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تكشف مفاجأة في تصميم "غاالكسي 
إس 10" المنتظر

البناء يتهم عبد المهدي بتهميش المرأة.. أول حكومة منذ الغزو تبعد النساء عن السلطة

العلم يحذر: ال تضع 
محفظتك بالجيب 

الخلفي

الكركم.. 6 فوائد رائعة للبشرة

 "ُمحتمل" بين أبل وسامسونغ 
لتصنيع آيفون جديد

 أقرب إلى البشر من البشر

ك�ص��ف موق��ع "Mobile Fun" ع��ن ت�رسيب��ات جدي��دة خا�ص��ة 
بهاتف �صام�صونغ من �لط��ر�ز "غاالك�صي �إ�س 10"، تك�صف مفاجاأة 
يف ت�صميم �لهاتف �لذي من �ملتوقع �إطالقه يف �صهر مار�س �ملقبل.

وعر���س �ملوق��ع جمموعة م��ن �ل�صور ق��ال �إنها خا�ص��ة بالهاتف 
�جلدي��د، �أظه��رت دمج �جله��از لثالث كام��ر�ت خلفي��ة، متو�صعت 

ب�صكل �أفقي.
ومتث��ل �إ�صاف��ة �لكام��ر�ت يف "غاالك�ص��ي �إ�س 10"، حت��وال كبر� 

مقارنة باإ�صد�ر "�إ�س 9"، �لذي �صم كامرتني عموديتني فقط.
وم��ن ب��ني �الختالف��ات �أي�ص��ا وف��ق م��ا نقل��ت �صحيف��ة "مرور" 
�لربيطانية، غياب ما�صح ب�صمة �الإ�صبع يف �لق�صم �خللفي للهاتف، 

مما قد يعني �أنه �صُيدمج يف �ل�صا�صة.

يف�ص��ل �أغلبي��ة �لرج��ال و�ص��ع �ملحفظ��ة يف �جلي��ب �خللفي 
للبنطل��ون، ثم يجل�صون عل��ى �لكر�صي ل�صاع��ات، لتبد�أ حينها 
خماط��ر �صحي��ة ال يدركها كثر مم��ن يقومون به��ذ� �ل�صلوك 

�خلاطئ.
فقد �أثبتت در��صات طبية عدة �أن �جللو�س على حمفظة متخمة 
بالبطاق��ات و�الأور�ق و�لنقود يزيد م��ن �ل�صغط على �أع�صاب 
�لفخذ، �ملت�صلة بدروها يف منطقة �أ�صفل �لظهر، وهو ما يف�رس 

�لكثر من �الآالم يف هذه �ملنطقة بالتحديد.
وح��ذر �أطب��اء من �أن �الأمل �ل�صائع، �لذي ميت��د �إىل �أ�صفل �لفخذ 
�أي�ص��ا، وي�صي��ب �لكث��ر م��ن �لنا���س مم��ن تتطل��ب �أعماله��م 
�جللو���س لفرت�ت طويلة على �لكر�ص��ي، ناجم عن �ل�صغط على 

�لع�صب �لوركي، وفق ما ذكر موقع "هيلث �صنرت�ل".
و�أو�صح��ت جمل��ة "ني��و �إجنالن��د للط��ب"، �أن �ل�صغ��ط عل��ى 
�أع�ص��اب �لورك، نتيج��ة وجود �ملحفظ��ة، �أو �جلل�صة �خلاطئة 
لف��رتة طويلة، من �صاأنه �أن ين�رس �الأمل �إىل �أعلى و�أ�صفل منطقة 

�لورك، وهو ما ي�صبب �ل�صد �لع�صلي لدى كثرين.
و�أ�ص��ارت �ملجل��ة �إىل در��صة و�ح��دة على �الأق��ل، خل�صت �إىل 
�أن �جللو���س م��ع �ملحفظ��ة يف �جلي��ب �خللف��ي يف و�صع غر 
�صحي��ح، كانت له �آثار �صحية كب��رة على ن�صف �مل�صاركني 

يف �لدر��صة.
وت��زد�د خماط��ر و�صع �ملحفظة يف �جلي��ب �خللفي و�جللو�س 
عليها مع زي��ادة وزن �جل�صم، باالإ�صافة �إىل �نتفاخ �ملحفظة 
�إىل درج��ة كب��رة، مم��ا يجع��ل �جللو���س خمتال ب�ص��كل كبر، 

ويجعل �الأمل �رسيعا وم�صاعفا.
وين�ص��ح �الأطباء بو�ص��ع �ملحفظة يف �جلي��ب �الأمامي، �أثناء 
�جللو���س على �الأق��ل، �أو �الحتفاظ بها يف �أي مكان �آخر �أثناء 

�جللو�س، خ�صو�صا يف �أوقات �لعمل �لطويلة.

حتل��م �لن�ص��اء عل��ى �ل��دو�م باحل�صول عل��ى ب�رسة �صحي��ة ناب�صة 
باحلي��اة، وحتى �لرج��ال يرغبون يف �حل�صول عل��ى ب�رسة ن�رسة، 
وم��ن هنا ياأتي دور �لكرك��م كو�حد من �لتو�بل �الأك��ر تاأثر� على 

�جللد، و�لذي متنح �لب�رسة بريقا ال ي�صاهى.
ون�صتعر���س هنا 6 فو�ئ��د للكركم، �لذي يعترب �أك��ر �لتو�بل �أهمية 
يف �الأطب��اق �لهندي��ة، وي�صفه خرب�ء باأنه من ب��ني �أقوى �الأع�صاب 

�ملوجودة على �صطح كوكب �الأر�س.
م�صاد لاللتهابات

يعد �لكركم �أف�صل م�ص��اد طبيعي لاللتهابات و�جلر�ثيم، �إذ ي�صاعد 

�جللد على تقليل �الحمر�ر �لناجت عن �ل�صو�ئب �جلوية، كما �أنه يعمل 
بفعالية على تهدئة حاالت مر�صية جلدية، من بينها �الأكزميا.

حماربة حب �ل�صباب
ين�ص��ح �خلرب�ء بالكرك��م لعالج ح��ب �ل�صباب، الأن��ه مطهر طبيعي 
وي�صاع��د على منع �لبكتريا من �النت�صار. ويكون فعاال �أكر �إذ� ما 
مت مزج��ه مع خل �لتفاح �ل��ذي يحتوي على خو����س قلوية مفيدة 

للجلد.
تقليل �لهاالت �ل�صود�ء

تقول كورتني ت�صيز�ن��و، وهي خمت�صة �أمركية بالعناية بالب�رسة، 

�إن �لكركم مثايل جد� لتخفيف �لهاالت �ل�صود�ء حول �لعينني، �إذ �إنه 
يحف��ز �لدورة �لدموية، مما ي�صاع��د يف �حلد هذه �لعالمات �لناجمة 

عن �صعف �لدورة �لدموية.
مكافحة عالمات �ل�صيخوخة

�أظه��رت �الأبحاث �أن كرمي��ات �لرتطيب �لتي حتت��وي على �لكركم 
لديه��ا �لق��درة على �مل�صاع��دة يف معاجلة �لتجاعي��د، وكلك تقليل 
�لبق��ع �لبني��ة �لتالف��ة �لناجمة عن ح��روق �ل�صم���س، ومينع فقد�ن 

�جللد مرونته �لطبيعية.
تقليل ت�صبغات �جللد

�أ�ص��ارت �صائع��ات حديث��ة، �إىل �أن �رسكت��ي �أب��ل و�صام�صون��غ �صتوح��د�ن جهودهما 
لت�صنيع هاتف ذكي متطور جديد، بالرغم من �ملناف�صة �ل�صوقية و�لق�صائية �لقوية 

بينهما.
ولك��ن قبل ��صتبعاد مثل هذ� �لتعاون، يكفي �أن نعرف �أن �ل�رسكتني تتعاونان فعال 
فيم��ا يتعل��ق ببع�س �أجز�ء �آيفون.  غر �أن �ل�صائع��ات �جلديدة ت�صر �إىل �أن �ل�رس�كة 
بني �ل�رسكتني �لكورية �جلنوبية و�الأمركية، قد ترتقي �إىل م�صتوى �أعلى من جمرد 
ت�صنيع بع�س �الأجز�ء. وزعم موقع "�إي تي نيوز" �لكوري �جلنوبي �أن هاتف �آيفون 
 .Y-OCTA "ملقبل �صيحمل �صا�صات من �صام�صونغ يطلق عليها ��صم "و�ي �أوكتا�
وه��ذه �ل�صا�صات �أكر نحافة و�أخف وزن��ا و�أرخ�س ثمنا من �صا�صات �أوليد �حلالية. 
ويبق��ى �ل�صوؤ�ل، هل تتعاون �أبل مع �صام�صونغ من �أجل خف�س �أ�صعار هو�تف �آيفون 

�حلديثة �أكر، بحيث ت�صبح يف متناول �لكثر من �لنا�س، 

ك�صف��ت در��صة حديثة �أن �لهاتف �لذك��ي حتول �إىل جهاز �أكر �أهمية بالن�صبة 
لنا من كثر من �الأمور يف حياتنا �ليومية، بل �أ�صبح مهما �أكر من �جلر�ن 
و�ملعلم��ني يف �ملد�ر���س و�لزمالء يف �لعم��ل. وبح�صب �لدر��صة، ف��اإن �الأمور 
�لوحي��دة �الأكر �أهمية من �لهاتف �لذكي هي �لعائل��ة و�الأ�صدقاء، وبالن�صبة 
للمو�طن��ني يف �ل��دول �لغربية، حل��ت �حليو�ن��ات �الأليفة ثالثة قب��ل �لهاتف 

�لذكي.
و�أو�صح��ت �لدر��ص��ة �لت��ي �أجرته��ا جامعت��ا نوتنغه��ام ترين��ت �الإجنليزي��ة 
وفورت�صب��رغ �الأملاني��ة، �أن ه��ذه �لنتائج جاءت �إثر ��صتبي��ان على �الإنرتنت 

�صمل 1156 �صخ�صا ترت�وح �أعمارهم بني 15 و83 عاما.
وكان حمور �ال�صتبيان هو �ل�صوؤ�ل: "�أيها �أكر �أهمية و�أقرب �إىل نف�صك �لهاتف 

�لذكي �أم �لنا�س؟"، مع حتديد جمموعات �لنا�س وتق�صيمهم �إىل فئات.

الهاتف تسريبات

الذكي..

اتفاق

�لهّمة و�لعزمية يف خلق �ملعجز�ت، فاالإن�صان  كثًر� ما ن�صمع عن 
فكل  وع�صرته،  وذريته  و�أوالده  و�أمو�له  وع�صالته  بج�صمه  لي�س 
جعبة  يف  قوة  وعو�مل  مقومات  تعترب  و�مل�صميات  �لعناوين  هذه 
�الإن�صان وكنانته �إذ� ما مت �الإ�صتعانة بها يف مو�ردها �ل�صحيحة، 
ولكن �لعزمية على حتقيق �ل�صيء تتعدى �الأمو�ل و�الأوالد و�لع�صرة 
و�ل�صلطة، فالنبي �إبر�هيم عليه �ل�صالم كان فرًد� و�حًد� ولكنه بهمته 
وعزميته متكن من تغير جمتمعه ونقله من �صفة �ل�رسك �إىل �صفة 
�أمة بكاملها يف قوله تعاىل: )�إِنَّ  �لتوحيد حتى عّده �لقر�آن �لكرمي 
�صورة  ِكنَي(  ِ �رسرْ ُ �ملرْ ِمَن  َيُكنرْ  َومَلرْ  َحِنيفًا   ِ ِلَّ َقاِنتًا  ًة  �أُمَّ َكاَن  َر�ِهيَم  �إِبرْ
كبر  جمتمع  و�صط  �لوحدة  من  �ملرء  ي�صتوح�س  قد   ،120 �لنحل: 
يحول  �لذي  �لهميم  ولكن  �ل�صوية،  �جل��ادة  عن  �ل�صالل  فيه  يرى 
�ل�صالم:  �إىل مركز قوة و�إنطالق، وبتعبر �الإمام علي عليه  �لوحدة 
توِح�صو� طريَق �حلقِّ لقلِة �صالكيِه”، وهذ� ما كان عليه �لنبي  “ال َت�صرْ
نوح عليه �ل�صالم، و�لنبي �إبر�هيم عليه �ل�صالم، وما كان عليه �لنبي 
و�الأنبياء  �لر�صل  خامت  خط  وهو  �ل�صالم،  عليهما  وعي�صى  مو�صى 
�الأنبياء  ل�صرة  �رسيعة  وق��ر�ءة  و�صلم،  و�آله  عليه  �ل  �صلى  حممد 

و�مل�صلحني عرب �لتاريخ جند �أن معظمهم، �إن مل يكن جميعهم، بد�أ 
من نقطة �ل�صفر، تدفعهم يف حركتهم �الإ�صالحية �لهمة و�لعزمية 
�لنزر  �إال  يدركها  ال  �لتي  �حلقيقة  وه��ذه  �مل�صتحيل.  حتقيق  على 
�لقليل مل�صتها عن قرب يف �صخ�صية �ملو�صوعي �ملعا�رس �ملحقق 
�لفقيه �آية �ل �ل�صيخ حممد �صادق بن حممد �لكربا�صي �ملولود يف 
بن�صبه  يعود  �لذي  1947م،  �صنة  بالعر�ق  �ملقد�صة  كربالء  مدينة 
�ل�رسيف �ىل و�يل م�رس �ملحرو�صة مالك �الأ�صرت �لنخعي �مل�صت�صهد 
�ملعارف  “د�ئرة  �مل�صماة  �لفريدة  مبو�صوعته  بد�أ  فقد  38ه�،  �صنة 
�حل�صينية” من نقطة �ل�صفر يف حمرم عام 1987م، وهي مو�صوعة 
علي  بن  �حل�صني  �الإم��ام  �جلنة  �أهل  �صباب  �صيد  �صخ�صية  تتناول 
عليهما �ل�صالم ونه�صته �ملباركة وما يحيط بها وحتى يومنا هذ� 
وما يجود بها �مل�صتقبل، وحيث �صدر �ملجلد �الأول من �ملو�صوعة 
�صدر  �الأول”،  �لقرن  “ديو�ن  من  �الأول  �جلزء  وهو  1994م  عام 
�ملجلد �خلام�س ع�رس بعد �ملائة �صنة 2018م وهو �جلزء �ل�صاد�س 
من “�حل�صني و�لت�رسيع �الإ�صالمي”، من جمموع �أكر من ت�صعمائة 
جملد مطبوع وخمطوط. يف عام 2012م ويف حلظة �صفاء روحي، 
�إقامة  فكرة  لندن  يف  للدر��صات  �حل�صيني  �ملركز  د�خل  �نقدحت 
للتعريف بد�ئرة �ملعارف �حل�صينية، ويف وقتها كان قد  موؤمتر�ت 

خرج من حتت �صنابك �ملطابع 77 جزًء� من �ملو�صوعة، وحيث �أن 
كربالء �ملقد�صة هي مو�صع �ملرقد �ل�رسيف ومركز و�قعة عا�صور�ء، 
�ملحافظات  يف  �ملوؤمتر�ت  تقام  �أن  على  �لفكرة  نطفة  فانعقدت 
�لعر�قية �لثمان ع�رسة من �لب�رسة جنوبا �إىل دهوك �صماال ودياىل 
مدينة  عن  ف�صال  بغد�د  بالعا�صمة  م��رور�  غربا  و�الأن��ب��ار  �رسقا 
كربالء ذ�تها، وت�صكلت يف لندن وكربالء غرفة عمل وتن�صيق �إنتهت 
كانت  �لتي  �الأنبار  عد� حمافظة  ما  موؤمتر�  �صبعة ع�رس  تنظيم  �إىل 
�ملحافظات،  من  غرها  من  �أكر  م�صتقر  غر  �أمنيا  و�صًعا  ت�صهد 
وعندما بد�أت حركة �نعقاد �ملوؤمتر�ت ومبرور �لزمن �لق�صر �لذي 
28 موؤمتر�، هذه  �لعر�ق �رتفعت �ملوؤمتر�ت �ىل  �لوفد يف  بقي فيه 
عنو�ن  حتت  كتاب  يف  قيدتها  وملحقاتها  وتفا�صيلها  �ملوؤمتر�ت 
�إىل  �ل�صباب  مملكة  من  �حل�صينية  �ملو�صوعة  رحلة  �خللود  “�صفر 
جمهورية �لقباب” خرج من �لطباعة حديثا نهاية �لعام 2018م 
يف جز�أين يف 2000 �صفحة، عن بيت �لعلم للنابهني يف بروت، 
�صّم �جلزء �الأول 552 �صفحة من �لقطع �لوزيري، فيما �صم �جلزء 
�لثاين بقية �ل�صفحات، مع 544 �صورة ووثيقة غّطت كامل فقر�ت 
�ملوؤمتر�ت، منها 125 �صورة �صخ�صية للمتحدثني بحذف �الأ�صماء 
�مل�صرتكة، من علماء و�أكادمييني و�أدباء و�صعر�ء و�صيا�صيني ونو�ب 

عبد  �الأ�صتاذ  �للبناين  �الأدي��ب  بقلم  �لنا�رس  مقدمة  مع  ومن�صدين، 
�حل�صن ر��صد �لدهيني.

مدينة ور�عي

متثل و�جهة �لكتاب �صاعة بيغ بني )Big Ben( معلم لندن �ل�صهر 
جليل  �حلاج  جامع  وو�جهة  �ل�صالم  عليه  �حل�صني  �الإمام  قّبة  مع 
�صابري،  ها�صم  �ملهند�س  �أخرجه  �أربيل،  مدينة  يف  �خلياط  خليل 
وهو تعبر عن رحلة وفد �ملو�صوعة �حل�صينية من جزيرة �أو مملكة 
�ل�صباب �إىل جمهورية �لقباب، و�أما عنو�ن �لكتاب ففيه قلت: “ويف 
للقارئ فر�صة  “�صفر” من غر حركة لنعطي  �لعنو�ن تركنا كلمة 
�لكلمة ومعناها، فهل �ملق�صود بالكلمة  �أروقة حروف  �حلركة يف 
�لثمني )بك�رس  �لكتاب  �أم هي  و�لفاء(  �ل�صني  )بفتح  و�ل�َصَفر  �لرحلة 
فهي  �ملطلوب،  �ملعنى  يعطيان  وكالهما  �لفاء(؟  و�صكون  �ل�صني 
رحلة لركب �ملو�صوعة �حل�صينية من �ململكة �ملتحدة �ىل جمهورية 
بذ�ته يوثق عظمة  �لنه�صة �حل�صينية، و�لكتاب  �لعر�ق توّثق خلود 
�لنه�صة  بخلود  و�خلالدة  �لر�ئدة  �حل�صينية  �ملعارف  د�ئرة  �صاأن 

ور�ئدها �الإمام �حل�صني عليه �ل�صالم”.

بغداد – الجورنال نيوز

متقاطعة كلمات

�أو  �ل�ش���اي  1 نبت���ة ع�ش���بية جبلية تو�ش���ع لتزكية 
للعالج o قو�م

فارغ ن�شف   o �أر�شد   o �شائلة  ف�شة   2
جد� كثري   o �حرت�ق  بعد  يحيا  ��شطوري  طائر   3

عربية �إمارة   4
وجو� وبحر�  بر�  نركبه  ما  حترك  ماكنة   5

 o ر�ي���ة  ن�ش���ف   o �حل���ر�رة  درج���ة  �نخفا����ض   6
�لعزوة و�ملكانة �لعائلية

ياب�شة  o مثله  �شباحك   o �لو�لدين  �حد   7
عليها  متنازع  منطقة   o �ل�ش���لطة  نبات طيب يف   8

يف جنوب م�شر
ح�شن قبول   9

يق���ال يف تو�ف���ق �ثنني يف  10 مث���ل عرب���ي قدمي 
�ل�شكل �أو �ل�شخ�شية 

1 وح���دة معلوم���ات يف �لكمبيوتر o نبات 
�شحر�وي

 o م�ش���وؤول   o �لأم���ان  ي���وؤوي ويعط���ي   2
مت�شابهان

o دمر  3 عمل���ة عربي���ة )جمع ومعكو�ش���ة( 
وقلب ر�أ�شا على عقب

�شود�ين فول   o موؤن�ض   4
)معكو�شة( ندرة   o �آدم  �ولد  من   5

��شتح�شنه  o �لطر�ف  من   6
وحا�شيته �مللك  وزر�ء   o للخجل  تدعو   7

وبخ  o )معكو�شة(  جهنم   8
9 توق���ف o م���ن يعطي �لنا����ض دينا مقابل 

فائدة
)كلمتان( جمموعة   10

عموديًا �أفقيًا

مهني��ًا: ال ت��دع �أي ق��ر�ر�ت يت��م �إتخاذه��ا �ليوم 
بالتاأث��ر يف قناعاتك يف �لعم��ل عاطفيًا: �لكثر 
م��ن �لتغ��ر�ت �لعاطفي��ة حت��دث يف حيات��ك وال 

تعرف �ىل �أين �صوف توؤدي

مهني��ًا: �لقم��ر يف �الأ�ص��د يعاك�ص��ك، ويزيد م��ن تاأثر�ته 
�أور�نو���س يف ب��رج �حلم��ل ما ق��د يعني ���رسورة جتنب 
�ملجاز�فات و�ملغامر�ت عاطفي��ًا: �أنت �لنجم �لذي يلجاأ 
�إليه �جلميع، تخو�س دورة مميزة من �الإيجابيات تنقذك 

من م�صكالت كثرة

مهني��ًا: توق��ع عق��د�ً جدي��د�ً �أو تبا���رس عم��اًل �آخر 
وت�صم��ع كلم��ات �لثن��اء و�لتقدي��ر الأف��كار جي��دة 
قدمته��ا �أو ملوهب��ة متار�صها يف �لعم��ل عاطفيًا: 
�هتمام��ك �لز�ئ��د بنف�ص��ك ين�صي��ك و�جباتك جتاه 

�ل�رسيك، في�صعر باالإحباط نوعًا ما

مهني��ًا: حت�ّص��ن و�صع��ك �ملهني يتطل��ب مزيد�ً من 
�لثقة، وهذ� �لعامل متو�فر لديك لكّنك مل ت�صتخدمه 
بع��د عاطفيًا: رومان�صي��ة �ل�رسيك ت��وؤدي دور�ً يف 
و�صع حّد لل�صو�ئب، وتولد بينكما ر�حة نف�صية غر 

م�صبوقة

مهني��ًا: تبدو �صديد �حلما�ص��ة لفكرة �لبدء بتنفيذ 
�لته��اين  �لكث��ر م��ن  م���رسوع جدي��د وتتلق��ى 
مب�رسوع كنت قد ب��د�أت تنفيذه عاطفيًا: م�صاكل 
عابرة ح��اول �أن تن�صاها وتكمل مع �حلبيب مع 
�أنك تبدو �ليوم مرتدد�ً جتاه �لكثر من �ملو�قف

مهني��ًا: ح��اول �أن تقوي عالقتك بزم��الء �لعمل فاأنت 
بحاج��ة �ىل دعمهم خالل ه��ذ� �ليوم عاطفي��ًا: �أجو�ء 
م�صتق��ره �لي��وم عاطفي��ًا و�الأو�ص��اع هادئ��ة بف�ص��ل 

�الأجو�ء �ملريحة �لتي حتيط بك وبال�رسيك

االسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الثور

الحمل

الجوزاء

السرطان

الجدي

الدلو

الحوت

 حظك 
           اليوم

مهني��ًا: يدعوك هذ� �لي��وم �إىل �إجناز عمل �أو يتحدث 
ع��ن عقد تبحث��ه �أو توقعه، و�صوء تفاه��م مع بع�س 
�لزم��الء، يظهر لك حقيقته��م عاطفيًا: يوم غني جد�ً 
عاطفيا وتبدو �صعيفًا �أمام �ل�رسيك وترتك �أثر�ً لدى 

�جلميع

مهني��ًا: تنتق��ل �ىل مرحل��ة جدي��دة يف �لعمل �أكر 
تط��ور�ً، و�حلظ يقف �ىل جانب��ك �ليوم ويدعمك يف 
�لق��ر�ر�ت �لت��ي تتخذها عاطفيًا: تق��رب �مل�صافات 
بينك وب��ني �حلبيب بعد فرتة م��ن �خل�صام، وتعود 

�الأمور بينكما �إىل جماريها �لطبيعية

مهنيًا: �لقمر يف برجك يجعلك تتبنى ق�صية �أو ت�صعى 
مل�صاع��دة بع�س �لزمالء وتتح�ّص��ن �الأمور مع �ملحيط 
من خالل تو�صي��ح بع�س �لنق��اط �لغام�صة عاطفيًا: 
�إذ� كن��ت �أع��زب قد تتعّرف �إىل �صخ���س ي�صتحّق حبك، 

�الأجو�ء خالية من �لت�صّنج و�ملعاك�صات

مهني��ًا: تتعر بع�س �الأمور فرتة حمددة، لكّن ذلك 
ينقل��ب �رسيعًا يف م�صلحتك، وتبد�أ بح�صد �لنجاح 
تل��و �الآخر عاطفيًا: ال تلق �للوم على �ل�رسيك، وكن 
م�صتع��د�ً لتحّم��ل �مل�صوؤولية حني ت�صط��ر �إىل ذلك، 
وخ�صو�ص��ًا �أن �ل�رس�ح��ة ه��ي عن��و�ن �ملرحل��ة 

�ملقبلة 

مهنيًا: �صيطر عل��ى نف�صك، وال تقدم على تغير�ت يف 
حيات��ك �ل�صخ�صية �أو �ملهنية عاطفيًا: ت�صكنك رغبات 
مت�صارعة وتطرح على نف�صك �ل�صوؤ�ل: ماذ� �أريد فعاًل؟ 
قل��ب �لطاولة، �أم �حلف��اظ على �لثب��ات و�الأمان رغم 

�لكلفة �لباهظة و�لتنازالت؟

مهنيًا: ال ت�صت�صل��م �أمام �ل�صعاب بل �عمل جاهد�ً 
لتخطيها فاأنت قادر عل��ى ذلك عاطفيًا: ي�ص�اندك 
ويدعم��ك  تزعج��ك  كان��ت  م�صاأل��ة  يف  �ل��رسي��ك 

لتو�جهها بثبات وقوة


