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تحدد موعد مؤتمر المطورين  

المنفى والملكوت ... ثنائية الحياة والموت

لدغة بعوضة تؤثر على الجهاز المناعي لإلنسان  

دراسة : الصيام المتقطع يزيد خطر 
اإلصابة بالسكري

توقف تطبيقها على إكس 
بوكس وتلفاز أندرويد

سوني تطلق حاسب لوحي بتقنية 
الحبر اإللكتروني 

 كاملعت��اد، تعق��د �آبل موؤمترها �خلا�ص باملطورين يف �ش��هر يونيو بعد �أن عقدت كل 
�ل�رشكات �لهامة موؤمتر�تها للمطورين موؤخر�ً مثل في�ص بوك وقوقل ومايكرو�شوفت، 
وبالتحديد فاإن �لأبو�ب تفتح يوم 4 يونيو. من �ملتوقع �أن تك�ش��ف �آبل عن �إ�شد�ر�ت 
 iOS 12، macOS 10.14، tvOS أنظمة �لت�ش��غيل �جلديدة لأجهزتها �ملختلفة�
watchOS 5 ،12، ف�ش��ًا عن �لتحديثات �خلا�ش��ة مبتجر �لتطبيقات و�ملوجهة 
للمطوري��ن مع حزم تطوير �لتطبيقات �جلديدة �خلا�ش��ة بامل�ش��اعد �ش��ري و �لو�قع 
�ملع��زز ARKit وتقني��ات خا�ش��ة بالألع��اب لنظام��ي iOS و macOS. عل��ى 
م�شتوى �لأجهزة فاإن باب �ملفاجاآت مفتوح د�ئمًا حيث من �ملحتمل �أن تطلق ر�شميًا 
 SE لتوفر لل�رش�ء وكذلك ن�شخة جديدة من �آيفون AirPower ل�ش��احن �لا�ش��لكي�
�ل�شغر و�لرخي�ص. بالطبع �شنكون معكم يف تغطية �شاملة لكل ما تعلن عنه �آبل يف 

موؤمترها حينها عرب �ملوقع وح�شاباتنا على �ل�شبكات �لجتماعية.

حت��دث  علم��اء كلي��ة بايل��ور �لطبية 
لدغ��ة  �أن  �ملتح��دة  �لولي��ات  يف 
و�حدة للبعو�ص ق��ادرة على �لتاأثر 

ل��دى  �ملناع��ة  جه��از  يف 
�لإن�شان. وقد تو�شل علماء 

من �لولي��ات �ملتح��دة �إىل �أن 
لدغة بعو�شة و�حدة ميكنها �أن ت�شبب 

خال ف��رة طويلة رد فعل يف 
لاإن�ش��ان  �ملناع��ي  �جله��از 

�أك��ر مم��ا كان يعتقد �ش��ابقا. وح�ش��ب قولهم فه��ذ� مرتبط 
بدخول مئ��ات و�آلف �لربوتينات �إىل �ل��دم، �لتي حتمل 
خمتلف �مل�ش��ببات �ملر�ش��ية. هذه �مل�شببات 

توؤثر يف �جل�شم بطرق خمتلفة.
�ت�ش��ح للعلم��اء م��ن در��ش��تهم يف �ملخترب 
لوظائ��ف خايا �جله��از �ملناعي بع��د لدغة 
�لبعو���ص، �أن لدغة و�حدة تكفي خال �ش��بعة 
�أي��ام ليك��ون �جلهاز �ملناعي يف حالة ن�ش��اط 
د�ئ��م. وقد �أعل��ن �لباحثون، �أن هذه �لتغر�ت �ش��ملت 

خايا �لدم و�جللد و�لنخاع �ل�ش��وكي. وي�شر �لعلماء �إىل �أن 
"لدغة �لبعو�ص ت�ش��بب لوحدها "عا�ش��فة مناعية". لعاب 
�لبعو�ص يثر جمموعة كاملة من ردود �لفعل �ملناعية غر 
�ملتوقعة، حيث يرتفع م�ش��توى �ل�ش��يتوكينات، و�جلزيئات 
�لتي تعلن عن �للتهاب وتن�ش��ط �خلايا �لتائية �مل�ش��اهمة 

يف مقاومة �لفرو�شات و�حل�شا�شية".
ويعتق��د �لباحث��ون �أن �لتاأثر �ملماثل للع��اب �لبعو�ص قد 
ي�ش��بب �نت�ش��ار �لعدوى. لذلك ق��ررو� �ل�ش��تمر�ر يف �لبحث 

بهذ� �لجتاه.

 تو�ش��لت در��ش��ة حديث��ة �إىل �أن حمية �ل�ش��يام �ملتقطع 
قد تزيد من خطر �لإ�ش��ابة بال�ش��كري وتت�شبب بعو�ر�ص 
جانبي��ة �ش��ارة.  وك�ش��فت جمموع��ة م��ن �لباحث��ن يف 
حديثه��م خ��ال �لجتماع �ل�ش��نوي للجمعي��ة �لأوروبية 
لأمر����ص لغدد �ل�ش��ماء يف نهاية هذ� �لأ�ش��بوع، �أنه يف 
حن  ي�ش��اعد �ل�ش��يام يف �لتخل�ص من �ل��وزن �إل �أنه قد 
ي�ش��عف �أي�ش��ا عمل �لأن�ش��ولن، �لهرمون �ملنظم لل�شكر، 
وي��وؤدي �إىل زي��ادة خط��ر �لإ�ش��ابة بال�ش��كري. ونتيجة 
لذلك، يحث �لباحثون �لنا�ص على توخي �حلذر قبل �لبدء 

يف برنامج لإنقا�ص �لوزن مثل حمية 5:2.
وتق��ول موؤلف��ة �لدر��ش��ة م��ن جامع��ة �ش��او باول��و يف 
�لرب�زي��ل، �آّنا بونا�ش��ا: "هذه �أول در��ش��ة تظه��ر �أنه على 
�لرغم م��ن فقد�ن �لوزن، فاإن حمية �ل�ش��يام �ملتقطع قد 
ت�رش بالفعل بالبنكريا�ص وتوؤثر على وظيفة �لأن�ش��ولن 
لدى �لأفر�د �لأ�شحاء، مما قد يوؤدي �إىل �لإ�شابة مبر�ص 

�ل�شكري و�مل�شاكل �ل�شحية �خلطرة �لأخر.
وم��ن �أج��ل �لتحق��ق م��ن ه��ذه �لنتائ��ج، ق��ام �لباحثون 
بفح���ص �آث��ار �ل�ش��يام �ملتقطع من خ��ال تطبيق حمية 
5:2 على �لفئر�ن، وقيا�ص وزن �جل�ش��م وم�ش��توى كتلته 

ووظيفة �لأن�شولن، يوميا على مدى 3 �أ�شهر.
ووجدو� �أنه على �لرغم من �نخفا�ص وزن ج�ش��م �لفئر�ن 
وتناول �لطعام، كما هو متوقع، خال فرة �لدر��ش��ة، �إل 
�أن كمي��ة �لأن�ش��جة �لدهنية يف �لبطن ق��د ز�دت، وعاوة 
عل��ى ذل��ك، فق��د �أظه��رت خاي��ا �لبنكريا�ص �لت��ي تنتج 

�لأن�شولن، تلفا.
 و�أو�ش��حت �لدكتورة بونا�ش��ا، �أن هذ� �لنظام �لغذ�ئي قد 
ي��وؤدي بالفعل �إىل فقد�ن �رشيع للوزن، �إل �أنه على �ملدى 
�لبعي��د، قد تكون له �آثار �ش��ارة حمتملة على �ش��حتهم، 

مثل تطور مر�ص �ل�شكري من �لنوع �لثاين.
وعل��ى هذ� �لنحو، ف��اإن هناك حاجة للتحق��ق من كيفية 
تاأثر �ل�شيام �ملتقطع على �لنا�ص ول �شيما �أولئك �لذين 
يعان��ون من م�ش��اكل �لتمثي��ل �لغذ�ئ��ي، بالإ�ش��افة �إىل 

تاأثره على وظائف �لبنكريا�ص و�لأنرولن.

 �أعلن��ت توي��ر عن �إيقاف تطبيقها �لر�ش��مي على جمموعة من �ملن�ش��ات مثل 
.Roku جهاز �للعب و�لرفيه �إك�ص بوك�ص ومن�شة تلفاز �أندرويد وجهاز

وطاملا كان م�شتخدمي توير �لذين لديهم �إك�ص بوك�ص ي�شتكون من �أن �لتطبيق 
ل ي�ش��مح لهم بالتغريد من خاله ما دفعهم لتقييمه مب�ش��توى منخف�ص جعل 
ترتيبه جنمة ون�ش��ف من �أ�شل خم�شة جنوم، وب�شكل عام كان �لتطبيق ي�شمح 
بق��ر�ءة حمتوى تغريد�ت ن�رشها �آخرون حتى بدون �حلاجة لت�ش��جيل �لدخول 

�إىل ح�شابك.
من �لو��شح �أن توير نف�شها مل ت�شتثمر جهد�ً كافيًا لتطوير تطبيقها على �إك�ص 

بوك�ص وتفعيله بقوة، ونف�ص �لأمر ي�رشي مع روكو وتلفاز �أندرويد. 
ل��ذ� من �لأف�ش��ل فعًا �إيق��اف �لتطبيق ر�ش��ميًا و�لتوجه �أكر لدعم �ملن�ش��ات 

�لأهم.

 �ش��وين �أعلن��ت ع��ن منت��ج جدي��د لكن��ه ب�ش��عر باه��ظ، �للوح��ي DPT-CP1 �ل��ذي يحمل 
�شا�ش��ة تعمل بتقنية �حلرب �لإلكروين حتى تعطيك �إح�ش��ا�ص �لورقة و�لقلم بدًل من �ل�شا�ش��ة 
و�لبك�شات �حلا�شب ب�شا�شة كبرة 10 بو�شة م�شمم خ�شي�شًا ملحبي �لكتابة ومن ياأخذون 
�ملاحظ��ات بالكتاب��ة بخط �ليد حيث يوفر له��م عدد غر منتهي من �ل�ش��فحات �لتي ميكن 
�لكتاب��ة عليه��ا حت��ى م�ش��احة 11 غيغابايت متاحة للم�ش��تخدم م��ن �أ�ش��ل 16 غيغابايت 
ذ�كرته �لتخزينية ووفرت �ش��وين تطبيق خا�ص باللوحي متاح على �أندرويد و iOS ملز�منة 
�مل�ش��تند�ت �لتي تكتبها وماحظاتك على �لكتب �لإلكرونية وغرها. كما ميكن و�ش��له مع 
عار���ص كب��ر لروؤية �أعمالك على �شا�ش��ة �أك��رب ولأن �للوحي يعمل باحل��رب �لإلكروين يعني 
��ش��تهاك منخف���ص للغاي��ة للبطارية حيث �أن �ش��حنة و�ح��دة تكفي حتى ��ش��بوع من �لعمل 
بالرغم من �لإت�ش��ال عرب �لو�ي فاي و�لبلوتوث، ولو قطعت عنه �لت�ش��ال �ش��تكفيك �ل�شحنة 

حتى ثاثة �أ�شابيع 

آبلآبل تويتر

و�مللكوت«  »�ملنفى  رو�يته  بهيج  �إ�شماعيل  بهيج  �مل�رشي  يبد�أ     
�أ�شجار  على  �لب�شتاين  كتب  »لطاملا  فيها  يقول  بافتة  )�لعن( 
�حلديقة: ل ت�شقطو� �لثمار، لكن �لريح ل تعرف �لقر�ءة«. فما �لثمار، 
نعم.  و�مل��وت؟  �حلياة  عن  �ل�شاعر  من  كناية  هما  هل  �لريح؟  وما 
�أزعم هذ�. وحتى عنو�ن �لرو�ية يوحي بهذ� �ملعنى. فاحلياة ملكوت 
و�ملوت نفي لها. يطوف �إ�شماعيل �شاحب �خلربة �ملمتدة يف كتابة 
�حلكايات،  من  هائلة  جد�رية  يف  و�ل�شيناريو،  و�مل�رشح  �ل�شعر 

و�ل�شخ�شيات بالغة �حليوية و�لأماكن �لتي تري �ل�رشد.
ي�رشي، �ل�شارد �لرئي�ص، طبيب جر�ّح �أع�شاب، يتبعه �ملوت. كان يف 
�لثالثة من عمره عندما مات �أبوه �لطبيب م�شابًا بالعدوى يف وباء 
�لكولر� �ل�شهر. ثم خطف �ملوت �بنه �لوحيد حن �شقط يف �حلديقة 
وهو ير�قب لعب �لنار، ومل ي�شتطع �إنقاذه بل رمبا �شاعد يف موته، 
فهجر �جلر�حة �إىل �لطب �لنف�شي. ومات �شديقه »تيم« عندما حاول 
�إقناع خطيبته باأن له قدر�ت خارقة، باإ�شقاط �شمكة نيئة يف فمه، 
فانح�رشت يف حلقه. �أتيح ل� »ي�رشي« �أن يح�رش ت�رشيح جثة »تيم«، 
�جل�شم  خايا  من  باأي  �شبيهة  لي�شت  غريبة  خايا  وجود  ولحظ 
�ملعروفة، وتكررت ماحظته يف دم �شحايا �آخرين. �أ�شماها »�خلايا 
�حلرة«، معتقد�ً �أنها ل تظهر �إل يف دم �لعا�شقن! و�أن �جل�شم يفرزها 
كاآخر و�شائل �لدفاع عن �حلياة. �عتمد »ي�رشي« على هذه �خلايا 

يف �شنع دو�ئه �جلديد، �لذي �شيو�جه به �ملوت، و�شماه »�ملزيج«؛ 
على  �لأوىل  �لتجربة  ف�شلت  فيه.  �متزجا  و�لعلم  �حلب  �أن  معترب�ً 
»حامد �جلنايني«؛ و�لد »ندى«، ويبدو �أنها �أكدت فر�شه �لعلمي باأن 
�لرغبة يف �حلياة �رشط �أ�شا�شي لظهور »�خلايا �حلرة«، و »حامد« 
�أنه م�شاب  »ي�رشي«  يعرف  �لعي�ص.  �لأمل يف  �أ�شًا  فقد  �ملري�ص، 
باألزهامير يف بد�ياته �لأوىل ويف �شكل تر�جيدي يعرف �أن »ندى« 
�لتي كانت تتربع بالدم �أ�شيبت بالإيدز، من حقنة ملوثة. هو يعرف 
وهي ل تعرف. هي عا�شقة وهو عا�شق. حتاول وهو ميتنع باأ�شكال 
خمتلفة، بل ويتفادى حتى تقبيلها، ما يده�شها ويقلقها ويغ�شبها 
�أي�شًا. تبد�أ �لرو�ية مبحاولت »ي�رشي« جتربة مزيجه. ��شتطاع �أن 
»عاي�ص«  لكن  بدو�ئه.  وحقَنه  �لغلبان«،  »عاي�ص  �إىل  �ملر�ص  ينقل 
غا�شبًا يك�رش حقنة �لدو�ء قبل �أن ت�شل �إىل ذر�ع »�رشوق«، فتموت. 
على  بناء  �ل�رشطة  قدوم  من  خوفًا  لكنها  »ن��دى«،  يحقن  �أن  بقي 
بحوثه.  �أور�ق  وحرقت  �لقارورة  حّطمت  »ي�رشي«،  حق  يف  و�شاية 
�أعر��شه  لآخ��ر  حن  من  وتنتابها  للموت  مر�شحة  »ن��دى«  باتت 
�لأخرة، �أما »ي�رشي« فيفقد �لذ�كرة. عاد طفًا وديعًا يف ِحجرها. 
�خلايل من  وفمه  �ملحبوبة،  �إىل  ثابتة  نظرة  مفتوحتان يف  عيناه 
�لأ�شنان يبدو كجرح مل يندمل، بينما ر�أته ندى فم طفل ر�شيع ولد 
�أما  �لرو�ية،  �أب، فغمرها حنان جارف. هذ� ملخ�ص  �لعر�ء با  يف 
من  �ملكان  يف  جولتها  يف  فتكمن  لقارئها  جتلبها  �لتي  �ملتعة 
�لبحر  �إىل  �ل�شحر�ء  ومن  و�ملقاهي،  و�ملقابر  �حلو�ري  �إىل  �لق�رش 

و�لفنادق. يف كل مكان حكاية، ويف كل حكاية �شخ�شيات تتنف�ص 
وتنب�ص وتتحدث. هنا تتجلى مقدرة بهيج �إ�شماعيل �لذي كتب من 
قبل �أكر من ثاثن م�رشحية، يف خلق �شخ�شياته بحيث ي�شعب �أن 
�أبدعها بروؤى �ش�شيكلوجية و�شعبية و�جتماعية  �لذ�كرة. لقد  تغادر 
�أكون غر  �لن�ص. رمبا  لتفر�ص وجودها �حلي يف ف�شاء  خمتلفة، 
قادر على ر�شد كل حيله وتقنياته، مع ذلك، �شاأحاول و�أقدم جهد 
�لبناء: ي�رشى/ ندى، عاي�ص/ �رشوق. كل من طريف  �مُلقل. ثنائية 
�إىل عامل خمتلف �جتماعيًا وثقافيًا. ي�رشي/ ندى  �لثنائية ينتمي 
يح�شن  برميل،  يف  عمر�ً  ق�شى  »عاي�ص«  بينما  ق�رش،  يف  يعي�شان 
�إليه �لعابرون ب�شيار�تهم يف �لطريق �ل�شحر�وي، و »�رشوق« تنام 
لياليها على مقاعد �ملقاهي. �لتنا�ص: هناك �أ�شباح من �لتنا�ص من 
دون �لوقوع فيه، مثل رهان »فاو�شت«، »�حلب يف زمن �لكولر�«، 
�أ�شباح ترد  �إنها جمرد  �أقول  »عناقيد �لغ�شب«، »روميو وجوليت«. 
يتذكرها  حينًا،  مكتنزة  وتيمات  حينًا،  �أ�شماء  �لقارئ  ذهن  على 
تفقده  �أن  دون  من  �مل�شهد،  دللت  لتقبل  وتهيئوه  �لن�ص  فتغني 
فر�دته يف �ملعاجلة �لرو�ئية. �ل�شعر: ت�رشي يف �ل�رشد روح �شعرية، 
بل وياأتي م�شتقًا يف ق�شائد من حن �إىل �آخر، �أو يف ما ي�شتدعيه 
عن  مب�شاهد  �أحام  �أو  هذيانات  يف  ياأتي  كما  �أغ��اين.  من  �ل�شارد 
و�خلر�فة  �لديك،  كفنتازيا  �لفانتازيا:  حتدث.  مل  حميمة  عاقات 
�ل�شعبية عن �ل�شحر و�جلني: »كان عاي�ص �لعريان مت�شوًل؛ يعي�ص يف 
برميل �إىل �أن ر�آه رجٌل هو يف حقيقته جني من حتت �لأر�ص. لب�شه 

ثم توىل رعايته و�شّهل له �لأمور حتى �أو�شله �إىل �لر�ء، فبنى هذه 
�لفيا و�شكن معه فيها متخذ�ً هيئة ديك، �إىل �أن وقع عاي�ص يف حب 
�مر�أة و�أح�رشها �إىل �لفيا، ور�آها �لديك فع�شقها و�أ�شبح ينام معها 
وت�شيح  حتته  تتلوى  وهي  باأجنحته  عليها  يرفرف  ليلة،  كل  �رش�ً 
�إىل �أن �شمعها عاي�ص ذ�ت ليلة و�كت�شف �خليانة فحاول ذبح �لديك 
لكن �لديك ��شتخدم قوته �جلهنمية وطار، �أما هي فيقولون �إن قبيلة 
�إليها لب�شن �لكمامات متخذين هيئة رجال �ل�شحة  �لديك جاءو� 
و�أخذوها �إىل عاملهم حتت �لأر�ص«. �لت�شوف: كما يف حديث حّفار 
�لقبور �إىل »ي�رشي«: »��شمع يا حكيم. ق�شى رجل ثاثن عامًا يف 
�ل�شجن ل يزوره �إل �رشب من �لنمل يدخل من حتت عقب �لباب يف 
طابور طويل، قرر �ل�شجن �أن ي�شغل وقته فاأخذ يعلم �لنمل ويدربه 
كيف ي�شر يف د�ئرة بدًل من �ل�شر يف طابور. ثاثون عامًا يدربه 
حمل  �ل�شجن  من  خرج  وحن  عليه،  �هلل  خلقه  �لذي  �لنظام  ليغر 
�لنمل د�خل علبة وق�شد مطعمًا لياأكل وملا مل يكن معه نقود، �أخرج 
�أتى  �إن  �لنمل وو�شعه على �ملن�شدة مكونًا به د�ئرة حمكمة، وما 
�جلر�شون ور�أى �لنمل حتى �أ�رشع معتذر�ً عن عدم تنظيف �ملائدة، 
يا  فهمت  �لنمل جميعًا... هل  على  ق�شى  كفه  و�حدة من  وب�رشبة 
حكيم؟«. �لإجمال: من حيله �أي�شًا هذه �لجمالت �ملوجزة، لبع�ص 
�شخ�شيات �لرو�ية، وكاأنه ي�شتعيدها حية يف خميلة �لقارئ، كلما 
و  »ندى«  و  »ي�رشي«  فعلها مع  �حلكايات.  وتكاثرت  �ل�رشد،  تعّرج 

»�رشوق«... �لخ.

الجورنال – متابعة 

مهني��ًا: �لقمر �ملكتم��ل يف برج �جلدي قد يول��د �أزمة ما �أو 
ي�شعك يف موقف حرج �أو يعر�ص بع�ص عاقاتك لاهتز�ز
عاطفيًا: ت�رّشفاتك ��ش��تفز�زية، وه��ذ� قد يوؤدي �إىل خاف 
م��ع �ل�رشيك، لكن �لعو�قب �ش��تكون ب�ش��يطة ول��ن توؤثر يف 

�لعاقة

مهني��ًا: �لقمر �ملكتمل يف ب��رج �جلدي يتحدث عن بع�ص 
كلم��ات �لثناء و�لتقدير لأفكار جي��دة قدمتها �أو ملوهبة 
متار�ش��ها يف �لعم��ل عاطفي��ًا: مهما بلغت ح��ّدة �لنقا�ص 
مع �ل�رشيك، فاإّن �لتفاهم يكون �ش��يد �ملوقف وي�شهم يف 

تبديد �خلاف بينكما

مهني��ًا: �لقم��ر �ملكتمل يجمع��ك ببع�ص �لأ�ش��دقاء �أو 
يجعلك تتاأكد من وفاء �أحدهم لك، وقد تتلقى �إ�شار�ت 
�هتمام تقدرها عاطفيًا: �جلر�أة يف �لقر�ر�ت �حلا�شمة 
مطلوبة، لكّن �لت�رّشع مرفو�ص، ول �شيما �أّن م�شتقبلك 

مع �ل�رشيك على �ملحك

مهني��ًا: �لقمر �ملكتمل يف برج �جل��دي يتحدث عن عملية 
���رش�ء ت�ش��بب ل��ك بع�ص �لقل��ق، ولك��ن باإمكان��ك خو�ص 
�ملناف�ش��ه بنجاح، فاأنت تتمّتع بدعم �مل�شوؤولن و�لزماء  
عاطفي��ًا: تتجاوز بع���ص �لعقبات يف عاقت��ك باحلبيب، 

وتخطط معه لعاقة جديدة مبنية على �ل�رش�حة

مهني��ًا: �لقم��ر �ملكتم��ل يف برج �جلدي منا�ش��ب ج��د�ً لك، 
وخ�شو�ش��ًا �إذ� كنت مولود�ً حو�ىل ه��ذ� �لتاريخ، وتزدهر 
�لعاقات �ل�شخ�ش��ية و�لجتماعية عاطفيًا: �حلظوظ تدعم 
�أف��كارك وتطّلعاتك وطموحاتك م��ع �ل�رشيك، ل تر�وغ ول 

ت�شت�شلم للخمول، بل كن على ��شتعد�د للمو�جهة

مهني��ًا: �حل��ذر مطل��وب �لي��وم �أك��ر م��ن �أي وقت م�ش��ى، 
فهن��اك تب��دلت حا�ش��مة ومهم��ة يف �ملج��ال �ملهن��ي قد 
تطالك وتهم�ش��ك عاطفيًا: ترغب يف فتح �شفحة جديدة مع 
�ل�رشيك، لكن �ملو�شوع يحتاج �إىل �ملزيد من �لوقت لبلورة 

�لأفكار كما يجب 
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مهني��ًا: �لقمر �ملكتم��ل يف برج �جلدي يدع��وك �إىل عدم 
�ملو�جه��ة �أو �لتح��دي بل �إىل �لن�ش��حاب �إذ� �ش��عرت �أن 
�لو�ش��ع خط��ر عاطفي��ًا: �لعاقة متر ببع�ص �مل�ش��اكل، 
لك��ن �رشع��ان م��ا تنق�ش��ع �لروؤي��ة وتب��ان �لأم��ور على 

حقيقتها وتعود �لأمور �إىل جماريها �لطبيعية

مهني��ًا: ل ت��دع �أي ق��ر�ر�ت يت��م �تخاذه��ا �لي��وم توؤث��ر يف 
قناعاتك يف �لعمل �أو تغر ر�أيك يف جملة من �لق�ش��ايا �ش��بق 
لك �أن �أبديت ر�أيك فيها عاطفيًا: �لكثر من �لتغر�ت �لعاطفية 
حتدث يف حياتك ول تعرف �ىل �أين �ش��وف توؤدي، لكنك تقرر 

يف �لنهاية �أن �لوقت قد حان للثبات

مهني��ًا: يدعوك ه��ذ� �ليوم �ىل �لبتعاد عن �ل�ش��وء و�لعمل 
خلف �ل�ش��تار، وت�ش��وية �أم��ورك بدون �ش��جيج مهما كانت 
�لعتب��ار�ت عاطفيًا: ل تعتقد �أّن طيبة قلب �ل�رشيك تف�ش��ح 
يف �ملجال �أمامك للم�ش��ّي يف �خلط��اأ، فهو قادر على قلب 

�لطاولة عليك

مهن��ًا: �لقم��ر �ملكتم��ل يف ب��رج �جل��دي يرك��ز عل��ى 
قدرتك �لنف�شية و�لفكرية، وعلى �شيطرتك على بع�ص 
�لأو�ش��اع فتكون �مللهم للكثرين و�ملر�ش��د عاطفيًا: 
حاول �لتنويع يف �أ�ش��لوب تعاطيك مع �ل�رشيك، فهذ� 

من �شاأنه �أن يقربه منك ويبعد �خللل يف �لعاقة

مهني��ًا: �لقم��ر �ملكتم��ل يف برجك ي�ش��لط �ل�ش��وء على 
ق�شاياك، كما على توقك �إىل �ل�شتقر�ر �ملهني، وتقدم 
على خيار ما لإقناع روؤ�شاءك يف �لعمل بوجهة نظرك
عاطفيًا: تعاين �لعاقة �ملتاأرجحة �شغوطًا و�تهامات، 
حذ�ر �ملتاعب �ل�ش��حية و�حر�ص على �ش��امة �ملنزل 

و�لعائلة

مهني��ًا: �لقمر �ملكتمل يف برج �جلدي منا�ش��ب جد�ً، 
ويجعل��ك تطل على فر���ص ��ش��تثنائية وتتمكن من 
فر�ص �إر�دتك وت�ش��هل �لت�ش��الت �أمامك عاطفيًا: 
تطالك بع�ص �لنتق��اد�ت، لكنها يف �لو�قع موجهة 
لتح�ش��ن �لأد�ء و�لتعاط��ي م��ع �ل�رشي��ك بال�ش��كل 

�لائق
متقاطعة كلمات

عموديًا �أفقيًا
 1 ه�شبة �شورية حمتلة

2 دولة جارة ل�شوريا
3 منطقة �شياحية �شورية o هز�ر ولعب

o �شوف لن نر�شخ 4 �شخ�ص بالغ 
�ش��وى  مبعن��ى   o �ش��ماوي  ج�ش��م   5

)مبعرة(
o تر�أ�ص 6 �مل يف �لأعلى 

o نقلم �لقلم 7 نهر �شغر 
8 �أر�ص �ش��بخة مليئة باملاء و�لنباتات 

o قرية �شورية قرب �حلدود �للبنانية
o وحدة عملة �جنبية 9 للنفي 

10 مدينة �شورية جنوب جبال طورو�ص 
قرب �حلدود �لركية

 o 1 �ش��احة �ل�ش��هد�ء و�ش��ط دم�ش��ق
�أها )بالعامية(

o موبايل 2 ملل 
3 �لأ�شا�ص و�ملنبع

4 �ل�شخ�ص �لذي يتوىل �لأمور o يف 
�ل�شلم �ملو�شيقي

o �لاحرب 5 ثياب 
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7 �لكاتب �أو �خلطاط �ملنمق لكتابته 
o نزيل �لو�شخ باملاء

8 �شاعر عربي �شوري ر�حل
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