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ستفتح شريحة 
NFC في آيفون للمطورين 

بعضها تخطى المليون ونصف مليون متابع وإقبال واسع من الشباب
 أندية القراءة  في اإلنترنت... مكتبات مفتوحة على مدار الساعة

متى تعطى خافضات الحرارة؟

استخالص مستحضر 
من الشاي األخضر لعالج 

ستدفع 533 مليون دوالر ثمنًا 
لنسخ منتجات آبل

Dropbox يحّدث 
واجهته الرئيسية مع مزايا 

 عندم��ا �أتاح��ت �آبل ميزة �لإت�صال �لقري��ب NFC يف �آيفون 6 لأول مرة كانت 
مقي��دة للعمل فقط مع خدمة �آبل ب��اي ولميكن ��صتخد�م �ل�رشيحة لأية �أغر��ض 
�أخ��رى، وه��ذ� على و�صك �أن يتغري قريبًا  وكان��ت �آبل قد �أطلقت �إطار عمل يدعى 
iOS 11 �صمحت لتطبيقات �لطرف �لثالث �لو�صول  CoreNFC مع نظام 
�إىل �رشيح��ة NFC لكن بقيود كبرية حيث ل ميك��ن للتطبيقات كتابة بيانات 
وكذل��ك ل ت�صم��ح �لو�جهة �لربجمية ��صتخ��د�م �لتطبيق��ات لل�رشيحة ما مل تكن 
�لتطبيق��ات تعم��ل يف �لو�جه��ة، لكن ه��ذه �لقيود جعل��ت ��صتخ��د�م �مليزة غري 
مالئ��م حي��ث �أن ميزتها ��صتخد�مه��ا د�خل �لهاتف بدون �حلاج��ة لفتحه وفتح 
تطبي��ق مع��ن. هذ� يعني ل��و �أردت فتح قفل ب��اب �لفندق مث��اًل فاإنه يجب فتح 
قف��ل �لآيف��ون ثم فتح تطبي��ق خم�ص�ض وتلوي��ح �لهاتف قرب �لقف��ل حتى يتم 
فت��ح �لباب، على عك�ض خدمة �آب��ل باي �لتي ميكن ��صتخد�مها يف �خللفية لدفع 

قيمة �مل�صرتيات.

جامعتي ورك ومان�ص�صرت تاأثري �رتفاع درجة �حلر�رة على ���رشح فري��ق م��ن علم��اء �لريا�صي��ات و�لبيولوجي��ا يف 
�أد�ء �جله��از �ملناعي للج�صم. وب��ن �لباحثون �لربيطانون 
�أن خالي��ا �ملناع��ة �لب�رشي��ة تتفاع��ل مع بروت��ن خا�ض 
ينتج��ه �جل�ص��م عند و�ص��ول حر�رت��ه 37.2، يزيد مقاومة 
�جل�ص��م م��ا يجعل �ملري���ض يتعافى ب�صكل �أ���رشع. و�أ�صمى 
 ،"Nuclear Factor" �لعلم��اء هذ� �لربوتن �خلا�ض ب�

وقارنوه �أي�صا بال�صاعة �خللوية.
وتبد�أ بروتينات "Nuclear Factor" بالتحرك ب�رشعة 
م��ن و�إىل ن��وى �خلالي��ا ل��دى �أي �رتفاع ب�صي��ط يف درجة 

ح��ر�رة �جل�صم 73 �أو �أكرث بقلي��ل. وت�صتنفر حينها �خلاليا 
وتتفاع��ل �أكرث مع �ل��ورم �أو �جلرح �أو �لع��دوى وهكذ� يبد�أ 
�جل�ص��م مبقاوم��ة �ملر�ض وياأت��ي �ل�صف��اء ب�رشعة يف هذه 
�ملرحلة. و��صتنتاج �لعلماء هذ� يوؤكد مقولة تقليدية تو�صي 
بعدم تناول خاف�صات �حلر�رة لدى �رتفاعها ب�صكل ب�صيط 
لأنها عالمة على �ل�صحة وعلى �أن �جل�صم يقاوم �لأمر��ض. 
ول يتح��دث �لعلم��اء بالطبع عن درجة �حل��ر�رة �لتي تزيد 
ع��ن 38.5 لأن هذه �لدرجة تعر�ض �لإن�صان للخطر وعليه 

�أخذ خاف�صات �حلر�رة مثل بار��صيتامول.

��صتخدم علماء جامعة �صو�نزي �لربيطانية 
�ل�ص��اي �لأخ���رش للح�صول عل��ى ج�صيمات 
نانوي��ة ق��ادرة عل��ى تدم��ري جمي��ع �أنو�ع 
�خلاليا �ل�رشطانية يف �لرئتن عند �إ�صاءتها 
�ل�ص��اي  �أور�ق  وحتت��وي  �للي��زر.  باأ�صع��ة 
عل��ى م��و�د ن�صط��ة بيولوجي��ا: بوليفين��ول 
وفيتامينات وم�صاد�ت �لأك�صدة، �أي ميكن 
��صتخد�مه��ا يف �إنت��اج نق��اط كمومية غري 
�صام��ة. ويعمل �لبوليفينول كعامل ��صتقر�ر 
وي�صاهم يف تكوين ج�صيمات كروية �ل�صكل 
م��ن �أمالح �ملع��ادن. لذل��ك، م��زج �لعلماء 
م�صتخل���ض �ل�ص��اي م��ع دقائ��ق كربيت��ات 
�لكادمي��وم وكربيتي��د �ل�صودي��وم، ث��م مت 
حت�ص��ري �ملحلول م��ن �أجل �حل�ص��ول على 
نق��اط كمومية مقا�صه��ا 5-2 نانومرت�ت. 
و�خت��ربت ه��ذه �جل�صيم��ات �لنانوية على 
�خلالي��ا �ل�رشطانية يف ن�صيج �لرئة، وتبن 
�أنه��ا ق��ادرة عل��ى �لتوغ��ل د�خ��ل �خلاليا 
وتدمريه��ا  به��ا  و�لرتب��اط  �ل�رشطاني��ة 
متام��ا، م��ا ي��وؤدي �إىل تقل�ض حج��م �لورم 
�خلبيث بن�صبة %80. كم��ا �ت�صح �أن لهذه 
�جل�صيم��ات ن�صاط��ا م�ص��اد� للميكروبات، 
م��ا يعي��ق منوها، ويرج��ع ه��ذ� �لتاأثري �إىل 
�أن �لنق��اط �لكمومي��ة ت�صاه��م يف ح��دوث 
م��ا  �خلالي��ا،  تدم��ر  موؤك�ص��دة  �نفج��ار�ت 
مت�ص��ارع  بتخلي��ق  �لتعجي��ل  يف  يت�صب��ب 

جلذور �لأك�صجن.
ويق��ول �صودهاغ��ار بيت�صاميوثي يف مقال 
 Applied Nano جمل��ة  يف  من�ص��ور 
Materias: "خطوتن��ا �ملقبل��ة �صتك��ون 
تو�صي��ع �لتجربة. نخطط لختب��ار �إمكانية 
��صتخ��د�م نق��اط �لك��م يف �حل�ص��ول عل��ى 
)�ص��ور( �خلاليا �ل�رشطانية وناأمل يف فهم 
كي��ف ترتب��ط فيما بينه��ا وكيفي��ة �لتوغل 

د�خلها".

�ذ� كن��ت تعتق��د �ن �لق�صة بن �بل و�صام�صوجن �نته��ت فاأنت خمطئ حيث مت �إعالن 
حكم جديد بالم�ض يف هذه �لق�صية �لتي يتم تد�ولها خالل �ل�صبع �صنو�ت �ملا�صي 
ماب��ن نط��ق باحلكم ثم ��صتئناف ث��م نق�ض وهكذ�. بالع��ودة �إىل عنو�ن �خلرب فقط 
حكم��ت هيئة �ملحلفن يف �لولي��ات �ملتحدة �لأمريكية على �رشك��ة �صام�صوجن �ن 
تق��وم بدفع مبل��غ 533 مليون دولر كتعوي���ض ل�رشكة �آبل ب�صب��ب �نتهاك بر�ء�ت 
�خ��رت�ع مملوكة لل�رشكة �لأمريكية . �مل�صكلة �ل�صا�صية كانت هي �ن تثبت �آبل �نها 
ت�صتحق بع�ض �ملال من كل هاتف باعته �صام�صوجن مع �جز�ء غري مرخ�صة �و يجب 
�ن تدفع �صام�صوجن غر�مة على مامت �نتهاكة فقط و�لذي قدرته �صام�صوجن مببلغ 28 
مليون دولر. يف �لنهاية مت �لتاأكيد على �نتهاك بر�ء�ت �خرت�ع مهمة مثل �لو�جهة 
�مل�صتطيل��ة �ل�صكل مع زو�يا مدّورة و �لرموز �مللّونة �مل�صتعر�صة على �صا�صة �صود�ء 
وعليه��ا دف��ع �لغر�مة عن جميع �رب��اح �لهو�تف �لتي باعته��ا يف تلك �لفرتة ) 15 

مليون هاتف تقريبًا (.

 Dropbox عندما يتعلق �لأمر بخدمات �لتخزين �ل�صحابي فال تخرج خدمة دروب بوك�ض
م��ن �أف�صل 5 خدمات يف هذ� �ملجال، عل��ى �أن تكون خدمة قوقل در�يف يف �ملرتبة �لأوىل، 
عموًما ل نهتم بالرتتيب بقدر ما نهتم مبا ُتقّدمه هذه �خلدمات من مز�يا وحتديثات جديدة، 
حي��ث �أعلنت دروب بوك�ض عن حتديث جدي��د طال تطبيق �خلدمة من على نظامي �أندرويد و 
iOS. ويف هذه �لن�صخة �جلديدة هناك �لكثري من �لتغرّي�ت و�لإ�صافات �ملفيدة جًد�، �أبرزها 
ميزة ن�صاط �مللف و�لتي ميكن �لو�صول �إليها عند معاينة ملف، ويوؤدي �لنقر ب�صغطة و�حدة 
�إىل عر���ض قائمة بالأح��د�ث “�لتعديالت، �مل�صاركة، �ملزيد”، وب�ص��كل خا�ض �صيح�صل من 
لديه��م ح�صاب��ات Dropbox Professional و Business عل��ى روؤي��ة تاري��خ فتح 
�ملل��ف ومت��ى مت م�صاهدته. وعندما نتحدث عن �ملعاينات، فُيمِكُن��َك �لآن �إ�صافة �لتعليقات 
يف �خل��ط، م��ع و�صع جميع تعليق��ات �مل�صتخدمن �لآخرين يف �جل��زء �ل�صفلي من �ملعاينة، 
ومع هذ� �لإ�صادر �جلديد �صيكون هناك �صا�صة رئي�صية جديدة �صيتم فيها �إدر�ج حمتوى مهم 

مثل �لعنا�رش �ملميزة بنجمة وتلك �لتي و�صلت �إليها موؤخًر�.

تطبيقآبل سامسونج

و�ملجموعات  و»�لها�صتاغات«  و»�لغروبات«  �ل�صفحات  �أن  يبدو 
�حلكومية  �ملوؤ�ص�صات  حم��ل  حلت  �ل�صبابية  »�لفي�صبوكية« 
�لقر�ءة  على  �لت�صجيع  يف  �ملد�ر�ض  ومكتبات  �لعامة  و�ملكتبات 
و�ملطالعة، بعدما �بتعد �ل�صباب عن �لو�صائل �لتقليدية، مف�صلن 
كفعل  �لقر�ءة  فعل  لهم  تقدم  مبتكرة  �صبابية  ملبادر�ت  �لنحياز 
�صهلة  وباإمكانيات  وباملجان،  �ل�صاعة  م��د�ر  على  مفتوح  مغٍر 
�أ�صبحت مو�صة  »�لقر�ءة  �أن  مقولة  يدح�ض  �لذي  �لأمر  وب�صيطة، 

قدمية
�لقر�ءة  »�أندية  يف  �مل�صاركن  �أو  �ملتابعن  عدد  من  هذ�  يظهر 
على  تنت�رش  �لتي  �لكتاب«  »منتديات  �أو  �لإلكرتونية،  �ل�صبابية« 
هذه  �أع�صاء  �أع��د�د  يتجاوز  حيث  �لجتماعي،  �لتو��صل  مو�قع 
�لآلف، ورمبا يك�رش  �أحيان كثرية  »�لغروبات« يف  �أو  �ل�صفحات 

�إحد�ها حاجز �ملليون متابع.
من  �ل�صباب،  بالقر�ء  �ملخت�صة  �ل�صفحات  هذه  تنتقل  ما  وكثري�ً 
يف  �لأع�صاء  يجتمع  كاأن  �لو�قع،  �أر���ض  �إىل  �ل�صيرب�ين  �لف�صاء 
حول  �ل��روؤى  تبادل  �أو  ما،  عمل  ملناق�صة  بعينها  ثقافية  �أماكن 
�لكتب. »ثقافة« ��صتطلعت �آر�ء عدد من هوؤلء �ل�صباب �لذين �أ�ص�صو� 

�أندية للقر�ءة ومناق�صة �لكتب.
طعم  )ت��ذوق(  »دوق  �صعار  ترفع  �لتي  �لكتب«،  »ع�صري  �صفحة 

�أ�صهر �ل�صفحات �ملخت�صة بالرتويج للكتب بن  �لكتب«، هي من 
�ل�صباب، �إذ تخطت حاجز �ملليون ون�صف مليون متابع لن�صاطاتها 
لأع�صائها  ت�صمح  كما  للقر�ء،  �لكتب  تر�صيح  بن  ما  تتنوع  �لتي 

بن�رش مقاطع �أو مر�جعات للكتب �لتي يقر�أونها.
فيقارب  �ملحرتفن«،  �ل��ق��ّر�ء  »ن��ادي  غ��روب  �أع�صاء  ع��دد  �أم��ا 
حول  للنقا�ض  مفتوحة  �صاحة  بكونه  ويتميز  ع�صو،  �ل�2400 
با�صتعر��ض  ي�صمح  كما  »�جل���ادة«،  و�لأدب��ي��ة  �لفكرية  �لأعمال 
�لغروب  يطرح  كاأن  نقدية،  روؤية  تقدمي  مع  لقر�ءتهم  �مل�صرتكن 
�إدجار  �لأمريكي  و�لكتاب  �ل�صاعر  �أعمال  عن  ر�أي  ��صتطالع  مثاًل 
�ألن بو، �أو يو�صف �إدري�ض، وتقدم �إحدى �مل�صاركات قر�ءة يف رو�ية 
نقا�صًا  �لأع�صاء  ويدير  كالفينو،  لإيتالو  �مل�صطور«  »�لف�صكونت 
�لبوكر  �لفائزة موؤخر� بجائزة  �لثانية«  �لكلب  حول رو�ية »حرب 

لإبر�هيم ن�رش �هلل.
»نادي  جمموعة  عن  �مل�صوؤول  ز�يد  عادل  �إبر�هيم  �لكاتب  يقول 
�لقر�ءة كانت موجودة طو�ل  �أندية  �إن »فكرة  �لقر�ء �ملحرتفن«، 
�لوقت، حيث يجتمع �أ�صدقاء لهم �هتمام م�صرتك بالقر�ءة لتبادل 
�أو  �أو جتمع حمدد  تنظيم  لذلك  يكن  ولكن مل  �لكتب،  �لروؤى حول 
�ملحرتفن،  للقر�ء  ناد  تاأ�صي�ض  فكرة  ج��اءت  هنا  ومن  ع��روف، 
�أن  �إىل  ز�ي��د  وي�صري  �لثقافية.  »بتانة«  موؤ�ص�صة  مع  بال�صرت�ك 
فكرتهم حول نادي �لقر�ءة جتاوزت فكرة �لجتماع و�مل�صاركات 
وحتفيزهم  �لقّر�ء  ن�صاطات  كل  وتقييم  تفعيل  �إىل  و�لقرت�حات 

على �ملزيد من �لتفاعل و�مل�صاركة، من خالل �ل�صرت�ك يف موقع 
�لتي يقر�أونها، ويح�صلون على »نقاط« يتم  �لكتب  ي�صيفون فيه 
جتميعها، و�حل�صول على خ�صومات يف �رش�ء �لكتب بالتعاون مع 

موؤ�ص�صات ودور ن�رش.
ول يتفق ز�يد مع �لقائلن باأن �ل�صباب ل يقر�أون: »حينما �أن�صاأنا 
�صفحة للنادي على )في�صبوك( مل �أتوقع هذ� �لإقبال على �ل�صفحة، 
�أن هناك جمهور�ً متعط�صًا بالفعل ملن يقدم له �جلديد  وتاأكد يل 
�ملختلف يف عامل �لقر�ءة، و�أن هناك جمهور�ً ل يز�ل يطلب �ملزيد 

من �لنقا�صات و�مل�صاركات فيما يتعلق بالقر�ءة وغري ذلك«.
بالقر�ءة منذ  �صغفها  �لأخرى قادها  يا�صمن �جلندي هي  �ل�صابة 
كانت طفلة لتحقيق حلهما يف تاأ�صي�ض جمموعة »ركن �ليا�صمن« 
لهو�ة �لقر�ءة، �لتي ت�صم �صفحتها على موقع �لتو��صل �لجتماعي 
2500 ع�صو. ول يقت�رش وجود �ملجموعة على »في�صبوك«، و�إمنا 
يلتقي �أع�صاء »�لغروب« مرة كل �صهر يف �إحدى �ملكتبات ب�صاحية 

�ملعادي بالقاهرة ملناق�صة كتاب يتفقون عليه م�صبقًا.
على  بتدوينة  بد�أت  �ملجموعة  تاأ�صي�ض  فكرة  �أن  يا�صمن  وتذكر 
�صفحتها ب�»في�صبوك« �قرتحت فيها تاأ�صي�ض ناٍد للكتاب، و�رشعان 
�أ�صدقائها �ملقربن، وبد�أ  �إقبال وترحيب  ما متحورت �لفكرة مع 
�أول لقاء�تهم يف �أكتوبر )ت�رشين �لأول( 2014. ومنذ ذلك �لتاريخ 
�لأرب��ع  �ل�صنو�ت  مدى  على  �لجتماع  يف  م�صتمرين  يز�لون  ل 
ُموؤ�ِص�صة  وتقول  كتابًا.    36 ملناق�صة  ن��دو�ت  وعقدو�  �ملا�صية، 

�مل�صاركة  �ل�صباب عن  على عزوف  تغلبو�  �إنهم  �ليا�صمن«  »ركن 
كاأن  وجاذبة،  منطية  غري  �أفكار  بابتكار  �لأن�صطة،  هذه  مثل  يف 

يدعون �لكتاب و�ملوؤلفن للح�صور
وعن نوعية �لكتب �لتي تتم مناق�صتها، قالت يا�صمن �جلندي �إنهم 
ينوعون قر�ء�تهم قدر �لإمكان ما بن �لأدب وعلم �لنف�ض و�لتاريخ 
و�أدب رحالت و�أدب مرتجم، و�إنهم يلجاأون للت�صويت يف �ختيار 

�لكتاب �لذي يختارونه للمناق�صة
�لكتب،  مناق�صة  على  تقت�رش  ل  �ليا�صمن«  »ركن  ن�صاطات  لكن 
بل يتبنى مبادر�ت �أخرى مثل جتميع �لكتب �لقدمية و�مل�صتعملة 
وتوزيعها على �ل�صباب، وبالفعل جنحو� يف توزيع 1000 كتاب، 
فيه  �مل�صارك  يقر�أ  باأن  يبد�أ  للقر�ءة  حتديًا  �ملجموعة  تنظم  كما 
من  �لقر�ء  لت�صجيع  وكمبادرة  �أدنى  كحد  �أ�صبوعيًا  �صفحة   70
�لغالية  �لكتب  �لقادرة على �رش�ء  �ل�رش�ئح غري  �ل�صباب وم�صاعدة 
�لأ�صعار، �أ�ص�ض �أحمد ح�صنن م�رشوعه »نادي �لربع للكتاب«، يف 
منطقة �لقاهرة �لفاطمية، كمبادرة �صبابية لتوفري �لكتب باأ�صعار 
رخي�صة، بالإ�صافة لدعم �لكتاب �لورقي �لذي يعاين من م�صكالت 
�أنه يخ�ص�ض ركنًا خا�صًا  �أ�صعاره، كما  يف �لت�صويق ويف �رتفاع 
ملن  ميكن  حيث  �لقر�ءة،  على  �ل�صباب  لت�صجيع  �ملجانية،  للكتب 
يريد كتابًا �أن يح�صل عليه من دون مقابل. ويلجاأ موؤ�ص�ض �لغروب 
تنظيم  بينها،  من  �لقتناء،  على  �لقر�ء  لت�صجيع  مبتكرة  لو�صائل 

م�صابقة لأف�صل قارئ ومدون حول �لكتب �لتي يطرحها للنقا�ض.

الجورنال – متابعة 

متقاطعة كلمات

 o العظيم  النيل  فيها منبع  افريقية  دول���ة   1
ما يرتكه ال�سابقون ملا يليهم )معكو�سة(

o نوع من اخل�سار. مت�سابهان   o اأعرف   2
مربح  o القدمية  اخلليج  �سفن  من   3

o ا�س���م حلم م�سوي معلق  4 اأحد )مبعرثة( 
اأ�سله تركي.

مبعرثة. يراع   o اأ�سحية  ذبح   5
خليجية. دولة  من   o الفالحني  مزارع   6

موؤ�س�س���ة  يف  �س���حايف   o اأزي���زا  اأ�س���در   7
اإخبارية ي�سافر كثريا.

8 اإذا تعدى اثنني �ساع )معكو�سة( o وحدة 
وزن.

9 ال�سرك�س���ي �س���لطان الدي���ار امل�س���رية يف 
يف  م�س���هورة  قلع���ة  بن���ى  املمالي���ك  ع�س���ر 

اال�سكندرية
10 قائ���د نادي الهالل واملنتخب ال�س���عودي 

�سابقًا

اأوروب���ا مع فريق بورتو  اأبطال  ف���از بدوري  1 الع���ب جزائري 
الربتغايل

2 هي على االأحرار ديون ال بد من �سدادها o من مهنته ال�سقاية
3 البل���د التي ا�ست�س���افت كاأ�س الع���امل o 2006 حتت اأقدامها 

اجلنة.
 o ح�س���ل عل���ى o 4 تكل���م �س���وءا ع���ن �س���خ�س م���ا يف غياب���ه

مت�سابهان
الريا�سيات. يف  التمام  جيب   o العمل  اأداء  وموجه  مراقب   5

6 ح�س���ارة عريق���ة يف اأم���ريكا الو�س���طى واجلنوبية. o حرف 
توكيد

القدم لكرة  التون�سي  املنتخب  لقب   7
بريطانية. جزيرة   8

الربيع. بداية  �سهر   o ا�سطوري  طري   9
10 اإمارات���ي ح���از عل���ى جائ���زة اأف�س���ل العب يف كاأ����س العامل 

لل�سباب عام 2003.

عموديًا اأفقيًا

مهني��ًا: مهم��ا عاك�صتك �لظروف يف �لعم��ل، ل ت�صت�صلم �أو 
تخ�صع لتتمكن من متري��ر هذ� �ليوم �ل�صعب، فاملقبل قد 
يك��ون �أف�ص��ل عاطفيًا: ل ترتك �ل�صك��وك توؤثر يف عالقتك 
بال�رشيك، وهذ� م��ن �صاأنه �أن يو�صلك �إىل �أماكن ل ترغب 

يف �لو�صول �ليها

مهني��ًا: �إذ� �صئ��ت �أن يتح�ص��ن و�صعك �ملهن��ي، عليك �أن 
تب��ذل جه��ود�ً �أك��رب لتجني لحق��ًا ثمار تعب��ك عاطفيًا: 
�ملعاجل��ة �ملرتوية مل�صاكل��ك مع �ل�رشيك ه��ي �لأف�صل 

و�لكفيلة باإعادة �ملياه �إىل جماريها

مهنيًا: خيبة �أمل يف جمال عملك، لكّن ذلك لن يكون �أكرث 
من تنبيه كي ت�صتوعب �لأمور بجدية �أكرب عاطفيًا: تقدمي 
�مل�صاعدة لل�رشي��ك يكون مهمًا جد�ً، ويخلق �رتياحًا بن 

�ملحيطن بكما

مهني��ًا: هذ� �لي��وم ينا�صبك ج��د�ً ويثبت �أن��ك على حق، 
وتلقى م�صاعدة يجب �أن تتقبلها باإيجابية عاطفيًا: يوم 
ه��ادئ �إىل جانب �ل�رشيك، وهذ� ما يع��ّزز �لثقة بينكما 

لئال تتجّدد �خلالفات

مهني��ًا: �لتو��صل مع �أ�صخا�ض نافذين يف �لعمل، ي�صهم 
يف و�صول��ك �إىل حتقيق �لأهد�ف �لت��ي حددتها لنف�صك 
منذ م��دة طويلة عاطفيًا: جتد نف�ص��ك جمرب�ً على تنفيذ 
�لوعود �لتي قطعته��ا لل�رشيك، و�إن كان بع�صها ي�صبب 

لك �لإحر�ج

مهني��ًا: �إح��ذر �رتكاب �أّي �أخطاء قد تن��دم عليها لحقًا 
وح��اول �أن تبحث عن فر�ض عمل جديدة عاطفيًا: لقاء 
عاطف��ي ي�صع��رك بال�صعادة و�لطماأنين��ة وت�صتعيد معه 

�أجمل �لذكريات و�أروعها

االسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الثور

الحمل

الجوزاء

السرطان

الجدي

الدلو

الحوت

 حظك 
           اليوم

مهني��ًا: علي��ك �ن تتفّرغ لالأمور �ملهم��ة يف �لعمل، فذلك 
يبع��دك عن �ل�صكليات و�ملو�جهت غري �ملجدية و�لعقيمة 
عاطفيًا: كرثة �لعمل تبعدك �إىل حد ما عن �ل�رشيك، وهذ� 
يدفع��ه �إىل �لتذم��ر يف بع�ض �لأحيان، فح��اول �لتوفيق 

بن �لثنن

مهني��ًا: ردود �لأفع��ال �إيجابية بعد م��ا قّدمته لتطوير 
عمل��ك، لك��ّن �لنتائ��ج قد تتاأخ��ر بع�ض �ل�ص��يء �إّل �أّنها 
تظه��ر تلقائي��ًا عاطفي��ًا: تن�صط كث��ري�ً هذ� �لي��وم على 
م�صتوى �لتغ��زل بال�رشيك، وقد تقوم��ان بعمل م�صرتك 

ومثمر

مهني��ًا: جتد نف�صك ترزح حتت �صغط كبري ب�صبب حما�رشة 
بع���ض �لقوى �لناف��ذة لإر�دتك وحماولة �حل��د من تقدمك 
عاطفي��ًا: يوم رومان�صي بالتاأكي��د يخدم م�صلحة �لعالقة، 
فاأنت متيل �ىل �لهدوء �لإيجابي وترغب يف تعزيز �لرو�بط 

بينك وبن �ل�رشيك

مهني��ًا: ق��ر�ر�ت حا�صمة تتخذه��ا هذ� �لي��وم، لكن �إياك 
�لقيام بخطو�ت غري مدرو�صة �أو ناق�صة لئال تدفع �لثمن 
لحق��ًا عاطفيًا: حن يخط��ئ �ل�رشيك علي��ك �أن تبّن له 
�أخط��اءه، ويف حال ع��دم �لقيام بذلك ق��د يرتكب �خلطاأ 

جمدد�ً

مهني��ًا: �لتف��اوؤل م��ن �أب��رز �ل�صفات �لت��ي متّيزك عن 
�لآخري��ن، فحاول �أن حتافظ على هذه �مليزة من �أجل 
م�صتقب��ل و�عد عاطفيًا: �مل�صارك��ة ت�صاعد على زيادة 
فر���ض �لنج��اح يف �لعالق��ة، وتوّلد �لن�صج��ام �لتام 

بينك وبن �ل�رشيك

مهني��ًا: تزده��ر �ملخّيل��ة وتعطيك �أجوب��ة عن بع�ض 
بو�جبات��ك  وتق��وم  �خلط��ى  وتت�ص��ارع  �لت�ص��اوؤلت 
يف  �للطيف��ة  و�لطاق��ة  �ل�صح��ر  ��صتخ��دم  عاطفي��ًا: 

�صخ�صيتك لتحظى بال�صخ�ض �لذي تع�صقه


