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موسم "مجمع اللغة العربية"  :36في غياب التخطيط اللغوي
بغداد – الجورنال

تتوزّع �أكرث من ع�رشة جمامع لغوية يف البلدان العربية ت�سعى بح�سب
�أنظمتها الداخلية �إىل احلفاظ على �سالمة اللغة العربية ومواكبة
�أحدث املعارف الل�سانية ،و�إحياء الرتاث العربي الإ�سالمي وو�ضع
املعاجم وتوحيد امل�صطلحات بالتعاون مع امل�ؤ�س�سات ذات ال�صلة.
تبدو هذه الأهداف ،لأ�سباب عديدة ،خارج �إمكان حتقّق معظمها� ،إذ
ال تعني تو�صيات املجامع احلكومات ورمبا ال تفيد املجتمعات،
ومنها خمرجات املو�سم ال�ساد�س والثالثني لـ"جممع اللغة العربية"
يف ع ّمان الذي يتوا�صل حتى  18من ال�شهر اجلاري حتت عنوان
"اللغة العربية والنهو�ض بالأمة" ،حيث يناق�ش امل�شاركون ق�ضايا
تتع ّلق بامل�صطلح والرتجمة الآلية والت�رشيعات .يف حديثه �صحفي
ي�شري يو�سف ربابعة� ،أ�ستاذ اللغة والنحو يف "جامعة فيالدلفيا"،
�إىل �أن "هناك �إجنازات ملجمع اللغة العربية عديدة على امل�ستوى
النظري مثل مو�سوعة امل�صطلحات املن�شورة يف جملدات ع ّدة،
وجملة تن�رش �أبحاث ًا حمكّمة ،و�إذاعة تبث برامج عن اللغة ولقاءات

ومتخ�ص�صني" .ويو�ضح �أن "�إ�شكالية املجمع يف كونه
حول �أ�ساتذة
ّ
مثالي ًا ومنوذجي ًا يف نظرته �إىل اللغة ومنف�ص ًال عن الواقع ،حيث ال
تالم�س امل�صطلحات واملفردات التي ينحتها ،تلك اللغة املتداولة يف
احلياة اليومية ،لذلك ال ينجح يف جعلها مقبولة لدى ال�شعب الأردين،
والعربي عامة".
من �أبرز الأمثلة على حت ّول املجمع �إىل �سلطة يرف�ض املواطنون
االمتثال لها ،بح�سب ربابعة ،هو االحتجاج على "امتحان الكفاية
مت �إقراره �ضمن "قانون حماية العربية" على جميع
اللغوية" الذي ّ
املتق ّدمني للوظيفة يف القطاع العام ،فبعد �أن كانت ن�سبة الر�سوب
عالية جداً يف �صفوف املتق ّدمني �إليه� ،أُعيد االمتحان �أكرث من مرة
لرفع ن�سب النجاح �إىل احل ّد املطلوب .يلفت �صاحب كتاب "ال�شعر
والقر�آن" �إىل "�إحجام املجمع عن و�ضع درا�سات و�أبحاث حول اللغة
الو�سيطة (لغة قريبة من الف�صحى لكنها تنحو ال�ستخدام مفردات
ب�سيطة ن�سبي ًا وتوظيف اللهجة الدارجة)� ،ضمن ت�ص ّو ٍر دائم بوجود
م�ؤامرة على اللغة ت�شكّل اللهجات العامية �إحدى حلقاتها" .يخل�ص
ربابعة �إىل "�رضورة وجود تخطيط لغوي �ضمن م�رشوع �سيا�سي

وحدت ع�رشات اللهجات واللغات
�أُ�سوة ب�إندوني�سيا -مث ًال -التي ّ
التي يتح ّدث بها �سكّان �آالف اجلزر الإندوني�سية الذين احتفظوا
بلهجتهم الأ�صلية وتع ّلموا لغتهم اجلديدة ،متام ًا مثلما ح�صل مع
اللغة العربية التي قامت على ائتالف لهجات يف ت�سوية لإنتاج
لغة تعبرّ عن م�رشوع الإ�سالم ،ما ك ّر�سته مد ّونات علماء النحو
منذ القرن الأول الهجري" .من جهته ،ين ّبه �إ�سماعيل القيام� ،أ�ستاذ
اللغة العربية يف "جامعة البلقاء التطبيقية" �إىل �أن "جمامع العربية
عاجزة عن تقدمي ال��دور احلقيقي التي �أُن�شئت من �أجله متمث ًال
باحلفاظ على اللغة �ضمن م�شاريعها .ومل ينجز املجمع الأردين
من معجم �ألفاظ احلياة العامية �شيئ ًا يذكر رغم �إطالقه منذ حوايل
العقدين" .يتابع" :املجمع لي�س له دور فاعل يف احلياة العامة،
ومنها اجلامعات �سواء يف و�ضع مناهجها �أو اخلطط الدرا�سية يف
�أق�سام اللغة العربية ،ويعمل ب�صورة منف�صلة وبطيئة مثلما حدث
يف قانون حماية العربية الذي مل تط ّبق العديد من بنوده ،با�ستثناء
امتحان الكفاية الذي مت ا�ست�سهال �إقراره وجاءت نتائجه خميبة".
يف هذا القانون ،وفق القيام" :مل ي�ستطع املعجم حماية العربية يف

ال�شارع حيث يتم ترخي�ص املحالت يف ال�سجالت التجارية با�سم،
بينما ّ
يخط لها ا�س ٌم �آخر على يافطاتها باللهجة املحكية �أو اللغات
الأجنبية من دون �أن تدفع ر�سم ًا �إ�ضافي ًا جري ًا على قوانني بلدان
عديدة".
يبينّ �صاحب كتاب "لغات القبائل يف كتب �إعراب القر�آن ومعانيه"
�أن "القانون مل يف ّعل �أي�ض ًا يف حترير املخاطبات الر�سمية حيث مل
يعي مدققون لغويون يف امل�ؤ�س�سات احلكومية ،كما �أن مق ّررات
نَّ
املجمع نف�سه حول الأخطاء ال�شائعة ال تخرج من مق ّره �أ�سا�س ًا،
بينما كان من الأوىل �أن ي�صدر كتاب بها يت ّم توزيعه على العموم".
يختم القيام بالإ�شارة �إىل �أن "املجمع يحتاج �إىل جتديد يعيد
للغة �ألقها ،و�إىل اخلروج من العزلة والتخ ّل�ص من رهاب اللهجات
املحكية التي كانت وال ت��زال لغة يتح ّدث بها العرب يف مدنهم
وقراهم وبواديهم طيلة القرون املا�ضية ،كما �أن هنالك العديد من
ال�شواهد التي تثبت كيف ع ّدل الرواة كثرياً من املقوالت والأ�شعار
�إىل الف�صحى ،ورغم ذلك بقي الكثري من �آثار اللهجات العامية يف
املراجع الرتاثية".

حظك

7

اليوم

الحمل
مهني�� ًا :يك��ون هذا اليوم غ�ير منا�سب لتنفي��ذ �أي م�رشوع،
ب��ل للتح�ضري وللقي��ام ببع�ض اال�ست�ش��ارات ،والتدقيق يف
�أعمالك وجتنّب ارتكاب الأخطاء عاطفي ًا� :إذا كانت العالقة
تتطل��ب من��ك جمازفة �أو ت�ضعك �أمام �أخط��ار مع ّينة ،عليك
احلر�ص ال�شديد وجتنّب املتاعب

الثور
مهني�� ًا :يوم عمل �أف�ض��ل من �سابقه ،وتك�بر ال�شعبية وتربز
مواهب��ك اخل ّالق��ة ،ويربز عمل فج�أة ويحت��ل الأولويات يف
مفكرتك املهنية عاطفي ًا :لن تتم عرقلة خطواتك ،بل �ست�سري
عل��ى نحو �رسيع وت�صاع��دي لتح�صد تقدي��ر ال�رشيك وحبه
الزائد لك

الجوزاء
مهني�� ًا :يعدك ه��ذا الي��وم بالأف��راح والأ�سف��ار وامل�شاريع
احلل��وة والعالق��ات املمتازة مع �أرباب العم��ل ،ما ينعك�س
�إيجاب ًا على الو�ضع املهن��ي عاطفي ًا :تخطط لق�ضاء �أم�سية
رومان�سية مع احلبيب تن�سيان خاللها كل م�شاكل املا�ضي
وتتبادالن �أرقّ الأحاديث و�أجمل العبارات

السرطان
مهني�� ًا :ير ّكز هذا الي��وم على ق�ضايا مالي��ة و�أعمال فنية �أو
ثقافية �أو لها عالقة بالأناقة والأزياء واملجوهرات وغريها
عاطفي�� ًا :ال�ضغوط من جانب ال�رشيك ،قد ت�ترك �آثاراً �سلبية
عل��ى العالقة بينكما ،فح��اول �أن ت�ستعيد املب��ادرة �إذا كنت
مهتم ًا

االسد
مهني�� ًا :تعال��ج م�س�أل��ة �رشاك��ة ،وت�شع��ر بتناف��ر م��ع �أحد
الزمالء ،لذا �أدعوك اىل الرو ّية والتحفظ والتفكري يف �إيجاد
احلل��ول الناجعة عاطفي�� ًا� :إمنح ال�رشي��ك املزيد من الوقت
لكي ي�ساعدك على التفكري يف حل العقد للخروج من امل�أزق

العذراء
هواوي

سرقة

توجه "صفعة مؤلمة" ألندرويد

مل تهن���أ �رشك��ة �سام�سونغ بالإعالن عن هاتفها املرتقب القابل للطي قبل �شهر تقريبا،
قب��ل �أن يت��م الإعالن ع��ن �رسقة التقني��ة اخلا�صة بالهات��ف وبيعها ل��شركات �صينية
مناف�س��ة .وبح�س��ب تقارير �صحفي��ة يف كوريا اجلنوبية ،فقد وجه مكت��ب النائب العام
يف منطقة "�سوون" اخلمي�س اتهامات لـ � 11شخ�صا قاموا ب�رسقة �أ�رسار تقنية خا�صة
ب�رشك��ة �سام�سونغ وبيعها ل�رشكتني �صينيتني .ووفقا للتحقيقات فقد قام �أحد موردي
�سام�سون��غ بت�رسي��ب املخططات الأ�صلية لتقني��ة �سام�سونغ وبيعها ل��شركات �صينية
مقاب��ل  14مليون دوالر ،بدون ت�سمية ال�رشكات ال�صينية �أو الأ�شخا�ص املتورطني يف
ال�رسقة� .أو�ضح املحققون �أن �سام�سونغ ا�ستثمرت على مدار � 6سنوات ما يزيد من 130
ملي��ون دوالر لتطوير تقنية ال�شا�شة القابلة للطي .تتحدث التوقعات الأوىل عن خ�سائر
�ضخم��ة حمتمل��ة ل�سام�سونغ خالل ال�سنوات الـ  3املقبلة قد ت�صل �إىل  5.8مليار دوالر
على �صعيد املبيعات ،و�أكرث من  800مليون دوالر من �أرباح ال�رشكة.

�أعلن��ت �رشك��ة ه��واوي ،اجلمع��ة ،ب�شكل ر�سم��ي عن ب��دء العمل لتطوي��ر نظام
ت�شغي��ل خا���ص �سيك��ون بديال لنظ��ام ت�شغي��ل �أندروي��د امل�ستعم��ل حاليا يف
جمي��ع الهوات��ف الذكية التي تنتجه��ا ال�رشكة .وجاء الإعالن ع�بر نائب مدير
ال�رشكة للمنتجات املحمولة ،برو�س يل ،من خالل من�شور على موقع التوا�صل
االجتماع��ي "ويبو" ال�شهري يف ال�صني ،ال��ذي �أو�ضح �أن عمليات تطوير النظام
اجلديد جارية بالفعل ،بدون الك�شف عن املزيد من التفا�صيل.
وكانت تقارير �سابقة �أ�شارت �إىل نية هواوي �إطالق ا�سم "كريين" على نظامها
الت�شغيل��ي ال��ذي �سيتواجد فقط عل��ى �أجهزة ال�رشكة ،و�سط توقع��ات �أن ينتهي
العمل منه بحلول ال�صيف املقبل.
ويف ح��ال �أب�رص النظام اجلديد النور ،ف�إن ذلك �سي�شكل "�صفعة م�ؤملة" لنظام
�أندرويد و�رشكة غوغل القائمة على تطويره.

خرافات يصدقها كثيرون عن
"اإليدز"
متكّ��ن الطب م��ن �إح��راز تقدم ملمو���س يف ال�سيط��رة على
فريو���س نق���ص املناعة املكت�س��ب "الإي��دز" ،فامل�صابون
�ص��اروا قادري��ن عل��ى ال�صم��ود ل�سن��وات طويل��ة دون �أن
يتط��ور و�ضعه��م �إىل مرحل��ة اخلط��ر ،وم��ع ذل��ك ،م��ا زال
كثريون يتداولون خرافات ب�ش�أن هذا املر�ض.
ويجري تخليد اليوم العاملي ملكافحة الإيدز يف الأول من
دي�سم�بر كل عام ،و�سط ا�ستح�ض��ار اجلهود التي مت القيام
بها لأجل حماربة املر�ض يف ظل غياب عالج كامل حتى
يومنا هذا.
والإي��دز هو مر�ض ي�صيب اجلهاز املناعي للب�رش مما يقلل
كفاءت��ه ب�شكل تدريج��ي حتى ي�صبح الإن�س��ان عاجزا عن
مواجهة �أمرا�ض ب�سيطة قد ت�ؤدي �إىل الوفاة.
وبح�س��ب موق��ع "هيلث  "24الطب��ي ،ف�إن بع���ض الأفكار
اخلاطئ��ة جتعل النا�س يعتق��دون �أن فئات معينة فقط هي
املعر�ض��ة للإ�صابة بالفريو�س� ،س��واء فيما يتعلق مبثليي
اجلن�س �أو مبن يقيمون عالقات مع �أ�شخا�ص كثريين ،لكن
هذا لي�س دقيقا.
ويو�ض��ح امل�ص��در �أن الإن�س��ان ق��د يكون ملتزم��ا بعالقة
جن�سي��ة م��ع �شخ���ص واحد ،لكن��ه يظل معر�ض��ا للإ�صابة
بالفريو�س اخلطري ،بالنظر �إىل احتمال انتقال العدوى عن
طريق ال�رشيك �أو �أدوات حادة وطبية ،ويف بع�ض احلاالت،
يول��د �أطفال �أبرياء وهم حامل��ون للفريو�س دون �أن يكون
لهم �أي يد يف ذلك.
وي�ستطي��ع امل�صاب��ون بالفريو���س يف بع���ض الأحيان �أن
يق�ض��وا �سن��وات طويل��ة يف حال��ة عادي��ة دون �أن تظه��ر
عليه��م �أي �أعرا�ض ،وين�صح الأطباء باخل�ضوع للتحليالت
ب�ين الفينة والأخ��رى لأن اكت�شاف الفريو���س يف مراحله
الأوىل ي�ساعد على مكافح��ة املر�ض والت�صدي للفريو�س،
وتبعا لهذا ،ف�إن انتقال " "HIVال يعني نهاية احلياة.
ويف فك��رة خاطئ��ة �أخرى ،يعتق��د البع���ض �أن الأ�شخا�ص
الفق��راء �أك�ثر عر�ض��ة له��ذا املر���ض بالنظ��ر �إىل الظروف
ال�صعب��ة التي ال يحظ��ون فيها بتوعية �صحية حتثهم على
ممار�سات جن�سية �آمنة.

تقنية سامسونغ "الثورية" وخسائر
متوقعة بالمليارات

كلمات

متقاطعة

جن��ح علم��اء يف ابت��كار �إن�سان �آيل �أطلق��وا عليه ا�سم "فوره��ات" ،قادر عل��ى �إدارة ر�أ�سه
واالبت�سام ،كما ي�شجع النا�س على فتح قلوبهم �أمامه .وفورهات عبارة عن جم�سم ثالثي
الأبعاد ي�شبه التمثال الن�صفي بوجه ب�رشي ،قادر على �إقناع النا�س بالتفاعل معه كما لو
كان �شخ�صا عاديا .ويقول م�صنعوه� ،إن كونه لي�س �إن�سانا يجعله غري متحيز ،مما ميكنه
م��ن ت�شجيع النا�س على التعامل ب�صدق �أكرب ،ليكون بذلك مفيدا يف مواقف يكذب النا�س
فيها كثريا كالفحو�ص الطبية.
ونقل��ت رويرتز ع��ن �سامر املبي�ض ،الرئي�س التنفيذي ل�رشك��ة فورهات روبوتيك�س قوله:
"ر�أين��ا �أبحاث��ا تظه��ر �أنه يف مواق��ف معينة يك��ون النا�س �أكرث ارتياح��ا يف االنفتاح
واحلديث عن �أمور �صعبة مع �إن�سان �آيل �أكرث من الإن�سان العادي".
و�أ�ض��اف� ،أن ال�سبب يف ذلك هو �أن �شخ�صي��ة الإن�سان الآيل ميكن �أن تعك�س �شخ�صية من
يتفاعل معه ،ولأن النا�س ال ي�شعرون حينها ب�أن هناك من ي�سعى للحكم عليهم.

العقرب

مهني�� ًا :يلق��ي ه��ذا الي��وم ال�ض��وء عل��ى ق�ضي��ة ق��د
ت�ستدعيك وجتعلك جت ّمد بع�ض العالقات ال�شخ�صية
يف �سبي��ل خدم��ة ت�ؤديه��ا عاطفي�� ًا :يخ��ف الوه��ج
العاطف��ي ،لكنّ��ك حتظى مب�ساعدة ال�رشي��ك �أو الزوج
يف ق�ضية مهنية

الجدي
مهني�� ًا :تبدو الأمور كثرية و�ضاغط��ة ،وال ت�سمح لأحد
من الزمالء �أن يغ ّر بك لتت�رصف ب�سلبية جتاه الآخرين
عاطفي�� ًا :تواج��ه العالق��ة املت�أرجح��ة �ضغوط�� ًا
وم�صاع��ب ،مار�س �أق�صى جهدك للبق��اء قرب احلبيب
�أطول وقت ممكن

الدلو

كيف تعيد اإلحساس بالشم بعد فقدانه؟
متك��ن العلم��اء م��ن تطوي��ر طريق��ة جدي��دة تعتم��د و�ض��ع الأقطاب
الكهربائي��ة داخ��ل فتحات الأن��ف ،ميكن �أن تعي��د الإح�سا�س املفقود
بالروائ��ح .و�ستكون القدرة على ا�ستع��ادة حا�سة ال�شم مبثابة اخرتاق
علم��ي بالن�سب��ة للمالي�ين ،حيث تق��در الأرق��ام �أن  5%م��ن النا�س
غ�ير قادري��ن على معاجل��ة الروائ��ح .واخت�بر العلم��اء يف م�ست�شفى
"ما�سات�شو�ست���س" للع�ين والأذن ،وهو م�ست�شفى تعليمي يف جامعة
هارف��ارد ،الطريقة اجلديدة على  5مر�ض��ى ،متكنوا بالفعل من ال�شم،
وكانت هذه املرة الأوىل التي يتم فيها حتفيز هذا ال�شعور لديهم.
ويعتق��د العلماء �أن النتائج التي تو�صلوا �إليها ،تفتح الباب �أمام زرع

مهني�� ًا :القم��ر يف ال�رسط��ان يت�سب��ب بت���أزمي بع���ض الأمور
وببع���ض النقا�شات احلامية ،ورغم ذل��ك قد تفرح بفر�صة �أو
بخرب يتعلق ب�ش�ؤونك املالية عاطفي ًا :ال ت�س َع لإقناع ال�رشيك
بوجه��ة نظرك ،فق��د تكون خمطئ�� ًا وتدفع ثم��ن �أنانيتك ،بل
حاول البحث عن طريقة �أخرى مفيدة وناجحة

القوس

 1مقدمته �أ�سا�س علم االجتماع
 2ل��ون م��ن �أل��وان اخل�ش��ب  oتوقع اخلري
�أو ال�رش
 3مراقب م�ؤنب  oما ل�صق
� 4رشاب �ساخن لذيذ  oغري نا�ضج
 5فرعون  oا�سم م�ؤنث �أعجمي
 6ال ميكن ك�رسه �أبدا  oليت
 7نقعة مائية و�سخة  oبدانة (مبعرثة)
 8ن�صف بي�ضة  oي�صبح عفنا
 9م��ن ترب��ى عن��د �أحده��م  oط��رف
(معكو�سة).
� 10شاعر �شعراء العرب  oحاجز

قوقع��ة للأنف .وركز العلماء على الب�صل��ة ال�شمية ،حيث تتم معاجلة
الروائح يف الدماغ ،ومن خالل و�ضع الأقطاب الكهربائية يف الأنف،
مت حتفي��ز الأع�ص��اب يف الب�صل��ة ال�شمي��ة ،ثم �إر�س��ال املعلومات �إىل
املناط��ق العميقة يف الدماغ ،امل�س�ؤولة عن ال�شم .وميكن عالج بع�ض
ح��االت فق��دان ال�شم عن طريق معاجلة ال�سب��ب ،مثل معاجلة اجليوب
الأنفي��ة �أو منعها من التورم ،حيث يت��م �إعاقة املمر الأنفي وال ت�صل
الرائح��ة �إىل الدم��اغ .ويف احل��االت الأكرث تعقيدا ،ق��د يت�رضر الأنف
احل�س��ي ب�سب��ب �إ�صاب��ة يف الر�أ�س �أو بفريو���س �أو ال�شيخوخ��ة ،ما قد
ي���ؤدي �إىل حدوث فقدان كامل للرائحة ،وال توجد حاليا �أي عالجات

الميزان

مهني��اً :يدقّ هذا الي��وم جر�س الإن��ذار ،فانتبه وكن
ح��ذراً ج��داً ،ال تع��ط ثق��ة عمي��اء وال ت�ص�� ّدق بع�ض
الأوه��ام عاطفي��اً :عالق��ة عاطفي��ة ممي��زة وواعدة
تك��ون نهايتها �سعي��دة وترتك �أثرها عل��ى املحيط،
وتعي�ش بعدها حياة من نوع �آخر

ً
عموديا

�أفقي ًا

 1احلمداين الذي غنت من �شعره �أم كلثوم
 2من يبني � oصندوق �صغري
 3م��ن ال�سم��اء  oم��ن �أدرك اجلاهلي��ة
والإ�سالم
 4النتيجة والتايل  oح�سم
� 5أداة نفي جازمة  oعبء ثقيل
 6ممثل��ة م�رصي��ة من �أفالمه��ا جميلة o
مت�شابهان
� 7أبنائي
 8ن�ضب وانتهى  oوراء
 9طبي��ب وع��امل وفيل�س��وف م�سلم ولد يف
دم�شق وتويف يف القاهرة
 10مدينة �أفريقية بناها عقبة بن نافع

"فورهات"

 ..روبوت بتعبيرات بشرية يصغي
لمشاكلنا

لاق تلق��ى دعم�� ًا كبرياً
مهني�� ًا :تُق��دم عل��ى م�رشوع خ� ّ
لتنفي��ذه ،ال�ساح��ة وا�سع��ة للق��اءات املثم��رة واملفي��دة
وبناء عالقات مهنية جيدة عاطفي ًا :التخطيط للم�شاريع
امل�ستقبلي��ة م��ع ال�رشي��ك قد ال يج��دي نفع�� ًا �إذا مل يكن
مقرتن ًا بالنيات ال�صافية وباحلب ال�صادق

م�ؤك��دة ،ولك��ن الدرا�س��ة اجلديدة تثب��ت وجود خي��ارات يف الأفق ،قد
تنجح يف ال�سنوات املقبلة.
وق��ال الدكت��ور �إري��ك هول�بروك ،رئي�س ق�س��م الأن��ف يف امل�ست�شفى:
"يظه��ر عملن��ا �أن التقني��ة اجلديدة فكرة ت�ستح��ق الدرا�سة �أكرث من
ذل��ك" .و�أ�ضاف هول�بروك قائال" :يوج��د حاليا القلي��ل الذي ميكننا
القي��ام به له�ؤالء املر�ض��ى ،ون�أمل يف النهاي��ة �أن نتمكن من �إعادة
حا�سة ال�شم لأولئك الذين فقدوها".
وتابع حديثه م�ضيفا" :نعلم الآن �أن النب�ضات الكهربائية يف الب�صلة
ال�شمية ميكن �أن توفر حا�سة ال�شم ،وهذا �أمر م�شجع".

ي�سجل هذا اليوم انعطاف ًا نحو مرحلة جديدة ،وقد
مهني ًاّ :
يب�� ّدل يف �صورت��ك ويجعل��ك مع ّر�ض ًا النتق��اد او لبع�ض
املحا�سبة وامل�ساءلة عاطفي ًا :زواج يخ�ص �أحد املق ّربني
ي�شجع��ك على االرتباط ب�رشيك العمر ،ويطر�أ ما يرفع من
املكانة االجتماعية واملادية

الحوت
مهني�� ًا :يتح ّدث هذا اليوم عن �ش���ؤون ما�ضية و�أ�رسار
جت�س�س م��ن قبل بع�ض
ومهم��ات متك ّتم��ة وعملي��ات ّ
الزم�لاء احل�س��اد عاطفي�� ًا :م��ا حلمت به ب��د�أ يتحقق،
فال�رشيك يبدي رغبة يف م�ساعدتك لتكون حا�سم ًا يف
قرارت م�صريية تواجهك

