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   تكشف عن جهازها اللوحي بسعر 
مخفض 

قراءة تحليلية في كتاب الشر السائل ) العيش مع الالبديل (

 قصر سبابة طفلك دليل ميله لالنانية 

اطباء: الزبادي والعسل  
تعالج حروق الفم المزعجة 

تعرض صيانة مجانية ألجهزة 
ماك وماك برو  

تقدم منصة للمدفوعات لرواد األعمال 
في مصر

اأعلن��ت �رشكة �ش��اومي عن اجلهاز الل�حي )تابل��ت( Mi Pad 4 يف م�ؤمتر خا�ص، 
حيث ياأتي اجلهاز ب�ش��عر منخف�ص مع دعم خا�ش��ية االت�شال باحت�ائه على مكان 
لل�رشيحة، بجانب دعمه لالت�ش��ال باالإنرتنت باأح��دث التقنيات. وياأتي اجلهاز مع 
معالج �ش��نابدراغ� 660 م��ن ك�الك�م وذاكرة رام بتقني��ة LPDDR4x وبحجم 
3 جيجابايت باالإ�ش��افة اإىل م�ش��احة تخزين داخلية 32 جيجابايت مع اإمكانية 
تط�يرها مل�ش��احة اأكرب من خالل بطاقات الذاكرة اخلارجية. كما اأن هناك ن�ش��خة 
اأف�شل من اجلهاز ميكن احل�ش�ل عليها، حيث يحت�ي على 4 جيجابايت رام بجانب 
64 م�ش��احة تخزين داخلية. باالإ�ش��افة اإىل ن�ش��خة اأخرى تدعم �رشيحة االت�شال. 
ويظهر Mi Pad 4 بت�ش��ميم معدين مميز، وه� متاح بالل�نني االأ�ش�د اأو االأبي�ص، 
ويحت�ي على بطارية بقدرة 6000 ملي اأمبري / �ش��اعة. باالإ�ش��افة اإىل ميكروف�ن 

مزدوج و�شماعات �شتريي� الإعطاء �ش�ت اأق�ى واأف�شل.

 اأعل��ن علماء جامع��ة فيينا اأن االأطفال الذين يك�ن اإ�ش��بع 
ال�ش��بابة لديهم ق�ش��ريا ج��دا، هم اأكرث مي��ال لالأنانية وحب 

التملك واال�شتح�اذ.
وكان معل�م��ا للعلماء �ش��ابقا اأن االأ�ش��خا�ص ذوي �ش��بابة 
اأق���رش م��ن البن���رش ق��د تعر�ش���ا خالل ف��رتة احلم��ل اإىل 
تاأثري هرم�ن الت�شت��ش��تريون، حيث بينت نتائج الدرا�شات 
ال�ش��ابقة اأن االأطفال ذوي ال�شبابة الق�ش��رية جدا يتمتع�ن 
ب�ش��ل�ك اأك��رث عدوانية، االآن ت�ش��هد ه��ذه الدرا�ش��ة اجلديدة 
اأن االأطف��ال ذوي ال�ش��بابة الق�ش��رية جدا، ال مييل�ن اأي�ش��ا 

اإىل م�ش��اركة اأقرانه��م مب��ا لديهم م��ن اأ�ش��ياء، ومييل�ن اإىل 
ا�شتعرا�ص اأنانيتهم اأمام اجلميع.

واأج��رى علم��اء اجلامع��ة جترب��ة علمي��ة �ش��ارك فيها 45 
طف��ال تبل��غ اأعماره��م ما ب��ني 9-6 �ش��ن�ات، طل��ب منهم 
م�ش��اركة اأطفال اآخرين باملل�شقات التي بح�زتهم، وقارن 
الباحث���ن نتائ��ج ه��ذه التجرب��ة م��ع م��دى تاأث��ر االأطفال 
بهرم���ن الت�شت��ش��تريون يف رح��م اأمهاتهم. وا�ش��تنادا اإىل 
تلك التجارب، اأعلن العلماء اأنهم الحظ�ا "فرقا مذهال" بني 
امل�ش��ت�يات املنخف�ش��ة واملرتفعة لهرم�ن الت�شت��شتريون 

يف رح��م االأم، حي��ث كان االأطف��ال الذين تاأثروا مب�ش��ت�ى 
عال للهرم�ن، نادرا ما يتقا�ش��م�ن مل�ش��قاتهم اأو يفعل�ن 

ذلك على م�ش�ص.
وكان تعليق العلماء على ذلك اأن "امل�شت�ى العايل لهرم�ن 
الت�شت��ش��تريون يف ف��رتة الرحم ي���ؤدي اإىل ظه�ر عالمات 
الذك���رة عن��د البن��ني والبن��ات على حد �ش���اء، لذل��ك فاإن 
مالحظة احتفاظ ه�ؤالء االأطفال باأ�ش��يائهم اخلا�شة، وعدم 
الرغبة يف تقا�ش��مها مع االآخرين، رمبا تع�د لك�نها �شل�كا 

ا�شرتاتيجيا رجاليا بامتياز".

  ق��دم االأطب��اء جمم�ع��ة م��ن الن�ش��ائح للح��د من 
اآث��ار حروق الفم املزعج��ة التي ت���ؤدي اأحيانا اإىل 
م�ش��اعفات ت�ش��تمر لعدة اأيام. واأ�ش��ار االأطباء اإىل 
اأن حروق الفم حتدث با�ش��تمرار، وت�شبب الكثري من 
االآالم واالإزعاج الأ�ش��حابها. ويرج��ع ذلك الحت�اء 
الف��م الب���رشي على اأن�ش��جة رقيقة حترتق ب�ش��ه�لة 

لدى تناول الطعام وامل�رشوبات ال�شاخنة.
وقد يلته��ب الفم واأن�ش��جته الداخلية ب�ش��بب تناول 
بع���ص الزي���ت احل��ارة م��ع االأطعم��ة الت��ي ت�ؤدي 
حل��روق م��ن الدرج��ة االأوىل، وحتت��اج الأك��رث م��ن 

اأ�شب�ع لل�شفاء.
وين�ش��ح االأطب��اء ف���ر االإ�ش��ابة بح��رق يف الف��م 
بتعري�ش��ه للماء البارد، ما �شيمنع انت�شار االأ�رشار 
اإىل الطبقات ال�شفلى من اجللد. وي�ؤكد االأخ�شائي�ن 
اأي�ش��ا على وج�ب اإبقاء املاء البارد مالم�ش��ا لهذه 

الطبقة من اجللد ملدة 10 دقائق.
وبع��د ه��ذا االإج��راء االأويل، يج��ب تن��اول الزبادي 
الطبيع��ي اأو ك�ب م��ن احلليب الأن ه��ذه املنتجات 
تخفف االإزعاج الناجت عن اإ�شابة جت�يف الفم. كما 
ي��ش��ي االأطباء بدهن احلرق بالع�ش��ل الذي ي�شاعد 
على ترميم االأن�ش��جة التالف��ة ويحافظ على رط�بة 
اخلاليا فيها، وميكن ا�ش��تخدام املراهم اخلا�شة اإذا 

لزم االأمر.

  اأعلنت �رشكة اآبل عن تقدميها لربنامج �شيانة جديد مل�شتخدمي اأجهزة ماك وماك برو 
الذين واجه�ا م�ش��اكل مع ل�حة املفاتيح اخلا�ش��ة باأجهزتهم، وذلك بعد م�شاكل تقنية 
يف نظ��ام ل�ح��ة املفاتيح الذي ط�رته ال�رشكة واحت�ى على م�ش��اكل اأثرت على بع�ص 
االأجه��زة. وقالت ال�رشكة اأن م�ش��كلة يف اآلية نظام الفرا�ش��ة )butterfly( امل�ش��تخدم 
يف ل�حة املفاتيح، متنعها من العمل بال�ش��كل املطل�ب، حيث واجه اأ�ش��حاب االأجهزة 

م�شاكل عديدة يف االأزرار املختلفة يف ل�حة املفاتيح.
وبح�ش��ب ما ظهر مع امل�شتخدمني، فاإنه عند ال�شغط على بع�ص احلروف واالأرقام لدى 
البع���ص فاإنه��ا تق�م باإعادة كتاب��ة نف�ص احلرف اأو الرقم اأكرث من م��رة، كما اأن هناك 
م�شاكل جتعل بع�ص احلروف واالأرقام ال تعمل من االأ�شا�ص على غري العادة، باالإ�شافة 
مل�ش��كلة اأخرى جتع��ل احلروف ال تظهر مطلقًا بالرغم من اأنه عند ال�ش��غط على احلرف 

يظهر وكاأنه مت كتابته.

 على الرغم من العديد من التط�رات التي طراأت بهذا ال�ش��دد، ال تزال حل�ل الدفع وحت�ش��يل 
ثل عقبة اأمام ال�رشكات النا�شئة ورواد االأعمال يف جمال التجارة االإلكرتونية يف  االأم�ال متمُ
نا�ش��ب مي�ل  املنطقة. ت�افرت م�ؤخرا العديد ب�ابات الدفع االإلكرتونية وكذلك احلل�ل التي تمُ
ف�شل الدفع عند  قدر ب٧٥٪ منهم تمُ ت�ش�قني اإلكرتونيا يف املنطقة، والذين ال تزال اأغلبية تمُ املمُ
االإ�ش��تالم ب��دال من الدفع ع��رب االإنرتنت نظري ال�ش��لع واخلدمات. اإال اأن اإ�ش��تقاللية كل خدمة 
من خدمات الدفع االإلكرتوين وحت�ش��يل االأم�ال تبقى عقبة فعلية اأمام ال�رشكات ال�ش��غرية 
�اجه �شع�بة يف التعاقد والت�افقية مع اأكرث من خدمة خمتلفة بهدف تقدمي  والنا�شئة التي تمُ
خي��ارات دفع عديدة لعمالئها. اأطلقت �رشك��ة PayMob  امل�رشية الي�م خدمة اإلكرتونية 
 .“Accept – تكامل��ة الإدارة املدف�ع��ات لل�رشكات ورواد االأعمال حتمل اإ�ش��م “اأك�ش��بت ممُ
تي��ح اخلدمة اأمام ال���رشكات العاملة يف جمال التجارة االإلكرتوني��ة اإمكانية ت�فري كافة  وتمُ

و�شائل الدفع وحت�شيل االأم�ال اأمام عمالئها من خالل من�شة م�حدة.

“أكسبت”شاومي آبل

وعلى �شبيل املثال ي�شتحظر لي�نيدا�ص ما للفي�ص ب�ك من 
يذيع�ن  النا�ص  اإن   [ يق�ل  حيث  مميت  و�رش  قاتل  خطر 
العابر  الظه�ر  مقابل  يف  احلميمية  حياتهم  بحفاوة 
الذات  با�شتعرا�ص  االأحتفاالت  وهذه   ، ال�ش�ء  ب�ؤرة  يف 
اإال يف ع�رش االأت�شاالت ال�رشيعة املتغرية  لي�شت ممكنة 
اأ�شارة  ي�شيف  ......ث��م  م�شب�ق  غري  اغ��رتاب  ع�رش  يف   ،
على  اأنف�شهم  يعر�ش�ن  الذين  مثل  اإن  مفادها:  مهمة 
الغارقني  املدونات  اأ�شحاب  كمثل  الفي�شب�ك  �شفحات 
واإحباطاتهم  اأزماتهم  �ش�ن فيها عن  نفَّ يمُ  ، الرنج�شية  يف 
العزلة  م�شاعر  على  م�ؤقتًا  التغلب  يحاول  من  ومنهم   ،
اأبتكار  ه�  الفي�شب�ك  فاإن  املعنى  وبهذا   ، االأمان  وعدم 
للنا�ص طاقة مب�شاهدة  ، فعندما مل يعد  اأوانه  ذكي ظهر 
التلفزي�ن ال�شيئ وال قراءة ال�شحف ال�شادية املازوخية 
الفي�شب�ك  مع  ظهر  ولكن  ال�ج�د  اإىل  الفي�شب�ك  ظهر   ،
يج�شد  والفي�شب�ك  املميت  وال�رش  القاتل  اخلطر  اإمكانات 
مالب�شك  من  بنف�شك" جترد  االأمر  " افعل  ظاهرة  ج�هر 
 ، احل��رة  ،وب��اإرادت��ك  بنف�شك  افعل ذلك   ، ا���رشارك  واأرن��ا 
وا�شعد مبا تفعل ، فعليك اأن تفعلها بنف�شك وانت تتعرى 
ال�شائل �ص ٣٢.  من هنا يكمن  ال�رش  [ كتاب  ياعزيزي 
ال�رش ال�شائل يف هذا العامل الفي�شب�كي والذي بداأ بخرق 
جرى  ال��ذي  ما  لي�نيدا�ص  يت�شائل  وهنا  خ�ش��شيتنا 
ي�رشب  وبخا�شة  بها  نتمتع  التي  اخل�ش��شية  لتلك 
والذي  اأمريكا  يف  املجتمعي  القلق  عن  وا�شحًا  مثااًل 
اأمُلفت  اأن هناك كتبًا  بدا ي�شعر باأزمة اخل�ش��شية بحيث 
"نهاية اخل�ش��شية" و  يف هذا امل�شم�ن حتت عناوين 
" المالذ"  " و  العاري  "   و" اجلمه�ر  النظر  " اأ�شرتاق 
متعددة  عناوين  وهكذا   " خطر  يف  اخل�ش��شية   " وكذا 
يرمز  ذل��ك  ك��ل   ، امل��خ��رتق  اخل�ش��شية  واق��ع  حتاكي 
الذي يتيح  االأمر  الفرد واملجتمع  ال�رش يف حياة  لفقدان 
م�شى  فقد   ، تامة  ب�شال�شة  خ�ش��شياتنا  على  التعرف 
عهد اأجهزة االأ�شتخبارات وال�رشطة ال�شيا�شية التي كانت 
اخل�ش��شيات  بع�ص  الأنتزاع  ك��شيلة  االأرغام  ت�شتخدم 
االأبتهاج  االأجهزة  تلك  على  لي�نيدا�ص  وبعبارة  الفردية 
الت�ا�شل  وم�اقع  الفي�شب�ك  جمتمع  حققه  الذي  الكبري 
واملجتمع.    للفرد  التامة  اخل�ش��شية  لك�شف  االأجتماعي 
�شل  يف  اجلديدة  الليربالية  واأحباطات  العامل  ع�ملة 
مع  الثاين  احل�ار  اىل  وباالأنتقالة   : البديل  �شبح  غياب 
دون�شكي�ص  لي�نيدا�ص  يحاور  والذي  باومان  زيجم�نت 
ن�ع  من  ح�اراً  جند  باالأپ�شتيميا  الرثي  الكتاب  هذا  يف 
زيجم�نت  اآراء  خالل  من  العامل  ع�ملة  عرب  ميتد  اآخ��ر 
اأوربا وقد  اأن هناك �شبحا قد خيم على  والذي يرى فيه 
اأ�شماه ب�شبح غياب البديل ولكن ظه�ره اجلديد هذه املرة 
كان على يد الع�ملة العاملية وه� ي�رشب لنا مثااًل عن 
والع�ملة  برلني  جدار  �شق�ط  خالل  من  الالبديل  فكرة 
اإمنا   ، برلني  جدار  �شق�ط  اإن   [ زيج�منت  يق�ل  بعدها 
ي�ؤكد من جديد على اأمتزاج اأ�شباح حملية لفكرة الالبديل 

اإن �شق�ط جدار   : ....... ثم ي�شيف قائاًل  يف �شبح ع�ملي 
برلني قد فتح اأرا�شي كانت حمظ�رة اأمام �شبح الليربالية 
واأنت�شارها على  التاريخ  ، واأوحى بفكرة نهاية  اجلديدة 
طريقة فران�شي�ص ف�ك�ياما ، وكان التناف�ص عرب القرون 
حروب  اإىل  الآخر  حني  من  يتح�ل  االأ�شباح  االأخ�ة  بني 
�شفك فيها دماء االأخ�ة  ، وقد و�شل اىل نهايته ، وهكذا  تمُ
فاأن املنت�رش ، �شبح الليربالية اجلديدة وجد نف�شه وحيدا 
يف ك�كب االأر�ص ، من دون حتد ومن دون ا�شطرار اىل 
بذل جهد كبري يف ال�شيطرة على بدائله  اأو اأحت�ائها  اأو 
بغيابها  اإال  ب��ش�ح  تظهر  ال  التي  البدائل  تلك  تغيريها 
الليربالية  اأنبياء  اأعتقده  ما  هذا  االأق��ل  وعلى  ال��شيك 
االأب  ب��ص  وج���رج  االأب��ن  ب��ص  على  فكان  اجل��دي��دة 
اعتقادهم  اأن يعرف�ا خطاأ   ، ومارغيت تا�رش وت�ين بلري 
وف�شاده بطريقة �شعبة بطريقة وح�شية وخمزية ومهينة 
زيجم�نت  يرى  هنا  من   .٣٨ �ص  ال�شائل  ال�رش  كتاب   ]
اأن فكرة الالبديل يف اأوربا خلفت اآثارا دائمة مل حتظ ال 
بالعمق وال بالق�ة بتقدير كاف ، يرى باومان اأن اوربا 
ال�شيا�شية واالأقت�شادية يف تفكك دائم ل�شبكة م�ؤ�شا�شتها 
املن�طة بالدفاع عن �شحايا ذلك االأقت�شاد القائم حلد 
الظلم  اىل  م�شافا  هذا  ال�ش�ق  وحترير  اجل�شع  على  كبري 
اىل  باالأ�شافة  الالبديل  فكرة  اإزاء  احلا�شل  االأجتماعي 
الدائم  وت�ا�شلها  ال�شيا�شية  النخب  بني  التام  االأنقطاع 
وامل�شتمر مع عامة النا�ص حيث اأن تلكم النخب ال�شيا�شة 
م�شالح  على  اأم��نٌي  يم  كقَّ دوره��ا  عن  اأورب��ا  يف  عجزت 
باالأنتخابات  االأهتمام  النا�ص  تفقد  هنا  ومن  النا�ص 
باومان  زيجم�نت  تعبري  حد  على  ال�شيا�شي  واجل��دل 
يتلخ�ص  الالبديل  وفكرة  ال�شائل  ال�رش  فكرة  وخال�شة 
عند باومان ولي�نيدا�ص ب : البدية االأرتقاء ب�شبح البديل 
االأرتقاء  الع�ملة احلالية لكن هذا  الغائب وفق معطيات 
يكمن يف نقطة ج�هرية وه� اأنهاء ع�رش " ال�رش ال�شلب 
اأمكانية ] تداعي التكتالت املتكاملة عرب  " مبعنى حم� 
جتاوز االأقطار وحم� احلدود املحكمة احل�شينة املنيعة 
طرية واأنهاء ال�رش ال�شلب ......  القادرة على حماية مبداأ القمُ
فاأغلب االأن�اع املقيتة اللعينة لل�رش من ال�رشور الفتاكة 
لالأجتماع  املدمرة  بال�رشور  وم��رورا  االأن�شان  بج�شد 
االأن�شاين وو�ش�اًل اىل ال�رشور املدمرة لروح االأن�شان ، كل 
اأية حاوية  اأحت�ائها يف  هذه ال�رشور مل يعد من املمكن 
وتخرتق  بحرية  تتدفق  اأنها  احت�ائها  اأحكام  عن  ف�شاًل 
ب�شه�لة كل احلدود الطبيعية اأو ال�شناعية ....وعلى مدى 
ال�شن�ات االأخرية التزم ال�رش ومازال يلتزم بهذه العادات 
والنزعات املائلة [. كتاب ال�رش ال�شائل �ص٤٣.  تلك هي 
وبني  جهة  من  باومان  بني  وامل��ح��اورة  الكتاب  فكرة 
لي�نيدا�ص من جهة اأخرى وقد اأتفقا على اأن تلكم ال�رشور 
ال�شيالة م�شدر قلق واأزعاج ودمار لالأن�شان وروحه على 
واالأقت�شاد  وال�شيا�شية  وال��روح  والفكر  املادة  م�شت�ى 
املختلفة  االأجتماعية  بامل��ش�عات  يتعلق  ما  وك��ل 
والتط�ر العلمي وال�شناعي املكت�شف فكل واحد من هذه 
املفا�شل والقطاعات االأجتماعية ت�شتبطن �رشوراً �شائلة 

بدي خرياً ظاهراً. واإن كانت تمُ

بقلم / الشيخ عبد الهادي الدراجي 
 الجزء الثالث 

متقاطعة كلمات

1 ممث���ل �صوري مثل �صخ�صية كوميدية وبيع 
من قبقابه مئات االآالف

2 ل���زم الفرا����ش o ثعب���ان �صدي���د ال�صمي���ة ذو 
قدم���اء  مقد�ص���ات  م���ن  كان  منتفخ���ة  اأوداج 

امل�صريني
افريقي  o حيوان حافري متوح�ش  3 مبعن���ى 

)كلمتان(
مت�صابهان  o بليغ  ن�صف   o قطع   4

منازلة  5
6 يف اعلى البيت م�صيئة o ذو �صلطة و�صطوة
o ثعبان  7 م���ن ا�صم���اء النب���ي حمم���د )����ش( 

�صخم ها�صر
ا�صقر ن�صف   o حجاب   o وردع  دافع   8

نوبل جائزة  حائز  عربي  اأديب   9
االأحمر البحر  على  خليج   10

)معكو�صة( االأ�صابع  اأحد   o نقود   1
2 من���و وتق���دم ح�صاري o اأذاع عرب االأث���ر o كذب وادعاء ما 

لي�ش حقيقيا
مت�صابهان  o والفاأر  االأرنب  مثل  حيوان   o االأطراف  من   3

الك�صور )معكو�صة( o مادة ت�صتخدم يف جتبر  4 مقت�صر على 
النفط مثال  للتنقيب عن  لل�صركات من احلكومات  5 ح���ق يعطى 

)معكو�صة(
�صاطئ  o ق�صة   6

ال�صيء  نقل   o كالبيانو  مفاتيح  ذات  الكرتونية  مو�صيقية  اآلة   7
اإىل اأعلى

8 طائ���ر ليل���ي )مبع���رة( o املدينة ال�صهب���اء يف �صوريا o ثلثا 
�صوق

o يق���وم بالعمل ب�صكل  امل���راأة حيث تتكون احلياة  9 يف بط���ن 
متوا�صل دون انقطاع

هادف �صعودي  كوميدي  م�صل�صل   10

عموديًا اأفقيًا

مهني��ًا: حت�ش��ل عل��ى فر�ش��تك الذهبية ف��ال داعي 
اإىل العجل��ة، ب��ل دع ال�ق��ت ميّر وال ت�ش��تعجله لئال 
تن��دم الحقًا على اأم�ر ال ت�ش��تحق عاطفي��ًا: تنتهي 
اخلالف��ات وته��داأ االأج���اء ويرت��اح البال وت�ش��ف� 
النّيات، ولن تخفق يف ت�شحيح االأو�شاع واإعادتها 

اىل ن�شابها الطبيعي

مهنيًا: تفر�ص �رشوطك اجلديدة يف العمل، وهذا ي�ش��اعدك 
على حت�ش��ني ظروفك املادي��ة واملعن�ية على حّد �ش���اء، 
وتتقدم نح� االأمام   عاطفيًا: ال تعاتب ال�رشيك با�شتمرار، 
الأّن ذل��ك يزعج��ه على امل��دى الط�يل وي���ؤّدي اىل نتائج 

تنعك�ص �شلبًا على العالقة، فانتبه

مهني��ًا: تعار���ص اأّي خط�ة اإذا مل تكن مقتنعًا مبا يعر�ص عليك، 
الع�ش���ائية ل��ن تك�ن يف م�ش��لحتك على االإطالق، ف��رتّو بع�ص 
ال�ش��يء  عاطفيًا: �ش��ارح ال�رشيك مبا تن�ي القي��ام به، الأنك قد 
جتد عنده االأفكار البّناءة لكل ما يقلقك، فرتتاح نف�ش��يًا، وتريح 

املحيط بك

مهني��ًا: جتد نف�ش��ك منهمكًا يف التح�ش��ري مل�ش��اريع جديدة 
ومتفائاًل على الرغم من تقلبات احلظ اأحيانًا التي تعاك�ش��ك 
لكنه��ا ال تق���ى م��ن احلط م��ن عزميت��ك  عاطفي��ًا: اأنظر اإىل 
االإيجابي��ات وال تفّك��ر يف اأخطاء احلبيب، حتى ل� مل ت�ش��ل 

اإىل ت�ش�ية ما اأو تقارب يف وجهات النظر

العميق��ة  النقا�ش��ات  وجتّن��ب  ج��داً،  متحفظ��ًا  ك��ن  مهني��ًا: 
والتحديات، وانتبه من حماولة بع�ش��هم ا�ش��تدراجك التخاذ 
م�ق��ف يتعّلق مب�رشوع ما، وقد ال ي�ش��لح ل��ك  عاطفيًا: حتّكم 
يف ع�اطف��ك اجليا�ش��ة وال�ش��لبية منه��ا، وح��اول اأن تق���م 

مببادرات بناّءة ترتد عليك بالنفع العام يف جمالك املهني

مهنيًا: ت�ش��تدعي بع���ص الظروف التحف��ظ واالنتباه 
واالبتعاد ع��ن ارجتال القرارات، وع��دم االإقدام على 
اأي تعدي��ل  عاطفي��ًا: اإذا ق�بلت ب��ربودة من ال�رشيك 
تراجع وحتّفظ، وال تلجاأ اىل االإ�رشار، فقد تدفع ثمنًا 

من كرامتك الحقًا

مهني��ًا: علي��ك اأن تك���ن اأك��رث تركي��زاً عل��ى االأم�ر 
االأ�شا�ش��ية، وال تن�ش��غل باالأم���ر الثان�ي��ة الأنها لن 
تفيدك ب�ش��يء عل��ى االإطالق  عاطفي��ًا: تتخل�ص من 
ظروف �ش��عبة ب�ش��بب وق���ف ال�رشي��ك اإىل جانبك، 
وتتجاوز هذه الفرتة باأقل �رشر ممكن على ال�ش��عيد 

العاطفي

االسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الثور

الحمل

الجوزاء

السرطان

الجدي

الدلو

الحوت

 حظك 
           اليوم

مهني��ًا: اإبحث عن اأ�ش��حاب اخل��ربة واطلب الن�ش��ائح، 
ومن االأف�شل اأال تق�م باأي حتركات جديدة حفاظًا منك 
ن  على اال�ش��تقرار  عاطفيًا: ت�اجه �ش��غ�طًا �ش��ديدة، فكمُ
جاهزاً ومت�ش��ّلحًا بالهدوء وط�ل البال لتخرج منت�رشاً 

وتك�شب قلب ال�رشيك جمدداً

مهني��ًا: م�ش��اريع مهني��ة الفت��ة ودق��ة يف التنفي��ذ 
و�ش���اًل اإىل النج��اح، وه��ذا يك���ن عن���ان املرحلة 
املقبل��ة اإذا قمت باخلط�ات الالزمة  عاطفيًا: ال تكن 
قا�ش��يًا مع ال�رشيك فغايته تبقى راحتك و�ش��عادتك، 

واندفاعه قد يك�ن ال�شبب يف ارتكابه االأخطاء

مهني��ًا: تتح�ش��ن اأح�الك وميكنك اأن ت�ش��نع كل �ش��يء 
���رشط التحرك و�ش��ط اإجراءات �ش��ليمة، الظروف تك�ن 
يف معظمه��ا مالئمة جداً  عاطفيًا: اإذا كنت غري مرتبط 
قد تتعّرف يف �شفر اأو يف لقاء اإىل �شخ�ص جديد وتقرر 

االرتباط به ومت�شية بقية حياتك معه

مهني��ًا: اأم���ر ب�ش��يطة قد حتم��ل الكثري م��ن املتغرّيات 
االأ�شا�ش��ية، لذا عليك عدم اال�ش��تهتار باأي �شيء، واإيالء 

بع�ص االأم�ر العابرة االهتمام الالزم
 عاطفي��ًا: ال ت��دع الرتاكم��ات القدمي��ة تفر�ص نف�ش��ها، 
ومعاجلته��ا كان يجب اأن تق���م بها منذ زمن بعيد قبل 

اأن ت�شل اإىل ما و�شلت اإليه الي�م

مهني��ًا: اال�ش��تعداد والتيقظ مطل�بان لالأي��ام املقبلة، 
وعلى الرغم من ال�ش��غ�ط الكب��رية متار�ص املزيد من 
الدق��ة واالنتباه  عاطفيًا: ال حتاول اأن ت�ش��تخف باآراء 
ال�رشي��ك، الأنه قد يفاجئك ويدفعك اإىل اإعادة النظر يف 

اأ�ش�ص العالقة بينكما وبناء كل �شيء جمدداً


