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تعلن عن مؤتمر خاص 
بالهواتف في 29 مايو

 اربع محطات ساخنة للسرد العراقي 

السمنة تهدد ربع سكان العالم 

"مالبس مضادة للبق" تمنعه 
من لدغك 

تجلب خاصية المراسلة تقدم الدفع عبر باي من خدماتها 
للويب  

 بع��د اأ�شبوع��ن من ك�شفها ع��ن هاتف X6 اأعلنت ال�رشك��ة الفنلندية نوكيا عن 
موؤمت��ر له��ا يف 29 مايو احلايل للحديث ع��ن اأمور متعلق��ة بالهواتف دون اأي 
تو�شيحات حول ماهية الأمر ون�رشت ال�رشكة على ح�شابها الر�شمي على تويرت 
�ش��ورة ت�شويقية ملوؤمتر جديد لها يف العا�شمة الرو�شية مو�شكو، وذلك للحديث 
ع��ن بع�ض التقني��ات املتعلقة بالهواتف غالبَا وبح�ش��ب التغريدة التي ن�رشتها 
ال�رشكة م�شتخدمة ها�شت��اغ #ChargedUp فاإن الأمر يبدو اأقرب لالإعالن 
ع��ن اأمور تتعلق بالبطاريات اأو ال�شواحن اخلا�ش��ة بالهواتف، ورمبا يكون عن 

تقنية جديدة ابتكرتها ال�رشكة
وق��ال جوهو �شارفيكا���ض املدير التنفي��ذي ل�رشك��ة HMD �شاحبة العالمة 
التجاري��ة لهوات��ف نوكي��ا اأن هن��اك املزي��د م��ن الأخب��ار الت��ي تري��د ال�رشكة 

م�شاركتها

ح��ذر باحث��ون من توقع مث��ر للقلق يفيد باأن ما يق��ارب ربع �شكان 
الع��امل �شي�شبحون م��ن البدناء بحلول ع��ام 2045، يف ظل ا�شتمرار 
التوجه��ات احلالي��ة يف اأمناط احلي��اة وي�شر الباحثون م��ن موؤ�ش�شة 
"نوف��و نوردي�ش��ك لالأبح��اث والتنمي��ة" اإىل اأن %22 م��ن ال�شكان 
 12% اأن  2045، يف ح��ن  ال�شمن��ة بحل��ول ع��ام  �شيعان��ون م��ن 
�شيعان��ون م��ن مر���ض ال�شك��ري من الن��وع الث��اين وق��ام الباحثون 
خ��الل درا�شته��م بتحليل بيانات ال�ش��كان من جميع بل��دان    العامل، 
يف كل فئ��ة عمري��ة، يف الفرتة ما بن عامي 2000 و2014. وت�شر 
النتائ��ج التي تو�شلوا اإليه��ا اإىل اأن انت�شار ال�شمنة يف العامل �شي�شجل 

ارتفاع��ا م��ن %14 يف ع��ام 2017، اإىل %22 ع��ام 2045، ويف 
الوق��ت ذاته، �شيزيد انت�شار ال�شكري م��ن %9.1 اإىل %11.7، خالل 
الف��رتة الزمني��ة ذاته��ا وبح�ش��ب التقديرات الت��ي قدمه��ا الباحثون، 
ف��اإن الولي��ات املتح��دة واململك��ة املتح��دة �شت�شجل ن�شب��ا �شخمة 
م��ن ال�ش��كان امل�شاب��ن بال�شمنة، حي��ث يتوقع اأن ت�ش��ل الن�شبة اإىل 
%48 م��ن ال�شكان البدناء يف بريطاني��ا بحلول عام 2045، فيما 
ت�ش��ل الن�شب��ة اإىل %55 يف الوليات املتح��دة، يف العام ذاته وقال 
الدكت��ور اآلن موز���ض، ال��ذي ق��اد الدرا�ش��ة ويعمل مع �رشك��ة "نوفو 
نوردي�ش��ك" الدمناركي��ة، اإن "ه��ذه الأرق��ام توؤك��د التح��دي الكب��ر 

ال��ذي �شيواجه��ه العامل يف امل�شتقبل من حيث ع��دد الأ�شخا�ض الذين 
�شيعانون من ال�شمن��ة املفرطة اأو الذين �شيعانون من مر�ض ال�شكري 
م��ن النوع الثاين، اأو كالهما معا" واأ�شار موز���ض اإىل اأنه "بالإ�شافة 
اإىل التحدي��ات الطبية التي �شيواجهها ه��وؤلء املر�شى، فاإن تكاليف 
الأنظم��ة ال�شحي��ة لل��دول �شتك��ون هائل��ة" ويوؤك��د الباحث��ون عل��ى 
���رشورة ب��دء العمل م��ن الآن ملنع حدوث حالت جدي��دة من البدانة 
وال�شك��ري، واأو�شح الدكت��ور موز�ض اأن "و�شع برام��ج عاملية فعالة 
للحد من البدانة يوف��ر اأف�شل فر�شة لإبطاء اأو ا�شتقرار انت�شار مر�ض 

ال�شكري"، 

ك�شفت درا�شة اأجراه��ا مركز مكافحة الأمرا�ض والوقاية 
منها CDC اأن املالب�ض املقاومة للبق ت�شعف 3 اأنواع 
من ه��ذه احل�رشات املزعجة، ما مينعه��ا من ع�ض الب�رش 
وانت�ش��ار الأمرا�ض وم��ن املتوقع اأن يك��ون هذا ال�شيف 
"�شيئ��ا" للغاي��ة فيما يتعلق بالبق ال��ذي ميكن اأن ينقل 
14 مر�شا، مبا يف ذلك مر�ض اجلهاز الع�شبي وداء لمي 
الن��اجت عن الإ�شابة باأحد 3 اأنواع من بكتريا البوريليا. 
وت�شم��ل الأمرا�ض الأكرث �شيوع��ا التي ينقلها البق، حمى 

Rocky Mountain وColorado والك�شاح
ومن��ذ عام 2004، ت�شاعفت معدلت الأمرا�ض املنقولة 
ع��ر البق 3 م��رات يف الوليات املتح��دة. وقد يكون من 
 СDС ال�شع��ب الت�ش��دي له��ذه اللدغات، ولك��ن درا�شة
الأخ��رة املتعلق��ة باملالب���ض املعاجل��ة بالبريرثي��ن، 
تبن اأن املالب�ض املح�شن��ة كيميائيا ميكن اأن تثبط هذه 
احل���رشات ويف التجارب الأخرة، اخت��ر مركز ال�شيطرة 
عل��ى الأمرا���ض، فعالية ه��ذه املالب�ض �ش��د 3 اأنواع من 
الب��ق. وقامت املالب�ض املغلف��ة بالبرميرثين، امل�شتمدة 
م��ن زه��رة الأقح��وان، بت�شمي��م جمي��ع الأن��واع الثالثة، 
م��ا �شع��ب عليه��ا احلرك��ة وبالت��ايل اللدغ.كي��ف ميكن 
للخناف�ض "املطورة" اإنقاذ الأرواح؟كيف ميكن للخناف�ض 

"املطورة" اإنقاذ الأرواح؟
وتو�ش��ي مراك��ز CDC بتغطي��ة اأك��ر ق��در ممك��ن من 
الب���رشة العارية عند ال�شر يف الغاب��ة، وذلك لأن البق اأو 
"الق��راد" يتكاث��ر يف املناطق امل�شج��رة وبن الأع�شاب 
الطويل��ة وي�شيب داء لمي 30 األ��ف �شخ�ض �شنويا، ومن 
بن �شحاياه، عار�ش��ة الأزياء ال�شهرة بيال حديد، التي 

اكت�شفت اأنها م�شابة باملر�ض عام 2012
ولك��ن م�شوؤولن م��ن مراكز CDC يق��درون اأن حالت 
املر�ض ل يتم الإبالغ عنها ب�شكل كبر، ومن املرجح اأن 

ي�شل العدد اإىل اأكرث من 300 األف
ويذك��ر اأن م�ش��در الطعام املف�شل لدى الب��ق هو الفئران 
الت��ي ينخف���ض عدده��ا ه��ذا العام، م��ا يعن��ي اأن املزيد 
م��ن الب��ق �شيلج��اأ اإىل ال��دم الب���رشي. كم��ا ازداد انت�شار 
الب��ق وازدهر واأ�شبح اأكرث تكاثرا ه��ذا العام، لأن ال�شتاء 

املا�شي كان معتدل للغاية . 

عق��دت كل م��ن قوقل و ب��اي ب��ال اإتفاقية �رشاك��ة لل�شم��اح للم�شتخدم��ن بالدفع من 
ح�شاب��ات ب��اي بال عر خمتلف خدم��ات قوقل مثل يوتيوب وج��ي مايل وحتى قوقل 
ب��الي. عندم��ا ت�شيف ح�شابك يف باي بال كطريقة دفع عل��ى ح�شابك يف قوقل بالي، 
فاإن��ه ي�شب��ح متاحًا تلقائيًا كخيار دفع يف باقي خدمات قوق��ل التي تقبل الدفع مثل 
متجر قوقل �شتتوفر اخلدمة ر�شميًا للم�شتخدمن يف وقت لحق من هذا العام و�شت�شمح 
لي���ض فقط بالدفع لقوقل اأو عر خدماته��ا، بل كذلك حتويل الأموال بن طرفن اجلدير 
بالذكر اأن قوقل و باي بال اتفقوا منذ 2014 لو�شع باي بال كاأحد خيارات الدفع يف 
قوق��ل بالي ل���رشاء التطبيقات واملحتوى. والطريقة اجلديدة م��ن �شاأنها تقليل مغادرة 
امل�شتخ��دم ملواق��ع قوقل للدفع عر باي بال من جهتها قوقل لديها عالقات مع كرى 
Braintree، Stripe، Cybersource، Va n  من�ش��ات الدفع الإلكرتوين مث��ل

 .Mastercard tiv، Visa و 

اأطلق��ت يوتي��وب خا�شي��ة املرا�شل��ة لديه��ا للم�شتخدمن عل��ى الويب، وذل��ك بعد اأن 
كان��ت متاح��ة على تطبيق��ات الهواتف الذكية فق��ط خالل الفرتة املا�شي��ة وباإمكان 
امل�شتخدم��ن الآن الدخ��ول اإىل ح�شاباته��م عل��ى يوتي��وب وروؤي��ة اأيقون��ة الر�شائ��ل 
وم�شارك��ة املحت��وى م��ع اأ�شدقائه��م ملناق�شته��م ح��ول فيديو حم��دد، بنف���ض الآلية 

امل�شتخدمة يف تطبيق الهاتف
ويف احلقيق��ة ف��اإن اآلي��ة م�شاركة الفيديوه��ات عر الر�شائ��ل ومناق�شته��ا ل تختلف 
كث��راً ع��ن م�شاركت��ه عر تطبيق��ات املرا�شلة الأخ��رى، لكن يف بع���ض الأحيان يجد 
امل�شتخدم��ون هذه الطريق اأ�شهل كونه��ا مبا�رشة وبالرغم من كونها من اأهم �رشكات 
التقني��ة يف الع��امل، اإل اأن قوق��ل ت�ش��ارع يف جم��ال تطبيقات املحادث��ة، لذلك رمبا 
حت��اول تغ��ر الأمر من كل ح��دب و�شوب، وهو الأمر الذي غالبًا م��ع تفعله مع اإحدى 

اأكر من�شاتها

يوتيوبنوكيا غوغل

اإذا جاز لنا اأن نق�ّشم تاريخ الأدب العراقي اإىل مراحل اأو حمطات، 
عند  نتوقف  فاإننا  خا�شة،  والرواية  بالق�شة  املتعلق  اجلانب  يف 
اأن  رئي�شة، عك�ض خاللها مالمح كل مرحلة وحاول  اأربع حمطات 

يعر عنها، وفقًا لجتهاد كل قا�ض اأو روائي.
الق�شة والرواية كانت على يد جيل  اأن بدايات فن  القول  غني عن 
حمدد من الرواد، يف مقدمتهم حممود اأحمد ال�شيد الذي اأ�شدر اأول 
رواية عراقية بعنوان »جالل خالد« عام 1928، بث خاللها اأ�شئلته 
الوجودية حول الإن�شان واملوت واحلياة وفقًا ملا عاي�شه وتاأثر به 
من اأفكار ع�رشه بعد ذلك، توالت الأعمال الروائية والق�ش�شية التي 
عّرت عن واقع العراق يف مرحلة احلكم امللكي الذي اأن�شج واقعًا 
ثقافيًا مغايراً، نتيجة ظهور طبقة و�شطى وو�شط ثقايف و�شحايف 
املوؤثرات  عن  بعيداً  ال�شيا�شي، يف حماولة لإ�شالحه  بالهم  ان�شغل 
حتى  حمدودة  ظلت  لكنها  موجودة  كانت  واإن  احلادة،  العقائدية 
الثانية  املحطة  اأي�شًا  متثل  التي  الثانية،  العاملية  احلرب  نهاية 
بال�رشاع  الثانية  املحطة  ات�شمت  ولقد  العراقي  الأدب  حياة  يف 
وعربية،  عاملية  ط��روح��ات  من  ينهل  ك��ان  ال��ذي  الآيديولوجي 
�شيما  ل  اجتاهاتها،  مبختلف  والقومية  والوجودية  كاملارك�شية 
يف العقد ال�شتيني، تركت اأثراً على جممل النتاج الإبداعي العراقي، 
ومنه الق�شة والرواية، ونادراً ما وجدت رواية اأو ق�شة غر مت�شمنة 

املثقفن  ل�رشاع  ميدانًا  احلقبة  تلك  يف  الأدب  �شار  الأفكار  لتلك 
واملبدعن العراقين، وعاك�شًا لتوجهاتهم اأي�شًا

ثمانينات  يف  واحل�شار  احلرب  مرحلة  فهي  الثالثة،  املحطة  اأما 
لأن  طويلة  وقفة  اإىل  حتتاج  وه��ذه  املا�شي،  القرن  وت�شعينات 
مرحلة  كونها  بالتاأكيد،  منتجة  غر  �شتكون  اخلارج  من  قراءتها 
مركبة وحمتدمة، فاحلرب يرف�شها اأي اإن�شان �شوي من حيث املبداأ، 
غر  منها،  والهدف  احلرب  مررات  حول  يدور  ظل  الختالف  لكن 
متنا�شن اأنها اندلعت بعد فرتة ع�شيبة عا�شها العراق على خلفية 
العراق،  يف  الرئي�شة  الأح��زاب  �شمت  التي  الوطنية  اجلبهة  انهيار 
احلزب  اإىل  اإ�شافة  الكرد�شتاين«،  و»الدميقراطي  ال�شيوعي  كاحلزب 
اآثار يف  ال�شيا�شية من  )البعث(. وما تركته هذه النتكا�شة  احلاكم 
النفو�ض، وحتديداً يف نفو�ض املبدعن املختلفن ممن ميكن و�شفهم 
باملعار�شن ويف العموم، كان كثر من نتاج تلك املرحلة، اأق�شد 
مرحلة احلرب، تعبويًا، وهناك اأدب �شيا�شي قد يكون بع�شه اقرتب 
من  كثراً  وحمل  ر�شانته  على  حافظ  لكنه  التعبوية،  من  قلياًل 
�شمات الإبداع املطلوبة، وظل موؤثرا حتى الآن. ومع ذلك، مل تخل 
التوقف  ت�شتحق  وروائية  ق�ش�شية  اأعمال  اإنتاج  من  املرحلة  تلك 
عندها، حتى اإذا ما جاء احل�شار، الذي يعد مكماًل ملاأ�شاة احلروب 
وناجتًا لها، فاإن الأدب العراقي زخر بكثر من الأعمال التي وقفت 
املبدعن  معاجلات  بينها  وت�شظت  املو�شوعة،  هذه  عن  طوياًل 
ير�شد  ظل  اأغلبها  اأن  اإل  خمتلفة،  وثقافية  �شيا�شية  تاأثرات  حتت 

بعن  احل�شار  اإف��رازات  مع  يتفاعل  اأو  اخل��ارج،  من  امل�شاألة  هذه 
فوتوغرافية، حاولت الكلمات اأن ت�شيف اإليها، وكان هذا بن جناح 
واإخفاق، لكن يف العموم ميكن عّد هذا الأدب �شورة ملرحلة مثرة 

من تاريخ العراق، لكنه قد ل يكون معراً عنها بال�شكل املطلوب
املحطة الأهم والأبرز، يف اعتقادنا، هي مرحلة الحتالل الأمركي 
للعراق عام 2003 وتداعياته، اأو مرحلة ما بعد التغير، كما يطلق 
عليها املحايدون، اإذ متيزت بزخم غر م�شبوق يف عدد الإ�شدارات 
لي�ض  الالفت،  احل�شور  لهذا  وكان  والق�شا�شن،  الروائين  وعدد 
عراقيًا فح�شب بل عربيًا وحتى عامليًا اأي�شًا، اأ�شباب عّدة، منها اأن 
مرحلة احل�شار التي �شاقت خاللها ال�شبل اأمام املبدع العراقي من 
التي  الن�رش  ال�شائقة املالية وقلة منافذ  اأجل ن�رش ما لديه، ب�شبب 
توقف معظمها، وكذلك تعّكر املزاج العام للنا�ض، وانح�شار القراءة 
احلكومية  الن�رش  دار  يف  املخطوطات  ن�رش  و�شعوبة  ما،  حد  اإىل 
�شواء  الن�رش،  يتعار�ض مع �رشوط  ما  تنطوي على  الوحيدة كونها 
من  كبرة  اأع��داد  تراكم  عن  ف�شاًل  غرها،  اأو  �شيا�شية  لأ�شباب 
الأعمال الإبداعية وبقائها على الرفوف بانتظار الفر�شة لن�رشها. 
وحن اأتت تلك الفر�شة، ت�شابق املبدعون على ن�رش ما لديهم، وكان 
يف معظمه حافاًل بنقد املرحلة ال�شابقة، من دون اأن ينطوي على 
عدة،  جهات  وراءها  وقفت  التي  املاأ�شاة  معاجلة  يف  عميقة  روؤية 
خارجية وداخلية. وهكذا، اكتظت املكتبات بالأعمال املكتوبة قبل 
الذين  اأ�شحابها  الحتالل، تعالج ق�شايا تلك املرحلة وفقًا لروؤية 

اأو ثالثة قبل اأن تت�شح  اأغلبهم ما لديه من حمولة بعملن  ا�شتنفد 
مالمح املرحلة اجلديدة، اأو تداعياتها، التي كانت قا�شية وحمبطة 

بكل ما تعنيه الكلمة
الثيمة  هي  وحدها  والحتالل  واحل�شار  احلرب  اإ�شقاطات  تكن  مل 
املهيمنة، بل دخلت على اخلط ثيمة اأخرى ت�شتحق التوقف عندها 
يف  والعرقية  الدينية  الأقليات  عن  الكتابة  هي  �شبب،  من  لأكرث 
مطلع  اليهود  هجرة  من  ابتداًء  لها،  جرى  ما  بالأ�شح  اأو  العراق، 
اأعمال  من  �شهدته  وما  الحتالل  �شنوات  اإىل  و�شوًل  اخلم�شينات، 
اأن  اإل  وغرهم،  وال�شابئة  والإيزيدين  امل�شيحين  بحق  اإرهابية 
هذه الكتابات مل تكن جميعها بريئة، اأو جاءت بق�شد ت�شليط ال�شوء 

على اأحداث مهمة من تاريخ البالد
نعتقد، وقد يثر ذلك حفيظة البع�ض، اأن هناك اأيادي خفية ت�شللت 
اإىل امل�شغل الإبداعي العراقي، وحتديداً يف ما يتعلق بتهجر اليهود

الرواية  يف  مهمة  عدة  اأ�شماء   2003 بعد  ما  مرحلة  اأف��رزت  لقد 
اأملع  من  اليوم  بات  الذي  بدر  علي  اأبرزها  لعل  الق�شرة،  والق�شة 
الروائين العرب، واأحمد �شعداوي الذي ح�شد جائزة »البوكر« لعام 
�شنوات  خالل  �شدرت  اإذ  ح�رشها،  ي�شعب  اأخرى  واأ�شماء   ،2013
العدد  هذا  من  وقريبًا  رواي��ة،  خم�شمائة  من  اأكرث   2003 بعد  ما 
تختار  اأن  اليوني�شكو  منظمة  دعا  الذي  الأمر  ق�ش�شية،  جماميع 
بغداد عا�شمة لالإبداع العربي لعام 2015، لغزارة الإنتاج والقيمة 

الإبداعية لأغلبه

الجورنال – متابعة 

مهني��ًا: م��ن احلكم��ة اأن تك�ش��ب الوق��ت الآن، واأل تق��دم 
عل��ى ق��رارات مباغتة، ب��ل علي��ك اأن تتجن��ب الف�شائح 
واملواجه��ات،  عاطفيًا: البعد لن يحل امل�شاكل بل عليك 
اأن تواجهه��ا م��ع احلبي��ب، ومتار�ض �شح��رك وجاذبيتك 

اليوم فال ي�شتطيع اأن يرف�ض لك طلبًا

مهني��ًا: تق��وم بخطوة فّعال��ة وتلفت الأنظ��ار والإعجاب 
وترت��اح اإىل الظ��روف الإيجابي��ة واملطمئن��ة عاطفي��ًا: 
تتح�ّشن اأمور تعرقل��ت وخ�شو�شًا على ال�شعيد العاطفي 

وتبدو اأكرث وثوقًا مب�شاعرك

مهني��ًا: خ�شم��ك قوّي وق��د ينوي ال�شيط��رة عليك 
اأو عل��ى مكان��ك، ا�ش��رتح بعي��داً ع��ن املناو�ش��ات 
والنقا�شات عاطفي��ًا: يكون هذا اليوم جمياًل جداً، 
فال تبحث عن اأعذار لختالق امل�شكالت، بل ابحث 

عن الوقت لق�شاء �شهر ع�شل جديد

مهني��ًا: ي�شلط هذا اليوم ال�شوء على كل م�شاريعك، 
ويتح��دث ع��ن مراوغ��ة اأو م�شاع��ر مزيف��ة يبديها 
القل��وب،  غ�شي��ل  ه��و  العت��اب  عاطفي��ًا:  اأحده��م 
وي�شتح�ش��ن اأن تك�شف اأوراقك على الطاولة لإيجاد 

احللول

مهني��ًا: تتح�ّش��ن الأو�ش��اع وح�ش��ورك الذهني 
ي�شهم��ان اإىل حّد كبر يف رف��ع قدراتك للتكّيف 
ال�رشي��ك  ت�شتف��ّز  ل  عاطفي��ًا:  الأم��ور  كل  م��ع 
بت�رشفات��ك الطائ�شة، ول حتاول اأن ت�شتغله، بل 

حاول اأن تتقرب منه

مهنيًا: القمر يف برج ال�رشطان معاك�ض وكوكب مار�ض 
يواجه �شات��ورن، ما يوؤخر يف بع�ض ال�شتحقاقات اأو 
يعرق��ل بع�ض اخلطوات  عاطفي��ًا: عليك اأن تكون اأكرث 
تعاونًا مع احلبيب لتنجح يف التقدم بالعالقة وال�شر 

بها نحو الهدف املن�شود

االسد
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           اليوم

مهني��ًا: ثمة جديد يلوح يف الأف��ق ينعك�ض على حياتك 
اإيجابًا، فتن�شط على غر جبهة وحتّقق اأهدافك عاطفيًا: 
تعرف قيمة ال�رشيك وتقّدر وقوفه اإىل جانبك، تتاألق يف 

املنا�شبات وترز ك�شخ�شية مميزة

واإث��ارة  الآراء والقوان��ن  مهني��ًا: ح��ذار خمالف��ة 
الع��داوات، ت�شع��ر بالظل��م او ال�ش��اءة عاطفي��ًا: ل 
تعان��د احلبي��ب فتخ���رش ثقته ب��ك، بل ا�ش��ر عليه 

وقّدر ظروفه احلالية

مهني��ًا: ح��اول ان ت�شتوعب اأ�شعب الأم��ور، ل تراهن 
لت�شوي��ة اأي اأم��ر، فاأن��ت تفتق��د املناع��ة واحل�شان��ة 
عاطفي��ًا: انتبه من مواجهة م��ع ال�رشيك، اإذا ت�رشفت 

بذكاء قد تك�شب تقديره ويت�شاعف حبه لك

مهنيًا: يح��ذّرك هذا اليوم من غرة بن الزمالء اأو 
م��ن نقا�ض مهني مع اأحد ال���رشكاء وتعرف املزيد 
م��ن التط��ور يف قدرات��ك العملي��ة عاطفي��ًا: لدي��ك 
اأجم��ل الفر���ض لتطوير عواطف��ك وحت�شن و�شعك 

ال�شخ�شي، فاإذا كنت عازبًا، يحالفك احلظ

مهني��ًا: تن��ال من�شبًا مهم��ًا اأو تعرف لق��اء مثمراً اأو 
توق��ع عق��داً اأو اتفاق��ًا مع اخل��ارج، ، وانتظ��ر بع�ض 
ردود الفع��ل املتعّلق��ة بق�شية مالي��ة عاطفيًا: تنتظر 
مب��ادرة ل تاأت��ي اأو ي�شعب عليك قبول بع�ض اجلمود 
من قب��ل ال�رشيك، تعي�ض ازدواجي��ة رمبا وتناق�شات 

تثقل كاهلك

مهني��ًا: يجعل هذا اليوم و�شعك املهني خاليًا من اأي 
م�شكالت ومعاك�شات، ا�شتفد منه للتفكر يف م�شاريع 
م�شتقبلية عاطفيًا: انتقادات ال�رشيك تزعجك وتدفعك 
اإىل البحث عن الوقت املنا�شب ملفاحتته بالأمر، قبل 

الو�شول اإىل طريق م�شدود متقاطعة كلمات

الغرب يف  للأطفال  خرافية  ق�ص�ص  كاتب  اأ�صهر   1
انه�ص  o يتكلم   2

نوبل. جائزة  حائز  راحل  م�صري  روائي   3
الظاملون  ج���اوز  "اأخي  ق�ص���يدة  كات���ب  ال�ص���اعر   4

املدى"
تف�ص���ر  تفي���د   o �ص���ومر  ن�ص���ف   o دادا  ن�ص���ف   5

املعنى واال�صرت�صال.
وحجب. غطى   o وقتا  ق�صى   6

ال�ص���رقة  اأو  م���ن اخلط���ر  عل���ى احلماي���ة  ي�ص���هر   7
o اأدي���ب وروائ���ي اجنلي���زي كت���ب رواي���ة ديفي���د 

كوبرفيلد.
خروب ن�صف   o ال�صم�ص  مغيب  وقت   8

تكلفة  o �صهولة   o بحر   9
�صاخر. اجنليزي  وفيل�صوف  اأديب   10

ب���دور االأب  o ممث���ل م�ص���ري يق���وم غالبا  1 ملك���ي 
احلنون.

اأو مكان واجبة حرمته. o بناء  2 ال�صفا )معكو�صة( 

امللم�ص. ناعم  �صلب  ابي�ص  حجر   o ياباين  جبل    3
العامل. م�صتوى  على  اجنليزي  اأديب  اأ�صهر   4

5 درا�صات ومتحي�ص o ما يبلغه االن�صان من عمره.
6 تو�ص���اأ دون ماء o مدينة فل�ص���طينية جنوب غرب 

اخلليل.
الكمبيوتر. وبرجميات  اأجهزة   7

مائي. حاجز   o لك  فداء  الثمني  قدمت   8
 o o دق وقرع  ي���وم زفافه���ا  9 م���ا تعط���اه العرو�ص 

بيت الع�صفور.
10 ال�ص���كل اخلارج���ي o بط���ل ا�ص���طوري ا�ص���باين 

انتجت ق�ص�صه �صينمائيا وتلفزيونيا.

عموديًا اأفقيًا


