
7 واحة الجورنال Mon.2 Jul. 2018 issue no 488
االثنين 2 تموز 2018 العدد 488

تطرح هاتفا ذكيا مخصصا لاللعاب

قراءة تحليلية في كتاب الشر السائل ) العيش مع الالبديل (

تنظيف منزلك يقلل من المواد السامة التي تدخل جسمك

الصداع النصفي لدى الرجال 
مرتبط بـ "النساء"

تكشف عن 3 معالجات سنابدراغون 
جديدة

تكشف عن هواتفها 
الجديدة  

 يف ظ��ل التط��ور الكبري عند مناف�ضني مثل �ضاومي و ا�ضو���س ف�ضاًل عن هاتف ريزر 
يبدو اأن هاتف Honor Play الذي اطلقته هواوي قبل ا�ضابيع مل يعد كافيًا لذلك 
قررت ال�رشكة دخول هذا ال�ضوق اجلديد بهاتف اأكرث قوة و�رشا�ضة كما تقول التقارير
وبح�ضب امل�ضدر فاإن �رشكة هواوي تعمل على هاتف خم�ض�س لاللعاب بعتاد قوي 
ومزايا مبتكرة �ضيكون مناف�ضًا قويًا لهواتف االلعاب املوجودة حاليًا يف اال�ضواق .
ف�ض��اًل عن العت��اد القوي �ضتعزز هواوي م��ن ح�ضور هذا الهات��ف مبلحقات ر�ضمية 
ت�ضاع��د على منح امل�ضتخدمني جتربة لعب غام��رة بالرتفية دون التلميح عن هوية 

هذه امللحقات.
الهات��ف �ضيت��م الك�ضف عنه ه��ذا العام رمب��ا اذا �ضدقت التوقع��ات �ضيكون ب�ضحبة 
هاتف هواوي املنتظر ميت 20 والذي �ضيتم الك�ضف عنه يف الربع االأخري من ال�ضنة 

كما جرت العادة.

 تقول درا�ض��ة جديدة اأجرتها جامع��ة كولومبيا اإن تنظيف 
منزل��ك واإزالة الغبار وحت��ى غ�ضل اليدين ميكن اأن يقلل من 

م�ضتويات املواد الكيميائية ال�ضامة التي تدخل ج�ضمك.
وترتب��ط مادة "Tris" امل�ض��ادة للحرائق والتي تدخل يف 
تكوين االأثاث املن��زيل، باال�ضطراب��ات الهرمونية والعقم، 
ولكن، ومبجرد غ�ضل اليدين، ميكن خف�س م�ضتويات املادة 

الكيميائية يف اجل�ضم بن�ضبة %31، وفقا للدرا�ضة.
وعندم��ا اخت��ر الباحث��ون عين��ات الب��ول ل��دى 32 امراأة، 
وج��دوا اآثار م��ادة "Tris" يف جميع العينات تقريبا. ومن 

اأج��ل احلد من االآث��ار ال�ضحية ال�ضارة للم��ادة الكيميائية، 
تن�ضح وكالة حماية البيئة )EPA( باأن يغ�ضل االأمريكيون 

اأيديهم واأن ينظفوا منازلهم بانتظام.
واأراد باحث��و جامع��ة كولومبي��ا، معرفة م��ا اإذا كانت هذه 
االإجراءات الب�ضيطة قد جنحت بالفعل يف تقليل ال�ضموم. لذا 

قاموا بتق�ضيم امل�ضاركني يف الدرا�ضة اإىل جمموعتني.
ومل��دة اأ�ضب��وع، قام��ت ن�ض��ف الن�ض��اء بتنظي��ف منازلهن 
بانتظ��ام، بينم��ا كان الن�ض��ف االآخ��ر ينف��ذ "نظ��ام غ�ض��ل 
اليدي��ن". وبع��د اأ�ضب��وع واح��د فق��ط، انخف�ض��ت م�ضتويات 

"Tris" اإىل الن�ض��ف تقريب��ا، يف ب��ول الن�ضاء الالتي كن 
ينظفن منازلهن بجد.

و�ضه��دت جمموع��ة "غ�ضل اليدي��ن" انخفا�ض��ا ملحوظا يف 
م�ضتوي��ات "Tris" اأي�ض��ا، حيث احتوى الب��ول على كمية 

اأقل من املادة بن�ضبة 31%.
وخالل االأ�ضبوع الثاين، كان على جميع الن�ضاء امل�ضاركات 
تنظي��ف وغ�ضل اأيديهن. وباجلمع ب��ني املقيا�ضني، انخف�س 
م�ضت��وى "Tris" لديه��ن بن�ضب��ة %43 يف املتو�ض��ط ع��ن 

امل�ضتويات االبتدائية.

 وجد باحثون اأن هرمون االإ�ضرتوجني قد يلعب دورا يف 
ال�ضداع الن�ضفي عند الرجال كما هو احلال لدى الن�ضاء.
ووجد الباحثون اأن الرجال الذين لديهم م�ضتويات اأعلى 
من الهرمون، اأكرث عر�ض��ة لالإ�ضابة بال�ضداع الن�ضفي 

مقارنة مع من ميتلكون م�ضتويات منخف�ضة منه.
ولالإ�ضرتوج��ني تاأثري على ال�ضداع الن�ضفي لدى الن�ضاء 
وتوات��ره و�ضدته، ومع ذلك، فاإن العلم��اء وجدوا اأن هذا 
الهرمون ي�ضارك اأي�ضا يف ال�ضداع الن�ضفي عند الرجال، 
وهو اكت�ضاف ميكن اأن ي�ضاعد على فهم ومعاجلة بع�س 

االأ�ضباب االأ�ضا�ضية لهذه احلالة الع�ضبية.
وق��ال الباحث يف الدرا�ض��ة، الدكتور ف��ان اأو�ضرتهوت، 
م��ن جامعة لي��دن الطبي��ة يف هولن��دا، اإن "بحثنا وجد 
م�ضتوي��ات متزاي��دة م��ن االإ�ضرتوج��ني ل��دى الرج��ال 
اأعرا�ض��ا  وكذل��ك  الن�ضف��ي،  بال�ض��داع  امل�ضاب��ني 

النخفا�س م�ضتويات هرمون الت�ضتو�ضتريون".
فريو�س �ضلل االأطفال قد يكون العالج امل�ضتقبلي الأخطر 
االأورام القاتلةفريو���س �ضلل االأطف��ال قد ي�ضبح العالج 

امل�ضتقبلي الأخطر االأورام القاتلة
واأجري��ت الدرا�ض��ة عل��ى 39 رج��ال بينه��م 17 كان��وا 
يعان��ون من ال�ض��داع الن�ضفي الع��ادي، وكانوا جميعا 

من العمر نف�ضه ويف حاالت �ضحية عامة مت�ضابهة.
والأن العينة �ضغرية، يق��ول الدكتور اأو�ضرتهوت: "يجب 
على املزيد من فرق البحث النظر يف كيفية تاأثري اأمناط 

الهرمون على بداية االإ�ضابة بال�ضداع الن�ضفي".
ويع��رف ال�ضداع الن�ضفي باأنه حالة ع�ضبية ت�ضبب اأملا 
�ضدي��دا عل��ى جانب واح��د فقط م��ن الراأ�س ع��ادة، ومن 
املع��روف اأي�ضا اأن هذا املر�س هو ثالث اأكرث االأمرا�س 

انت�ضارا و�ضاد�ضها تعقيدا يف العامل.
 واالإ�ضرتوج��ني هو الهرمون اجلن�ض��ي االأنثوي امل�ضوؤول 
ع��ن تطوي��ر وتنظي��م اجله��از التنا�ضل��ي واخل�ضائ���س 
اجلن�ضية الثانوية لدى الن�ضاء، فهو ي�ضاعدهن على النمو 

خالل �ضن البلوغ وله دور هام يف الدورة ال�ضهرية. 

 اأعلن��ت �رشك��ة كوالك��وم االأمريكية الرائ��دة يف �ضناع��ة معاجلات الهوات��ف واالأجهزة 
الذكي��ة ع��ن ثالث��ة معاجلات جدي��دة خم�ض�ض��ة للهواتف واالأجه��زة اللوحي��ة )تابلت( 
متو�ضط��ة االإمكاني��ات وال�ضعر، وذلك �ضمن �ضل�ضلتي �ضنابدراغ��ون 400 و600. وتاأتي 
املعاجلات اجلديدة �ضنابدراغون 429 و439 �ضمن �ضل�ضلة معاجلات 400، حيث تعتر 
اأ���رشع واأكرث كفاءة باحلفاظ عل��ى الطاقة من معاجلات ال�رشك��ة ال�ضابقة 425 و430 
الت��ي كان��ت م�ضتخدمة يف هواتف العام املا�ضي، حت��ى اأن املعالج 429 باإمكانه دعم 
الهوات��ف بكام��ريا بدق��ة 16 ميغا بك�ضل اأو دع��م كامريا مزدوجة العد�ض��ة بدقة 8 ميغا 
بك�ض��ل لكل منها، فيم��ا ي�ضتطيع املعالج 439 دعم كامريا ت�ض��ل دقتها حتى 21 ميغا 
بك�ض��ل. اأما معال��ج �ضل�ضلة 600، فهو معالج 632 والذي يعت��ر اأ�رشع بنحو %40 من 
�ضابق��ه 626 ويدع��م ال�ضا�ضات بدقة 1080 بك�ضل، وكامريات بدق��ة 24 ميغا بك�ضل اأو 

كامريا بعد�ضة مزدوجة بدقة 13 لكل منها، 

ب��داأت �رشكة موت��وروال اململوكة ل�رشكة لينوفو يف توزيع الدع��وات على ال�ضحافة حل�ضور 
حدث ر�ضمي �ضتقيمه ال�رشكة يف مدينة �ضيكاغو يوم 2 اغ�ضط�س للك�ضف عن هواتفها اجلديدة 
M o  ه��ذا العام. الت�رشيبات االخرية ت�ضري اإىل ان ال�رشكة تعمل على هاتفني جديدة باإ�ضم
torola One و One Power مت�ضابهة اإىل حد ما يف ال�ضكل مع بع�س االختالفات يف 
املوا�ضف��ات والعت��اد الداخلي. الهاتفني �ضتكون �ضمن م���رشوع اندرويد ون اأي انها �ضتعمل 
بنظ��ام اندروي��د اخلام و�ضتتلق��ى التحديثات ب�ضكل �رشيع ومبا�رشة م��ن �رشكة قوقل مالكة 
النظ��ام. اي�ض��ًا هناك احاديث عن اطالق اجليل اجلديد م��ن هواتف من �ضل�ضلة Z وهذا يعني 

ان ال�رشكة �ضتك�ضف عن هاتفني من الفئة املتو�ضطة وهاتف رائد بعتاد مواو�ضفات قوية 
عل��ى كل ح��ال يف�ضلنا اكرث من �ضه��ر االآن عن موعد احلدث ، بالتاأكي��د �ضيتم ت�رشيب املزيد 
م��ن املعلومات خالل االيام القادمة لذلك تابعوا اخبارنا اليومية ملعرفة املزيد حول جديد 

موتوروال.

موتوروالهواوي كوالكوم

وعود احلداثة واخفاقاتها 
  ي�ضتعر�س زيجمونت باومان وليونيدا�س دون�ضكي�س عدم وفاء 
التي  الكرى  بالوعود  احلداثة  وفاء  هو  اأين  ويت�ضائالن  احلداثة 
قطعتها على نف�ضها وخ�ضو�ضًا ونحن على اأعتاب القرن احلادي 
والع�رشين الذي اأ�ضبحت فيه ال�ضلطة الناحجة وممار�ضتها اأما على 
م�ضتوى العنف اأو االأقت�ضاد الناجح االأمر الذي معه يتم التخلي عن 
يتطور  بل  االأن�ضان  املدنية وحقوق  احلقوق  وكذا  الفردية  احلرية 
اأجتماعية  اأذا الحظنا عدم وجود �ضبكات  اأبعد من ذلك  االأمر اىل 
وال حتى تعليم مب�ضتوى الطموح ميكن معه تغيري املنطق ال�ضائد 
يف  وقعت  التي  الهادئة  الثورة  ق�ضة  ليونيدا�س  لنا  ي�رشد  وهنا 
نيكوال  زمن  منذ  وقعت   [ يقول  حيث  ميكيافيللي  نيكوال  زمن 
 ، االأن�ضاين  واحل�س  االأن�ضاين  الوعي  يف  هادئة  ثورة  ميكيافيللي 
مازال   ) الفكر  مع  االأمر  اأت�ضاق  احلقيقة )مبعنى  معيار  كان  واإذا 
حيًا يف العلم والفل�ضفة كما كان يف اأعمال القدي�س توما االأكويني 
العملية  وال�ضيا�ضة  احلياة  يف  معنى  من  له  يعد  مل  فاإنه   ، وغريه 
...... وال باإن ال�ضيا�ضة يف جوهوها هي مقام الف�ضيلة واأخد اأ�ضكال 

احلكمة ، والثورة احلديثة التي هند�ضها الفكر ال�ضيا�ضي عند نيكوال 
احلقيقة  مفهوم  يف  وجه  اأف�ضل  على  تتج�ضد  اإمن��ا  ميكيافيللي 
الفعالة حيث ت�ضبح احلقيقة ممار�ضة ، بل فعاًل عمليًا ، فاحلقيقة 
يف ال�ضيا�ضة ينتجها ال�ضخ�س الذي يولد الفعل ويحقق  نتائجه ، 
النتائج  تلك  وال  الفعل  ذلك  يعرف  ال  الذي  ال�ضخ�س  يحققها  وال 
�ضياق  يف  ويفح�ضها  الف�ضيلة  �ضوء  يف  وينقدها  ويو�ضحها   ،
ال�رش  [ كتاب  والنجاح حقيقة   ، القدمي فاحلقيقة جناح  معيارها 

ال�ضائل �س ١٢٥. 
ال�ضيا�ضي  الناجح  فاأن  احلقيقة  معيار  االأعتبار  بنظر  اأخذنا  واأذا 
الدائمة  املمار�ضة  يخلق  الذي  ذلك  هو  ليونيدا�س  مايقول  بح�ضب 
اأما  الفعل  لذلك  ال�رشعية  اأ�ضافة  زائداً  افعال  اىل  اأفكاره  ويحول 
الو�ضائل فلي�س لها اأهمية ُتذكر اأمام احلقائق وهذا ال يقدح بقانون 
الغاية ترر الو�ضيلة الأن االأمر متعلق بفعل ال�ضيا�ضي احلاذق الذي 
الذاكرة  اأفعال ومن هنا تكون احلقيقة هي  اىل  يحول ممار�ضاته 

الوحيدة اأما الف�ضل فمحكوم عليه باملوت على حد تعبريه. 
التالعب  على  كمثال  الطاغية  مفهوم  هنا  ليونيدا�س  ي�ضتخدم 
بالقيم واملبادئ ، حينما يقوم الطاغية بت�ضفية خ�ضومه في�ضبح 
وال  االآخ��رون  يفعله  ال��ذي  االأ�ضتبداد  اأم��ا  الأمته   املوؤ�ض�س  االأب 
فا�ضاًل  اأ�ضتبداداً  يكون  قد  لكنه  الطاغية  فعل  بنف�س  به  ينجحون 

فاأنه حمكوم عليه باأحتقار العامل وهنا تنقلب املفاهيم فكل قوة 
بعك�س  بطولية  قوى  ت�ضمى  ثورة  اأو  ما  اأنقالب  تنفيذ  يف  جنحت 
كما  والفو�ضى  لالأ�ضطراب  ومثرية  متاآمرة  فت�ضمى  تف�ضل  التي 
ح�ضل موؤخرا يف تركيا ومن هنا يقول ليونيدا�س ] فالعار واخلزي 
ال يلت�ضقان برف�س الف�ضيلة وال بقبول الرذيلة وال باأختيار ن�ضط 
من  واملعاناة  عليها  احلفاظ  عن  والعجز  القوة  بفقدان  بل  لل�رش 
اأوحتى  التام  العجز  واأما  واإجالال  اأحرتاما  تلقى  فالقوة  الهزمية 
اأهتماما فل�ضفيا وال تعاطفا جذابا ففي هذا  ال�ضعف فال ي�ضتحق 
النموذج ال ي�ضتحق التعاطف وال ال�ضفقة االاّ اأهل ال�ضلطة ، ولكن اإذا 
كان املرء يف جمال ال�ضلطة فاإما اأن الن�رش ينتظره ، واالاّ فاملوت 
واالأختفاء ، فاملوت ميكن اأن يكون ن�ضيانًا ب�ضيطًا ، اإنهما ال�ضيء 
النحو ميكن  ولذا على هذا  ال�ضائل �س١٢٦.   ال�رش  [ كتاب  نف�ضه 
يف  االأم��ل  خيبات  من  خيبة  اأنها  على  اخليانة  ميتافيزقيا  فهم 
تعبري  حد  علي  والن�ضال  اجلهاد  يف  القدامى  ال�رشكاء  �ضداقات 

ليونيدا�س وما اأجمله من تعبري لديه حينما يقول :
] ففي عامل ت�ضوده الروابط االأن�ضانية املحطمة والوعود والكلمات 
يغيب  فعندما   ، �ضادمة  م�ضاألة  اخليانة  تعد  مل  فيها،  املبالغ 
لهوية  جامعة  كقوة  ويختفي   ، �ضخ�ضيتنا  مركز  عن  االإخال�س 
يحدث  فماذا   ، اللحظة  ف�ضيلة  ت�ضبح  اخليانة  ف��اإن   ، االأن�ضان 

اأ�ضماه  مبا  يوؤمنون  الأنا�س  م��الذاً  ت�ضبح  اإنها  اإذاً؟  لل�ضيا�ضة 
تنا�ضب  اإنها   ، " الظرفية  املتقلبة  " احلقيقة  قبل  فروم من  اإريك 
�ضيء كما  ياأخذ كل  والفائز   ، املغامرين واملجرمني واملحتالني 
يف اأمور عاملنا الذي يزداد فيه التناف�س والنزعة االأداتية [ كتاب 

ال�رش ال�ضائل �س ١٢٧.
تقييم الو�ضع االأوربي علي �ضوء تلك املعطيات : 

من هنا يرى ليونيدا�س اأن املثالية املفرطة يف االأغرتار بالو�ضع 
االأوربي لي�س �ضوى �ضورة خيالية لت�ضوراتنا اخلاطئة عن احلرية 
لنا  حدث  م��اذا   [ هو  يت�ضائل  حيث  بها  املتمثلة  والدميقراطية 
حتى تكون جميع �ضور التمرد يف  الثورة يف اأوربا الو�ضطى يف 
جوهرها رومانتيكية واأ�ضتعادة وحمافظة وغري ع�رشية وب�ضبب 
واحلرية  اأوربا  بني  نقرن  فاإننا   ، الأوربا  املثالية  ت�ضوراتنا  من 
عودة  باأعتبارها  حترننا  �ضيا�ضات  بذلك  ون�ضكل   ، والدميقراطية 
ال�ضوفياتية  الن�ضخة  باأن  اعتقدنا الأ�ضباب وجيهة  لقد   ، اوربا  اىل 
بدال منها  اأوربا  اإىل  �ضعينا  ولذا   ، ن�ضخة  اأب�ضع  احلداثة كانت  من 
، ولكن اأوربا التي كانت يف خميلتنا ومتاهينا معها مل توجد يف 
وقت الطفرات التي مررنا بها ، اأنها اأ�ضبحت �ضيئًا خمتلفا اأختالفًا 
ال�ضائل  ال�رش  كتاب   ] فيه  ورغبنا  واعتقدنا  تخيلناه  عما  جذريًا 

�س ١٣٠.

بقلم / الشيخ عبد الهادي الدراجي  -  
الجزء الخامس 

متقاطعة كلمات

1 دول����ة افريقي����ة فيها منبع الني����ل العظيم o ما يرتكه 
ال�سابقون ملا يليهم )معكو�سة(

اخل�سار. من  نوع   o مت�سابهان   o اأعرف   2
مربح  o القدمية  اخلليج  �سفن  من   3

اأ�سله  o ا�س����م حل����م م�سوي معل����ق  اأح����د )مبع����رة(   4
تركي.

مبعرة. يراع   o اأ�سحية  ذبح   5
خليجية. دولة  من   o الفالحني  مزارع   6

7 اأ�سدر اأزيزا o �سحايف يف موؤ�س�سة اإخبارية ي�سافر 
كثريا.

وزن. وحدة   o )معكو�سة(  �ساع  اثنني  تعدى  اإذا   8
9 ال�سرك�سي �سلطان الديار امل�سرية يف ع�سر املماليك 

بنى قلعة م�سهورة يف اال�سكندرية
�سابقًا ال�سعودي  واملنتخب  الهالل  نادي  قائد   10

1 العب جزائري فاز بدوري اأبطال اأوروبا مع فريق بورتو 
الربتغايل

2 ه���ي عل���ى االأح���رار ديون ال بد من �سداده���ا o من مهنته 
ال�سقاية

3 البلد التي ا�ست�سافت كاأ�س العامل o 2006 حتت اأقدامها اجلنة.
 o ح�سل على o 4 تكل���م �س���وءا ع���ن �سخ�س ما يف غياب���ه

مت�سابهان
5 مراقب وموجه اأداء العمل o جيب التمام يف الريا�سيات.
o حرف  الو�سط���ى واجلنوبية.  اأمريكا  6 ح�س���ارة عريق���ة يف 

توكيد
القدم لكرة  التون�سي  املنتخب  لقب   7

بريطانية. جزيرة   8
الربيع. بداية  �سهر   o ا�سطوري  طري   9

10 اإمارات���ي ح���از على جائزة اأف�سل العب يف كاأ�س العامل 
لل�سباب عام 2003.

عموديًا اأفقيًا

ت�ضعر �ضخ�س ت�ضعر بالطموح اليوم، وقد تاأتيك فر�س 
جدي��دة فى مكان عمل��ك، و�ضوف تك��ون حري�س جداً 
عل��ى اال�ضتف��ادة منها، كن حذرا ج��داً اأن ال تولد غرية 

بني زمالئك.

اأنت �ضخ���س تواجه بع�س التوترات على ال�ضعيد العملى 
فى تلك الفرتة، فكن حذراً من قراراتك حتى ال تندم خالل 
الف��رتة املقبلة، من املحتمل اأن تقاب��ل �ضخ�س تنبهر به 
الي��وم، وهذا ال�ضخ�س لديه القدرة على اأن ي�ضبح �ضخ�س 

قريب جداً 

عليك اأن ت�ضتعيد ن�ضاطك حتى ال جتعل مديرك يعاقبك 
رمبا ي�ض��ل العقاب اىل َخ�ضم الرات��ب اأو التحويل اىل 
التحقي��ق . مت��ر بحال��ة وح��دة قا�ضي��ة، ب�ضب��ب تكرار 
اخلذالن الذى مررت به، عليك ان تتجاوز هذه احلالة 

ق��د تق��ف ف��ى مف��رتق ط��رق وت�ضط��ر لالختي��ار ب��ني 
م�ضلح��ة عائلت��ك وحيات��ك املهني��ة. ح��اول اأن تختار 
رفاهي��ة عائلت��ك وت�ض��ع اأ�ضي��اء اأخ��رى عل��ى قائم��ة 
االنتظار لفرتة من الوقت. و�ضيكون لديك حًظا قوًيا فى 

ال�ضوؤون املالية.

ق��د ت�ضك فى نف�ض��ك وتقلل من �ض��اأن اإمكانياتك 
اخلا�ض��ة وكل ه��ذا يرج��ع اإىل �ضع��ورك بانعدام 
االأمان الذى يجب اأن تتحكم فيه االآن بطريقة اأو 
باأخرى. ومن اأجل التخل�س منه حاول االت�ضال 

باالآخرين على م�ضتوى اأعمق. 

م��ن املحتمل اأن تلتقى الي��وم ب�ضخ�س مثاىل جداً ثق 
اأن��ك ق��د تلتقى بت��واأم روح��ك، ا�ضتمع اإىل قلب��ك اأكرث 
م��ن اأى �ض��ىء ملرة واحدة فقط ال تف��وت هذه الفر�ضة 

لعالقة ذات مغزى فى حياتك.
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           اليوم

طموح��ك ل��ن ميكنك م��ن الو�ض��ول اإىل املنا�ضب 
االإداري��ة م��ا دم��ت ال تب��ذل جمه��ود ف��ى عملك، 
وعلي��ك اأن تتخل��ى ع��ن تقاع�ضك وتفكر ف��ى اآلية 

جديدة لتحقيق اإجنازات فى العمل.

لدي��ك �ضعوبة يف اتخاذ قرار ب�ضاأن عملك، لديك حالة 
من الرتدد ما اذا كان هذا العمل يعطك الر�ضا النف�ضى 
اأم ال   ، و لدي��ك م�ضكل��ة كبرية ف��ى العمل ، لديك اليوم 
الق��درة على جذب ال�ضخ���س املنا�ضب ، باالإ�ضافة اإىل 

اأن لديك دفعةا�ضافية من الثقة

حققت جناح��ات ملحوظة فى عملك خالل الفرتة 
املا�ضية، وحت�ضنت عالقتك مبديرينك بعد م�ضاكل 
متك��ررة، احر���س عل��ى احلف��اظ عل��ى حما�ض��ك 
ال�ضتكم��ال عمل��ك بنف�س االأدا. عالقت��ك العاطفية 

معقدة، فاحلب من طرف واحد اأمر قا�ضي

 ق��د تتخذ الي��وم ق��رارات حا�ضمة ب�ض��اأن وظيفتك 
،ق��د حتمل��ت الكثري الف��رتة املا�ضية ولك��ن ن�ضبت 
بع�س اخلالفات بينك وبني مديرك بالعمل. حاول 
البحث عن وظيف��ة م�ضمونة قبل اأن تتخذ قرار قد 

تندم عليه فيما بعد.

اإهمال��ك ل�رشيك حياتك �ضيوؤدى فى النهاية الإنهاء 
العالق��ة فيما بينكما، ف��اإذا كنت جاًدا فى عالقتك 
به فاحر�س عل��ى االهتمام به واال�ضتماع ل�ضكواه 
وع��دم تكرارها قلة النوم توؤث��ر على اأدائك املهنى 

وجتعلك ال تلتزم مبواعيد العمل

االنحرافات فى مكان العمل قد حتد من اإنتاجيتك 
وهن��اك احتمال اأن الرومان�ضية تاأخذ عقلك بعيًدا 
ع��ن العم��ل واأنت بحاج��ة اإىل جل��ب تركيزك مرة 
اأخ��رى وتتجن��ب اتخ��اذ اأى اإجراء ميك��ن اأن يثري 

الغ�ضب بني زمالئك.


