
7 واحة الجورنال

خسارة عالمية فادحة بسبب 
"بريد إلكتروني خبيث"

"سمها ما شئت": الجسد في مواجهة السلطة

"مو تاتو".. "عالج نهائي" 
للسرطان خالل عام

خفض ضغط الدم يقلل خطر اإلصابة بمرض عقلي مدمر

مراهق أميركي "الثغرة 
الكارثية" في فيس تايم؟

 الذي أحرج أبل وأثبت "فشل 
األميركيين"

نب��ه تقري��ر بريطاين حدي��ث �إىل �أن وقوع هج��وم �إلكرتوين عامل��ي من�سق، عرب بريد 
�إلك��رتوين خبي��ث، قد ي��وؤدي �إىل خ�سائر �قت�سادي��ة يرت�وح حجمها ب��ن 85 مليار 
و193 ملي��ار دوالر. وذك��ر �لتقري��ر �لذي �أعدته �س��وق "لويدز �أوف لن��دن" للتاأمن 
و�رشك��ة "�إيه.�أو.�إن"، �أن مطالب��ات �لتاأمن بعد هجوم من هذ� �لقبيل، �سترت�وح بن 

تعطيل �الأعمال و�البتز�ز �الإلكرتوين و�سوال �إىل تكاليف �ال�ستجابة للحو�دث.
وت�س��ر �لتقدي��ر�ت �إىل �أن �إجمايل �ملطالبات �لتي �سيدفعه��ا قطاع �لتاأمن يف مثل 
ه��ذ� �ل�سيناريو، �سيرت�وح بن ع���رشة مليار�ت و27 مليار دوالر �عتماد� على حدود 

ترت�وح بن 500 �ألف دوالر و200 مليون دوالر لوثائق �لتاأمن.
و�أورد �لتقري��ر �أن �القت�س��اد�ت �الإقليمي��ة �لتي تهيمن عليها �خلدم��ات ب�سكل �أكرب، 
خا�سة �لواليات �ملتحدة و�أوروبا، �ستعاين ب�سكل �أكرب و�ستكون �أكرث عر�سة خل�سائر 

�أعلى مبا�رشة.

�رشكة  عليهم  ت�����رشف  ب��اح��ث��ون  ق��ال 
عالجا  �سيكت�سفون  �إنهم  �إ�رش�ئيلية، 
يف  �ل�رشطان  ملر�ض  ونهائيا  ناجعا 
هذ�  لكن  ف��ق��ط،  و�ح���دة  �سنة  غ�سون 

�الإعالن ما ز�ل يثر �سكوكا.
"جروز�ليم بو�ست"،  وبح�سب ما نقلت 
عليهم  ي�رشف  �ل��ذي��ن  �لباحثن  ف��اإن 
�مل��دي��ر �ل��ت��ن��ف��ي��ذي ب�����رشك��ة �الأدوي����ة 
�أنهم  يوؤكدون  مر�د،  �إيالن   ،"AEBI"

قطعو� عدة �أ�سو�ط يف م�رشوعهم.
و�أطلق �لباحثون على �لعالج ��سم ب�"مو 
�لطبية  �لطريقة  ه��ذه  وت��ق��وم  تاتو"، 
�خلاليا  تقتل  �سامة  مادة  تطوير  على 
ت�سيب  �أن  دون  ف��ق��ط،  �ل�����رشط��ان��ي��ة 

�خلاليا �ل�سليمة.
�أن  وي�����س��ي��ف �مل�������رشوع �ل��ط��ب��ي 

�ملر�سى �لذين �سيخ�سعون 
لهذ� �لعالج "�لثوري" 

�أ�سابيع  ع��دة  يف 
ف�������ق�������ط ل����ن 

ي�������س���ط���رو� 
تناول  �إىل 
�ل����������دو�ء 
ل����ف����رت�ت 

طويلة.
وت����رك����ز 

�ل��ط��ري��ق��ة 
�ل��ع��الج��ي��ة 

�جل�����دي�����دة 
ل���ل�������رشط���ان 

�مل��الءم��ة  على 
�لبيبتيد�ت  ب��ن 

)�����س����ل���������س����ل����ة م���ن 

�ل�رشطان(  تهاجم  �لتي  �الأح��م��ا���ض 
على  تق�سي  �ل��ت��ي  �ل�سامة  و�مل����ادة 

�خلاليا �ل�رشطانية.
يف  �الإد�رة  جمل�ض  رئي�ض  وبح�سب 
�لعالج  ف���اإن  �أري����دور،  د�ن  �ل�����رشك��ة، 
جانبية  م�ساعفات  �أي  له  تكون  لن 
بخالف ما يح�سل يف عالج �ل�رشطان 
�سيتاح  �أن���ه  كما  �حل���ايل  �ل��وق��ت  يف 
بالعالجات  مقارنة  منخف�سة  بتكلفة 

�ملوجودة يف �الأ�سو�ق.
�الأوىل  جتاربه  �لعلمي  �لفريق  و�أجرى 
ويقول  �لتجارب،  فئر�ن  على عينة من 
لكن  ج��د�،  و�ع���دة  كانت  �لنتائج  �إن 
من  �ملزيد  �إج��ر�ء  �إىل  حتتاج  �ل�رشكة 
غ�سون  يف  �ل�����رشي��ري��ة  �الخ��ت��ب��ار�ت 

ووج��د �لبح��ث �لذي �أج��ري على �أك��رث من 9 �سنو�ت قليلة.
�آالف م�س��ارك يف �خلم�سينات م��ن �لعمر، �أن 
�لذي��ن كان لديه��م مع��دل �سغ��ط دم �أقل من 
�ملو�سى ب��ه، �نخف�ض لديهم خط��ر �الإ�سابة 

مب�سكالت �لذ�كرة بنحو �خلم�ض.
كما كان �أولئك �أقل عر�سة لالإ�سابة باخلرف 
بنح��و �ل�سد���ض )15 %(، وهو رق��م قد يكون 
حافظ��ا له��م لف��رتة ق�س��رة م��ن �الإ�ساب��ة 

باملر�ض.
رئي�س��ة  كاري��و،  ماري��ا  �لدكت��ورة  وقال��ت 
ق�س��م �لعل��وم يف جمعي��ة �ألزهامي��ر: "�إثبات 
�أن خف���ض �سغ��ط �ل��دم ميك��ن �أن يقلل خطر 
�الإ�ساب��ة باخلرف قد يكون مفتاحا لتح�سن 

حياة مالين �الأ�سخا�ض حول �لعامل".
وكان �مل�ساركون �لذي��ن خف�سو� �سغط �لدم 
لديهم �إىل �أقل م��ن 120، بدال من 140، �أقل 
عر�س��ة بن�سب��ة 19 % لالإ�ساب��ة بالتده��ور 

)MCI(، وه��ي حال��ة  �ملعت��دل  �الإدر�ك��ي 
غالبا ما توؤدي �إىل �خلرف، كما ظهرت لديهم 

عالمات �رشر �أقل عند �إجر�ء م�سح للدماغ.
جي��ف  �لرئي���ض،  �ملحق��ق  ويعتق��د 
ويليام�س��ون، وه��و �خت�سا�سي يف علم 
"وي��ك فور�س��ت"  �ل�سيخوخ��ة يف كلي��ة 
للط��ب يف وين�ستون-�سامل بوالية نورث 
كارولين��ا، �أن خف���ض �سغ��ط �ل��دم �أكرث 
من �ملعت��اد، قد يحمل مفت��اح مكافحة 
و�أك��د عل��ى  �رتف��اع مع��دالت �خل��رف، 
���رشورة �لت�سجيع على �تخ��اذ �إجر�ء�ت 
ب�ساأن خف���ض �سغط �لدم، بهدف خف�ض 
�الإ�ساب��ة بالتدهور �الإدر�ك��ي �ملعتدل، 
�أن��ه �نخفا���ض يف  �ل��ذي يع��رف عل��ى 
�لذ�ك��رة ومه��ار�ت �لتفك��ر، وهو عامل 

خطر معروف للخرف.
وق��ال �لدكت��ور ويليام�س��ون: "يف ه��ذ� 

�لبح��ث، وجدن��ا �أن ث��الث �سن��و�ت فق��ط من 
خف���ض �سغ��ط �ل��دم مل ت�ساعد �لقل��ب ب�سكل 
كب��ر فح�سب، ب��ل �ساعدت �أي�س��ا يف حت�سن 

وظائف �لدماغ".
و�سم��ل �لبح��ث 9361 متطوع��ا م��ن جميع 
�أنحاء �لواليات �ملتحدة وبورتوريكو ممن مت 
ت�سخي�سه��م بارتفاع �سغ��ط �لدم، ولكن 
لي�س��و� م�ساب��ن بال�سك��ري �أو �ل�سكت��ة 

�لدماغية.
وعم��ل �لباحث��ون عل��ى خف���ض مع��دل 
�سغ��ط �ل��دم لديه��م الأقل م��ن 120 ملم 
زئبق، م��ن خالل �ملعاجل��ة �ملكثفة مبا 
يف ذل��ك �الأدوي��ة وتغي��ر من��ط �حلياة، 
ووج��دو� �أنهم بعد 5 �سن��و�ت مل ي�سجلو� 
�سعفا يف �الإدر�ك �أو �إ�سابات بالتدهور 
حمتم��ل.  عت��ه  �أو  �ملعت��دل  �الإدر�ك��ي 
وتوق��ف �لبح��ث يف وق��ت مبك��ر ب�سبب 
م��ن  �أي�س��ا  �حل��د  يف  �لتجرب��ة  جن��اح 

�أمر��ض �لقلب و�الأوعية �لدموية.

�أح��دث مر�ه��ق �أمركي يف �لر�بع��ة ع�رشة من عم��ره مفاجاأة من �لعي��ار �لثقيل 
بعدما �كت�سف ثغرة �أمنية خطرة يف تطبيق �ملحادثة بالفيديو "في�ض تامي".

وتتي��ح �لثغرة مل��ن ي�ستخدم "في�ض تامي" �أن يتن�ست ب�س��كل �رشي على �ل�سخ�ض 
�مل�ستقب��ل للمحادث��ة، حتى قب��ل �أن يجيب على �ملكاملة. وحت�س��ل هذه �مل�سكلة 
�خلط��رة يف كاف��ة �أجهزة "�أبل" �لت��ي ت�سمح ب�سغيل �ل�"في�ض ت��امي"؛ �سو�ء تعلق 
�الأم��ر بهو�ت��ف "�آيف��ون" �أو ب�"�آيب��اد" �أو "ماك". وذك��ر موقع "�س��ي �إن �إن"، �أن 
�لفت��ى غر�نت تومب�سون، كان يج��ري �ت�ساالت ب�"في�ض تامي" يف يوم �إجازة من 
�ملدر�س��ة، حن �كت�سف �أمر� حتول �إىل �سجة على �ملن�سات �الجتماعية. و�أجرى 
�لفت��ى �ت�ساال ب�سديق ل��ه يف "في�ض تامي" لكنه مل يرد، وبع��د ذلك، �أ�ساف عدد� 
م��ن �الأ�سدق��اء يف جمموعة للمحادثة. �أما �ملفاجاأة فهي �أن غر�نت �أ�سبح قادر� 

على �سماع كل ما يدور حول هاتف �ل�سديق �الأول �لذي مل يرد.

من��ذ ق��دوم �لرئي���ض �الأمرك��ي دونالد تر�م��ب �إىل �ل�سلط��ة، وهو يركز عل��ى رغبته 
يف تنمي��ة �ل�سناع��ة �الأمركي��ة و�إع��ادة جملة "�سن��ع يف �لوالي��ات �ملتحدة" �إىل 
�أه��م منتج��ات �لبالد، ومن بينها �أجه��زة �رشكة "�أبل" �لتي ت�سن��ع يف �ل�سن. لكن 
تقري��ر� ل�سحيفة "نيويورك تامي��ز" �الأمركية، ��ستبعد �س��دور منتجات "�أبل"، مبا 
يف ذل��ك �أجهزة "�آيفون"، �أمركية �ل�سنع بن�سبة 100 باملئة يف �مل�ستقبل �لقريب، 
و��ست�سهدت بق�سة �لربغي )�مل�سمار( �ل�سغر جد�، �لذي حررّ �لواليات �ملتحدة قبل 
رها بحقيقة �سعوبة �ال�ستغناء عن �لعامل �ل�سيني. ففي عام 2012،  �سن��و�ت، وذكرّ
�أعل��ن �لرئي�ض �لتنفي��ذي ل�رشكة "�أبل" تيم ك��وك، �أن �لكمبيوتر �ملحمول "ماك بوك 
ب��رو" �جلديد حينئ��ذ، �سيكون �أول جهاز الأبل ي�سن��ع بالكامل يف �لواليات �ملتحدة 
من��ذ �سن��و�ت، لكن ذلك مل يحدث ل�سبب ب�سيط. فقد ك�سفت "نيويورك تاميز" نقال عن 

�أ�سخا�ض عملو� يف �مل�رشوع ورف�سو� �الإف�ساح عن هوياتهم.

تحذير
 من 

قصة 

"البرغي"

كيف 
اكتشف

�لدغ�سني،  وليد  �لتون�سي،  �مل�رشحي  �ملخرج  يو��سل 
�إثارة  عرب  �لر�هنة،  �لق�سايا  مع  ت�ستبك  �أعمال  تقدمي 
وت�سكيالتها  �الجتماعية  �لبنى  تغررُّ  ح��ول  �الإ�سئلة 
من  خا�سة،  وتون�ض  عامة،  �لعربي  �لعامل  يف  �لثقافية 
�لتي  و�ال�سطر�بات  �لتناق�سات  جملة  �إب���ر�ز  خ��الل 

تعي�سها �سخ�سياته �لتي �قُتطعت من �لو�قع.
مدينة  يف  �ل�سباب"  �ملبدعن  "م�رشح  خ�سبة  على 
من  �خلام�سة  عند  ُتعَر�ض  �لعا�سمة،  بتون�ض  �لثقافة 

بعنو�ن  �جلديدة  م�رشحيته  �خلمي�ض،  غ��ٍد  بعد  م�ساء 
ها ما �سئت"، و�لتي تنتمي �إىل �ملونودر�ما، وتدور  "�سمرّ
يعي�ض  وقت  يف  حبيبها  يهجرها  �م��ر�أة  حول  �أحد�ثها 

�لبلد ��سطر�بات �سيا�سية.
�لتي  �لرق�ض  مدر�سة  �إح��ر�ق  على  �مل�رشحية  تنفتح 
تديرها �لبطلة على يد مت�سدرّدين بعد تكفرها، ويرف�ض 
�أو  بال�سجن  مهدرّدة  نف�سها  فتجد  تعوي�سها  �لتاأمن 
وعزلتها،  نقمتها  فتزيد  للبنك،  كرهن  منزلها  بت�سليم 

وت�سرتجع تاريخًا حافاًل باخليانات و�لتو�طوؤ.
لالإنتاج  كلندي�ستيتو  "�رشكة  �أنتجته  �ل��ذي  �لعمل، 

مقاربة  يقدرّم  بلعج،  �أماين  لة  �ملمثرّ يه  وتوؤدرّ �مل�رشحي"، 
يف  �ملبدعة  �مل��ر�أة  تو�جه  �لتي  �مل�ساكل  حول  بة  مركرّ
حلظة يعود فيها �ل�رش�ع �الجتماعي حول قيمة �الإبد�ع 
عن  بعيد�ً  �ملجتمع  ر  تطورّ يف  �لن�ساء  ودور  و�لفنون، 

منطق �لت�سييء وحتويلها �إىل �سلعة �أو ملكية خا�سة.
منها  ع��درّة؛  عنا�رش  على  م�رشحيته  �لدغ�سني  يبني 
على  �لبطلة  �نفعاالت  على  �لرتكيز  عرب  �جل�سد  ح�سور 
�خل�سبة، من خالل ما تعك�سه تعابر وجهها من غ�سب 
�إىل �لھبوط و�ل�سعود و�جللو�ض  �إ�سافًة  وحزن وفرح، 
و�لتنويعات �ل�سوتية يف �حلكي و�لغناء، حيث ج�سدها 

�لر�ق�ض هو عن�رش �ملقاومة لكل �ل�سلطات �لتي حتاول 
�إق�ساءه و�إلغاءه.

تكوينها  يف  حمكمة  �سينوغر�فيا  على  �لعر�ض  يرتكز 
رغم ب�ساطتها �ل�سديدة، حيث ال يوجد فوق �مل�رشح �سوى 
كر�سي خ�سبي جتل�ض عليه �ملمثرّلة وتدور حوله، �سمن 
دالالت عديدة تتعلرّق بهيمنة �ل�سلطة تارة �أو باالعرت�ف 
بالكر�سي  عالقتها  تغررُّ  وفق  بالعجز،  �أو  �أخرى،  تارة 

ل كلرّ م�سهد. وبالبوح �لذي تعتمده كاأ�سا�ض لت�سكرّ
من  �ل��ع��دي��د  ����ف  و�ألرّ �أخ���رج  �لدغ�سني  ول��ي��د  �أن  ُي��ذك��ر 
�أخرى"،  و�سياطن  "�نفالت"،  بينها:  من  �مل�رشحيات؛ 

بغداد – الجورنال

متقاطعة كلمات

عموديًا أفقيًا
o ت�رشيح باحلاجة �إىل 1 �سوت �لرعد 

2 عك���ض حل��و o جوهر )�ل�س��يء( o ما يعطيه �أقارب 
�لعرو�ض لها يوم زو�جها

3 من طيور �لن�سف �جلنوبي للكرة �الأر�سية وال يطر 
ولكنه �سباح ماهر

4 ي�سبح ن�سيطا
o �سوت  5 مقدمة ر�أ�ض �حليو�ن حيث يو�سع �لزمام 

�لع�سافر
o للند�ء o �سوت �لنحل )معكو�سة(  6 قط 

o كثر �ل�سرب. 7 �سوت �حلمام )معكو�سة( 
o ن�سف �سبغة. �أنكر �الأ�سو�ت  o يقال عنه  8 هرب 

9 �سن �لفيل
o �سوت �لذئب 10 �سوت �لبالبل 

1 �س��وت �لنعام��ة o لي�ض ل��ه قيمة عند 
�لغر

o �سوت �ملاء 2 ثلثا ورل 
o عك�ض خر 3 �سجاجيد 

4 ح�س��ى كب��رة مل�ساء o �س��وت �لفيل 
)معكو�سة(.

5 يجل���ض �جلم��ل على �الأر���ض من حالة 
�لوقوف

6 �س��ع مق��د�ر� ز�ئ��د� o مر���ض و�سعف 
)معكو�سة(.

o �سياح �لديك. 7 �سوت �ل�سفادع 
 o س��وت �لظبي� o )8 �سن��ور )معكو�س��ة

ف�ساء
9 للتمن��ي o �للعب �ملتميز بحركة د�ئبة 

للطفل وال يخلو من �لتخريب.
o �سوت �جلمل 10 �سون �لبط 

مهنيًا: تتجاوز بع�ض �لظ��روف �ملهنية �ل�سلبية و�الأمور �ملالية 
�ملعق��دة بف�س��ل ذكائ��ك وق��وة �إر�دت��ك وم�ساعدة �أح��د �لزمالء 

وت�ستطيع قلب �ملو�زين مل�سلحتك 
عاطفي��ًا: مبادرة �إيجابية من �ل�رشي��ك جتعلك تعي�ض �ال�ستقر�ر �لعاطف��ي و�لهدوء �لنف�سي، 

ولكنك تنغم�ض بالعمل وتن�سى و�جباتك نحو �ل�رشيك �لذي يكون بحاجة �إليك 

مهني��ًا: �أمام��ك فر�سة ثمين��ة لتح�سن و�سع��ك، فحاول 
�أن ت�ستفي��د ق��در �مل�ستطاع، قد يطر�أ تغي��ر �أو ت�سطر �إىل 

ت�سحيح يف حياتك �ملهنية 
عاطفيًا: ال تكن ��ستفز�زيًا يف قر�ر�تك، الأن ذلك قد يبعد عنك 
�ل�رشيك ولن يقررّب منك �الأعد�ء، فتكون خا�رش�ً يف �حلالتن 

مهني��ًا: ي��وم و�ع��د يب���رشرّ بالنج��اح على غ��ر �سعيد، 
وتك�س��ب �لزم��الء �إىل جانبك يف نقط��ة مهمة تطرحها 

على �أرباب �لعمل 
عاطفي��ًا: عليك بذل كل ما يف و�سعك للوقوف �ىل جانب �حلبيب، 
حتل��و �للق��اء�ت و�جلل�سات �لرومان�سي��ة بينكما 

بعد غ�سل �لقلوب ومناق�سة كل �الأمور �لعالقة 

مهنيًا: ت�سطر �إىل بذل جهود م�ساعفة الإيجاد �لتفاهم، لكن هذ� ال 
ة مع �سخ�ض ت�ساطره بع�ض �الأهد�ف  يحول دون بدء عالقة خا�سرّ
عاطفي��ًا: ال حت��اول �أن تبق��ي �لعالق��ة �سطحي��ة �أو عاب��رة 
وت�سط��دم بلق��اء�ت �أخ��رى و�رتباط��ات ثابت��ة، فتعي���ض 

��سطر�بًا و�رش�عًا د�خليًا

��م �حل�ساب��ات و�متن��ع عن  ��م �ل�س��وؤون �ملالي��ة وقيرّ مهني��ًا: نظرّ
�ملخالف��ات �لقانوني��ة وال تهم��ل و�جبات��ك حت��ى ل��و �سعرت 

بالتعب و�لتوتر 
عاطفي��ًا: �أمام��ك طري��ق �سال��ك نح��و �ال�ستق��ر�ر يف �لعالق��ة 

�لعاطفية وجتنرّب �خلالفات و�بتعد عن كل ما قد ي�سيء �إليك 

مهني��ًا: ت�سعر برغبة كبرة يف �أد�ء كمية كبرة من �لعمل، ذلك �أمر جيد 
ج��ًد�، لكن ال تدع نف�سك تنغم�ض يف �الأعمال ب�سكل �أكرب من �لالزم حتى 

ال تهمل �الأمور �الأخرى يف حياتك 
عاطفي��ًا: تعامل مع �لطرف �الآخر بحر�ض كبر، �الأمور بينكما مل ت�سل 

بعد �إىل �لدرجة �لتي جتعلك تتعامل معه بكل هذه �الأريحية 
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مهني��ًا: عليك �ن تتحررّر من �لقي��ود �ملفرو�سة عليك، وبذلك 
ميكنك �أن تقدم عماًل �أف�سل لتمويل م�رشوعك �جلديد 

عاطفيًا: بع�ض �النفعاالت غر مربرّرة، وهي توؤدي �ىل تاأزمي 
�لعالق��ة بال�رشيك، لذ� علي��ك �أن تكون ذكيًا و�ن تعرف كيف 

تتخطى �لعقبات معه 

ي  مهني��ًا: تبت�سم ل��ك �حلظوظ، لكن عليك �له��دوء و�لرتورّ
وع��دم �ملو�جه��ة، قد تب��وح ب���رشرّ �إىل �أح��د �ملقررّبن، �أو 

تخطو خطوة تر�سي طموحك 
عاطفي��ًا: متلك �لكثر م��ن �ملوؤهالت يف �حلب، ولكن عليك �أن تعرف كيف 

ت�ستغلها جيد�ً وال تدخل يف دو�مة �ل�سك وتاأكد �أن �حلبيب يع�سقك 

مهني��ًا: تظهر قدرة كبرة عل��ى �لتاأقلم مع �الأو�ساع �لطارئة 
و�مل�ستج��دة، وتتخل�ض برب�عة من كل �لعقبات �لتي تقف يف 

وجه تقدمك 
عاطفيًا: �سخ�ض م��ا يحاول �لتقرب منك �أعطه فر�سه، و�ندفاعك 

قد يوؤثر �سلبًا يف عالقتك باملقربن منك، فكن حذر�ً 

مهني��ًا: تتلق��ى �ت�ساالت متعددة لدعم��ك و�لوقوف �إىل 
جانبك، فحاول �ال�ستفادة من ذلك لفتح �سفحة جديدة 

يف حياتك 
عاطفي��ًا: عليك �أن تبعث بر�سال��ة و��سحة وحا�سمة �إىل 

�ل�رشيك ب�ساأن ت�رشفاته معك قبل فو�ت �الأو�ن 

مهني��ًا: يتحدث ه��ذ� �ليوم عن �رش�ك��ة �أو عالقة �ملال 
باحلياة �ملهنية، �نتبه من بع�ض �لف�سائح 

عاطفيًا: �لت�سوي��ة �ملطروحة مع �ل�رشيك، تبدو و�قعية 
ومنطقي��ة لتج��اوز �خلالف��ات، �حر�ض عل��ى �أن تبقى 

عالقتك به و��سحة جد�ً

ر لك ظروفًا �أف�سل و�أكرث  مهنيًا: مو�جهة �ل�سعوبات �ليوم توفرّ
��ستقر�ر�ً للغد وللتفكر يف �خلطو�ت �مل�ستقبلية �لو�عدة 

عاطفيًا: تر�كم �خلالف مع �ل�رشيك يزيد تعقيد �الأمور وت�سبح 
�ملعاجل��ة �سبه م�ستحيلة �إال �إذ� تد�ركتما �لو�سع قبل �لو�سول 

�إىل طريق م�سدود 
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