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 Vue ترفع سعر اشتراكات خدمة
لـ5دوالرات إضافية

زمن الرواية ... نموذجًا ألفكار تأكل أصحابها

األسبرين يقي من خطر اإلصابة 
بمرض الزهايمر

"معدن" يمكنه معالجة األرق وتحسين النوم

تسمح بقراءة رسائل الماليين من 
Gmail مستخدمي

تكشف عن  أندرويد جو  
 

 اأعلن��ت �رشك��ة �سوين ع��ن رفع �سعر خدم��ة Vue للم�ستخدمني مبق��دار 5دوالرات 
جلمي��ع اال�س��راكات، و�ستاأخذ التغ��رات اجلديدة جمراها مع نهاي��ة ال�سهر احلايل 
بحي��ث يرتفع �سع��ر اال�سراك االأ�سا�سي م��ن 39.99دوالر اإىل 44.99دوالر وتعرب 
خدم��ة Vue م��ن خدم��ات املحت��وى املميزة، حي��ث تق��دم العديد م��ن اخليارات 
للم�ستخدم��ني ال �سيم��ا خدم��ات ب��ث املحت��وى الفري��د وكذلك املحت��وى اخلا�ص 
بالعدي��د من ال�سب��كات الرفيهية يف الواليات املتحدة. وقال��ت ال�رشكة اأن ارتفاع 
�سع��ر اخلدمة ياأتي نتيجة ارتفاع التكاليف الت�سغيلي��ة وكذلك االأ�سعار ب�سكل عام، 
وهو ما يتطلب منها زيادة اأ�سعار اال�سراك لتتما�سي مع االرتفاع امل�ستمر. وتوفر 
 Ultra و ،Access، Core، Elite :اخلدم��ة 4 اأن��واع م��ن اال�س��راكات، وه��ي
و�سرتف��ع ال�سع��ر بنف�ص القيمة جلمي��ع اال�س��راكات، بحيث اأن اخلدم��ة االأ�سا�سية 

�ستكون بقيمة 44.99$

  ك�سف��ت درا�س��ة اأمركي��ة حديث��ة اأن االأ�سربي��ن يقل��ل 
م��ن خطر االإ�ساب��ة مبر�ص األزهامي��ر ويبطئ من تطور 
املر���ص ل��دى امل�ساب��ني ب��ه. وك�سف��ت التج��ارب على 
الفئ��ران نتائ��ج مذهلة بع��د اإعطائها جرع��ة منخف�سة 
م��ن حب��وب االأ�سربي��ن، دم��رت بروتينات �سام��ة تقتل 
اخلالي��ا الع�سبية يف الدم��اغ، وت�سبب تل��ف االأع�ساب 
م��ن  فري��ق  ووج��د  باملر���ص.  االإ�ساب��ة  اإىل  وت��وؤدي 
املرك��ز الطب��ي جلامع��ة را���ص يف �سيكاغ��و، اأدل��ة على 
اأن��ه ميكن ا�ستخ��دام االأ�سربي��ن الإزالة بيت��ا اأميلويد من 
منطق��ة احل�سني باملخ، وهي املنطق��ة التي تتحكم يف 
الذاك��رة. ويع��زز االأ�سربين امل��ادة الكيميائي��ة امل�سماة 
"PPARA"، والت��ي ت�ساعد على تنظيف اخلاليا، مبا 
يف ذل��ك الع�سبون��ات، من "احلطام" مث��ل بيتا اأميلويد 
املرتب��ط باخل��رف. وقالت الدكت��ورة �س��ارة اإماري�سيو، 
رئي�س��ة اأبح��اث مر���ص األزهامير يف اململك��ة املتحدة، 
اإن "الدرا�س��ة تك�سف عن روؤى مهمة لالآليات التي ميكن 
لالأ�سربي��ن اأن يوؤثر فيه��ا على �سحة الدماغ، اإال اأن هذه 
الدرا�س��ة �سغرة واأجريت على الفئ��ران، لذا من ال�سابق 
الأوان��ه ا�ستخال�ص ا�ستنتاجات حول م��ا اإذا كان ميكن 
ا�ستخدام االأ�سربين لعالج مر�ص الزهامير لدى الب�رش".

ي�س��كل االأرق م�سكل��ة حقيقي��ة بالن�سبة للكثرين مم��ن ال ميار�سون 
الريا�س��ة وي�ستهلك��ون كمي��ات كب��رة م��ن الكافيني بع��د ال�ساعة 

الثالثة ظهرا، اأو يعانون من ارتفاع م�ستويات هرمون االإجهاد.
ولك��ن جمموع��ة من التج��ارب احلديثة ك�سفت عن وج��ود نق�ص يف 
املغني�سي��وم ل��دى اآالف االأ�سخا���ص الذين يعانون م��ن االأرق، وفقا 
لتقارير Healthista. واأظهرت الدرا�سات اأن مكمالت املغني�سيوم 
ميكن اأن حت�سن كفاءة النوم وم�ستويات امليالتونني الطبيعية، وهو 
هرم��ون اأ�سا�س��ي لتنظيم النوم الطبيعي. ووج��دت درا�سة جديدة اأن 
املغني�سي��وم املطب��ق مبا���رشة عل��ى اجللد، ميك��ن اأن ينق��ل املعدن 

اإىل اجل�س��م ب�س��كل اأ�رشع واأكرث كف��اءة من املكم��الت االأخرى، كما 
ي�ساع��د على حت�سني نوعية النوم ل��دى %92 من االأ�سخا�ص الذين 
يعان��ون م��ن االأرق. ويف الواق��ع، غالب��ا م��ا يرتب��ط اال�ستيقاظ من 
الن��وم باالإجه��اد اأو القل��ق اأو االكتئ��اب، وه��ذه هي احل��االت التي 
ميكن اأن تتفاقم ب�سبب نق�ص املغني�سيوم، ح�سب قول خبر التغذية، 
غري��غ ويزيرهيد. وي�سيف ويزيرهي��د اأن "املغني�سيوم هو واحد من 
اأكرث املعادن وفرة يف اجل�سم، وتعتمد خاليانا كلها على م�ستويات 
منا�سبة منه يتم احلفاظ عليها. كما يعد امل�سوؤول عن اأكرث من 300 
وظيف��ة كيميائي��ة حيوية يف اجل�سم، وت�سمح الكمي��ات الكافية منه 

بتطوي��ر عظام اأق��وى واإنتاج طاقة اأكرث كفاءة وزي��ادة القدرة على 
مقاومة االأمرا�ص".

ويعم��ل املغني�سي��وم عل��ى تن�سي��ط هرم��ون اأق��ل �سه��رة ���رشوري 
للن��وم، اإىل جان��ب امل�ساع��دة على خف���ص م�ستوي��ات الكورتيزول 

واالأدرينالني، التي ميكن اأن تيقظنا اأثناء النوم.
وق��ال ويزيرهيد: "اإن��ه ي�ساعد على حت�سني نوعي��ة النوم من خالل 
تفاعل��ه م��ع الناق��ل الع�سب��ي املع��روف با�س��م )GABA(، وهو 
حم�ص اأميني م�سوؤول عن احلد من القلق وتعزيز اال�سرخاء واإعداد 

اأج�سامنا للنوم".

  ثار الكثر من اجلدل وامل�ساكل حول في�سبوك بعد ف�سيحة ت�رشيب البيانات عرب تطبيقات 
الطرف الثالث، لكن االأمر يبدو اأبعد من �رشكة في�سبوك وحدها، حيث اأن قوقل هي االأخرى 
ت�سم��ح ملطوري الطرف الثالث قراءة ماليني ر�سائل الربيد االإليكروين Gmail. وك�سفت 
�سحيفة وول �سريت جورنال عن كّون قوقل ت�سمح للمطورين مب�ساهدة الربيد االإليكروين 
اخلا���ص بامل�ستخدمني وكذلك ق��راءة الر�سائل ومعرفة التفا�سي��ل االأخرى حولهم والتي 
تك��ون موج��ودة يف الربيد االليكروين مث��ل العناوين واأرقام الهات��ف وغرها. واحلقيقة 
اأن��ه عن��د دخول امل�ستخدمني اإىل ح�ساباتهم، فاإن خي��ار املوافقة على عدة خيارات بينها 
ال�سم��اح لتطبي��ق ب��اأداء املهام تكون حا�رشة وتطل��ب قوقل من امل�ستخدم��ني ال�سماح اأو 
الرف���ص للدخ��ول اإىل ح�ساباته��م، وه��و ما يعن��ي اأنها اأخ��ذت االأذن م��ن امل�ستخدم دون 
دراي��ة كاملة منه حول االأمر، حيث اأن احلقيقة هي بقراءة اأ�سخا�ص عاديني م�سئولني عن 

التطبيقات للر�سائل ولي�ص فقط نظام حمدد لفرزها وهكذا.

 ظهرت �سور م�رشبة لهاتف اأندرويد جو الذي ُتطلقه جوجل لتك�سف عن ت�سنيع ال�رشكة 
الكوري��ة �سام�س��وجن له وعدم احتوائه عل��ى واجهة امل�ستخدم املعت��ادة التي ظهرت يف 
الن�سخ القدمية من ال�سل�سلة.وح�سل موقع SamMobile على عدد من ال�سور اخلا�سة 
بالهات��ف اجلديد، حيث ميتلك �س��كل نحيف ومتطور ب�سا�سة مل�سي��ة كاملة وبدون اأزرار 
يف اأ�سف��ل ال�سا�س��ة على غ��ر العادة، كما اأن��ه ال يحتوي على ما ُيع��رف بن�سخة اأندوريد 
اخل��ام اأو stock Android وه��ي الن�سخة االأب�سط واالأخف م��ن نظام الت�سغيل، لكنه 
يف نف�ص الوقت يحتوي على تطبيقات النظام االأ�سا�سية لن�سخة جو مع واجهة م�ستخدم 
م��ن �سام�سوجن.وبح�سب املوقع، فاإن ال�رشك��ة اأطلقت ا�سم J2 على الهاتف اجلديد، ورمبا 
ياأتي هذا االأمر يف تطور كبر لربنامج جوجل يف توفر هواتف اأندرويد جو يف االأ�سواق 
النامية، حيث اأنها �ست�ستغني عن التقليد امل�ستمر بوجود الن�سخة املب�سطة من النظام يف 

الهواتف منخف�سة التكلفة و�ستبداأ بتوفرها ب�سكل �سبيه للهواتف العادية.

سامسونجسوني غوغل

تختار  االأف��ك��ار  اأن  اأم  اأف��ك��اره��م  ي�سنعون  االأ�سخا�ص  ه��ل 
مقولة  ب�ساأن  يطرح  باأن  جديراً  اأج��ده  �سوؤال  هو  اأ�سخا�سها؟ 
بجابر  العربي  القارئ  ذهن  يف  ارتبطت  التي  الرواية«  »زمن 
البع�ص.  ذهن  يف  النقدي  ومنجزه  تختزله  تكاد  بل  ع�سفور، 
اأم  ع�سفور  جلابر  املقولة  ه��ذه  ن�سبة  دق��ة  م��دى  ي�سغلني  ال 
الرواية«  »ع�رش  كتابه  يف  – مثاًل-  املو�سوي  جا�سم  ملح�سن 
ال�سابق تاريخيًا على كتابات ع�سفور وجملدى جملة »ف�سول« 
القاهرية املخ�س�سني للحديث عن زمن الرواية اأم لغرهما. فما 
ي�سغلني حقيقة هو هل هذه املقولة ما زالت ت�ستحق اأن تكون 
فكرة؟ اأم اأنها ت�سّطحت من تلقاء ذاتها وفقدت جدارتها، فاأم�ست 
تابوتًا اأو �سنمًا ال ي�ستطيع جابر ع�سفور نف�سه اأن مينع النا�ص 
بالفكرة  االآخرين  اأفكار  ومقارنة  عليه  اأفكارهم  عر�ص  من 
امليتة ال�ساكنة داخل التابوت. اإن الفكرة امليتة ال ُيحكم عليها 
مبدى �سحتها من خطئها اأو بعدد املتفقني معها اأو املختلفني 
املتفقني معها  ِمن  اال�ستهالك  ِمن كرثة  حولها، فموتها ناجم 
اأخرى.  اأفكار  اإنتاج  اإىل  ا�ستهالكًا مل يف�ص  واملختلفني حولها 

فالأن املوتى غر قادرين على والدة اآخرين، فاإن االأفكار امليتة 
غر قادرة على والدة اأفكار اأخرى. هي مكتفية بذاتها يف حال 
ال�سكون داخل تابوت. والفارق اأن املوتى يتحللون ويتحولون 
لعنا�رش تاأكلها الربة، بينما االأفكار امليتة تاأبى اأن تتحلل يف 
اأي تربة الأنها حمّنطة داخل تابوت ي�سكن عقل متلق ما. وحتى 
اأكون اأكرث دقة، فالفكرة امليتة غر قادرة على اإنتاج خمتلفني 
معها، بل ما تفعله اأنها ت�سف وتر�سد واقعًا ما، وهذا الو�سف 
يقره الكثرون، ويعر�ص على الواقع املر�سود كثرون اأي�سًا. 
فاالعرا�ص على الواقع املر�سود ال مينح الفكرة امليتة �رشف 
اأن تكون فكرَة اأنتجت خمتلفني معها، متحفزين ال�ستيالد اأفكار 
اأخرى منها. اإن االأفكار حني متوت تتحول اإىل مقوالت فتتوح�ص، 
والوحو�ص ال ميكن تروي�سها ب�سهولة، فهي ال �ساحب لها وال 
اأطلق �رشاحها  والء لها، فال متيز املقوالت املتوح�سة بني مْن 
اأو من قاَوم وجودها. املقوالت املتوح�سة تاأبى  للمرة االأوىل، 
اأنها  �سوى  لها  معجزات  دون  من  تتاأله  مت�سّيدة،  تكون  اأن  اإال 
�ساكنة يف تابوت العقل منذ زمن بعيد. لقد حتولت فكرة »اأننا 
نعي�ص زمن الرواية« اإىل مقولة تردد على االأل�سنة من�سوبة اإىل 
ناقد ومفكر له الكثر من االأفكار اجلديرة بالتاأمل واملراجعة، 
مْن  فاأكلت  توّح�ست  مقولة  و�سارت  حتّولت  التي  الفكرة  لكن 

ي�سطر  وهو  ناقد  كل  تاأمل  لو  ماذا  غره.  قبل  �رشاحها  اأطلق 
اأن تاأكلني؟ ال �سك يف  اأي فكرة كتبتها ميكن  اأفكاره مت�سائاًل 
اأن حتول فكرة اإىل مقولة يجلب ل�ساحبها لبع�ص الوقت �سهرة 
و�سلطة رمزية، لكن يبدو اأن الت�ساوؤل عن الثمن املدفوع مقابل 
فكرة �سارت  النقدي، وبني  له منجزه  ناقد  االرتباط بني  هذا 
ميتة هو ت�ساوؤل م�رشوع، وقد يدفع البع�ص اإىل التوج�ص خوفًا 
ُمطِلقًا  اأو  لها  اأو وهي تختاره منتجًا  اأفكاره وهو ينتجها  من 
ل�رشاحها. وماذا ميكن اأن يفعل مْن يخاف على نف�سه من اأفكاٍر 
قد تاأكله؟ هل يقوم بواأدها يف املهد؟ هل لديه االإرادة الكاملة 

نه من كْبِت فكرٍة يعرف اأنها �ستختزله م�ستقباًل؟! التي متكِّ
اأفكاره  مع  ناقد  يفعل  اأن  ميكن  م��اذا  للتفكر؛  اإث��ارة  االأك��رث 
اأمام عينيه،  اإىل مقوالت متوح�سة تنه�ص منجزه  بعد حتولتها 
وت�سل�سل عقول اآخرين وتربطهم يف وتده من دون اإرادته ومن 

دون اإرادتهم.
�سوى  كانت  ما  الأنها  للمراجعة؛  قابلة  غر  امليتة  الفكرة  اإن 
الرغبات  الختالف  حوله  خمتلٌف  لكنه  م�سهود،  لواقع  و�سف 
ممن  جاءت  واإن  ميتة،  لفكرة  مراجعة  كل  واالأذواق.  واالأه��واء 
فيها  وتبث  املقولة  حُتيي  لن  االأوىل،  للمرة  �رشاحها  اأطلق 
حياة فتكون فكرَة قادرَة على اإنتاج خمتلفني حولها اأو قابلة 

مبثابة  هي  املقوالت  فمراجعة  منها،  اأخرى  اأفكار  ال�ستيالد 
�سهيتها  وتفتح  وح�سية  الوحو�ص  تزيد  القوة  فائقة  من�سطات 
وتوح�ست،  فكرة ماتت  الرواية«  »زمن  اإن  ال�سحايا.  ملزيد من 
لكنها يف طريقها اأكلت مْن اأطلق �رشاحها، ونه�ست يف منجزه 
تتوح�ص  زالت  ال  بل  بذلك  تكتف  ومل  بالتاأمل،  اجلدير  النقدي 
وتاأكل كل من ير�سد واقعًا تهيمن عليه الرواية يف �سكل وا�سح 
مقارنَة بغرها من االأنواع االأدبية. مل تكن عبارة: »نحن نعي�ص 
�رشاحها،  ع�سفور  جابر  اأطلق  فكرة  جمرد  الرواية«،  زمن  يف 

واإمنا يبدو اأنها الفكرة التي اختارت �ساحبها. كيف؟
اأن ياأكل غره من االأنواع  اأدبي ا�ستطاع  الرواية نوع  اأن  يبدو 
لت�سمل  ماهياته  وتعددت  ذاته  فتمددت  االأدبية  وغر  االأدبية 
الق�سة  من  وبع�سًا  امل�رشح  من  وبع�سًا  ال�سعر  من  بع�سًا 
وفيه من  الت�سكيلي  الفن  وفيه من  ال�سينما  وفيه من  الق�سرة 
املقالة... اإلخ. اإن هذه الطبيعة اال�ستحواذية للرواية يف عالقتها 
املعادل  متثل  مقولة  اإىل  حاجة  يف  كانت  االأخ��رى  باالأنواع 
فح�سب،  للرواية  اال�ستحواذية  الطبيعة  لر�سد  لي�ص  النقدي، 
�سك-  ال  ع�سفور-  جابر  ولعب  االأر���ص.  يف  لها  ن  ليمكِّ واإمنا 
الوح�ص  ل�سغط  وم�ستجيبًا  ر�سده،  بدقة  موؤمنًا  ذلك  يف  دوراً 

النوعي وطبيعته اال�ستحواذية على غره من االأنواع.

الجورنال – متابعة 

متقاطعة كلمات

عموديًا �أفقيًا
1 طري��ق معبد ال�ستخدام الطي��ارات o رقة يف التعامل 

اأو يف ال�سكل
o مهرجان مو�سيقي تون�سي 2 جمموع حربة 

3 يو�سع على احل�سان o ممر جبلي حدودي �سهر بني 
افغان�ستان وباك�ستان

o مدينة  4 فعل ا�سدار ال�سوت من ح�رشات مثل النحل 
عراقية ن�ساأ فيها خط من خطوط اللغة العربية املهمة

5 اأطول اأنهار االحتاد االأوروبي والثاين بعد نهر الفولغا
6 فع��ل ما�ص مرتبط بن�ساط احلرامي )معكو�سة( o يف 

احلية ويو�سف بالزعاف )معكو�سة(
7 ل��ك وي�ستخدم��ه غ��رك اأك��رث من��ك o تق��ال يف لون 

العيون
اأو ت�سويقية  8 احتف��االت تق��ام يف منا�سبات تكرميي��ة 

وغرها
 o مطرب �سوري يلقب ب�سلطان الطرب o 9 ن�سف واحد

اإله ال�سم�ص عند الفراعنة
10 باعث النه�سة املو�سيقية يف م�رش

1 بح��ر وا�س��ع o البح��ر العميق وي�ستخ��دم للداللة 
على كتاب يف اللغة

o نقوم بدر�سها 2 جواهر 
األوان الب�رشة o ملون بلون من  3 قمة االأ�سياء 

4 �ساع��ر لبن��اين مهج��ري o ل��ه عالق��ة بالغالف 
الهوائي حول االأر�ص

o ملك الغابة 5 حالة القعود 
6 الة مو�سيقية جلدية o رمز الكربيت يف الكيمياء 

o بنت تت�سم بالعناد
7 عك���ص متما�س��ك o ".... زاده اخليال" كنا غناها 

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

9 ك��رة )بلهجة البع�ص( o ا�س��م علم موؤنث مبعنى 
القردة ال�سغرة o يف ال�سلم املو�سيقي

10 انفج��ار ال�سب��ح o رج��ل دي��ن م�سيحي o اآخر 
�سيء يحمل فيه االإن�سان اإىل مثواه االأخر

مهني��ًا: يجعل��ك ه��ذا اليوم م��ن االأقوياء ج��ّداً، لك��ّن االأعداء 
بانتظار اأول خطاأ ترتكبه لالنق�سا�ص عليك واحللول مكانك 
عاطفي��ًا: العالقات العابرة ال ت��دوم عمومًا، لذا، من االأف�سل 

اأن تبحث عن ال�سخ�ص املالئم لتكمل امل�سوار معه

مهني��ًا: يجعل��ك هذا الي��وم ت�سيع يف بع���ص التفا�سيل، 
فتتوه��م اأم��وراً غ��ر موج��ودة، وح��اول اأن تك��ون اأكرث 
ابت��كاراً لتحتف��ظ مبوقع��ك املتق��دم يف العم��ل عاطفيًا: 
علي��ك اأن ت�ساعد ال�رشيك ليتمكن م��ن التعبر عن حقيقة 

م�ساعره، وخ�سو�سًا بعد فرة من الرقب بينكما

مهني��ًا: تخترب ه��ذا اليوم بع���ص االأم��ور اجلديدة يف 
العمل لعلك ت�سل اإىل نتيجة اأف�سل مما كنت تتوقع

عاطفي��ا: تعيد التفك��ر والنظر يف عالقت��ك العاطفية 
وتط��رح عدداً م��ن الت�ساوؤالت حول ه��ذه العالقة وما 

جديتها واأهميتها بالن�سبة اإليك

مهني��ًا: اأجن��ز مهام��ك املوكلة اإلي��ك على اأكم��ل وجه وال 
تكل��ف االآخري��ن القي��ام مبا اأن��ت ق��ادر على القي��ام به، 
فهم لي�سوا بكفاءتك عاطفي��ًا: التزم عهودك جتاه احلبيب 
وال تتجاهله��ا وال تقط��ع له وع��وداً لئال يتهم��ك بالكذب 

والتملق، فتخ�رشه

مهني��ًا: يتحدث هذا اليوم عن تاأل��ق و�سفر وحيوية ممتازة، 
وهذا وحده كفي��ل بخلق حالة من االطمئنان لتحمي نف�سك 
م��ن خمطط��ات االآخري��ن عاطفي��ًا: تاأجي��ل املواجه��ة م��ع 
ال�رشي��ك، يعّمق اخلالف بينكما عل��ى املدى الطويل، لذا كن 
على ا�ستعداد ملفاحتته مبا يعريك من م�ساعر �سلبية اإزاءه

مهني��ًا: ت�ستج��د بع���ص االأم��ور الت��ي تدفع��ك اإىل اإع��ادة 
مهن��ة  اأي  يف  الزم��الء  ب��ني  طبيع��ي  وه��ذا  ح�سابات��ك، 
وخ�سو�سًا يف ظل وجود الغرة املهنية عاطفيًا: اإذا رغبت 
يف ترك ال�رشيك، عليك اأن ت�سارحه باالأ�سباب والدوافع اإىل 

ذلك مراعاة ل�سعوره

االسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الثور

الحمل

الجوزاء

السرطان

الجدي

الدلو

الحوت

 حظك 
           اليوم

مهني��ًا: تخف احلرك��ة يف العمل بع���ص ال�سيء، ويكون 
االإهمال مكلفًا جداً، ف�سارع اإىل ت�سحيح االأو�ساع قبل 
ف��وات االأوان عاطفي��ًا: ميكن اأن يخ��ف الوهج العاطفي 
نوع��ًا ما اإذا ابتعدت عن ال�رشيك وقتًا طوياًل، وعليك اأن 

جتد ال�سبب احلقيقي، وهذا ما ي�سّهل االأمور

مهني��ًا: ال تت��وّل القي��ام باأي اأعم��ال جديدة قب��ل اأن تنهي 
اأعمالك القدمية، وعليك اأخذ ق�سط من الراحة قبل االنطالق 
ب��اأي م�رشوع جديد عاطفيًا: حاف��ظ على عالقتك باحلبيب 
فاأن��ت ل��ن جت��د ل��ه بدي��اًل يك��ون اأك��رث اإخال�س��ًا وتفانيًا 

وت�سحية من اأجلك حتى يف اأ�سعب الظروف 

مهني��ًا: ال حت���رش اأنف��ك يف موق��ف حم��رج، ول��ن جت��دي 
حماولتك لتو�سي��ح غايتك واأهدافك نفعًا الأن االأمور تكون 
ق��د ا�ستفحلت عاطفي��ًا: العون الذي حظيت ب��ه اأخراً يتيح 
ل��ك التخطيط ب�سكل اأف�سل ل�سمان امل�ستقبل بكل تفا�سيله 

وخططه واأحالمه الوردية

مهني��ًا: ال تكن �سعيف��ًا مهما ح��اول بع�سهم ال�سغط 
علي��ك، فقدرت��ك فائق��ة ملعاجل��ة اأي ع��رثة تعر���ص 
طريق��ك عاطفيًا: تعامل مع ال�رشيك كما تقت�سي اآداب 
ال�سلوك، فه��و ح�سا�ص جداً، لكّن��ه يف الوقت غر �سهل 

كما تت�سور

مهني��ًا: اليوم ُتتاح ل��ك فر�ص ا�ستثنائي��ة، وتنجح يف 
ل  حملة دعائية كب��رة ت�ستقطب فيه��ا التاأييد وتتو�سّ
اإىل اإقن��اع ارب��اب العم��ل بوجهة نظ��رك عاطفيًا: تطّل 
بجاذبي��ة ق�س��وى ويك��ون بريق��ك م�سع��ًا وت�ستقط��ب 
اهتم��ام ال�رشي��ك اأك��رث م��ن اأي وق��ت م�س��ى، فيعم��ل 

امل�ستحيل الإر�سائك

مهنيًا: يتحدث هذا اليوم عن م�ساعدة قيمة تتلقاها 
م��ن قبل اأحد الزم��الء الأن الطاق��ة املطلوبة الإجناز 
اأعمال��ك قد تفوق قدراتك الذاتية عاطفيًا: مهما تكن 
اإرادت��ك �سلب��ة ل��ن تكون وحده��ا كافية لل��رد على 

جميع متطلبات ال�رشيك وتنفيذها


