
7 واحة الجورنال

على أجهزة أبل تتيح التنصت 
على اآلخرين

رقص وغناء في مطاعم مكة ومقاهيها يثير الغضب

العلم يحذر من "الخطأ الفادح" 
قبل طهي الدجاج

اليوم العالمي للمرض "الذي يسقط األعضاء"

الرد الخاص في مجموعات 
واتساب.. كيف تستخدمها؟

مبتكرة في "مكالمات الفيديو" عبر 
اإلنترنت

ك�ش��فت تقاري��ر تقنية، موؤخرا، عن وج��ود ثغرة خطرية يف تطبي��ق حمادثة الفيديو 
اأيام قليلة. "اأبل" تعهدت بحل امل�شكلة يف غ�شون  "فاي�س تامي"، لكن �رشكة 

وبح�ش��ب موق��ع "بزن���س اإن�ش��ايدر" ال��ذي حتقق من وج��ود امل�ش��كلة، ف��اإن الثغرة 
ت�ش��مح ملن ي�ش��تخدم "في�س تامي" اأن يتن�شت ب�ش��كل �رشي على ال�شخ�س امل�شتقبل 
للمحادث��ة، حتى قب��ل اأن يجيب على املكاملة. وحت�ش��ل هذه امل�ش��كلة اخلطرية يف 
كاف��ة اأجهزة "اأبل" التي ت�ش��مح ب�ش��غيل ال�"في�س تامي"؛ �ش��واء تعل��ق الأمر بهواتف 
"اآيف��ون" اأو ب�"اآيب��اد" اأو "ماك". وت�ش��كل ه��ذه الثغرة �رشبة لأب��ل التي تتباهى 
يف الغال��ب بدرج��ة احلماي��ة العالي��ة يف اأجهزتها مقارن��ة ب�رشكات تقني��ة اأخرى 
مناف�ش��ة مثل �شام�ش��ونغ وهواوي. ومت الك�شف عن هذه "الف�شيحة" قبيل 24 �شاعة 
م��ن اإعالن ال�رشك��ة الأمريكية عن مداخيلها، و�ش��ط توقعات ب��اأن تظهر تراجعا يف 

مبيعات هواتف اآيفون.

على  كبرية  ب�شعبية  ال��دج��اج  يحظى 
اأجمع تقريبا، لأنه م�شدر  العامل  موائد 
مقارنة  ل��ل��روت��ن  ورخ��ي�����س  �شحي 
اإىل  النتباه  لكن  الأخ���رى،  باللحوم 
يعد  الدجاج  طهي  قبل  خاطئة  ع��ادة 

�رشوريا.
غ�شل  على  يحر�شون  ممن  كنتم  ف��اإذا 
تنظيفه  على  حر�شا  النيئ  ال��دج��اج 
ذلك  عن  التوقف  عليكم  و"تطهريه"، 
تبدو  اأنها  رغم  العادة،  هذه  لأن  فورا 
خطرية  �شحية  مب�شاكل  تنذر  �شليمة، 

ت�شل اإىل حد الت�شمم الغذائي.
الوطنية  ال�شحة  هيئة  موقع  وبح�شب 
على  امل��اء  �شكب  ف��اإن  بريطانيا،  يف 
ينقل  اأن  ���ش��اأن��ه  م��ن  النيئ  ال��دج��اج 
ال�شارة  البكترييا  من  خمتلفة  اأنواعا 
الطهي  ومعدات  واملالب�س  اليدين  اإىل 

القريبة.
التي  ال��واح��دة  امل��اء  قطرة  وباإمكان 
تتحرك  اأن  الدجاج  غ�شيل  من  تتطاير 
مل�شافة تبلغ ن�شف مرت، وحن جترف 
املوجودة  ال�"كومبيلوباكرت"  بكترييا 

الإ�شابة  فر�س  وتزداد  الدجاج،  يف 
بالأمرا�س.

الهيئة  اإر�����ش����ادات  وت��و���ش��ح 
اأن��واع  بع�س  اأن  الريطانية، 
الت�شمم  ت�شبب  قد  البكترييا 
اإىل  ت��ن��ت��ق��ل  ال��غ��ذائ��ي ح���ن 
الوقاية  فاإن  ولذلك،  الإن�شان، 

هي احلل.
"كومبيلوباكرت"  بكترييا  وتعد 

من اأبرز عوامل الإ�شابة بالت�شمم 
وت�شري  ب��ري��ط��ان��ي��ا،  يف  ال��غ��ذائ��ي 

الأرقام اإىل اأن 50 باملئة من الدواجن 
التي تباع يف البالد حتمل البكترييا.

اآلما يف املعدة  البكترييا  وت�شبب هذه 
من  ون��وب��ات  ح��اد  اإ�شهال  عن  ف�شال 
الغثيان، قد ترتاوح بن اثنتن و5 يف 

اليوم الواحد.
ويو�شي خراء ال�شحة باتباع عدد من 
الن�شائح لتفادي امل�شكلة الناجمة عن 
و�شع  خطوة،  اأول  وتقت�شي  البكترييا، 
الدجاج يف اأ�شفل الثالجة حتى ل يقطر 

على باقي الأطعمة.
ويف املنحى نف�شه، يتوجب على النا�س 
درجة  يف  الدجاج  على  يحافظوا  اأن 
حرارة متدنية، اأما البكترييا املوجودة 
ف�شتموت ل حمالة خالل عملية الطهي 

على نار �شاخنة.
الطبخ،  بعد  البكترييا  انتقال  ولتفادي 
امل��اء  ب��ا���ش��ت��خ��دام  اخل����راء  ين�شح 
وال�شابون لغ�شل كل الأماكن واملعدات 
طهي  عملية  اأث��ن��اء  ا�شتخدمت  التي 

الدجاج.

يعد مر�س اجلذام واحدا من اأقدم امل�ش��كالت 
اجللدي��ة املعدي��ة التي عرفه��ا الإن�ش��ان، اإل 
اأن اأعرا�ش��ه اخلط��رية التي قد ت�ش��ل اإىل حد 
اأع�ش��اء اجل�شم من مكانها،  "�شقوط" بع�س 
حولته اإىل كابو�س يخ�ش��اه املالين. ويحيي 
العامل يف الثامن والع�رشين من يناير "اليوم 
العامل��ي ملر�س اجل��ذام"، يف اإط��ار حماولة 
لتوعية باأ�شبابه واأعرا�شه واأهم طرق عالجه. 
ويع��د اجل��ذام مر�ش��ا مزمنا ت�ش��ببه ع�ش��ية 
بطيئة التكاثر ت�ش��مى "املتفط��رة اجلذامية"، 
ومتت��د فرتة ح�ش��انة املر�س خلم�ش��ة اأعوام 
الأول  املق��ام  يف  املر���س  ويوؤث��ر  تقريب��ا. 
على اجللد، والأع�ش��اب املحيطية، والغ�ش��اء 
املخاطي للقناة التنف�شية العلوية، والعينن.

وتنت���رش الع��دوى باجل��ذام ع��ر رذاذ الأنف 
والف��م اأثن��اء خمالطة احلالت الت��ي مل تتلق 
الع��الج، ح�ش��ب م��ا ذك��رت منظمة ال�ش��حة 

وق��د  الإلك��رتوين.  موقعه��ا  ع��ر  العاملي��ة 
ي�ش��بب اجل��ذام اإذا مل يعال��ج، تلف��ا تدريجيا 
وم�ش��تداما يف اجلل��د والأع�ش��اب والأطراف 
املق��ام  املر���س يف  وي�ش��تهدف  والعين��ن. 
الدم��اغ  خ��ارج  والأع�ش��اب  اجلل��د  الأول، 
واحلبل ال�ش��وكي. ويتمثل العار�س الرئي�ش��ي 
للمر���س، يف ت�ش��وهات اجلل��د والتقرح��ات 

ال�ش��ديدة، كم��ا ي��وؤدي تل��ف الأع�ش��اب 
اإىل فقدان ال�ش��خ�س لل�ش��عور يف منطقة 
كب��ريا  و�ش��عفا  وال�ش��اقن،  الذراع��ن 
يف الع�ش��الت ب�ش��كل ع��ام. وق��د تك��ون 
لالإ�ش��ابة باجلذام تداعي��ات خطرية يف 
حال اإهمال املر�س، مثل العمى وت�ش��وه 
الوجه والعقم والف�ش��ل الكلوي و�ش��مور 
والأع�ش��اب  الأن��ف  وتل��ف  الع�ش��الت 
ب��الأمل،  الإح�ش��ا�س  وغي��اب  الطرفي��ة 
وت�ش��اقط الأطراف يف املراحل الأخرية.  

وللجذام اأنواع، كالدرين الذي ياأخذ �شكل بقع 
ت�ش��يب اجللد وجتعله ي�شبه الق�رشيات، حيث 
ي�ش��ل التلف لالأع�ش��اب حتت اجللد، لي�ش��عر 
امل�ش��اب بهذه احلالة بخدر. اأما النوع الثاين 
فه��و اجلذام الورمي الذي ينت�رش على مناطق 
وا�ش��عة م��ن اجللد ب�ش��كل طفح، وق��د يتفاقم 
ليط��ال الأنف والكليتن واجلهاز التنا�ش��لي. 

ويعاين امل�شاب باجلذام احلدي، بالأعرا�س 
املذك��ورة يف احلالت��ن ال�ش��ابقتن. ويعتر 
ت�ش��خي�س املر���س اخلط��وة الأوىل لعالجه، 
ويك��ون باأخ��ذ الطبي��ب املخت���س لعينة من 
الطف��ح واإر�ش��الها اإىل املخت��ر ال��ذي يحدد 
الإ�ش��ابة باجلذام من عدمها. وي�ش��تخدم يف 
عالج اجلذام امل�ش��ادات احليوية التي توؤخذ 
لف��رتة طويل��ة ق��د ت�ش��ل اإىل �ش��نة، واإن 
طال تلف الأع�ش��اب ت�شبح الأمور اأكرث 
�ش��عوبة ويقت���رش وقته��ا الع��الج على 
اأدوية مث��ل "بريدنيزون" للتحكم بالأمل 
وال�رشر ووقفهما. وقد يعطى املر�ش��ى 
اأحيانا دواء "ثاليدومايد" الذي ي�ش��اعد 
يف ع��الج اخلالي��ا اجلذامي��ة، ولكن��ه ل 
ين�ش��ح للن�ش��اء احلوامل، اإذ قد يت�ش��بب 

بت�شوهات خلقية لالأجنة.

توا�ش��ل �رشك��ة وات�ش��اب، اململوكة لفي�ش��بوك، اإ�ش��افة مزايا جدي��دة لتطبيق 
الرتا�شل الذي ي�شتخدمه اأكرث من 1.5 مليار م�شرتك �شهريا. 

اأح��دث هذه املزايا، التي بداأت الو�ش��ول اإىل م�ش��تخدمي وات�ش��اب على اأنظمة 
iOS اخلا�ش��ة باأجهزة اأبل، واأندرويد الذي تطوره �رشكة غوغل، تتيح "الرد 

اخلا�س" على الر�شائل يف املجموعات. 
وقد يحتاج امل�ش��رتك يف اإحدى جمموعات وات�ش��اب، اإىل الرد على ر�شالة اأحد 
اأع�ش��اء املجموعة ب�ش��كل خا�س، دون اأن يرى الأع�ش��اء الآخرون رده، ولهذا 

الغر�س اأطلقت امليزة اجلديدة. 
وعندما يرغب امل�ش��تخدم يف ذلك، يكفي اأن ي�ش��غط على الر�شالة التي يريد اأن 
يرد عليها ب�شكل خا�س داخل املجموعة، ويختار "Reply Privately" اأي 

الرد ب�شكل خا�س. 

يعكف عمالق حمركات البحث على الإنرتنت غوغل على تو�شيع خدماته مل�شتخدمي 
ال�ش��بكة العنكبوتية من خالل ا�شتغالل تطبيق غوغل ديو Google Duo ال�شهري 
للدرد�ش��ة عر الفيديو وطرحة للم�شتخدمن خالل الأ�شابيع املقبلة. و�شيقوم غوغل 
باإ�ش��دار ن�ش��خة م��ن تطبي��ق ديو للمحادثة لي�ش��بح متاح��ا على املت�ش��فح غوغل 
كروم بالإ�ش��افة اإىل املت�ش��فحات املناف�ش��ة الأخرى مثل موزيال فايرفوك�س واأبل 
�ش��افاري، بالإ�شافة اإىل توفريه على �شكل تطبيق منف�شل ميكن احل�شول عليه من 
متجر غوغل بالي اأو متجر اأبل. ويعني هذا تو�ش��يع خدمة غوغل ديو للو�ش��ول اإىل 
م�ش��تخدمن اأكرث. اإل اأنه من غري الوا�ش��ح حتى الآن فيما اإذا كانت ن�ش��خة اإ�ش��دار 
التطبي��ق على الويب �شت�ش��مل جميع الوظائ��ف التي يتمتع بها التطبيق املنف�ش��ل. 
ولكن من املرجح اأن تت�ش��من، على الأقل ، ميزات Duo الأ�شا�شية مثل نوك نوك " 

." knock knock والقدرة على ترك ر�شائل بالفيديو 

"ثغرة 
خطيرة"

غوغل..

 ثورة

إطالق 
ميزة

اإمارة مكة �شدور اأي توجيهات من اأمري املنطقة خالد  نفت 
يف  الفنية  والفعاليات  احلّية  العرو�س  منع  ب�شاأن  الفي�شل 
الرتفيه  هيئة  رئي�س  اأعلنه  الذي  القرار  اأن  موؤكدًة  مطاعمها. 
ال�شعودية �شُيطبق يف جميع مدن اململكة مبا فيها مّكة مدينة 
امل�شلمن املقد�شة، ما اأ�شعل غ�شبًا وا�شعًا عر مواقع التوا�شل 
الجتماعي ب�شبب ال�شماح مبا يعتره البع�س "حمرمات" اأي 

الغناء واملو�شيقى.
وروج رواد مواقع التوا�شل الجتماعي اأن الفي�شل اأمر مبنع 
يف  والغناء  بالعزف  ال�شماح  اأو  املو�شيقية  الآلت  دخ��ول 
ا�شتدعى �شدور بيان عن الإمارة ينفي منع  مطاعم مكة ما 

ذلك.

مكة لي�شت ال�شتثناء
�شحَة  "ل  اأن  الإم��ارة  اأو�شحت  الأربعاء،  ر�شمي  بيان  ويف 
ملا يتم تداوله عر مواقع التوا�شل الجتماعي حول ا�شتثناء 

منطقة مكة املكرمة من اإقامة العرو�س احلية يف املطاعم".
ولفت البيان  اإىل اأن: "�شورة التوجيه املتداول الذي يحمل ا�شم 
اأحد مطاعم  �شابق، كان توجيهًا قدميًا ويخ�س  اأمري منطقة 
مدينة جدة مت اإغالقه عقب جتاوزات اأخالقية واأن الإجراءات 
القانونية اتخذت اآنذاك حياله" مهيبًة باجلميع جتنب الأخبار 
املغلوطة. وكان رئي�س هيئة الرتفيه ال�شعودية وامل�شت�شار يف 
الديوان امللكي تركي اآل ال�شيخ اأعلن، م�شاء الثالثاء يف موؤمتر 
"العرو�س  اإ�شدار تراخي�س  اأنه �شيتم  الريا�س،  �شحايف يف 
والعرو�س  املو�شيقي  للعزف  واملطاعم  املقاهي  يف  احلّية" 

الغنائية والكوميديا الرجتالية وحركات خفة اليد.

وقال اآل �شيخ: "اعتباراً من اليوم، هيئة الرتفيه بابها مفتوح 
اإىل  لل�شعودين"، م�شرياً  العرو�س والأولوية دائمًا  ل�شتقبال 
اأن ُت�شبح اململكة من بن  اإىل  الهيئة تهدف  ا�شرتاتيجية  اأن 
ع�رشة  واأول  اآ�شيا  منطقة  يف  ترفيهية  وجهات  اأربع  "اأول 

وجهات ترفيهية على م�شتوى العامل" على حد قوله.
غ�شب وتروؤ

هذه  من  غ�شبها  عن  ال�شعودين  من  فئة  عّرت  الأثناء  يف 
جمتمعها  ثقافة  مع  “تتناق�س"  باأنها  وو�شفتها  القرارات 
�شعادتها  عن  اأخرى  فئة  اأعربت  حن  يف  الدينية،  وتقاليده 
قدمًا  بامل�شي  وطالبته  �شيخ"  "اآل  ودعمت  التطورات  بتلك 
م��غ��ردون  ود���ش��ن  قولها.  ح��د  على  "التح�رش"  �شبيل  يف 
على  اعرتا�شًا  #ال�شعب_يقاطع_مطاعم_املو�شيقى  و�شم 
ال�شعودية  مطاعم  يف  الراق�شة  والعرو�س  املو�شيقى  ن�رش 

ومقاهيها، ل �شيما يف مدينتي مكة واملدينة اللتن ت�شمان 
اأعلنوا تروؤهم  ال�شعودين  املغردين  املقد�شة. عديد  الأماكن 

من قرارات قادتهم، وبادر بع�شهم بالدعاء عليهم.
وحّذر اآخرون من م�شري هذا "الكفر" م�شددين على قناعتهم 
قادة  فكر  "حتول"  من  فئة  وتعجبت  حرام،  املو�شيقى  باأن 
وا�شفن  اليوم  حالًل  �شار  حرامًا  كان  ما  واعتبار  اململكة 
�شيا�شات  ج��دوى  عن  البع�س  وت�شاءل  "فتنة".  باأنه  ذل��ك 
حت�شن  عن  بعيداً  فقط  الغناء  على  تقت�رش  التي  الرتفيه 
من  قلة  دعمت  املقابل،  يف  املعي�شة.  وظ��روف  اخل��دم��ات 
اأنها  املغردين �شيا�شات الرتفيه اجلديدة لآل �شيخ، معترين 

"جتدد الأمل يف �شعودية خمتلفة".
يف  بالغناء  ال�شماح  من  ال�شعودين  غ�شب  البع�س  وا�شتنكر 

اململكة وهم يذهبون اإىل دبي لال�شتمتاع به.

بغداد – الجورنال

متقاطعة كلمات

عموديًا أفقيًا
o ت�رشيح باحلاجة اإىل 1 �شوت الرعد 

2 عك���س حل��و o جوهر )ال�ش��يء( o ما يعطيه اأقارب 
العرو�س لها يوم زواجها

3 من طيور الن�شف اجلنوبي للكرة الأر�شية ول يطري 
ولكنه �شباح ماهر

4 ي�شبح ن�شيطا
o �شوت  5 مقدمة راأ�س احليوان حيث يو�شع الزمام 

الع�شافري
o للنداء o �شوت النحل )معكو�شة(  6 قط 

o كثري ال�شر. 7 �شوت احلمام )معكو�شة( 
o ن�شف �شبغة. اأنكر الأ�شوات  o يقال عنه  8 هرب 

9 �شن الفيل
o �شوت الذئب 10 �شوت البالبل 

1 �ش��وت النعام��ة o لي�س ل��ه قيمة عند 
الغري

o �شوت املاء 2 ثلثا ورل 
o عك�س خري 3 �شجاجيد 

4 ح�ش��ى كبرية مل�ش��اء o �ش��وت الفيل 
)معكو�شة(.

5 يجل���س اجلم��ل على الأر���س من حالة 
الوقوف

6 �ش��ع مق��دارا زائ��دا o مر�س و�ش��عف 
)معكو�شة(.

o �شياح الديك. 7 �شوت ال�شفادع 
 o ش��وت الظبي� o )8 �ش��نور )معكو�ش��ة

ف�شاء
9 للتمن��ي o اللعب املتميز بحركة دائبة 

للطفل ول يخلو من التخريب.
o �شوت اجلمل 10 �شون البط 

مهنيًا: تتجاوز بع�س الظروف املهنية ال�ش��لبية والأمور املالية 
املعق��دة بف�ش��ل ذكائ��ك وق��وة اإرادتك وم�ش��اعدة اأح��د الزمالء 

وت�شتطيع قلب املوازين مل�شلحتك 
عاطفي��ًا: مبادرة اإيجابية من ال�رشيك جتعلك تعي�س ال�ش��تقرار العاطفي والهدوء النف�ش��ي، 

ولكنك تنغم�س بالعمل وتن�شى واجباتك نحو ال�رشيك الذي يكون بحاجة اإليك 

مهني��ًا: اأمامك فر�ش��ة ثمينة لتح�ش��ن و�ش��عك، فحاول 
اأن ت�ش��تفيد قدر امل�ش��تطاع، قد يطراأ تغيري اأو ت�ش��طر اإىل 

ت�شحيح يف حياتك املهنية 
عاطفيًا: ل تكن ا�شتفزازيًا يف قراراتك، لأن ذلك قد يبعد عنك 
ال�رشيك ولن يقّرب منك الأعداء، فتكون خا�رشاً يف احلالتن 

مهني��ًا: ي��وم واع��د يب���رّش بالنج��اح على غري �ش��عيد، 
وتك�ش��ب الزم��الء اإىل جانبك يف نقط��ة مهمة تطرحها 

على اأرباب العمل 
عاطفيًا: عليك بذل كل ما يف و�ش��عك للوقوف اىل جانب احلبيب، 
حتل��و اللقاءات واجلل�ش��ات الرومان�ش��ية بينكما 

بعد غ�شل القلوب ومناق�شة كل الأمور العالقة 

مهنيًا: ت�شطر اإىل بذل جهود م�شاعفة لإيجاد التفاهم، لكن هذا ل 
ة مع �شخ�س ت�شاطره بع�س الأهداف  يحول دون بدء عالقة خا�شّ
عاطفي��ًا: ل حت��اول اأن تبق��ي العالق��ة �ش��طحية اأو عاب��رة 
وت�ش��طدم بلق��اءات اأخ��رى وارتباط��ات ثابت��ة، فتعي���س 

ا�شطرابًا و�رشاعًا داخليًا

مهني��ًا: نّظ��م ال�ش��وؤون املالي��ة وقّي��م احل�ش��ابات وامتن��ع عن 
املخالف��ات القانوني��ة ول تهم��ل واجبات��ك حت��ى لو �ش��عرت 

بالتعب والتوتر 
عاطفي��ًا: اأمام��ك طري��ق �ش��الك نح��و ال�ش��تقرار يف العالق��ة 

العاطفية وجتّنب اخلالفات وابتعد عن كل ما قد ي�شيء اإليك 

مهنيًا: ت�ش��عر برغبة كبرية يف اأداء كمية كبرية من العمل، ذلك اأمر جيد 
جًدا، لكن ل تدع نف�ش��ك تنغم�س يف الأعمال ب�شكل اأكر من الالزم حتى 

ل تهمل الأمور الأخرى يف حياتك 
عاطفيًا: تعامل مع الطرف الآخر بحر�س كبري، الأمور بينكما مل ت�ش��ل 

بعد اإىل الدرجة التي جتعلك تتعامل معه بكل هذه الأريحية 
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مهني��ًا: عليك ان تتحّرر من القيود املفرو�ش��ة عليك، وبذلك 
ميكنك اأن تقدم عماًل اأف�شل لتمويل م�رشوعك اجلديد 

عاطفيًا: بع�س النفعالت غري مّررة، وهي توؤدي اىل تاأزمي 
العالق��ة بال�رشيك، لذا علي��ك اأن تكون ذكيًا وان تعرف كيف 

تتخطى العقبات معه 

مهنيًا: تبت�ش��م ل��ك احلظوظ، لكن عليك اله��دوء والرتّوي 
وع��دم املواجه��ة، قد تب��وح ب���رّش اإىل اأح��د املقّربن، اأو 

تخطو خطوة تر�شي طموحك 
عاطفي��ًا: متلك الكثري م��ن املوؤهالت يف احلب، ولكن عليك اأن تعرف كيف 

ت�شتغلها جيداً ول تدخل يف دوامة ال�شك وتاأكد اأن احلبيب يع�شقك 

مهني��ًا: تظهر قدرة كبرية على التاأقلم مع الأو�ش��اع الطارئة 
وامل�ش��تجدة، وتتخل�س براعة من كل العقبات التي تقف يف 

وجه تقدمك 
عاطفيًا: �ش��خ�س ما يحاول التقرب منك اأعطه فر�شه، واندفاعك 

قد يوؤثر �شلبًا يف عالقتك باملقربن منك، فكن حذراً 

مهني��ًا: تتلقى ات�ش��الت متعددة لدعم��ك والوقوف اإىل 
جانبك، فحاول ال�شتفادة من ذلك لفتح �شفحة جديدة 

يف حياتك 
عاطفيًا: عليك اأن تبعث بر�ش��الة وا�ش��حة وحا�شمة اإىل 

ال�رشيك ب�شاأن ت�رشفاته معك قبل فوات الأوان 

مهني��ًا: يتحدث ه��ذا اليوم عن �رشاك��ة اأو عالقة املال 
باحلياة املهنية، انتبه من بع�س الف�شائح 

عاطفيًا: الت�ش��وية املطروحة مع ال�رشيك، تبدو واقعية 
ومنطقي��ة لتج��اوز اخلالف��ات، احر�س عل��ى اأن تبقى 

عالقتك به وا�شحة جداً

مهنيًا: مواجهة ال�شعوبات اليوم توّفر لك ظروفًا اأف�شل واأكرث 
ا�شتقراراً للغد وللتفكري يف اخلطوات امل�شتقبلية الواعدة 

عاطفيًا: تراكم اخلالف مع ال�رشيك يزيد تعقيد الأمور وت�شبح 
املعاجلة �ش��به م�شتحيلة اإل اإذا تداركتما الو�شع قبل الو�شول 

اإىل طريق م�شدود 
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