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تطور منصة لربط المسوقين 
مع المؤثرين

 "غوايات الوهم"..  وثنائية الحب 

اكتشاف سبب بسيط للسرطان يمكن حجبه

بكتيريا "قاتلة ومدمرة" تتغذى على 
ألم مضيفها!

يسمح للمستخدمين مشاركة 
المنشورات مباشرة على القصة

تفرض سياسة جديدة على مطوري 
تطبيقات الطرف الثالث


تدعىملن�ص��ةصا�ص��ة�لقطاتعل��ىبوكفي���سباأخب��ارخمت���سموق��عح�ص��ل
بنيالربطمهمتهاتطويره��ايج��ريBranded Content Matching
اقرتاح،البح��ث،رئي�ص��يةمزاياثالث��ةاملن�ص��ةوحتم��ل.واملوؤثري��نامل�ص��وقني
معايريبو�صعللم�صوق��نياملن�ص��ةاملوؤثرين.طوت�صمحقوائ��محف��ظ،املوؤثري��ن
وبعدهاذلكوغ��ريالتعليميوامل�صتوىوالعم��رواجلن�سالبلدمث��لاال�صته��داف
تعر�سنتائجالبحثعناملوؤثرينالقادرينعلىالو�صولاإىلهدفامل�صوقني.
ا�صتهدافمعتطابقهممدىبح�صباملوؤثرينمنبحثهانتائجبوكفي���سترتب
املتابع��ني وع��ددالتفاع��ل ومع��دالتللمن�ص��ورات الو�ص��ول ون�صب��ةالبح��ث
املوؤثرينعنالكافيةالبياناتلديه��ابوكفي�سالأن.الفيديوهاتوم�صاه��دات
معهمللتوا�صلاملزيداقرتاحت�صتطيعبع�صهممعوتوا�صلكرغباتكخاللومن

.بكاخلا�ساملحتوىترويجيفوا�صتخدامهم

االأمريكيةوي�ص��رتنكاي���سجامع��ةم��نعلم��اءاكت�ص��ف
تكاثريفت�صاعد،اعتياديةغريطويلةنوويحم�سصل�صلة�

غريمن�صبطللخالياال�رسطانية.
التياجلزيئ��اتهذهب��اأن،EurekAlertموق��عويفي��د
عناملعلوماتحتملال،نيكليوتيد20علىكقاعدةحتتوي
احلم�سوت�صمىللربوتين��اتاالأمينيةاالأحما���ست�صل�ص��ل
هوكماال��ذي،)lncRNA(امل�صف��رغريالريب��يالن��ووي
اجلينيالتعب��ريمثلعملي��اتتنظيميفي�صاه��ممع��روف

وتكاثراخلالياوالتمايزاخللوي.
املكونةاجلين��يالتعب��ريمالم��حاالأحي��اءعلم��اءوق��ارن

خاليايفالريب��يالن��وويللحم���س
لهموات�صح،واخلبيثةال�صليمةالقول��ون

غريطويلةصل�صل��ة�200م��ناأك��روج��ود
امل�صابةاالأن�صجةيف)lncRNA(م�صفرة
اكت�صافمتحي��ث،اعتياديةغ��ريبكمي��ات
يف lincDUSP جزيئ��ات يف زي��ادة

متتالتيامل�صابةاالأن�صجةعيناتم��ن91%
درا�صتها.

اخلبيثةاخلالي��اجيناتيفتعدي��الالعلم��اءاأج��رىكم��ا
اخلالي��اب��داأتبعده��ا،lincDUSPاإنت��اجومنع��وا

يفباأنهه��ذاتو�صيحميكن.طبيعي��ةب�رسعةتتكاث��ر
،اخلالياموتاآليةتغ��ريت،امل�صابةاالأن�صج��ة
)lncRNA(م�صت��وىانخفا���سولك��ن
اخل�صوعاإىللتعود،ا�صتعادتهايفي�صاعد
احلم�ستل��فمبجرداخلاليام��وتالآلي��ة
يك��ونق��داأن��هالعلم��اءيعتق��د.الن��ووي
احلم���س يف ال�صغ��رية للجزيئ��ات
تاأثري)lncRNA(الريب��يالن��ووي

مماثل.

احللقالته��ابت�صببالت��ياجلرثومةاأنباحث��ونوج��د
،"املدمراأكل-اللحم"مبر�ساالإ�صابةعناأي�صام�صوؤولة
حوايلعلىيوؤث��رالذي،اللفافةالته��اببا�صماملع��روف

األف�صخ�سحولالعامل�صنويا. 200
Streptococcus py - بكتريي��ا، م��ن وتنبع��ث
اخرتاقهاب�صببمربحااأملات�صببصامة�م��ادة،genes
املعروفومن.والع�ص��التال�صامالن�صيجواأكله��ااجلل��د

اأنهي�صعبت�صخي�صهاوميكناأنت�صبحقاتلة.
،هارفاردبجامعةالطبكليةاأجرتهجديدبحثواكت�صف
الع�صبي��ة اخلالي��اعل��ىت�صتح��وذ S.pyogenes اأن
اجلهازب��نييح��دثال��ذيالطبيع��ياالت�ص��الوت�صتغ��ل
،العدوىاأواالإ�صاب��ةاأثن��اءاملناع��يواجله��ازالع�صب��ي

حيث"تزدهر" علىاأ�صا�ساأملم�صيفها.
وهو،ت�صي��واإ�صح��ق،الدرا�ص��ةيفالباحث��نيكب��ريوق��ال
املناعيوالطباملجهريةاالأحياءعل��ميفم�صاعداأ�صتاذ
يزالمامدمرةحالةهواللفافةالتهاب"اإن،الطببكلي��ة
مرتفعالوفي��اتمع��دلاأنكما،للغاي��ةصع��ب�عالجه��ا
جدي��ددورع��ننتائجن��اوتك�ص��ف.مقب��ولغ��ريب�ص��كل
ي�صريما،الع�صبيةاخلاليايفاملر�سهذالتطورمفاجئ
املزيدتتطلبواعدةم�صادةاإج��راءاتاتباعرسورة�اإىل

مناال�صتك�صاف".
اأنالباحثوناأدرك،الفئ��رانعل��ىالتجارباإج��راءوبع��د
ت�صبب،streptolysin Sي�صمىصم��ا�اأنتجتالبكترييا
معاناةاإىلاأدىم��ا،االأملت�صت�صعرع�صبوناتاإط��القيف
ينبع��ثال�ص��ماأناأي�ص��االباحث��ونواكت�ص��ف.امل�صي��ف
،املناعياجله��ازمعالتوا�ص��ليعط��لالذيالببتي��دم��ن
تتوقفوبالت��ايلالع��دوىمقاومةم��ناجل�صممين��عم��ا
البكتريياقتلصاأنه�مناإنزمياإطالقعناملناعيةاخلاليا
مركباالباحثونا�صتخدم،االأخريةالتجربةويف.الغازية
.املناعةجه��ازعطلالذي،الع�صبيالناق��لاإفرازاأوق��ف
ومنعال�رسيعةاال�صتجابةم��ناملناعيةاخلالياومتكن��ت
الدمخالياغياباأنالبحثووجد.اللفافةالتهابانت�صار
املر�صىمعاناةصبب�يف���رس،العدوىموقعيفالبي�ص��اء
دونولكن،املر�سمناملبكرةاملراحليفصديد�اأملم��ن

.عاموالتهاباحمراراأوصديد�تورموجود

،انتظارهاط��الميزةمعموع��دعلىصيكون��ون�اإن�صتق��رامم�صتخدم��و
املن�صوراتمب�صارك��ةت�صم��حخا�صي��ةالتطبي��قمط��ورواأطل��قحي��ث

املختلفةعلىالتطبيقاإىلالق�صة.
فيديواأوصورة�اأين�رساإعادةعلىًقادراصيكون�امل�صتخدمفاإن،وبهذا
خيارصيظهر�حيث،اأخرينم�صتخدمنيمنالرئي�صيةصفحته�علىيراه
اإع��ادةن�رساملن�ص��ورمبج��ردال�صغطعل��ىاأيقونة"الطائ��رةالورقية" 
،االأ�صدقاءاإىلاملن�صورباإر�صالاخلا�صةاالأيقونةنف�سوهي،باالأ�صف��ل
قبلاخلياراتمقدمةق�صتك" يفاإىلاملن�ص��وراإ�صافة"خيارو�صيك��ون
ن�رساإعادةامل�صتخدمنيعلىصُي�صهل�التحدي��ثوهذا.االأ�صدقاءقائمة
مثلحمدد؛هدفاأجلمنن�رسهحتىاأو،ملتابعيهممنا�صبًايجدونهما

دعمق�صيةحمددةاأوالرتويجملنتجما.

منالثالثالط��رفتطبيقاتمط��وريمنكبريةن�صب��ةمنعتريدتوي��رتاأنيب��دو
ال�رسكةفر�صتحيث!مهذب��ةبطريقةولكنال�صبكةم��عللعملتطبيقاتهمتطوي��ر
.التطبيقاتيف "API"امل�صتخ��دمواجهةمنلال�صتف��ادةجديدةاأ�صعارصيا�ص��ة�
امل�صتخدمواجه��ةتطبيقاتعلىللح�ص��ولجديدةت�صعريةع��نال�رسكةوك�صف��ت
صيتوجب�حيث،املختلفةالتطبيقاتصمن�الإ�صافتهابال�صبكةاخلا�صة "API"
التطبيقي�صتخدمونن�ص��طم�صتخدم250مقاب��ل2،899$دفعامل�صتخ��دمعل��ى
لكن!فقطم�صتخدم25مقاب��ل339$صيكون�للخدم��ةصعر�اأقلاأنكم��ا،صهري��ًا�
والتياملجانيةاخلط��ةصمن�اخلدمةفعالي��ةجتربةعلىًق��ادرااملطورصيك��ون�
نوعمنلال�ص��رتاكفقطاالأ�صع��ارهذه.صهري��ًا�م�صتخدم15م��عبالعم��لت�صم��ح
تو�صيعمقابلاملالمناملزيددف��عاملطورينعلىصيتوجب�حيث،"برميي��وم"
علىلالتفاقال�رسكةمرا�صل��ةعليهمو�صيكون،تطبيقهمعلىامل�صتخدم��نيدائ��رة

.موقعهاعلىمو�صحهومابح�صبال�صعر

تويترفيس بوك إنستقرام

للكاتبة»الوهمغوايات«رواية»اجلديدةدملون«دارعنصدرت�
باكورة وهي ،حاليًا بلندن امُلقيمة حممدزكي بدور العراقية

.االأدبيةاأعمالها
،ُم�صتعارة باأ�صماء الق�صرية الق�ص�س من العديد كتبت فقد
صدورها�وننتظر،وعربيةعراقيةوجمالتصحف�يفون�رستها
روايتهاراأتاأنبعدال�رسيحا�صمهاحتملق�ص�صيةجمموعةيف
االأوىلالنور،و�صارتُمتاحةبنياأيديالقّراءالعراقينيوالعرب.
ينبثقملباالأدبزكيبُدورصغف�فاإن،املقاربةهذهوفقوعلى
.وال�صبابال�صبااأياماإىلمتتّدصاربة�جذورلهواإمنا،فراغمن
صفحاتها�عددبلغكبريةروايةعنًموؤخراالولعهذاتفّتقوقد
االإ�صدارات يفالنقاد يبحث .املتو�صط القطع من صفحة�340
مثلال�صائدةاالأمناطمعقطيعةل االأوىلعناأ�صياءخمتلفةُت�صكِّ
نرباتيفاأ�صداءهجتدوالل�صاحبهينتميالذياخلا�سال�صوت
،الكال�صيكيال�رسداآلية حتطمالتياحلديثةالتقنيةاأو ،االآخرين
اأو ،االأ�صوات املتعدد »البوليفوين« بالَنَف�س عنها وت�صتعي�س
هناككاناإذا واحدةدفعةصيء�كلتقولالتي اجلريئةالثيمة
ويعّري،عنهامل�صكوتيف�صحالذياالأدبيالعمليفيرّبرهاما
االأ�صياء يف الذهن اإِعمال على وُيجربنا ،املحجوبة االأ�صياء

رفيها. الالُمفكَّ

صوتًا�« متتلك زكي بدور الروائية باأن القول ًجدا ر املبكِّ من
ثالث اإ���ص��دار اإىل حتتاج الأنها »خا�صة ب�صمة« اأو »ًمتفّردا
النقدي احُلكم هذا ُن�صدر اأن قبل فنيًا ناجحة روايات اأربع اأو
ودميومة،واالإبداع،اجلودةا�صرتاطاتعلىيعتمدالذيامل�صوؤول
منمينعناالهذااأنغري.بعيداأمٍداإىلمقروءكن�ٍساالأدبيالعمل
،واالأ�صلوب،اللغةيفتّلم�صهاميكنالتياخلا�صةبب�صمتهاالتنبوؤ
اإىلنرّدهااأنميكنفنيةُمعطياتمنذلكاإىلوماالفنيوالبناء
بثالثة فيتمثل »البوليفوين« الَنَف�س اأما .وُمبدعته الن�س كاتبة
اآخذين وكرمي،واأحمد،عمراناأماين علىتتوّزعرئي�صةاأ�صوات
من العديد ت�صطحب التي الذهنية اال�صتعادات االعتبار بنظر
بطريقةو�رسدهااالأحداثترتيبلُتعيد،املا�صياإىلال�صخ�صيات
منُحزمةفيهاتدورالتيالراهنةباالأو�صاعت�صتبكت�صاعدية
الذياالإ�صكايلالروائيالن�سهذابهايكتظالتياملهمةالوقائع

حّملتهالكاتبةاأكرمنطاقته.
اإىلتت�صظىاأنقبلاأواًلالروايةعنوانيفالرئي�صةالثيمةتكمن
بطليهاعربالروائيةتاأخذنا»الوهمغوايات«فمن،خمتلفةاآراء
،الرغبة قبيل من ح��اّدة مفاهيم اإىل واأم��اين اأحمد الرئي�صني

واحُلب،والتمّلك،واحلاجة،واالإح�صا�سباحلرية.
ح يو�صِّ بياين ر�صٍم من البد الرئي�صة بالثيمة االإم�صاك وُبغية 
،الروايةيفاملحوريتنيال�صخ�صيتنيبنيالعاطفيةالعالقةخط
عنهانف�صلتلكنهاخمتاربعادلمرتبطةكانتعمرانفاأماين

،»رامي« ولدها ال�صتعادة حمموم ب�صكل ت�صعى وظلت ،نهائيًا
واأمعراقياأٍباإىلتنتميالتياإليانورمنمتزوجفهواأحمداأما
لت�صعنا،وناتايلكرميوهما،وبنتًاًولدالهاأجنبتوقد،اأملانية
صمن�متعددةق�ص�سيفوالغرب ال�رسق ثنائية اأمام الروائية
اإكرام فهناك ،املحبوك الروائي الن�س لهذا املعماري الهيكل
وفان)العراقية(وجورجيت،ومارتنيونائلة،االأملاينويوهان
وكلود العراقية االأ�صول ذات و�صيغولني ،الهولندي نوت دير
يردملالتي املدمنةال�صويدية وزوجتهنعمةو�صامي،الفرن�صي
حم�ساأوروبيةعالقاتهناكوباملقابل.الروايةمنتيفا�صمها

اأبرزهاعالقةاإليانوربالفنانالت�صكيلياالإيطايللوت�صيانو.
يفواأحمد اأماين بنيجمعالذي املتاأخر اللقاء من الرغم على
وتقراأ ،العراق يف تعرفه كانت اأنها اإال ،االأملانية فامير مدينة
اأبوابعلى«لروايةتوقيعهحفلح�رستوقد،املن�صورةق�ص�صه
حتظىاأن حينه يفتتمنى وكانت ،االأدب��اء احت��اد يف »الوعد
مذهلة م�صادفة يف بفامير التقته وحينما .اهتمامه ببع�س
فنفهم،اأ�رسارهبغالبيةلهاوباحقريبمقهىيفللجلو�سدعاها
،ًجدافاتنةامراأةوهي،اإليانورالت�صكيليةالفنانةمنمتزوجاأنه
اإىلباإدخالهاالطبيبن�صحوقد،مزمنمر�سمنتعاينلكنها
اإىل اأحمد يدعوها .في�صبادن مدينة يف الطبيعي للعالج  م�صحٍّ
صغرية�م�صاحةحتتلاأن وتتمنىحتبُهاأنها اأدرك اأن بعدبيته
فهوالوهمخانقيفال�صقوطمنحّذرهالكنهقلبهحا�صيةمن

امراأة منولي�س« ،الكبري حبههياإليانور الأن ِخداعها يريد ال
غارقًا نف�صه ليجد وقّبلها عانقها فقد ذلك ومع ،»مكانها حتلُّ
الأمايناأحمدبهيبحملما.واحداآٍنيفامراأتنيُحبيفومتورطًا
تبنّيالذيلوت�صيانواالإيطايلب�صديقهااإليانورعالقةطبيعةهو
ونّفذها ،اأفكارها على صطا� وقد ،موهبتهاوي�صتغل ،يحبها اأنه
االأمر،تزوجهاثم،بربلنيال�صخ�صيمعر�صهيففنيةلوحةيف
تركاأنبعدخ�صو�صًا،باأماينر�صميًايقرتنالأناأحمددفعالذي
،واأمالكثروةمنبحوزتهماكلباري�سيفالن�رسدارصاحب�له
رجال اأحد مع لتعي�س وذهبت عنه تخلت صيمون� زوجته الأن
رحميفزرعهالذيباجلننياأحمدصيعرتف�.جنيفيفاالأعمال
صيعرتف�مثلما،اإليه»جاد«ين�صباأنيفحرجًايجدوال،اأماين
وكان،العراقيفاأحبهاالتيليليانمنابنتههيصيغولني�باأن

اإخال�صهااأكربمنُحبهاله.
،امراأتنيبنيترتجحالتياملزدوجةاأحمدصخ�صية�تت�صحهنا
مع تخونه اأنها رغم عنها التخلي ي�صتطيع وال يحبها واح��دة
»وحدتهيفكاأني�صةاأوكج�صد«اإليهايحتاجوالثانية،لوت�صيانو
مّلتفقد،باذخًاًوح�صورا،وعقاًل،روحًااإليهحتتاجكماولي�صت
،طوالصنوات�مدىعلىلعبتهالذي»ال�رسّيةالع�صيقة«دورمن
،ًرسا� باإليانور ويلتقي ،عليها يكِذب زال ما اأنه اكت�صفت لكنها
تعدومل،فيهانف�صهوجدوقد،زوجتهمناأكريحبهااأنهويزعم

بديلةالأحد،فهيحبيبته،ومعهاي�صعرباحلريةوالر�صا.

 الجورنال – متابعة 

ُ

متقاطعة كلمات

عموديًا �أفقيًا
oخمرتعاملخرطة يتوقف1

oاالأر�ساملمتدةحتتالقدمني لفريوزاغنيةيفجاءع�صفور2
ا�صبحصهري�اأمريكيصجن�oمرتفع��نيمكاننيبنيمبنيطري��ق3

مزارالل�صياحومعناهالق�رس
oن�صف�صكون وغريهالدهنج�صمهعلىمي�صح4

الغاباتيفيعي�سحي��وانoالبيعوخمزنمكانoن��ورةن�ص��ف5
ويفالقارةالقطبيةال�صمالية

oيرتددنعلىمكانحمدد مالعملمنتدبةالنا�سمنجمموعة6
اأ�صارoمت�صابه��انoه�صمهبع��دطعاممنالطائ��ريخرج��هم��ا7

بعمل�صيءما
oجزءمنوحدةالعملةاالأمريكية النباتل�صقي8

o –افريقياجن��وبيفاال�صتق��اللوبط��لملنا�ص��لاالولاال�ص��م9
خمرتعالتلفزيون

oخمرتعالكامريا)معكو�صة( مفرزن�صف10

1خمرتعالدراجةالناريةاملوتور�صايكل
2خمرتعاالآلةالكاتبة

الِعرقبهيو�ص��فoال�صياراتانت��اجخطخم��رتع3
الب�رسيمبعنىاأنلهامتداد

4هدمoاال�صماالأولملمثلاأفالمجيم�سبوند�صابق
oن�صفناقد ال�صواعقخطرمنعق�صيبخمرتع5
الثايناال�صم(ال�ص��وتمك��ربملخ��رتعاالأولاال�ص��م6

ويرمر(
oزرعخرجمناالر�س اوروبيار�صتقراطيلقب7
oالعربياخللي��جيفمع��روفصي��د�بندقي��ةا�ص��م8

خمرتعامل�صعدالكهربائي
االر�سصقي��ا�o)معكو�ص��ة(رق��مoطاق��من�ص��ف9

والزرع
oن�صفداكن االملاينال�صيارةخمرتع10

تكروقد،اأكرمنكاالآخرينيقربفهذاتوا�صع:مهنيًا
الإجنازهاال��كايفالوقتجت��دفالاملهني��ةالواجب��ات
ينعك�سما،بالنف�سزائدةوثقةحيويةتفي�س:عاطفيًا
ال�رسيكمعوتخط��ط،والعاطفيال�صعي��دعلىاإيجاب��ًا

مل�رسوعمهم

ال�صغوطك��رةب�صبباالإرب��اكبع���ستواجهق��د:مهني��ًا
ًم�صتفيداذل��كلتجاوزبقدراتت��ةتتمتعلكّن��ك،العم��ليف
خطريةجمازفاتيفتذه��بال:عاطفيًاالوقتعاملم��ن
بع�ساإىلتوؤديوقد،التاأيناإىلتدعوكبرمتهااالأو�ص��اع

الت�صليلوالتعقيدات

صائًرا�احل��ظويبدواأوجهايفحيويت��كتب��دو:مهني��ًا
ي�صعبل��ن:عاطفيًاجتاه��كو�صليمصه��ل�خ��ّطعل��ى
باإبداعتقومورمب��احميطكيفكنجمتربزانعلي��ك

معنّيفتكونحمطانظارال�رسيك

عملبزي��اراتوتقوم،كث��ريةمعلوماتتت��زّود:مهني��ًا
لتبادلاالآراءواالأفكارمعمن�صبقوكيفجمالعملك

كنتواإذا،واأهداف��هاأحالم��هال�رسي��كت�صاط��ر:عاطفي��ًا
وحيداًفقدتبا�رسعالقةمتينةوثابتة

بعملي��ات اال�صط��دام تتجن��ب كي��ف تع��رف :مهني��ًا
ويجعلكاحل�ص��ادغ�صبيثريم��ا،والتاأخريالت�صوي��ف
طريقتعرت�سالعقباتبع�س:عاطفيًالهمدائمًاهدفًا
ارتباطكباحلبيب،الت�صتغلطيبتهوحاولاأنت�صايره

مهمةصفقة�الإنهاءفج��اأةال�صفرعلىجتربقد:مهني��ًا
اأفكاركتنفي��ذيفوترغببن�ص��اطالعملعلىوتقب��ل
ال�رسيكمعح�صاباتكتعيداأنعليك:عاطفي��ًااجلديدة
كيالحتدثاأخطاءجمدداًالميكنت�صحيحهاالحقًا

االسد

العذراء

الميزان

العقرب
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الثور

الحمل

الجوزاء

السرطان

الجدي

الدلو

الحوت

 حظك 
           اليوم

منا�صبةاأج��واءلكوتخلقاالأمورعلي��كت�صهل:مهني��ًا
فرتتفع،وتاأييددع��معلىوحت�صل،الق�صاياملعاجل��ة
كثريةمفاج��اآت:عاطفيًابنج��احوتتقدماملعنوي��ات
وتتمتعجنمكوي�صطع،احلبعالماتوتتلق��ىت�صعدك

ب�صحرنادر

كبريةاأطرافًات�صاركاأوتتبّناه��امهنيةق�صية:مهني��ًا
وتوؤدياإليهوت�صعىمل�رسوعوتتحم���س،تالحقههدًفا
مب�صاعركحتبمنواجه:عاطفيًاواملوؤثراملقن��عدور
قدامل�صاعرالأنال��الزممناأكراملو�ص��وعتوؤج��لوال

تخف

والتعوي�سامل�صكالتكلحما�رسةاإىلتتو�صل:مهنيًا
،ًجم��ددااأموركعل��ىوال�صيط��رةال�صائ��عالوق��تع��ن
االأجواءتكون:عاطفي��ًاًجداثمينةم�صاعدةفت�ص��ادف
لتف�صريجي��دةفر�صةعلىوحت�ص��ل،صل�ص��ة�العاطفي��ة

م�صاعركوتن�صطالتنقالتواالت�صاالت

جميلةاأج��واءوتعي�س،ًجم��دداهالت��كت���رسق:مهني��ًا
فيهتثبتجديدجمالوخو���سواملغامرةاالإقدامم��ن
تعاندال:عاطفي��ًااملخ�رسمنيعل��ىوتفوقكبراعت��ك
والواهمنياالأوهامت�ص��دقوالحقيقيصبب�دونم��ن

لئالتوقعنف�صكيفم�صكالتمعاحلبيب

ملاأو�ص��اطاإىلوتتع��ّرفجدي��ددربيفت�ص��ري:مهني��ًا
رسيعة�بطريقةتت���رسفيجعلكماوتكت�ص��ف،تعهدها
:عاطفيًامهم��ًاًاإجنازاوحتق��قجديدعم��لعلىوتنك��ب
قرارهيربرملالأنهعن��كال�رسيكانف�صالطريقةتوؤمل��ك

بحججمنطقيةمقنعةوكافية

مليئ��ة العملي��ة حيات��ك يف جدي��دة مرحل��ة :مهني��ًا
لتكونًتركي��زااأكرتك��وناأنعلي��كلذل��ك،بالتط��ورات
ال�رسيكجان��باإىلوقوفك:عاطفي��ًام�صمون��ةالنتائ��ج
طاملااالآخرونيقول��همباتاأبهوالبينكم��االثقةيع��زز

اأنتمدركاأنكتفعلال�صواب


