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   من غوغل  تعمل على 
استخدام رقاقات ومعالجات 

القارئات الغربيات ينصرفن عن الروايات الرومانسية  

نصائح لمرضى ضغط الدم

اكتئاب مابعد الوالدة يصيب الرجال !!

تحديث إكس بوكس يدعم 
معدل التحديث 120 هرتز

ميوزيك تحضر خدمة الفيديو 
حسب الطلب

 عمالق��ة التقني��ة غوغ��ل دخل��ت بقوة يف جم��ايل الواق��ع االفرتا�ض��ي واملعزز، 
وه��ذه امل��رة �ض��تزيد من تواجده��ا يف جم��ال الواقع امُلع��زز عن طري��ق اإطالق 
نظ��ارة جديدة. وبح�ض��ب التقرير ال�ض��ادر م��ن موق��ع WinFuture االأملاين 
املوثوق، فاإن ال�رشكة تعمل على تطوير نظارة واقع ُمعزز با�ض��تخدام معاجلات 
الن��واة، و�ض��تقوم  Qualcomm QSC603 رباعي��ة  ورقاق��ات كوالك��وم 
ال�رشك��ة التايوانية كوانتا ب�ض��ناعة النظارة. وذكر التقرير اأن النظارة �ض��تكون 
�ض��بيهة بنظارة مايكرو�ضوفت HoloLens والتي خرجت عام 2016، كما اأن 
الن�ض��خة القادمة من النظارة �ض��تعمل على نف�س املعالج الذي �ضت�ضتخدمه قوقل 
QSC603. و�ض��يكون ا�ض��م النظارة اجلديدة Google A65 وفقًا للتقرير، 
وه��ي ث��اين نظارة تعم��ل بتقنية الواق��ع املعزز لقوق��ل، حيث �ض��بق واأن اأطلقت 
نظ��ارة Google Glass يف 2013، ولكنه��ا حظيت بانتقادات م�ض��تمرة منذ 
ذلك احلني. لذلك يبدو واأن ال�رشكة تريد تغيري تلك ال�ضورة مع النظارة اجلديدة.

 ي�ضادف يوم 18 مايو من كل عام اليوم العاملي ملكافحة 
ارتفاع �ضغط الدم الذي يعاين منه زهاء ثلث �ضكان االأر�س 

البالغني.
ويع��د ارتفاع �ض��غط ال��دم اأمرا خط��ريا يهدد احلي��اة، وهو 
اأح��د العوامل الرئي�ض��ية للجلط��ة الدماغي��ة، واإذا مل يتناول 
امل�ض��اب االأدوي��ة الالزم��ة للحفاظ على م�ض��توى م�ض��تقر 
ل�ضغط الدم، فاإنه يعر�س نف�ضه حلدوث نزف يف الدماغ ما 

قد يوؤدي اإىل الوفاة.
وم��ن املوؤ�ض��ف اأن معظم حاالت ارتفاع �ض��غط الدم جتري 

من دون اأعرا�س وا�ض��حة حتى اأطلق عليه القاتل ال�ضامت. 
لذل��ك م��ن ال���رشوري قيا���س �ض��غط ال��دم ب�ض��ورة دورية 
وخ��الل فرتات زمنية حم��ددة، خا�ض��ة اإذا كان يف العائلة 

من يعاين من ارتفاع �ضغط الدم.
كم��ا اأن��ه م��ن ال���رشوري عل��ى ال�ض��خ�س الذي يع��اين من 
ارتف��اع �ض��غط ال��دم، لي���س فق��ط تن��اول ال��دواء ب�ض��ورة 
منتظمة، بل واأي�ضا مراعاة قواعد اأخرى يف احلياة ت�ضاعده 
على ا�ض��تقرار م�ض��توى �ض��غط الدم. لذلك قبل تغيري النظام 
الغذائي من ال�رشوري الت�ض��اور مع الطبي��ب، وعدم اللجوء 

اإىل اختبار هذه املواد الغذائية اأو تلك.
وين�ض��ح مر�ضى ارتفاع �ض��غط الدم بتناول خم�س وجبات 
م��ن اخل���رشة والفواك��ه يومي��ا، وجتنب تن��اول املعجنات 
مثل التورت��ة والكعك واخلبز االأبي�س. واإذا لي�س مب�ض��تطاع 
ال�ض��خ�س العي���س م��ن دون هذه امل��واد، فعلي��ه اأن يتناول 
خبز احلب��وب الكاملة. كما يجب تقلي��ل كمية الكحول التي 
يتناوله��ا وكذل��ك القه��وة واالأكالت ال�رشيع��ة، واالمتن��اع 
متاما عن التدخني. كما يجب عدم ن�ضيان ممار�ضة التمارين 

البدنية، وقيا�س �ضغط الدم يوميا يف نف�س الوقت.

ال يع��اين الرج��ال من تغريات ج�ض��دية �ض��ديدة اأو طفرات 
ال�ض��هل  م��ن  وبالت��ايل  ال��والدة،  م��ع  تاأت��ي  هرموني��ة 
االفرتا���س باأنه��م ي�ض��تطيعون التكي��ف مع االأب��وة دون 
اأذى، ن�ض��بيا. ومع ذلك، يبدو اأن هذا لي�س هو احلال دائما 
الأن��ه، وفق��ا للخ��راء، ال يقت���رش االكتئ��اب والقلق الذي 
يل��ي ال��والدة على الن�ض��اء فقط، حي��ث اأن حالة ال�ض��حة 
النف�ض��ية الت��ي توؤثر عل��ى الوالدين يف ال�ض��نة االأوىل من 
حي��اة طفليهما، والت��ي يطلق عليها ا�ض��م اكتئاب ما بعد 
ال��والدة، ميك��ن اأن حت��دث  ب�ض��كل تدريج��ي اأو فجائ��ي. 
وبينم��ا يق��در اأن %10 م��ن االأمهات اجل��دد يعانني من 
االإ�ض��ابة باكتئاب ما بعد الوالدة )PND(، فمن امل�ضلم 
به االآن اأن الرجال اأي�ض��ا ميكن اأن يتعر�ضوا له، واأحيانا 
 .)PPND( ي�ض��ار اإليه باالكتئ��اب االأبوي بعد ال��والدة
وياأت��ي هذا االكت�ض��اف بع��د اأنباء عن تطور م�ض��اكل يف 
ال�ض��حة العقلي��ة لرجل يدعى جون كاليت��ون، بعد والدة 
طفل��ه هوغو يف ع��ام 2013، حيث عان��ى من االكتئاب 
االأبوي وتويف بعد ثالث �ضنوات عن عمر ناهز 41 عاما.
وتدع��و اأرملت��ه، فيك��ي كاليت��ون، اإىل املزيد م��ن الوعي 
م اأن الرجال ميكن اأن يعانوا اأي�ضا من هذه احلالة. وتفهُّ

ووجدت االأبحاث التي اأجرتها املوؤ�ض�ضة الوطنية للوالدة 
)NCT( اأن اأك��ر م��ن واح��د من اأ�ض��ل ثالث��ة اآباء جدد 
)%38( قلقون ب�ضاأن �ض��حتهم العقلية. يف حني وجدت 
درا�ضة اأجريت عام 2014، اأن االكتئاب بني االآباء اجلدد 
يزداد بن�ض��بة %68 خالل ال�ض��نوات اخلم���س االأوىل من 
حي��اة الطفل.وباملثل، ك�ض��فت نتائج درا�ض��ة جديدة من 
ال�ض��ويد، اأجري��ت عل��ى 447 م��ن االآب��اء اجل��دد، اأن لدى 
%28 م��ن الرج��ال اأعرا���س مفاجئ��ة فوق م�ض��تويات 
اخلفيفة من االكتئاب ولكن اأقل من واحد من كل خم�ض��ة 
طلب��وا امل�ض��اعدة. وق��ال اآب��ي وود، رئي���س احلمالت يف 
املوؤ�ض�ض��ة الوطني��ة لل��والدة، ل�ض��حيفة اإنديبندنت: "من 
امل�ض��لم به االآن ب�ض��كل متزاي��د اأن االكتئ��اب بعد الوالدة 
وق�ض��ايا ال�ض��حة العقلي��ة االأخ��رى يف الف��رتة املحيطة 
بال��والدة ميك��ن اأن يواجهها الرج��ال والن�ض��اء على حد 
�ض��واء، وال توج��د اإجاب��ة واح��دة عن �ض��بب تاأث��ر بع�س 
االآب��اء اجلدد باالكتئ��اب دون غريهم". واأو�ض��ح وود اأن 
"ال�ضغوط املتزايدة على االآباء، والتغريات يف العالقات 
واأ�ض��لوب احلياة، باالإ�ض��افة اإىل قلة النوم وزيادة اأعباء 

طوال ال�ض��هر املا�ض��ي كانت مايكرو�ضوفت وم�ض��تخدميها املتحم�ضني يخترون مزايا 
حتدي��ث اإك�س بوك�س اجلديد، واليوم بداأت باإر�ض��اله للجميع والذي يت�ض��من عدة مزايا 
وحت�ضينات يف اأوامر االأزرار واإعدادات اأفراد العائلة وحترير مقاطع الفيديو ولعل االأهم 
دعم �ضا�ض��ات االألعاب الفائقة مبعدل حتديث ي�ضل حتى 120 هرتز. بداية مل�ضتخدمي 
اإك���س بوك���س الي��ف االآن ميكنه��م م�ض��اركة م��ا يلعبونه م��ع االأ�ض��دقاء عل��ى اأجهزة 
الكمبيوتر والهواتف الذكية عر تطبيق اإك�س بوك�س. واإن التقطت فيديو من لعبة ميكنك 
االآن ق�ضها مبا�رشة بدون احلاجة لفتح تطبيق اآخر ما ي�ضهل حتريرها قبل م�ضاركتها. 
ولو كنت ت�ض��تخدم خيارات العائلة االآن �ض��يكون هناك من�ضة مركزية الإدارة ح�ضابات 
اأفراد االأ�رشة جميعًا من مكان واحد. واإن اأردت اإعادة تنظيم العنا�رش �ض��من ال�ضا�ض��ة 
الرئي�ضية ميكنك ال�ضغط على زر View اأو Select. واأخرياً لتجربة م�ضاهدة اأف�ضل مع 
ال�ضا�ض��ات املخ�ض�ض��ة لالألعاب حيث اأ�ض��بح اإك�س بوك�س ون يدعم معدل حتديث حتى 
 . 1440p 1080  اأوp 120 هرتز ما يعني �ضال�ضة اأكر يف اللعب �ضواء اأكانت اجلودة

و�ض��لت خدم��ة اآبل املو�ض��يقية اإىل رقم قيا�ض��ي جديد وهو 50 مليون م�ض��رتك مع حت�ض��ري 
ال�رشك��ة الإط��الق خدم��ة الفيديو ح�ض��ب الطل��ب بالتايل اأك��دت وجودها على ل�ض��ان مديرها 
التنفيذي الأول مرة. رقم 50 مليون م�ضرتك يت�ضمن من يدفع لقاء اخلدمة وكذلك امل�ضرتكني 
�ض��من الف��رتة التجريبية املجاني��ة، وكانت ال�رشكة ق��د ذكرت ابريل املا�ض��ي اأن لديها 40 
مليون م�ضرتك مدفوع و8 مليون م�ضرتك بالفرتة التجريبية. باملقارنة مع �ضبوتيفاي لديها 
75 مليون م�ضرتك مدفوع لكن هذا ال يعني تفوقها الدائم نظراً ل�رشعة النمو الكبرية يف عدد 
م�ض��رتكي خدمة اآبل املو�ض��يقية والتي من املتوقع اأن تتفوق على عدد م�ض��رتكي �ضبوتيفاي 
خ��الل العام��ني القادمني كاأبعد تقدير. واعرتف تيم كوك اأن اآبل تخطط الإطالق خدمة فيديو 
ح�ض��ب الطلب وذلك بعد اأ�ض��هر من ال�ضائعات والت�رشيبات. واأو�ضح اأن اآبل �ضتطلق اخلدمة مبا 
يتالئ��م مع عالمتها التجارية بدون الك�ض��ف عن اأية تفا�ض��يل اأخرى. وكانت قد ك�ض��فت اآبل 
التزامها با�ض��تثمار مليار دوالر الإن�ضاء حمتوى فيديو ح�رشي ويتوقع اأنه بداأ بالفعل حاليًا 

اإنتاج بع�س االأعمال من اأ�ضل 12 م�ضل�ضل وبرنامج ح�رشي.

آبلنظارة إنستقرام

  
عنونت الكاتبة االإيرانية اآذار نفي�ضي مذكراتها التي ن�رشتها قبل 
ا�ضم  ا�ضتعارت  كانت  طهران«،  يف  لوليتا  تقراأ  ب�»اأن  عامًا   15
رواية »لوليتا« للكاتب الرو�ضي - االأمريكي فالدميري نابوكوف 
م�ضاألة جمازية وواقعية يف اآن. فنفي�ضي، التي تنتمي اإىل عائلة 
برجوازية تغري منط حياتها ب�ضكل جذري بعد الثورة االإ�ضالمية 
يف اإيران 1979، تروي يف مذكراتها كمدر�ضة بجامعة طهران 
اجلديد من  احلكم  فر�ضها  التي  التابوهات  تتحدى  كانت  كيف 
خالل ناٍد �رشي للكتب تقراأ فيه الطالبات روايات واآدابًا غربية 
قراءة  كانت  نفي�ضي،  عند  واقعهن.  تعاك�س  حرة  ف�ضاءات  ذات 
»لوليتا« يف طهران مبثابة حراك متمرد وثورة ن�ضوية �ضد قمع 
املجتمع الذكوري املحافظ يف بالدها. وقد تلقف الغرب وقتها 
تلك املذكرات جزءاً من ف�ضول ا�ضت�رشاقي بات دائمًا نوعًا من 
بعد  اإيران  نافذة ن�ضف مو�ضدة على حياة حرمي  تل�ض�س عر 
تويل رجال الدين احلكم فيها، فبقيت »اأن تقراأ لوليتا يف طهران« 
على قائمة جريدة »نيويورك تاميز« للكتب االأكر مبيعًا ملائة 
كانت  لقد  لغة.  وثالثني  اثنتني  اإىل  وترجمت  متتالية،  اأ�ضبوع 
املادي  تقدمه  كل  ورغم   - حينها  الغرب  يف  ال�ضعبية  الثقافة 
- ال تزال من�ضوجة من ت�ضابك اأمناط هيمنة عن�رشية وذكورية 

بغي�ضة، ت�ضمح للرجل »وال �ضيما اإذا كان اأبي�س الب�رشة بعينني 
زرقاوين وثريًا« بتجاوز كل احلدود مع الن�ضاء، يف الوقت الذي 
الطبيعة.  بحكم  قبلن  قد  وكاأنهن  خا�ضعات  فيه  الن�ضاء  كانت 
كاتبات  تواطوؤ  هذا  الهيمنة  من��وذج  تكري�س  يف  �ضاهم  ومما 
الروايات الرومان�ضية اللواتي ما لبثن يقدمن اأدبًا ي�ضيف هالة 
مثرية على �ضلوك الرجل العدواين واملقتدر واملبادر بينما تقدم 
االآخر  لتويل  متقبالت  �ضلبيات  م�ضحورات  اأعمالهن  يف  الن�ضاء 
م�ضائرهن، حتى اأن البطلة يف اأول رواية �ضنفت حتت هذا النوع 
االأدبي »ال�ضعلة والوردة لكاثلني ووديوي�س – 1972« تعر�ضت 
لالعتداء اجل�ضدي واالغت�ضاب اأربع مرات يف اأول مائة �ضفحة. 
ولذا؛ مل يكن م�ضتغربًا ذلك االحتفال الغربي الزائد بال�رشقيات 

اللواتي يت�ضللن ليقراأن »لوليتا«.
الغربي  الثقايف  املزاج  نفي�ضي وحدها يف مواجهة تغري  لي�ضت 
�ضخمة  ن�رش  ب�ضناعة  تع�ضف  �ضاملة  وجودية  اأزمة  اإنها  هذا. 
الرومان�ضية  الروايات  حول  تركزت  تقريبًا  قرن  ن�ضف  عمرها 
عملية  من  يتجزاأ  ال  جزء  مبثابة  واأ�ضبحت  للن�ضاء،  املوجهة 
باعت  التي  ال�ضناعة  هذه  الغرب.  يف  ال�ضابات  خميلة  تكوين 
ن�ضخًا عام 2016 بلغت قيمتها اأكر من بليون دوالر يف ال�ضوق 
االأمريكية وحدها بنيت عر ال�ضنني من خالل ن�ضو�س تكتبها 
الن�ضاء، وتتمحور دائمًا حول عالقات غرامية عا�ضفة تن�ضاأ بني 
تنويعات  �ضيطرة - رمبا مع  ون�ضاٍء مو�ضوع  رجال م�ضيطرين 

هذه   ،- الرواية  الأح��داث  الزمني  االإط��ار  اأو  احلبكة  يف  �ضكلية 
انف�ضا�س  من  م�ضبوق  غري  قلق  اأج��واء  اليوم  تعي�س  ال�ضناعة 
نحو  وحتولهن  برمته،  االأدبي  النوع  هذا  عن  القارئات  جمهور 
طموحاتهن  عن  التعبري  على  االأق��در  االأدب  من  اأخ��رى  اأن��واع 
فاإن  وبالفعل،  واملبادرة.  القوة  ال�ضتعادة  و�ضعيهن  امل�ضتجدة 
االإقبال غري امل�ضبوق على روايات الد�ضتوبيا واليوتوبيا - التي 
عر  ويتولني  قامعيهن  على  الن�ضاء  فيها  تتمرد  وقائع  ت�رشد 
�ضياق اأحداثها مقاليد القوة يف احلياة - خالل اآخر �ضنتني توؤكد 
ذلك، مقابل تراجع و�ضل اإىل 50 يف املائة لدى بع�س النا�رشين 
يف معدالت اإقبال القارئات على الرومان�ضيات. االأمريكية �ضارة 
ماكلني مثاًل – وهي واحدة من اأهم كاتبات االأدب الرومان�ضي 
تقول،  كتبت   – الن�ضخ  من  عدة  ماليني  باعت  رواية   12 ولها 
اإنها بعد اإنهائها 275 �ضفحة من روايتها اجلديدة التي اأ�ضمتها 
هي  كما  اإكمالها  عن  معتذرة  بنا�رشها  ات�ضلت  الدوقة«،  »يوم 
العقد  وفق  االأ�ضواق  يف  طرحها  موعد  من  اأ�ضابيع  ثالثة  قبل 
اأبطال  �ضخ�ضيات  تركيب  الإعادة  اإ�ضافيًا  وقتًا  طالبة  املوقع، 
الثقايف  املزاج  مع  لتتنا�ضب  وامل��راأة«  »الرجل  كليهما  الرواية 
اجلديد. وهي تقول، اإن نا�رشها اأبدى تفهمًا غري متوقع بالنظر 
اإىل طبيعة التحوالت املتوقعة يف ذائقة القارئات. وهكذا حدث، 
كما  اجلديد  الن�س  يف  بقي  واإن  الذي  الرواية  بطل   – فالدوق 
العينني  واأزرق  وو�ضيمًا  ثريًا  للرومان�ضيات:  التقليدي  النموذج 

يف  عنيفًا  اأو  بنف�ضه  االعتداد  �ضديد  يعد  مل   - القامة  وطويل 
كبرياً  يبذل جهداً  لطيفًا،  رجاًل  اأ�ضبح  بل  م�ضاعره،  التعبري عن 

للح�ضول على ر�ضا احلبيبة بعد اأن رف�ضته يف مرة اأوىل.
اأي�ضًا، الكاتبة الريطانية لورين اليني حتدثت عن تعقيدات غري 
اأحبك«  اأنني  م�ضبوقة يف �ضياغة ن�س روايتها اجلديدة »اأعتقد 
التي �ضت�ضدر يف يوليو )متوز( املقبل؛ اإذ اإنها عندما بداأت العمل 
مديرها،  �ضباك  يف  تقع  موظفة  ق�ضة  كانت   2016 عام  بها 
لكنها وجدت اأن حبكة مثل تلك لن تكون مريحة لقارئات عامل 
خمتلفات  ن�ضاء  اإىل  تنتمي  وكاأنها  الرواية  و�ضتبدو   ،2018
عنهن وال ميكنهن التماهي مع بطلتها. وقد عدلت اليني روايتها 
خمتلفة،  �رشكات  يف  يعمل  كليهما  واملدير  املوظفة  لتجعل 
ترتتب  قد  التي  القانونية  االلتبا�ضات  تلك  جتنب  ميكن  بحيث 

على ن�ضوء عالقة حميمة �ضمن اأجواء العمل بال�رشكة ذاتها.
وحتى زميلتها الريطانية اإريكا ميت�ضل ال�ضهرية ب�اإي اإل جيم�س 
والتي   - للرمادي«  ظاًل  »خم�ضون  الرومان�ضية  الثالثية  موؤلفة 
عالقة  وقائع  �رشد  خالل  من  العامل  عر  كثرية  ماليني  باعت 
بني ثري م�ضيطر و�ضابة خا�ضعة - اعرتفت باأنها وفريق العمل 
الثالثية  عن  املاأخوذ  ال�ضينمائي  الفيلم  من  الثالث  اجلزء  يف 
م�ضابون بحالة تردد ب�ضاأن امل�ضي باإجناز العمل بعد اأن مل�س 
ب�ضاأن  ال�ضعبية  الثقافة  مناخ  يف  املت�ضارع  التغري  ذلك  اجلميع 

عالقات الرجال بالن�ضاء.

 الجورنال – متابعة 

متقاطعة كلمات

1 مالكم �أمريكي م�سلم معتزل
2 جدي���د باللغة �لفرعوني���ة �لقدمي���ة o �أول من �كت�سف 

كروية �لأر�ض عمليا
3 يهنب بال مقابل o �سوت �ل�سحك

4 هلن �لرت�ب )فى �لبئر( o يخبئ �سيئا خل�سة
5 مار�سن o حرف جزم

6 يجمعون �ملال و�لذهب )معكو�سه ( o د�ر حول ��سيء
7 حياه )مبعرثة( o مو�طنو �أكرب دولة �آ�سيوية م�ساحة
8 �أر�س���د �إىل �ل�س���يء �ملطلوب o ��س���م فر�ض ت�سببت يف 

حرب 40 �سنة بني �لقبائل �لعربية
9 ع�س���ر مئات o – ما ي���دره �لثدي قبيل �لولدة وبعدها 

مبا�سرة
10 من مكونات �لدم ونق�سه ناجت عن �لنيميا

1 على ر�أ�ض �لعمل o �سرخ با�سمه
2 عامل م�سري حا�سل على نوبل
3 ن�ساحك ونلقي �لطر�ئف بيننا

4 ذ�ت حنان ومودة
 o 5 ح�س���ر�ت ذ�ت نظ���ام �جتماع���ي دقي���ق 

ن�سف قالت o نظف �لقطن من �لبذور
6 مت�سابهان o ينفي علمه بال�سيء o ثلثا ثلة
7 يعم���ل بتعب وكد o م���ادة مطهرة للجروح 

توجد يف ماء �لبحر
�أقط���اب  o م���ن  8 حلق���ات مع���دن مت�سابك���ة 

�لبطارية
9 ن�سف و�حد o �سئم o ودى

10 نزيل �لأو�ساخ o مقاتلون غري ر�جلني

عموديًا �أفقيًا

مهني��ًا: تتكل��ل جه��ودك بالنج��اح ويفت��ح الق��در اأبوابًا 
جدي��دة ت�ض��اهم يف تو�ض��يع دائ��رة معارف��ك وثقافت��ك 
واهتماماتك اجلدية عاطفيًا: تقاوم كل العوامل ال�ضعبة 
الت��ي تواج��ه عالقت��ك بال�رشي��ك، وتنج��ح يف تخّطيه��ا 

واملحافظة على اال�ضتقرار العاطفي القوي

مهني��ًا: ال تتحّم���س يف االأوق��ات الت��ي تفر���س معاجلة 
هادئة، حتى ال تواجه العقبات الحقًا وت�ض��بح يف و�ضع 
حرج عاطفيًا: الرومان�ضية تعالج كل االأمور، وهي �ضالح 
جّيد الإقناع ال�رشيك بوجهة نظرك، فاجلاأ اإىل هذا ال�ضالح 

وال توفره اإذا كان ياأتي بالنتائج املتوخاة

مهني��ًا: قد تقيم معاهدة �ض��لح اأو تعاونًا متباداًل مع 
اأحده��م فتثمر اجلهود وتنتع�س االآم��ال وتعود االأمور 
اىل جماريها عاطفيًا: االأجواء ُمهياأة لرتتيب اأو�ضاعك 
وحت�ض��ينها، ح��ان الوقت لو�ض��ع ح��د لعزوبيتك، فال 

تنعزل بل فكر جديًا يف االرتباط

مهني��ًا: يعم��ل الظرف مل�ض��لحتك، ما ي�ض��ّهل وترية 
عمل��ك وي�رّشعها، فتكون من ال�ض��ّباقني والرواد بعد 
اأن تعرت خطاك بع�س ال�ضيء عاطفيًا: تتخل�س من 
امل�ض��كالت االجتماعية والنف�ضية، وت�ضعر باالرتياح 

خارج االإطار الروتيني املعتاد وتغمرك ال�ضعادة

مهني��ًا: تفت��ح ل��ك الفر���س املهني��ة اأبوابه��ا لتظهر لك 
االآفاق الوا�ضعة التي متتد اأمامك، والتي تعدك مب�ضتقبل 
واع��د باالإجنازات والنجاحات عاطفيًا: اإغتنم الفر�ض��ة 
املتاحة لك وال ترتّدد يف دخول عالقة عاطفية جديدة، 
فالوق��ت مير �رشيع��ًا واأنت اأ�ض��بحت متقدمًا يف ال�ض��ن 

نوعًا ما

مهنيًا: ي�ض��كل مركور تنافراً مع �ضاتورن ما قد يولد بع�س 
�ضوء التفاهم مع اأحد املقربني، وعليك اأن تتحّرر من القيود 
املفرو�ض��ة علي��ك  عاطفيًا: بع�س االنفع��االت غري مررة، 
وه��ي توؤدي اإىل ت��اأزمي العالقة مع ال�رشيك والو�ض��ول اإىل 

نهاية غري �ضعيدة ميكن اأن تق�س م�ضجعك

االسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الثور

الحمل

الجوزاء

السرطان

الجدي

الدلو

الحوت

 حظك 
           اليوم

مهني��ًا: ت�رشفات��ك الغريبة منذ مدة ق�ض��رية جعلت 
االآخري��ن ينف��رون من��ك، فب��ات ال�ض��ك والو�ض��وا�س 
هاج�ضك، و�ض��وء الظن رفيقك  عاطفيًا: ت�ضري العالقة 
بينك وب��ني احلبيب على ما يرام، ف��ال تدع االآخرين 

يدخلون على خط االن�ضجام بينكما

مهني��ًا: النّي��ات جتاهك لي�ض��ت �ض��ليمة، فاحل��ذر واجب 
ويوف��ر علي��ك متاع��ب متع��ددة اأن��ت بغنى عنه��ا الأنك 
منهم��ك باأعمالك عاطفي��ًا: التناف�س مع ال�رشيك ال يفيد 
اأح��داً منكما، وقد يوؤدي اىل �ض��دامات غري مررة ميكن 

اأن تدمر العالقة

مهنيًا: تعمل الظروف لل�ض��ري مب�ضاريعك قدمًا، ما ي�ضّهل 
حيات��ك وي���رّشع وت��رية عمل��ك، فتك��ون من ال�ض��ّباقني 
وال��رواد عاطفيًا: تتخل�س من القيود النف�ض��ية، وت�ض��عر 
باالرتي��اح خ��ارج االإط��ار الروتيني املعت��اد، لذلك لن 

تواجه م�ضاعب وعقبات مع ال�رشيك

مهني��ًا: تالزم��ك حال��ة مادية �ض��عبة هذا الي��وم، ومن 
االأف�ض��ل ع��دم الب��دء ب��اأي م�رشوع قب��ل ج��الء االأمور 

ومعرفة االأ�ض�س الواجب البناء عليها
عاطفيًا: متّر بوقت ع�ض��يب مع ال�رشيك، ال تياأ�س، ال بد 
م��ن اأن تعود املياه اإىل جماريها، واالنطالق جمدداً يف 

عالقة لن تعرف التوتر

مهني��ًا: ح��اول تنظي��م ال�ض��وؤون املالي��ة وتقيي��م 
احل�ض��ابات واالمتن��اع عن املخالف��ات القانونية، 
وال تهمل واجباتك حتى لو �ضعرت بالتعب والتوتر
عاطفي��ًا: اأمامك طريق �ض��الك نحو اال�ض��تقرار يف 
العالق��ة، لكن عليك جتنب اخلالفات واالبتعاد عن 

كل ما قد ي�ضيء اإىل تلك العالقة

مهنيًا: ير�ض��ل ه��ذا اليوم اإ�ض��عاعاته في�ض��هل قراراً 
مهنيًا تتخ��ذه وقد يتحدث عنك النا���س على اثر ما 
تقّدمه عاطفيًا: تعود االأمور بينك وبني ال�رشيك اإىل 
جماريه��ا الطبيعية بفعل حكمتك ون�ض��جك، ووعي 

ال�رشيك الذي تفهم الو�ضع وقرر العودة اإليك


