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 Internet Explorer ثغرة في
"تسرق" بياناتكم!

"الرسائل العربية": رحالت صيد المخطوطات من الشرق

عالمات تدل على إمكانية 
اإلصابة بمرض الزهايمر

ريجيم "األكل الحدسي".. استمع إلى جسدك لتفقد الوزن

توظف آالف األشخاص لالستماع 
إلى محادثات عمالئها

تجسس خبيث يتسلل من 
"أندرويد" إلى "آيفون"

متك��ن باحث �أمني من �كت�صاف ثغرة �أمنية جدي��دة يف مت�صفح �لإنرتنت، �إنرتنت 
ت�صم��ح  مايكرو�صوف��ت،  ل�رشك��ة  �لتاب��ع   ،Internet Explorer �إك�صبل��ورر 
للقر��صن��ة ب�رشقة بيان��ات م�صتخدمي نظام ويندوز. وق��ال �لباحث جون بيج �إن 
�جل��زء �لأ�صو�أ يف �لثغ��رة �أنها ل ت�صتلزم �أن يفتح م�صتخدم��و نظام ويندوز، �لتابع 
��ا، �ملت�صفح �لذي مل يع��د يحظى باأهمية بع��د تركيز �ل�رشكة  ملايكرو�صوف��ت �أي�صً
�لأمريكي��ة عل��ى مت�صف��ح �إي��دج Edge �لأح��دث، بل يكف��ي للقر��صن��ة �أن يكون 
�لربنام��ج موجوًد� على �حلا�صب حت��ى يتمكنو� من ��صتغالل �لثغرة �لأمنية. وكتب 
��ا بال�ص��م �لرم��زي hyp3rlinx، يف من�ص��ور: "�إن �إنرتنت  بي��ج، �ملع��روف �أي�صً
 MHT. خارج��ي �إن فتح م�صتخدم ملف XML إك�صبل��ورر عر�صة لهجوم كيان�
� ب�ص��كل خا�ص د�خل �جلهاز”. و�أ�صاف: "ميكن �أن ي�صمح هذ� للمهاجمني عن  معًدّ

ُبعد ب�صحب ملفات حملية.

ن�رشت جمل��ة "فاميلي �ص��ريكل" �لأمريكي��ة تقرير� 
تطرق��ت في��ه �إىل �لأعر����ص �لد�ل��ة عل��ى �لإ�صاب��ة 
عل��ى  ت�صاع��د  �أن  �صاأنه��ا  م��ن  �لت��ي  بالزهامي��ر، 
�لت�صخي�ص �ملبكر لهذ� �لنوع من ��صطر�بات �لدماغ. 
وقال��ت �ملجل��ة �إن �لزهامي��ر ل ي�صيب كب��ار �ل�صن 
فقط ممن جتاوزو� عقده��م �ل�صابع. وعلى �لرغم من 
حقيق��ة �أن 5.5 مليون �صخ�ص م��ن �مل�صابني بهذ� 
�ملر���ص �لذي ي�صبب فقد�ن �لذ�كرة وتر�جع �لقدر�ت 
�لإدر�كي��ة جت��اوزو� �ص��ن 65، �إل �أن 5 باملئة منهم 
ي�صابون به يف �صن �لثالثني و�لأربعني و�خلم�صني. 
وتختل��ف �أعر����ص هذ� �ملر���ص من �صخ���ص لآخر، 
لكن هن��اك بع�ص �لعالم��ات �مل�صرتك��ة بني جميع 

�ملر�صى �لتي ل بد من معرفتها و�لنتباه لها.
�أول، فق��د�ن �لذ�ك��رة م��ن �لعالم��ات �لد�ل��ة عل��ى 
م��ويل  و�أو�صح��ت  �لزهامي��ر.  مبر���ص  �لإ�صاب��ة 
فوجي��ل، مديرة �خلدم��ات �لتعليمي��ة و�لجتماعية 
يف �ملوؤ�ص�ص��ة �لأمريكية للزهامي��ر �أن �صعوبة تذكر 
�لغر���ص �لذي كنت ب�ص��دد جلبه من غرفة �ملعي�صة، 
�أو ن�صي��ان ��صم �أحد �أبنائك �أو ��صم �لقطة �أمر طبيعي 
يو�جه��ه �أغلبن��ا، بي��د �أن تك��رر ذل��ك ميث��ل م�صكلة 
حقيقي��ة. فاإذ� لحظت �أنك تو�ج��ه يوميا م�صكلة يف 
تذك��ر �أ�صماء �أبنائك فاإنه لبد من ��صت�صارة �لطبيب. 
فق��د تود معرفة م��ا �إذ� كان ذلك نتيجة مر�ص �آخر، 
نظ��ر� لأن فق��د�ن �لذ�ك��رة مرتب��ط �أي�ص��ا مب�ص��اكل 
�لدماغي��ة ونق���ص  �أخ��رى، مث��ل �جللط��ة  �صحي��ة 
�لفيتام��ني ب 12، وق�ص��ور �لدرقي��ة، �أو �لإ�صاب��ة 

بالتهاب حاد، �أو حتى �لكتئاب.
ثاني��ا، �لرتب��اك ب��ني �لزم��ان و�مل��كان ي��دل على 
�لإ�صابة بالزهامير. وح�ص��ب فوجيل، فاإنه �إذ� قدت 
يوما �صيارتك نحو متجر �لبقالة لكنك وجدت نف�صك 
�أم��ام �ملكتب فتل��ك لي�صت نهاي��ة �لع��امل، فاأحيانا 
نق��ع يف �لأمناط لكن ذل��ك ل يعرقل �ص��ري وظائفنا 

�ليومية. 

ت�صري �لبحوث �إىل �أن �تباع نظام غذ�ئي �صارم ميكن �أن يوؤدي �إىل 
�رتفاع موؤ�رش كتلة �جل�صم  مبرور �لوقت، و�حتمال زيادة كبرية يف 
�لوزن يف �مل�صتقبل. كما تلفت �إىل �أن تقييد �لطعام ميكن �أن يوؤدي 
�إىل �لتفكري �لد�ئم به و�ل�صعور بالذنب و�رتفاع م�صتويات �لكتئاب 
و�لقل��ق و�لإجهاد، وهكذ� ي�صب��ح �ل�صخ�ص عالًقا بني زيادة �لوزن 

و�مل�صاكل �لنف�صية ب�صبب �حلرمان من �لطعام. فما هو �حلل؟
��صتح��دث خ��رب�ء يف جمل��ة "نيوزوي��ك" مفهوًم��ا جدي��ًد� رك��زو� 
في��ه على ما ي�صم��ى "�لأكل �حلد�ص��ي" وهو �ل�صتم��اع �إىل ج�صدك 
و�ل�صماح له باإر�صادك لوقت ومقد�ر �لأكل، بدًل من �لتاأثر بالقو�عد 

�لت��ي حتددها �لوجبات �لغذ�ئية، �أي �أنه ينطوي على تنمية �لوعي 
باجلوع �لد�خلي و�ل�صبع، وخيار�ت �لطعام �لو�عي.

ه��ذ� �ملفه��وم يوؤك��د ���رشورة �لهتم��ام بالأحا�صي���ص �لعاطفي��ة 
و�جل�صدي��ة �لتي متر بها �أثناء تناولك �لطع��ام، فهو نظام ي�صجعك 
عل��ى تناول ما تريد؛ ورغم �أن �لبع�ص قد يتوقع �أن يوؤدي ذلك �إىل 
تن��اول �ملزي��د من �لأطعم��ة �لغنية بالده��ون �أو عالي��ة �ل�صكر، �إل 
�أن �لأبح��اث تنف��ي ذلك. ووج��دت �لدر��ص��ات �أن �لأ�صخا�ص �لذين 
يتناول��ون �لطعام ب�صكل حد�صي لديهم موؤ�رش كتلة �جل�صم �أقل ممن 
يتبع��ون نظاًم��ا �صارًم��ا، لذلك، ف��اإن �لرتكيز على تن��اول �لطعام 

�حلد�صي ل يز�ل باإمكانه تقدمي فو�ئد من خالل تعزيز �صلوك �لأكل 
�ل�صحي، وزيادة �صورة �جل�صم �لإيجابية و�حرت�م �لذ�ت �لعايل.

وعل��ى �لرغ��م من �حلاج��ة �إىل �إج��ر�ء �ملزيد من �لأبح��اث لتحديد 
م��ا �إذ� كان تناول �لطعام �حلد�صي ي��وؤدي �إىل �إنقا�ص �لوزن، فاإن 
�لآثار �لإيجابية على �ل�صحة �لعقلية و�صلوك �لأكل �ل�صحي و�عدة.
وتكمن �إحدى �مل�صكالت يف "�لأكل �حلد�صي"  يف �أنه من �ملفرت�ص 
�أن يع��رف �ل�صخ���ص م��دى �جل��وع �أو �ل�صب��ع ب�ص��كل ت��ام، وت�ص��ري 
�لأبح��اث �إىل �أن �لأ�صخا���ص �لذي��ن يدرك��ون �أحا�صي�صهم �لد�خلية 

غالًبا ما ياأكلون ب�صكل �أكرث حد�صية.

ك�ص��ف موقع �صبكة CNN �لأمريكية عن �أّن �رشك��ة �أمازون توظف فريقًا عامليًا 
مهمته تفريغ �لأو�مر �ل�صوتية �لتي يتلقاها موقع �أليك�صا �لتابع لل�رشكة.

وح�ص��ب مه��ام هذ� �لفري��ق، فهو  يقوم ب�ص��خ �ملعلومات �لتي تت�صمنه��ا �لر�صائل 
�ل�صوتي��ة �إىل برنام��ج حا�صوب��ي ُي�صاع��د برجمي��ات �أليك�صا يف فهم لغ��ة �حلديث 

�لب�رشي حتى تتجاوب معها ب�صكٍل �أكرث فاعلية يف �مل�صتقبل.
ووفق��ًا ل�صبك��ة �ص��ي �إن �إن �لأمريكي��ة فاإن �لفريق �مل��وكل له ه��ذه �ملهمة، يتنوع 
مكانه م��ا بني �لوليات �ملتح��دة، وكو�صتاريكا، ورومانيا، يق��وم بال�صتماع �إىل 
مقاط��ع �صوتية قد يبلغ عدده��ا 1000 مقطع يف �ليوم يف مناوباٍت قد ت�صل �إىل 

9 �صاعاٍت يوميًا.
وتنوعت �ملقاطع ما بني �لرتيبة و�لإجر�مية و�لعتد�ء�ت �جلن�صية، وتقول �ل�رشكة 

�إنها حتافظ على خ�صو�صية �لعمالء.

ك�صف خرب�ء يف �لأمن �ملعلوماتي �أن �أحد بر�مج �لتج�ص�ص �خلبيثة ��صتطاع �أن ي�صل �إىل 
�أجه��زة "�آيفون"، بع��د فرتة من ظهوره يف �أجهزة "�أندروي��د"، و�صط خماوف من قدرته 

على �رشقة بيانات مهمة.
وبح�ص��ب م��ا نقلت "فوك�ص نيوز"، مت �لعثور عل��ى �لربنامج �خلبيث لأول مرة يف متجر 
"غوغ��ل ب��الي �صتور" �خلا�ص ب�"�أندرويد"، ويظ��ن �مل�صتخدمون �أنه تطبيق عاد لكنه 

لي�ص كذلك.
و�إذ� كان��ت "غوغل" ق��د �صارعت �إىل حل مع�صل��ة �لربنامج �خلبيث ب�ص��كل �رشيع، فاإن 
"�أبل"، �لتي و�صلتها �لعدوى موؤخر�، مل تبادر �إىل حل �مل�صكلة �إل يف وقت لحق بعدما 
�صاع �لأمر. لكن م�صتخدمي هو�تف "�آيفون" لي�ص مدعوين �إىل �لقلق، لأن هذ� �لربنامج 
�خلبي��ث مل يت�صلل بعد �إىل متجر �لتطبيق��ات، و�إمنا ��صتهدف من�صة يعمل عليها مطورو 

تطبيقات "�أبل".

برنامجاكتشاف أمازون

�ألك�صندر بيفيالكو�  �ملوؤلف  �لأ�صلي يورد  يف عنو�ن كتابه 
The Republic of Arabic Le t ،"جمهورية"  كلمة
ters وهو يفهم حرفيًا ب�"جمهورية �لآد�ب �لعربية" �لتي 
�أدبي مهم من �لكّتاب  يحيل بها �لكاتب �إىل جمتمع فكري 
و�لأدب  �لثقافة  يف  تخ�ص�صو�  �لذين  �لأوروبيني  و�لعلماء 
ع�رش،  و�لثامن  ع�رش  �ل�صابع  �لقرنني  بني  ما  �لعربيني 
�أ�ص�صو� عرب �ملر��صالت و�خلطابات و�لن�رش جمتمعًا  وهوؤلء 

جتاوز حدود �لبلد�ن.
�لثقايف،  �لتاريخ  در��صات  يف  �ص  �ملتخ�صّ �لباحث  وكاأن 
يقرتح علينا �أن ثمة وجود�ً لكيان )جمهورية( علمية �أ�صغر 
حجمًا من �لبلد�ن و�أكرث �ت�صاعًا منها يف �آن، و�أن �أ�صحاب 
هذه �جلمهورية هم د�ر�صو �لن�صو�ص �لإ�صالمية من �إنكليز 
�أ�صا�ص  وعلى  و�أمل��ان،  و�إيطاليني  وفرن�صيني  وهولنديني 
يعرف  ما  تاأ�ص�ص  �لثقافية  �جلمهورية  هذه  �أبناء  قدمه  ما 
�لأ�صماء  هذه  من  �أوروبا،  يف  �لإ�صالمية  بالدر��صات  �ليوم 
وبارتيليمي  للقر�آن،  �إنكليزي  مرتجم  �أول  �صيل  ج��ورج 
غري  �ل�رشقية.  �ملكتبة  مرتجم  ديربلو 
�لكتاب  مرتجم  �أن 

ب�"�لر�صائل  �لعمل  عنونة  �ختار  د�وود  هيثم  �لعربية  �إىل 
�لأوروبي"  �لتنوير  عهد  يف  و�مل�صلمون  �لإ�صالم  �لعربية: 
ح �ملرتجم  )جرو�ص بر�ص نا�رشون، 2019(، عن ذلك يو�صّ
م�صاألة  "تعترب  �جلديد":  "�لعربي  �إىل  حديث  يف  �ل�صوري 
تقدمي  يف  �ملهمة  �لق�صايا  �إح��دى  �لكتاب  عنو�ن  ترجمة 
�لكتاب وطرحه �أمام �لقر�ء وهذه ق�صية حتمل ُبعد�ً �أخالقيًا 
يف �لوقت ذ�ته فلي�ص لز�مًا على �ملرتجم نقل عنو�ن �لكتاب 
�لرتجمة  عملية  ف��اإن  معروف  هو  فكما  �حل��ريف،  ب�صكله 
بطريقة مفهومة  �ملعنى و�صياغته  نقل  تتمثل يف  برمتها 
�أمانة  على  �ملحافظة  مع  �ملرتجم  �لن�ص  لقارئ  بالن�صبة 
عدد  ��صت�صارة  وبعد  �لأ�صلي  للن�ص  �لرتجمة  و�أمانة  �لنقل 
من �لأ�صدقاء، مت �قرت�ح عنو�ن "�لر�صائل �لعربية" عو�صًا 
�لعربية  �لر�صائل  هذه  لتمثل  للكتاب  �لأ�صلي  �لعنو�ن  عن 
�ملفاهيم �لأ�صيلة و�لتقاليد �جلميلة و�لرت�ث �لفكري و�لبعد 
�خللقي و�لأخالقي �لذي قدمته �حل�صارة �لعربية �لإ�صالمية 

لأوروبا".
يف  �ملكتبات  بناء  م�صاريع  �لبد�ية  يف  �لكاتب  يتناول 
�لتي  �ل�����رشق،  من  �ملخطوطات  �صيد  رحلة  ثم  �أوروب���ا، 
�أنها كانت مغامرة مثرية، ويف ف�صل خا�ص  لو  تبدو كما 
برتجمة �لقر�آن يروي تفا�صيل دقيقة لأول ترجمة لتينية 
للقر�آن �أجنزها لودوڤكو مار�ت�صي )1612t1700(، وهي 
�صيل  ج��ورج  عليها  �عتمد  �لتي  �لن�صخة 
وظلت  �لإنكليزية  �إىل  �لقر�آن  ترجمة  يف 

مرجعية حتى �لقرن �لع�رشين. يف �أحد ف�صول �لكتاب يروي 
�ملوؤلف ق�صة �أول مقعد لالأدب �لعربي يف جامعة �أوك�صفورد 
و�لذي حمل ��صم "وليام لود"، وكان �أول من �صغل مقعد لود 
عنه  يقول  و�ل��ذي   ،)1604t1691( بوكوك  �إدو�رد  هذ� 
حقًا  �لدر��صة  جمال  و�حد  كتاب  يحّول  "�أحيانًا  بيفيالكو� 
ويفتتح طريقة جديدة للتفكري و�لكتابة"، وكان يتحدث عن 
كتاب بوكوك �لذي در�ص فيه �لتاريخ �لعربي، وقدم "روؤية 
�صينا  �بن  مثل  وفقهاء  بعلماء  لالإ�صالم" بالتعريف  جديدة 

و�ل�صيوطي و�بن تيمية و�ل�صهر�صتاين.
بارتيليمي  ل�  �ل�رشقية"  "�ملكتبة  عند  �أي�صًا  �لكاتب  يقف 
�ملكتبة،  م�صادر  وفيه   ،1697 عام  �صدر  �ل��ذي  ديربلو 
وطريقة تنظيمها و�صبكات �لتجميع �لتي جلبت �ملخطوطات 
على  و�ح��د�ً  م�صدر�ً  ويذكر  باري�ص.  مكتبات  �إىل  �ل�رشقية 
وجه �خل�صو�ص، وهو قامو�ص ببليوغر�يف للباحث �لعثماين 
وكان   ،)1609t1657( خليفة  حاجي  �أو  جلبي،  كاتب 

حموريًا لكتاب ديربلو.
�حلقيقة �إن مو�صوعية كتاب من هذ� �لنوع، تتطلب مرتجمًا 
متخ�ص�صًا، هذ� �أول ما يخطر لك حني تعرف �أن �لعمل نقل 
مرحلة  "منذ  د�وود  يقول  �ملرتجم؟  هو  فمن  �لعربية،  �إىل 
تلك  �صيما  ل  �لتاريخ،  ق��ر�ءة  يف  �ل�صغف  ذلك  لدي  مبكرة 
�لتاريخي  و�لر�بط  �لو�صطى،  �لع�صور  من  �لغام�صة  �لفرتة 
�لأندل�ص  يف  �لعربي  �ل��وج��ود  ب��ني  �ل�رشمدي  �ل�رشيايل 
�لفرتة و�صعود �حل�صارة  تلك  �لإ�صالمي يف  و�نتهاء �حلكم 

�لفرتة  �آنذ�ك تنف�ص عن كتفيها تلك  بد�أت  �لتي  �لأوروبية، 
و�صعوذة  دجل  من  حتتويه  ما  بكل  تاريخها  من  �ملظلمة 
�ل�صيطان  مع  و�لتعامل  و�لهرطقة  بال�صحر  و�تهامات 
�لتي  لالأحد�ث  وحتليلها  و�حلديث  �لعلمي  �ملنهج  ورف�ص 
كانت تعي�صها بناء على فهمها �لب�صيط �ملحدود و�صوًل �إىل 
مرحلة �لنه�صة �لتي �عتمدت يف ق�صم كبري منها على �لإرث 
�لتي  �لعربية و�ملوؤلفات  �لكتابات  �لإ�صالمي وعلى  �لعربي 

قدمها �لعلماء �مل�صلمون �آنذ�ك".
�ص لعالقة �لإ�صالم بالتنوير، يناق�ص �لكاتب  يف جزء خم�صّ
عن  خمتلف  نحو  على  �لإ�صالم  وغيبون  فولتري  قر�أ  كيف 
قر�ء�ت �مل�صت�رشقني قبلهما، ويعترب �أن ثمة خلطًا وقع بني 
�آر�ء �مل�صت�رشقني و�أفكار �لتنويريني، مبينًا �أن حقبة �لتنوير 
قدمت فهمًا خمتلفًا، ومل يكن �لإ�صالم فقط هو �لذي �صوهد 

يف �صوء خمتلف، بل �لدين ب�صكل عام.
يرى د�وود �أن �أهمية ترجمة هذ� �لكتاب تكمن يف ما يعي�صه 
�لعرب  وم��ع��اد�ة  و�لتطرف  "�لعن�رشية  من  �ليوم  �لعامل 
�لالجئني ومعاد�ة  �لإ�صالم وكره  و�نت�صار رهاب  و�لإ�صالم 
�لأول  �جتاهني:  يف  �ل�صري  و�لو�جب  �ملهم  فمن  �لأجانب، 
م�صابهة  ر�صائل  حتمل  �لتي  �لكتب  ترجمة  عملية  تعزيز 
"�لر�صائل �لعربية" كون هذه �لكتب و�لر�صائل تعزز  لكتاب 
�لهوية و�لإرث �لثقايف �لعربي و�لهوية �لتاريخية، و�لثاين 
و�حل�صارة  �لتاريخ  عن  تتحدث  �لتي  �لعربية  �لكتب  ن�رش 

�لعربية باللغات �لأجنبية".

بغداد  - الجورنال 

متقاطعة كلمات

قد جتتمع مع �صديق �أو قريب يف جل�صة فنية وت�صتمتع 
وقد ت�صارك �أي�صًا ببع�ص من �للم�صات �لفنية و�جلمالية 

يف هذ� �للقاء،
يتوج��ب علي��ك �لإ�صغاء لآر�ء �لآخري��ن و�لتكيف معها 
تكون مفعل باحليوية و�لن�صاط فرتة حافلة بالتطور�ت 

تتحم�ص وتتح�صن معك �لظروف.

يحم��ل لك هذ�ن �ليومان �ن�صغالت مالية ول تبالغ 
يف م�رشوفك تخدم مو�قع �لنجوم م�صاحلك وتفتح 
لك �بو�ب �لت�صويات و�ل�صفر و�للقاء�ت تفرح لت�صويه 
مالي��ه �أو مل�صاحله يف هذة �لثن��اء د�فع عن حقك 

تت�صلط �لأ�صو�ء علي م�صاله ماليه 

ف��رته غ��ري منا�صب��ة للم�صارك��ه يف �ملناف�صات �و 
�ث��ارة �لتحدي��ات ل حت�ص��م �م��ر� وعال��ج �لحد�ث 
�ملخيب��ة مبو�صوعي��ة تام��ة ل ترتك��ب �لخط��اء 
تطالع��ك فرتة �صعيفه وفارغ��ه متاما من �حليويه 
و�حل�صان��ه و�ملناع��ه ل جت��ازف ول تر�ه��ن علي 

�حلظوظ يجب تنظيم �لو�جبات 

با�صتطاعتك �جن��از و�جباتك بنجاح �رشط �صبط 
�لع�ص��اب لتفقد �لثقه بنف�ص��ك �و بقدر�تك تلقى 
عل��ى عاتقه م�صوؤليه كب��ريه فال ت�صعف هدئ من 
روع��ك وكن جاهز� ي�صبح �ملن��اخ �لعام �صاغطا 
ن�صبيا هدئ من روعك �نها فرته م�صحونه ببع�ص 

�ملتاعب و�لتوتر . 

ل تت�صب���ص مبو�قف مت�صلبة بل ك��ن مرننا مبت�صما 
ناق���ص بليون��ة ودبلوما�صي��ة تكلم وعرب ع��ن ر�يك 
بجر�ئ��ة وثق��ة تطمئ��ن خو�ط��رك وترت��اح �ىل �صري 
�لم��ور تتو�صل حللول مميزه هن��اك �صفر �و عقد �و 

تعامل مع نا�ص جدد.

ر�ع��ى ظرف��ك �ل�صح��ى و�ل�صخ�ص��ى خ��ذ �ق�صاط��ا 
متقطع��ه م��ن �لر�ح��ه ل ترجت��ل عم��ال ول كالما 
�ل�ص��و�ء تت�صلط عل��ي �د�ئك، قد يوؤث��ر �لتعب على 
بع�ص ��صرت�جيتك وم�صاريعك حقق جدول �عمالك 
باك��ر� هناك تر�ج��ع �صحى وحمتمل 

مهمات جديده.

ق��د يط��ر� �مر� م��ا يث��ري �نفعال��ك م��ن جه��ة �لعائله 
ومي���ص و�صع��ك �ل�صخ�صى ل تهم��ل و�جباتك وحافظ 
عل��ي هدوئك �نها فرتة متوت��رة ل �صيما علي �ل�صعيد 
�ل�صخ�صي��ى من �ليام �ل�صعبة تك��ون �لطباع متقلبه 
وقد تتعر�ص لتوبيخ �و ��صاءه حاذر خمالفه �لقو�نني 

�نها ��صعب �يام �ل�صهر 
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تق��وي �لرو�بط م��ع �لزم��الء و�مل�صئولي��ني ورمبا 
تت�صال��ح م��ع جه��ه معادي��ة ت�صتعي��د حما�صت��ك 
وحيويت��ك تتكيف ب�صهولة م��ع �لظروف و�لحد�ث 
وت�صارك بفاعلية تفرح لتجاوب �لغرباء معك فرتة 
بن��اءة حترك خالله��ا يف كل �لجتاه��ات �لجو�ء 

�صاحلة للتعارف 

وظف طاقتك �لذهنية و�لبناءة لو�صع حد �لت�صاوؤلت 
و�للتبا�ص��ات ناق���ص بهدوء لتتمت��ع ب�رشعة �خلاطر 
وقدرة علي �لتفاو�ص و�لقناع وتقوم بت�صوية مالية 
مر�صي��ة عرب عن ر�ي��ك وموقفك لكن بهدوء وثقة ول 

تعر�ص جهودك �ل�صابقة لل�صياع 

تنطلق بعزمية وترغب يف ح�صم �مر مهم ت�صمع جو�با 
وتقتحم جمال جديد� ترغب يف تو�صيح وجهه نظرك 
و�لهتم��ام مبظهرك تخرج للقاء و�عد �فكارك لمعة 
وذكي��ة لبك��ر �يل عمل��ك ول تتكا�ص��ل �ص��وف تتو�يل 
�لخب��ار �ملفرحة يحم�صك �لقمر عل��ي �تخاذ مبادرة 

و�حد�ث تغيري �و تعديل على م�صاريعك.

دق��ق يف �لتفا�صيل عل��ي �نو�عها كن حري�صا علي 
�صالمة �حبائك و��صحاب��ك حاذر�ل�صغوط و�لتوتر 
و�لنفع��ال ف��رتة منا�صب��ة لت�صحي��ح �لخطاء من 
�ملمك��ن تلطيف �لج��و�ء ل تهمل �ور�ق��ك �لثبوتية 
يطمئ��ن بال��ك وتلم���ص جتاوب��ا يف �لر�ء ل تب��ق 

وحيد� وتو�جد مع �ل�صحاب.

تدعم��ك �حلظوظ وتك��ون جريئا فى �لتعب��ري عن ر�يك 
وتتمت��ع ب�رشع��ة بديهه وخاطر تلف��ت �لنظار �لجو�ء 
لطيفه قد حتمل لقاء عاطفيا �و م�صلحه �و ور�صة عمل 

لتاهيل قدر�تك.


