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  مايكروسوفت تقترب من هدفها

"زوجة واحدة تكفي"... شيخ االزهر عن تعدد الزوجات

تعددت األسباب 
و»الطقطقة« واحدة!

متى تصبح مشاعر المرأة »نقمة«؟

تشن هجوما مضادا وترفع يمهد لدمج "ماسنجر" و"واتساب"
دعوى ضد واشنطن

�أعلن��ت �رشك��ة مايكرو�ش�فت م�ؤخر� ع��ن �أحدث �أرق��ام نظامها لت�شغي��ل �أجهزة 
�لكمبي�ت��ر "وين��دوز 10"، و�لتي و�شل��ت �إىل �أكرث من 800 ملي���ن جهاز ح�ل 

�لعامل.
رق��م �ل� 800 ملي�ن جه��از يت�شمن �أجهزة �لكمبي�تر �لتقليدي��ة �ش��ء �ملحم�لة 
و�ملكتبي��ة، بجانب �لأجهزة "�لهجينة" مثل "�شريف�س ب��رو" و�أجهزة �ألعاب مثل 

"ذ� فريج". "�إك�س ب�ك�س ون"، بح�شب م�قع 
�لرق��م ي�ش��م �أي�ش��ا �له��ت��ف �لذكي��ة �لت��ي ل ت��ز�ل تعم��ل بنظام "وين��دوز 10 
م�باي��ل"، �ل��ذي ميكن و�شفه ب� "�ملي��ت �إكلينيكا"، خ�ش��ش��ا �أن مايكرو�ش�فت 
�أعلنت �إيقاف دعمها �لفني له نهاية �لعام، وكانت يف 2017 �أعلنت �لت�قف عن 
تط�ي��ره وتزويده بخ�شائ�س جديدة �أو حتى �إنتاج �أية �أجهزة تعمل به، و�أو�شت 

."iOS"مل�شتخدمني بالت�جه �إىل �أنظمة �أخرى مثل �أندرويد و�

يق���ل �لكات��ب �لإجنليزي »�أو�ش��كار و�يل��د«: »�ل�ُشخرية 
ُتث��ل �ل�ش��كل �لأدنى خلفة �ل��دم، ولكنها ُتعت��ر �ل�شكل 
�لأعل��ى لل��ذكاء«، وب��ا �ش��ك �أّن �ل�شخري��ة �أح��د �أ�شكال 
�لتعب��ري ع��ن �ل��ر�أي، �لت��ي ك��رُث ��شتخد�مه��ا يف �لآونة 
�لأخ��رية، لي���س من ِقب��ل �لُكت��اب فح�شب؛ ب��ل من قبل 
�لفئات �لعمرية �ملختلفة، و�نت�رش ما ُيعرف بالك�ميديا 
�ل�ش���د�ء يف و�شائل �لت���ش��ل، و��شُتخدمت جتاه بع�س 
�أو  �مل�شاه��ري،  بع���س  و�إز�ء  �لجتماعي��ة،  �لق�شاي��ا 
�ل�شل�كي��ات �لدخيلة وغري �ملحب�بة، و�شاد هذ� �لجتاه 
ب��ني �ل�شعب �ل�شع���دي كبقية �شع���ب �لع��امل، و�أطلق�� 
علي��ه ��شم »�لطقطق��ة«، من هنا نطرح ت�ش��اوؤًل، ما هي 
�لأبع��اد �لجتماعية و�لقان�نية له��ذ� �ل�شل�ك؟ �لإجابة 
ننقله��ا لكم عر �ل�شط���ر �لتالية: �لكات��ب ب�شام فتيني 
يق���ل: »�أن��ا �ش��د �أن تك���ن »�لطقطق��ة« يف كل وق��ت 
وم��كان وم��ع �أي �شخ���س، �إل �أّنن��ي م�ؤي��د للك�ميدي��ا 
�ل�ش���د�ء و�أ�شل�ب �ملز�ح و�لنكت��ة �أثناء ن�رش �لإعانات 
�أو �مل�شابق��ات ع��ر �شب��كات �لت���ش��ل، �أو عن��د �لرغبة 
باحل�ش���ل عل��ى �أكر قدر م��ن �لتفاع��ل، وبالن�شبة يل، 
عندم��ا �أق�م ب�شياغة تغريد�ت ر�شين��ة وُتعر عن �آر�ء 
�شخ�شي��ة م�شتقلة، ل �أجد لهذه �لتغريد�ت تفاعًا كبري�ً؛ 
مقارن��ًة بتل��ك �لتغري��د�ت �لفكاهية، وقد تق��ف �لعديد 
م��ن �لأ�شباب جتاه ذلك، ورمبا ه��� ملل �لأ�شخا�س من 
�لكام �جل��اد«! م�شري�ً �إىل �أّن �لأ�شخا�س يلتفت�ن �أي�شًا 
�إىل �لتغري��د�ت �لتي حتمل �لطابع �لإن�شاين وحت�ز على 
�هتمامه��م؛ معت��ر�ً �أن �لأم��ر مبجمله حري��ة �شخ�شية 
للم�شتخدم. ترى �شذى �أحمد، طالبة جامعية، �أّن �أ�شل�ب 
»�لطقطقة« ل ينبغي جتاهله؛ فه� ي�ؤدي �إىل حل بع�س 
�لق�شاي��ا �لجتماعي��ة �ل�شائك��ة يف �ملجتمع. ويخرنا 
�لأخ�شائ��ي �لجتماع��ي »حمم��د �لزني��دي«، �أن للنق��د 
�أوجهًا كث��رية، منها: »�لطقطقة«، وتعني �ل�شخرية �لتي 
ل تخل��� من �لطر�ف��ة، وهي �أ�شل���ب منت�رش يف �شبكات 

�لت���شل ب�شكل مكت�ب �أو مرئي،

با �شك �أّن �مل�شاعر و�لأحا�شي�س �لإن�شانية هي �أحد �لأم�ر �لتي يتميز 
به��ا �لإن�شان، وب�شكل �أكر �جلن�س �لناع��م �لأنث�ي، فاملتعارف عليه 
�أّن �مل��ر�أة تتلك �ملخزون �لكايف من �ملكن�ن��ات �لد�خلية و�مل�شاعر 
�للطيف��ة، �إل �أّن تل��ك �مل�شاع��ر ق��د ت�شب��ح يف بع���س �حل��الت خطًر� 
عليه��ا، �أو عل��ى حميطه��ا �لجتماع��ي و�لآخرين من ح�له��ا، فكيف 
ومتى يح��دث ذلك؟ �لأخ�شائية وحما�رشة علم �لنف�س بجامعة �مللك 
عبد�لعزي��ز بج��دة »خل�د نا���رش«؛ لتخرنا عن متى تتح���ل م�شاعر 
�مل��ر�أة �إىل نقم��ة؟ بّينت خل���د نا���رش �أن للم�شاعر �شط���ة كبرية يف 

�حلي��اة �لإن�شانية، فهي �لق�ة �ملحركة للدو�فع، �ش��ء �إيجاًبا �أو �شلًبا، 
وهي حالت من �ل�شع�ر �لتي ت�ؤدي �إىل �لعديد من �لتغري�ت �جل�شدية 
و�لنف�شي��ة، �لت��ي بدوره��ا ت�ؤثر عل��ى �ل�شل�كي��ات، وبالتاأكيد خر�ت 
�حلي��اة تلع��ب فيها �مل�شاع��ر دوًر� كب��رًي�، فهي �لتي تق���د ت�رشفات 
�لف��رد يف غالب �لأحيان وتك�ن �شبًبا يف �رتقائه وجناحه �أو هب�طه 
وف�شل��ه، فلي�ش��ت �لأفكار �أو �ملعل�م��ات فقط هي �لت��ي ت�جه �ل�شل�ك 

وتر�شمه، لذ� فامل�شاعر هي �لتي ت�شمم �لتك�ين �لد�خلي لاإن�شان.
وقال��ت: »كما ه� معروف �أّن م�شاعر �مل��ر�أة لها طابع خا�س تختلف 

يف طبيعته��ا عن �لرجل، فامل��ر�أة بطبيعتها مرهف��ة �لإح�شا�س تيل 
للحن��ان و�لعاطف��ة و�لرقة، �إل �أّن��ه هناك بع�س �حل��الت �لتي تك�ن 

فيها م�شاعرها نقمة عليها وعلى �لآخرين، نذكرها كالآتي:
- ح��ني تخ�شى �مل�شتقبل وتقلق حياله، وحني تركز يف تفكريها على 
�ملا�ش��ي، خا�شة حني ت�شتذكر �حلزين من ه��ذ� �ملا�شي، و�لتجارب 
�ملليئ��ة باخلذلن و�لإحباط و�ملرتبطة ب��الأمل و�لغدر، فتغرق نف�شها 
يف �مل�شاع��ر �ل�شلبية دون ت�قف، وهي بذل��ك ت�شبب لنف�شها �ملعاناة 

وجتلب لذ�تها �لتعا�شة �لنف�شية.

ق��ال م�ؤ�ش�س م�قع "في�شب�ك" مارك زوكربرغ، �إن عماق �لت���شل �لجتماعي يتجه 
�إىل ت�شف��ري �ملحادث��ات يف �ملزيد م��ن تطبيقات �لرت��ش��ل يف �مل�شتقبل، حتى ي�شمن 
درجة عالية م��ن خ�ش��شية �مل�شتخدمني. و�عتر خر�ء هذ� �لت�رشيح من زوكربرغ 
مبثاب��ة تلمي��ح �إىل دمج م�شتقبل��ي بني تطبي��ق �لرت��شل �لف�ري "و�ت�ش��اب" �ململ�ك 
ل�"في�شب���ك"، وتطبي��ق "في�شب���ك ما�شنجر"، وه� �لحتمال �أث��ار غ�شبا عارما حني 

�أثري �أول مرة.
 end" و�أ�ش��اف زوكرب��رغ، يف تدوينة على م�قع "في�شب���ك"، �أن �لت�شفري عر نظام
to end" يف كافة �ملر��شات �خلا�شة بني �مل�شتخدمني ه� "�ل�شيء �ل�جيه �لذي 

ينبغي �لقيام به".
ويف وقت �شابق، �أعرب م�شتخدم�ن ل�"في�شب�ك" عن خ�شيتهم من دمج "و�ت�شاب" مع 

تطبيق "ما�شنجر"، �لذي مل يجر تزويده بخا�شية �لت�شفري حتى �لآن.

�أعلن��ت �رشكة ه����وي، �أنها رفعت دع�ى �ش��د �ل�ليات �ملتحدة ملنعها �ل���كالت �لفدر�لية 
�لأمريكي��ة م��ن ���رش�ء منتجاته��ا وخدماته��ا.  وتفت��ح بذلك جمم�ع��ة �لت�ش��الت �ل�شينية 
�لعماق��ة جبهة ق�شائية �شد �ته��ام و��شنطن لها بالتج�ش�س.  وقال غ���و بينغ، �أحد �لروؤ�شاء 
�لدوريني للمجم�عة، يف بيان، �إن "�لك�نغر�س �لأمريكي ف�شل مرة تل� �لأخرى يف تقدمي �أدنى 
دلي��ل يرر �لقي�د �لتي فر�شها على منتج��ات ه��وي". وخال م�ؤتر �شحايف عقده يف مقر 
�ملجم�ع��ة يف �شينزي��ن جن�بي �لب��اد، �تهم �مل�ش�ؤول يف �رشكة ه����وي �حلك�مة �لأمريكية 
بقر�شن��ة خ����دم ه����وي و�رشق��ة ر�شائ��ل �إلكرتونية خا�ش��ة بها. وق��ال غ���و �إن �حلك�مة 
�لأمريكي��ة "قر�شنت خ��دمنا و�رشقت ر�شائلنا �لإلكرتونية و�لرمز �خلا�س بنا"، من دون �أن 
يقدم �أي دليل على هذه �لتهامات. ويف مطلع �لعام �أطلقت ه��وي، ثاين �أكر �رشكة لله��تف 
�لذكي��ة يف �لعامل، حملة لدح�س �لتهامات �لأمريكية �مل�جه��ة �إليها، ومفادها �أن �حلك�مة 

�ل�شينية ميكنها �لت�شلل �إىل معد�ت �لت�شالت �خلا�شة باملجم�عة �ل�شينية.

هواويويندوز10 "فيسبوك"

من  و��شعًا يف م�رش خ�ش��شًا  ي�شبب جدًل  قد  يف ت�رشيح 
قبل �لتيار �ل�شلفي �لذي ي�ؤمن �أن تعدد �لزوجات "نعمة من 
نعم �هلل"، قال �شيخ �لأزهر �ل�رشيف �لدكت�ر �أحمد �لطيب، �إن 
تعدد �لزوجات يظلم �لن�شاء، م�شيفًا �أن هذه �لق�شية من بني 

ق�شايا �لرت�ث �لإ�شامي �لتي حتتاج للتجديد ب�شكل عاجل.
ه�  �ل��زو�ج  يف  �لأ�شل  �إن  يق�ل�ن  "من  �لأزه��ر:  �شيخ  قال 
�لتعدد خمطئ�ن، وعلى م�ش�ؤوليتي �لكاملة، فاإن �لأ�شل يف 
�لآية  �أن  تكفي"، معتر�ً  و�حدة  �أن زوجة  �لكرمي ه�  �لقر�آن 

ل َتْعِدُل�� َفَ��ِحَدًة" دليل على كامه. ْن ِخْفُتْم �أَ �لقر�آنية "َفاإِ
وتابع �لطيب يف برنامج "حديث �شيخ �لأزهر" �لذي تعر�شه 
هي  �مل��ر�أة  �أن  جمعة،  ي�م  كل  �مل�رشية  �لف�شائية  �شا�شة 
يجعل  وبق�شاياها  بها  �لهتمام  وع��دم  �ملجتمع،  ن�شف 

�لأمة وكاأنها ت�شي على �شاق و�حدة، بح�شب تعبريه.
يف  �ل��زوج��ات  تعدد  م��ش�ع  ب��رز  �لأخ��رية  �ل�شن��ت  ويف 
�ل�شارع �مل�رشي، حيث د�ّشنت بع�س �لفتيات �شفحات عر 
ب�رشورة  خالها  من  يطالنب  �لجتماعي،  �لت���شل  م��قع 
كما  �لعن��شة يف م�رش،  على  للق�شاء  �لزوجات  تعدد  قب�ل 
خرجت فتاوى عديدة م�ؤيدة لهذ� �لتحرك من قبل علماء دين 
�إن  �لطيب  �ل�شلفي.   يف حلقة من برناجمه، قال  �لتيار  يف 
م�شاألة تعدد �لزوجات ت�شهد ظلمًا للمر�أة ولاأبناء يف كثري 
للفهم  ت�ش�يهًا  �شهدت  �لتي  �لأم���ر  من  وهي  �لأحيان،  من 
�مل�شلمني  مطالبًا  �لنب�ية،  و�ل�شنة  �لكرمي  للقر�آن  �ل�شحيح 
باإعادة قر�ءة �لآية �لتي وردت فيها م�شاألة تعدد �لزوجات 
ب�شكل كامل، فالبع�س يقر�أ "مثنى وثاث ورباع"، وهذ� جزء 

من �لآية، ولي�س �لآية كاملة، فهناك ما قبلها وما بعدها.
ثانية  يتزوج  �أن  يف  حر  فعًا  �مل�شلم  هل  �لطيب:  وت�شاءل 
وثالثة ور�بعة على زوجته �لأوىل �أم �أن هذه �حلرية مقيدة 
"حق  لكنه  للزوج  حق  �لتعدد  �أن  و�أكمل  و���رشوط؟  بقي�د 
�إنه  نق�ل  �أن  "ن�شتطيع  �إننا  قائًا  و�شفه،  بح�شب  مقيد" 
يق�رش  �ل��ذي  فمثًا  �شبب،  �إىل  حتتاج  و�لرخ�شة  رخ�شة، 
�ل�شاة رخ�شته م�رشوطة بال�شفر، و�إذ� �نتفى �ل�شبب بطلت 

�لرخ�شة".
مل  و�إذ�  بالعدل،  م�رشوط  "�لتعدد  �أن  �لأزه��ر  �شيخ  و�أك��د 
ي�جد �لعدل يحرم �لتعدد"، م�شيفًا �أن �لعدل لي�س مرتوكًا 
للتجربة، مبعنى �أن �ل�شخ�س يتزوج بثانية فاإذ� عدل ي�شتمر 
�أو  �لعدل  �إمنا مبجرد �خل�ف من عدم  و�إذ� مل يعدل يطلق، 
ِخْفُتْم  "َفاإِْن  يق�ل:  فالقر�آن  �لتعدد،  يحرم  �ل�رشر  �أو  �لظلم 

�أَل َتْعِدُل�� َفَ��ِحَدًة".
"تر�ثنا  �أعلنه �لطيب يف حلقة برناجمه، فاإن   وبح�شب ما 
�لكفاءة يف  ��شرت�ط  يت�شمن وجهات نظر خمتلفة يف فهم 
�ل�شاب يف نف�س  �أن يك�ن  بد  �أنه ل  �لزو�ج، فالبع�س يرى 
للن�ش��س  �لأقرب  �لفهم  للفتاة، لكن  �مل�شت�ى �لجتماعي 
�أن �لكفاءة تك�ن يف �لدين، مبعنى �لتق�ى،  �ل�شحيحة ه� 
�لتق�ى  �إمنا  فقط،  �للحية  �أو  �مل�شجد  �لتز�م  تعني  ل  وهي 
باأنه  �شخ�س  ي��شف  �أن  ميكن  فا  كاملة،  �لأخاق  تعني 

�أن  �لطيب  و�عتر  �لأخاق".  ميز�ن  يف  �شاقط  وه�  تقي 
�أو �جلاه،  لي�س �ملال  �ل�شاحلة  �لزوجية  ي�ؤ�ش�س �حلياة  "ما 
ت�شحح  �لتي  �ل�حيدة  �لب��شلة  ي�شكل  �لذي  �لدين  ه�  �إمنا 
نفهم  "�أن  يجب  �أنه  �أ�شاف  لكنه  با�شتمر�ر"،  �لأ�رشة  م�شار 
وه�  �لآن،  �ملبتذل  باملعنى  ولي�س  �ل�شحيح  مبعناه  �لدين 
لاأخاق،  �ملت�شمن  ه�  �حلقيقي  فالتدين  �ل�شكلي،  �لتدين 

�أو  �لدين و�لأخاق وجهان لعملة و�حدة، فالذي يكذب  لأن 
�لي�م كله يف  يق�شي  ول� كان  لي�س متدينًا  يظلم  �أو  يخ�ن 
�مل�شجد". وكان �شيخ �لأزهر �أ�شدر قر�ر�ً يف �أكت�بر من �لعام 
قان�ن  م�رشوع  مقرتح  لإعد�د  جلنة  بت�شكيل  ق�شى   2017
بالأح��ل  �ملتعلقة  �لق��نني �مل�رشية  �أحكام  لتعديل بع�س 
�ل�شخ�شية، بهدف �شمان ت��شيع نطاق �حلفاظ على حق�ق 

برئا�شة  �جتماعاتها  �أول  �للجنة  وبد�أت  �مل�رشية.   �لأ�رشة 
نف�شه،  �لعام  من  �أكت�بر  نهاية  يف  �لطيب،  �أحمد  �لدكت�ر 
�للجنة،  لعمل  �لعري�شة  �خلط�ط  �لأزهر  �شيخ  و�شع  بعدما 
معاجلة  �لقان�ن  م�رشوع  يت�شمن  �أن  �لتاأكيد  و�أب��رزه��ا 
�حلق�ق  و�شبط  �ل��زوج��ات،  تعدد  م��ن  �لناجتة  �مل�شاكل 

و�ل��جبات �ملرتتبة على �لطاق.

بغداد = متابعة

متقاطعة كلمات

تهت��م مب�شاريع م�شرتك��ة مع بع�س �جله��ات، وت�ظف 
حي�يت��ك ب�ش��كل فع��ال ج��د�ً، وت��رّوج عمل��ك بنج��اح 
وتخ��رتق �شف���ف �ملناف�ش��ة بق�ة  عاطفي��ًا: ي�م مميز 
على �ل�شعيد �لعاطفي، فاأنت على م�عد مع �ملغامر�ت 

و�لرومان�شية مع �شخ�س لفت نظرك منذ مدة ق�شرية 

�أو  �ملهني��ة  �ملب��ادر�ت  ببع���س  قم��ت  �إذ�  مهني��ًا: 
�أكن��ت  �ش����ء  �أمام��ك،  �لت�شهي��ات  جت��د  �مل�شاع��ي 
تتعاطى �ل�شاأن �لتج��اري �أو �ل�شيا�شي �أو �أي �أمر �آخر  
عاطفي��ًا: تع��رف لق��اء ��شتثنائي��ًا �إذ� كن��ت عازبًا �أو 

ب�رشى ب�لدة �أو حمل.

مهني��ًا: ي�م منا�شب لب��دء م�رشوع جديد، و�لرتكيز 
عل��ى �لأعم��ال �لروتينية ي�ؤت��ي ثم��اره �ملرج�ة، 
لكن عليك قب��ل ذلك �إنهاء �لأم�ر �لعالقة  عاطفيًا: 
ت���يل مظهرك �خلارجي عناية خا�شة، وقد جتري 
تقييم��ًا م��ا حليات��ك �لعاطفي��ة �أو حت��ى �لزوجية 

وذلك ول��شعها يف �لأطر �ل�شليمة 

مهنيًا: ت��ج��ه متاعب و�شغ�ط��ًا فحاول تفادي 
�خلاف��ات عل��ى �أن��عه��ا، و�ح��ذر �مل�ش��اكل ول 
تنفع��ل لأن ه��ذ� �لي���م ل ي�ح��ي بج��� منا�ش��ب  
عاطفي��ًا: بع���س �لتنازلت ت�ؤ�ش���س لثقة �أكر مع 

�ل�رشيك، وتنح �لأف�شلية للم�شتقبل، 

مهنيًا: ي�م متقلب يتطلب منك �ن�شباطًا وحذر�ً كاملني 
حلماية �مل�شال��ح من �لرت�حع وحت��ى �لتده�ر، وتثاأر 
لظلم �شابق  عاطفيًا: يبدو مز�جك م�ش��شًا فتتحرك يف 
كل �لجتاه��ات وتق�م ب��كل �مل�شاعي وتف��رح ل�ق�ف 
�حلبي��ب �إىل جانبك، لكن ل ترجت��ل �مل��قف بل تالك 

نف�شك وفّكر جيد�ً 

تهت��م مب�شاري��ع م�شرتك��ة م��ع بع���س �جله��ات، 
وت�ظ��ف حي�يتك ب�شكل فعال ج��د�ً، وترّوج عملك 
بنجاح وتخرتق �شف���ف �ملناف�شة بق�ة  عاطفيًا: 
ي���م مميز على �ل�شعيد �لعاطفي، فاأنت على م�عد 
م��ع  و�لرومان�شي��ة  �ملغام��ر�ت  م��ع 

�شخ�س لفت نظرك منذ مدة ق�شرية 

مهني��ًا: ل حت�شم �أمر�ً وتعامل م��ع �لع��مل �خلارجية 
من دون �شغط، ت�جه �ليك �شبه ماحظات بالإهمال 
�أو عدم �لكفاءة، من �لأف�شل �أن تاأخذ حذرك  عاطفيًا: 
حت��ب �لرومان�شي��ة وكل �شيء متعلق به��ا، ود�ئمًا ما 
تعر لل�رشيك عن م�شاع��رك وحتر�س على �أن يبادلك 

�مل�شاعر نف�شها 
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تف��ادي  فح��اول  و�شغ�ط��ًا  متاع��ب  ت��ج��ه  مهني��ًا: 
�خلاف��ات عل��ى �أن��عه��ا، و�ح��ذر �مل�ش��اكل ول تنفعل 
لأن ه��ذ� �لي���م ل ي�حي بج��� منا�شب  عاطفي��ًا: بع�س 
�أك��ر م��ع �ل�رشي��ك، وتن��ح  �لتن��ازلت ت�ؤ�ش���س لثق��ة 
�لأف�شلي��ة للم�شتقبل، وتر�شي �لعاق��ة على �أ�ش�س متينة 

غر قابلة للتزعزع عند �أي �هتز�ز 

مهني��ًا: �ل��ش��ع �ل�شيئ �شبب��ه �لرك���د و�لف��شى، ل 
ت�شل��ط �ل�ش�ء عليك وحاول �أن تعم��ل يف �لظل بعيد�ً 
عن لفت �لأنظار،  عاطفيًا: �إنه �ل�قت �ملنا�شب لتنعم 
م��ع �حلبي��ب بعطل��ة تقربكما �أك��رث، وتك���ن فر�شة 

لإعادة �شحن �لطاقات وجتديد �شهر �لع�شل 

مهني��ًا: ت��جه بع���س �لتاأخ��ري و�لت�ش�يف وعمليات 
�لتاأجي��ل، ما يتطلب �شر�ً كبري�ً، �أن�شحك بالتجاوب 
مع فر�س لل�شف��ر تتعلق مبهنتك، عاطفيًا: تبحث هذ� 
�لي���م عن �أ�شخا�س ج��دد ل تربطك به��م �أي عاقة، 
عل��ى �أم��ل �أن تلتقي م��ن تعت��ره �ل�شخ���س �ملثايل 

لتكمل حياتك معه 

مهني��ًا: ت��حه عقبة �أو معاك�شة من زميل �أو م�ش�ؤول 
�أو �شاح��ب �شلط��ة، جتن��ب �لتذمر لأن �لظ��روف لن 
تخ��دم مز�جيت��ك، بل ق��د ت�شبب لك �لف�ش��ل  عاطفيًا: 
ل ت�ش��ع �رشوط��ًا �أو حمظ���ر�ت، فلن ت�شم��ع ج��بًا، 
تعاين تر�جع��ًا يف �ملعن�يات يف ه��ذ� �لي�م �لفارغ 

وغري �ملثمر 

مهنيًا: �إبتع��د عن كل �أ�شكال �لت�تر و�إثارة �لنعر�ت، قد 
تنقل��ب �لأو�ش��اع وجتعل��ك م�شت��اء �أو حزينًا،عاطفيًا: 
جتد حل�ًل م�شرتكه تر�شيك وتر�شي �حلبيب وتنتقان 
معها �إىل بد�ية �شحفة جديدة من �لعاقة مر�شخة على 

�أ�ش�س ثابتة 


