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تنصح مستخدميها بتغيير 
كلمة السر 

مظفر النواب في .. بستان الرازقي .. االسرار القصية في الشعر الشعبي العراقي 

اجنة اصطناعية من "خاليا الفئران"

"تقنية الوجوه" ظلمت آالف 
األبرياء

خدمات  مجانية في رحالت الجو 
السعودي

تنوي طرح تحديث جديد 
لمستخدميها 

 ن�ص��حت �رشك��ة "تويرت"، جميع م�ص��تخدمي من�ص��تها الإلكرتوني��ة، البالغ 
عدده��م اأكرث من 336 ملي��ون بتغيري كلمة ال�رش، بعد ك�ص��ف خلل فني اأدى 
اإىل ت�ص��جيل كلمات ال�رش دون ت�ص��فري منا�ص��ب  وقالت ال�رشكة اإنها اأ�صلحت 
امل�صكلة واإنه ل يوجد اأي دليل على اأن كلمات ال�رش جرى ت�رشيبها اأو اإ�صاءة 
ا�صتخدامها، اإل اأنها نا�صدت م�صتخدميها لتحديث كلمة ال�رش كاإجراء وقائي. 

ا ومل حتدد ال�رشكة عدد امل�صتخدمني الذين  و ث��ر تاأ
عن به��ذا اخللل. ورف�ص��ت ال�رشكة الك�ص��ف 
املوع��د الذي ح��دث فيه اخلل��ل اأو عدد 

كلم��ات ال���رش الت��ي ج��رى حفظه��ا دون 
ت�ص��فري منا�ص��ب، اإل اأن��ه اأو�ص��حت اأن م��ا 

ح��دث لي�س خرق��ا. وقال الرئي���س التنفيذي 
لتويرت جاك دور�صي اإن ال�رشكة توؤمن باأهمية 

الإعالن عن اخللل الداخلي.

ا�صتطاع علماء هولنديون اإنتاج اأجنة ا�صطناعية با�صتخدام 
خالي��ا الفئ��ران يف املخت��ر. وتاأتي م�ص��اعي الباحثني، يف 
حماولة لفهم كيفية حدوث احلمل املجهري، واأي�صا التو�صل 
اإىل فهم اأف�صل لأ�صباب ف�صل حالت احلمل يف الأ�صهر الأوىل.
وُت�ص��نع هذه الأجنة ال�ص��طناعية يف الأطباق، وتعلق على 
بطان��ة الرحم عن��د اإناث الفئ��ران اأياما عدة. واأن�ص��اأ العلماء 
الهياكل ال�صبيهة بالأجنة، من خالل مزج نوعني من اخلاليا 
اجلذعي��ة للفئ��ران. ويق��ول اخلراء اإن درا�ص��ة ه��ذه العملية، 
ميك��ن اأن ت�ص��اعد يف تطوي��ر الأبحاث املتعلقة باخل�ص��وبة. 
و اأك��د العلم��اء اأن ه��ذه املحاولة كانت الأك��رث جناحا حتى 

الآن يف بن��اء جنني مبكر من خطوط اخلاليا اجلذعية، واأنها 
منحتهم اأمال اأكر لفهم بع�س جوانب العقم وحت�ص��ني نتائج 
امل�ص��اعدة على الإجن��اب. ويف حال جنح العلم��اء، فاإن ذلك 
�ص��يفتح الباب اأمام التج��ارب على الأجنة الب�رشية. وي�ص��ار 
اىل ان علم��اء يف بريطاني��ا  ابتك��رو لأول مرة هيكال ي�ص��به 
جن��ني الفاأر با�ص��تخدام ركائ��ز ثالثية الأبع��اد ونوعني من 
اخلالي��ا اجلذعي��ة يف بح��ث يعزز فه��م املراح��ل الأوىل من 
من��و الثديي��ات.  لكن الفريق وهو م��ن جامعة كمردج ون�رش 
نتائجه يف دورية �ص��اين�س قال اإنه وعلى الرغم من الت�صابه 
الكبري بني اجلنني ال�ص��ناعي واحلقيقي فاإن من غري املرجح 

اأن يح��دث تط��ور اآخ��ر اإىل جنني ف��اأر يتمتع بال�ص��حة. لكن 
وخلدم��ة اأغرا�س البحث ا�ص��تطاع العلم��اء اإظهار كيف تتبع 
اجلنني ال�صناعي نف�س منط تطور اجلنني العادي حيث ترتب 
اخلاليا اجلذعية نف�ص��ها بالطريقة ذاته��ا. وقالت ماجدالينا 
زيرنيكا-جويتز وهي اأ�ص��تاذ بق�ص��م علم وظائف الأع�ص��اء 
والنم��و وعل��م الأع�ص��اب يف جامع��ة كم��ردج والتي قادت 
البح��ث اإن النج��اح الذي حتق��ق مع خاليا الفئ��ران يجب اأن 
ميه��د الطريق لعمل م�ص��ابه مع اخلاليا الب�رشية مما ي�ص��اعد 
العلم��اء يف التغل��ب على اأح��د العوائق الرئي�ص��ية يف اأبحاث 

الأجنة الب�رشية وهو قلة الأجنة.

 دافعت �ص��لطات ال�رشطة يف ويلز موؤخرا عن قرارها 
املثري للجدل با�ص��تخدام تقنية التعرف على الوجوه 
خالل نهائي دوري اأبطال اأوروبا يف كارديف العام 
املا�صي، والذي اأدى لال�صتباه بالعديد من الأبرياء.

وته��دف التقنية التي طبقته��ا ال�رشطة لتوقيف عدد 
اأك��ر م��ن اخلارج��ني ع��ن القان��ون، وتعمل مب�ص��ح 
الوج��وه م��ن ب��ني احل�ص��ود ومقارنته��ا اإلكرتوني��ا 
ب�ص��ور حمفوظ��ة يف قاع��دة بيانات لأ�ص��خا�س مت 

احتجازهم �صابقا.
وقال��ت �ص��حيفة "غارديان" اإن 170 األف �ص��خ�س 
قدموا لكارديف ال�ص��يف املا�ص��ي، حل�ص��ور نهائي 
دوري اأبط��ال اأوروب��ا ب��ني ري��ال مدري��د الإ�ص��باين 
ويوفنتو�س الإيطايل، وميزت التقنية 2470 �صخ�صا 
باعتبارهم م�صتبه بهم، لكن ال�رشطة اكت�صفت لحقا 

اأن 92 باملئة من هوؤلء مت اختيارهم باخلطاأ.
وقال��ت �رشط��ة جنوب ويل��ز: " تقنية متيي��ز الوجوه 
لي�ص��ت دقيقة بن�صبة 100 باملئة"، لكنها اأكدت اأنها 
متكنت من القب�س عن 450 �صخ�صا، واأن كل من مت 

التحقق من براءته مل يتعر�س للحجز مطلقا.
وذكر متحدث با�ص��م ال�رشطة اأن التقنية اأ�ص��فرت عن 
القب���س على "اأ�ص��خا�س حكم عليهم بال�ص��جن ملدة 

ت�صل ل�صتة اأعوام بتهمة ال�رشقة".
وو�ص��عت ال�رشط��ة اللوم عل��ى رداءة نوعية ال�ص��ور 
الت��ي اأر�ص��لتها املوؤ�ص�ص��ات املختلف��ة مث��ل الحتاد 

الأوروبي لكرة القدم والإنرتبول.
وتكررت حالت ال�صتباه اخلاطئ يف حمافل اأخرى 
مث��ل ن��زال مالكمة للريط��اين اأنثوين جو�ص��وا )46 
�صخ�ص��ا( ومباراة للرغبي بني ويلز واأ�ص��رتاليا )42 

�صخ�صا(.
 وقالت ال�رشطة اإن التقنية ت�صتخدم يف اأماكن جتمع 

احل�صود، لأنها تعتر هدفا للهجمات الإرهابية.
ورغم معار�صة بع�س املوؤ�ص�صات ل�صتخدام التقنية، 
مث��ل موؤ�ص�ص��ة الدف��اع عن احلري��ات املدني��ة "بيغ 
ب��راذر"، اإل اأن ال�رشط��ة يف ويل��ز تب��دو عازمة على 

ال�صتمرار يف ا�صتخدامها، والعمل على تطويرها. 

اأعلنت اململكة العربية ال�ص��عودية، عن مفاجاأة �ص��ارة �صي�صتفيد منها معظم 
م�صتخدمي تطبيق الرتا�صل الفوري ال�صهري "وات�صاآب" يف اململكة وخارجها.
ون���رشت "اخلطوط اجلوية ال�ص��عودية"، تغريدة عر ح�ص��ابها الر�ص��مي على 
موق��ع "تويرت" ت�ص��ري فيه اإىل اأن كافة ركاب طائرات "اخلطوط ال�ص��عودية" 

�صيمكنهم ال�صتفادة من خدمات "وات�صاآب" خالل الرحالت.
واأو�صحت اخلطوط ال�صعودية اأن خدمات "وات�صاآب" يف اجلو �صتكون جمانية 

متاما لكافة الركاب.
واأ�ص��ارت اإىل اأن تل��ك اخلدمة �ص��تكون متاح��ة لكافة الرح��الت الداخلية يف 
اململكة، و�ص��تكون مفعلة اإىل جهات دولية حم��ددة، دون اأن حتدد اأي الدول 

التي �صتكون متاحة فيها تلك اخلدمة.
ويعد "وات�صاآب" اأحد اأبرز تطبيقات الرتا�صل الفوري يف العامل ويف ال�صعودية 
على وجه التحديد، ما دفع "في�ص��بوك" لال�ص��تحواذ على التطبيق يف �صفقة 

قيا�صية يف ف  براير/ �صباط 2014 مقابل 19.3 مليار دولر اأمريكي.

اأعلن��ت �رشك��ة "غوغ��ل" الأمريكي��ة، اأنها تنوي ط��رح حتديث جديد �ص��يزيل اأكرث 
الأمور اإزعاجا مل�صتخدمي الإنرتنت واأو�صح موقع "ذا فريج" التقني املتخ�ص�س 
اأن التحدي��ث اجلديد �ص��يرتكز على م�ص��تخدمي مت�ص��فح الإنرتن��ت "غوغل كروم 
".  التغيري الأكر... 4 ميزات غري م�ص��بوقة يف ت�ص��ميم بريد اإلكرتوين "غوغل" 
اجلديد ومينح التحديث، الذي �صيحمل رقم "غوغل كروم 65"، امل�صتخدم اإمكانية 
اإ�ص��كات ت�ص��غيل مقاطع الفيديو اآليا، عر املت�صفح، �ص��واء على ن�صخة "الويب" اأو 
الن�ص��خ املخ�ص�ص��ة للهوات��ف الذكية. وياأتي ه��ذا التحديث قبي��ل موؤمتر "غوغل" 
للمطورين، الذي �صتعلن فيه ال�رشكة جملة من التحديثات والأخبار ال�صارة لكافة 
م�صتخدميها ومن املتوقع اأن يوؤثر التحديث اجلديد على اأكرث من األف موقع �صهري 
ي�ص��تخدم تلك اخلا�صية، التي ت�صيب بع�س امل�صتخدمني بالإزعاج، خا�صة واأنها 
ت�صتهلك باقات الإنرتنت اخلا�صة بهم وت�صمح اخلا�صية اجلديدة ملت�صفح "غوغل 
ك��روم" لكافة امل�ص��تخدمني، باإمكانية ت�ص��غيل تل��ك التقنية عل��ى مواقع بعينها 

واإ�صكاتها على مواقع اأخرى. 

غوغلتويتر واتساب

متقاطعة كلمات

يحمل  الذي  كتابه  اخلزعلي  ري�صان  العراقي  والناقد  لل�صاعر  �صدر 
عنوان : )ب�صتان الرازقي ، مظفر النواب.. ال�رشار الق�صية يف ال�صعر 
وهو  ببغداد،  املتنبي  �صارع  يف  قناديل  دار  عن  العراقي(  ال�صعبي 
طاملا  مميز  عراقي  ل�صاعر  ومهمة  كبرية  لتجربة  مهم  ا�صتق�صاء 
ان  ،بل  والغناء  ال�صعر  ق�صايا  من  الكثري  يف  الب��رز  العنوان  كان 
الأكر  العرب  �صاعر  مب�صتوى  و�صعه  حني  للنواب  ينت�رش  املوؤلف 
الكتاب  ،وهذا  الق�صيدة  اإي�صال  حيث  من  اجلواهري،  مهدي  حممد 
الكتاب  �صاعرا وناقدا يقع  الكتاب احلادي والع�رشون للخزعلي  هو 
مقدمتني  على  �وت�صمن  املتو�صط  القطع  من  �صفحة   )250( ب� 
كتبهما املوؤلف و�صبعة ع�رش بابًا بحثيًا ا�صتق�صائيًا، لكنه قبل هذا 
يواجه القاريء برتنيمة جميلة رمبا اراد من القاريء ان تكون مثل 
مو�صيقى ت�صويرية له وهو يقراأ �صفحات الكتاب، كاأنه يكتبها مباء 

الورد على باب الب�صتان قبل الدخول اليه :
)و�صفويل عنك �صال منك غيظ ب�صتان الورد والرنج�س الرايج �صكر( 
لقد كان   : اخلزعلي  ري�صان  يقول   )1 )تقدمي  الوىل  ففي مقدمته   !!

اأ�صع  مل  حيث  البدء،  منذ  باأهدافه  حمكوما  القراءة  يف  هذا  حتركي 
هدفًا فوق هدف الك�صف عن العنا�رش الفنية / اجلمالية يف الق�صيدة 
امل�صاحة  النواب  مظفر  الكبري  لل�صاعر  كان  وقد  احلديثة،  ال�صعبية 
الأكر يف قراءتي، كونه ال�صاعر املجدد الأول، تاريخيًا وفنيًا، واين 
ل اأفرت�س لدرا�صتي هذه اأن تكون متكاملة، حتى وان حاولت جاهداً 
اأما   . اآخر  �صيء  �صيء واملنجز املحقق  الإجت��اه..، فالطموح  يف هذا 
يف املقدمة الثانية )تقدمي 2( فيقول : لقد كان النواب يف مواجهته 
توافر  وبذلك  كبرية،  جتربة  ذا  موهوبًا،  مثقفًا  التجديدية،  ال�صعرية 
ال�صعبي  ال�صعر  حلداثة  يوؤ�ص�س  ان  وا�صتطاع  الإبداع،  مقّومات  على 
�صت�صتمر  اإبداعية  ب�صهرة  عري�س  جمهور  اىل  ي�صل  وان  العراقي، 
واجلواهري،  البياتي  ي�صاهي  قد  وا�صع  جمهور  وملظفر  طوياًل..، 
ال�صعر  راأ�س مدر�صة يف  ان يكون  ا�صتطاع  اأنه  الأهم من ذلك  ان  ال 
ال�صعبي. ويو�صح : حاولت يف هذه القراءة درا�صة النواب على م�صتوى 
والرمز  ال�صعرية  ال�صورة  ا�صتخدام  وجماليات  والتحديث  التجديد 
ال�صعبي  "ال�صعر  خمطوطتي  من  م�صتلة  درا�صة  وهي   ، اللغة  وكذلك 
العراقي احلديث - حدود التجربة واللون - وقد �صدر منها ما يتعلق 
 ، ال�صباين  علي   ، ال�صماوي  عزيز   ، �رشحان  "ابو  ؛  ال�صعراء  بتجارب 
طارق يا�صني و�صاكر ال�صماوي . وي�صري املوؤلف: اذا ما كانت هناك 

ثورة ال�صعر العربي احلديث ملطلقيها ال�صياب ونازك والبياتي وبلند 
احليدري فان ثورة مماثلة حدثت يف ال�صعر ال�صعبي العراقي احلديث 
بقيادة النواب ، فهو "زعيم" التجديد ، يعود ذلك ل�صباب عديدة منها 
؛ موهبته وجتربته ال�صيا�صية الن�صالية وثقافته )التح�صيل الدرا�صي 
الكتاب لي�س جمرد  الت�صكيلي(  الفن  ، معرفته املو�صيقية وميله اىل 
�صعره بل هي حفر يف  او  ال�صاعر  �صياحة عادية يف حياة  او  رحلة 
النواب  ال�صاعر  راأ�صه  الذي يقف على  العراقي  ال�صعبي  ال�صعر  اعماق 
الذي ميتلك  �صعره ومواقفه وهو  ال�صئلة يف  يثري  الذي طاملا كان 
من  واملثقفني  ال�صعراء  من  للكثري  قدوة  فكان  متوقدا  وفكرا  وعيا 
بعده و�صنوا لكبار الدباء امل�صاهري لنه ا�صتطاع ان يوؤ�ص�س لنف�صه 
احلداثوية،التي  املدر�صة  جديدة،  مدر�صة  العراقي  ال�صعبي  ولل�صعر 
ظلت ل جتارى فيما هو ل يزال بقامته املديدة �صاخما يف ف�صاءاتها 
عند  و�صيوعا  انت�صارا  الكرث  الق�صيدة  اىل  بالذهاب  املوؤلف  فيبداأ   .
العراقيني ، وهي ق�صيدة )الريل وحمد( التي حتولت اىل اغنية غناها 
املطرب يا�س خ�رش ، حيث يقول عنها : ان هذه الق�صيدة تقوم على 
التماهي مع جتربة حب حقيقية، كان ال�صاعر طرفًا يف الإ�صتماع اىل 
بع�س تفا�صيلها يف رحلة القطار النازل اىل الب�رشة، حيث جمعته 
نف�صها من  العربة  اإمراأة، جتل�س على مقربة منه يف  مع  امل�صادفة 

القطار ، وا�صتطاع بفرا�صة النابه ان يتلم�س حزنها ، ويفك ا�صاريره 
وي�صتمع اىل ق�صة الهجر التي تعر�صت لها ، تلك املراأة مع حبيبها 
، الواقعة على مقربة من �صكة القطار  ال�صاكن يف قرية ابو �صامات 
، تفاعل ال�صاعر مع الق�صة بح�صا�صية ان�صانية و�صعرية عالية ومتثل 
التجربة ، رغم ان املراأة هي املتحدثة يف الق�صيدة ، اىل القطار يف 
معظم املقاطع . ) مرينه بيكم حمد / واحنه بقطار الليل / وا�صمعنه 
دك كهوه / �صمينه ريحة هيل / ياريل �صيح بقهر / �صيحة ع�صك 
(. ويذهب املوؤلف  ال�صنابل كطه  ياريل / هودر هواهم ولك / حدر 
كتابه  يف  �صلمان(  �رشمك  )ح�صني  الدكتور  الناقد  له  تطرق  ما  اىل 
العامي  ال�صعر  يف  ا�صلوبية  درا�صة   – النوابية  )ال��ث��ورة  املعنون 
للمبدع مظفر النواب( حيث يقف عند عنوان )الثورة النوابية .. اأكرث 
من اإ�صادة .. اأكرث من اإ�صارة، في�صري اخلزعلي اليها قائال : ان كتاب 
العامي للمبدع مظفر  ال�صعر  ا�صلوبية يف  – درا�صة  النوابية  )الثورة 
اأن  النواب( تتقدم فيه الإ�صادة قبل الإ�صارة، وقد وجدت من املفيد 
اأ�صمنها يف كتابي هذا، لأن ثمة تخاطرات نويت اأن اأذكرها، ال ان 
رحاب  يف  اجلمالية  ال�صياحة  تنتهي  ان  وقبل   . للناقد  كان  ال�صبق 
ق�صائد  ورد  من  باقات  للقاريء  املوؤلف  يقدم  الرازقي(  )ب�صتان 

حتديثية لل�صاعر النواب يظل ي�صتن�صق عطرها طويال . 

 الجورنال – متابعة 

عموديًا �أفقيًا
1 متعب��د اعت��زل النا���س o ع��ال �ص��وته اأو ع��ال 

ال�صوت من حوله o انه�س
o مركز النور والهداية. 2 ادافع عن 

اأجاز.  o o ثمر النخل  اأغلق )اأذنيه(   3
 o )4 ا�صم ل�صاحب كفاءة يف جمال ما )معكو�صة

جمموعة متقدمة من اخليل اأو النا�س اأو نحوها
اأدواره  اب��رز   o كالذب��اب  �ص��وتا  اأ�ص��در     5

القرمو�صطي.
o حب 6 متحلل )معكو�صة( 

7 �صجل ملفات o جمموعة البيوت والدور واأهلها 
التي متثل الوطن.

8 خم��رج مث��ري للجدل له عدد م��ن الأفالم منها 
حني مي�رشة

o �رشب برغبة �صديدة. 9 مظلة هبوط 
اآثار امل�رشيني القدماء. o من  10 يدرين 

1 ممثل كوميدي �صعودي يف م�صل�صل طا�س ما طا�س.
 o .2 ممث��ل م���رشي راحل ل يك��ذب ولكن��ه يتجمل

ا�صهر الفراعنة واكر بناء
3 مادة مميتة o نقل املعلومات اإىل احلا�ص��وب عر 

اأجهزة يدوية.
4 فيلم ج�صد فيه حممود عبد العزيز �صخ�صية ال�صيخ 

ح�صني كفيف النظر. o 3 حروف من ها�صم
5 ناقلو الأ�صياء.

o تر�صد )معكو�صة(. 6 تقل�س حجمه 
o ا�صتجابتي لأ�صئلة ما اأ�صابه اجلنون   7

8 ممثلة م�رشية كوميدية خفيفة الظل
9 قط��ع تغط��ى به��ا الأ�ص��طح املائلة اب�ص��ط o واأقل 

تعقيدا.
10 خمرج فلم احلموات الفاتنات متثيل ماري منيب 

وميمي �صكيب يف 1953

مهني��ًا: الأناني��ة ت��وؤّدي اإىل �ص��دامات مع حميط��ك، وهذا 
ي��وؤّدي اإىل عواق��ب غ��ري متوقع��ة م��ع الزم��الء يف العم��ل 
عاطفي��ًا: احل��ذر واجب م��ع ال�رشيك، وخ�صو�ص��ًا اأّن �ص��وء 

التفاهم يف حال تكراره يعيق تطور العالقة بينكما

مهني��ًا: بع���س الأم��ور التقني��ة تعيق تقدم��ك يف العمل، 
لكنك قادر على تخطي امل�صاعب مهما بلغ حّدها

عاطفي��ًا: كرثة التاأجي��ل يف بّت الأمور امل�ص��ريية تهدد 
عالقت��ك بال�رشيك، وتدف��ع اإىل مزيد من الت��اأزم والتوتر 

غري املرر

مهني��ًا: تعاين ابتعاد الزمالء رمّبا لأ�ص��باب ق�رشّية ل 
عالقة لك بها، فيزداد �صعورك بالوحدة وبعدم القدرة 
عل��ى مواجهة ي��وم جديد عاطفيًا: مواق��ف مّررة من 
ال�رشي��ك، ب�ص��بب ردات الفعل التي ظه��رت اأخرياً منك، 
ب�رشع��ة  الو�ص��ع  اإ�ص��الح  علي��ك 

والتفاهم

مهني��ًا: تتف��اءل يف بداية تنفيذك مل���رشوع جديد وتوكل 
اإليك بع�س املهام ال�صعبة ول تعرف من اأين تبداأ التنفيذ 
عاطفي��ًا: علي��ك اأن تعت��ذر اإىل ال�رشي��ك فاأنت ت��درك اأنك 
املخطئ و�ص��بب ما و�ص��لت اإليه العالقة م��ن تاأزم وعدم 

ا�صتقرار

مهني��ًا: بانتظارك هذا اليوم بع�س التغيري اأو امل�ص��اريف 
غرياملتوعقة، وت�ص��حح اخلطاأ وترى اأن املعاجلة الهادئة 
هي الأن�صب عاطفيًا: ل تدع ال�رشيك يفاجئك بقرار حا�صم، 
ب��ل �ص��ارع اإىل الطالع على كامل التفا�ص��يل، وادر�ص��ها 

بروية واتخذ القرار املنا�صب ب�صاأنها

مهنيًا: ل ت�صتخف بالن�صيحة التي قد يقّدمها اإليك الزمالء 
فهم يوؤّدون دوراً يف توجهاتك، رمبا ت�ص��اركهم اهتمامات 
موح��دة عاطفيًا: ال�رشيك ينتظر منك مب��ادرة خمتلفة عما 
اعتاده منك لو�ص��ع الأمور يف نطاقها ال�ص��حيح وتو�صيح 

الكثري من النقاط العالقة بينكما

االسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الثور

الحمل

الجوزاء

السرطان

الجدي

الدلو

الحوت

 حظك 
           اليوم

مهني��ًا: عبارات الثناء والتنويه تكون عن��وان املرحلة املقبلة 
يف حيات��ك العملية، وخ�صو�ص��ًا بعد اجلهد ال�ص��تثنائي الذي 
بذلت��ه عاطفي��ًا: ل حتك��م عل��ى ال�رشي��ك بت�رّشع، فهو �ص��فاف 
وح�ّص��ا�س اإىل ح��ّد كبري، لذا علي��ك اأخذ هذه الأم��ور بالعتبار 

لتعرف كيفية الت�رشف معه يف امل�صتقبل

مهنيًا: بانتظارك هذا اليوم بع�س التغيري اأو امل�صاريف 
غرياملتوعقة، وت�صحح اخلطاأ وترى اأن املعاجلة الهادئة 
ه��ي الأن�ص��ب عاطفي��ًا: ل ت��دع ال�رشي��ك يفاجئ��ك بقرار 
حا�ص��م، بل �ص��ارع اإىل الط��الع على كامل التفا�ص��يل، 

وادر�صها بروية واتخذ القرار املنا�صب ب�صاأنها

مهني��ًا: القم��ر املكتم��ل يف ب��رج اجل��دي يعر�ص��ك لبع�س 
الذبذب��ات املهني��ة وبع���س الوهن، وق��د ت�ص��عر بالتوتر اأو 
تقلق ب�صاأن و�ص��ع ل تفهم اآفاقه عاطفيًا: اإذا اأردت امل�صّي 
يف عالقت��ك اجلدي��دة، عليك اإنه��اء عالقت��ك بال�رشيك لئال 

تبقى اأ�صري ال�صياع وال�صالل

مهنيًا: تنعم بيوم جّيد من املزاج الرائع يزيدك اناقة 
وجاذبية، فتعي�س حالة من الن�صجام عاطفيًا: احلظ 
يف طريقه اإليك ويزّودك قدرات معنوية وثقة بالنف�س 

فتتحرك م�صاعرك على نحو مميز

مهني��ًا: ل حدود لطاقت��ك ول من يقف بوج��ه اإبداعك، 
لكن كن حذراً يف خطواتك التي تتخذها فالعيون عليك
عاطفي��ًا: تزده��ر حيات��ك العاطفي��ة ولدي��ك قناع��ات 
معّينة ل ي�ص��تطيع احلبيب اأن يغريه��ا، ومع هذا يبقى 

التفاهم �صيد العالقة الناجحة

مهنيًا: زيارات عمل توؤ�ص�س ملرحلة جديدة، وتكون 
حاف��زاً لتحق��ق خطوات��ك امل�ص��تقبلية وم�ص��اريعك 
املهمة عاطفيًا: التدخالت توؤدي اإىل اإ�صكال وخالف 
قوي مع ال�رشيك، وهذا مبثابة اإنذار للم�صتقبل بغية 

اأخذ احليطة واحلذر لتفادي الأ�صواأ


