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 : 800 الف مستخدم تأثروا بمشكلة 
إلغاء الحظر

قراءة تحليلية في كتاب الشر السائل ) العيش مع الالبديل (

دراسة : تناول كمية من الجوز 
يوميا تقلل االصابة بالسكري

ابتكار روسي جديد ينقذ مرضى االحتشاء القلبي

تكشف عن نسخة من هاتف  One    تحيل 1,500 موظف إلى التقاعد
  6 Plus

�إذ� كن��ت �أحد ك�رهني في�سبوك بعد ق�س�ي��� �خل�سو�سة �لأخرية ف�أليك �سبب �آخر 
يجعل��ك تكره في�سبوك �أكرث �أو ب�لأ�سح هذ� هو �أحدث �أخط�ء �ل�رشكة فيم� يتعلق 
ب�خل�سو�سي��ة ول��و ب�س��كل خفيف ه��ذه �ملرة .�أعلن��ت �ل�رشكة ب�س��كل ر�سمي عن 
ح��دوث خط�أ برجمي �أدى لت�أثر 800 �ل��ف م�ستخدم مب�سكلة فك �حلظر �لتلق�ئي 

عن ��سخ��ص ق�مو� بحظرهم وذلك خالل �لفرتة من 29 م�يو �إىل 5 يونيو.
ه��ذ� يعني �ن �ل�سخ��ص �ملحظورين متكنو� من م�س�هدة �ملحتوى �خل��ص مبن 
ق�م��و� بحظره��م خالل تلك �لفرتة يف وقت يفرت���ص �نهم ممنوعني من م�س�هدة 
ذل��ك وي�سمل هذ� �ملن�سو�رت و�ل�س��ور و�لفيديو.في�سبوك مل تو�سح �سبب �مل�سكلة 
ب�سكل حريف ولكن ذكرت %83 ممن تعر�سو� للم�سكلة لديهم �سخ�ص و�حد على 
�لق��ل مت ف��ك �حلظر عنده و�أ�س�ف��ت �ن هذه �مل�سكلة مل تعي��د �أي �سخ�ص لق�ئمة 

�ل�سدق�ء و�أكدت طبعً� �نه� ق�مت ب��سالحه� نه�ئيً�.

 ك�س��ف بحث جديد عن �أن تن���ول كمية قليلة من �جلوز 
يومي��� قد يقلل م��ن خطر �لإ�س�ب��ة ب�ل�سكري من �لنوع 
�لث���ين �إىل �لن�سف تقريب���. و�أظهرت در��سة �س�رك فيه� 
�أكرث م��ن 34 �ألف� م��ن �لب�لغني �لأمريكي��ني، �أن تن�ول 
�أي ن��وع من �جل��وز يومي� �سيقلل من �حتم���ل �لإ�س�بة 
ب�ملر���ص، حي��ث ك�ن متو�س��ط �ل�سته��الك 1.5 ملعقة 
طع���م يف �لي��وم، �إل �أن م�س�عفة تل��ك �لكمية �إىل ثالث 
مالع��ق �رتبط��ت ب�نخف����ص مع��دل �نت�س���ر �ل�سك��ري 
من �لن��وع �لث�ين بن�سب��ة %47. ودر���ص �لب�حثون من 
كلي��ة ط��ب ديفيد جيف��ن يف ج�مع��ة ك�ليفورني� بلو�ص 
�أجنلو�ص، �لأرق�م �لو�ردة من �مل�سح �لوطني لفحو�س�ت 
�ل�سحة و�لتغذي��ة )NHANES(، و�لتي تدر�ص عينة 

كبرية من �سك�ن �لولي�ت �ملتحدة.
و�ت�س��ح �أن �لذي��ن �أبلغ��و� ع��ن �أنه��م يتن�ول��ون �جلوز، 
ك�ن��و� �أق��ل عر�س��ة لالإ�س�ب��ة ب�لن��وع �لث���ين م��ن د�ء 
�ل�سك��ري، مق�رن��ة ب�أولئك �لذي��ن مل ي�ستهلك��و� �أي نوع 
من �ملك���رش�ت بغ�ص �لنظر عن �لعم��ر و�جلن�ص و�لعرق 

و�لتعليم وموؤ�رش كتلة �جل�سم ومقد�ر �لن�س�ط �لبدين.

  �بتكر علم�ء من ج�معة مو�سكو �حلكومية طريقة جديدة لعالج �آث�ر 
�حت�س�ء ع�سلة �لقلب عن طريق حقن �ملورث�ت.

ون���رشت جمل��ة "PLOS One" بحث��� يقرتح في��ه �لأخ�س�ئيون 
حقن جين�ت "HGF" و"VEGF165" يف �ملنطقة �مل�س�بة من 
�لقل��ب، و�مل�سوؤولة عن ترميز �لربوتين���ت لتفعيل منو خالي� �جلد�ر 
�لد�خل��ي لالأوعي��ة �لدموي��ة فيه�، وحم�ي��ة �لقلب م��ن خطر �ملوت 

بنق�ص �لرتوية.
كم��� يق��رتح �لب�حث��ون تفعي��ال متز�من� جلين���ت منو خالي��� �لكبد 
"HGF"، �لتي متتلك خ�س�ئ�ص تعدد �لت�أثري �لور�ثي مع جين�ت 

"VEGF165" �لبط�ني��ة �لغ�س�ئية )�لت��ي تكون �ل�سطح �لد�خلي 
لالأوعية �لدموية( وتوؤدي بذلك �إىل منو �لأوعية �لدموية.

وق�ل رئي�ص خمترب �لعالج ب�خلالي� �جلينية ملعهد �لطب �لتجديدي 
يف ج�معة مو�سك��و، �لدكتور ب�فل م�ك�ريفيت���ص، �إن "هذه �لتقنية 
�جليني��ة تن�سط �خلالي� �جلذعية )�لحتي�طية( للقلب، ومتّكن �جل�سم 
م��ن ��ستخد�مه� لرتميم �خلالي� �لتي �أ�س�به� �لتلف جر�ء �لحت�س�ء 

�لقلبي �ملف�جئ".
وي�أم��ل �لعلم���ء يف �أن ت�س�ه��م �أبح�ثه��م يف ه��ذ� �ملج���ل بع��الج 
مر�سى �حت�س�ء �لقلب بعد �لق�س�ء على تبعي�ت هذ� �ملر�ص �خلطري.

  �أح�ل��ت �رشك��ة HTC �لت�يو�ني��ة 1،500 موظ��ف من ق�سم �ل�رشك��ة يف ت�يو�ن 
بع��د �رش�عه��� �مل�ستمر يف حتقي��ق �لنج�ح يف �سوق �لهو�ت��ف �لذكية خالل �لفرتة 
�مل��سي��ة، ب�لرغم من دف��ع قوقل له� $1.1 ملي�ر ل�رش�ء ق�س��م �لت�سميم يف ين�ير 
�مل��س��ي.  وبح�سب �سحفي Bloomberg، ف���إن �ل�رشكة قطعت 1،500 وظيفة 
من �لق�سم وهو م� يع�دل %22 من عدد �لعم�ل �لكلي �ملتو�جد يف مقر�ت �ل�رشكة 
يف ت�ي��و�ن. وق���ل �ل�سحفي �أن �ملوظفني �لذي��ن مت �إح�لتهم للتع�ق��د لي�ص لديهم 
�أي �سل��ة بق�س��م �لت�سمي��م �ل��ذي ��ستحوذت عليه قوق��ل و�لذي يبلغ ع��دد موظفيه 
2،000 �سخ�ص. ك�نت HTC قد حتدثت عن توقع�ت بتحقيق بع�ص �لأرب�ح يف 
�لف��رتة �مل��سية بعد �إح�لته� عدد من �ملوظفني �ل�س�بقني للتع�قد وكذلك ��ستحو�ذ 
قوق��ل عل��ى ق�سم �لت�سميم، لك��ن بقطع �ملزيد من �لوظ�ئف ف���إن �لأمر �أ�سوء بكثري 

مم� ك�نت تظنه �ل�رشكة.

كم��� فعل��ت �لع�م �مل��سي ك�سفت ون بل�ص �ليوم ب�س��كل ر�سمي عن ن�سخة جديدة من 
 Amber ب�لل��ون �لأحمر �و كم� ��سمت��ه �ل�رشكة One Plus 6 ه�تفه��� �لأح��دث

.Red
�لل��ون �لحمر ه��و �لختالف �لوحيد بني ه��ذ� �له�تف وبقية ن�س��خ هو�تف ون بل�ص 
6 حي��ث ي�أتي �له�تف بخلفي��ة زج�جية م�س�بهة مل� هو موجود يف بقية �لهو�تف 

وي�سرتك معه� �ي�سً� يف جميع �ملو��سف�ت .
 128GB 8 وذ�كرة تخزين بحجمGB ت�أتي هذه �لن�سخة مع ذ�كرة ع�سو�ئية بحجم
وكم��� ��سلفن��� هي ن�سخ��ة خ��سة �أي �أنه��� �ستظهر لوقت معني وتختف��ي ولن ت�ستمر 
�ل�رشك��ة يف بيعه��� لفرتة طويلة. �أخ��ري�ً �سيبد�أ بيع هذه �لن�سخة �بت��د�ً من ت�ريخ 10 
يولي��و �جل���ري �ي بعد 8 �ي���م من �لن ب�سعر 579 دولر �مريك��ي �و م�يع�دله� يف 

�ل�سو�ق �لأخرى.

ون بلسفيسبوك HTC

غزو �لعر�ق : 
ي�ستعر�ص  �لت�ريخ  �سي��سة  للعبة  وجلي  و��سح  مث�ل  ويف 
لن�  تت�سح  �أنقله� حرفيً� حتى  قر�ءة مهمة  ب�وم�ن  زيجمونت 
 : ، يقول ب�وم�ن  �لت�ريخية  �لذ�كرة  ف�سيحة �سم��رشة بور�سة 
] وثمة در��سة حديثة ث�قبة ، و�إن ك�نت �س�دمة ، ل غنى عن 
�سي��سة  للعبة  �لر�هنة  �ملهتمني �جل�دين ب�حل�لة  لكل  قر�ءته� 
�مل�سوؤول  غري  �لك�رثي  �لغزو  من  �سنني  ب�سع  فبعد  �لت�ريخ 

للعر�ق يقول هرني جريو :
هو  و�سوري�  �لعر�ق  يف  �لأزمة  ب�س�أن  �لر�هن  �ل�س�ئد  �جلدل  �إن 
مث�ل �سبه مث�يل على موت �لذ�كرة �لت�ريخية و�أنهي�ر �لتفكري 
على  يدل  �أنه  كم�   ، �لأمريكية  �ملتحدة  �لولي�ت  يف  �لنقدي 
ثق�فة  �إنه�   ، مع�د�ة  �أمي�  للدميقر�طية  مع�دية  ثق�فة  ظهور 
تو�جه  ت�أكيد  فبكل   ، �لجتم�عية  و�لالمب�لة  �مل�سنوع  �جلهل 
�لع��الم  و�س�ئل  تغطي  عندم�  �لع��ت��د�ء  �لت�ريخية  �ل��ذ�ك��رة 
�لتي  �ملتو��سلة  �حل��رب  ل�س�ئع�ت  مب��رشة  تغطية  �ملهيمنة 
�ل�سين�تور جون م�كني وليند�سي  �أمث�ل  �س��سة من  يت�جر به� 
ودوغال�ص  كري�ستول  بيل  �أمث�ل  رجعيون  ومثقفون   ، غر�ه�م 
من  �أي  يتمتع  ول   ، فولفوفيت�ص  وبول  ر�ي�ص  وكوندليز�  فيتث 
�ل�رشعية  لإ�سف�ء  فعلوه  م�  �سوء  على  م�سد�قية  ب�أية  هولء 
وفرت  �لتي  و�لت�سليل  �لأك�ذيب  من  �ملتو��سلة  �ل�سبكة  على 
غط�ًء للغزو �لأمريكي �لك�رثي للعر�ق حتت �إد�رة بو�ص/ ت�سيني 

[ كت�ب �ل�رش �ل�س�ئل �ص ١٣٤. 

ب�وم�ن  عنه  ينقل  م�  بح�سب  ج��ريو  ه��رني  يعزوه  ذل��ك  كل 
ثق�فة   " وهو  قذر�ً  دور�ً  مت�ر�ص  �لر�هنة   �لهيمنة  تلك  �أن  �ىل 
�لفقد�ن  �ىل  يوؤدي  و�لتلفيق مم�  �لك�ذيب  ُتن�س�أ  " �لتي  �لأمية 
تعبريه  بح�سب  �لت�ريخي  وعين�  حمتوي�ت  يف  للذ�كرة  �لع�م 
�أو م�يعرب عنه بفقد�ن �لثقة ب�سبب م�يحدث من جتهيل وموت 
�لأقوي�ء كو�سيلة لالأقن�ع  �لثقة هذ� هو م�يريده  ، خد�ع  للعلم 
�أمرين  بكال  �حلي�ة  يخت�رش  ح��رش  يف  نعي�ص  جميع�  ب�أنن� 
يف  يعتمد  �لت�ريخي  �ل�رشد  �أن  �أو  �لفي�سبوك  على  �لت�أمل  هم� 
تخ�س�سه على م� تنتجه هوليود. �أن م� يح�سل بحق ن�ستطيع 
ت�سميته ب�أ�ستعم�ر �لذ�كرة وهذ� م� ح�سل ويح�سل فعاًل يف زمن 
�حلد�ثة �لتي ي�سميه� ب�وم�ن  وهكذ� ي�ستمر ب�وم�ن يف حتليله 
�لقرن  �ألتق�ء  عن  فيتحدث  ووعوده�  �حلد�ثة  لزمن  و�أنتق�ده 
�حل�دي و�لع�رشين ب�لت��سع ع�رش �لتق�ء�ً در�ميً� وذلك من خالل 
�لوعود  �أب�ن  هن�ك  �أورب���  �سهدته�  ك�نت  ق�متة  �أ�سرتج�ع�ت 
�لتي قطعته� �حلد�ثة على نف�سه� على �أعتب�ر �أن �لت�ريخ �خلطي 
ليونيد��ص  يقول  بعد.  يتحقق  مل  لكنه  حد�ثي  وعد  و�لتقدمي 
دون�سكي�ص عن تلكم �لوعود للحد�ثة يف نه�ية �لف�سل �لث�لث ] 
ف�أين يجد �لن��ص �لوف�ء ب�لوعود �لكربى �لتي قطعته� �حلد�ثة 
على نف�سه� ؟ �حلر�ك و�حلرية وحرية �حلركة وحرية �لأختي�ر 
�أمل تعد بع�مل بغري حدود ؟  ؟  ، �مل تكن تلك هي وعود �حلد�ثة 
�أقت�س�ديً�  و�سعيفة  �سغرية  دوًل  يوؤ�س�ص  لن  �لع�مل  ذلك  ولكن 
و�سي��سيً� تكت�سب قوة ، ففي ذلك �لع�مل تزد�د �لدولة �لقوية قوة 
�ىل قوته� ، وتزد�د �لدول �ل�سعيفة �سعفً� �ىل �سعفه� ، �أمل ُنوعد 
ب�أنن� �سننعم بحرية عبور �أية حدود �أوربية [ كت�ب �ل�رش �ل�س�ئل 

�ص١٦٢.  �مل�نوية ونزعته� �حلديثة :

 وهكذ� يف نه�ية �لكت�ب ي�ستعر�ص ب�وم�ن وليونيد��ص ب�سكل 
ومر�جعة  و�أ�سب�حهم�  �ملن�سيني  �لأ�سالف  عن  �حلديث  مف�سل 
طريقه�  �سقت  و�لتي  و�حلديثة  �لقدمية  �مل�نوية  للنزعة  نقدية 
�ل�سي��سية  و�ملذ�هب  �حلديثة  �لفل�سفية  �لنظري�ت  �أخرت�ق  �ىل 
و�لتي خلفت �أثر� د�ئم� وو�حد� ور�ء ر�س�لته� وهو : ] لي�ص هن�ك 
بديل ، �أحبو� قدركم ، هذه هي �لطريقة �لتي تظهر به� �لقدرية 

و�حلتمية يف ثوبه� �حلديث [ كت�ب �ل�رش �ل�س�ئل �ص ١٦٩. 
وك�ن  ومهمة  عديدة  عن�وين  �لر�بع  �لف�سل  من  َت�سَّ هن�  من 
�حلديث عنه� حديثً� معرفي� ون�قد�ً وب�رعً� من خالل حو�رية 
ب�وم�ن وليويند��ص �أترك �سوق قر�ءته� للق�رئ �للبيب و�أخت�رش 

على ذكر �لعن�وين فقط. �أهمه� :
… �أكت�س�ف �لذ�ت 

… �أرتد�ء عب�ءة �لثق�فة 
… ثق�فة �حلتمية 

… �لفرق بني �لثق�فة �حلتمية وثف�فة �لأختي�ر 
�لفل�سفي عند  �لوجودي  �لقلق  … �مل�نوية �حلديثة على �سوء 

ڤولتري ول يبنتي�ص 
…لهوت �ل�رش يف نظرية �لتطور �لد�روينية 

نقد�ً  وقر�ءته�  �ل��وج��ودي  �لأ�سلح  عن  نظري�ت  ث��الث   …
ونظرية   " لالأقوى  �لبق�ء   " د�روي��ن  نظرية   ": وهي  وحتلياًل 
 " هوبز  توم��ص  نظرية  وك��ذ�   " �لطبيعي  �لأنتق�ء   " �سبن�رش 
ل�سمويل  هي  �لر�بعة  و�لنظرية   " �جلميع  �سد  �جلميع  حرب 

ه�نتينغتون "�سد�م �حل�س�ر�ت " 
… �لتعددية �لأنيقة و�لتعددية �لقوية و�لفرق بينهم�

… فن �لتع�ي�ص 

… مق�رنة بني �مل�نوية �لقدمية و�مل�نوية �حلديثة 
… �ل�س�ئل و�ل�سلب من �حلد�ثة 

… جد�ر برلني و�سقوطه �سكاًل مع بق�ء �لقيود و�لأنغالق 
… �لقوة �ململوكة 

" �أح�س�ئية  " وحدة  … �لب�رش �سلعة لالأ�ستخد�م 
�لثورة  ل  �لتكنوقر�طية  �لثورة   " �لأورب��ي  �لأحت�د  �أزمة   …

�لدميقر�طية " 
… �لدميقر�طية و�سم�ن ح�لة �لتبعية 

قيمة  بعب�ر�ت  �لكت�ب  ب�وم�ن  يختتم  �ملط�ف  نه�ية  ويف 
ُتلخ�ص �لقيمة �لأن�س�نية يف هذ� �لوجود �لأمك�ين وتنتقد�ل�رشور 
حيث يقول ] فلي�ص �لتف�وؤل �فرت��سً� �أبله ب�أن كل �سيء ر�ئع ، 
بل هو روؤية تقول ب�أن �ل�رش �إمن� هو �أمر ع�بر ل يقدر دومً� على 
و�أّيً� ك�ن   ، بد�ئل  ب�أنه توجد دومً�  ، و�عتق�د  �أن�س�نيتن�  تدمري 
�لأمر ف�إن �لتف�وؤل ل ي�سدر عن �سذ�جة ول عن �سطحية فكر ، 
بل عن حكمة وعن جتربة عظيمة ، �أنه �لإمي�ن ب�أن �لع�مل �سيء 
ك�ن  و�أذ�   ، يل  م�س�به  و�أنه   ، �ملحيطة  �لبيئة  ومن  مني  �أعظم 
�لتفكري  و�أمك�نية  �لع�مل  يف  وجودي  جمرد  ف�أن   ، كذلك  �لأمر 
و�ل�سك لهم� هبة ت�ستوجب �ل�سكر و�لتقدير ، لأن كل �سيء رمب� 
ك�ن  مم�  �أ�سو�أ  ك�ن  رمب�  �أو   ، �لآن  عليه  ك�ن  مم�  �أ�سو�أ  ي�سبح 
عليه ، فك�ن من �ملمكن �أل �أكون �أ�ساًل ولذ� ف�أن م�س�ألة �سع�دتي 
ور�س�ي هي م�س�ألة ث�نوية ، فوجودي يف �لع�مل وقدرتي على 
�أف�سل  هو  �لع�مل  هذ�  �أن  على  �سه�دة  منه  �لتفكر يف مو�سعي 
و�أم��� غريي   ، �أخ��رى  �أوج��د يف عو�مل  ، لأين ل  �لعو�مل �ملمكنة 
 - �ل�س�ئل  �ل�رش  كت�ب   .] �رشه  �أو  خريه   ق�سية  يحل  �أن  فعليه 

�لعي�ص مع �لالبديل - �ص ٢٠٢. 

بقلم / الشيخ عبد الهادي الدراجي   - 
الجزء السابع  واالخير 

متقاطعة كلمات

عموديًا �أفقيًا
1 طري��ق معبد ل�ستخد�م �لطي���ر�ت o رقة يف �لتع�مل 

�أو يف �ل�سكل
o مهرج�ن مو�سيقي تون�سي 2 جمموع حربة 

3 يو�سع على �حل�س�ن o ممر جبلي حدودي �سهري بني 
�فغ�ن�ست�ن وب�ك�ست�ن

o مدينة  4 فعل ��سد�ر �ل�سوت من ح�رش�ت مثل �لنحل 
عر�قية ن�س�أ فيه� خط من خطوط �للغة �لعربية �ملهمة

5 �أطول �أنه�ر �لحت�د �لأوروبي و�لث�ين بعد نهر �لفولغ�
6 فع��ل م��ص مرتبط بن�س�ط �حلر�مي )معكو�سة( o يف 

�حلية ويو�سف ب�لزع�ف )معكو�سة(
7 ل��ك وي�ستخدم��ه غ��ريك �أك��رث من��ك o تق���ل يف لون 

�لعيون
8 �حتف���لت تق���م يف من��سب�ت تكرميي��ة �أو ت�سويقية 

وغريه�
 o مطرب �سوري يلقب ب�سلط�ن �لطرب o 9 ن�سف و�حد

�إله �ل�سم�ص عند �لفر�عنة
10 ب�عث �لنه�سة �ملو�سيقية يف م�رش

1 بح��ر و��س��ع o �لبح��ر �لعميق وي�ستخ��دم للدللة 
على كت�ب يف �للغة

o نقوم بدر�سه� 2 جو�هر 
�ألو�ن �لب�رشة o ملون بلون من  3 قمة �لأ�سي�ء 

4 �س�ع��ر لبن���ين مهج��ري o ل��ه عالق��ة ب�لغالف 
�لهو�ئي حول �لأر�ص

o ملك �لغ�بة 5 ح�لة �لقعود 
6 �لة مو�سيقية جلدية o رمز �لكربيت يف �لكيمي�ء 

o بنت تت�سم ب�لعن�د
7 عك���ص متم��س��ك o ".... ز�ده �خلي�ل" كن� غن�ه� 

حممد عبد �لوه�ب
o مرتفع )معكو�سة( 8 مطربة تون�سية 

9 ك��رة )بلهجة �لبع�ص( o ��س��م علم موؤنث مبعنى 
�لقردة �ل�سغرية o يف �ل�سلم �ملو�سيقي

10 �نفج���ر �ل�سب��ح o رج��ل دي��ن م�سيحي o �آخر 
�سيء يحمل فيه �لإن�س�ن �إىل مثو�ه �لأخري

مهني��ً�: يجعل��ك ه��ذ� �ليوم م��ن �لأقوي�ء ج��ّد�ً، لك��ّن �لأعد�ء 
ب�نتظ�ر �أول خط�أ ترتكبه لالنق�س��ص عليك و�حللول مك�نك 
ع�طفي��ً�: �لعالق�ت �لع�برة ل ت��دوم عمومً�، لذ�، من �لأف�سل 

�أن تبحث عن �ل�سخ�ص �ملالئم لتكمل �مل�سو�ر معه

مهني��ً�: يجعل��ك هذ� �لي��وم ت�سيع يف بع���ص �لتف��سيل، 
فتتوه��م �أم��ور�ً غ��ري موج��ودة، وح���ول �أن تك��ون �أكرث 
�بت��ك�ر�ً لتحتف��ظ مبوقع��ك �ملتق��دم يف �لعم��ل ع�طفيً�: 
علي��ك �أن ت�س�عد �ل�رشيك ليتمكن م��ن �لتعبري عن حقيقة 

م�س�عره، وخ�سو�سً� بعد فرتة من �لرتقب بينكم�

مهني��ً�: تخترب ه��ذ� �ليوم بع���ص �لأم��ور �جلديدة يف 
�لعمل لعلك ت�سل �إىل نتيجة �أف�سل مم� كنت تتوقع

ع�طفي���: تعيد �لتفك��ري و�لنظر يف عالقت��ك �لع�طفية 
وتط��رح عدد�ً م��ن �لت�س�وؤلت حول ه��ذه �لعالقة وم� 

جديته� و�أهميته� ب�لن�سبة �إليك

مهني��ً�: �أجن��ز مه�م��ك �ملوكلة �إلي��ك على �أكم��ل وجه ول 
تكل��ف �لآخري��ن �لقي���م مب� �أن��ت ق���در على �لقي���م به، 
فهم لي�سو� بكف�ءتك ع�طفي��ً�: �لتزم عهودك جت�ه �حلبيب 
ول تتج�هله��� ول تقط��ع له وع��ود�ً لئال يتهم��ك ب�لكذب 

و�لتملق، فتخ�رشه

مهني��ً�: يتحدث هذ� �ليوم عن ت�أل��ق و�سفر وحيوية ممت�زة، 
وهذ� وحده كفي��ل بخلق ح�لة من �لطمئن�ن لتحمي نف�سك 
م��ن خمطط���ت �لآخري��ن ع�طفي��ً�: ت�أجي��ل �ملو�جه��ة م��ع 
�ل�رشي��ك، يعّمق �خلالف بينكم� عل��ى �ملدى �لطويل، لذ� كن 
على ��ستعد�د ملف�حتته مب� يعرتيك من م�س�عر �سلبية �إز�ءه

مهني��ً�: ت�ستج��د بع���ص �لأم��ور �لت��ي تدفع��ك �إىل �إع���دة 
مهن��ة  �أي  يف  �لزم��الء  ب��ني  طبيع��ي  وه��ذ�  ح�س�ب�ت��ك، 
وخ�سو�سً� يف ظل وجود �لغرية �ملهنية ع�طفيً�: �إذ� رغبت 
يف ترك �ل�رشيك، عليك �أن ت�س�رحه ب�لأ�سب�ب و�لدو�فع �إىل 

ذلك مر�ع�ة ل�سعوره

االسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الثور

الحمل

الجوزاء

السرطان

الجدي

الدلو

الحوت

 حظك 
           اليوم

مهني��ً�: تخف �حلرك��ة يف �لعمل بع���ص �ل�سيء، ويكون 
�لإهم�ل مكلفً� جد�ً، ف�س�رع �إىل ت�سحيح �لأو�س�ع قبل 
ف��و�ت �لأو�ن ع�طفي��ً�: ميكن �أن يخ��ف �لوهج �لع�طفي 
نوع��ً� م� �إذ� �بتعدت عن �ل�رشيك وقتً� طوياًل، وعليك �أن 

جتد �ل�سبب �حلقيقي، وهذ� م� ي�سّهل �لأمور

مهني��ً�: ل تت��وّل �لقي���م ب�أي �أعم���ل جديدة قب��ل �أن تنهي 
�أعم�لك �لقدمية، وعليك �أخذ ق�سط من �لر�حة قبل �لنطالق 
ب���أي م�رشوع جديد ع�طفيً�: ح�ف��ظ على عالقتك ب�حلبيب 
ف�أن��ت ل��ن جت��د ل��ه بدي��اًل يك��ون �أك��رث �إخال�س��ً� وتف�نيً� 

وت�سحية من �أجلك حتى يف �أ�سعب �لظروف 

مهني��ً�: ل حت���رش �أنف��ك يف موق��ف حم��رج، ول��ن جت��دي 
حم�ولتك لتو�سي��ح غ�يتك و�أهد�فك نفعً� لأن �لأمور تكون 
ق��د ��ستفحلت ع�طفي��ً�: �لعون �لذي حظيت ب��ه �أخري�ً يتيح 
ل��ك �لتخطيط ب�سكل �أف�سل ل�سم�ن �مل�ستقبل بكل تف��سيله 

وخططه و�أحالمه �لوردية

مهني��ً�: ل تكن �سعيف��ً� مهم� ح���ول بع�سهم �ل�سغط 
علي��ك، فقدرت��ك ف�ئق��ة ملع�جل��ة �أي ع��رثة تعرت���ص 
طريق��ك ع�طفيً�: تع�مل مع �ل�رشيك كم� تقت�سي �آد�ب 
�ل�سلوك، فه��و ح�س��ص جد�ً، لكّن��ه يف �لوقت غري �سهل 

كم� تت�سور

مهني��ً�: �ليوم ُتت�ح ل��ك فر�ص ��ستثن�ئي��ة، وتنجح يف 
ل  حملة دع�ئية كب��رية ت�ستقطب فيه��� �لت�أييد وتتو�سّ
�إىل �إقن���ع �رب���ب �لعم��ل بوجهة نظ��رك ع�طفيً�: تطّل 
بج�ذبي��ة ق�س��وى ويك��ون بريق��ك م�سع��ً� وت�ستقط��ب 
�هتم���م �ل�رشي��ك �أك��رث م��ن �أي وق��ت م�س��ى، فيعم��ل 

�مل�ستحيل لإر�س�ئك

مهنيً�: يتحدث هذ� �ليوم عن م�س�عدة قيمة تتلق�ه� 
م��ن قبل �أحد �لزم��الء لأن �لط�ق��ة �ملطلوبة لإجن�ز 
�أعم�ل��ك قد تفوق قدر�تك �لذ�تية ع�طفيً�: مهم� تكن 
�إر�دت��ك �سلب��ة ل��ن تكون وحده��� ك�فية لل��رد على 

جميع متطلب�ت �ل�رشيك وتنفيذه�


