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قائمة بوكر العربية  ...2019وصمة الفقر وصدمة الموت وقصص نساء
بغداد – جورنال

�أ�صدرت "اجلائزة العاملية للرواية العربية" البوكر،
االثنني ،قائمتها الطويلة للروايات املر�شحة لنيل
اجلائزة للعام  ،2019ت�ضمنت  16رواي��ة �صدرت
بني الفرتة املمتدة من يوليو  2017حتى يونيو
 ،2018وقع اختيارها من بني  134رواية تر�شحت
للجائزة.
ومن بني الروايات املر�شحة� ،سبع روايات لكاتبات
مقابل رواي��ات ت�سعة كتاب ،ترتاوح �أعمارهم بني
 43و 79عام ًا ،من ت�سع جن�سيات .وبح�سب بيان
بوكر العربية ف�إن الروايات التي و�صلت �إىل القائمة
الطويلة تعالج ق�ضايا مت�س العامل العربى اليوم ،كما
تلقي ال�ضوء على تاريخ املنطقة العربية وتراثها
ال�ثري ،وتتطرق �إىل ق�ضايا �إن�سانية هامة ،منها
و�صمة الفقر و�صدمة امل��وت واال�ضطهاد و�أهمية
حماية العائلة والوطن .ويتميز عدد من الروايات
املدرجة على قائمة بوكر العربية بال�رسد على ل�سان
الن�ساء ،منها رواية عن تاريخ العراق احلديث على

ل�سان �صحفية ،وق�ص�ص ن�ساء فى بلدان خمتلفة
هاجرن �إليها بعد احلرب الأهلية اللبنانية� ،إىل جانب
��صراع كاتبة تتناف�س مع ُكتاب ع�رصها .وقد مت
اختيار القائمة الطويلة من قبل جلنة حتكيم مكونة
من خم�سة �أع�ضاء ،برئا�سة �رشف الدين مادولني،
وهو �أكادميى وناقد مغربى خمت�ص فى اجلماليات
وال����سردي��ات اللفظية وال��ب����صري��ة وال��درا���س��ات
املقارنة ،وفوزية �أبو خالد ،وهي �شاعرة وكاتبة
و�أكادميية وباحثة �سعودية فى الق�ضايا االجتماعية
وال�سيا�سية ،وزليخة �أبوري�شة ،وهي �شاعرة وكاتبة
عمود وباحثة ونا�شطة فى ق�ضايا امل��ر�أة وحقوق
الإن�سان من الأردن ،ولطيف زيتونى ،الأكادميى
والناقد اللبنانى املخت�ص بال�رسديات� ،إ�ضافة �إىل
ت�شانغ هونغ يى ،وهي �أكادميية ومرتجمة وباحثة
�صينية .وم��ن ب�ين قائمة ال��روائ��ي�ين ال�ستة ع�رش
الذين و�صلت �أعمالهم �إىل القائمة الطويلة ،ثمة
العديد من الأ�سماء امل�ألوفة ،من بينها �ستة �سبق
�أن و�صلت �إىل املراحل الأخرية للجائزة ،وهي �أميمة
اخلمي�س عن رواية "الوارفة" ،والتي �سبق ور�شحت

للقائمة الطويلة يف عام  ،2010وهدى بركات عن
رواية "ملكوت هذه الأر�ض" والتي ر�شحت للقائمة
الطويلة ع��ام  ،2013و�إن��ع��ام كجه ج��ى ،التي
�سبق ور�شحت للقائمة الق�صرية مرتني عن رواية
"احلفيدة الأمريكية"  2009و"ط�شّ اري" .2014
�إىل جانب وا�سينى الأع��رج الذي ر�شح ثالث مرات
للقائمة الطويلة عن رواية "البيت الأندل�سي" ،2011
و"�أ�صابع لوليتا"  2013و"رماد ال�رشق :الذئب الذى
من�سى التي ر�شحت
نبت فى الرباري"  ،2014ومى ّ
للقائمة الق�صرية عن رواية "�أنتعل الغبار و�أم�شي"
عام  ،2008والتى �أ�رشفت فى العام  2013على
"ندوة" اجلائزة ور�شة �إبداع ،و�شهال العجيلى ،التي
ر�شحت للقائمة الق�صرية عن رواي��ة "�سماء قريبة
من بيتنا" عام  .2016وت�شهد دورة العام 2019
و�صول ع�رشة كتاب للمرة الأوىل �إىل القائمة الطويلة
وهم :حممد �أبى �سمرا و�إميان يحيى وجالل برج�س
وحجى جابر ومبارك ربيع وكفى الزعبى واحلبيب
ال�سائح وع��ادل ع�صمت وحممد املعزوز ومي�سلون
هادى .وفيما يلي عناوين الروايات التى و�صلت �إىل

القائمة الطويلة للجائزة للعام  ،2019واملدرجة
وفق ًا للرتتيب الأبجدى لأ�سماء الكتاب :رواية ن�ساء
بال �أثر للكاتب اللبنانى حممد �أبي �سمرا� ،صادرة
عن دار ريا�ض الري�س .رواي��ة م��ى :ليايل �إيزي�س
كوبيا للكاتب اجلزائري وا�سيني الأع��رج� ،صادرة
ع��ن دار الآداب .رواي���ة �سيدات احل��وا���س اخلم�س،
للكاتب الأردين جالل برج�س ،عن امل�ؤ�س�سة العربية
للدرا�سات والن�رش .رواية بريد الليل ،للكاتبة اللبنانية
هدى بركات� ،صادرة عن دار الآداب .رواي��ة رغوة
�سوداء ،للكاتب الإرت��ري حجى جابر� ،صادرة عن
دار التنوير .رواية م�رسى الغرانيق فى مدن العقيق،
للكاتبة ال�سعودية �أميمة اخلمي�س� ،صادرة عن دار
ال�ساقي .رواي��ة غ��رب املتو�سط ،للكاتب املغربي
مبارك ربيع ،عن امل�ؤ�س�سة العربية للدرا�سات والن�رش.
رواية �شم�س بي�ضاء ب��اردة ،للكاتبة الأردنية كفى
الزعبي� ،صادرة عن دار الآداب.
رواية �أنا وحاييم للكاتب اجلزائري احلبيب ال�سائح
عن دار ميم للن�رش.
رواي���ة �صيف م��ع ال��ع��دو ،للكاتبة ال�سورية �شهال

العجيلي ،عن من�شورات �ضفاف.
رواية الو�صايا للكاتب امل�رصي عادل ع�صمت ،عن
دار الكتب خان.
رواية النبيذة للكاتبة العراقية �إنعاك كجه جي ،عن
دار اجلديد.
رواي���ة ب ��أى ذن��ب رح��ل��ت؟ للكاتب املغربي حممد
املعزوز ،عن املركز الثقايف للكتاب.
رواية قتلت �أمى لأحيا ،للكاتبة اللبنانية مي من�سي،
عن دار ريا�ض الري�س.
رواية �إخوة حممد للكاتبة العراقية مي�سلون هادي،
عن دار الذاكرة.
رواي��ة الزوجة املك�سيكية للكاتبة امل�رصية �إميان
يحيى عن دار ال�رشوق.
و"اجلائزة العاملية للرواية العربية" (البوكر) ،هي
جائزة �أدبية عاملية تخت�ص بالأدب العربي� ،أن�شئت
يف عام  2007يف �أبو ظبي بدولة الإم��ارات ،حيث
يوجد مقرها ،ومت تنظيمها بتمويل من هيئة �أبوظبي
لل�سياحة والثقافة وبدعم من م�ؤ�س�سة جائزة بوكر
الربيطانية.

حظك
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اليوم

الحمل
مهني�� ًا :ظروف العمل غري مالئمة للح�صول عل��ى �إجازة ،عليك �أن تعمل
بكل طاقتك حتى الو�صول �إىل بر الأمان ،بعدها ميكن �أن حتظى ببع�ض
الراحة
عاطفي�� ًا :حتتاج �إىل جمهود كبري لال�ستمرار يف العالقة ،يجب �أن تكون
ً
داع
مت�أك ًدا �أنك بحاجة �إليها فع ًال ،و�أنها ال ت�ضع عليك
�ضغوطا من دون ٍ

الثور
مهني��اً :يتيح �أمامك هذا اليوم فر�ص�� ًا للعمل يجب �أن تبقى �رس ّية
احل�س��اد لئ�لا يحاول��وا �أن يدبروا ل��ك مكيدة
وبعي��دة ع��ن �أع�ين ّ
لإيقاعك بها
عاطفي��اً :تق��وى امل�شاعر وقد تتعار�ض مع الفر���ص� ،إ ّال �أنك قادر
عل��ى تنفي��ذ رغب��ة �أو حتقي��ق �أمني��ة ،وانتب��ه لكلمات��ك ومظهرك
وت� ّرصفاتك

الجوزاء
مهني��اً :يدخ��ل فينو���س �إىل برج القو���س وي�ش��كل و�ضع ًا
مهني�� ًا �سلبياً ،تتزاحم الأف��كار يف ر�أ�سك وت�شعر بت�شوي�ش
على عالقاتك املهنية
عاطفي��اً :تنه��ي الكثري من امل�ش��اكل التي كن��ت تعانيها
يف جمال��ك العاطف��ي ،وتبتعد عن االنفع��االت التي توتر
عالقتك باحلبيب

الرسطان
مهني�� ًا :يطر�أ حت�سن يف و�ضعك امل��ادي والعملي ي�ساعدك يف تنفيذ
�أهم �أهدافك ،ورمبا تكون �أمام فر�صة ت�ؤدي لتح�سن كبري يف ظروفك
على ال�صعيد املهني
عاطفي�� ًا :تعي���ش احلب احلقيق��ي واملتبادل مع احلبي��ب وتخططان
مل�ستقبلكم��ا ب��ذكاء ،وجت��د �أن قلب��ك مل��يء ب�أحا�سي���س ممتعة وال
ت�ستطيع ال�سيطرة على عواطفك

االسد
مهني�� ًا :جت��د �أمام��ك �آفاقا جي��دة لتحقيق ج��زء كبري م��ن طموحك
املهن��ي وتلق��ى م�ساعدة غ�ير متوقع��ة ت�ساهم يف حت�س�ين ظروفك
املهنية والعملية
عاطفي�� ًا :تكت�ش��ف �أن جمي��ع عالقات��ك العاطفي��ة اجلدي��دة مزيف��ة
وقائمة على املنفعة فتبحث عن عالقة �صادقة

العذراء
دراسة:

عالقة وثيقة بين تنظيف
األسنان والعجز الجنسي

ك�شف��ت درا�س��ة حديث��ة عن عالق��ة "�صادم��ة" بني تنظي��ف الأ�سنان
وال�ضعف اجلن�سي لدى الرجال ،لتكون مبثابة حتذير لكثريين.
ويعاين �شخ�ص على الأقل من كل � 5أ�شخا�ص ،من �أمرا�ض اللثة ،التي
ت���ؤدي �إىل نزيف اللثة ورائحة النف�س الكريه��ة ،وقد ت�ؤدي �إىل فقدان
الأ�سنان يف حال مل يتم عالجها.
و�أجرى باحثون يف جامعة جينان ال�صينية درا�سة �شملت نحو 213
�أل��ف رج��ل� ،إذ قاموا بتحليل بياناتهم املتعلق��ة ب�أ�سنانهم و�صحتهم
اجلن�سية ،ح�سب ما ذكر موقع "مربور" الربيطاين.
و�أو�ضحت الدرا�سة� ،أن عدم احلفاظ على نظافة الفم ،يزيد من احتمال
الإ�صاب��ة بالعج��ز اجلن�سي � 3أ�ضع��اف ،لأن �أمرا�ض اللث��ة ت�ؤدي �إىل
خف�ض الهرمون اجلن�سي لدى الرجال "ت�ستو�سرتون".

عالمات تدلك على نقص الفيتامينات
�إن كان ج�سم��ك يفتقر �إىل �أي فيتام�ين �أ�سا�سي ،ف�إنه �سري�سل لك
�إ�شارات تنبهك �إىل هذا اخللل ،وعادة ما يتم ترجمة هذه العالمات
من خالل �أعرا�ض وا�ضحة ي�سهل عليك اكت�شافها .ن�ستعر�ض هنا
� 10أعرا���ض على نق�ص عدد م��ن الفيتامينات الذي يعاين منه
ماليني النا���س يف �أنحاء العامل ،والناجم عن اتباع نظام غذائي
غري متوازن يف �أغلب الأحيان ،وفق موقع "هيلثي �آند بريتي".
�ضعف الأظافر وت�ساقط ال�شعر
هن��اك عوامل خمتلف��ة ت�ساه��م يف ت�ساقط ال�شع��ر والأظافر� .أحد
الأ�سب��اب الأكرث �شيوعا هو نق�ص البيوتني ،املعروف �أي�ضا با�سم
فيتام�ين  B7الذي ي�ساعد اجل�سم عل��ى حتويل الطعام �إىل طاقة.
كما ي�ؤدي نق�ص فيتامينات  B3و� B7إىل ت�ساقط ال�شعر.
ت�شقق زوايا الفم
ميك��ن �أن تك��ون ت�شققات زوايا الف��م �أو تقرحات��ه م�ؤ�رشين على
نق���ص بع���ض الفيتامينات ،ال �سيما فيتامين��ات  B1و .B2و�إذا
كن��ت تعاين من ه��ذه امل�شكلة فما عليك �س��وى �إ�ضافة املزيد من
اخل�رضاوات والدجاج �إىل نظامك الغذائي.
نزيف اللثة
يعاين �أولئك الذين ال حتتوي وجباتهم الغذائية على اخل�رضاوات
والفواك��ه الطازج��ة م��ن نق�ص يف فيتام�ين  ،Cمما ي���ؤدي �إىل
�إ�ضعاف اللثة وجهاز املناعة .ومن بني �أكرث �أعرا�ض هذا النق�ص
فقدان الأ�سنان و�سقوطها.
�ضعف الر�ؤية ليال
نق���ص فيتام�ين  Aي���ؤدي �إىل ت��ضرر بيا�ض العني مم��ا يعوق
الر�ؤي��ة الليلي��ة .وميكن حل هذه امل�شكلة من خ�لال الرتكيز على
الأطعم��ة الغني��ة بفيتام�ين  ،Aمث��ل زي��وت ال�سم��ك والكب��د يف
نظامك الغذائي.
ق�رشة الر�أ�س
ميك��ن لنق���ص فيتامين��ات  B2و B3و� B6أن ي�صي��ب جل��دة
الر�أ���س بالق��شرة ،وميك��ن �أن تنت��شر الق��شرة لت�شم��ل احلاجبني
واجلفون وال�صدر والأذنني ،و�أي مكان ينمو فيه ال�شعر على وجه
اخل�صو�ص.
بقع حمراء �أو بي�ضاء
ق��د تظهر على اجللد بقع حمراء �أو بي�ض��اء ،وهذا يعني نق�صا يف
فيتامينات  Aو .Cلذلك ،عليك �إ�ضافة املزيد من البي�ض وال�سمك
والفواكه واخل�رضاوات ذات اللون الأ�صفر �إىل نظامك الغذائي.

كلامت

سامسونغ

وهواوي تخسران المعركة ..طرح
أول هاتف قابل للطي

ك�شف��ت �رشك��ة "روي��ول" ال�صينية النقاب ع��ن هاتفها "فليك�سب��اي" القابل للطي،
لته��زم بذلك العمالق�ين �سام�سونغ وه��واوي ،اللذين وعدا �سابق��ا بطرح هاتف من
هذا النوع.
وج��رى عر���ض اجله��از اجلدي��د وه��و جه��از لوح��ي يعم��ل كهات��ف يف معر���ض
الإلكرتوني��ات اال�ستهالكي��ة لع��ام  2019يف ال�س فيغا�س ،ال��ذي انطلق قبل �أيام.
و�أظه��رت مقاط��ع فيديو و�ص��ور اجلهاز القاب��ل للثني والذي يتمي��ز بت�صميم يدعم
الط��ي �إىل �شا�شت�ين ،مما يجع��ل �إدخاله �إىل اجلي��ب �سهال و�سل�س��ا .ويعمل "فليك�س
ب��اي" مبعالج من نوع "�سنابدرغون  ،"855ويدعم ذاكرة و�صول ع�شوائية تبلغ 6
�أو  8غيغاباي��ت� ،إىل جانب �سعة تخزينية ت�ص��ل �إىل � 128أو  256غيغابايت .كما
ي�ضم اجلهاز اجلديد ،الذي يبلغ قيا�س �شا�شته من نوع "�أموليد"  7.8بو�صة،كامريا
مزدوجة بدقة  16و 20ميغابيك�سل ،ويعمل بنظام الت�شغيل "�آندرويد  9.0باي".

متقاطعة

أفقياً

� 1صوت الرعد  oت�رصيح باحلاجة �إىل
 2عك���س حل��و  oجوهر (ال�ش��يء)  oما يعطيه �أقارب
العرو�س لها يوم زواجها
 3من طيور الن�صف اجلنوبي للكرة الأر�ضية وال يطري
ولكنه �سباح ماهر
 4ي�صبح ن�شيطا
 5مقدمة ر�أ�س احليوان حيث يو�ضع الزمام � oصوت
الع�صافري
 6قط � oصوت النحل (معكو�سة)  oللنداء
� 7صوت احلمام (معكو�سة)  oكثري ال�صرب.
 8هرب  oيقال عنه �أنكر الأ�صوات  oن�صف �صبغة.
� 9سن الفيل
� 10صوت البالبل � oصوت الذئب

فيسبوك

وسامسونغ ..مشكلة "مشتركة"
تثير عواصف انتقادات

ك�شف��ت تقاري��ر �إعالمي��ة �أن بع���ض م�ستخدم��ي هوات��ف "�سام�سونغ" الذكي��ة ال ميكنهم
ح��ذف تطبي��ق "في�سب��وك" ،ال��ذي يكون مثبتا عل��ى اجلهاز عن��د �رشائه .وغالب��ا ما يجد
م�ستخدم��و الهوات��ف الذكية بع�ض التطبيق��ات مثبتة م�سبقا على �أجهزته��م بعد �رشائها،
مث��ل في�سب��وك والربيد الإلك�تروين وم�سنجر ووات�س��اب ..وذكر موقع "ما�شاب��ل" �أن عددا
م��ن امل�ستخدمني واجه��وا �صعوبة حني حاول��وا حذف تطبيق "في�سب��وك" من �أجهزتهم،
�س��واء لعدم ا�ستمتاعه��م بالتطبيق� ،أو حلماية خ�صو�صيتهم .وق��ال امل�ستخدمون �إنهم مل
يجدوا خيار "احلذف" �أو " ،"DELETEحني �أرادوا حذف في�سبوك ،م�شريين �إىل وجود
خا�صي��ة التعطي��ل " "DEACTIVATEفقط .وعربوا عن خوفهم م��ن بقاء التطبيق
ال�شه�ير عل��ى هواتفهم ،قائلني �إن ذلك ي�شكل خطرا على �أم��ن معلوماتهم وخ�صو�صيتهم.
م��ن جهتها ،قالت "في�سبوك" �إن��ه يف حال اختيار خا�صية "تعطي��ل" التطبيق ،ف�إن ذلك
يعني �أن ال�رشكة لن جتمع �أي معطيات �أو بيانات من امل�ستخدم،

عمودياً

مهنياً :تتمتع بحياه مهنية جيدة ،ف�أنت ت�ستطيع حتديد ما تريد،
وتق��وم مبا عليك من واجبات ب�شكل جي��د وعلى �أكمل وجه ،مما
يجعلك مميزًا يف العمل
عاطفي��اً� :أنت �شخ���ص �شجاع وتتمتع بطيب��ة القلب ،مما يجعلك
قادراً على فهم �رشيك احلياة ،وتقدمي الدعم واالهتمام املنا�سب
له

العقرب
مهني��اً :ت�سرتجع ق ّوتك ب�رسع��ة ،ما ي�شري اىل فر�ص مالية مم ّيزة
وا�ستثمارات منا�سبة �أو �أخبار ط ّيبة جتعلك الأقوى
عاطفي��اً :عالق��ة ممي��زة وفري��دة من نوعه��ا بال�رشي��ك ،مر ّدها
التفاه��م الوا�ضح واالتفاق على كل الأمور ،وال �سيما تلك املتفق
عليها قبل االرتباط

مهني��اً :يتح��دث ه��ذا اليوم عن م��شروع يو�ض��ع �أمامك
للتفاو�ض �أو عن عقد تريد �أن تو ّقعه �أو اتفاق تعقده
عاطفياً :اذا مل تك��ن خمل�ص ًا مع ال�رشيك ،من الأف�ضل �أال
ت�صارحه مب�شاعرك جتاهه و�إال �ساءت الأمور الحق ًا

الجدي
مهني��اً :ال حتاول اله��روب من مهام��ك يف العمل اليوم،
�سيعطي ذلك فكرة �سيئة ج ًدا عنك �أمام مديرك يف العمل
عاطفي��اً :ت�رصفات ال�رشيك الغريبة نوع ًا ما لن تر�ضيك،
فح��اول �أن تو ّف��ق بين��ك وبين��ه ،فه��ذا �أف�ض��ل لكما لئال
ت�صطدما مبا ال يعجبكما

الدلو

للضرورة القهرية ..أكبر شركة تبغ "تتخلص" من السجائر
تعي��د �أك�بر �رشكة ل�صناعة التب��غ وال�سجائر يف الع��امل ابتكار نف�سها
يف حماول��ة للتخل���ص م��ن ال�سجائ��ر العادي��ة الت��ي تت��م معاجلتها
بالكيماوي��ات ،والتح��ول �إىل منتج��ات خالي��ة م��ن الدخ��ان .وم��ن
الأمثل��ة عل��ى هذا التحول �رشك��ة فيليب موري�س ،الت��ي تعد واحد من
�أك�بر �رشكات �صناعة التب��غ وال�سجائر يف الع��امل ،وتنتج العديد من
امل��اركات العاملي��ة املعروفة مثل �سجائر مارلب��ورو .و�أنفقت �رشكة
فيليب موري�س حتى الآن نحو  4.5مليار دوالر على الأبحاث العلمية
والتكنولوجي��ة ،يف خمترباته��ا ب�سوي��سرا ،وحققت �أك�ثر من 3000
ب��راءة اخرتاع ،وتنتظر املوافق��ة على � 5000أخ��رى .وتركز ال�رشكة
حالي��ا عل��ى جهاز ال�سجائ��ر الإلكرتوين الذي يعم��ل بتقنية الت�سخني

امليزان

القوس

� 1ص��وت النعام��ة  oلي�س ل��ه قيمة عند
الغري
 2ثلثا ورل � oصوت املاء
� 3سجاجيد  oعك�س خري
 4ح�ص��ى كب�يرة مل�ساء � oص��وت الفيل
(معكو�سة).
 5يجل���س اجلم��ل على الأر���ض من حالة
الوقوف
� 6ض��ع مق��دارا زائ��دا  oمر���ض و�ضعف
(معكو�سة).
� 7صوت ال�ضفادع � oصياح الديك.
� 8سن��ور (معكو�س��ة) � oص��وت الظبي o
ف�ضاء
 9للتمن��ي  oاللعب املتميز بحركة دائبة
للطفل وال يخلو من التخريب.
� 10صون البط � oصوت اجلمل

احل��راري للتبغ ولي���س حرقه ،واملق�ص��ود هنا ال�سجائ��ر الإلكرتونية
"�أيكو�س" .واحلرارة متدنية جدا يف خمتربات ال�رشكة ،التي ح�صلت
�س��كاي نيوز على ح��ق ح�رصي وغري م�سب��وق بدخولها ،وذلك بهدف
خف���ض م�ستوي��ات امل��واد الكيماوي��ة ال�سمي��ة اخلم���س ع��شرة التي
توج��د يف ال�سجائ��ر بن�سب��ة  95يف املئة بح�سب الأبح��اث التي تقوم
به��ا ال�رشك��ة .وه��ذا ال يعن��ي �أنها تقلل خماط��ر الأمرا���ض املرتبطة
بالتدخ�ين ،ولكن على الأقل تقلل الآثار املدمرة له على اجل�سم ،ال بل
�إن الدخ��ان �أو ال�ضباب الناجم عن ت�سخني النيكوتني ال�سائل يحتوي
عل��ى القلي��ل جدا م��ن املركب��ات ال�سمي��ة مقارن��ة بدخ��ان ال�سجائر
العادي��ة .ويف حني �أن العاملني يف املجال الطبي وال�صحي يو�صون

مهنياً:تنت��صر على بع�ض التحدي��ات املهنية والعملية ،وتتحرر
م��ن بع���ض امل�س�ؤوليات الت��ي �أتعبتك ،وت�سيطر عل��ى �أمر طارئ
يعكر و�صولك �إىل هدف مهني تعمل من �أجله .
عاطفي��اً :ال�رشي��ك يحبك وخمل�ص وم�ستع ّد لعم��ل امل�ستحيل من
�أج��ل �سعادت��ك ،ولك��ن ت�أمني متطلب��ات احلياة يجعل��ه ع�صبياً،
فقف بجانبه

مب��ا يع��رف بالتبخ�ير �أو "الفايب" كبدي��ل لل�سجائر العادي��ة ،ف�إنهم
ح��ذرون جتاه فكرة "ت�سخني التبغ" ،خ�صو�صا و�أنه ال توجد درا�سات
م�ستقل��ة كافية للتو�صي��ة بها ،بح�سب ما تقول هيئ��ة ال�صحة العامة
الإجنليزي��ة .ي�شار �إىل �أن التدخني قت��ل قرابة  100مليون �إن�سان يف
الق��رن الع�رشين ،ويف الأثناء تنفي ��شركات �صناعة التبغ وال�سجائر
عل��ى مدى عقود وجود خماط��ر للتدخني ،ووفق��ا للمنظمات املعنية
مبكافح��ة التدخني ،ف�إن هناك �أدلة �أي�ض��ا على �أن النيكوتني يت�سبب
بالإدم��ان .ولكن ملاذا تهت��م �رشكات �صناعة التب��غ وال�سجائر ،مثل
فيلي��ب موري�س ،به��ذا الأمر ،وملاذا هي معني��ة باحل�صول على الثقة
فيما يخ�ص التحوالت اجلديدة لديها؟

لا و�إيجابي�� ًا وي�أتيك
مهني��اً :يجعل��ك ه��ذا الي��وم متفائ� ً
بفر���ص ا�ستثنائية جميلة جداً ،ا�ستفد منها قد امل�ستطاع
ووظفها يف احلقل الذي تنجح فيه
بحنكة ومهارة وتربز مواهبك،
عاطفياً :تع�ّب�رّ عن نف�سك ُ
فتك��ون االنطالق��ة مهم��ة لف�ترة واع��دة ج��داً مفعم��ة
بالنتائج املفرحة واملفيدة

الحوت
مهني��اً :ي�ش�ير ه��ذا الي��وم اىل التخل���ص م��ن بع���ض
التعقي��دات ،ورمب��ا تط��ل عل��ى تغي�ير م��كان الإقام��ة
واالنتقال �إىل مكان جديد
لك��ن �أمراً ما
عاطفي��اً :ترتاح �إىل الأو�ض��اع والعالقة،
ّ
ي�ؤثر �سلب ًا يف العالقة ويف �أ�سلوب تعاطيك مع ال�رشيك

