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يختبر خاصية إلعادة أي مشهد أكثر من 
مرة

"اليوم العالمي للعربية".. نظٌر في مستقبل اللغة

حمام بارد في الشتاء... لن تصدق 
فوائده السحرية لجسدك

دراسة تكشف العالقة بين لقاح اإلنفلونزا والموت المبكر

من تطبيق خطير يسرق األموال جديدة في فايرفوكس 64
عبر الهواتف!

يختببر موقع "نتفليك�س" حاليا خا�شية جديدة �شتتيح للم�شاهدين �إعادة م�شاهدة 
�أي م�شهببد �أكببر مببن مرة، حيث تظهببر نافذة فرعية �آليببًا ت�شاأل �مل�شتخببدم �إذ� كان 
يريببد م�شاهببدة هذ� �مل�شهد مببرة �أخرى، بعد ظهور عدد مببن �مل�شاهد "�ملميزة" من 
�لفيلم �أو �لعر�س، وذلك عر نقرة زر. وبح�شب موقع �شحيفة "لو�س �أجنلي�س تاميز" 
�الأمريكيببة ال تببز�ل هذه �خلا�شية يف مرحلة �الختبببار ومل يتحدد بعد ما �إذ� كانت 
�شت�شيفهببا بالفعل �أم ترت�جع عنها يف �مل�شتقبل. وقال �أحد �مل�شرتكني �لذي جرب 
�خلا�شيببة �جلديببدة �إنه يف مر�ت عديببدة كان يريد �إعادة م�شاهببدة بع�س �مل�شاهد 
و"�أم�شببي وقتببًا كبري�ً على نتفليك�س وغالبًا مع �الأطفببال لذلك فهذه جتربة طريفة 
للغاية". كان موقع نتفليك�س �ختر قبل ذلك بث لقطات ترويجية للفيديوهات بني 
حلقببات �مل�شل�شالت �لتببي يعر�شها �أو عر�س م�شاهد من �أحببد �لعرو�س على نافذة 

ت�شجيل �لدخول.

يبببدو �حل�شببول على حمببام بببارد يف ف�شل �ل�شتبباء ملعظمنا 
وكاأنببه �أ�شبببه بب"جحيم جليببدي"، وذلك الأن حمببام بارد بعد 
نهايببة يببوم �شديببد �لببرودة، هببو �آخببر �شببيء من �ملمكببن �أن 
نفعلببه. ووفق �ملوقببع "كالينجا تي يف"، فبباإن �حلمام �لبارد 
يف �لو�قع لببه فو�ئد علمية، وقد تغري فكرتك عنه، بعد قر�ءتك 

لل�شطور �لتالية:
1 - زيادة �ليقطة

خببالل ف�شببل �ل�شتاء، قد يكببون �ال�شتيقبباظ يف �ل�شباح وبدء 
يومببك هببو �أ�شعببب جببزء مببن �ليببوم، خا�شببة �إذ� كان �جلببو 
بببارد� باخلببارج، ومع ذلك، فاإن �لد�س �لبببارد قادر على فعل 
�ملعجببز�ت لك، �إذ �أن �الندفبباع �ملفاجئ نحو �مليبباه �لباردة 
ي�ببرضع �رضبببات قلبببك ويجببر ج�شمك علببى �أخببذ �ملزيد من 

�الأك�شجني، وتن�شيط عقلك مبعدل �أ�رضع.
2 - �ملناعة

�أثبتببت �الأبحبباث �أن �الأ�شخا�ببس �لذين يح�شلببون على حمام 
بببارد بانتظام لديهببم �ملزيد من خاليا �لببدم �لبي�شاء بن�شبة 

�أكر من �أولئك �لذين يف�شلون �ال�شتحمام �ل�شاخن.
 ويعمببل �حلمام �لبارد علببى تن�شيط جهاز �ملناعة، عن طريق 
زيببادة �لتمثيببل �لغذ�ئببي �خلا�س بببك، وبالتايل خلببق �ملزيد 
مببن خاليا �لببدم �لبي�شبباء، �مل�شوؤولة عن مكافحببة �الأمر��س 

و�اللتهابات. 
3 - حت�شني �لدورة �لدموية

�أثبتببت �الأبحاث �أن �ال�شتحمام باملبباء �ل�شاخن لديه ميل �إىل 
تغيببري �حلم�س �لنووي �خلا�ببس بنا، مما يجعلببه ينتج كمية 
�أقببل ت�شتو�شتريون، ومن ناحية �أخرى، فاإن �لد�س �لبارد يزيد 
مببن م�شتويات �لت�شتو�شتببريون، �لتي تلعب دور� هاما يف منو 
�جل�شببم. وعالوة على ذلك، يحفز �لد�س �لبارد �جلهاز �لع�شبي 

باأكمله ويح�شن �لدورة �لدموية.     
4 - فقد�ن �لوزن  

ي�شاعببد �ال�شتحمببام �لبببارد يف زيببادة فقد�ن �لببوزن، فيمكن 
لبع�س �خلاليببا �لدهنية، مثل �لدهون �لبنية، �أن تولد �حلر�رة 
عن طريق حرق �لدهببون، وهذ� يحدث عندما يتعر�س ج�شمك 

الأي عار�س بارد، مثل �ال�شتحمام باملاء �لبارد.

ت�شببري در��شببة دمناركيببة �إىل �أن �الأ�شخا�ببس �مل�شابببني بف�شببل يف 
�لقلب ويتم حقنهم بلقاح م�شاد لالأنفلونز� رمبا يقل لديهم �حتمال 
�ملببوت �ملبكببر باملقارنة مببع نظر�ئهم �لذين مل يح�شلببو� على هذ� 
�للقبباح. وتابببع باحثببون �أكببر مببن 134 �ألببف مري�ببس م�شابني 
بف�شببل يف �لقلب، فيمببا بني عامي 2003 و2015، مع بقاء ن�شف 

�ملر�شى يف �لدر��شة لفرتة 3.7 �شنة على �الأقل.
وب�شفببة عامببة، فاإن �حل�شببول على حقنببة و�حدة علببى �الأقل �شد 
�الإنفلونببز� كان مرتبطببا برت�جببع بن�شبببة 18 يف �ملئببة يف خطببر 
�ملببوت �ملفاجئ مببن كل �الأ�شباب وب�شفة خا�شببة نتيجة م�شكالت 

يف �الأوعيببة �لقلبية. وقال د�نييل مودين، �لببذي ر�أ�س هذه �لدر��شة 
وهببو مببن م�شت�شفببى جينتفوتببي �جلامعببي وجامعببة كوبنهاغببن 
"وجدنا �أي�شا �أن تو�تر �لتطعيم �ل�شنوي و�لتطعيم مبكر� يف �ملو�شم 
مرتبطببان بزيادة تر�جع خطببر �لوفاة". وتابع "نعببرف بالفعل �أن 
�لتطعيببم �شد �الإنفلونببز� يفيد �لنا�ببس ب�شفة عامة ولكببن در��شتنا 
دعمببت �أهمية �لتطعيم �شد �الإنفلونز� يف �ملر�شى �مل�شابني بف�شل 
يف �لقلب، وت�شري �أي�شا �إىل �أن �لتطعيم �ل�شنوي و�مل�شتمر مهم لهذه 
�لفئة من �ملر�شى". وتزيد �الإ�شابة بعدوى مثل �الإنفلونز� من طلب 
�جل�شببم للطاقة وتتطلببب �أن ي�شخ �لقلب دما ب�شببكل �أقوى. و�لقلوب 

�لتببي تعبباين من ف�شل رمبببا ال ت�شتطيببع �أد�ء هذه �ملهمببة مما يزيد 
مببن خطببر �الإ�شابة مب�شاعفات خطببرية لالأنفلونز� مثببل �اللتهاب 

�لرئوي.
وقببال �لطبيب كيفني �شو�رتز، من معهببد �أونتاريو لل�شحة �لعامة، 
�إنببه يجببب علببى �الأ�شخا�ببس غببري �مل�شابني بف�شببل يف �لقلببب �أن 
يح�شلببو� على تطعيم �أي�شا الأنهببم ال ي�شاعدون يف حماية �أنف�شهم 
فح�شببب و�إمنببا ي�شاعببدون �أي�شببا �الأ�شخا�ببس �لذين لديهببم �أجهزة 
مناعببة �شعيفببة وال ميكنهم �حل�شببول على تطعيم. وذكببر �شو�رتز 
"لقاح �الإنفلونز� �رضوري �شنويا لكل من جتاوز عمره �شتة �أ�شهر".

�أطلقببت موؤ�ش�شببة موزيال �الإ�شببد�ر 64 �جلديد من مت�شفحها فايرفوك�ببس �ل�شهري، يتيح 
للم�شتخدم �إمكانية تنظيم عالمات �لتبويب ح�شب �ملتطلبات �ل�شخ�شية.

وميكببن للم�شتخببدم حتديببد �أي عالمببة تبويببب يف �رضيط عالمببات �لتبويببب من خالل 
�لنقببر عليها مع �الحتفاظ بببزر Shift �أو Ctrl م�شغوطا، و�إىل جانب حتريك عالمات 

�لتبويب يتيح �الإ�شد�ر �جلديد �إمكانية تعيني �لعالمات �ملرجعية ب�شورة �أ�شهل.
وباالإ�شافببة �إىل ذلببك، ميكن �إز�لة �الأدو�ت �الإ�شافية ب�شورة �أ�شهل من خالل �لنقر على 

�لزر �الأمين للفاأرة على �أيقونة �رضيط �الأدو�ت �ملعني.
كمببا قامت موؤ�ش�شة موزيال �أي�شا بتح�شني مدير �ملهام Task Manager، فاإذ� قام 
�مل�شتخدم باإدخال �الأمر »about:performance« يف �رضيط �لعنو�ن، فاإنه ي�شل 
�إىل عر�ببس عام يو�شببح له �لطاقة، �لتي ت�شتهلكها كل �شفحة ويب مفتوحة، كما ميكن 

هنا �إغالق عالمات �لتبويب مبا�رضة.

حببّذر خببر�ء يف �رضكببة "ESET" �ملتخ�ش�شة باأمببن �ملعلومات من تطبيببق جديد يت�شبب 
باخببرت�ق بيانببات �لهو�تببف، وي�شاعد على �رضقة �أمببو�ل �مل�شتخدمني مببن خاللها. ويو�شح 
�خلببر�ء �أن �لتطبيببق �ملذكببور يدعببى "Android Optimization"، وهدفببه وفقببا 
مل�شمميببه هببو ت�رضيببع �أد�ء �لهو�تببف و�الأجهزة �لتي تعمببل باأنظمة �أندرويد. لكببن، تبني �أن 
�لهاكببرز ي�شتخدمببون �لتطبيببق الخرت�ق �لهو�تببف وحتميل برجميببات خبيثة فيهببا ل�رضقة 
�الأمببو�ل من �حل�شابببات �الإلكرتونية. وبعد حتميل �لتطبيق يف �لهاتف، يبد�أ فريو�س من نوع 
Pa "Trojan"، موجود فيه �أ�شا�شا، بالو�شول �إىل خمتلف بر�مج �جلهاز، وخ�شو�شا "-
Pal" �لببذي ي�شتعمببل للدفع �الإلكرتوين. وبعد �خرت�قه، يقوم �لفريو�س بتحويل �الأمو�ل من 
�لبطاقببات �مل�رضفيببة �ملرجمة يف هذ� �لرنامج �إىل ح�شابببات �لهاكرز. وال تقت�رض �أخطار 
 "Gmail" فقط، فهببو قادر على �لو�شببول �إىل بيانات "PayPal" لفريو�ببس علببى تطبيق�

."Google Play"و "WhatsApp"و "Skype"و "Viber"و

تحذيرنتفليكس وظائف

غد  يببوم  ي�شادف  �لببذي  �لعربية  للغة  �لعاملي  �ليوم  �قببرت�ب  مع 
�الأمم  �أعلنته  �لببذي  �ليوم  وهو  �جلبباري،  �ل�شهر  من   18 �لثالثاء، 
تكر  عاملية،  كلغة  �لعربية  باللغة  �الحتفاء  فيه  ليجري  �ملتحدة 
جانب  �إىل  وعاملية،  عربية  مدن  يف  و�لفعاليات  �لثقافية  �لر�مج 
بهذه  �لعربية  �للغة  وجمامع  جمعيات  تطلقها  �لتي  �لبيانات 

�ملنا�شبة.
و�لعلوم  للرتبية  �الإ�شالمية  "�ملنظمة  تقيم  �ل�شياق،  هببذ�  يف 
لفنون  �ملغربية  "�جلمعية  مع  بالتعاون  )�إي�شي�شكو(  و�لثقافة" 
�خلط" معر�شًا للخّط �لعربّي بعنو�ن "جتّليات جمالية لّلغة �لعربية 
و�لثقافة �الإ�شالمّية"، �لثالثاء يف مقر �الإي�شي�شكو يف �لّرباط. وكان 
�أطلق  قد  �ملغرب،  يف  �لعربية"  �للغة  �أجل  من  �لوطني  "�الئتالف 

�لذي  �لو�شع  فيه  يتناول  �ملنا�شبة،  بهذه  بيانًا  �ملا�شي  �لعام 
�لعربية يف �ملغرب، وموؤخر�ً  بب"�لكارثي و�ملاأ�شاوي" للغة  و�شفه 
�ل�شفوف  كتب  �إىل  �ملغربية  �لببد�رجببة  دخببول  �الئتالف  ��شتنكر 

�الأ�شا�شية يف �ملغرب، معتر�ً �أنها �شابقة خطرية من نوعها.
عند  تبد�أ  �لفعاليات،  من  �لعلوم" �شل�شلة  "مدينة  تطلق  تون�س،  يف 
�لثالثاء،  م�شاء  من  �ل�شاد�شة  حتى  وتتو��شل  �شباحًا  �لعا�رضة 
تت�شّمن حما�رض�ت ومعار�س وور�س تدريبية، وتبد�أ مع حما�رضة 
"هل  بعنو�ن  حمريت  علي  �حل�شار�ت  تاريخ  يف  �لباحث  يليقها 
يف  ور�شتان  تقام  كما  فن؟".  لغة  �لعربية  هل  علوم،  لغة  �لعربية 
�خلط  تتناول  �لتي  ن�شتعليق"  خط  "ور�شة  بعنو�ن  �الأوىل  �خلببط، 
�لعربي �لفار�شي، �لذي ظهر على يد مري علي �لتريزي بدمج خطي 
�لن�شخ و�لتعليق ومن هنا جاءت ت�شميته ن�شخ �لتعليق �أو �لن�شتعليق، 
ثم �شاهم خطاطون �آخرون يف تطويره ومن بينهم مري عماد ح�شني 

قزويني ومريز� غالم ر�شا �أ�شفهاين �لذي طّوعه الآالت �لطباعة، مبا 
�شاهم يف ن�رضه. ورغم خ�شائ�س هذ� �خلط من مرونة وجمالية �إال 
�أنه �نت�رض �أكر يف تركيا و�أفغان�شتان، وباك�شتان و�لهند وبنغالدي�س 
وخا�شة يف كتابة �للغتني �لفار�شية و�الأوردية. ونادر�ً ما ��شتعمل 
�لور�شة  �أما  �لعناوين.  كتابة  يف  ي�شتخدم  ما  و�أكببر  �لعربية،  يف 
توفيق  �الأكادميي  يقيمها  بالعموم،  �لعربي  باخلط  فتتعلق  �لثانية 
�الإ�شالمية.  �لفنون  تدري�س  يف  �ملتخ�ش�س  �الأكادميي  �لعي�شاوي 
للثقافة  �لعربية  )�ملنظمة  �الألك�شو  تنّظم  تون�س،  يف  مقّرها  ويف 
�حتفالية  �لعربية  للغة  �لعاملي  �ليوم  مبنا�شبة  و�لرتبية(،  و�لعلوم 
"م�شتقبل �للغة �لعربية م�شوؤولية �جلميع" تنطلق عند  حتت عنو�ن 
عالقة  حول  �ملحا�رض�ت  من  �شل�شلة  وتت�شمن  �شباحًا،  �لعا�رضة 

�للغة بالتدري�س وم�شتقبلها �الإلكرتوين وعالقة �ل�شباب بها.
كما تنّظم "جامعة �لقاهرة"، ندوة بعد غٍد �الإثنني بعنو�ن "�إ�شكاليات 

�لرتجمة من �للغة �لعربية و�إليها"، مب�شاركة �الأكادمييني �شليمان 
باللغات  �لعربية  لتناول عالقة  و�أنور مغيث وهبة عارف،  �لعطار 
يف  �لعربية"  �للغة  "جممع  يحت�شن  فيما  �الأخبببرى.  و�لثقافات 
�ل�شهر  من   22 �ل�شبت  �شباح  من  �لعا�رضة  عند  �حتفااًل  �لقاهرة 
نريُد"  �لتي  "�لف�شحى  هي:  حما�رض�ٍت؛  ثالث  يت�شّمن  �جلبباري، 
فهمي،  عاملية" خلالد  ق�شية  و"�لعربية  �لعزيز،  عبد  ح�شن  ملحمد 
�إ�شماعيل  �ل�شيد  �الإ�رض�ئيلية" لب  �لعرنة  �لعلوم يف �شوء  و"تعريب 
�ل�رضوي. ومبنا�شبة �ليوم �لعاملي للغة �لعربية، �أي�شًا، تقيم منظمة 
�ليون�شكو يف باري�س حفاًل ي�شارك فيه ثمانية مو�شيقيني من �لعامل 
�لعربية  �للغة  مو�شوع  ب�شاأن  م�شتديرة  مائدة  جانب  �إىل  �لعربي، 
"معهد �لعامل �لعربي" يف �لعا�شمة �لفرن�شية  و�ل�شباب. كما ينظم 
�شل�شلة من �لعرو�س و�لندو�ت و�لورو�س يف �خلط �لعربي �إىل جانب 

�إطالق دور�ت تعلم �للغة �لعربية بهذه �ملنا�شبة.

بغداد – الجورنال نيوز

متقاطعة كلمات

�أو  �ل�ش���اي  1 نبت���ة ع�ش���بية جبلية تو�ش���ع لتزكية 
للعالج o قو�م

فارغ ن�شف   o �أر�شد   o �شائلة  ف�شة   2
جد� كثري   o �حرت�ق  بعد  يحيا  ��شطوري  طائر   3

عربية �إمارة   4
وجو� وبحر�  بر�  نركبه  ما  حترك  ماكنة   5

 o ر�ي���ة  ن�ش���ف   o �حل���ر�رة  درج���ة  �نخفا����ض   6
�لعزوة و�ملكانة �لعائلية

ياب�شة  o مثله  �شباحك   o �لو�لدين  �حد   7
عليها  متنازع  منطقة   o �ل�ش���لطة  نبات طيب يف   8

يف جنوب م�شر
ح�شن قبول   9

يق���ال يف تو�ف���ق �ثنني يف  10 مث���ل عرب���ي قدمي 
�ل�شكل �أو �ل�شخ�شية 

1 وح���دة معلوم���ات يف �لكمبيوتر o نبات 
�شحر�وي

 o م�ش���وؤول   o �لأم���ان  ي���وؤوي ويعط���ي   2
مت�شابهان

o دمر  3 عمل���ة عربي���ة )جمع ومعكو�ش���ة( 
وقلب ر�أ�شا على عقب

�شود�ين فول   o موؤن�ض   4
)معكو�شة( ندرة   o �آدم  �ولد  من   5

��شتح�شنه  o �لطر�ف  من   6
وحا�شيته �مللك  وزر�ء   o للخجل  تدعو   7

وبخ  o )معكو�شة(  جهنم   8
9 توق���ف o م���ن يعطي �لنا����ض دينا مقابل 

فائدة
)كلمتان( جمموعة   10

عموديًا �أفقيًا

مهنيببًا: ال تببدع �أي قببر�ر�ت يتببم �إتخاذهببا �ليوم 
بالتاأثببري يف قناعاتك يف �لعمببل عاطفيًا: �لكثري 
مببن �لتغببري�ت �لعاطفيببة حتببدث يف حياتببك وال 

تعرف �ىل �أين �شوف توؤدي

مهنيببًا: �لقمببر يف �الأ�شببد يعاك�شببك، ويزيد مببن تاأثري�ته 
�أور�نو�ببس يف بببرج �حلمببل ما قببد يعني �ببرضورة جتنب 
�ملجاز�فات و�ملغامر�ت عاطفيببًا: �أنت �لنجم �لذي يلجاأ 
�إليه �جلميع، تخو�س دورة مميزة من �الإيجابيات تنقذك 

من م�شكالت كثرية

مهنيببًا: توقببع عقببد�ً جديببد�ً �أو تبا�ببرض عمبباًل �آخر 
وت�شمببع كلمببات �لثنبباء و�لتقديببر الأفببكار جيببدة 
قدمتهببا �أو ملوهبببة متار�شها يف �لعمببل عاطفيًا: 
�هتمامببك �لز�ئببد بنف�شببك ين�شيببك و�جباتك جتاه 

�ل�رضيك، في�شعر باالإحباط نوعًا ما

مهنيببًا: حت�ّشببن و�شعببك �ملهني يتطلببب مزيد�ً من 
�لثقة، وهذ� �لعامل متو�فر لديك لكّنك مل ت�شتخدمه 
بعببد عاطفيًا: رومان�شيببة �ل�رضيك تببوؤدي دور�ً يف 
و�شع حّد لل�شو�ئب، وتولد بينكما ر�حة نف�شية غري 

م�شبوقة

مهنيببًا: تبدو �شديد �حلما�شببة لفكرة �لبدء بتنفيذ 
�لتهبباين  �لكثببري مببن  م�ببرضوع جديببد وتتلقببى 
مب�رضوع كنت قد بببد�أت تنفيذه عاطفيًا: م�شاكل 
عابرة حبباول �أن تن�شاها وتكمل مع �حلبيب مع 
�أنك تبدو �ليوم مرتدد�ً جتاه �لكثري من �ملو�قف

مهنيببًا: حبباول �أن تقوي عالقتك بزمببالء �لعمل فاأنت 
بحاجببة �ىل دعمهم خالل هببذ� �ليوم عاطفيببًا: �أجو�ء 
م�شتقببره �ليببوم عاطفيببًا و�الأو�شبباع هادئببة بف�شببل 

�الأجو�ء �ملريحة �لتي حتيط بك وبال�رضيك

االسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الثور

الحمل

الجوزاء

السرطان

الجدي

الدلو

الحوت

 حظك 
           اليوم

مهنيببًا: يدعوك هذ� �ليببوم �إىل �إجناز عمل �أو يتحدث 
عببن عقد تبحثببه �أو توقعه، و�شوء تفاهببم مع بع�س 
�لزمببالء، يظهر لك حقيقتهببم عاطفيًا: يوم غني جد�ً 
عاطفيا وتبدو �شعيفًا �أمام �ل�رضيك وترتك �أثر�ً لدى 

�جلميع

مهنيببًا: تنتقببل �ىل مرحلببة جديببدة يف �لعمل �أكر 
تطببور�ً، و�حلظ يقف �ىل جانبببك �ليوم ويدعمك يف 
�لقببر�ر�ت �لتببي تتخذها عاطفيًا: تقببرب �مل�شافات 
بينك وبببني �حلبيب بعد فرتة مببن �خل�شام، وتعود 

�الأمور بينكما �إىل جماريها �لطبيعية

مهنيًا: �لقمر يف برجك يجعلك تتبنى ق�شية �أو ت�شعى 
مل�شاعببدة بع�س �لزمالء وتتح�ّشببن �الأمور مع �ملحيط 
من خالل تو�شيببح بع�س �لنقبباط �لغام�شة عاطفيًا: 
�إذ� كنببت �أعببزب قد تتعّرف �إىل �شخ�ببس ي�شتحّق حبك، 

�الأجو�ء خالية من �لت�شّنج و�ملعاك�شات

مهنيببًا: تتعر بع�س �الأمور فرتة حمددة، لكّن ذلك 
ينقلببب �رضيعًا يف م�شلحتك، وتبد�أ بح�شد �لنجاح 
تلببو �الآخر عاطفيًا: ال تلق �للوم على �ل�رضيك، وكن 
م�شتعببد�ً لتحّمببل �مل�شوؤولية حني ت�شطببر �إىل ذلك، 
وخ�شو�شببًا �أن �ل�رض�حببة هببي عنببو�ن �ملرحلببة 

�ملقبلة 

مهنيًا: �شيطر علببى نف�شك، وال تقدم على تغيري�ت يف 
حياتببك �ل�شخ�شية �أو �ملهنية عاطفيًا: ت�شكنك رغبات 
مت�شارعة وتطرح على نف�شك �ل�شوؤ�ل: ماذ� �أريد فعاًل؟ 
قلببب �لطاولة، �أم �حلفبباظ على �لثبببات و�الأمان رغم 

�لكلفة �لباهظة و�لتنازالت؟

مهنيًا: ال ت�شت�شلببم �أمام �ل�شعاب بل �عمل جاهد�ً 
لتخطيها فاأنت قادر علببى ذلك عاطفيًا: ي�شباندك 
ويدعمببك  تزعجببك  كانببت  م�شاألببة  يف  �لب�رضيببك 

لتو�جهها بثبات وقوة


