي إلى تقـدم يف الطب
مبــــــــــا يف ذلــك اســــتـخــــــــــدام احلــــيــــــــــوانــــــــــات
املـسـتنـسخــة إلنتــاج مضــادات حيـويــة تفيـد

اإلنسان يف معاجلة األمراض اخملتلفة. 
ويف نفس السياق تعكف شركة فرنسية على
احلــصــــول علـــى جـيـــاد أصــيلـــة مـن خـيـــول

حققت نتائج جيدة يف سباقات عاملية. 
فقـد أعلـنت شـركـة"كـريـوزوتـيك" الفـرنـسيـة
انـهـــــــا حــــصـلـــت عـلـــــــى اجـــنـــــــة مـــن كـل مـــن
احلـصــانـني"آي. تـي" و"كـــالفــارو اخلــامــس"،
وهـمـــا مـن أبــطـــال اجـتـيـــاز املـــوانـع، بهـــدف

استنساخهما.
وتـتــــوقع الـــشــــركــــة الفــــرنـــسـيــــة أن يحــصل
العلـمــاء، يف غـضــون سـنـــة، علــى اول جـنـني
قـادر على مـواصلة احليـاة، وحتتاج العـملية
إلـى قرابـة الف جنـني من اخليـول للـوصول

إصـفهــــانـي أن احلـيــــوان املـــسـتـنــــسخ الــــذي
سـمي"رويـانـا" وضع يف حــاضنـة خـاصـة ألنه

كان يعاني من مصاعب يف التنفس. 
وكــان األطبــاء اإليــرانيــون قــد أشــرفــوا علــى
مـيالد أول حَمَل مـستنـسخ يف إيـران يف شهـر
أغسطس املاضي، إال أنه مات بعد دقائق من
مـولده. وهناك خـطة إيرانيـة إلجراء جتارب
يف املــسـتقــبل يف مجــــال األبحـــاث اجلـيـنـيـــة
واخلاليـــا اجلـــذعـيـــة، بـــاســتخــــدام اخلاليـــا

احليوانية.
ويسعـى النـظام اإلسالمـي احلاكـم أن تصبح
إيـــران مـــركــــزا إقلـيـمـيــــا للـتقـنـيـــة الــطـبـيـــة
الفضائية والنووية وهو األمر الذي أدى إلى
مـواجهـات دوليــة بخصـوص ادعـاءات الغـرب
على أن إيران تسعى لتطوير أسلحة نووية.

وقـــد أيــــدت القـيـــادات الـــديـنـيـــة الـــشــيعـيـــة
اإليـرانية بـرنامج االسـتنسـاخ بإصـدار فتوى
تقـــر اسـتـنــســـاخ احلـيـــوانـــات ولكـنهـــا مـنعـت

إجراء مثل هذه التجارب على البشر
وكــــان العلـمـــاء الـبـــريـطـــانـيـــون قـــد صـنعـــوا
التـاريخ قـبل نحـو عـشــر سنـوات بـاسـتنـسـاخ

أول نعجة يف العالم سميت"دولي". 
وقـد أثـار استـنسـاخ دولي ردود فعـل مختلفـة
علــــى جـمــيع الـــصعــــد الــــدولـيـــــة واحمللـيــــة
واملــــســتــــــويــــــات االجــتــمــــــاعــيــــــة والـعلــمــيــــــة
والـفلـــــسفــيــــــة واألخالقــيـــــة حـــــول احلـــــدود
والـضــوابـط الـتـي يجـب فـــرضهـــا علــى هــذا

النوع من األبحاث. 
ويــشــرح الـبــروفـيــســور"أيـــان ويلـمــوت"، أحــد

اضطــر األطبـاء إلجـرائهــا لتــوليـد الـنعجـة
قــائالً" لقـد كــانت عـمليــة صعبـة جـداً وكـان
من الـضــروري إجــراؤهــا بـســرعــة"، وأضــاف

إيــــــــــران تنجـــــــح يف استنســــاخ أول نعجــــة تبقـــى عـــىل قـــيد احليـــاة
طهران / وكاالت

على غرار ما فعله البريطانيون من استنساخ أول
نعجة يف العالم سميت"دولي"، جنح علماء

إيرانيون يف استنساخ أول نعجة ال تزال على
قيد احلياة بعد مرور أكثر من 12 ساعة على

والدتها.

احلمل
21اذار  20نيسان

الثور
21نيسان  20ايار

اجلوزاء
21ايار  20حزيران

السرطان
21حزيران  20متوز

االسد
21متوز  20اب

العذراء
21اب  20ايلول

امليزان
21ايلول  20ت االول

العقرب
21ت اول  20ت الثاني

القوس
21ت ثاني  20ك االول

اجلدي
21ك اول  20ك الثاني

الدلو
21ك الثاني  20شباط

احلوت
21شباط  20اذار

شهيتك مفـتوحة علـى الضحك واملرح ولـكن كن دقيقاً يف
اخـتـيـــار االشخــاص الــذيـن ســوف متـضـي معهـم االوقــات

املرحة اذ ان بعضهم سوف يسيء فهم املزاح. 

مهـنيـا، تـشعـر بــانك تـدفـئ مقعــدك ال اكثـر وال اقـل ورغم
ذلك تـظل صـــامتــا. هــذا مـعيـب ايهــا الــدلــو وهـــذه ليــست
صفـاتك. عــاطفيـا، كفـاك تغــاضيــا عن مـشـاعــر احلبـيب. 

كــم يــــصـعــب عـلــيــنـــــــا تـقــبـل وجـهـك املــتـجـهــم وعــيــنــيـك
احلـــزيـنـتـني يـــا صـــاحـب االبـتــســـامـــة االجـمل واحلـيـــويـــة
الـدافقـة. ال تـدع قلقك علـى العـائلـة يـفســد عليك فـرصـة
ـاالنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطــــــــــــــــــــــــــــالق.             ـ

                خيالـك اخلالق مفتاح جنـاحك، ناقـش افكارك
مع شركـائك وخذ بآرائهم، سـوف تقدم على مـشاريع كثيرة
ـــــــــــــــــدة.  ـســـــــتـــــــــــــــــدر عــلـــــــيــــك اســـــــتـــــــثـــــــمـــــــــــــــــارات جـــــــــــــــــدي ـ ـ ـ

عالقـة حب حتتاج إلـى حنانـك و رعايتك ، ال تـدع احلبيب
يــنــتـــظــــــر كــثــيــــــراً ، و تــــــذكـــــــر أنه قــــــد يـفقــــــد الـــصــبــــــر . 

النـجاح حليفك هـذه الفترة وان كـان البعض ينـوي ايقاف
مـسيـرتك. عـاطفيــا، اذا كنت مـرتـبطـا فتـرة البعـد بيـنكمـا
طـــالت وآن الـــوقت لـتجــديـــد العالقــةوتــأجـيج نـــار احلب. 

مهـنيـاً، انـشغــاالتك كـثيــرة ومتأل علـيك وحــدتك. عــاطفيـاً،
بـالـرغم من تـأثيـرك االيجـابي علـى احمليـطني اال ان الـرؤيـة
غير واضحة يف امـور احلب وذلك لعدم استـقرارك وتفكيرك
ـاجلـــــــــــــــــــــــــــــــديـــــــــــــــــــــــــــــــد يف هـــــــــــــــــــــــــــــــذا املـــــــــــــــــــــــــــــــوضـــــــــــــــــــــــــــــــوع.  ـ ـ ـ ـ

تعيـش جتارب عـديدة حـيث ستمـر بفتـرات إيجابـية ، بـناءة
ومليـئة بالشغف و احلركة ، أنـت مولود متحفظ بطبيعتك
حتــسـن اسـتـغالل الفــرص و مـثــابــر يف أهــدافـك ، يجـب أن
تــستـفيـــد من هــذه الـفتــرة ألن أي مـشــروع أو خـطــوة تقــدم
ـعــلــــــــيــهــــــــــــــــــــا ســــــــتــحـــــــــــظــــــــــــــــــــى بــــــــنــجــــــــــــــــــــاح فــــــــــــــــــــوري.  ـ ـ ـ

تـعيـش اجــواء سـعيــدة، خـصــوصــا مع مـن حتب، وسـتعــرف
كـيفـيـــة اســتغالل املـنـــاسـبـــات وحــسـن انـتهـــاز الفـــرص لكـي
تـــضـعهــــــا يف تـــصــــــرفــك بهــــــدف حتــــســـني وضعــك العــــــام. 

 أحــوالك املــاديــة يف حتـسـن و ستـشعــر بــاالطمـئنــان يف
الـدخـول يف تـوظـيفـات جـديـدة، األصـدقــاء يبــرهنــون لك
اجلهـود الـتي تقـوم بهـا للمحـافظـة علـى عالقـتك بهم. يف
العالقـــات العـــاطفـيــة الــوقـت مالئـم للــدخــول يف مــشــروع

للتعارف. 

الـتسـاؤالت التـي تطـرحهـا بــاستمـرار علـى نـفسـك ستكـون
ـــــــــــــــــــــــــــرددك و اضـــــــــــــــطـــــــــــــــــــــــــــرابـــــــك.  ـــــــــــــــــــــــــــاً يف ت ـســـــــــــبـــــــــــب ـ ـ ـ

مهـنيـا، حــالتـك النفـسيـة املـشـوشـة تـؤثــر سلبـا يف عـملك
فتـشعـر بــانه ممل وفـاشل. عــاطفيـا، تـشتـاق الــى احلبـيب
الغـائب وتعيـش توتـراً مستـمراً لعل هـذه التجربـة تفيد يف
تـقـــــــربـك مـــنـه اكـــثـــــــر مـــن قـــبـل عـــنـــــــدمـــــــا جتـــتـــمـعـــــــان. 


