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تسرع إيقاف شبكتها االجتماعية

عريان السيد خلف يوحد شعراء العراق 

الغناء يقلل الشعور بالضغط 
النفسي ويقوي الجهاز المناعي

صغيرة لكن فوائدها كبيرة.. 4 بذور ال غنى ألجسامنا عنها

Plus 5.1 .. هاتف جديد من يضيف ميزة مفيدة للمغتربين
الفئة المتوسطة

�شارع��ت غوغل �إىل �إعالن عزمها �إغالق �شبكتها �الجتماعية "غوغل بل�س" يف �أقرب وقت 
بعد ظهور عيب �أمني �آخر من �ملحتمل �أن يوؤثر على 52.5 مليون م�شتخدم، مما قد يعر�س 
معلومات �مللف �ل�شخ�شي للم�شتخدمني مثل �الأ�شماء وعناوين �لربيد �الإلكرتوين و�ملهنة 
وتاري��خ �مليالد و�جلن�س و�ملهار�ت للخطر. وتقول �ل�رشك��ة �ململوكة ل�رشكة �ألفابت �إنها 
�شتغل��ق �ملن�ش��ة بحلول �شهر �أبريل )ني�ش��ان( 2019 بداًل من �أغ�شط���س )�آب( 2019، �أي 
قب��ل �أربعة �أ�شهر من �ملوعد �ملخطط له. وحدث �خلرق �الأمني �جلديد بعد مرور �شهر و�حد 
م��ن �إع��الن غوغل عن خ��رق �آخر يف �شهر مار���س )�آذ�ر(، و�لذي ب��دوره يعر�س معلومات 
�مل�شتخدم��ني للخطر، حي��ث �نتظرت �ل�رشكة �شتة �أ�شهر الإخب��ار �لنا�س بهذ� �خللل. وياأتي 
�لك�ش��ف عن �خل��رق �جلديد يف �لوقت �ل��ذي يتوجه في��ه �لرئي�س �لتنفي��ذي ل�رشكة غوغل 
�شون��د�ر بيت�ش��اي �إىل و��شنط��ن �لي��وم 11 دي�شمرب/)كان��ون �الأول( ال�شتجو�ب��ه من قبل 

�للجنة �لق�شائية �لتابعة ملجل�س �لنو�ب �الأمريكي حول ممار�شات بيانات �ل�رشكة.

   �إذ� كن��ت ت�شع��ر باحل��زن و�لكاآب��ة -وهو �الأم��ر �لو�رد 
حدوثه خ�شو�شًا يف هذ� �لوقت �ل�شتوي من �لعام- فمن 
�جلي��د د�ئم��ًا �أن يك��ون لديك ن�ش��اط روتين��ي يجلب لك 
بع�س �ل�رشور. ويعد �أع�شاء فرقة "�شينجينج �رشينك�س" 
ومقره��ا برلني �أف�شل من يع��رف هذه �حلقيقة. �إذ تلتقي 
�لفرق��ة �ملوؤلفة من �الأطباء �لنف�شيني وعلماء �لنف�س مرة 

يف �الأ�شبوع للتدريب.
ويق��ول موؤ�ش���س �لفرق��ة مات�ش��د� �أديل: "نح��ن �لفرق��ة 
�لوحيدة يف �لعامل �لتي تتاألف فقط من �الأطباء �لنف�شيني 
وعلماء �لنف�س و�أطباء �الأع�شاب". فهو على �الأقل مل يكن 

متناق�شًا على �الإطالق ب�شاأن هذه �حلقيقة.
هن��اك ف��رق مو�شيقية �أخرى ت�شم ممتهن��ي �لطب -مثل 
�أورك�ش��رت� �الأطب��اء �لعاملي��ة- ولكن بح�ش��ب �أديل )49 
عام��ًا(، فاإن��ه ال توج��د ف��رق مو�شيقي��ة �أخ��رى تتاأل��ف 

بالكامل من �أ�شخا�س "يعاجلون �ملخ" فقط.
تغن��ي: "�شينجين��ج �رشينك�س" معا من��ذ 18 عامًا. �إنهم 
يغن��ون جمموعة و��شعة من �الأغ��اين من ع�شور خمتلفة 
من جمهوري��ة فاميار �إىل كولدب��الي. وعندما �شئل عما 
يحب��ه يف �لفرقة ، قال �أديل �إنه��ا مهمة ل�شحته �لعقلية. 
و�أ�ش��اف: "يف وظيفتي يجب �أن �أخم��د �لكثري من نري�ن 

�لعاطفة ومن �ملهم معرفة كيف ت�شرتخي حقًا".
وق��ال: "�لغن��اء جيد للج�شم و�لروح. �إن��ه يريحك ويجعل 
�لع�ش��الت ت�شرتتخ��ي، كم��ا تختف��ي هرمون��ات �لتوتر، 
"مبج��رد  �أديل:  �الإيجابي��ة". ويق��ول  �مل�شاع��ر  وتن�ش��ط 

غنائي يف �لفرقة، �أن�شى كل �شيء �آخر ب�رشعة".
ويدع��م �لعل��م م��ا يقول��ه �أديل، حيث م��ن �ملع��روف �أن 
�لغن��اء يطلق هرمون �الوك�شيتو�شني وهو هرمون يقرتن 
بالرت�ب��ط �الجتماع��ي و�لعالق��ات، وكذل��ك �الإندورفني 
�ل��ذي ي�شاع��د يف �الح�شا���س بال�شع��ادة. �إىل جان��ب �أنه 
عندما يغني �ملرء يبد�أ �جل�شم يف �إنتاج مولد�ت �الأج�شام 
�مل�شادة مث��ل جلوبولني مناعي وبالت��ايل يعزز �لغناء 

فعليًا جهازك �ملناعي.

و�لده��ون  و�لربوتين��ات  و�الألي��اف  بالفيتامين��ات  �لب��ذور  متتل��ئ 
�ل�شحية، و�ملعادن وم�شاد�ت �الأك�شدة �لتي حتتاجها �أج�شادنا، وهو 
م��ا يجعلها �رشورية يف وجباتنا �لغذ�ئية مل��ا لها من فو�ئد �شحية 
مذهلة. ن�شتعر�س هنا 4 �أنو�ع من �لبذور، �لتي قد ت�شاعدك يف تقليل 
�ل��وزن و�حلفاظ عل��ى �شحة �لقل��ب ومكافحة �ل�رشط��ان، وباإمكانك 

�إ�شافتها �إىل وجباتك �ليومية من �أجل غذ�ء �شحي.
بذور �ليقطني: �عتاد كثري من �لنا�س على �لتخل�س من بذور �ليقطني 
)�لق��رع(، لكن هذه �لبذور �لتي حتت��وي على حم�س �لفوليك، لها دور 
كب��ري يف �إعادة �إ�ش��الح �خلاليا، كما �أنها غني��ة بالربوتني و�لدهون 

�ل�شحي��ة للقل��ب. وحتت��وي ب��ذور �ليقطني عل��ى خ�شائ���س م�شادة 
لالأك�ش��دة �مل�شوؤول��ة ع��ن �إ�ش��الح �خلالي��ا �لتالفة. وميكن��ك تناولها 

كوجبات خفيفة �أو �إ�شافتها �إىل �ل�شلطة و�ملخبوز�ت.
بذور �لقمح

عن��د حتوي��ل �لقم��ح �إىل طح��ني، فاإننا غالبا م��ا نتخل�س م��ن نو�ته 
)بذرته( �لتي تعرف ب�"جرثومة �لقمح"، لكننا ال نعرف �أن هذه �لنو�ة 

ت�شكل �ملكون �لغذ�ئي �الأ�شا�شي للقمح.
وب��ذرة �لقمح غنية مب�ش��اد�ت �الأك�ش��دة، باالإ�شافة �إىل م��و�د �أخرى 
تزي��د مناع��ة �جل�شم. وي�شتخ��دم زيت جرثوم��ة �لقم��ح لل�شيطرة على 

�لكولي�شرتول يف �لدم. وميكن �إ�شافته للزبادي و�الآي�س كرمي وفطائر 
�لفاكهة.

بذور عباد �ل�شم�س
 ،E تقول �لدر��شات �إن بذور عباد �ل�شم�س هي �أغنى م�شدر لفيتامني
وتع��د هذه �لبذور �أحد م�ش��اد�ت �الأك�شدة �الأ�شا�شي��ة، كما �أنها غنية 

بالفيتامينات �ل�رشورية حلماية خاليا �جل�شم من �الأ�رش�ر.
وحتت��وي بذور عباد �ل�شم�س على �ملغني�شي��وم �لذي يخفف من حدة 
�لربو، وي�شاعد يف خف�س �شغط �لدم �ملرتفع، ومينع �ل�شد�ع �ملتكرر 

و�ل�شديد.

�أعل��ن تطبي��ق �إن�شتغ��ر�م مل�شارك��ة �ل�ش��ور و�لفيديوهات، ع��ن �إ�شافة مي��زة �لر�شائل 
�ل�شوتية �إىل خدمة �لرت��شل �ملبا�رش. وتتيح �مليزة �جلديدة للم�شتخدمني �إر�شال ر�شائل 

�شوتية م�شجلة كما هو �حلال يف �لرت��شل �خلا�س عرب في�شبوك وو�ت�شاب.
و�شتقت���رش م��دة �لت�شجي��ل عل��ى دقيق��ة كح��د �أق�ش��ى يف كل ر�شالة �شوتي��ة، وميكن 
للم�شتخدم��ني �ل�شغ��ط عل��ى رم��ز �مليكروف��ون وت�شجيل �ل�ش��وت ثم �ل�شغ��ط على زر 
�الإر�شال. و�أ�شبحت �لر�شائل �ل�شوتية ذ�ت �أهمية بالغة للم�شتخدمني حيث توفر �لكثري 
م��ن �لوق��ت يف �لكتاب��ة، ويعتربها كث��ري من �ملغرتب��ني مبثابة بديل ع��ن �الت�شاالت 
�لدولية عرب �لهاتف. وحتاول في�شبوك �لتي ��شتحوذت على �إن�شتغر�م يف �أبريل 2012، 
�أن جتعل من �أ�شهر تطبيق لل�شور، ثاين �أكرب من�شة للتو��شل �الجتماعي بعد في�شبوك.

و�عت��ادت في�شب��وك على �إدخال �ملز�ي��ا �جلديدة �لت��ي يتمتع بها �ملوق��ع �الأزرق على 
�لتطبيقات �الأخرى مثل و�ت�شاب و�إن�شتغر�م.

�أطلق��ت �رشك��ة HMD Global هاتفه��ا �لذك��ي �جلدي��د نوكي��ا Plus 5.1 يف �الأ�شو�ق 
�لعاملي��ة. و�أو�شحت �ل�رشك��ة �لفنلندية �أن �جله��از �جلديد، �لذي ينتم��ي �إىل موديالت �لفئة 
 HD+ )1520 x720 ملتو�شط��ة، يزخر ب�شا�شة قيا���س 5.8 بو�شة تعمل بتقنية �لو�شوح�
 .One ثماين �لنوى م��ع نظام ت�شغي��ل �أندرويد Helio P60 بيك�ش��ل( ومعال��ج ميديات��ك
وت�شتم��ل باق��ة �لتجهي��ز�ت �لتقني��ة لهات��ف نوكي��ا Plus 5.1 �جلديد على ذ�ك��رة و�شول 
ع�شو�ئ��ي �شع��ة 3 غيغابايت مع ذ�ك��رة د�خلية �شعة 32 جيجاباي��ت، و�لتي ميكن تو�شيعها 
ع��ن طري��ق بطاق��ة �لذ�ك��رة microSD �خلارجي��ة، وتتو�ف��ر كام��ري� رئي�شي��ة بدقة 13 
ميجابيك�ش��ل مبا يف ذلك م�شت�شعر �لعمق بدقة 5 ميجابيك�شل، باالإ�شافة �إىل كامري� �أمامية 
بدق��ة 8 ميغابيك�ش��ل. ويدعم هات��ف نوكيا Plus 5.1 �جلديد تقني��ة �لبلوتوث 4.2 و�شبكة 
WLAN �لال�شلكية 802.11ac مع منفذ USB من �لنوع C وم�شت�شعر ب�شمة �الأ�شابع 

ومنفذ �شماعة �لر�أ�س، باالإ�شافة �إىل بطارية ب�شعة 3060 مللي �أمبري �شاعة.

نوكياغوغل إنستغرام

�ل�شيد  عريان  �ل�شاعر  حمبة  على  �لعر�قيون  �جتمع 
�جلميع  �لعامل،  هذ�  مغادرته  وبعد  حياته  يف  خلف، 
�دباء ومثقفون و�شيا�شيون، �جلميع �أر�شل برقيات تعاز 
�ل�شفارة  �ل�شيد خلف، �ذ قدمت  �ل�شاعر  للعر�قيني لوفاة 
�المريكية يف �لعر�ق، تعزية �ىل �ل�شعب �لعر�قي، وقالت 
�ل�شعب  �ىل  �لتعازي  باأحر  »تتقدم  �نها  لها  بيان  يف 
�لعر�قي و�ىل �أ�رشة �ل�شاعر �لعر�قي �لر�حل عريان �ل�شيد 

خلف«.
لل�شعر�ء  �نهم ال مييلون  �لعمود و�ملعروف  حتى �شعر�ء 
�ل�شعبيني، لكنهم فجعو� �أي�شا بخرب وفاة �ل�شاعر عريان 

�الجتماعي  �لتو��شل  �شفحات  و�متالأت  خلف،  �ل�شيد 
مو�شوعا  يرتك  مل  �لتي  وبق�شائده،  �لتعزية  بربقيات 
قلوب  �ىل  و���ش��ل  وب�شدق  ف��ي��ه،  ون��ظ��م  �ال  �إن�شانيا 
جمال�س  ويقيمو�  حمبته،  على  ليجتمعو�  �لعر�قيني، 
ففي  بعائلته،  �خلا�س  �لعز�ء  �ىل جمل�س  �إ�شافة  �لعز�ء 
وهي  ق��ار،  ذي  حمافظة  �شمايل  �شكر(  )قلعة  ق�شاء 
م�شقط ر�أ�س �ل�شاعر �لر�حل، �قام �أبناوؤها جمل�شا للعز�ء 
��شتقبلو� فيه �ملعزين من �شعر�ء ومثقفني، من حمافظة 
كان  �لنجف  ويف  منها،  �لقريبة  �مل��دن  ومن  قار  ذي 
ت�شييع �ل�شاعر ر�شميا مهيبا، يف م�شهد موؤثر جد�، حيث 
يحملون  وهم  �لعر�قي،  �لوطني  �لن�شيد  �مل�شيعون  �ن�شد 
�ل�شاعر  �ن  �ىل  �إ�شارة  يف  به  ويلوحون  �لعر�قي  �لعلم 

�بن �لعر�ق جميعا. جمال�س �لعز�ء �لتي توزعت يف �أكرث 
من مدينة عر�قية، مل تكن جمرد جمال�س عز�ء بل كانت 
ومتابعيه،  حمبيه  يغادر  ولن  مل  �لذي  بال�شعر  �حتفاء 
�أكرث من جمل�س بل حتى يف �شاعة ت�شييعه كانت  ففي 
�ل�شاعر  �ن  لتعلن  بحما�س  ت�شدح  حمبة  حناجر  هناك 
عريان �ل�شيد خلف هو �شاعر �ل�شعب، منهم �ل�شاعر �لكبري 
من  وغريهم  �جلز�ئري  مفيد  و�الأ�شتاذ  �ل�شماوي،  ناظم 
�الدباء و�ملثقفني �للذين كانو� يت�شابقون لنعي �ل�شاعر 
جمال�س  �ن  �ملفارقات  ومن  بالر�حل،  تليق  بطريقة 
يف  �لر�شمية  �ل�شخ�شيات  من  �أي  بها  ي�شارك  مل  �لعز�ء 
�لدولة، وكاأن �المر ال يعنيهم، وال ميثلهم، ويف هذ� �د�نة 
�أخرى ل�شل�شلة �د�ناتهم بالتق�شري يف مهامهم �الإن�شانية 

بت�شمية  و�ملثقفني  �الدب��اء  من  مطالبة  مع  و�لوطنية، 
�شارع با�شمه وهو ي�شتحق كل تقدير و��شتذكار، الأنه مل 
يكن �شاعر� �شعبيا فح�شب بل كان علما من �أعالم �الدب 

�لعر�قي �مللتزم وت�شهد له ق�شائده �لوطنية.
قريبا  كنت  وق��د  خلدون  �أب��ا  يا  لك  و�خل��ل��ود  �لرحمة 
بق�شائده،  خالد�  و�شيبقى  �لعر�قيني،  من  �لدمع  حد 
�شتكون  وقريبا  �ملن�شات،  على  �ثرت  �لتي  وحكاياته 
و�أ�شدقائه،  �يدي حمبيه  �لكاملة بني  �ل�شعرية  �العمال 
هذ�  �جن��از  على  �تفقت  �لتي  �شطور  د�ر  عن  و�شت�شدر 
�لكتاب وكان من �ملفرت�س �ن يتم توقيع �لعقد يف يوم 
له  كان  �لقدر  �ن  �ال  بطبعه،  للمبا�رشة  �الأربعاء  فقده، 

��رشع لالأ�شف، �لرحمة له ولنا.

بغداد - حذام يوسف

متقاطعة كلمات

عموديًا �أفقيًا
1 ح�رش يف مكان �شيق o مفرقعة )باالجنبية( 

o حزم �شيئا يف �لقما�س
2 حرف ن�شب o �شمري متكلم o �ح�شا�س ي�شبب 

�ل�شيق
3 نه�س �أو �أم�شك عن �مل�شي o نا�شلو� )متفرقة(
4 يحرك �لطري جناحيه o جبل يف �ملدينة �شميت 

به معركة يف �لتاريخ �ال�شالمي )معكو�شة(
5 خط ي�شتوي عنده �لليل و�لنهار

o خذ و�ح�شل على �ل�شيء �أ�رشة )بالعامية(   6
7 �لنق��اط �لد�كن��ة عل��ى �جللد o تق��ال لالأعلى 

رتبة
o ح�شام 8 من برعاهم �مللك )معكو�شة( 

9 م��ن �آلهة �لفر�عنة o م��ن �ألعاب �لت�شلية على 
�لطاولة o يحدد بالكلمة و�لن�س

�أم �لب�رشية  o 10 حالة �ل�شخ�س �لنف�شية 

1 مذ�ق حمبب o وقع وعقد �شفقة
 o 2 مدين��ة �أثري��ة يف موريتاني��ا

قل وغال
3 ح�شارته��م كان فيه��ا �ال�شبوع 

ع�رشة �يام
4 خمرتع �لبن�شلني

5 �شتة ع�رش بحر� بال ماء
 o 6 م�شاع��ر حتدث يف �مل�شابقات

فرتة من �لزمان
- 7

�أك��رب جتم��ع للرب�كني يف  8 فيه��ا 
�لعامل

9 قاهر �ل�شليبيني
 o بالن��ار  منه��ا  كامل�شتج��ري   10

يبني ويو�شح بالكالم

مهنيًا: حتاول ت�شحيح بع�س �مل�شار �ملتعلق بق�شية 
ح��ق �أو ب�ش��اأن مهن��ة معّين��ة �أو در��ش��ة �أو م���رشوع 
�شف��ر عاطفيًا: يت�رّشف �ل�رشي��ك بليونة جتاهك وبال 
��شتف��ز�ز وحتّدي��ات، لن تع��اين �أي �أزمة، ب��ل تنت�رش 

على �مل�شاعب

مهني��ًا: ال تقّدم خدمات جّمانية �ال ملن ي�شتحّق ويحفظ 
لك �جلميل عند �للزوم، وال ت�شع ثقتك �إال بالزمالء �لذين 
خربته��م عل��ى مدى �شن��و�ت عاطفي��ًا: علي��ك �أحيانًا �أن 
تكون �أكرث ت�شاحمًا م��ع �ل�رشيك، فهو مل يق�شد تهمي�شك 
�أو �أذيتك، لكنك �أرغمته على ت�رشف مل تعتده منه �شابقًا

مهني��ًا: تقتحم �شاحة ما كانت حمرمة عليك، �أو تفكر يف 
م���رشوع وت�شاف��ر لهذ� �لغر���س بغية تاأم��ني ر�أ�س �ملال 
�ل��الزم ل��ه عاطفيًا: تب��دو �لعو�طف �شدي��دة وحتمل �إليك 
�آفاقًا و��شعة ، لكن �نتبه من حماولة بع�شهم �إبعادك عن 

�رتباط جّدي

مهنيًا: عو�مل �إيجابية وجّيدة على �ل�شعيد �ملهني، 
مرت�فق��ة م��ع مطالب��ك �ملالي��ة �ملحق��ة، وق��د تبلغ 
�له��دف قريب��ًا عاطفي��ًا: يف �الأج��و�ء ع�ش��ق وتعّلق 
وكالم كث��ري ودعو�ت مرت�كمة و�شحر متار�شه �أينما 

حللت

مهنيًا: �الن�شباط �لذي �أظهرته يف �لعمل ينعك�س عليك 
�إيجاب��ًا، وه��ذ� ي�شاع��دك يف �لتعامل م��ع �لزمالء بثقة 
�أك��رب عاطفيًا: ق��د تو�جه مع �ل�رشي��ك بع�س �مل�شاعب 

�ملفاجئة، لكن ذلك يكون مرحليًا ولن يدوم طوياًل

مهني��ًا: ق��د تو�ج��ه بع�س خيب��ات �الأم��ل، لكنك ق��ادر على 
�لنهو�س جمدد�ً و�ل�ش��ري قدمًا يف ر�شمته مل�شتقبلك وحتقيق 
�أف�ش��ل �لنتائ��ج عاطفي��ًا: ح��اول �أال تك��ون ��شتفز�زي��ًا م��ع 
�ل�رشي��ك، الأن رد فعل��ه �شيك��ون مكلف��ًا لكم��ا، وي�شب��ح من 

�لع�شري �اللتئام جمدد�ً
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مهني��ًا: م�شوؤولياتك يف �لعمل تزد�د يومًا بعد يوم، وهذ� 
�شي��وؤدي �ىل تعزي��ز موقع��ك ومرك��زك و�حل�ش��ول عل��ى 
�لر�ت��ب �لذي كن��ت تطالب ب��ه عاطفيًا: يك�شب��ك فينو�س 
جاذبية خا�شة فتغوي �لكثريي��ن وت�شمع كلمات �لغزل، 

وتكت�شف �أّن خيار�تك كانت �شائبة

مهني��ًا: خفف ت�رشفات��ك �لع�شو�ئي��ة و��شتخفافك بكل 
�ش��يء، من ق��ال �إنك �ل�شخ�س �لقادر عل��ى فر�س �آر�ئك 
على �الآخرين عاطفيًا: توّدد �إىل �حلبيب كي تك�شب قلبه 
وتزيد حمبته لك، وك��ن حا�شمًا يف م�شاعرك وعليك �أن 

تعرف ماذ� تريد منه

مهني��ًا: جتّن��ب �لنز�ع��ات و�ل�رش�ع��ات، وُكن دقيق��ًا جّد�ً 
و�بتع��د عن عمليات �لبيع و�ل�رش�ء ور�قب ما يجري بهدوء 
عاطفي��ًا: تعي�س ظروًف��ا جميلة ود�عمة م��ن �الأحّباء ومع 
معظ��م من تختل��ط بهم يف حيات��ك �ليومي��ة، وتكون على 

��شتعد�د الإقامة عالقة جديدة و�إمنا ثابنة هذه �ملرة

مهني��ًا: تعّل��م �أن تفاو���س بهدوء، لن يدع��ك ت�رّشعك يف 
�حلك��م حت�ش��ل عل��ى مر�دك، ب��ل قد يوقع��ك يف مطبات 
وحف��ر عاطفي��ًا: ي�شّبب ل��ك ل�شان��ك �ل�شلي��ط �مل�شكالت، 
فك��ن �أكرث ود�ً مع �حلبي��ب خ�شية �أن يبتعد عنك، فعندها 

ت�شبح وحيد�ً وال �شنيد لك

مهني��ًا: در��ش��ات م�شتقبلي��ة ق��د تغرّي جم��رى عملك، 
و�الأم��ور لي�ش��ت �ش��وى م�شاألة وق��ت وتك��ون �لنتائج 
�أك��رث من �ملتوقع عاطفيًا: ال حت��اول �إخفاء م�شاعرك 
ع��ن �ل�رشي��ك، فاالإح�شا�س �ملتب��ادل ي�شّه��ل �لتفاهم 

و�لتو�شل �إىل �لكثري من �لنقاط �مل�شرتكة بينكما

وتكّث��ف  ذكي��ة  وباأف��كار  بديه��ة  ب�رشع��ة  تتمت��ع  مهني��ًا: 
�ت�شاالت��ك، وتكّرر �ملح��اوالت ومتار�س جمي��ع �شالحياتك 
وتق��وم بزي��ارة �أو ت�ش��ارك يف موؤمتر عاطفيًا: ي��وم �أكرث من 
ر�ئع الأّنه بعيد عن �مل�شاحنات و�لظروف �ل�شاغطة، وت�شوده 

�أجو�ء لطيفة وم�شّجعة على �لتعبري عن عو�طفك �لدفينة


