
ا قرأت ماكتبه السيد عبد الهادي البابي عن السيد دفعت مقالي جانبا 
مسلم الذي دفع داعش فدفعته بلدية كربالء!

ـعــاصــر و مــســلم ابن عــقــيل مع ان كال ال اريــد ان اربط بــ مـســلـم ا
ـســلـمـ مــشـتــركـان في الــكـثــيـر من الــقـواسم وحــمـدا لـلـه ان مـسـلم ا
ـعـاصـر لم يـواجه الـقـوة بـقــوة و اال لـعـد مـتـهـمـا مـدانـا بـاالعـتـداء عـلى ا

موظف اثناء تادية مهامه.
ــاسـاة هــذا الـشــاب نـحــو رئـيس مــجـلس اتـوجه وقــبـلي كـل من يـحس 
ـا يـستـحق من الشـكر والـعرافـان و توفـير الوزراء  لـيشـمل من ضحى 
ن دافـعوا سكن سـريع له او اطالق مـشـروع سـكـني لكل شـهـيـد حي 
ا الشر عن العراق يوم كان االبطال الرسمـيون يحتفلون برأس السنة 
نـهـبـوه من الـبالد حــيث تـنـثـر الـدوالرات عـلى افــخـاذ الـبـغـايـا في غـرف

النضال الفندقية.
رجعية في كربالء وان صار حق مسلم حقا ثل ا فيا دكتور عادل ويا 
ن ينـتظر و مـا بدلوا عينـيا لكل من هـو مثل مـسلم من دف اجلـهاد او 
تبديال انصفوا مسـلما وال جتعلوا مأساته تـشبه مأساة ابن عقيل لبى

النداء ثم لم يلبي احد رجاءه.
ليـت في العـراق من يـقـول ألبـطـال السـوح اخلـلـفـيـة القـادمـ وسط نـفـير

سـيارات الـشـرطـة ان امـثـال مـسـلـمـا ذهـبـوا حـفاة
لـلــدفــاع ولـيت مــكــتب الـصــدر يــتـدخل لــيــلـجم
اخلـائـفـ االن عـلى خـرابـات االرض ان امـثـال

مسلم دافعوا عن عمارها.
. انقذوا مسلما و غير مسلم و العاقبة للمتق
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ـوالـيـد بـرج الـعـذراء ويـقــول الـبـكـري 
(-8-23إلى )(9-23 فـي هــذه الــســنـة
وخـــصــوصــا مــنـــذُ بــدايــتـــهــا وحــتى
ـنتـصف تكـون في وضع مخـتلف عن ا
الــنــصف الــثــاني فــأغـلـب األحـوال في
ــنـتــصف األول تـسـيــر نـحــو تـتـويج ا
أصـحـاب هذا الـبـرج في االستـقرار في
عــمل جــديـد أو االنــتــقـال إلـى وظـيــفـة
جـديدة أو االنـتقـال إلى سكـن أخر كأن
نـــشــتـــري عـــقــار أو نـــبـــدأ بــبـــنــاء أو
اسـتبـدال هذا الـعقـار نحـتاج أن نـنهي
مــسـائل مـعـلـقـة الــبـعض سـيـعـود إلى
ــاضي لـــديــنــا مـــكــان قــد غـــادره في ا
فـرصـة طيـبـة إلعادة عالقـتـنا مع األهل
والـعـائـلـة حيث سـتـقف الـعـائلـة مـعـنا
ا يـشـجـعـنا عـلى تـغـير بـشـكل جـيـد 
مـواقف كنا قد اتـخذناها في
وقـت ســابق كــمــا ســنــنــهي
الـكـثـير من الـعـوارض التي
اضي القريب رافـقتنـا في ا
لـكن النصف الـثاني الوقت
الـذي يلزمنـا بتغيـر الكثير
مـن الـتـكـتـيـكـات واخملـطط
فــمـا كــان يـأتـي بـســهـولـة
أصـــبح اآلن يــحــتــاج إلى
جـــهـــد اكـــبـــر ومـــثـــابـــرة
وتـــكــرار احملــاوالت كــمــا
إنــنـا سـنـصــاب بـإحـبـاط
وخـصوصـا في شهر آب
لـــذا عــلــيـــنــا  أن نــكــون
صـبـورين فـقـد نـتـعرض
حملـــــاولـــــة ســـــرقـــــة أو
خـــســـارة كـــبـــيـــرة لــذا
عــلـيـنـا أن نــكـون أكـثـر
فـي هذا الـنـصف حـذرا
إذا لـم يـــــــــعـــــــــد احلظ
يــرافــقـنــا في مـســعــانـا هــنـا
عــلـيـنــا إتـبـاع نــظـام اخلـطــوة خـطـوة
ـشـاكل التي حـتى نـكون بـعـيدين عن ا
قـد تـؤذي حـيـاتنـا وسـنـراقب االنـفراج
الـذي يـأتي في آخـر الـشهـر من الـسـنة
حـــيث ســتــبـــدأ أحــوالــنـــا بــالــتـــغــيــر
ـيـزان ايــجـابـيــا). وعن مـوالـيــد بـرج ا
(-9-24إلى  (10-23يــشـيــر الـبــكـري
الى ان(هـذه السـنة تـمثل لـهم الـتغـيير
واالنــتـقـال من مــكـان آلخـر أو من عـمل
إلى عـمل جديد كما سـتزداد سفرياتهم
وتـنـقالتـهم كـمـا أن الـكـثـيـر سـيـجد أن
عـمله يـتطلب مـنه القـيام بسـفر داخلي
وخــارجـي أو أن يــتــجــول لــلــعــمل في
مــجـال اإلعالن أو الـدعـايـة أو أن يـبـدأ
ـوضــوع جـديـد كـمـا أن مـوالـيـد هـذا
الـــبـــرج من هم فـي نــهـــايـــة الـــدراســة
االبــتـدائـيـة والـثــانـويـة يـجـد أن احلظ
رحـلة بنجاح يـدعمه في اجتـياز هذه ا
كــمــا يــســتــطـــيع الــكــثــيــر الــعــمل في
قــطــاعـات خــدمـيــة كــمـا ســنــجـد إنــنـا
مـــوفــقـــون في عـــقــد لـــقـــاءات مــهـــمــة
وســيـضـيف إلى رصـيـدنــا الـكـثـيـر من
الــعالقــات الـصــداقــة وسـنــتــعـاون مع
ن يــرغب بـــتــجــربــة حــظه و الـــزمالء 
جتــــاريـــا عــــلـــيـه الـــعــــمل في قــــطـــاع
االسـتيراد والتـصدير فهـو األكثر حظا
خالل هـذه الـسـنـة يبـدو أصـحـاب برج
ـيـزان أكـثـر نـشـاطـا وحـمـاسـا وأكـثر ا
حـــضــورا في احملـــافل االجـــتــمـــاعــيــة
ـزيد والـدراسـية يـنجـحـون في كسب ا
من الـنجاح في مسيـرتهم احلياتية مع

ظهور فرص لالرتباط عبر السفر) .
والـيد بـرج العـقرب ويـوضح الـبكـري 
(-10-24إلى ) (11-22تــــمــــثل هـــذه
الــسـنـة بــشـكـلــهـا الـعــام سـنـة تــعـزيـز
ـهــنــيـة مع اجلــوانب االقــتـصــاديــة وا
تــعـزيــز نـفــوذهم الـســلـطــوي عـلى من
الـية حـولهم ,أيـضـا تعـزز مكـاسبـهم ا
والـوظـيـفـية والـعـلـميـة مع فـتح مـنـافذ
ـتـلـكات أخـرى لـزيـادة األربـاح شراء 
ــتــلــكـات حــصــول عــلى هــدايـا بــيع 
ــتـــلك الــبــيـع والــشــراء في إضـــافــة 
ـــالي ادخــــار الـــدخـــول في اجلــــانب ا
شراكات مالية هذه هي اغلب النواحي
الــتي سـتـنـشـغـل أصـحـاب هـذا الـبـرج
كـمـا سـنـواجه عـلى الـصـعـيـد الـسـلبي
مــواجـهــات وضــغـوطــات وصـعــوبـات
وتــعــثــر مع رؤســاء الـعــمل مـن جـانب
ومـواجهـات محـتملـة عاطـفيـا مع شهر
شــبـاط لـذا عـلــيـكم تـوخي الــكـثـيـر من
احلــذر .الـبـعض قــد تـتـأخــر تـرقـيـة أو
وعد الذي يـنتظره مـنصب جديـد في ا
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ترتـبط السـياسـة بـاحليـاة وتتـداخل في تفـاصيـلـها الـدقيـقة سـواء كانت
ـفـهوم الـذي اسـتـقر عـلـيه معـنـاهـا الذي تـقـدمه احلكـومـات و االحزاب با
ـارسـه الـفـرد داخل ـفـهــوم الـذي  مـعـارضــة او مـتــحـكـمــة ام كـانت بــا

اجلماعة الالسياسية سعيا لتحقيق هدف محدد.
احتـرف االنسـان السـياسـة ام ال فهي تـنـاله بتـأثيـرها حـتى وان ابتـعد
فأخر تطوراتها انتجت الدولة التي يشكل االنسان ركنا مهما فيها وطنيا
كان ام اجنبـيا وهو مـذعن للقـوان التي تـتمخض عن مـشروع سياسي
يخـاطب الـكافـة حـيث ال تتـواجـد مـنطـقـة تخل من سـقف قـانوني يـسـنده

عماد يرفعه.
ن يقبلون االذعان لكل قانـون واحسب كثيرين مثلي ايضا و اال لست 
ا ولـدت الـسـيـاسـة معـارضـة ذلك هـو الـصـراع الثـاني في الـفـكـر بـعد
صراع يـعكس الـتفـاوت الذي يشـرع سيـاسة مـرفوضـة ونحن من اوائل

. الذين احتلوا مكانا معارضا للسياسة التي ارادتنا مذعن
منـذ خـمـس سـنـة و اكـثر وانـا و رفـاق لي نـالتـنـا الـسيـاسـة بـتأثـيـرها
فـلالن اذكــر وجه عـبــدالـكـر قــاسم و االخـوين سـالم و رحـمن عـارف
واذكـر ان الـسـيـاســة تـفـاوتت و تـضــاربت افـكـار خـصـمــاء الـسـلـطـة في
العـراق فـقـدمت لـنا هـويـة شـوهـاء عكـست مـا يـدركه رؤوسـاء البالد عن
رعايا البالد شخصيا وجدت مواطنتي مشروطة ببنود سرية تسأل عن
القـومـيـة بشـكل غـيـر مريح و عن الـطـائـفة و الـتـوجه الـعقـائـدي كذلك ال
ترضى بنـا الدولة اال بـجهـد وعدم رضاهـا بنا يـتكـرر مع تبدل الـنظام و

تبدل سياسته التي ال تشهد ثباتا اال فيما يخص مواطنيها.
عارض ولم كان مصطفى  البارزاني يجسد لنا معان اكبر من معاني ا
يـرتــبط  نــهـجه يــومـا  بــفـكــرة اســتـبــدال سـلــطـة بــسـلــطـة ومـن فـهم من

البارزاني ذلك اخملتصر فلم ير من الصورة اال ما يبتغيه هو.
ـا وجدته منـقذا يـعمل ما لم يـقدر االخرون البارزاني قـائد اختـارته امته 
كـن بأي حال اجحاف من سـبقوه او تنـاسي سابقتهم على عمله و ال 

البارزاني نفسه علمنا ان السابق في خدمة الناس لهم كل تقدير.
البارزاني بـدأ بنفـسه وكان حجـة عليـنا و ان لم يقـيدنا بقـيد من زهده و
ـى له ان في ذلك ما يـضـر بحـقوق ال مارس جـبرا عـلى سـلوك اال اذا 

الناس.
مكنات يجب ان تؤدي الى كـنا لكن ا في السياسة قد يكون كل شيء 
مـصـلـحـة عـامـة ذلـك درس اولي في مـنـهج الـشـيـخ الـكـبـيـر الـذي ظـلـمه

كثيرون حيا و بعد رحيله.
كـانت الــسـيـاســة الـتي زرعــهـا فـيــنـا انه و مـهــمـا ثـبــتت احلـكــومـة الـتي
نعارضها عـلى االساءة لنا فـنحن ثابتون عـلى ادامة العمل عـلى حقوقنا
ـتسلطة التي يـسندها قانونهـا ال تمثل اال نفسها وان نفهم ان العصبة ا
تسـلط في و بطانـتها وان الـعراقيـ براء منـها ولذا فشـلت سيـاسة ا

حتويل نزاعهم معنا وجعلنا مذعن الى نزاع قومي.
عـلـمـتـني مـفـاهــيم الـبـارزاني االجـتـهـاد الـسـيــاسي في دائـرتي الـتـثـقـيف
الــداخــلي و الـــعالقــات فــاالهــتـــمــام بــاجلــيل احلــزبـي الــنــاشئ ووضع
ا يكفي تـاحة في متناوله جتـربة و ووسائل جتعله مـتدربا  االمكانات ا
سـؤوليـة على مراحـل وايضا ربـطه باالخـرين من ذوي العـقيدة لتحـمل ا

غايرة كردا كان االخرون ام غير كرد. احلزبية ا
لم تكن فكرة البارزاني و سياسته هي الوصول الى تفاهمات بعد نضال
كنا تفضي الى اتفاقية اذار و احلكم الذاتي فـالذي حصل هو ماكان 
ـقـايــيس فـلم يـســبق حلـزب كـردي و يـومـهــا وهـو مـنــجـز ضـخم بــكل ا
ـنطـقـة قـبال ان يـصال الى حـد االعـتراف حكـومـة من قـومـيـة اخـرى في ا

ثلها. حلزب بحقوق قومية 
فكر البارزاني و سيـاسته التي ال يشوبهـما تعقيد تـريدان لالمة الكردية
ان تكون امة خارج مفهوم الصهر واضحـة الهوية معترف لها بوجودها

كانتها دون وصاية. الدولي واالجتماعي اخذة 
ن تواصلت السـنوات امامي في الـعمل ضمن احلـزب وكنت و رفاقي 
القي عليهم مسؤولية ثقيلة خفف منها وجود الراحل ادريس البارزاني و
الرئـيس مـسعـود الـذي ادعو له بـالـعمـر طـويال قائـدا و رفـيقـا فـلقـد كان
رحـيل مـصـطــفى الـبـارزاني قـاســيـا سـواء كـانت الـظــروف الـدولـيـة الـتي

تزامنت مع الرحيل مواتية لنا ام علينا.
لكن احلياة ال تنتظر وال مسؤولية الشخص تشفع في تعطيلها االحزان
لـذا فـقـد عــمـلـنـا بـرغم االلـم وانـطـلق كل مـنــا في مـلـفه يـتــرجم الـنـظـريـة

علم االول. السياسية التي تبناها حزبنا نقال عن ا
لم يكـن عمـلـنـا السـيـاسي سـهال و لن يـكون فـالزلت اذكر وجـوهـا تـقود
اشرس العمليات االمنية و العـسكرية و الدعائية ضدنا وذلك دأب حكام
الـعـراق وبــعض قـادة ســيـاسـته كــلـمـا اخــتـاروا الـهــجـوم واخـتــرنـا صـد
مخـطـطـاتـهم فـدعايـاتـهم وحـدهـا كانت مـن معـدن ال يـفت اال في الـعـقول
ا ال يجلب التي لم تستوعب نهج مصطفى البارزاني فتحرك السواعد 

صاحلة العامة. ا
علـمـتـني دروس الـسيـاسـة ان الـشعـوب اقـوى و ابـقى من اخلـرائط على
ــتـسـلط و الـورق وان الـشــعـوب تـلــد شـجـعــانـا يــواجـهـون عــقم افـكـار ا

وت. عساكره صناع ا
ـست كيف ان صبـرنا على سـياسة االخـرين التي جلبت ورأيت بعيني و 
اخلراب و الدمار كان مصداقـا لقوله جل وعز " ان الله يدافع عن الذين

امنوا ان الله ال يحب كل خوان كفور".
ـيالدي اجلديد ـ بالعام ا اخيرا و مع تـهنئـتي لكل قارئـة و قار كر
فـأنــني اردت اخـتــصــار بـعض من ذاكــرتي لـــتـعــريف جـمــهـور الــزمـان
العزيز ان في احلياة طرق سـياسة و مضام فكـر خير وعظيم ال يشبه

سائد الـسيـاسة الـتي ال تلـيق بعـمق العـراق الكـبير
بشعوبه و منها شعبنا الكردستاني.

كل عام و انتم على خير.
ـــكـــتب الـــســــيـــاسي لـــلـــحـــزب { ســـكـــرتـــيــــر ا

قراطي الكردستاني الد

ية". أعرف دائما أنني أريد أن أصبح عا
ـتحدة في وتـضيف: "نـشأت في الـواليات ا
بـلـدة صـغـيـرة جـداً في اجلـنـوب في والية
تــيــنــيــسـي ولــســبب ال أعــرفه كــنت أضع
الــكـثــيـر من كــحل الـعــيـون ولم يــكن أحـد

ا في ذلك والدتي". حولي يفعل هذا 
تــقـول ألــيـسن تـاي وهـي رئـيـســة حتـريـر
مـجلـة "غرازيـا" الشـرق األوسط إن صعود
جنـم "هــدى بـــيــوتـي" جــاء فـي وقت بــدأت

ي. وضة العربية حتظى باهتمام عا ا
وفـي مقـابـلـة مع بي بي سي تـقـول: "مـثال
عــلى ذلك مـوضــة األزيـاء احملـتـشــمـة الـتي
أثـرت عـلى عـروض األزياء".وحـقـقت شـركة
وا سريـعا حـيث أصبحت "هـدى بيـوتي" 
توفرة اآلن أكثر من 140 نتجات ا كـمية ا
ــبـيــعـات ســنـويــة قـدرهـا 200 مــنـتــجـا 
مــلــيــون دوالر.لــكن هــدى تــقــول إن الــربح
لـيس جزءاً من مهمتـها وأنها بدالً من ذلك
تريد التركيز على نشر رسالتها لذا تقول:

ال ال يشكل حافزا بالنسبة لي". "ا
·b¼ oOI%

وتـضـيف: "أنـا هـنـا لـتـحـقـيق هـدف لـست
ـال".وقـالت هدى هـنـا ألكـسب الـكثـيـر من ا
"عــرض عـلي مــؤخـرا أكــثـر من  10مالي
ـنــتـجــات لــكـني لم دوالر ألروج لــبــعض ا
ــوضـوع. أفــكــر حــتى في األمــر. رفــضت ا
نتجات وسـبب هذا ليس عدم حبي لتلك ا
ولـكن ألنـنـي هنـا فـي مـهـمة والـتـي تـهدف
إلى حتـدي هذه الصناعة".وتضيف: "أشعر
أن شـركات الـعالمات الـتجـارية قـد صنعت
مـنتجات لفترة طويلة لتبيع للناس فكرتها
عـن مــفــهــوم اجلــمــال نـــضع اجلــمــال في
صــــنـــاديـق ونـــعــــطــــيه لــــكل شــــخص في
الـعـالم".لـذا تقـدم هـدى منـتـجـات منـاسـبة

خملتلف ألوان البشرة. 
وتـقول أليسن تاي إن هدى "قدوة لكل فتاة
لـــديــهــا حــســـاب عــلى وســائـل الــتــواصل
االجــتــمــاعي وحــلم فـي الـشــرق األوسط "
مـؤكـدة على مـدى أهمـية وجـود امرأة ذات
بـشـرة مـلـونـة كنـمـوذج يـحـتـذى به.وتـأخذ
هـدى هذه النقطة بجدية تامة موضحة أن
تـراثــهـا الـعـراقي قـد حـفــزهـا عـلى ابـتـكـار
مـعـايـيـر جـديـدة لـلـجـمـال كـوسـيـلـة إللـهام
"نـساء سـمراوات" أخـريات حـيث كانت قد
شـعـرت بـأن أيـا من مـنتـجـات الـتـجـميل لم
تكن تستهويها كشابة.وتقول: "كرهت (تلك
ـنـتـجـات) عنـدمـا كـنت طـفلـة ألن مـعـايـير ا
اجلـمـال تلك لم تـكن تنـطـبق علي. كـما أني
كــنت دائـمـاً أحـب الـتـفـرد. أصــبح اجلـمـال
حـقا مـوضوعا سـياسيـا في األشهر الـ 18
األخـيرة. عـلى العـالمات التـجاريـة أن تعي
ـاذا أصبحت كـذلك وإن سألتني عن رأي
فـهذا بـسبب الـقمع".انـتقل حـديثـنا لـنقاش
الـعالمة الـتجـارية لـلمـكيـاج "فنتـي بيوتي"
غـنيـة الشـهيرة والـتي كانت قـد أطلـقتـها ا
اضي ونالت ريـانا في سـبتـمبـر/ أيلـول ا
إشـادة كـبـيـرة لشـمـولـهـا منـتـجـات جلـميع
ألـوان الـبشـرة.تـعلق هـدى علـى ذلك قائـلة:
"جـزء من جنـاح فـنـتي بيـوتي كـان احلـركة
الـسياسـية".وتوضّح: "كـان هناك جناح في
خــلق حــركــة في وســائل اإلعالم وحتــمس
الــــنـــاس لـــذلـك. إنـــهـــا (ريــــانـــا) من جـــزر
بـاربــادوس لـذا كـامـرأة مـلـونـة كـانت تـلك
أول مـرة أرى فيـها شـيئـا مثل هـذا".وتختم
ـنـتجـات تـنبع قـائـلة: "إن ضـرورة تـنويع ا
مـن وجـود االضـطــهـاد من شـعــور الـنـاس
ا حولهم وهذا ما أنـهم لم يكونوا جزءا 

حصل معي".

عـــــلى اخلـــــروج كــــمـــــا انه يـــــتــــمـــــتع
بـرومانسية وشاعـرية ويخرج كثير من
الـشعراء من أصحاب هذا البرج وليهم
أحواله لهذه قوة حفظ كبيرة وسريعة 
الــسـنــة بـعــد جـيــدة وخـصـوصــا عـلى
ــالي والـعـاطــفي وحتـقـيق الــصـعـيـد ا
اجنـازات ومكاسب ماليـة. سينجح هذا
ــولــود فـي احلــصــول عــلى مــكــاسب ا
مـهنية أفضل كمـا سيحصل على فرص
كـثـيـرة لـلـعـمل حـيث سـيـنجـح في هذه
الـفـرص والبـعض سـيضـيف عـمل آخر
أيـضا والـكـثيـر سيـطور عـمـله احلالي 
هي سـنة تـوفر لهم غـطاء جـيد من عدم
الـتـعـرض خلـطـر احلـوادث كـمـا لـديـهم
فــرصــة  مــهـمــة لــلــتـخــلص مـن بـعض
األمـــراض الـــتي قـــد حلـــقت بـــهم لـــكن
عـليهم االنتباه فـقد يزداد وزنهم بشكل
مــضـطـرب وسـيـنــجح في االنـتـقـال من

لكن عـمل آلخـر إذا رغـبـنـا 
لألسـف عـلى الـصـعـيـد السـلـبـي سوف
شاكل شخصية ومتاعب نـكون عرضة 
في احلــيــاة وخــصــوصـا في الــعــائــلـة
ولـــفــتــرة تـــمــثل من  1/10ولـــنــهــايــة
كـما سـتزداد مـصاريـفهم بـشكل الـسنـة
كـبـيـر وحـذري من أن الـسـقـوط  في فخ
ـــــالي مـن اآلخـــــرين أو االقـــــتــــــراض ا
الــدخــول في شــراكــة مــالــيــة أو ايـداع
االشـيـاء الـثـمـيـنـة أمـانـة عـنـد اآلخـرين
ــوضـوع إلى فــقــد نـتــعـرض فـي هـذا ا
إشـكاالت كـما سـنمر بـفتـرة من الضيق
ــالي وصـعــوبـات مــالـيــة لـذا عــلـيــنـا ا
مــوازنــة أمــورنــا بــشــكل أفــضل حــتى

أزق). نخرج من هذا ا
ويـؤكـد الـبكـري عن مـواليـد بـرج األسد
(-7-23إلى (8-22 ان (أصــحــاب هـذا
الــبـرج مـنــذ أكـثـر من ســنـتـ وهم في
ستـمر وعـلى أكثر حـالة من الـتذبـذب ا
من صــعـيـد حـيـث الـعالقـات الـعــائـلـيـة
سـواء كانت منها الزوجية أو مع أفراد
الـعـائلـة فـهي ال تـسيـر بـبطء وحذر مع
بـعض الـصـعـوبـات والـكـثـيـر أصـبحت
شـاكل والكـثـير مـنهم حـيـاته ملـيئـة بـا
أوشـك على االنـفـصال والـبـعض انـتقل
إلـى مكـان جـديـد في الـعـمل مع الـبحث
عن شـراكة مالـية كمـا جنح البعض في
ــــهـم أنـــــهم لم مـــــيــــدان الـــــدراســـــة  ا
أمـا  في هـذه يــسـتـطـيـعـوا االســتـقـرار
الـسنة لديهم خـطان متوازيان لكن خط
احلـظ هو األقـوى واألحـسن فـبـعـد هذا
اجلـهد السـلبي الذي رافـقهم على طول
ــاضـيــ سـتـبــدأ أحـوالـهم الــعـامـ ا
بـالتغيـر ايجابيا ونـحو األفضل ابتداء
من بـداية السنة حيث سيشعرون بقوة
احلظ والــعـاطـفـة والــبـدا بـأخـذ مـواقع
جـيدة من جـديد كمـا سيسـتفـيد الكـثير
ـاضــيـة لـتــحـسـ مــنـهم من جتــاربه ا
أحـواله وخصوصا العاطفـية والعملية
ـالية هم أالن لديـهم الفرصة لـتغيير وا
مـعالم كـثيرة في حـياتهم نـحو األفضل
شاكل أو لكن بحذر فال نزال معرض 
ومـتـاعب لـكن عـلـيـنـا أن نـعـلم أنـنـا في
عموما وضع يـسمح لنا احلظ بتـغيير 
لديهم سنة مهمة وهي سنة انتقال إلى
مــرحــلـة جــديــدة ومــهـمــة  في مــشـوار
حـياتهم كـما سيشـعرون بقوة الـعاطفة
تــسـيـطـر عــلى حـيـاتــهم ومن تـعـرضت
حـيــاته الـزوجـيـة النـتـكـاسـة اعـتـقـد آن
األوان لـتجديد وإعادة هذه العالقة إلى
وضع أفـضل كمـا ستـتحـسن إيراداتهم
ـــالــيــة بـــشــكـل مــلــحـــوظ والــكـــثــيــر ا

مع مــطــلع كل عــام يـطــرح الــفـلــكــيـون
تــــنـــــبــــؤاتــــهـم اخلــــاصــــة بــــاالبــــراج
وبــــــاالحـــــداث حــــــول الـــــعـــــالـم. وفي
مـوضـوعـنـا هـذا نـطـلع عـلى مـا يـقـوله
ــتــخـصـص الـعــراقي في عــلم الــفـلك ا
عـلي الـبـكـري عن االبراج خالل 2019
والـتي طـرحـهـا في كـتـاب صدر لـه قبل
ايـــام عـن دار نـــصـــوص لــــلـــطـــبـــاعـــة
الــلـبـنــانـيـة بــعـنـوان(انــتـصـار جــبـهـة

احلياة على جبهة اخلراب).
يـقـول الـبكـري عن مـواليـد بـرج احلمل
(من -3-21إلى ) (4-20هـــنــاك أكــثــر
ـواليد هـذا البرج من تـغيـير سيـحدث 
إذا مـا الـقيـنا نـظرة عـلى ظروف الـعام
ـاضي  فقد كانت جيـدة على الصعيد ا
ــــالي وقــــد حــــصـل تـــقــــدم فـي هـــذه ا
الــــنــــاحــــيـــة عــــلـى الــــرغم من بــــعض
ـشـكـلـة الــتـغـيـيـرات الــبـسـيـطـة لــكن ا
تعثر احلقيقية في وضعهم العاطفي ا
فـــالــكــثــيـــر من أصــحـــاب هــذا الــبــرج
واجـــهـــوا وضع عـــائــلـي بـــالــنـــســـبــة
لــلــمـتــزوجـ كــاد أن يــنـهي حــيــاتـهم
الـعاطفية كما أن الكثير منهم قد تزوج
لــكن ضــمن ظــروف صـعــبــة والـكــثــيـر
تــعـثــرت مـشــاريع زواجـهم بــالـنــسـبـة
لــبـعض الــسـنــوات لـذا أيــضـا عـلــيـهم
الـتعامل مع الشريك لـهذه السنة بحذر
ـسائل فـال تزال هـنالك صـعـوبات في ا
الـعاطفية فقد تتلبد األجواء في الشهر
ويـــبــقى أمــامــنــا الــثـــالث و الــســابع 
الــشــهـــر األكــثــر صــعــوبــة في إيــجــاد
أرضــيـة  مـشــتـركــة مع حـلـول الــشـهـر
الـــعـــاشـــر لــذا عـــلـــيـــنـــا أن نـــتــعـــامل
ــوضــوعــيــة وواقــعــيـة مـع األحـداث
وعـدم تطـويرهـا ألنهـا سوف تـكون في
مـراحلهـا النهـائية   عـموما عـليهم أن
يـكونوا أكثر حذرا في مـسائل العاطفة
ألنـه ليس لديـهم احلظ الكـافي في هذه
الــفـتــرة لـتــجــربـته .أمــا أهم األوضـاع
ـهـمـة خالل هذه الـسـنة سـوف تـكون ا
في مــجـال تـولي مـهـام رسـمـيـة تـشـمل
ــنـاصب اإلداريـة والـبــعض سـيـشـده ا
الــعـمل في مــجـال االتـصــاالت ومـجـال
الـطيـران والتـعلـيم العـالي كـما سـيجد
الـكـثـيـر من مـواليـد هـذا الـبـرج فـرصة
لـلـحـصول عـلى تـأشـيرات سـفـر بـشكل
أسهل كما سينجح من هم في الدراسة
ـنتـهيـة واحلصـول على نـتائج طـيبة ا
هـنالك أيضا فـرص للعمل مع ومـهمة  
مـؤسسـات أو شركات قـادمة من خارج
الـبالد كما سيتحسن لـدى الكثير منكم
 الـشعور النفـسي وخصوصا  في هذه
األشـهر :شباط ونيسان وحزيران وآب

 كانون األول) . 
ــوالـيـد بـرج الـثـور (4-21 إلى -20 و
 (5يقول البكري(أصحاب برج الثور
لـهـذه الـسنـة سـيـجدون أحـوالـهم تـبدأ
بـالتغيـير وخصوصـا بعد سنـة صعبة
أربـــكت حــيـــاتــهم وجـــعــلت وضـــعــهم
الـنـفسي مـتـذبذبـا حان الـوقت  لـكسب
ـزيـد من الـعالقـات وإزالة الـكـثـير من ا
اخلـالفـــات في هـــذه الـــســـنـــة  ســـوف
يـنصب اهـتمـامهم عـلى تعـزيز الوضع
ـهني والـكـثيـرون يـنجح في ـالي  وا ا
إضــــافــــة مـــــدخــــر له  مـن خالل عــــمل
إضافي  أو تأسيس شركة مع اآلخرين
والـكثـير من له مـتعلـقات مـالية سـابقة
سـيـنـجح خالل هذه الـسـنة إنـهـاء هذه
ــتــعـلــقــات كــمـا ســتــزداد إيــراداتـهم ا
ـالية من فترة إلى أخـرى والكثير من ا
أصـحـاب هـذا الـبـرج سـيـنـشـغلـون في
قـضيـة عقاريـة كما يـستـطيعـون العمل
ـاليـة  واخلدمات في مـجال الـصرافة ا
ـالـيـة وكذلـك سيـكـسب الـكثـيـر مـنهم ا
قـضية قانونية والـكثير سيحصل على
مـكاسب حكوميـة أي إن الذين يعملون
في الـقـطاع احلـكومي تـعـزز حظـوظهم
فـي هـذا االجتــاه كــمــا سـيــرافق احلظ
أصـحاب هذا البرج في اجتياز مشاكل

كــثــيـرة.إذن نــحن أمــام سـنــة حتـوالت
جـيدة وهي غالبـا نتيجـة نحو حتس
مـواقعـنا وإضافـة أشياء جـديدة علـينا
ـــاضي الـــقـــريب أن نـــأخـــذ درس من ا
ـالـيـة ونـحـاول أن نـرتب مـيـزانـيـتـنـا ا
وان نــــبــــتـــعــــد عن اإلســــراف وشـــراء
األشـيـاء غـيـر الـضروريـة كـمـا سـتزداد

طاقتنا الروحية بشكل ايجابي).
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ويـــقـــول الــبـــكـــري عن مــوالـــيـــد بــرج
اجلــوزاء(-5-21إلى ) (6-22 يــشــعـر
مـوالـيـد هـذا الـبـرج خالل هـذه الـسـنـة
بـقوة الـعاطفـة التي ستـجتاح حـياتهم
ايـجـابيـا وهي فـرصة لـتـحسـ جـميع
ـعــطـلـة في مــا مـضى كـمـا عالقــاتـهم ا
سـيشـعرون بـراحة نفـسيـة جيدة وهي
فـرصة لـهم لالرتبـاط خالل هده الـسنة
ومن يــشـكـو من مـشــاكل زوجـيـة لـهـذه
1967 الـــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــوات 
و1969و1973و 1972كـــمــا لـــديــهم
الــفـرصـة لـلـبـدا بـعـالقـة أو لـتـصـحـيح
ومة شـؤونهم الزوجية  فـهي سنة لد
وهـــنــا أود أن الـــعالقـــات الـــزوجـــيـــة 
أوضح بـأنهم سوف يكونون محبوب
ـغناطـيسية جـدا أي ستكـون طاقتهم ا
عـــالـــيــة جـــدا و خـــصـــوصــا فـي هــذه
الـفـتـرات من 12/4 إلى 10/5 ومن /8
 11إلى /5/12 وهي الفترة األكثر

ايــجـابـيــة لالرتـبــاط أمـا الـفــتـرة الـتي
عــلـيـهـم تـوخي احلـذر فــيـهـا من /7/8
إلى / 30/9 فـهـم سـيـكـونـون أصـحاب
عموما مـزاج متوتر وسريعي الغضب 
ســـنـــة تـــفــتـح أمـــامــهـم مــجـــال واسع
لـــلــشــراكــات والــعـالقــات مع اآلخــرين
وهـم بـارعــون فـي هــذا االجتـاه يــبــقى
سالة الوقت إذ هم عليهم أن يهتموا 
بــحـاجــة إلى الـوقـت كي يـســتـطــيـعـوا
اجنــاز مــتـطــلــبــاتـهـم بـيــســر ولــديـهم
أما مـواليد صـعوبـة أيضـا في التنـقل 
ـــــتــــــوسط ــــــدارس االبـــــتــــــدائـي وا ا
ـتـابـعة ـذاكـرة وا والـثـانـويـة عـلـيـهم ا
فـقـد تأتي الـنـتائج غـيـر مرضـية إذا لم
نـهـتم بـالـدراسة).ويـوضح الـبـكرى عن
بـــرج الـــســـرطـــان (-6-23إلى (22-7
قـائال(يـعـتـبـر هـذا البـرج ذو الـطـبـيـعة
ـنـزلـة الفـلـكـيـة  الـرابـعة من ـالـيـة وا ا
األبـراج األساسية في ( الزودياك ) كما
أن مـواصفات أصحاب هذا البرج بأنه
يـتمتع بخيال واسع وهو حساس جدا
قــد يـــصــعب عــلـــيك فــهــمـه لــغــمــوض
ـيل للمرح طـبيعته وهـو ذكي غالبا و
لكن سريع الغضب ينجح هذا زاج  وا
ـولـود في مـجـال التـدريس والـتـربـية ا
ولـديه لـبـاقـة  جيـدة تـمـكـنه على إدارة
احلـوار  وهـو يـنـجح أيـضـا فـي مـجال
وهـنا طبعـا يختلف من اإلدارة الـفنية 
شخص إلى آخر يعاب عليه في التردد
وعـدم اتخاذ الـقرار وهو يـفضل البيت

كننـا تغير أعمـالنا من فترة إلى كـما 
أخـرى لـذا علـينـا أن نـكون أكـثر صـبرا
وقـد نفقد فـرصة سفر في نهـاية السنة
. أمـا عاطفيا فقد نخسر عالقة عاطفية
ـقـرب أو األصـحاب في بـسـبب احد ا
الـشـهـر الثـامن آب لـذا عـلـينـا االنـتـباه

لذلك).
وعن مواليد برج القوس (-11-23إلى
 (12-22يقول البكري(في هذه ألسنة
سـنشعر بتغيـرات تعصف بنا في أكثر
من جـــانب وغـــالـــبــاً عـــلى الـــصــعـــيــد
االيــجـابي فـنــحن أمـام أحـوال تــتـغـيـر
بــشـكل سـريع فــالـعـمل قـد يــتـغـيـر إلى
عــمل جــديــد أو قــد نــنــتـقـل إلى مــكـان
خـارجي لـلـعيـش فيه كـمـا سـنجـد أنـنا
في كـل خطوة نخـطوها سنـجد  العون
والـتـوفيق فـيـها إلـى درجة كـبـيرة كـما
سـنـجـد أنـنـا نـسـتـطـيع حتـقيـق أماني
كـانت في فـترات الـسـابقـة من الـصعب
هــنـا أود أن أؤكـد إنـنـا الــوصـول لـهـا 
لـسـنـا متـسـاوين في حـظـوظنـا فـهـناك
سـنوات سنشـعر بحظ كبـير جداً يصل
إلى  %90والـــبـــعض إلى  %80أمـــا
الــســنــوات الــتي يــشــكــو مــوالــيــدهــا
صـعوبات وهم غيـر محظوظـ نتيجة
والدتــهم في أوقـات مــعـيـنــة يـشـعـرون
بـــقــــوة احلظ تـــصل إلى   % 50وهم
قالئـل في هـذه الـسـنـة عـليـنـا أن نـدفع
بـكل طاقـتنـا لتـحقـيق أهدافـنا والوقت
يـسمح بـذلك وخصـوصاً إننـا سنـشعر
بـقوة داخلية غريبة حتركنا باجتاهات
مـخـتلـفـة.عاطـفـيا األجـواء تـبدو رائـعة
ومــلــهــمــة وتــأخــذنــا حــيث الــشــعــور
بـتقـارب كبيـر مع الشريك الـعاطفي مع
فــرص كـبـيـرة لالرتـبــاط الـعـاطـفي أمـا
سـلبيـا عليـنا أن نكـون أكثر حـذرا عند

الية). التعامالت ا
ÕUH Ë …dÐU¦

ــــوالــــيــــد بــــرج ويــــقــــول الــــبــــكــــري 
اجلدي(-12-23إلى ) (1-20تعد هذه
الــسـنـة صـعــبـة لـنـا وخــصـوصـاً عـلى
ـــهـــني الـــصـــعـــيـــد االجــــتـــمـــاعي و ا
اآلن نـحن قـطـعـنـا شـوطاً والـصـحي   
مــهــمـاً في الــوصــول إلى الـقــمــة الـتي
نـحن نكافح لها منذ فترة طويلة مررنا
بــســلـســلـة مـن الـتــغــيـرات الــســلـبــيـة
وااليـجـابـية الـتي رافـقت مـشـوار ليس
عـلينا خالل هذه بـالقصيـر من حياتنا 
الفترة أن نستفيد من جتاربنا فلم يعد
احلـظ رفــيق نـــعــتــمـــد عــلـــيه في هــذه
الـفترة بل يجب العـمل ومثابرة وكفاح
قـد نشعر بقوة خفـية ترافقنا في اغلب
مــسـاعـيـنـا مــحـاولـة عـرقــلـة مـا نـنـوي
الــقـيـام به مع بـدايــة الـسـنـة وقـد نـرى
تاعب واإلعـاقات التي إنـنا نعـلق في ا
تـرافقـنا علـينا أن ال نـستسـلم لإلحباط
ومـا قـد يحـاك من  مـؤامرات ضـدنـا قد
نــتـوقف قـلــيالً في احـد احملــطـات لـكن
بـشـكل عـام عـجـلـة تـقـدمـنـا تـسـير
ال السلطة العمل السفر نـحو ا
بـبطء االرتباط العـاطفي يبدو
ثـقيال وقـد تتـخلـله الكـثير من
الــتـأخــيـر دراسـيــا عـلــيـنـا أن
نـــســتـــعــد بـــشــكـل جــيــد وان
نـحافظ عـلى طاقـتنا الـنفـسية
مــرتـفـعـة رغـم مـزاج مـتـذبـذب
عــلـيــنــا كـسب ود اآلخــرين قـد
تـكـون هـذه اغـلب ظـروفـنـا الـتي
تـرافقنـا وسننـجح بها إنـشاء الله
. وســـنـــرى أن لـــكـل شـــهـــر أحــوال
تـخـتـلف عن الشـهـر الـذي يلـبـيه أما

في نـهـايـة الـسنـة عـلـيـنا
أن نــحــاول أكــثـر من
مـــحــاولــة لـــلــقــيــام
بـــــــســــــفــــــر عـــــــلى
الــــــــصــــــــعــــــــيــــــــد

اخلارجي).
ـــــوالـــــيـــــد بــــرج و
الــــدلـــو(-1-21إلى
 (2-19يقوضح

الـبكـري(على الرغم
مـن اجنازنا الكثير
مـن األشـــــــــــيــــــــــاء
هـمة االيـجـابيـة وا
وخــصــوصــا عــلى
صــــعـــيـــد الــــعـــمل
ـركز والـوظيـفة وا
ــــــهــــــني حــــــيث ا
جنـحنا في تعزيز
هـذه النـاحية في
حــيــاتــنــا لــهـذه

X uý Èb½ 

بغداد
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إلـى أرض الـواقع لــوال دعم أخــتـهــا مـنى
الــتي تــشــغل اآلن مــنـصـب رئـيــســة "هـدى
ـية.وقـالت مـنى لبي بي سي: بـيـوتي" العـا
"كــنت مــصــرة عــلـى أن تـبــدأ هــدى عـالمـة
جتـارية خـاصة بـالرمـوش الصـناعـية ألنه
فـي ذلك الــوقت كـــنت أعــمل فـي الــعالقــات
الـعـامة وأقـدم استـشـارات. لذا كـنت أبحث
بـاستمرار عن فرص".وتضيف: "كنت أُسأل
ـكـنـني شـراء رمـوش هـدى? ' مـراراً 'أيـن 
ألن كـثيرا من أصدقـائي كانوا زبائن هدى.
ــكــنك ذلـك ألن هـدى وكــنـت أقـول لــهم 'ال 
تـصـنـعـهـا بـنـفـسـهـا فـهي تـقـطع الـرموش
وتـدمجها معا".واستطردت منى موضحة:
ـاذا أقـول "فـي أحـد األيـام قــلت لــنـفـسـي: 
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كم مـرة فـكـرت في االسـتـقـالـة من وظـيـفـتك
لكي تقوم بعمل آخر حتبه?

هـدى قـطـان اتـخـذت هـذا الـقـرار قـبل عـشر
سـنـوات والـيـوم تـدير امـبـراطـوريـة "هدى
ستـحضرات التجـميل التي تقدر بـيوتي" 
قـيــمـتـهـا وفـقـا جملــلـة فـوربس بـأكـثـر من
مــلـيــار دوالر أمـريــكي. غـادرت األمــريـكــيـة
هــدى مــديــنـة دبـي بـعــد أن أمــضت نــحـو
ال عـام فـيها وتـركت عمـلها في قـطاع ا
لــــتـــذهـب إلى مـــديــــنــــة لـــوس أجنــــلـــيس
وتـتخصص في مـجال استخـدام مساحيق
الـتجميل وتبدأ مدونـتها اخلاصة بأسرار

اجلمال.
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وعــنــدمـا بــدأت بـصــنع رمــوش صــنـاعــيـة
خـاصة بـها ألنـها لم تـستـطع العـثور على
أي مـنتج من هـذا النوع منـاسب لزبـائنها
أدركت حـــيــنــهـــا وجــود نــقص كـــبــيــر في
الـسوق.وتـقول هـدى وهي ابنـة مهـاجرين
ـتــحـدة لـبي بي عــراقـيـ إلى الــواليـات ا
سي: "لم أكن أعرف بالضرورة أنني أنتمي
إلـى عــالم صــنــاعــة اجلــمــال. كــنت أعــرف
دائــمــاً أنــني أكن حــبــا لــهــذا اجملـال لــكن
عـائلتي لم تكن مقـتنعة بأي شيء له عالقة
وضة".وتقول: "شعرت بأنهم باجلمال أو ا
أصـيـبوا بـخيـبة أمل في بـداية األمـر لذلك
عرفت أنه كان علي أن أثبت لهم أمرا ما".
عـنـدما بـدأت هدى ذات الـ 35عـامـا صنع
الــرمـوش الـصـنــاعـيـة في عـام 2013 كـان
لــديــهــا بــالـــفــعل عــدد جــيــد من الــزبــائن
وهـــؤالء كــانــوا مـن مــتــابـــعي مــدونـــتــهــا
ونــــشــــاطــــهــــا عــــلى وســــائل الــــتــــواصل
ا لم يـكن لينتقل االجـتماعي.لكن عـملها ر

دائـــمــا لـــلـــنــاس إنـــهم ال يـــســتـــطــيـــعــون
شــراءهــا?".كـانت هــنـاك دائــمــا خـطــة لـدى
الــشـركـة لــتـنـتـقـل خـطـوة أبـعــد من مـجـرد
صـنــاعـة الـرمـوش فـالـهـدف كـان أن تـضع
ـســتـهـا اخلــاصـة في عــالم اجلـمـال هــدى 
بــاالسـتـفـادة من تـراثـهــا الـعـراقي البـتـكـار
مــسـتــحــضـرات جتــمـيل تــكــتـسح الــشـرق
األوسـط.وتـقــول هــدى: "صـنــعــنــا أوال قـلم
حتـديد الشـفاه وحمـرة شفاه سـائلة ومن
ثـم لــوح ظالل الـــعـــيــون وجـــاء رد الـــفــعل
إيـجابـيا بـصورة هـائلـة". وتضـيف: "ألنني
ــتــحــدة كــان لـدي نــشــأت في الــواليــات ا
أســلـوب شــرق-أوسـطـي واضح ولـكن في
الـوقـت ذاته يـظـهـر الـتـأثـيـر الـغـربي. كـنت
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هدى بيوتي مع شقيقتها

الـسـنة أمـا اجلانب األكـثر صـعوبـة هو
فــهـم اآلخــرين لــنــا وصــعــوبــة إيــجــاد
ـشـتـركـة مـعـهم وخـصـوصا األرضـيـة ا
الي مـع الزوج أو الزوجة أو الـشريك ا
وقــدر اخـتالفـنـا مـعـهـم في الـكـثـيـر من
اآلراء كـما تـعثـرت الكثـير من الـزيجات
وحـصل تـنـافـر لـلـبـعض وطـالق لـآلخر
وعـدم اسـتقـرار نفـسي كـبيـر وصعـوبة
في إيـجـاد حـلـول هـذه السـنـة تـضـعـنا
فـي اجلــانب االيـــجــابي مع اســـتــقــرار
نـفـسي مـعـنـوي جيـد ونـرى أن الـكـثـير
ن كـانـوا يـقـفـون مـعـتـرضـ أمـامـنا
سـنجـدهم مسانـدين أو على اقل تـقدير
شـاكل أيضا سـنجد ال يـتسـببون لـنا 
إنـنا أصـبحـنا قـريبـ جدا من حتـقيق
أمـنـيـاتـنـا التـي بدأنـا نـشـعـر بـضرورة
حـصولنا عليها كما سنجد فينا الرغبة
لـعـقـد صداقـة جـديـدة وقـيامـنـا بـبعض
الـسـفـريـات البـعـيـدة والـقريـبـة ولـديـنا
وقـت جيد لالرتـباط في إحدى الـفترات
أمـا سـلـبـيـا فـيـبـدو خالل هـذه الـسـنـة 
إنــنــا بـحــاجـة إلـى تـفــهم وجــهـة نــظـر
الـــشــريـك أو احلــبـــيب كــمـــا إنــنـــا قــد
تـعترضنـا   فترات عصـيبة في اجلانب
الـعــاطـفي وخـصـوصـا قـد تـنـتـهي بـنـا
األحــداث إلى االنــفـصــال فــقـد نــخــسـر
ال شــراكـة مـالـيــة بـسـبب سـوء اإلدارة 
تـزال العراقـيل في حياتنـا حتى جنتاز
مـا يـقارب ثـلثي الـسنـة وبـعدهـا نشـعر
بـالتغيير أللذي يصب لصاحلنا عموما
نـحن عـلـيـنـا أن نـتـخـذ اخلـطـوات التي
تـنقـلنـا إلى واقع جديـد ومهم ).ويـشير
الــبــكــري عـن بــرج احلـوت ( 2-21إلى

اضية من ) (3-20كانت السنة ا
ــريــحـة الــســنـوات الــصــعـبــة وغــيـر ا
وخــصـــوصــاً عــلى الــصـــعــيــد الــعــمل
والــصـــحــة والــوضع الــنـــفــسي حــيث
واجــهــتـنــا عــوائق كـثــيــرة حـالت دون
حتـقيق الكثير من الـتقدم ولم نستطيع
أن نـصل إلى ما نريد بـسهولة أما هذه
الـسـنـة فـهي تـضع أمـامـنـا الـكـثـيـر من
ــتــنــوعــة فــرص الـــعــمل الــكــبـــيــرة وا
والـكثـير مـنا أصبح بـإمكـانه احلصول
عـلى منـاصب أعلى إداريـا ومهـنيـاً كما
سـيـسـعى اجلمـيع لـتـعزيـز سـمـعته في
الــعـمل كـثــيـراً وبـوسع الـكــثـيـر اجنـاز
ـتـطـلــبـات عـلى أ وجه الــكـثـيـر مـن ا
لـديكم الوقت لـطرح مبـادراتكم العـملية
كـمـا سيـلمع  جنم الـكـثيـر منـكم مـهنـياً
ويـبــدو مـركـزكم االجـتـمـاعي في تـطـور
مـستمر مع حصولـكم على دعم مستمر
مـن رؤســـائــــكـم في الــــعـــمـل أو مع من
تــعـمــلـون مــعـهم لــديـكم وقت لــلـتــغـيـر
واالســتـمــتـاع.في هــذه الـســنـة تــبـدون
أكــثـر  حـضـورا في احملــافل الـرسـمـيـة
ــثـلــ عن مـؤســسـاتـكـم او اجلـهـات
الـراعية والداعـمة لكم أما عـاطفيا فهي
تـبـدو سـنة ضـعـيـفة وتـزداد حـظـوظكم
مـع نهاية هذه السنة
ويــــبــــدو أفـــقــــكم
أكــثــر اسـتــقـرار
عــلى الـصـعـيـد

النفسي) . .
والله اعلم.
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