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تنسخ قنوات تيليغرام إلى تطبيقها
 

قراءة تحليلية في كتاب الشر السائل )العيش مع الالبديل(

باحثون: حليب الصويا خطر قاتل 

علماء يطورون روبوتات 
لمرضى الزهايمر 

لتعلم اإلنجليزية تفاعليا عبر 
الماسنجر

تكشف عن 3 معالجات سنابدراغون 
جديدة 

 يتمي��ز تطبي��ق تيليغ��ر�م باأفكاره �ملختلف��ة �لتي جعلت��ه ي�ضبح �ضم��ن �أف�ضل 
تطبيق��ات �ملر��ضلة يف �لعامل منذ �إطالقه بالرغم من �ضعبية �لتطبيقات �لأخرى، 
ولع��ل �لأمر يكمن يف ك�نه مفيد�ً لالأ�ضخا�ص �لعاديني �أو �مل�ؤ�ض�ضات و�ل�رشكات 
لتنظي��م �أعمالها وحت��ى �لرتويج خلدماته��ا وطرح �أخبارها ب�ض��كل دوري. لكن 
عل��ى ما يب��دو فاأن في�ضب���ك معجبة بهذ� �لأم��ر، فبعد ن�ضخ جمي��ع مز�يا �ضناب 
�ض��ات �إىل تطبيقه��ا �ملع��روف �إن�ضتق��ر�م، ها ه��ي �لآن تق�م بن�ض��خ باقي مز�يا 
تيليغ��ر�م �إىل تطبيقها �لأخ��ر و�ت�ضاب. حيث �أ�ضافت �ل�رشكة مي��زة �لقن��ت �إىل 
تطبيقها. وبح�ضب ما نبه �إىل م�قع TechCrunch ، فاإن �لتعديالت �جلديدة 
عل��ى �ملجم�ع��ات يف و�ت�ضاب ت�ضمل تغري�ت جلعل �ملدير يق�م بن�رش �لأخبار �أو 
�لعناوي��ن ويق���م �مل�ضرتكني بالط��الع عليها فقط وذلك ب�ض��كل مماثل بقن��ت 

تيليغر�م.

 ح��ذر علماء فرن�ضي���ن، من �أن حليب �ل�ض�ي��ا يعيق عملية 
من��� �لأطفال �لر�ضع وميكن �أن يت�ضب��ب باأعر��ص و�أمر��ص 
ت���ؤدي �إىل �ل�ف��اة. و�أجرى �لباحث�ن در��ض��ة �ضاملة تتعلق 
بتز�ي��د ��ضتخ��د�م �لأمه��ات لالأغذي��ة �لنباتي��ة ومنتجاتها 

كحليب �ل�ض�يا، لتغذية �أطفالهن حديثي �ل�لدة.
وي���ؤدي هذ� �لن���ع من �لتغذي��ة، وفقا للعلم��اء، �إىل �إرهاق 
�لأطف��ال ب�ضدة. فعلى �لرغم من �حت����ء حليب �ل�ض�يا على 
كمية كبرية من �لكالي�ضي�م، �إل �أنه ل ميكن �أن يزود حديثي 

�ل�لدة مبا يكفي من �لعنا�رش �لالزمة لنم� �جل�ضم.

وقال��ت طبيبة �لأطفال يف م�ضت�ضفى ب�تكين�ضكايا مب��ضك�، 
�ضفيتالن��ا ز�ك��روي، معلقة على ه��ذه �لدر��ض��ة، �إن "�إعطاء 
�لطف��ل ن�عا و�حد� من �لربوتني �لنبات��ي ل يكفيه ليح�ضل 
عل��ى تغذية كامل��ة لنم� �ضح��ي". و�أ�ضاف��ت ب�تكين�ضكايا 
�أن ه��ذ� �لن�ع م��ن �لتغذية ي���ؤدي �إىل �حل�ضا�ضية و�لإ�ضابة 
بالك�ض��اح ومب�ضاكل يف �لأ�ضنان و�لعظ��ام و�ل�ضعر. وي�ضتعد 
�لنا�ضط���ن ملبادرة عملية حتث �ل�ضلطات على تبني قان�ن 
يحظر على �لن�ضاء �عتماد �لتغذية �لنباتية لالأطفال حديثي 

�ل�لدة. 

ط���رت ف��رق علمي��ة يف جمي��ع �أنحاء �لع��امل جمم�عة 
م��ن �لروب�تات لتق���م مبهام خمتلف��ة وت�ضاعد مر�ضى 
�آث��اره.  وجت��اوز  حتم��ل  عل��ى  و�أقربائه��م  �ألزهامي��ر 
ويع��د مر�ص �لزهامي��ر �ختب��ار� �ضعبا لي���ص للمر�ضى 
فح�ض��ب، ب��ل ولالأق��ارب و�لأ�ضخا���ص �لذي��ن يعتن���ن 
به��م. ولتخفيف هذ� �لعبء قام��ت جمم�عة من �لعلماء 
و�لأطب��اء باأمتتة �أجز�ء من مهام �لرعاية، وبرجم�� بها 
روب�تات متخ�ض�ضة تخ��دم مر�ضى �ألزهامير. �لروب�ت 
ب��ارو و�ضنع �لروب�ت "Paro" )�ضغري �لفقمة( لي�ؤن�ص 
�ألزهامي��ر وليح��ل م��كان �حلي��ن��ات  وح��دة مر�ض��ى 
�ملنزلي��ة �لأليفة. فه� على عك���ص �حلي��نات، ل يتطلب 
�أي �نتباه ز�ئد م��ن قبل �ملري�ص فه� ي�ؤن�ص وحدته ول 
ي�ض��كل خطر� عليه. وتق���م روب�تات �أخ��رى كالروب�ت 
"Silbot13" )م��ن �بت��كار علماء ك�ري��ا �جلن�بية(، 
مب�ضاع��دة �ملري�ص على �لنزول من �ل�رشير �أو �ل�ضتلقاء 
عليه، وتذكره �أي�ض��ا باأخذ �لأدوية يف م��عيدها وتقيم 
مز�ج��ه، و�إذ� لزم �لأمر تر�ضل ر�ضالة �إىل �أقربائه تعلمهم 
 ،"MARIO" ب��ضعه. كما �بتكر �لإيرلندي�ن روب�ت
وه��� مبثاب��ة �لرفي��ق ملري���ص �ألزهامي��ر، يدعم��ه يف 
�لت���ض��ل �لجتماع��ي، حي��ث يحت���ي عل��ى تطبيقات 
خمتلف��ة تت�ضم��ن بر�م��ج م��ضيقية و�إخباري��ة و�ألعاب. 
وي�ضتطي��ع ه��ذ� �لروب�ت تذك��ري �ملري���ص مبا�ضيه من 
خ��الل عر�ضه ل�ض���ره �لقدمية وملعل�م��ات عن مر�حل 

حياته �ملختلفة وكاأنها متر �أمامه ك�رشيط للذكريات.

تع��ددت �أ�ضاليب تعلم �للغ��ة �لإجنليزية وتن�عت م�ضادرها، فما ب��ني تطبيقات وم��قع 
وقن����ت ي�تي�ب وح�ضابات يف م��قع �لت���ض��ل �لجتماعية، وكل هذ� �لتن�ع يع�د يف 
�لأخري على �ملتعلم بالنفع و�لفائدة ويعطيه خيار�ت متعددة لختيار �لأن�ضب و�لأف�ضل.
وم��ن �لط��رق �جلديدة �لتي ميكن �ل�ضتفادة منها لتحقي��ق هذ� �لهدف، هي عرب ما�ضنجر 
�لفي�ضب�ك وعرب روب�تات �لدرد�ضة )Chatbots( �لتي �أ�ضبحت �أكرث �نت�ضار�ً يف �لآونة 
�لأخ��رية، تل��ك �لروبتات �لت��ي تتفاعل مع �مل�ضتخ��دم عرب و�جهة تطبي��ق �مل�ضاجنر من 
�أج��ل تقدمي خدم��ات معينة )مثل خدم��ات �لدعم �لفن��ي �أو �لطلب و�ل���رش�ء( �أو م�ضاعدة 
cha t )�مل�ضتخ��دم لل��ض�ل ملحت���ى رقمي خم�ض�ص. ميكن ��ضتخد�م ب���ت �لدرد�ضة 
bot( يف جم��الت كث��رية، منها �ملج��ال �لتعليمي، ومن �ملج��الت �لتعليمية �ملهمة 
يف ع�رشن��ا �حل��ايل: جمال تعلم �للغ��ة �لإجنليزية، ولأج��ل هذ� �لهدف؛ فق��د قام م�قع 
EnglishPT �ل��ذي �نطل��ق يف �لأ�ضا�ص كمبادرة �ضبابية ملمار�ضة �للغة �لإجنليزية، 

�أعلنت �رشكة ك��لك�م �لأمريكية �لر�ئدة يف �ضناعة معاجلات �له��تف و�لأجهزة �لذكية عن 
ثالث��ة معاجلات جديدة خم�ض�ضة لله��تف و�لأجهزة �لل�حية )تابلت( مت��ضطة �لإمكانيات 
و�ل�ضع��ر، وذل��ك �ضم��ن �ضل�ضلت��ي �ضنابدر�غ���ن 400 و600. وتاأت��ي �ملعاجل��ات �جلدي��دة 
�ضنابدر�غ���ن 429 و439 �ضم��ن �ضل�ضلة معاجل��ات 400، حيث تعترب �أ���رشع و�أكرث كفاءة 
باحلف��اظ على �لطاقة من معاجلات �ل�رشكة �ل�ضابقة 425 و430 �لتي كانت م�ضتخدمة يف 
ه��تف �لعام �ملا�ضي، حتى �أن �ملعالج 429 باإمكانه دعم �له��تف بكامري� بدقة 16 ميغا 
بك�ض��ل �أو دعم كام��ري� مزدوجة �لعد�ضة بدقة 8 ميغا بك�ضل لكل منها، فيما ي�ضتطيع �ملعالج 
439 دعم كامري� ت�ضل دقتها حتى 21 ميغا بك�ضل.  �أما معالج �ضل�ضلة 600، فه� معالج 
632 و�لذي يعترب �أ�رشع بنح� %40 من �ضابقه 626 ويدعم �ل�ضا�ضات بدقة 1080 بك�ضل، 
وكامري�ت بدقة 24 ميغا بك�ضل �أو كامري� بعد�ضة مزدوجة بدقة 13 لكل منها، كما �أنه يدعم 

�لتقاط �لفيدي� عايل �جل�دة 4K، ويقدم �رشعة �ت�ضال كبرية.

كوالكومواتساب  بوت
دردشة

بل  للي�نيد��ص  �حلد�ثة  نقد  يظهر  �أوربا  ل�ضيا�ضة  �لنقد  وبهذ� 
ه� ي�ضري �ىل نقطة مهمة جد� وهي �أن �مل�ضار �ل�ضيا�ضي �لقائم 
�لتي  �ل�ضعب�ية  على  رئي�ضيًا  �أعتماد�ً  معتمد  �لآن  و�ملتجذر 
تر�ضخت وبق�ة يف م�ضار�ت �لدول ويت�ضائل لي�نيد��ص هنا هل 
حقيقي  �أهتمام  مهتمة  هي  هل  �ل�ضيطرة  بهذه  �ل�ضعب�ية   �أن 
بخري�ت �لأمم حينما يجري �حلديث عنها ب�ض�رة �ل�طنية ؟؟؟ 
ويجيب ه� بعدم �مل��فقة علي هذ� �لكالم ذلك لأن �ل�ضعب�ية 
هي ترجمة قد �أُتقنت جيد�ً وحت�لت من �خلا�ص �ىل �لعام مع 
قدرتها على �أ�ضتغالل �خل�ف �أمت �أ�ضتغالل ز�ئد� �لكر�هية فهما 
�خل�ف  �أنه  نعم   ، تعبريه  حد  على  يتفارقان  ل  �ضيامي  ت��أم 
و�مل�ضلمني  �لأ�ضالم  من  خ�ف  �إنه  �أوربا  هاج�ص  ي�ضكل  �لذي 
كنم�ذج وكذ� �خل�ف من �ملهاجرين و�مللحدين و�لر�ديكاليني 
و�مل�ؤ�مر�ت �لعاملية وووو فاليمني �ملتطرف �لفرن�ضي كمثال 
بعد  �لأ�ضالمية  �جلاليات  على  كتحري�ص  �ل�ضعب�ية  ي�ضتخدم 
�أيبدو يق�ل لي�نيد��ص ] وكما بني مارك ليال  حادثة ت�ضاريل 
�ضارت  فقد  �أيبدو�  ت�ضاريل  بعد  لفرن�ضا  �لدقيق  حتليله  يف 

�ليمني  �أيدي  ق�ية يف  " �أ�ضت�ضالم" �أد�ة  ويلبك  مي�ضال  رو�ية 
�ملتطرف بدًل من خدمة �أهد�فه �لأولية و�لأ�ضا�ضية باأعتباره 
رو�ئيا �ضاخر�ً و�ضجاليًا وم�ضتفز�ً ونافيا للي�ت�بيا حيث ت�ض�ر 
على  �مل�ضلمني  و�أ�ضتيالء  لفرن�ضا  رئي�ص عربي  �لرو�ية �ضع�د 
�لرو�ية جمتمع �خل�ف  �لهجرة ففي  �حلكم عام ٢٠٢٢ب�ضبب 
، يخاطر �ل�ضحك بالتح�ل �ىل �ضيحة حرب ، وتتجه �لرو�ية 
من�ض�ر�ت  �ىل  �لتح�ل  �إىل  �لأن��ذ�ر  رو�يات  كل  مثل  �ل�ضاخرة 
�أوربا  �ىل  لقد حت�لنا   ، و�لكر�هية  �ضيا�ضية قامتة من �خلرف 
بكل  �أخذنا  لقد  منها،  ج��زء�ً  �أب��د�ً  تقبلنا  لن  �أنها  �أعتقد  �لتي 
خماوفها �ملر�ضية وتعميماتها �لنمطية �لتي تعمل �ضدنا يف 

�ملا�ضي [ كتاب �ل�رش �ل�ضائل �ص ١٣٢. 
�لنجاح   ه��ي  و�أن��ه��ا  �حلقائق  ذك��ر  م��ن  �ل�ض�ء  ه��ذ�  وعلى 
ت�ضخ�ضيه  يف  �ضاحبه  باومان  زيجم�نت  ي��فق  للي�نيد��ص 
و�لنجاح  �لنجاح  �حلقيقة هي  �أن  ق�له  �ل�ضديد هذ� يف  ور�أيه 
لكن مع هذه   ، �ضيء  ياأخذ كل  فيهما  �لفائز  و�أن  ه� �حلقيقة 
باومان  ير�ها  كما  للي�نيد��ص  �ل�ضديد  و�ل���ر�أي  �مل��فقة 
�لكاملة  �حلقيقة  عن  تخربنا  �حلقيقة  هذه  هل  يت�ضائل  لكنه 
ما  ه�  باومان  بح�ضب  ذلك  وتف�ضري   ، ل  باملطلق  ير�ها  فه� 
�لكامن  �لأفرت��ص �خلفي  ]�أننا بحاجة �ىل ك�ضف  يعتقده من 

فيما تق�له  . �إن  " �حلقيقة " هي فكرة �أقتتالية، فكرة تنتمي 
و�ل�رش�ع  و�لنز�ع  و�لتناف�ص  و�لأقتتال  �لعد�وة  مفرد�ت  �ىل 
�ىل  ت�ضري  فاإنها   ، �خلطاب  يف  �حلقيقة  فكرة  وردت  ومتى   ،
ح�ض�ر �ملتناف�ضني و�ملتنازعني و�ملت�ضارعني ، فاملعار�ضة 
�لتي يج�ضدونها هي �لتي ت�ضتدعي �أو رمبا حتتم ورودها، ويف 
حالة �مل��فقة �لعاملية غري �ملحتملة �ضتك�ن فكرة �حلقيقة ل 
�لغريبة عاملية لالأبد لكان  �أهمية لها، ول� كانت تلك �حلالة 
�ل�رش  �لفكر و�خليال[ كتاب  �حلقيقة خارج ط�ق  ميالد فكرة 

�ل�ضائل �ص ١٣٢.
ولهذ� يرى باومان  هذه �ملفارقة يف �حلقيقة فهي و�أن كانت 
على  تعدديتها  على  �ضمنيًا  دلياًل  ت�ضتبطن  لكنها  و�حدية 
معناه  ي�ضتمد  �أمنا  �ضحيح  �أنه  من  هنا  مانق�له  �أن  �أعتبار 
لذ�  �ضحيح"  غري  هذ�  "�أن  وه�  �آخر  مبفه�م  �أقرت�نه  بح�ضب 
�ل�ضحة  تلك  �أنكار  �ضمنا  ت�ضتبطن  �ضحيح  هذ�  مق�لة  فاأن 
ووجهات  �ل��روؤى  بتعددية  �حلقيقة  و�ضع  يت�ضم  هنا  وم��ن 
�لنظر و�لآر�ء و�ملعتقد�ت من هنا ين�ضاأ عند باومان فكرة �أن 
�أمام  �لتناف�ص  ركيزة  يك�نا  �أن  ميكنهما  ل  و�خلطاأ  �ل�ض��ب 
خ�ض��ضا  للت��فق  �لر�ف�ضة  �أو  �ملتعار�ضة  �لدع��اء�ت  تعدد 
بعد �لتاأمل �أن تلك �لتعددية حتمية قاطعة باأعتبار تن�ع طرق 

بح�ضب  قاطع  حتمي  تن�ع  وه�  و�لعامل  �ل�ج�د  يف  �لب�رشية 
�أ�رشة كبرية ت�ضم مفاهيم  �ىل  �أنتماء �حلقيقة  تعبريه مبعنى 
خالفية يف كامن ج�هرها على ماينقله باومان عن و�يتهد. 

 �لذ�كرة �جلمعيه و�ضيا�ضة �لتاريخ :
تلك  باأعتبار  �جلمعية  �لذ�كرة  على  باومان  ينفتح  هنا  من 
�ملفاهيم �خلالفية يف جه�رها فتلك �لذ�كرة �جلمعية و�ضيا�ضة 
وكذ�  �لق�ض�ر  �أوج��ه  تغذي  �لتي  هي  باومان  عند  �لتاريخ 
كنفها  يف  وترعرع  عليها  تتغذى  �لتي  وهي  �ل�ضعف  م��طن 
، وعليه فاأن �لذ�كرة �جلمعية عند باومان هي ذ�كرة �أنتقائية 
�رشورًة ولكن �ل�ض�ؤ�ل هنا من �لذي ي�ضيطر على ذلك �لأنتقاء 
�لتاريخ  �ضا�ضة  هم  �مل�ضيطر  �أن  ه�:  باومان  عند  �جل��ب  ؟؟ 
�أكرب  �مل��ض�ع  �أن  باومان  يرى  هنا  من  �لطاحمني،  �أو  �لآن 
من مق�لة " �لنجاح ه� �حلقيقة "باأعتبار تلك �لروؤية وهي �أن 
�لنجاح �ل�ضيا�ضي معناه �لقدرة على تعديل �لذ�كرة �لتاريخية 
�لتعديل يف  �أمثلة على ذلك  �لكتاب يذكر باومان  وهناك يف 
 ، و�مليادين  �ل�ض��رع  ت�ضمية  �إعادة  منها  �لتاريخية  �لذ�كرة 
�لعامة  �لآثار  ��ضتبد�ل  كذلك  �ملدر�ضية  �لكتب  تاأليف  و�إعادة 
�لأمر �لذي معه يك�ن جناح �ل�ضيا�ضة وه� �ملطل�ب عند قادة 

�لأنتقاء".

بقلم / الشيخ عبد الهادي الدراجي   - 
الجزء السادس 

ت�ضعر �ضخ�ص ت�ضعر بالطم�ح �لي�م، وقد تاأتيك فر�ص 
جدي��دة فى مكان عمل��ك، و�ض�ف تك���ن حري�ص جد�ً 
عل��ى �ل�ضتف��ادة منها، كن حذر� ج��د�ً �أن ل ت�لد غرية 

بني زمالئك.

�أنت �ضخ���ص ت��جه بع�ص �لت�تر�ت على �ل�ضعيد �لعملى 
فى تلك �لفرتة، فكن حذر�ً من قر�ر�تك حتى ل تندم خالل 
�لف��رتة �ملقبلة، من �ملحتمل �أن تقاب��ل �ضخ�ص تنبهر به 
�لي���م، وهذ� �ل�ضخ�ص لديه �لقدرة على �أن ي�ضبح �ضخ�ص 

قريب جد�ً 

عليك �أن ت�ضتعيد ن�ضاطك حتى ل جتعل مديرك يعاقبك 
رمبا ي�ض��ل �لعقاب �ىل َخ�ضم �لر�ت��ب �أو �لتح�يل �ىل 
�لتحقي��ق . مت��ر بحال��ة وح��دة قا�ضي��ة، ب�ضب��ب تكر�ر 
�خلذلن �لذى مررت به، عليك �ن تتجاوز هذه �حلالة 

ق��د تق��ف ف��ى مف��رتق ط��رق وت�ضط��ر لالختي��ار ب��ني 
م�ضلح��ة عائلت��ك وحيات��ك �ملهني��ة. ح��اول �أن تختار 
رفاهي��ة عائلت��ك وت�ض��ع �أ�ضي��اء �أخ��رى عل��ى قائم��ة 
�لنتظار لفرتة من �ل�قت. و�ضيك�ن لديك حًظا ق�ًيا فى 

�ل�ض�ؤون �ملالية.

ق��د ت�ضك فى نف�ض��ك وتقلل من �ض��اأن �إمكانياتك 
�خلا�ض��ة وكل ه��ذ� يرج��ع �إىل �ضع���رك بانعد�م 
�لأمان �لذى يجب �أن تتحكم فيه �لآن بطريقة �أو 
باأخرى. ومن �أجل �لتخل�ص منه حاول �لت�ضال 

بالآخرين على م�ضت�ى �أعمق. 

م��ن �ملحتمل �أن تلتقى �لي���م ب�ضخ�ص مثاىل جد�ً ثق 
�أن��ك ق��د تلتقى بت����أم روح��ك، ��ضتمع �إىل قلب��ك �أكرث 
م��ن �أى �ض��ىء ملرة و�حدة فقط ل تف���ت هذه �لفر�ضة 

لعالقة ذ�ت مغزى فى حياتك.
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طم�ح��ك ل��ن ميكنك م��ن �ل��ض���ل �إىل �ملنا�ضب 
�لإد�ري��ة م��ا دم��ت ل تب��ذل جمه���د ف��ى عملك، 
وعلي��ك �أن تتخل��ى ع��ن تقاع�ضك وتفكر ف��ى �آلية 

جديدة لتحقيق �إجناز�ت فى �لعمل.

لدي��ك �ضع�بة يف �تخاذ قر�ر ب�ضاأن عملك، لديك حالة 
من �لرتدد ما �ذ� كان هذ� �لعمل يعطك �لر�ضا �لنف�ضى 
�أم ل   ، و لدي��ك م�ضكل��ة كبرية ف��ى �لعمل ، لديك �لي�م 
�لق��درة على جذب �ل�ضخ���ص �ملنا�ضب ، بالإ�ضافة �إىل 

�أن لديك دفعة��ضافية من �لثقة

حققت جناح��ات ملح�ظة فى عملك خالل �لفرتة 
�ملا�ضية، وحت�ضنت عالقتك مبديرينك بعد م�ضاكل 
متك��ررة، �حر���ص عل��ى �حلف��اظ عل��ى حما�ض��ك 
ل�ضتكم��ال عمل��ك بنف�ص �لأد�. عالقت��ك �لعاطفية 

معقدة، فاحلب من طرف و�حد �أمر قا�ضي

 ق��د تتخذ �لي���م ق��ر�ر�ت حا�ضمة ب�ض��اأن وظيفتك 
،ق��د حتمل��ت �لكثري �لف��رتة �ملا�ضية ولك��ن ن�ضبت 
بع�ص �خلالفات بينك وبني مديرك بالعمل. حاول 
�لبحث عن وظيف��ة م�ضم�نة قبل �أن تتخذ قر�ر قد 

تندم عليه فيما بعد.

�إهمال��ك ل�رشيك حياتك �ضي�ؤدى فى �لنهاية لإنهاء 
�لعالق��ة فيما بينكما، ف��اإذ� كنت جاًد� فى عالقتك 
به فاحر�ص عل��ى �لهتمام به و�ل�ضتماع ل�ضك��ه 
وع��دم تكر�رها قلة �لن�م ت�ؤث��ر على �أد�ئك �ملهنى 

وجتعلك ل تلتزم مب��عيد �لعمل

�لنحر�فات فى مكان �لعمل قد حتد من �إنتاجيتك 
وهن��اك �حتمال �أن �لرومان�ضية تاأخذ عقلك بعيًد� 
ع��ن �لعم��ل و�أنت بحاج��ة �إىل جل��ب تركيزك مرة 
�أخ��رى وتتجن��ب �تخ��اذ �أى �إجر�ء ميك��ن �أن يثري 
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