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من المقاتلة إف 16.. 
تعرفوا على هذه السيارة الكهربائية

العشق الملعون: حكايات نساء عن الرغبة والجسد

العلم يجيب.. هل األغذية 
العضوية مفيدة حقا؟

العقم عند الرجال.. علماء يكتشفون "السبب المعرقل"

جديدة من غوغل.. 
البث الحي للموسيقى مجانًا

مشّفر لمنافسة
 "تليغرام" و"واتسآب"!

مت الك�س��ف م�ؤخراً عن اأحدث �س��يارة كهربائية فائقة ال�رسعة والتي ُتعترب مذهلة 
بكل املقايي�س، خ�س��سا يف جمايل ال�رسعة واحلفاظ على البيئة. 

وبح�س��ب املعل�مات املت�فرة عن �سيارة "بينيفارينا باتي�ستا"، فاإن هذه ال�سيارة 
الكهربائي��ة فائقة ال�رسعة ميكنها اأن ت�س��ل من ال�س��ك�ن اإىل �رسعة 97 كيل�مرتا 

يف اأقل من ثانيتني.
وه��ي بذلك تتف�ق على �س��يارات �س��باقات الف�رم�ال وان، وميكنها اأن ت�س��ل من 
ال�سك�ن اإىل �رسعة 290 كيل�مرتا باأقل من 12 ثانية، متف�قة بذلك على "الطائرة 

املقاتلة اإف 16".
وبح�س��ب ال�رسكة امل�سنعة، فاإّن هذه ال�س��يارة كهربائية بالكامل، ما يعني اأنه ال 
ينبعث عنها اأي غازات �س��امة على االإطالق، وبالتايل فهي �سيارة �رسيعة �سديقة 

للبيئة.

ت�س��ادفنا يف كثري من االأحيان ونحن من�س��ي بني 
رف���ف املحالت التجارية للت�س���ق، عبارة "اأغذية 
ع�س���ية"، وجند ه��ذه العب��ارة عل��ى اخل�رساوات 
والف�اكه واملنتجات املعلبة اأي�سا. فبماذا تختلف 

االأطعمة الع�س�ية عن العادية؟
وتختلف اأهمية االإجابة عن هذا ال�س���ؤال باختالف 
اأن  اإال  النا���س.  يتبع��ه  ال��ذي  الغذائ��ي  االأ�س��ل�ب 
الدرا�س��ات العلمي��ة ال تزال ت�ؤكد اأن��ه ال ي�جد فرق 
كبري يف املك�نات الغذائية بني االأطعمة الع�س�ية 

والعادية، واأن الفروق جتارية بحتة فقط.
وتذهب العديد من الدرا�سات والتقارير العلمية اإىل 
اأبع��د من ذلك، من خ��الل التاأكيد عل��ى اأن االأغذية 
الع�س���ية لي�س��ت جيدة كم��ا يعتقد معظ��م النا�س، 

وفق ما ذكر م�قع "زد اأم اإي �سيان�س".
واأ�س��ار امل�قع، الذي يتناول اآخر االأبحاث العلمية، 
اإىل اأن ارتف��اع اأ�س��عار املنتج ال يعن��ي اأنه ج�دته 
ب�س��عرها  الع�س���ية  املنتج��ات  وت�س��تهر  عالي��ة. 
املرتفع يف الغالب مقارنة مع املنتجات العادية.

وُقدرت �س��ناعة االأغذية الع�س�ية بنح� 29 مليار 
دوالر يف عام 2010، ومنذ ذلك احلني، منت بن�سبة 
10 يف املئة تقريبا �سن�يا. ووجد حتليل لتقارير 
اال�س��تهالك اأن االأغذية الع�س�ية يف املت��سط اأغلى 

بن�سبة 47 يف املئة من االأغذية العادية.
وعل��ى الرغ��م م��ن ارتفاع ال�س��عر ال يعن��ي اجل�دة 
العالية دوما، فقد اأ�س��بحت الزراعة الع�س�ية اأكرث 
ربحي��ة من الزراعة العادية. مبعنى اآخر، اأ�س��بحت 
االأغذية الع�س���ية مرادًفا للرفاهي��ة، اإال اأنها قد ال 

تك�ن دائما االأف�سل �سحيا.
وتعد �س��ناعة االأطعمة الع�س���ية اأح��د القطاعات 
االأ���رسع من���ا يف �س��ناعة االأغذي��ة يف ال�الي��ات 
ت��در عل��ى  اإىل جت��ارة  اأن حت���ل  بع��د  املتح��دة، 
منتجاته��ا  اأ�س��عار  ب�س��بب  املالي��ني  اأ�س��حابها 

املرتفعة.

كت�س��ف علم��اء ع��ن اأخط��اء يف احلم�س الن���وي ل��دى الفئران، 
ميكن اأن تعيق احلي�انات املن�ية، االأمر الذي من �س��اأنه اأن يقدم 

اإجابات عن العقم يف �سف�ف الب�رس، ال �سيما لدى الرجال.
ووج��د العلم��اء اأن الفئ��ران امل�س��ابة بالعق��م تفتق��ر اإىل "جني 
لتنمي��ة  ���رسوري  وه���   ،XRCC1 ي�س��مى  مه��م،  اإ�س��الح" 
احلي�انات املن�ية و�س��مان ارتفاع عدده��ا وحركتها ال�رسيعة 

و�سكلها الطبيعي.
 XRCC1 ومل يكن معروفا حتى وقت قريب مدى اأهمية اجلني
خل�س���بة الرجال، لكن درا�سة جديدة قام بها باحث�ن �سيني�ن 

وجدت اأنه ال�سيء ال�حيد الذي حدد ج�دة احلي�انات املن�ية يف 
جمم�عة من الفئران الذك�ر. ويق�ل اخلرباء اإن هذه االكت�سافات 
ت�ستدعي اإجراء اأبحاث على الب�رس، حيث ت�سري البيانات اإىل تزايد 
ن�س��ب العقم عند الذك�ر يف خمتلف اأنحاء العامل، وفق ما ذكرت 

�سحيفة "ديلي ميل" الربيطانية، االثنني.
وق��ال اأي��ه ه�ا ق���، الباح��ث يف كلي��ة ال�س��حة العامة ب���زارة 
ال�س��حة يف ال�س��ني: "حتى التلف الب�س��يط يف احلم���س الن�وي 
يف احلي�ان��ات املن�ي��ة الب�رسية، ميك��ن اأن يقلل من اخل�س���بة 
ويزيد من خطر االإ�س��ابة باأمرا�س الن�س��ل". واأ�ساف: "االآن وقد 

اأ�سبحنا نعرف اأن XRCC1 يلعب دورا مهما يف احلفاظ على 
تك�ي��ن احلي�انات املن�ي��ة الطبيعي لدى الفئ��ران، يجب البحث 
ع��ن عالج��ات حمتملة ميكن اأن ت�س��لح هذا اجلني ل��دى الرجال 

الذين يعان�ن من العقم".
وت�س��درت املخاوف ب�س��اأن العقم عند الرجال عناوين ال�سحف 
على م�ست�ى العامل يف عام 2017، عندما ن�رس باحث�ن بيانات 
مروع��ة ت�س��ري اإىل اأن عدد احلي�انات املن�ي��ة بني الرجال الذين 
يعي�س���ن يف الدول الغربية، انخف�س بن�س��بة 59.3 يف املئة يف 

ال�سن�ات االأربعني املا�سية.

تق��دم �رسك��ة غ�غل ب��الي خدمة الب��ث احلي للم��س��يقى على االأنرتن��ت واإمكانية 
ال��س���ل اإىل امل��س��يقى املجانية عرب ي�تي�ب حيث ت�فر غ�غل هذه امليزة لي�س 
فق��ط على م�س��اعد ال�سخ�س��ي، ولكن اأي�س��ا عل��ى اأى متحدث يحت�ى على م�س��اعد 
غ�غل.وبينما ال ميكن  حل�س���ل علي خا�س��ية اختيار اأغنية عند الطلب، فبدال من 

هذا، يتم اإن�ساء ق�ائم الت�سغيل اأو حمطات الرادي� بناًء على طلباتك.
ولل��س���ل اإىل االأغانى املجانية �س��يحتاج مالك Google Home اإىل اختيار 

م��سيقى ي�تي�ب كخدمة امل��سيقى االفرتا�سية، ويتم ذلك فى اإعدادات احل�ساب
وميكن ا�ستخدام التطبيق اخلا�س باله�اتف الذكية واحل�ا�سيب الل�حية باال�ستماع 
للم��س��يقى امل�ج���دة على اجلهاز اخلا�س بامل�س��تخدم كما ي�س��مح مل�س��تخدميه 
ب�س��فة جمانية رفع واال�س��تماع اإىل اأكرث من 50،000 مقطع م��س��يقي من خالل 

ت�سجيالتهم ومقاطعهم اخلا�سة واملف�سلة.

طّ�رت احلك�مة الفرن�سية تطبيق املرا�سلة الف�رية امل�سفرة "IM" اخلا�س بها، لت�سجيع 
 "WhatsApp"و "Telegram" امل�ظف��ني احلك�م��ني على ا�س��تخدامه ب��داًل م��ن

وغريهما من تطبيقات الدرد�سة ال�سهرية.
T c" االأمريكي فتم اإطالق التطبيق، الذى اأطلق عليه ا�س��م "Zdnet"   ووفق��ًا مل�قع

"iOS" و"Android" الر�سمية. hap" جمانًا على متاجر تطبيقات 
وميكن فقط مل�ظفي احلك�مة الفرن�س��ية الر�س��ميني الت�س��جيل للح�س���ل على ح�س��اب؛ 
ومع ذلك طرحت احلك�مة الفرن�س��ية ك�د "Tchap" على من�س��ة "GitHub" حتى 
تتمك��ن املنظمات االأخرى من طرح اإ�س��داراتها اخلا�س��ة من "Tchap" لال�س��تخدام 
ا. مت تط�ير التطبيق ر�سمًيا ب�ا�سطة "DINSIC" )االإدارة امل�سرتكة بني  الداخلي اأي�سً
 "ANSSI" ال���زارات لنظام املعل�مات واالت�س��ال الرقمي يف الدولة(، حت��ت اإ�رساف

)ال�كالة ال�طنية لالأمن ال�سيرباين يف فرن�سا(.

تطبيٌقأسرع خدمة

هي ق�س�س ن�ساء عن الع�سق، الرغبة، واجل�سد، التي اختارت 
املخرجة الرا قان�س� اأن جت�سدها على امل�رسح، يف عر�سها 
احلايل ) غياب(. لكنها اأي�سًا ق�س�س عن انتهاكات تتعر�س 
والقمع  حرياتهن،  تقييد  وعن  خماوفهن،  عن  الن�ساء،  لها 
احلا�سل على رغباتهن وعلى جتاربهن اجل�سدية. هي عالقة 
مثل:  مفاهيم  بني  امل�رسحية  حكايات  جت�سدها  ���رساع 
تكراراً  االأكرث  الثالثة  املفردات   – واجل�سد،  الرغبة،  الع�سق، 
وال�سخ�سيات،  امل�ؤديات  م�ن�ل�جات  يف  العر�س  خالل 
الرغبات،  قمع  ال�سه�ات،  كبت  هي:  ثقافية  ظ�اهر  وبني 

ومعاقبة التجارب اجل�سدية.
اأج�اء املقربة، وي�سد ل�ن  ال�سين�غرافيا  على امل�رسح جت�سد 
بل�ن خمملي يف  �ستارة  ترابية حمراء،  القاين، كتل  االأحمر 
اأي�سًا،  احل��ارة  االأل���ان  من  امل�ؤديات  اأزي��اء  امل�رسح،  عمق 
القاين.  االأحمر  الل�ن  على  االإ�ساءة  ت�سميم  يركز  وكذلك 
جتمع  ال�سين�غرافيا  األ�ان  يف  واالأحمر  املخملي  تدرجات 

بني الدم، ال�سه�ة، اجل�سد، ول�ن الرتاب القاين.
الع�سق عند احلي�ان ، واآلهة للع�سق 

قرب  عند  تع�ي  ذئبة  حكاية  خمايل  �سنا  امل�ؤدية  ت��روي 
يدمج  وب���اأداء  عظامه،  لت�ستخرج  ال��رتاب  تنب�س  ذك��ره��ا، 
والرق�س،  والغناء  الع�اء  طريق  وعن  وال�سحر،  الطق�س  بني 
اإلهة  اأفروديت،  ح�س�ر  ذكرها  عظام  من  الذئبة  ت�ستح�رس 
الراوية: )تظهر  احلب وال�سه�ة واجلمال عند االإغريق، تق�ل 
احلكاية  ترمز   ، والرغبة(  وال�سه�ة  احلب  لتلهمنا  اأفروديت 
بل  االإن�سانية،  احل�سارة  على  �سابقة  املفاهيم  هذه  وكاأن 

 – املاورائي  التداخل بني  اإىل  احلي�انية،  الغريزة  اإىل  تع�د 
الروح، والدني�ي – الرتاب واالأر�س.

تتقدم امل�ؤدية ماري ترييز غ�سن اإىل مقدمة امل�رسح، لرتوي 
يف  احلياة  فارقن  ن�ساء  حكايات  لرتوي  مبا�رسًة  للجمه�ر 
ال�سن�ات االأخرية يف لبنان، ب�سبب جرائم العنف �سد املراأة، 
ماري  كاأن  الرغبة،  جتارب  اأو  اجل�سد  �سه�ات  على  ع�قنب 
احلبلى  ي��سف  ن�ار  �سخ�سية  وم�سري  حكاية  تكمل  غ�سن 

دون زواج، عن طريقها ندرك امل�سري املخباأ لها.
الرغبة والتجارب اجل�سدية

تروي ماري ترييز غ�سن عن امراأة مت رجمها حتى امل�ت، 
وكان اأول من األقى عليها حجر الرجم ه� ابنها، تروي عن 
اأخرى قتلها زوجها بطنجرة املطبخ وجعل والدتها واأختها 
حاالت  هي  امل���ت،  حتى  ال��دم��اء  تنزف  وه��ي  تراقبانها 
وق�ع  و�سن�ات  االأ�سماء  الراوية  حتدد  م�ثقة  وحكايات 

اجلرمية التي ت�ستمر حتى عامنا احلايل.
فامل�سهد  امل�رسحية،  م��س�عات  عن  اأي�سًا  احلرب  تغيب  ال 
الذي ت�ؤديه �ستيفاين كيال يبداأ بندب امل�سكن، املنزل، البيت 
الذي حت�ل اإىل اأنقا�س وحجارة، ُفقد مكان الذاكرة و�سع�ر 
الدمار  رمز  املهدمة  البي�ت  حجارة  عن  حتكي  الطماأنينة. 
وت�ستتها،  الذاكرة  �سياع  رمز  االأنقا�س  حجارة  واخل��راب، 
حجارة الرجم رمز القتل والق�س�ة. جتمع �ستيفاين كيال يف 
الرمال  من  �سال�سل  تنهمر  وال�سخرية،  االإنفعال  بني  اأداءها 
احلمراء من اأعلى خ�سبة امل�رسح ف�ق �سعرها، وج�سدها، دون 
حركة اأو ممانعة تثبت امل�ؤدية حتت الرمال، باإ�سارة جديدة 

اإىل اأثر احلرب ودفن االأج�ساد حتت االأنقا�س اأو الرتاب.
 (  : املخرجة  كتبت  )غياب(،  مل�رسحية  اخلا�س  البيان  يف 

ق�س�س ماأ�ساوية لن�ساء ذقن طعم االنتهاك واخلداع، تتال�سى 
 ،) وخفة  مرحًا  اأكرث  ق�س�س  اأمام  املجال  لتف�سح  تدريجيًا 
مرحًا  اأكرث  اأج���اء  اإىل  املاأ�ساوية  الع�امل  من  التح�ل  لكن 
تنتف�س  وحيدة،  مرة  امل�رسحية،  يف  يحدث  ال  يكاد  وخفة 
�سخ�سية )اأداء �ستيفاين كيال( على االأج�اء املاأ�ساوية التي 
ت�س�د العر�س، وكن�ع من ك�رس االإيهام مع اجلمه�ر، تطلب 
االإ�ساءة  تبدل  اأن  امل�رسح  على  ب�س�ت عايل  املخرجة  من 
روؤي��ة  ميكن  حيث  ال�سالة  على  ت�سيء  اأن  االأبي�س،  اإىل 
وت�سجع  راق�سة،  م��سيقى  اخل�سبة  على  تلعب  اأن  اجلمه�ر، 
امل�ؤديات االأخريات على الرق�س املرح، لكن هذه املحاولة 
تبدو غري مربرة دراميًا يف �سياق احلدث امل�رسحي، وال تدوم 
الر�سينة  الع�امل  اإىل  مبا�رسة  الع�دة  ليتم  قليلة،  دقائق  اإال 

للرتاجيديا.
الع�سق امللع�ن 

امل�رسحية،  من  االأخري  الق�سم   ) اأفرودي�سيا   ( حكاية  حتتل 
ال�رسد،  يف  اجل���ق��ة  ت�ستعمل  امل�رسحية  يف  م��رة  والأول 
حكايات  من  القريبة  اأفرودي�سيا  حكاية  اجل�قة  ت��روي 
اأفرودي�سيا  زوجها،  ابن  ع�سقت  التي  فيدر  امللع�ن،  الع�سق 
النا�س  يحاول  مكروه،  �سخ�س  لل�س،  عا�سقة  لكنها  اأرملة، 
ن�سهد  امل�رسح  على  راأ�سه.  بقطع  ويقتل�نه  منه  التخل�س 
جثته  حتاكي  با�س��س،  حبيبها  قرب  اإىل  اأفرودي�سيا  زيارة 
بني  حتتار  يده،  على  باإ�سمها  و�سمًا  وتكت�سف  الرمال  عند 
فتهمر  ال�سمها،  النا�س  اكت�ساف  من  اخل�ف  وبني  الفرحة 
ف�قه الرتاب. تروي احلكاية اأن اأفرودي�سيا نقلت جثة حبيبها 
اإىل مكان دفن زوجها، وبدلت امل�ا�سع بني القرب واجلثتني، 
لكي تتمكن من زيارة جثة حبيبها عند قرب زوجها دون اأن 

اأثناء عملية النقل، تكت�سف  يكت�سف النا�س ذلك، لكنها ويف 
اأن راأ�س با�س��س غري م�ج�د مع اجلثة، واأنه مايزال يف عند 
ه�ساب،   ، تالل  اإىل  تتح�ل  امل�رسح  �ستارة  مقتله.  م��سع 
راأ�س  عن  بحثًا  اأفرودي�سيا  رحلة  طريق  اإىل  ترمز  واأم���اج 
�سخ�سية  ي��سف  ن�ار  ت�ؤدي  اجلثة.  عن  املف�س�ل  حبيبها 
االإنفعاالت،  جت�سيد  يف  املبالغة  تتطلب  التي  اأفرودي�سيا 
يف  والفجيعة  امل�ن�ل�جات،  اإلقاء  يف  اخلطابية  القدرة 
قان�س�  الرا  املخرجة  ت��سح  امل�رسحية.  احل��رك��ة  اأداء 
رواية   (  : امل�رسحية  ق�س�س  منها  ا�ستلهمت  التي  املراجع 
 ( رواية  ي�ر�سنار(،  مارغريت  للكاتبة  اأفرودي�سيا،  االأرملة 
)االنتحار  لفريدون �ساحب جمع(، رواية  املراأة املرج�مة، 
 ( ه�  نظري  وكتاب  جم��روح(  الدين  به�  ل�سعيد  واالأغنية، 

ن�ساء يرك�سن مع الذئاب، لكالري�سا بينك�ال اإ�ست�س(.
مت�ازن  غري  تناوب  يظهر  اأي�سًا،  االإخراجي  امل�ست�ى  على 
يف ا�ستعمال التقنيات ال�رسدية c امل�رسحية، فكل الق�س�س 
تروى �رسداً خطابيًا، بينما حكاية واحدة ت�ؤدى متثياًل وهي 
مل  التي  اجل�قة،  تقنية  ت�ستعمل  وفيها  اأفرودي�سيا،  حكاية 

ت�ستعمل يف اأٍي من احلكايات االأخرى.
قان�س�  الرا  املخرجة  حت�سن  )غياب(،  عر�س  يف  اأخ��رياً، 
ورق  الرمل،  مثل:  عنا�رس  امل�رسحي،  الغر�س  مع  التعامل 
ال�سجر، �ستارة حمراء، و�سال، ت�ستعملها املخرجة كعنا�رس 
اأخرى،  تارًة  احلكايات  واأدوات يف �رسد  تارًة،  �سين�غرافية 
بع�س  يف  ال��دم��ار  اإىل  وي��رم��ز  مقربة  اإىل  ال��رم��ل  يتح�ل 
الدفن  نباتات  ولكنه  الطبيعة  ميثل  ال�سجر  ورق  احلكايات، 
وطريقًا،  كفنًا  تط�ن  امل�رسحية  وال�ستارة  عينه،  االآن  يف 

وال�سال ميثل جنينًا وراأ�سًا مقط�عًا اأي�سًا.

بغداد  - الجورنال 

متقاطعة كلمات

مهنيًا: ا�ستفد من هذا الي�م لكي تطلق امل�ساريع وتقّدم 
االقرتاح��ات وتط��رح االأف��كار وتتح��دى املعاك�س��ات 
وتفاو���س يف جم��االت عزي��زة عل��ى قلب��ك، ذل��ك الأن 

االأج�اء تبدو لطيفة معك
عاطفي��ًا: ت�س��تقطب اهتم��ام احلبي��ب وال ب��ّد م��ن ان��ك 

�ستك�ن مهتمًا باعادة االأم�ر بينكما 

مهنيًا: تظهر م�سائل �سخ�سية مربكة ت�سّتت افكارك، 
وقد يح�س��ل ذل��ك على ال�س��عيد املهن��ي من خالل 

م�سكلة الأحد الزمالء 
عاطفيًا: يع�د اأحدهم ليقف بينك وبني احلبيب، كن 

م�ستعداً دائمًا للتغريات التي تطراأ 

مهني��ًا: ال حتاول اأن ت�ؤلب االآخرينت �س��دك، فهذا 
ل��ن يك���ن يف م�س��لحتك ب��ل �س��ي�ؤدي اىل خل��ق 

متاعب اأنت بغنى عنها 
عاطفي��ًا: ق��د ت�اج��ه بع���س امل�س��اعب وفق��دان 
احلي�ي��ة والن�س��اط، الع�س��بية الزائ��دة ال تنفع يف 

معاجلة امل�سكالت مع ال�رسيك

مهنيًا: تختفي الي�م بع�س االلتبا�س لكنك مدع� اىل 
التفك��ري اجليد قبل الت���رسف، احلظ يدعمك ويجعلك 

تطل على م�ساريع منا�سبة 
عاطفيًا: تك�ن برفقة اأ�سخا�س حمبطني ي�سع�ن اإىل 
رفقتك على اأمل اأن متدهم بالق�ة النف�سية واملعن�ي 

التي يحتاج�ن اإليه 

مهني��ًا: كل م��ن تاأنى ح�س��ل على مبتغ��اه. ها اأنت 
حت�س��ل على ما كنت تتمناه لتحقيق م�ستقبل واعد 
وزاه��ر، جن��اح تل��� اآخ��ر، وتق��ّدم ملح���ظ على كل 

ال�سعد 
عاطفي��ًا: حيات��ك العاطفي��ة غني��ة، وجتعل��ك اأك��رث 

انفتاحًا على اخلارج

الذهن��ي  وح�س���رك  االأو�س��اع  حت�ّس��ن  مهني��ًا: 
ي�س��همان اإىل حّد كبري يف رفع قدراتك للتكيف مع 

كل االأم�ر التي تطراأ يف جمالك املهني 
عاطفي��ًا: ابتع��د ع��ن م�س��ايقة ال�رسيك والت�س��بب 
باالأذى له، فاأن��ت ال تدرك ع�اقب ما 

تق�م به على االأطالق

مهني��ًا: قد ت�س��ك� من ���رسوط مهنية غري منا�س��بة او 
ت�سطدم ببع�س الزمالء او الروؤ�ساء والنافذين، فتقرر 

الذهاب يف عملية ترتيب وتنظيم حلياتك واعمالك 
عاطفيًا: ت�س��عر ب�س��غ�ط على هذا ال�س��عيد الأ�س��باب 
متنّ�ع��ة ال عالق��ة لها بال��س��ع العاطف��ي، فتنعك�س 

�سلبًا على �سري العالقة بينكما 

االسد

العذراء

امليزان

العقرب

القوس

الثور

الحمل

الجوزاء

الرسطان

الجدي

الدلو

الحوت

 حظك 
           اليوم

مهني��ًا: ُتتاح ل��ك فر�س مهّمة لكي حتق��ق اأرباحًا 
والن���رس  كال�س��فر  حتّبه��ا  ن�س��اطات  طري��ق  ع��ن 
والرتبية واالت�س��االت والعالقات اخلارجية، كما 

الن�ساطات الفكرية 
عاطفيًا: من ال�رسوري اال�س��غاء اإىل راأي ال�رسيك 

اإذ لعله ذاق منك االأمّرين 

مهني��ًا: ُتفت��ح اأمامك جم��االت جديدة ويحم��ل اإليك 
احلظ مفاجاأة �سعيدة اأو لقاء مع املا�سي، لكن اأخ�سى 

على وظيفتك الأنك مثال امل�ساغب 
عاطفي��ًا: تختل��ف م��ع ال�رسي��ك يف ع��دة اأم���ر، لكن 

ي�ستح�سن اأال تدع هذا اخلالف يتفاقم

مهنيًا: و�س��عك امل��ادي دقيق وعلي��ك معاجلة االأمر 
والعم��ل على اإيجاد ال��س��يلة ال�رسورية الإ�س��الحه، 

وتت�افر اأمامك فر�س للعمل حاول ا�ستغاللها 
عاطفي��ًا: حل�س��ن احل��ظ، ال�س��غ�ط تع���د لتنح���رس، 
احلبيب��ان  ويتق��ارب  وتتلّط��ف  االأج���اء  فتتح�ّس��ن 

جمدًدا، وتزول امل�سكالت واحل�سا�سيات

مهني��ًا: رغب��ة �س��ادقة م��ن قبل��ك جت��اه بع���س 
املت�رّسرين من ت�رسفاتك، وهذا يتطلب منك جراأة 
الفتة، وحاول اأن تدر�س اأي م��س�ع بعناية كبرية 

قبل االإقدام على اأي خط�ة 
عاطفيًا: ي�س��هل عليك اإي�سال ر�س��التك اإىل احلبيب 

بدون ت�س�يه او حت�ير

لتج��اوز  الدبل�ما�س��ية  اىل م�اهب��ك  مهني��ًا: حتت��اج 
بع���س االزمات الطارئة، ال تنفع��ل وجتّنب الت�رط يف 

النزاعات وال جتادل بق�ة بل بلي�نة تامة 
عاطفيًا: تتعاطى مع م�س��األة عاطفية غام�سة وتنهمك 

يف بع�س ال�س�ؤون التي ترتك اأثراً �سلبيًا 


