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مخيب لآلمال لـ"أغبى هاتف في العالم"

أبناء وأحذية: حكاية رجل أنجب سبعًا وعشرين طفال

تعويض السهر بـ"نوم 
العطلة".. دراسة تحسم 

غطاء السرير والنظافة.. متى يجب عليك تغييره؟

بريطانيون يكشفون حقيقة تحدي 
"مومو" االنتحاري

تطلق بطارية مزودة بهاتف 
ذكي

بع��د انتظ��ار وترقب ملا ميك��ن اأن يطلق علي��ه "اأغبى هاتف يف الع��امل"، طرحت 
مواق��ع البي��ع الهات��ف املنتظ��ر "punkt" ب�سع��ر يق��ارب 300 دوالر اأمريكي، 
وه��و �سع��ر ميك��ن به ���راء اأكرث من هات��ف ذك��ي، اأو اأكرث م��ن 10 هواتف بذات 
املوا�سف��ات. وكانت ال�رك��ة ال�سوي�رية امل�سنع��ة للهاتف، قال��ت اإنها �ستقدم 
هاتف��ا "اأبكم" ب��دون اإنرتنت، وال تطبيقات لتخلي�س النا���س من اإدمان الهواتف 
الذكي��ة، والع��ودة اإىل حياتهم با�ستخ��دام هاتف كال�سيك��ي. وال ميكن مل�ستخدم 
الهات��ف MP02 �س��وى اإجراء مكاملات، واإر�سال ر�سائل، عدا ذلك فلن يجد �سببا 
الإخ��راج الهات��ف من جيب��ه، بحجة ا�ستخ��دام اأي ن��وع من التطبيق��ات. ون�رت 
و�سائ��ل اإعالم عدة معلومات عن الهاتف الغبي، لكن م�ستخدمي و�سائل التوا�سل 
االجتماعي، انتقدوا ال�سعر املرتفع للهاتف، خ�سو�سا بوجود هواتف منا�سبة من 

�ركات كربى مثل نوكيا ال يتجازو �سعرها 30 اإىل 40 دوالرا.

اإذا كنت ممن يعتقدون اأنه مبقدورك تعوي�س 
ال�سه��ر الأوقات متاأخرة خ��الل االأ�سبوع عرب 
ق�س��اء �ساعات طويلة يف النوم بعطلة نهاية 
االأ�سب��وع، فاأنت خمطئ، وذلك بح�سب درا�سة 

طبية حديثة.
واأج��رى باحث��ون يف خمت��رب الن��وم وعل��م 
االأحي��اء الزمن��ي التاب��ع جلامع��ة كولورادو 
عل��ى جمموع��ة  دار�س��ة  االأمريكي��ة،  بول��در 
م��ن البالغ��ن على م��دار 15 يوم��ا، ملعرفة 
تاأث��ري النوم عليه��م يف اأوقات خمتلفة خالل 

االأ�سبوع.
 وتو�سل العلم��اء اإىل اأن االأ�سخا�س الذين مل 
ينام��وا الأكرث م��ن خم�س �ساع��ات يوميا يف 
اأيام العمل اخلم�س��ة، قبل ا�ستمتاعهم بالنوم 
طوي��ال يف نهاية االأ�سبوع، مل يعو�سوا نق�س 
الن��وم لديه��م، مقارنة باآخري��ن اتبعوا نظام 

نوم اأطول واأكرث تنظيما طيلة االأ�سبوع.
واأ�س��ارت نتائج الدرا�س��ة اإىل اأن من ينامون 
بانتعا���س  ي�سع��رون  العط��الت  يف  طوي��ال 
مقبول ن�سبيا، اإال اأن اآثار ذلك تتال�سى مبجرد 
عودته��م لنمط النوم املتبع خ��الل االأ�سبوع، 

واملتمثل بعدد قليل من ال�ساعات.
ونقل��ت �سحيف��ة "م��ريور" الربيطاني��ة، عن 
مدي��ر املخت��رب، الدكتور كيني��ث رايت، قوله: 
العطالت  البيولوجي��ة يف  �ساعتنا  "لتعدي��ل 
ومن ث��م اإهمال النوم عل��ى نحو كاف خالل 

اأيام االأ�سبوع، اأ�رار مدمرة".
كذل��ك ك�س��ف البح��ث العلمي اأن م��ن مييلون 
للنوم ل�ساعات قليلة خالل االأ�سبوع، يقبلون 
على تناول العديد من الوجبات اخلفيفة ليال، 
مم��ا يرفع م��ن اأوزانه��م، ويزيد م��ن احتمال 

اإ�سابتهم مبر�س ال�سكري.

ك�س��ف ا�ستطالع للراأي عن عادات غريبة يتبعه��ا النا�س ب�ساأن تغيري 
اأغطي��ة االأ�رة التي ينامون عليها، مو�سحا الطريقة االأمثل لتغيريه، 

واملدة التي يجب اأن يتم فيها ذلك.
واأظهر ا�ستطالع للراأي اأجرته �ركة خمت�سة يف "املرتبات" )فر�سات 
االأ���رة(، اأن بع���س النا�س ال يقومون بتغي��ري االأغطية املت�سخة على 

الفور، وفق ما ذكر موقع "�ستاندرد ميديا".
وبين��ت نتائ��ج اال�ستطالع اأن الرج��ال يف العادة يعم��دون اإىل تغيري 
اأغطي��ة االأ�رة املت�سخة كل 18 يوم��ا يف املتو�سط، بينما ال ت�ستطيع 

الن�س��اء ال�س��رب على ذلك �سوى يوم��ن فقط. ومن املث��ري للده�سة، اأن 
بع���س الرجال اعرتفوا باأنه��م مل يغريوا مالءات اأ�رتهم غري النظيفة 
مل��دة 45 يوما، يف موؤ�ر على اأن الرجال اأقل حر�سا من الن�ساء على 

تغيري االأغطية.
واأظه��رت نتائ��ج اال�ستطالع، الذي �سمل األف �سخ���س وتناول عادات 
تنظي��ف الفرا�س، اأن 43 باملئة من الرجال ال يغريون اأغطية اأ�رتهم 
نهائيا اإال اإذا ات�سخت، مقابل 33 باملئة لدى الن�ساء. لكن هذه االأرقام 
تتغ��ري عندم��ا يتعلق االأمر باالأزواج، اإذ مييل ه��وؤالء اإىل تغيري اأغطية 

اأ�رته��م عل��ى فرتات متقارب��ة، لك��ن الدرا�سة مل تك�سف ع��ن االأرقام 
يف ه��ذا اجلانب. وال�سوؤال الذي يطرح نف�س��ه: ملاذا علينا تغيري غطاء 
ال�ري��ر م��ن ف��رتة اإىل اأخرى؟ تكم��ن االإجاب��ة يف اأن ج�س��م االإن�سان 
يتخل��ى عن اجللد التالف ب�سكل يومي، وهذه العملية تتم عادة عندما 
نك��ون يف ال�ري��ر اإجمايل، مما ي��وؤدي اإىل تراكم بع���س اجلراثيم مع 
م��رور الوقت. كما اأنه يف البيئ��ات احلارة والرطبة تعد اأغطية االأ�رة 
مكان��ا مثاليا لنم��و العثة وتكاثرها، اإذ يحت��وي ال�رير يف مثل هذه 

البيئات يف املتو�سط   على حوايل 10 مالين ح�رة من العثة.

ق��ال خرباء رقميون ونا�سطون حقوقيون يف بريطانيا، موؤخرا، اإنه ال �سحة ملا 
اأث��ري حول انتح��ار عدد من االأطفال واإيذائهم الأنف�سه��م ب�سبب التحدي املعروف 
با�س��م "موم��و". وانت�ر "حت��دي مومو" عل��ى نحو الفت خالل الع��ام املا�سي، 
وتق��وم فكرته عل��ى دعوة االأطفال اإىل القيام باأمور موؤذي��ة بعد تلقيهم لر�سائل 

يف تطبيق الرتا�سل الفوري "وات�ساب".
ويج��ري التح��دي من خ��الل اإر�سال ر�سال��ة عرب وات�س��اب من هات��ف يعود اإىل 
"مومو"، الذي ي�ستخدم �سورة وجه مرعب يف ملفه ال�سخ�سي، وير�سل بعد ذلك 

�سل�سلة من التحديات والتهديدات تنتهي بالطلب من الالعب االنتحار.
وير�س��ل ح�س��اب "مومو" �سورا عنيف��ة اإىل ال�سحايا عرب وات�س��اب ويهددهم اإذا 
رف�س��وا اتب��اع اأوامر اللعبة. ويعتقد اأن اللعبة ن�س��اأت يف جمموعة على في�سبوك 

وهي تنت�ر االآن عرب تطبيق املرا�سلة.

قد تعتقد اأن هناك خطاأ يف العنوان، لكن االأمر لي�س كذلك؛ فهذا الو�سف هو االأقرب 
للدق��ة لهات��ف "باور ماك�س ب��ي 18 كيه ب��وب"، الذي مت الك�س��ف عنه خالل يف 
املوؤمتر العاملي للهواتف النقالة املقام حاليا يف بر�سلونة االإ�سبانية. الهاتف من 
ت�سمي��م �ركة االت�ساالت الفرن�سي��ة Avenir Telecom التي تقوم بت�سميم 
وتوزي��ع الهواتف املحمولة والذكية وم�ستلزماتهم حتت العالمة التجارية ل�ركة 
"Energizer" اإنرجيزر، الرائدة عامليا يف جمال ت�سنيع البطاريات. وبالرغم 
من االهتمام الوا�سع بتقنيات اجليل اخلام�س والهواتف الذكية القابلة للطي خالل 
املوؤمتر، نال هذا الهاتف ق�سطا من االهتمام والده�سة من احل�سور نظرا لبطاريته 
فت بالبطارية االأقوى  العم��الق بقدرة 18 األف ملل��ي اأمبري يف ال�ساعة، والتي و�سُ
يف �س��وق الهوات��ف حاليا. البطاري��ة ال�سخمة، الت��ي حتت��اج اإىل 8 �ساعات ليتم 

�سحنها بالكامل، 

"Energizer"سعر خبراء

"انتقامًا من موت طفلتي يف العراق، اأجنبت �سبعة وع�رين 
طفاًل يف اإ�سبانيا وكولومبيا"، بهذه العبارة املفاجئة يفتتح 
"اأبناء  االأخ��رية  روايته  الرملي"  "حم�سن  العراقي  الكاتب 

واأحذية".
بطل الرواية "اأمري" �ساٌب عراقي مولٌع بامل�رح، لكن والده 
درا�سة  يف  ابنه  رغبة  على  يوافق  ال  �رطيًا،  يعمل  ال��ذي 
الريا�سة،  كلية  يف  الدخول  اإىل  باالبن  يدفع  ما  امل�رح، 
يف  ق�سته  ق�ستها  ت�سبه  والتي  ب�"زهراء"،  ذلك  بعد  يلتقي 
هذه اجلزئية، اإذ اإنها حتب امل�رح اأي�سًا لكن والدها يجربها 

على درا�سة ال�ريعة.
مرات،  عدة  التمثيل  معهد  وي��زوران  بع�سهما  االثنان  يحب 
قبل اأن يتفقا على ترك كلّيتيهما واالن�سمام اإىل الطلبة الذين 

يدر�سون التمثيل.
تنتهي ق�سة احلب بن االثنن اإىل الزواج، لكن احلرب �ستطيح 
بق�سة احلب هذه، اإذ ي�ستدعى "اأمري" اإىل اخلدمة الع�سكرية يف 
اأثناء حمل زوجته، ولن يراها مرة اأخرى اإال وهي تلد طفلة 
جميلة �سيقرر ت�سميتها "اأمرية الزهراء" جامعًا ا�سميهما معًا، 
غري اأن الطفلة متوت بعد �ساعات من والدتها، قا�سمًة مبوتها 

عرى هذه العالقة.
لطفلته  احلامل  االأب  موتها، وحرية  يلي  الذي  امل�سهد  ولعل 
الرواية  يف  امل�ساهد  اأق��وى  من  لدفنها،  مكان  عن  يبحث 
على  يعرث  وحن  يدفنها  كيف  يحتار  اإذ  ت��اأث��رياً،  واأ�سدها 
�سندوق �سغري مرمّي يقرر و�سعها فيه، ثم يبحث عن مكان 
الق�سرية  اإجازته  تنتهي  اأن  قبل  �ريعًا  ال��رتاب  ليواريها 

ويعود اإىل ثكنته الع�سكرية.

كارتوين،  اأحذية  �سندوق  يف  ال�سغرية  جثتها  اأحمل  "كنت 
االآ���س��ن��ة وال�����س��اح��ات املكتظة  االأزق���ة  واأ���س��ري وح��ي��داً يف 
اجل�ر،  عابراً  ال�سائبة،  والكالب  وامل�ّردين  بال�ساهرين 
الكتب  �سارع  يف  متوقفًا  معها،  النهر  اإىل  القف  يف  مفكراً 
خطواتي  ذكرى  عن  اإياها  وحمّدثًا  الفئران،  من  اإال  اخلايل 
ل، وتهنئة �ساحبه يل  فيه مع اأمها، مروراً مبقهى اأبي املف�سّ
باحلذاء اجلديد، وهو ال يعلم اأن الذي اأحمله يف تلك العلبة هو 
جثمان طفلتي ولي�س حذاء... حلظتها، متنيت لو اأنه اأطلق على 

قلبي ر�سا�سة بدل كلمة مربوك".
العراق  هي  اأمكنة  ثالثة  يف  اأحداثها  جتري  التي  الرواية 
احلادثة،  هذه  بعد  اآخر  منحى  �ستتخذ  وكولومبيا،  واإ�سبانيا 
اإىل  في�سافر  حياته  "اأمري" تغيري  ويقرر  الزوجان  يتطلق  اإذ 
اإ�سبانيا حيث يقيم ابن خاله. ويف البالد البعيدة "يهدي طفاًل 

لكل امراأة حتلم باالأمومة".
تتحّول ف�سول الرواية اإىل متابعة حثيثة لغراميات راويها، 
هم  طفاًل  وع�رين  �سبعة  حكاية  نكت�سف  االآخر  تلو  وف�ساًل 
نتيجة هذه الغراميات وثمرتها، لكن ذلك ال يعني اأننا �سنكون 
التي  باملراأة  "اأمري"  تعّرف  كيف  حكاية  اأمام  مرة  كل  يف 
املراأة  حكاية  اأمام  �سنكون  بل  فح�سب،  لطفله  اأمًا  �ست�سبح 
تريدان  امراأتن مثليتي اجلن�س  نقراأ عن  اأي�سًا. هكذا  نف�سها 
طفاًل، وعن زوجة تعاين من خيانة زوجها فتخونه بدورها، 

مبفردهن  يع�سن  ن�ساء  وعن  خر�ساء،  خال�سية  فتاة  وعن 
و�سط الطبيعة الكولومبية ال�ساحرة، وعن فتاة مقاتلة مت�سي 
احلركة  لت�سحيح  رفاقها  مع  وت�سعى  "جيفارا"  خطى  على 

الن�سالية.

واالأح��داث،  ال�سخ�سيات  يف  ثري  بتنّوع  اإذاً  الرواية  حتفل 
وتطرح يف تنّوعها هذا الكثري من املوا�سيع االإن�سانية وتثري 
هل  ال�ر،  هو  وما  اخلري  هو  ما  الوجودية:  االأ�سئلة  جم��دداً 
يف  موا�سينا  اأثر  ما  م�سريون،  اأم  خياراتنا  يف  اأحرار  نحن 
ر�سم م�سائرنا، وما هو امل�سرتك بيننا كب�ر يف العمق، على 

الرغم من اختالف ثقافاتنا ومرجعياتنا. 
تتداخل مع تلك احلكايات حكايات اأخرى اأي�سًا، كق�سة ابن 
اخلال الذي يوؤ�س�س امرباطورية مالية يف اإ�سبانيا، وتتك�سف 
وي��وّرط  م��ن كولومبيا،  ال��ذه��ب  ي��ه��ّرب  اأن��ه  ع��ن  االأح���داث 

نقراأ  كما  االأمر،  هذا  يف  حوله  من  االأ�سخا�س  من  جمموعة 
"اأمري" يف  اإليه  يتعرف  "هاين" الذي  الرجل امل�ري  ق�سة 
نقا�ساتهما  وتكون  مهمة،  �سداقة  بينهما  وتن�ساأ  كولومبيا، 
حول ال�سعادة واالأديان ومعنى احلياة واحلب رافداً يغذي نهر 

الرواية وهي ت�سري اإىل م�سبها.
بها  حتفل  ومت�سعبة  عديدة  وحكايات  كثرية  �سخ�سيات 
متعته  يجد  الذي  البطل  فلك  يف  تدور  كلها  لكنها  الرواية، 
يف اإهداء االأطفال للحاملات باالأمومة من جهة، ويف اإن�ساء 
مت�سي  هكذا  ثانية،  جهة  من  االأطفال  اأحذية  ل�سنع  م�سغٍل 

حياته بن "اأبناء واأحذية"...
"مت�سي احلياة بنا دون توقف، ومع كل يوم مير ن�سعر باأن 
نفهم  ال  زلنا  ما  ونحن  نهايته،  من  يقرتب  فيها  وجودنا 
واأحذية.  اأبناء  �سوى  حياتي  تكن  مل  فيها.  وجودنا  معنى 
�سيكرهني  هل  يل.  ولي�س  لالآخرين  وكالهما  واأحذية  اأبناء 

لعقدنا  جتديد  هو  طفل  اإجن��اب  اأن  رمبا   )...( اأبنائي؟  كل 
اإىل  التو�سل  بانتظار  الوقت  من  املزيد  واإتاحة  احلياة،  مع 
اإجابات معينة، واأنت جددت عقدك مع احلياة �سبعًا وع�رين 

مرة، ولكنك كنت دائمًا الطرف الذي مل يلتزم بهذه العقود".
يف  يقيم  عراقي  ومرتجم  واأكادميي  كاتب  الرملي  حم�سن 
اإ�سبانيا. له جمموعة من الروايات اأبرزها: "الفتيت املبعرث" 
 ،2002 اأركن�سا�س  بجائزة  االإنكليزية  ترجمتها  فازت  التي 
جلائزة  الطويلة  القائمة  اإىل  و�سلت  التي  االأ�سابع"  و"متر 
ترجمتها  نالت  التي  الرئي�س"  و"حدائق   ،2010 البوكر 
احلب  و"ذئبة   ،2016 ال��دويل  القلم  بجائزة  االإنكليزية 
زايد  ال�سيخ  جلائزة  الق�سرية  القائمة  و�سلت  التي  والكتب" 

للكتاب عام 2015.
االإنكليزية  بينها  م��ن  ل��غ��ات،  ع��دة  اإىل  رواي��ات��ه  ترجمت 

والفرن�سية واالإيطالية واالأملانية والربتغالية والكردية.

بغداد = متابعة

متقاطعة كلمات

اأفقيًا 
o انهار فانتهت ح�سارة 1 َولد 

o م�سي 2 تعّوٌد غري حممود 
3 موؤ�س�س علم الكيمياء

اأعلى قمة يف العامل 4 فيها 
اأو مر�س )معكو�سة( 5 خلل 

قب��ل  البجدي��ة  احل��روف  خمرتع��و   6
4000 �سنة

7 العب كرة قدم عاملي
 o احلج��م  �سغ��ري   o �ساع��ة   24  8

مت�سابهان
o غ�سن 9 تقال لبدء حديث عن بعد 

اأ�س�س علم اجلرب 10 وا�سع 

عاموديًا
اأمريكا بالقنبلة النووية 1 �ربتها 

o خوف �سديد 2 ناق�س بحدة 
o جود 3 م�سباح 

o حرف عطف o مت�سابهان  4 اطرح واقذف 
5 يف القم��ح وما �سابه o عميق ال �سيء حتته 

)معكو�سة(
o جبل يف �سوريا 6 �سمري املتكلمن 

اأ�سف على ما فات  o 7 يعي�س 
8 م��ن الق��ارات o مت�سابه��ان o ع�سو متعدد 

الوظائف يف الراأ�س
9 �سخ�سي��ة قاتل��ة يف االأدب امل���ري o من 

اليونان
10 عا�سم��ة بل��د اأوربي حماي��د o ي�ستدل به 

على املكان

مهني��ًا: يتح��دث هذا اليوم عن عر���س جديد اأو 
مبادرة لكن��ك ت�سادف الكثري م��ن االنتقادات 
غ��ري البن��اءة، ف��ال تعب��اأ به��ا عاطفي��ًا: انتب��ه 
لو�سعك العاطف��ي الأنه يبدو مرب��كًا وكعادتك 
تكون �سائعًا لكن لي�س هنالك ما ي�ستحق القلق

مهني��ًا: يحمل اإليك هذا اليوم فر�سًا ا�ستثنائية وظروًفا 
عامة تدعم توجهاتك وحتركاتك باجتاه البدء مب�روع 
كب��ري تخطط ل��ه منذ �سن��وات عاطفي��ًا: متار���س �سحراً 
وجاذبية ال يقاوم��ان، وتعرف لقاًء ا�ستثنائيا اأو عودة 

حلبيب قدمي اأو م�ساحلة بعد توتر

مهني��ًا: يتح��دث ه��ذا الي��وم ع��ن فر�سة للرب��ح اأو 
الإط��الق م���روع كب��ري تعل��ق علي��ه اآم��ااًل كبرية 
عاطفي��ًا: اأناني��ة ال�ريك بات��ت مزعجة ج��داً، لذا 

عليك تدارك االأمر والت�رف بفاعلية كربى

مهني��ًا: تتفاءل هذا اليوم كث��رياً بتحقيق رغباتك 
واأحالمك وجتعل االآخرين ي�سغون اإىل خمطّطاتك
عاطفي��ًا: اال�ستع��داد والتيق��ظ مطلوب��ان لالأي��ام 
املقبلة، وعلى الرغم من ال�سغوط الكبرية متار�س 

املزيد من الدقة واالنتباه

مهني��ًا: تتخل�س اليوم نهائيًا م��ن بع�س التعقيدات 
الت��ي تعاك�س��ك وي�سل��ط ال�س��وء على ق�سي��ة مهنية 
عاطفي��ًا: مهما �سعى بع�سهم للنيل من �سمعتك اأمام 
ال�ري��ك، فاإنه��م �سيف�سل��ون الأنك االأق��وى و�ساحب 

�سمعة نظيفة

مهني��ًا: يت�سب��ب اأح��د الزم��الء مب�سكل��ة اإداري��ة مل 
تكن يف احل�سبان لكن��ك تتمكن من التخل�س منها 
�ريعًا عاطفي��ًا: ال تقحم نف�سك يف �سوؤون احلبيب 
اخلا�سة جداً، فذلك ق��د ي�سبب لك بع�س اخلالفات 

معه

مهني��ًا: يب�رك هذا الي��وم باخلري وااليجابيات، 
وتتوا�س��ل ب�س��ورة ايجابي��ة فرتتف��ع �سعبيتك، 
وت��وؤدي خميلت��ك دوًرا ايجابي��ا يف خلق بع�س 
الفر���س عاطفي��ًا: ال تت���رع يف ت�رفاتك مع 
ال�ري��ك الأن عامل الثقة مفقود بينكما، ال�سكوك 

حا�رة دائمًا لتوؤجج املوقف

االسد

العذراء

امليزان

العقرب

القوس

الثور

الحمل

الجوزاء

الرسطان

الجدي

الدلو

الحوت

 حظك 
           اليوم

مهني��ًا: يوح��ي هذا الي��وم ببع���س االف��كار املهينة 
البن��اءة واملفي��دة ج��داً، ورمب��ا تق��دم عل��ى حمل��ة 
ا�ستقطاب للراأي الع��ام وت�رح فكرة عاطفيًا: عالقة 
جديدة تل��وح يف االأفق، لكن من االأف�س��ل اأن توؤ�س�س 

لها على قواعد �سلبة لئال تنهار عند اأول اهتزاز

مهني��ًا: يحذرك اأحد الزمالء م��ن املواجهات ال�سعبة 
الي��وم، ويطل��ب اإليك التفك��ري مليًا قب��ل اأي ت�رف، 
وانتب��ه مم��ا يح��اك خل��ف ال�ست��ار عاطفي��ًا: اجله��ر 
مب�ساع��رك جت��اه ال�ري��ك مهم ج��داً، لك��ن ال تك�سف 

جميع اأوراقك يف هذا املجال

مهني��ًا: يلقي هذا اليوم ال�سوء على م�روع مهني 
جت��ارب  وتخو���س  باهتمام��ك،  ا�ستاأث��ر  طامل��ا 
خا�س��ة ج��داً عاطفي��ًا: ال�سفافية واحل��ب ال�سادق 
اأب��رز عناوي��ن العالق��ة الناجح��ة، وه��ذا يدفع��ك 

وال�ريك اإىل تفعيلها وتوطيدها

مهنيًا: ال توؤجل �سيئًا للغد، اأجنز ما عليك وال تتورط 
يف ق�سي��ة ل�س��ت مطمئنًا اإليه��ا عاطفي��ًا: جتنب اأي 
نقا�س مع ال�ريك، اإذ قد ت�ستاء من بع�س التفا�سيل 

اأوتواجه بعدائية من قبله

مهني��ًا: على الرغم من كل ما ق��د يح�سل اليوم، تتابع 
تقّدم��ك بخطى ثابت��ة واأكي��دة، وحتّلق عالي��ًا وتك�سب 
املزيد م��ن اأ�سوات التاأيي��د عاطفي��ًا: التخطيط ال�سليم 
والروؤي��ة امل�ستقبلية اجلي��دة، ال بد م��ن اأن يوؤديا دوراً 

مهمًا واأكرث تطوراً يف حياتك العاطفية


