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مهني��ًا: تب��دو �أم��ورك يف �لعم��ل �أكرث ه��دوًء وتعرف 
كي��ف تتعامل معها وجتد �حلل��ول للم�شكالت �لعالقة  
عاطفيًا: م�شوؤوليات جديده تلقى على عاتقك ت�شعرك 
بالتع��ب، لكن هذ� ال مينعك م��ن �أن تكون �إيجابيًا يف 

تعاملك مع �حلبيب

مهني��ًا: تتح��ّول �أخط��اء بع�شه��م �إىل ر�شي��د �إ�شايف 
مل�شلحتك، لك��ن ي�شتح�شن �أاّل ت�شتغل �ملوقف فتخ�رس 
بع���ض �الأ�شدقاء  عاطفيًا: يح��اول �ل�رسيك فتح قلبه 
لك ملعرف��ة �الأ�شباب �لت��ي تدفع��ك �إىل معاملته على 

غري �ملعتاد، لكن �لنتيجة �شلبية من 

مهني��ًا: ال ترّك��ز على عمل و�حد ب��ل �نتبه �إىل جميع 
�أعمال��ك وخ�شو�شًا �لتفا�شي��ل  عاطفيًا: تربهن عن 
تفاوؤل��ك وتثري �إعجاب �ل�رسيك بحبك للحياة و�شغفك 

بها وتفانيك من �أجله
 

مهني��ًا: م��ن �ل���رسوري حتدي��د �الأولوي��ات قب��ل 
و�ال�شتف��ز�ز�ت  �خلالف��ات  ح��ذ�ر  �النط��الق، 
�مل�شحون��ة بالتوتر و�مل�شكالت  عاطفيًا: تذّكر �أنك 
�شاح��ب �لتاأث��ري�ت �جلّي��دة وال بّد م��ن �أن ت�شاهم 
�شخ�شّي��ًا يف تعزي��ز �لرو�ب��ط علم��ًا �أن جه��ودك 

�شتعطي نتيجة �أف�شل

مهنيًا: كن حذر�ً جد�ً �ليوم، فالقدر قد يعاك�شك 
عل��ى  �ملهني��ة  �الحت��كاكات  بع���ض  ويوّل��د 
�الأرجح، فال تته��ور يف قر�ر�تك وفكر منطقيًا  
عاطفي��ًا: جتد �ليوم �لكثري من �حللول مل�شاكل 

عالقة كنت تعانيها مع �ل�رسيك منذ مدة

مهنيًا: حافظ على �أ���رس�ر �لعمل وال تبح بها للغرباء، 
يوم مل��يء باملفاج��اآت فك��ن م�شتعد�ً ل��كل متغري�ت 
جدي��دة  عاطفي��ًا: و�ج��ه �حلبيب مبا تع��رف وال تكن 
متكتمًا، وعليك �أن تفكر يف م�شلحته قبل �أن تتخذ �أي 

قر�ر يخ�ض عالقتكما
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تعرفي على العالمات العشرة التي تدل على أنك أّم سيئة

   �ل�ش��وؤ�ل �الأ�شا���ض هن��ا، ماذ� يعني �أن ي�شع��ر �لطفل باحلب 
و�الأم��ان؟ وهل كل �الإحاطة و�حل�ش��ور و�الإغر�ق باحلفالت 
و�لهد�ي��ا و�ملال و�لنزه��ات غري كافية لت�شع��ره بال�شعادة؟ 
�ش��وؤ�ل كان مد�ر بحث يف �ململكة �ملتحدة، و�أ�شارت �لنتائج 
�إىل �أن �شب��ب تعا�شة �الأوالد ه��و نوعية �لوقت �لذي يق�شونه 

مع �الأهل، خ�شو�شًا �الأم. 
بالطبع، لي�ض هناك و�شفة �شحرية جتعل عالقة �الأم بطفلها 
مثالي��ة. لكن بع���ض �لت�رسفات م���رّسة، وعل��ى �الأم �لتنّبه 
�إليه��ا. لذل��ك �خرتنا ل��ك 10 ع��اد�ت تربوّية علي��ك جتنبها 

للحفاظ على عالقة �شحية مع طفلك:
 حتّملني طفلك م�شوؤولية تعا�شتك

تهملني نف�شك لق�شاء معظم �لوقت �إىل جانبه؟ خ�شو�شًا �إذ� 
كنت �أم��ًا عاملة. فتقلعني عن ممار�ش��ة �لريا�شة و�الهتمام 
مبظه��رك، وحت��ى حت�شري طبقك �ملف�شل الأن��ه ال يحّبه! و�إن 
�شاأل��ك �أحده��م ع��ن �شبب تعب��ك جتيبني: "طفل��ي ي�رسق كل 

وقتي!".
تخفني م�شاعرك �أمامه

تت�شاجري��ن مع �أحدهم وت�شابني باالإحباط و�حلزن �ل�شديد، 
حت��ى �أن��ك ال ت�شتطيعني �ل�شيط��رة على دموع��ك. ياأتي �بنك 

�إلي��ك لي�شاأل��ك ع��ن �ل�شب��ب فتجيب��ني: "ر�أ�ش��ي يوؤملن��ي"... 
�أتعتقدي��ن �أن��ه �شدق��ك؟ �شحيح �أن��ه رمبا لن يع��رف �ل�شبب 
�حلقيق��ي لكن��ه بالتاأكي��د يعرف �أن��ك تكذب��ني. لطفلك ذكاء 
وح���ّض عاطف��ي ق��وي ج��د�ً وه��ذ� لي���ض ل��ه عالق��ة بالعمر، 

فالذكاء �لعاطفي موجود لديه حتى قبل �أن يولد.
متلني عليه ن�شاطاته وحتددين م�شتقلبه

"�أري��دك �أن تتق��ن �لع��زف عل��ى �لبيان��و ... ال �أح��ب ميل��ك 
الألع��اب �ملالكمة الأنها �شتجعلك عنيف��ًا". ت�شجليه يف �شف 
�لبيان��و وحترمينه م��ن �لريا�شة �لتي يح��ب، فيتمّرن �شهر�ً، 
�شهري��ن، وال يتقن �لبيان��و يف �لنهاية. �ألي�ض دلياًل كافيًا لك 
عل��ى �أن��ه ال يريد تعل��م �لبيان��و؟ �أم �أن فكرة �أن��ه يفعل ذلك 

الأجلك تر�شيك؟
�تبعي ما يحب وال حتاكميه ح�شب �أهو�ئك .

 ت�شّخفني م�شاعره وتلومينه دون فهم �الأ�شباب
ياأتي من �ملدر�شة وقد ت�شاجر مع �أحد �أ�شدقائه على لعبة �أو 
�أمر ح�شل معه. يخربك بح�رسة كيف �أخد �شديقه �للعبة منه 
بالقوة وتنظرين �إلي��ه وبالك من�شغل باأمور �أخرى تخالينها 

"ما�شي �حلال.. ب�شيطة!". "�أهم"، وتقولني 
ال تتجاهل��ي م�شاع��ره مهم��ا كان��ت ب��ل ك��وين حا���رسة 

الحت�شانه عاطفيًا و�أ�شغي �إليه. 
 تخرتقني م�شاحته �خلا�شة

ه��ل �أن��ت ممن يقدم��ن على تل��ك �لت�رسف��ات دون طلب �إذن 
�لول��د: فت��ح باب �لغرف��ة، ن�رس �ش��وره، �لت���رسف باأ�شيائه، 
�ختي��ار �أ�شدقائه، م�شادقة �أ�شدقائ��ه... وغريها من �الأمور 
�لت��ي جتع��ل عالقتك ب��ه �شيئة الأن��ك ال حترتم��ني م�شاحته 
�خلا�ش��ة. ذلك ل��ن ي�شاع��ده يف بن��اء �شخ�شي��ة م�شتقلة بل 
�شيظل حتت جلبابك حتى ت�شبحي �أنت �ل�شخ�ض �لذي يرغب 

�لهروب منه.
حتّدين من قدر�ته

ت�شعري��ن طفلك بالعجز خوفًا من �أن يوؤذي نف�شه؟ ال ترك�ض 
ب�رسع��ة! �ش��وف تق��ع. ال جترب تل��ك �لريا�شة! �ش��وف توؤذي 
نف�ش��ك... �نتبهي جي��د�ً لتلك �لنقطة وتذكري �أن��ك مر�آته منذ 
�لي��وم �الأول. فاإن ر�أى يف عينيك تردد�ً وخوفًا ف�شوف ي�شعر 
ه��و باخلوف و�لرتدد �أي�شًا، وهذ� ما �شيمنعه من �أن يتحدى 

نف�شه وي�شتثمر طاقاته للنجاح و�لتمّيز. 
 حتاولني �إ�شعاره بالذنب دومًا

"مل �أمن جي��د�ً ب�شبب��ك... مل �أق�ض وقت��ًا ممتعًا الأن عالماتك 
�ملدر�شي��ة �شيئة..."، وغريها من حم��اوالت �الإ�شعار بالذنب 
�مل�شتم��رة �لتي رمب��ا �أ�شقطتها على طفلك هرب��ًا من �لو�قع، 

وهو �أنك ت�شعرين باأنك وهو �شخ�ض و�حد.
خطاأ كبري تقرتفينه بحق نف�شك وبحّقه. هو لي�ض م�شوؤواًل عن 

م�شاعرك، الأن من و�جبك �أنت �الهتمام بها. 

ت�شّبهينه باالآخرين
"مل��اذ� ال ت�شتطي��ع �جللو�ض وقت �لدر���ض كاأخيك؟ ملاذ� ال 
ته��وى �لق��ر�ءة ك�شديقك؟"، عبار�ت ال تفي��د. فالطفل �شوف 
يرتجمه��ا حّبًا لالآخر عل��ى ح�شابه. ميكنك توجيه �ملالحظة 
�لت��ي تريدي��ن لك��ن دون ذكر �أح��د، فاالأ�شخا���ض خمتلفون 

بالطبيعة.
تذّكريه باأنك "�شّحيِت" الأجله

"�شّحي��ت الأجل��ك بعمل��ي �أو بحيات��ي �أو مبنظ��ري"، ال ي��ا 
عزيزت��ي. �أن��ت قم��ت باالختي��ار وطفل��ك لي�ض م�ش��وؤواًل عن 
�أي خي��ار خاط��ئ قمت ب��ه. وهو �أ�ش��اًل مل يطل��ب منك ذلك. 
ال ت�شعري��ه بالذن��ب على �شيء مل يجربك علي��ه هو، الأن ذلك 
�شي��زرع د�خله قلق��ًا د�ئمًا فت�شبح ت�رسفات��ه رهن رغباتك 

�أنت وكاأنه ي�شدد �لدين ثمن حياة �أعطيتها له.
تعّو�شني نق�شًا عاطفيًا لديك معه

" �بن��ي ما ز�ل ينام جنبي يف �ل�رسير نف�شه، �أحب عاطفته 
و�أ�شتمت��ع بق�ش��اء معظ��م وقت��ي مع��ه." �إن �شع��رِت باأن��ك 
ت�شتبدل��ني وقت��ك م��ع زوج��ك بالبق��اء م��ع �الأوالد، فعلي��ك 
�أن ت�ش��اأيل نف�ش��ك، ه��ل وجوده��م يعّو�ض لك نق�ش��ًا ما؟ لن 
ي�شتطي��ع �لطف��ل �أن يعو���ض ذل��ك �لنق���ض الأن �لعالق��ة به 
خمتلف��ة، فابحثي عن �ل�شب��ب وعاجليه لكي ال حتّملي طفلك 

م�شوؤولية ال تقع تبعتها عليه. 

بغداد ــ متابعة

خاص

الحالوة الطحينية بالمكسرات

هذه فوائد فيتامين "e"   للجسم.. أهمها محاربته لألكسدة

ماء الورد.. سر من  أسرار جمال المرأة.. إليك فوائده الجمالية

نات :  �ملكِوّ
�ملنخ��ول  �الأبي���ض  ك��ر  �ل�ُشّ م��ن  كوب��ان 

�لباودر
 كوبان من �حلليب �لباودر ) �ملجفف(

كوب��ان م��ن �لّطحينّي��ة �ل�ّشائل��ة بدرج��ة 
حر�رة �لغرفة

 ملعقة �شغرية من �لفانيال 
�شة.  مك�رّس�ت حمَمّ

طريقة �لتح�شري :
كر مع �حلليب و�خلطي   يف �إناء �شعي �ل�ُشّ

�ملكِوّنني معًا حّتى ميتزجا 
 �أ�شيفي �لفانيال و��شتمري يف �لّتقليب 

�أ�شيف��ي �لّطحينّي��ة �ل�ّشائل��ة رويد�ً روي��د�ً و�عجني 
ل لديِك عجينًة متما�شكًة  �ملو�د معًا حّتى تت�شَكّ

�شعيه��ا يف حافظ��ة بال�شتيكّي��ة م�شتطيل��ة �ل�ّشكل 
و��شغطي عليها بو��شطة ملعقة خ�شبّية

�ت و��شغطي عليها جمدد�ً  نيها باملك�رَسّ زِيّ
ث��ّم  �شاع��ات،  ث��الث  �لَثّالج��ة مل��دة   �شعيه��ا يف 
�أخرجيها من �لثالج��ة حّتى ت�شبح جاهزًة للّتناول 

و�لّتقدمي 

فيتام��ني E �أو فيتام��ني ه� ه��و نوع م��ن �لفيتامينات 
�لذ�ئبة يف �لدهن، مت �كت�شافه كعن�رس �رسورّي للتكاثر 
يف جرذ�ن �لتجارب، و�أطلق عليه ��شم �لتوكوفريول، وهو 
م�شاد �أك�شدة رئي�شّي يف �جل�شم، و�أحد �أهم ميكانيكّياته 
�الأ�شا�شّي��ة يف حمارب��ة �جلذور �حل��ّرة ، وحماية �جل�شم 
��اّرة ملركب��ات �الأك�شج��ني �لن�شطة  م��ن �لتاأث��ري�ت �ل�شّ
�لت��ي تتكون م��ن عمليات �الأي�ض، �أو �لت��ي يتعّر�ض لها 
�جل�شم م��ن �لبيئة ، وهو بذلك يحم��ي �الأجز�ء �حل�ّشا�شة 
 E من �خلالي��ا و�أغ�شيتها من �لتل��ف. ويعمل �لفيتامني
ب�ش��كل رئي�شّي يف حماية �الأحما���ض �لدهنّية �ملتعّددة 
�لال-�إ�شباع من �الأك�شدة، ولكنه يعمل �أي�شًا على وقاية 

غريها من �لليبيد�ت )�لدهون(، مثل �لفيتامني �أ.
 فو�ئد فيتامني E للج�شم 

كم��ا ذكرنا �أعاله، ف��اإن �لوظيف��ة �لرئي�شّي��ة للفيتامني 

E تكم��ن يف عمل��ه كم�ش��اد لالأك�ش��دة يحم��ي �جل�شم 
م��ن �جلذور �حل��رة ومركبات �الأك�شج��ني �لن�شطة، حيث 
�إّن��ه يعترب �أه��م م�شاد �أك�ش��دة ذ�ئ��ب يف �لدهن موجود 
يف خالي��ا �جل�ش��م، وهو موج��ود يف �جل��زء �لدهني من 
�أغ�شي��ة �خلالي��ا، حيث �إّنه يقوم بحمايته��ا من �الأك�شدة 
و�لتلف �لن��اجت عنه، وهو يقوم بذل��ك عن طريق حتويل 
ن��و�جت غ��ري موؤذي��ة مبنحه��ا ذرة  �إىل  �جل��ذور �حل��ّرة 
هيدروجني. ويعت��رب �لفيتامني E جزء�ً من نظام كامل 
للدف��اع عن �خلاليا من تاأثري�ت �الأك�ش��دة ي�شمل �لعديد 
م��ن �الإنزمي��ات وبع���ض �لعنا���رس �لغذ�ئّي��ة �الأ�شا�شّية 
�الأخ��رى، و�لتي ميك��ن �أن توؤث��ر م�شتوياته��ا على عمل 
ه��ذ� �لفيتام��ني. تنبع من وظيف��ة �لفيتامني E كم�شاد 
لالأك�ش��دة �أهمّيت��ه مع غريه م��ن �لعنا���رس �لغذ�ئّية يف 
حماية �جل�شم من �الأمر��ض و�حلاالت �ل�شحّية �ملتعّلقة 
باالأك�ش��دة، و�لتي ت�شمل �ل�شيخوخة، و�لتهاب �ملفا�شل، 
و�ل�رسط��ان، و�أمر��ض �لقلب و�الأوعي��ة �لدموّية، و�ل�شاد 
)�ملي��اه �لبي�ش��اء( )Cataract(، و�ل�شك��ري، وبع���ض 

�أن��و�ع �اللتهاب��ات و�لع��دوى، وبع���ض ح��االت مر�ض 
�لزهامي��ر. تدع��م �لعدي��د م��ن �لدر��ش��ات �لعلمّي��ة هذه 
�الأدو�ر للفيتامني E، حيث وجدت �لدر��شات �أّنه يخّف�ض 
من خطر �الإ�شابة باأمر��ض �لقلب و�الأوعّية �لدموّية عن 
طريق حمايته جلزيئات �لكولي�شرتول �ل�شار LDL من 
�الأك�شدة، و�لذي يعترب عاماًل �أ�شا�شّيًا يف هذه �الأمر��ض. 
عل��ى �لرغم من ه��ذه �الأدو�ر للفيتامني E، فقد توجهت 
�الأبح��اث �لعلمّي��ة لدر��ش��ة تاأثري تناوله م��ن �ملكّمالت 
�لغذ�ئّي��ة يف خف�ض �لعديد م��ن �الأمر��ض �ملزمنة، مثل 
�أمر��ض �لقلب و�ل�رس�ي��ني، و�ل�شيخوخة، وغريها، ولكن 
يف �لغال��ب مل جت��د نتائ��ج ه��ذه �لدر��ش��ات �أن تن��اول 
�جلرع��ات �الإ�شافّي��ة من هذ� �لفيتام��ني يقلل من خطر 
 E الإ�شاب��ة بهذه �الأمر����ض )3(، ولكن وجد للفيتامني�
��شتجاب��ة يف حالتني، �الأوىل هي �ل��د�ء �لكي�شي �لليفي 
 ،)Fibrocystic breast disease( �لث��دي  يف 
 Intermittent( �ملتقط��ع  �لع��رج  ه��ي  و�لثاني��ة 

 )claudication

 �ن ���رس جمال �ملر�أة هو ماء �لورد ، لذلك ت�شعى جميع 
�لن�ش��اء �لعربيات �ىل �للجوء الإ�شتخ��د�م ماء �لورد يف 
كل �ش��يء ، فهو عديد �ال�شتخد�م��ات في�شتخدم للب�رسة 
، ول�شع��ر وي�شتخدم بالطعام �ي�شاآ .  �ن ماء �لورد هام 
جد�ً لكونه م�شتح�رس جتميلي ، وميكن ��شتخد�مه بديالآ 
لتونيك ، ومن �ل�رسوري ��شتwخد�مه �شباحا وم�شاء 
للب���رسة ، وهو يعمل على تفتي��ح �لب�رسة و�جل�شم �ي�شا 
، ويعم��ل على �ش��د �لب�رسة ويجعله��ا �شافية ، ون�رسة 

وي�شاعد على حماية �لب�رسة من ��رس�ر �ل�شم�ض . 
و�إليك �ليوم فو�ئد ماء �لورد وهي : 

1 – يعم��ل على تنقية �لب�رسة و�جللد ، فقومي مب�شح 
وجهك يوميا بقطنة �شباحا وم�شاء .

 2 - يعم��ل عل��ى ت�شغري م�شام �لب���رسة ، ومفيد �ي�شا 
حل��ب �ل�شب��اب . 3 – يعم��ل عل��ى تغذي��ة �لرمو�ض عن 

طريق عمل كماد�ت .

 4 – مقاوم فعال �شد �لهاالت �ل�شود�ء 
– يعمل على �لق�شاء على �حل�شا�شية   5
 6 – يعمل على �حلد من �فر�ز�ت �لب�رسة 

�لدهنية . 
7 – يعمل على تن�شيط �لب�رسة وخالياها 

ويعمل عل��ى جتديدها وتعزي��ز �الوك�شجني 
فيها .

 8 – يعم��ل عل��ى معاجل��ة تهي��ج �لب���رسة ، 
و�لت�شلخات �لناجتة عن �جلروح .

 9 – يعمل على �لتخفيف من �حمر�ر �لب�رسة . �ذ� و�شع 
م��اء �لورد مع �لن�شا ودهن على �جل�شم بعد عملية نزع 
�ل�شع��ر ، فاإنه يعطي للج�شم نعوم��ه فائقة ، ومينع من 
ظه��ور �حل�شا�شي��ة يف �جلل��د . ويقول خ��رب�ء �لتجميل 
ب��اأن ���رسب ماء �ل��ورد على �لري��ق يعمل عل��ى تفتيح 
ل��ون �لب���رسة وي�شفيها ، ويف�شل ��شتخ��د�م ماء �لورد 

لذل��ك  ب��ارد�ً 
عليك و�شعه يف 

ج��ة  لثال �
قب��ل 
ي  �

م  � �شتخ��د �
. لك��ي حت�شل��ي عل��ى 
ون�رسة  �شافي��ة  ب���رسة 
قوم��ي بب�رس خي��ارة و�حدة 

�شيفي  عليه��ا ملعق��ة م��ن م��اء �ل��ورد ث��م و
قوم��ي بو�شعها كقناع عل��ى ب�رستك . ولكي تتخل�شي 
م��ن �لكلف �ملزع��ج على ب�رستك ، قوم��ي مبزج ملعقة 
�شغ��رية م��ن خ��ل �لتفاح م��ع ملعقة �شغ��رية من ماء 
�ل��ورد ، وقومي بو�شع هذ� �ملزيج كقناع على ب�رستك 

، وكرري هذه �لعملية مرتني يف �ليوم .

مهني��ًا: يحمل هذ� �ليوم �جلميل وع��د�ً وخ�شو�شًا 
�إذ� كن��ت م��ن مو�ليد �لد�ئ��رة �لثالث��ة  عاطفيًا: قد 
تق��دم على قر�ر خطري ينذر بانتهاء �لعالقة، لكنك 

�رسعان ما ترت�جع عنه بعد تفكري عمي 

مهنيًا: طالب با�شتحقاقات��ك يف �لعمل وال تتنازل 
عن حقك مهما و�جهت من معاندة  عاطفيًا: ��شتمع 
�إىل ر�أي �حلبيب فقد يكون �شائبًا يف بع�ض �الأمور، 

وخذ به �إذ� كان يتعلق باأمر يخ�شك

مهنيًا: ترب��كك �حلياة �ملهنية وتوّلد �رس�عًا و�زدو�جية، 
ق��د تو�ج��ه مناف�ش��ة م��ع زمي��ل �أو زميل��ة، ورمب��ا يدور 
�رس�ع بينهما  عاطفيًا: ت�شغي �إىل تذّمر �ل�رسيك وتطلب 
تف�شري�ً، فيكون �الأمر �شعبًا، لي�ض من �ل�شهل بت مو�شوع 

يبدو لك �شائكًا جد�ً

مهني��ًا: تتمت��ع بن�شب��ة ذكاء عالية، وه��ذه �مليزة 
متّهد ل��ك �لطري��ق لتحقيق �لنج��اح يف �جتاهاتك 
�ملتنوع��ة وال �شيم��ا يف �لعمل  عاطفي��ًا: تتاح لك 
فر�شة جيدة الإيج��اد قو��شم م�شرتكة مع �ل�رسيك، 
�أو للقيام بخطوة �إيجابية جتاهه، ويكون �حلظ �إىل 

جانبك

مهني��ًا: �ملثابرة من �أب��رز �ملميز�ت �لتي تتفرد 
بها ب��ني �لزمالء، فح��اول �أن حتافظ على هذه 
�مليزة من �أجل م�شتقبل و�عد  عاطفيًا: �العتماد 
عل��ى �الأحالم ال يكف��ي، فال�رسي��ك بحاجة �إىل 

وقائع ملمو�شة ليبادلك �ل�شعور نف�شه

هل ت�سعني �سعادة طفلك 
كاأولوية �أو ترّكزين 

�هتماماتك حول جعله 
�سخ�سًا متفّوقًا يف �لدر��سة، 

نظيفًا وذ� �أخالق حميدة؟ 
هل حتاولني �لتعرف �إىل 

ممّيز�ته �لعاطفية؟ هل 
يغ�سب حني يف�سل؟ هل 

يبكي �أو ياأكل كثريً�؟ ماذ� عن 
�سورته يف نظرك؟ ماذ� عن 
ردة فعله حني ير�ك حزينة؟ 

هل كلما ز�د �هتمامك به 
�أ�سبح �أكرث �سعادة؟

مهني��ًا: قد متيل �لي��وم �إىل تو�شيع رقعة ن�شاطاتك، 
�مل�شاري��ع كثرية و�لن�شاط موجود و�ال�شتعد�د على 
�أمت ما ير�م  عاطفيًا: ر�قب جيد�ً ما يدور حولك فقد 
تكت�ش��ف حقائ��ق حريتك طوي��اًل وكادت توؤدي �إىل 

�ملحظور


