علوم واجتماعيات

يعلمنا االس�ل�ام طيلة حياتنا ،من
ال� �ع ��ادات واالم � ��ور احل �ي��ات �ي��ة ،م��ا هي
جيدة ونافعة تعود علينا بانعكاسات
اجتماعية مجة تؤدي بالنهاية اىل مل
الشمل يف الكلمة ،والوحدة يف الصف
وت�ق��ري��ر امل �ص�ير .حيث وردت يف آي��ات
القرآن الكريم ما حيث املسلمني على
اح�ترام بعضهم البعض بأخالقياتهم
وس�ل��وك�ي��ات�ه��م وم �ب��ادئ �ه��م وأن نبدو
مبعامالتنا اليومية ،كأعالمنا من
الذين سبقونا يف التاريخ ،وهم مصادر
إهلام لنا ،نتبع خطواتهم ونستمع اىل
نصائحهم ونسري على دربهم ،وأوهلم
رس��ول احملبة وال��وئ��ام سيدنا وموالنا
ن�بي امل �غ �ف��رة وال ��رمح ��ة حم�م��د صلى
اهلل عليه وآله وسلم ،ومن بعده أئمتنا
االطهار عليهم افضل الصالة والسالم.
يف ذات الوقت ،علمنا االس�لام أيضاً
االب �ت �ع��اد ع��ن ال� �ع ��ادات ال�س�ي�ئ��ة ال�تي
ميارسها البعض ،خصوصا اليت تظهر
جليا عند بعض امل�ن��اس�ب��ات الدينية
اليت متر بنا خالل السنة ،ومنها عادات
التباهي وال�ت�ف��اخ��ر ال�تي تبعث على
االن��زع��اج وع��دم الرضا ل��دى اآلخرين
م ��ن امل �س �ل �م�ين ،إخ��وت �ن��ا االع � ��زاء من
احملتاجني والفقراء.
فهكذا سلوكيات حتدث احيانا ما
تؤجج آث ��ارا نفسية غ�ير محيدة تنذر
ب��احمل�ي��ط االج �ت �م��اع��ي ال� ��ذي نعيشه
ب �ع��واق��ب دن �ي��وي��ة غ�ي�ر م��رغ��وب��ة ت��ؤث��ر
بشكل وب��آخ��ر على طبيعة العالقات
االجتماعية اليت يرتبط بها اجلميع
يف ه ��ذا احمل �ي��ط .ب��ل وم ��ن امل�م�ك��ن أن
توقع بالبعض يف إحراجات ومشاكل
نفسية وأخ�لاق�ي��ة م��ن شأنها أن تهز
الركن االجتماعي ال��ذي طاملا أكد
على ضرورة متتينه ،الدين االسالمي.
ول� ��ذل� ��ك ،ع �ل �ي �ن��ا ك �م �س �ل �م�ين أن
ن�س�ت�م��د ال� � ��دروس وال �ع�ب�ر م ��ن ه�ك��ذا
م�ن��اس�ب��ات دي�ن�ي��ة وأن نستلهم منها
القيم واملوازين اليت نزلت من السماء
ألج��ل أن ت�ك��ون طريقا ق��ومي��ا نسلكه
على االرض ،وعليه ف��إن مناسبة أيام
احلج املباركة هي واحدة من املناسبات
الدينية اليت جيب أن نستلهم ونعترب
منها ،من خ�لال املفاهيم والضوابط
الشرعية ال�تي أواله��ا االس�لام أهمية
بالغة الجل حتقيقها على أرض الواقع
فيما بيننا.
فعند ذب��ح املسلم لألضحية ،فأنها
ت �ع��د ف��رص��ة ل�ت��وس�ي��ع ال �ع�لاق��ات بني
اجلميع حني املنح منها على املعارف
وااله� ��ل واالص ��دق ��اء وع �ل��ى اجل�ي�ران،
وأح �ي��ان��ا ح�ي�ن ال �ل �ج��وء اىل حم��اول��ة
توسيع العالقات ،يقوم البعض بتوزيع
أج� ��زاء م��ن االض �ح �ي��ة ع�ل��ى ال�ف�ق��راء
واحمل �ت��اج�ين ،لكسب ود اهلل سبحانه
وت� �ع ��اىل ك �م��ا ه ��ي وس �ي �ل��ة إمي��ان �ي��ة
عظيمة لكسب ود ورضا هؤالء املغلوب
على امرهم من الفقراء.
أيضا ،من العادات االخرى اليت جيب
اتباعها خصوصا يف هذه املناسبات ،هي
حماولة التقرب من بعضنا البعض،
س ��واء أك �ن��ا ن�ع��رف�ه��م أو ال نعرفهم،
ألج ��ل مت�ت�ين ال �ع�لاق��ات االجتماعية
وتعزيز أواص ��ر احمل�ب��ة وال�ت��آل��ف فيما
بني املسلمني ،عند سيادة روح احملبة
واملساواة والسعي إلزالة الفوارق يف ذات
الوقت.
كما أن هناك من العوائل املسلمة
امل �ي �س��ورة احل� ��ال ،م��ا تلجأ يف هكذا
مناسبات دي�ن�ي��ة ،اىل تقوية معاني
االن �ش �ط��ة االج �ت �م��اع �ي��ة واس�ت�ث�م��ار
الفرصة من خالل توفري بعض املؤن
واملبالغ املعينة ومنحها لعوائل معينة
ه��ي االخ ��رى تكون يف أم��س احلاجة
إليها ،ما يبعث يف النفوس ،حلظات
رائ� �ع ��ة ،ت�س�ع��د ك ��ل االط� � ��راف دون
متييز.
وهكذا ،يكون عيد االضحى ،فرصة
لتأدية املسلم إحدى فرائض االسالم
ال ��واج ��ب ت��أدي �ت �ه��ا م ��ن ج ��ان ��ب ،وم��ن
جانب آخر ،هي حلظات إحيائية تزيد
وتقوي طبيعة العالقات االجتماعية
فيما بيننا ،فتفتح أب ��واب االن�ش��راح
وتغلق أب ��واب احل��زن وع��دم االرت �ي��اح،
ب��ل وت�ق��رب�ن��ا اىل اهلل ت �ع��اىل ،فتسعد
ال �ق �ل��وب وت ��رض ��ى ،وت ��رت ��اح الضمائر
وحتيا ،ويعود كل منا اىل ما نصبه له
من نصيب ،وهو راض شاكر حامد،
م��ؤم��ن مب��ا أن�ع�م��ه اهلل وم ��ا جعله ذو
طابع تربوي ،على اجلميع أن يستنري
ب��ه وي�ت�ف�ه��م ،وأال ي�ت��أف��ف أو يتذمر،
فذلك مما أراده اهلل.
حسام روناسى

نحن والمجتمع

البعد االجتماعي
لعيد االضحى املبارك
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إيران ..تصميم وتصنيع أول مسرع قوي
صناعي لإللكترون

إن م �س��رع��ات اإلل� �ك�ت�رون ��ات ال�ص�ن��اع�ي��ة
ُتستخدم كثريا يف خمتلف العلوم الطبية
والصناعية والزراعية كما هي من أكثر
األمثلة البارزة لسلمية الصناعة النووية
وال �ت�ي ت�ل�ع��ب دو ًرا م�ه� ً�م��ا يف ص�ح��ة أف ��راد
اجملتمع ويف حتسني جودة املنتجات.
ويف اي� � � ��ران م �ن �ت �ص��ف ع� � ��ام 2019
مت ت�ص�ن�ي��ع واس� �ت� �خ ��دام امل� �س ��رع ال ��ذي
حيتوي على مكونات خمتلفة ويتمتع

ب �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا ع��ال �ي��ة يف ال��ع ��دي ��د من
اجمل� ��االت مب��ا فيها تعقيم املستلزمات
الطبية القابلة للتصرف وحفظ م��واد
ال�ب��ول�ي�م��ر وإن �ت ��اج األن��اب �ي��ب واألش��رط��ة
ال �ق��اب �ل��ة ل�ل�ت�ق�ل��ص احل� � ��راري امل�ط�ل��وب��ة
للصناعات وإن �ت��اج األس�ل�اك والكابالت
امل� �ق ��اوم ��ة ل� �ل� �ح ��رارة وت �ش �ب �ي��ع األغ ��ذي ��ة
ومعاجلة امل�ي��اه وم�ي��اه ال�ص��رف الصحي
وتقوية املعادن واخلشب وإنتاج ضمادات
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ه�ي��دروج�ي��ل وإن �ت��اج اإلط � ��ارات والقطع
للسيارات مبتانة عالية.
يذكر أن سعر املسرعات يف العامل يرجع
بشكل أساسي إىل خربتها الفنية ما يتم
احتكارها يف العديد من الدول الصناعية
املتقدمة يف العامل وه��ي مدرجة ً
أيضا يف
قائمة عقوبات الدول الغربية حيث ال ميكن
شراؤها واستريادها اىل البالد .واليوم متكن
باحثون إيرانيون من الوصول لتكنولوجيا
تصميم وتصنيع ه��ذه الصناعة املتقدمة
خدمة للعلم ولالنسانية.
وم��س ��رع اجل �س �ي��م أو م �س��رع االل��ك�ت�رون
هو جهاز يستخدم يف العامل يف اجمل��االت
الكهربائية لتعجيل جسيمات الشحنات
الكهربائية إىل سرعات عالية وحتديدها يف
أشعة موجهة .ويوجد نوعان من مسرعات
السرعة :املسرعات اخلطية أو املستقيمة
و املسرعات الدائرية .ويشار إىل املسرعات
امل �س �ت �خ��دم��ة ك �م �ص��ادم��ات للجسيمات
مبحطمات الذرة.
ك �م��ا ي �س �ت �ف��اد م ��ن ح� ��زم اجل �س �ي �م��ات
عالية الطاقة يف ك�ًلا م��ن حب��وث العلوم
األس��اس �ي��ة والتطبيقية ،وي �ق��وم العلماء
بإجراء التفاعالت بني اجلسيمات يف أعلى
مستويات الطاقة املمكنة وذل��ك بغرض
أكتشاف جسيمات أول�ي��ة ج��دي��دة ،وفهم
بنية امل ��ادة وال��زم��ن  .وجت ��رى التفاعالت
ع��ن ط��ري��ق اص��ط ��دام ج�س�ي�م��ات م�ع��روف��ة
مثل اإللكرتونات أو الربوتونات عند طاقة
ح��رك�ي��ة للجسيمات ت �ق��در ب �ع��دة مئات
امليجا إلكرتون فولت إلكرتون فولت.

إطالق أقمار إستشعار عن بعد جديدة إلى الفضاء
أف� � � � � � ��ادت وك � ��ال � ��ة
ش �ي �ن �خ��وا ب � ��أن ال �ص�ين
أط� � � �ل� � � �ق � � ��ت ،ب � �ن � �ج� ��اح
جم �م��وع��ة م ��ن األق �م��ار
ال �ص �ن ��اع �ي ��ة اجل ��دي ��دة
ل�لاس �ت �ش �ع��ار ع ��ن ب�ع��د.
وق � � ��ال � � ��ت إن ع �م �ل �ي ��ة
اإلط� �ل ��اق مت� ��ت ص �ب��اح
ي � � � � ��وم االث � � � �ن � �ي ��ن م ��ن
م� � ��رك� � ��ز ش� �ي� �ت� �ش ��ان ��غ
إلط� � � �ل � � ��اق األق � � � �م� � � ��ار
ال �ص �ن��اع �ي��ة ال� ��واق� ��ع يف
م� �ق ��اط� �ع ��ة س �ي �ت �ش ��وان
جبنوب غربي ال�ص�ين .ومت إرس ��ال األق�م��ار الصناعية إىل امل ��دار بواسطة ص ��اروخ حامل من
طراز «لونغ مارتش 2-سي» .ومتثل األقمار الصناعية اجملموعة العاشرة املنتمية إىل عائلة
ياوقان .30-وك��ان على منت ال�ص��اروخ احلامل أيضا تيانتشي ،15وه��و قمر صناعي تابع
لكوكبة تيانتشي .وكانت عملية اإلطالق يوم االثنني هي املهمة الـ 380لسلسلة صواريخ
لونغ مارش.
هذا وتعد أقمار االستشعار عن بعد ،بواسطة األقمار االصطناعية من أهم االستخدامات
اجلارية للفضاء اخلارجي .وتتعدد وسائل االستشعار عن بُعد فيما ميكن تنفيذه ،حيث يعتمد
هذا األسلوب على قياس انعكاسات األشعة الكهرومغناطيسية املرتدة ،من امل��وارد الطبيعية
املوجودة يف األعماق.

أعراض مرضية مفاجئة يجب أال نتجاهلها

طبيبة تنصح بعدم تناول أنواع من األطعمة في الطقس الحار

قالت طبيبة خمتصة يف شؤون التغذية،
إن��ه ال جي��وز ت�ن��اول العصيدة املطهية يف
احلليب ،يف وجبة الفطور ،عندما تصل
ح � ��رارة اجل ��و إىل ث�لاث�ين درج� ��ة م�ئ��وي��ة.
وذك��رت الطبيبة ،أن ح��رارة اجلو عندما
ت �ت �ج��اوز ح� ��دود ث�لاث�ين درج� ��ة م�ئ��وي��ة يف

ال��وق��ت ال��راه��ن .ويف مثل ه��ذه ال�ظ��روف،
جيب تغيري النظام الغذائي.
وأض��اف��ت :م��ن امل�ه��م ،ع��دم ت�ن��اول عصيدة
ال �س �م �ي��د ،ألن اجل �س ��م مي�ت�ص�ه��ا ب �س��رع��ة،
وهلذا السبب ،سيشعر املرء بسرعة بالرغبة
يف تناول الطعام جمددا ،رغم تناوله القدر

هل يستطيع فيروس كورونا االندماج
في الجينوم البشري؟

الكايف من الطعام .ونوهت بأنه جيب تعديل
النظام الغذائي وفقا حلالة الطقس .يف
درج� ��ات ح� ��رارة اجل ��و امل��رت �ف �ع��ة ،ال حيتاج
الشخص عادة إىل الكثري من الطعام كما
هو احلال يف الظروف العادية .وقالت :تتم
معاجلة أي نوع آخر من احلبوب بشكل أبطأ
قليال من عصيدة السميد ،وبالتالي يشعر
املرء بالشبع لفرتة أطول.
وش � ��ددت اخل��ب�ي�رة ع �ل��ى ع ��دم اس �ت �خ��دام
احل��ل��ي ��ب ع��ن ��د حت��ض�ي�ر ال� �ع� �ص� �ي ��دة ،ألن
احلليب يف الصيف يفسد بسرعة وقد يؤدي
إىل ال�ت�س�م��م .ب��ل م��ن األف �ض��ل حتضريها
باستخدام املاء .لكن عند حتضري العصيدة
باملاء جيب إضافة الفواكه والثمار.
وت��اب �ع��ت ال��ق ��ول :اآلن م��وس��م ال�ف��واك��ه
والثمار الطازجة ،لذلك جيب استخدامها،
ب ��دال م��ن اجمل �ف �ف��ة .سيعطيكم اس�ت�خ��دام
الفواكه والثمار الطازجة حالوة طبيعية.
وهي مثالية مع العصيدة احملضرة من دقيق
الشوفان.

حظــــــــــــك اليـــــــــــــوم
الحمل
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مهني �اً :يأتي��ك ه��ذا الي��وم بتغيي��ر
مفي��د ربم��ا خب��ر أو مفاج��أة ل��م تكن
تتوقعه��ا  ،أو صدف��ة .عاطفي �اً :أن��ت
تح��اول اكتش��اف بع��ض األش��ياء
الت��ي تب��دو ضبابي��ة بالنس��بة ل��ك
الي��وم ،وال يمكن��ك إيج��اد التفس��ير
المطل��وب له��ا .صحي �اً :ال تت��ردد في
أداء تمارينك ألنها مفيدة جداً لك
في المستقبل.

الثور

قال رئيس فرع مركز دراسات الفريوسات والتكنولوجيا احليوية فيكتور يف يكاترينبورغ ،إن
الفريوس التاجي ليس من الفريوسات اليت ميكنها االندماج يف اجلينوم البشري .وذكر اخلبري
أن فريوس كورونا ،خيتلف بذلك عن فريوس نقص املناعة البشري أو التهاب الكبد .B
وأض��اف :ال متتلك الفريوسات التاجية ،اليت تنتمي إىل عائلة فريوسات احلمض النووي
الرييب ،اهلياكل الالزمة لالندماج أو التدخل يف اجلينوم البشري .فهناك ،يف الواقع ،فريوسات
ميكنها االندماج يف اجلينوم البشري ،ومن أشهرها ف�يروس نقص املناعة البشري ،وفريوس
التهاب الكبد  ،Bوكذلك فريوسات األورام املختلفة”.
وشدد اخلبري على أن فريوسات احلمض النووي الرييب ،ال تستطيع من حيث املبدأ االندماج
يف اجلينوم البشري .وذلك ألنها ال متتلك جينات ميكنها ترميز وتشفري الربوتينات اليت
تسمح للفريوسات بقطع احلمض النووي البشري وباندماج الفريوسات يف الكروموسوم.

من الضروري أن ينتبه اجلميع للعالمات التحذيرية الرئيسية لسرطان الرئة ،على الرغم
من أنها قد ال تكون واضحة كما يعتقد .فالسبب األكثر شيوعا لسرطان الرئة هو التدخني،
حيث أن أكثر من  %70من مجيع احلاالت مرتبطة بالتدخني.
ومتيل العالمات األكثر شيوعا لسرطان الرئة إىل التأثري على الرئتني ،وهذا ليس مفاجئا،
واليت قد تشمل سعاال ال يتوقف ،أو ضيقا يف التنفس .ومع ذلك ،ميكن أن تسبب احلالة أيضا
تغيريات أخرى يف اجلسم قد تتجاهلها .وهناك أعراض وعالمات مفاجئة لسرطان الرئة جيب
أن تكون على دراية بها.
ويالحظ بعض املرضى تغريات طفيفة يف أظافرهم ،حيث تبدأ األظافر يف االحنناء حول
أطراف األصابع ،وهو أحد األعراض املعروفة باسم تعجر األصابع .وميكن أن حيدث أيضا أمل
الذراع والكتف بسبب نوع معني من سرطان الرئة ،إذا انتشر إىل األعصاب.
وحذرت مراكز رعاية مرضى السرطان من أن سرطان الرئة قد يؤدي إىل تغريات طفيفة يف
الصوت .وقد يبدو الصوت أجشا أكثر من املعتاد ،أو قد يصدر أصواتا مل تعتدها .وما يصل
إىل  %20من مجيع املرضى يصابون بالعطش املستمر وكثرة التبول.
كما جيب على اجلميع أيضا أن يبحثوا عن اجلفن املتدلي كونه عالمة على متالزمة
هورنر املرتبطة بسرطان الرئة املتقدم.
وقال خبري إذا كنت تعتقد أن أكثر أعراض سرطان الرئة شيوعا تشمل الرئتني ،فستكون
على صواب .يف الواقع ،يعد السعال املستمر والسعال املصحوب بالدم أو املخاط الزائد وضيق
التنفس وأمل الصدر كلها عالمات شائعة لسرطان الرئة .وما قد ال تعرفه ،مع ذلك ،هو أن
سرطان الرئة ميكن أن يسبب بعض التغيريات يف اجلسم اليت ليست من العالمات الواضحة
ألمل الصدر أو السعال الذي ال خيتفي.

 21إبريل  21 -مايو
مهني �اً :تتكي��ف الظ��روف م��ع مواهب��ك
وتطلعات��ك والج��و واض��ح ج��داً ،
والدع��م كبير ،والطريق يس��هل تحقيق
اإلنجازات .عاطفياً :أنت تعرف ما تعرب
عن��ه للش��ريك ع��ن تعلق��ك ب��ه مم��ا
يريح��ه ويطمئ��ن علي��ه بش��أن العالق��ة
بينكم��ا .صحياً :محاول��ة إيجاد الوقت
للقي��ام بالتمري��ن الصحي��ح أفضل من
التقاعس والكسل.

اجلوزاء

 21مايو  20 -يونيو

مهني �اً :هناك جو م��ن الغموض  ،فكن حذ ًرا
ً
ومحافظ��ا للغاي��ة  ،حي��ث يمك��ن مناقش��ة
بع��ض الموضوع��ات الحساس��ة .عاطفي �اً:
أن��ت عل��ى وش��ك تحقي��ق أحالم��ك تحلى
بالصبر وانتظر الفرصة المناس��بة للتعبير
عن مشاعرك بالطريقة الصحيحة .صحياً:
تن��اول الس��مك المش��وي أكث��ر فائ��دة من
الس��مك المقل��ي لك��ن ه��ذا ال يعن��ي أن��ك
تأكل الكثير منه.

السرطان

 22يونيو  23 -يوليو
مهني �اً :تتخل��ى ع��ن الضغ��ط ول��ن تنغم��س
ف��ي ح��ل المش��اكل الملح��ة  ،لذل��ك
ستس��تعيد الق��درة عل��ى التركي��ز أو
التخطي��ط للمس��تقبل .عاطفي �اً :يوس��ع
المج��ال العالئقي ويدخل ف��ي آفاق جديدة
م��ن أج��ل بن��اء مس��تقبل مش��رق وواض��ح.
صحي �اً :ق��ررت أخي��راً تقليل س��اعات العمل
اإلضافي��ة لتكريس��ها لمش��اريع ترفيهي��ة
صحية وترفيهية.

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس
مهني �اً :هن��اك الكثي��ر م��ن الضغ��ط ال��ذي
يش��عر ب��ه بع��ض حاش��يتك  ،فه��و يعي��د
إحي��اء بعض الضغائ��ن القديم��ة .عاطفياً:
لديك ش��خص ال يعرف ش��يئاً عن اس��رارك
وق��د ال تتمك��ن من مقاوم��ة جاذبيته والبدء
في مغامرة قد تنتهي بأسوأ طريقة ممكنة.
صحي �اً :تجن��ب االخت�لاط بأش��خاص ال
يعرف��ون قيم��ة الصح��ة يريح��ك ويبقيك
على معتقداتك.

العذراء

 24أغسطس  23 -سبتمبر
مهنياً :تبدأ صفحة جديدة أو هواية جديدة
أو مش��روع جدي��د وتتلق��ى الدع��م الالزم من
أش��خاص تث��ق به��م .عاطفي �اً :علي��ك أن
تكش��ف كل أوراقك أمام الش��ريك  ،وهذا
يمنح��ك نقطة إضافي��ة للوصول إلى قلبه
 ،وكس��ب ثقت��ه والش��عور باألم��ان مع��ك.
صحي �اً :ق��د تم��ر بأزم��ة صحية عاب��رة وبعد
التعاف��ي منه��ا تق��رر ممارس��ة الرياض��ة
باستمرار.

امليزان

 24سبتمبر  23 -اكتوبر
مهني �اً :م��ا تقدم��ه يحف��زك ويجع��ل
نجم��ك يلم��ع  ،ويمك��ن للن��اس التح��دث
عن��ك باقتراحات��ك وحلول��ك وأف��كارك
البن��اءة والمفي��دة .عاطفي �اً :تش��عر بالرضا
األخالق��ي وتأم��ل ف��ي المصالح��ة والتقارب
مع الش��ريك والتخطيط لمستقبل مشرق
معًا وبناء أسرة متماسكة .صحياً :إذا كنت
تعتق��د أنك مصاب بأمراض غير موجودة ،
فقم بإجراء الفحوصات الالزمة لتطمئن.

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر
مهنياً :تشعر ببعض االنحدار األجتماعي،
ويصاح��ب ذل��ك بع��ض الت��ردد ال��ذي
يجب��رك على اتخ��اذ قرار قبل أن تس��وء
مهتم��ا
األم��ور .عاطفي �اً :إذا كن��ت
ً
بمواصل��ة العالق��ة  ،فعلي��ك تقدي��م
تن��ازالت أو صم��ت أو مرون��ة كامل��ة.
صحي �اً :انزع��اج غي��ر مؤل��م يمك��ن أن
يتحول إلى مش��كلة صحي��ة خطيرة إذا
أهملته.

القوس

 23نوفمبر  22 -ديسمبر
مهني �اً :احض��ر اجتماعات��ك المفعم��ة
بالحيوية والتفاؤل  ،س��واء كانت شخصية
أو مهني��ة أو اجتماعي��ة  ،المه��م أن تك��ون
حاضراً لترى كل التفاصيل .عاطفياً :أنت
بحاج��ة إلى التكيف مع األج��واء العاطفية
الجدي��دة واعتم��اد مواق��ف أكث��ر إيجابية.
صحياً :ال تضع نفسك تحت ضغط كبير
في وظيفتك  ،لكن تعامل مع األمور ببطء
وهدوء.

اجلدي

 23ديسمبر  20 -يناير
مهني �اً :تحس��ين الظ��روف ووج��ودك
العقل��ي يقط��ع ش� ً
�وطا طوي�ل ً
ا ف��ي زي��ادة
قدرت��ك عل��ى التكيف مع كل األش��ياء
واتخ��اذ إجراءات جريئ��ة جدًا في العمل.
عاطفي �اً :تجن��ب مضايق��ة ش��ريكك
وإي��ذاءه ألنك ال تدرك عواقب ما تفعله
إذا واصل��ت عل��ى ه��ذا النح��و .صحي �اً:
أل��م مفاجئ ف��ي القدمين بس��بب كثرة
الوقوف واعتماد األدراج في العمل.

الدلو

 21يناير  19 -فبراير
مهني �اً :لدي��ك ش��كوك ح��ول كل ش��خص
تقابله حتى لو كنت تقابلهم ألول مرة فال
تكن قاسيًا في أحكامك  ،وخفف مواقفك
ف��ي مواضي��ع معين��ة .عاطفي �اً :ق��د تج��د
نفس��ك في موقف مفاجئ بس��بب عدائك
تجاه الش��ريك  ،وهذا سيجعلهم يحسمون
أنفس��هم بس��رعة .صحي �اً :آالم المفاص��ل
المفاجئ��ة تمنع��ك م��ن القيام بأي نش��اط
وتكون معك لي ًال ونهاراً.

احلوت

 20فبراير  21 -مارس
عل��ى الصعي��د المهن��ي :تختف��ي الج��داالت
الهامش��ية والس��طحية م��ع بع��ض الزمالء ،
وتتخل��ص من بقايا الماضي التي تقع على
كتفيك وتزعجك بش��كل دائم .عاطفياً:
إذا كن��ت ترغ��ب ف��ي االس��تقرار  ،ف��إن
الش��ريك الحال��ي ه��و الش��خص المناس��ب
منفتحا
التخاذ هذه الخطوة .صحيًا :كن
ً
على العالج الطبي والغذائي المناسب واتبع
اإلرشادات المطلوبة.

