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 iOS تكشف النقاب رسمًيا عن
12 بميزات الواقع المعزز

مغامرة الشاعر وسيرة القصيدة المعلقة

"أوديسا الرمزــ دراسات في الكون السيميائي "

بيتزا تمنع اإلصابة 
بالسرطان و"تطيل 

 اصبحت أسرع وتحصل على 
ميزة 

 2.0 ARKit حزمة الواقع المعزز
بالشراكة مع أدوبي

 �سمن حدثها �ملقام هذه �الثناء ك�سفت �آبل ب�سكل ر�سمي 
ع��ن ن�س��خة نظ��ام iOS 12 �ملخ�س���ص الأجه��زة 
�اليف��ون و�اليباد حيث �أكدت �ل�رشكة �نها �س��ركز 
ه��ذه �مل��رة على ق��وة �الأد�ء و�رشعة �لنظام �س��من 

�الرقام ذكرت �آبل �ن iOS 12 �سيكون ��رشع بكثري 
من �لنظام �ل�س��ابق %40 �أ�رشع بفتح �لتطبيقات 
%50 �أ���رشع يف �لكتاب��ة ع��ر �لكيبورد 70% 

�أ�رشع يف تطبيق �لكامري�. كما �كدت �آبل �ن �لنظام 
 iOS 11 سي�س��ل جلميع �الجهزة �لتي و�سلها نظام�

وه��ذ� يعني �أن حتديث iOS 12 �س��يكون �أكر عملي��ة حتديث يف تاريخ 
�ل�رشكة من ناحية �الأجهزة �ملدعومة.

�لكتاب �جلديد يف مي�س��ان �ل�س��يخ �س��در حديثا يف مي�س��ان كتابا 
جدي��د بعنو�ن ))�أودي�س��ا �لرمز�� در��س��ات يف �لكون �ل�س��يميائي(( 
عن د�ر�لر�فدين بريوت / لبنان ، وبو�قع 175 �س��فحة من �لقطع 
�ملتو�س��ط ، للدكتور �ملوؤلف " �س��مري �ل�س��يخ" وذكر �ملوؤلف �ل�سيخ 
، ب��ان �لكتاب يحتوي عل��ى مقدمة بعنو�ن )عالم��ة على �لطريق( 
و�س��بعة حماور و�س��رية ذ�تي��ة يف �خلامتة، مو�س��حا ، بان مقدمة 
�لكت��اب حتدث فيه��ا عن �ملغام��رة �جلديدة يف حتلي��ل منتوجات 
�لثقافة �ملكتوبة و�ملرئية، و�ل�سيميائيات يف �مل�سار �لعام نظرية 
�لنظ��م �لرمزي��ة و�نت��اج �لعالم��ات، ويف �لك��ون �لثق��ايف حتلي��ل 

وتاأوي��ل �الأ�س��كال �لثقافي��ة وبني �ملوؤل��ف، بان حماور �الإ�س��د�ر 
ج��اءت بعناوي��ن متع��ددة " �الأول " مم��ر �ىل �ل�س��يميائيات " و 
�لث��اين " �لرجمة �ل�س��يميائية " وجاء �لثالث حت��ت عنو�ن " �لنقد 
�ل�س��يميائي " ، فيم��ا ج��اء �لر�ب��ع بعنو�ن "�س��يميائيات �ل�س��ورة 
" تطبيق��ا لق�س��يدة لل�س��اعر �الأنكليزي )تني�س��ون(، �أم��ا �خلام�ص 
ف��كان �للغ��ة �الأ�س��تعارية و�لب�رشي��ة يف �ل�س��عر)ييت�ص �منوذجا( 
،و �ملح��ور �ل�س��اد�ص �س��لط �ل�س��وء على جمالي��ات �لف��ن �لعر�قي 
�لر�فديني متناوال �ناء �لوركاء حتت عنو�ن ))�س��يميائيات �لفن(( 
وختم �ملوؤلف �ل�س��يخ " ب��ان �ملحور �ل�س��ابع �خلامتة حتت عنو�ن 

))�ل�س��باحة يف ق��ارورة عط��ر(( ع��ر حتلي��ل �س��يميائي لالأع��الن 
بو�س��فه منظوم��ة م��ن �لعالم��ات و�لرموز�ملرتبط��ة بالثقاف��ات 

�ملولدة له
يذكر بان للدكتور " �س��مري �ل�س��يخ ، �لعديد من �الأ�س��د�ر�ت تنوعت 
بني نقد �ل�س��عر و �لرجم��ة و �لنقد �لثقايف و �لدر��س��ات �لثقافية، 
و يات��ي ه��ذ� �لكتاب تا�س��عا يف �سل�س��لة ��س��د�ر�ته �لت��ي �برزها ، 
�لق�س��ائد �ملائية / �لثقاف��ة و�لرجمة / حتوالت زه��رة �لعباد / 
�لزنبقة �ل�سوفية / بطل �لثقافة يف �الأ�سطورة )باللغة �الأنكليزية�� 

د�ر المرت �� �ملانيا( . 

  ك�س��ف علم��اء وطهاة من مدينة ناب��ويل يف �إيطاليا 
عن �سنعهم بيتز� متنع �الإ�سابة بال�رشطان و�أمر��ص 
�لقل��ب. وق��د �أطلق عل��ى �لبيت��ز� ��س��م "با�س��كالينا"، 
و�س��ميت �أي�س��ا "�لبيتز� �لت��ي متد �حلي��اة" و"�لبيتز� 
�مل�س��ادة لالأور�م". وحتت��وي بيتز� با�س��كالينا على 
مكون��ات حمي��ة �لبحر �الأبي���ص �ملتو�س��ط �ملعروفة 
باأنها ذ�ت فو�ئد �س��حية، وت�س��مل عجين��ة من دقيق 
�لقم��ح، تغطيه��ا �سل�س��ة �لطماط��م وزي��ت �لزيت��ون 
�لبكر و�لر�بيني �أو كما ي�سمى �لروكلي ر�بي، و�لثوم 
و�لفلفل، وال يوجد بها جنب �أو حلم، و�س��تكون متاحة 
 Napoli" للبي��ع يف مهرج��ان �لبيت��ز� يف ناب��ويل
Pizza Village" ه��ذ� �الأ�س��بوع، و�ل��ذي ي�س��تمر 
�إىل غاية 10 يونيو �جل��اري. وقال �لعلماء من معهد 
نا�س��يونايل توموري يف ميالنو، وهو �ملعهد �لوطني 
لل�رشطان، �إن �لبيتز� �سحية مبا يتيح تناولها مرتني 
يف �الأ�سبوع. وقد �جتمع عدد من �لباحثني و�أ�سحاب 
و�مل�س��تهلكني  �لغذ�ئي��ة  �مل��و�د  �ملطاع��م ومنتج��ي 
م��ن �أج��ل �بتكار ه��ذه �لبيت��ز�، وفقا ملوق��ع �الأخبار 
�الإيط��ايل "Affar Italiani". وياأم��ل �لعلم��اء يف 
ت�س��جيع �لنا���ص عل��ى تناول �لطعام ب�س��كل �س��حي، 
حت��ى �أن �لبيتز� ميك��ن �أن تكون �س��حية، متاما مثل 
�لتي �بتكروه��ا، حيث مت �ختيار مكوناتها �ل�س��حية 
لقدرته��ا على تقليل خط��ر �الإ�س��ابة باأمر��ص �لقلب 
و�الأوعي��ة �لدموية وبع�ص �أنو�ع �ل�رشطان يف �جلهاز 
�له�س��مي، مب��ا يف ذل��ك �رشط��ان �الأمع��اء. ولطاملا 
�أ�س��اد �لعلماء بالفو�ئد �ل�س��حية للحمية �ملتو�سطية، 
وت�س��ري �لدر��سات �إىل �أنها قد ت�ساعد يف عالج �لبد�نة 
و�أمر��ص �ل�رشطان وم�س��اكل �لقلب و�أمر��ص �لدماغ. 
وهذه لي�س��ت �مل��رة �الأوىل �لتي يقال فيه��ا �إن �لبيتز� 
ت�س��اعد يف من��ع �ل�رشط��ان، حي��ث �أظه��رت �الأبحاث 
�لت��ي �أجري��ت ع��ام 2003 �أن �لذين ياأكل��ون �لبيتز� 
مرتني على �الأقل يف �الأ�س��بوع هم �أقل عر�سة بن�سبة 
%59 لالإ�سابة ب�رشطان �ملريء، ويقل لديهم خطر 
�الإ�س��ابة ب�رشطان �حلنجرة بن�س��بة %34، كما يقل 
لديه��م �حتم��ال �الإ�س��ابة ب�رشط��ان �الأمعاء بن�س��بة 

.26%

�س��من حدثها �ملقام هذه �الثناء و�حلديث ع��ن نظام iOS 12 �كدت �آبل 
�ن �مل�س��اعد �ل�س��وتي �ل�سهري �سريي �سي�س��بح �أ�رشع و�أذكى يف �الجابات 

و�ملهام 
كم��ا �علن��ت �آبل عن ميزة Shortcuts لالخت�س��ار�ت عر �س��ريي وهي 
تطبيق يتكامل مع �سريي وميكنك من خالله و�سع �لكثري من �الخت�سار�ت 
مثل ” لقد �أ�سعت مفاتيحي ” ليقوم �سريي بالبحث عن �ملفاتيح مبا�رشة 
�أو ” �ن��ا عائ��د للمن��زل ” ليقوم �س��ريي بالذه��اب لتطبي��ق �خلر�ئط وبدء 
�ملالحة وهذ� يعني �أن �سريي ��سبحت تتكامل ب�سكل �أكر مع �لتطبيقات 
�ي�س��ًا �كدت �آبل �ن �سريي �ستبد�أ بالقيام باأ�سياء �نت تفعلها ب�سكل متكرر 
مث��اًل ل��و كنت تق��وم ب�رش�ء كوب قهوة يوميًا يف �ل�س��باح �س��تبد�أ �س��ريي 

بتذكريك بذلك يف حال ن�سيت �ملرة �لقادمة وهكذ�

  �أعلن��ت �رشك��ة �آبل خالل موؤمت��ر �ملطورين �لذي �نطلق قبل قلي��ل عن حزمة �لو�قع 
�ملع��زز �جلدي��دة ARKit 2.0 و�لتي تاأتي مبز�يا عديدة �أكرث من �حلزمة �ل�س��ابقة، 

وذلك مل�ساعدة �ملطورين على حتقيق �أكر ��ستفادة من �لتقنية
وقالت �ل�رشكة �أنها تعاونت مع �أدوبي لتطوير �حلزمة ب�سكل خا�ص، حيث �أن �سحابة 
 Universal ” ل�رشك��ة �ملخت�س��ة يف بر�مج �لو�س��ائط �ملتعددة �س��تتبنى �مت��د�د�
Scene Description )USDZ(” للملف��ات �جلدي��دة �لتي تتوفر على حزمة 

�آبل لتقنية �لو�قع �ملعزز.
وحت��دث نائب مدير �أدوب��ي عن تطوير �أدو�ت �لتقنية من �آبل، وقال باأن م�س��تخدمي 
�س��حابة �رشكته �سيتمكنون من �ال�س��تمتاع مبز�يا �لر�مج �لتي تقدمها �ل�رشكة مثل 
فوتو�س��وب وبرميري ب�س��كل مبا�رش عر �لتقنية، �أي �أن �مل�ستخدم �ستمكن من ��ستري�د 

وت�سدير �ل�سور بكل �سهولة م�ستخدمًا تقنية �لو�قع �ملعزز.

إطالقآبل سيري

�لفاعلة،  �لقر�ءة  وظيفة  بعيدة عن  لي�سْت  �لنقد  وظيفة   
�سيجد  حتما  فاإنه  �لوظيفة  هذه  �لناقد  ميار�ص  وحني 
نف�سه �أمام لعبة من �لك�سوفات �ملفتوحة، و�ل�رش�ئر �لتي 
تتطلب �سغف �ملغامرة و�ملر�ودة، لي�ص الأّن �لقر�ءة متعة 
�أفقا  �لقر�ءة  �ستمنح  �لنقد  فاعلية  الأّن  بل  لها،  قيود  ال 
لتجاوز مرحلة ما بعد �ملتعة، وباجتاه �أن تكون �أ�سئلة 
�ملعلقة-  )�لق�سيدة  �جلديد  كتابه  يف  �ملعرفة...  يف 
�ملتو�سط-  د�ر  عن  �ل�سادر  �جل��ر�ح(  ن��وري  �سعر  يف 
عندما  جن��م  مفيد  �ل��ن��اق��د  ي�سعنا  ميالنو2018- 
ما  و�سعرية  �لقر�ءة،  دينامية  حيث  ب�)�ملغامرة(  �سماه 
�ل�سياغية،  �لفنية-  متّثالتها  لها  معطياٍت  من  ُتتيحه 
�ل�سعرية  �لتجربة  ت�سع  و�لتي  �لروؤيوية،  و�جلمالية- 
حتوالِت  على  �ساهٌد  وكاأّنها  �جل��ر�ح  لنوري  �لعميقة 
ت�ستثمُر  فالق�سيدة  �لو�قع،  حت��والِت  وعلى  �لق�سيدة، 
حّد  بال�ساعر  ت�سل  لكي  �لتحّول،  وطاقة  �لوعي،  طاقة 

�لتعري، وحّد �لرف�ص و�الحتجاج...
�لناقد يدر�ص يف كتابه )جتربة �ل�ساعر نوري �جلر�ح من 
خالل �أعماله �ل�سعرية �ملكتوبة على مد�ر ثالثني عاما( 
زمٍن  على  �سهادة  �أو  جتربة  وهي  �لنا�رش،  يقول  كما 
لكن  و�ل�رش�عات،  بالتحوالت  عا�سف  عربي  �سعري 
وروؤيتها  �جلمالية،  �لتجربة خ�سو�سيتها  مُيّيز هذه  ما 

�ل�سعرية �ملفارقة لالأحد�ث و�لوقائع و�ليوميات...
ف�سواًل  تناوال  وحمورين  تعريفية،  عتبة  �لكتاُب  �سّم 
ومو�سوعات توزعت بني ثنائية �لعنو�ن و�ملنت، وبني 
�سعرية �لقيامة �ل�سورية، وهي ��ستغاالت �أدرك �أهميتها 
جتربة  مع  وللتعاطي  للمكا�سفة،  ك��اإج��ر�ء�ت  �لناقد 

�ل�ساعر ومع بر�ديغمات ق�سائده 
على  �نحنى  �مل��نت(  �إىل  �لعنو�ن  )م��ن  �الأول  �ملحور 
�ل��ع��ن��و�ن، ويف  �ل���داليل يف  �جل��ان��ب  م��ق��ارب��اٍت مت�ّص 
تخ�ّص  �لتي  �لفعاليات  من  جملة  عن  ف�سال  حموالته، 
�أهميتها  برزت  و�لتي  و�لتكر�ر(  و�النزياح  )�لتنا�ص 
من خالل جر�أة �ل�ساعر وجّدته يف توظيفها، ويف كتابة 
داللية  لكنه حمولة  عتبة،  �لعنو�ن  مر�ثيها وفجائعها  
�أْن حتفل  �إىل ما ميكن  )�إحاليا(  م�ستوى  له  و�أّن  �أي�سا، 
عناوينها  عر  عك�ست  و�لتي  �جل��ر�ح  �ل�ساعر  �أعمال 
ومتونها )مر�حل تطور �لتجربة وتناميها، وب�سكٍل ُيدّلل 

فيه على �أهمية �لوظيفة �لتي يلعبها �لعنو�ن( �ص13 
وال  �لق�سيدة،  عن  ينف�سل  �أْن  �لعنو�ن  لهذ�  ميكن  ال  �إذ 
وعي  ح�سا�سية  من  ج��زٌء  الأن��ه  �ملجموعة،  عن  حتى 
�إليه  ُيحيل  ما  و�أّن  للق�سيدة،  بنائه  لعبة  ومن  �ل�ساعر، 
�لذي  بالقدر  )خارجيا(  طابعا  معه  يحمل  ال  �لعنو�ن 
ي�ساكن من خالله �ل�ساعر فكرته، وخطابه، وتعالقه مع 
وقائع �حلزن و)�لن�سال( و�حللم �لذي ينخرط فيها، وهو 
ما وجده �لناقد يف ديو�ن )يوم قابيل و�الأيام �ل�سبعة( 

ويف )ياأ�ص نوح( بو�سفها �سرية للملحمة �ل�سورية 
يف �لف�سل �لثاين حاول �لناقد معاجلة ثنائية )�الآليات 
مقاربة  خ��الل  م��ن  �جل���ر�ح  �سعرية  يف  و�ل��وظ��ي��ف��ة( 

هذه  ت�ستدعي  حيث  �لتنا�سية(  و�لعالقات  )�لتنا�ص 
تخ�ّص  و�ل��ت��ي  �الن�����س��غ��االت،  م��ن  جمموعة  �مل��ق��ارب��ة 
�أو  �ال�ستعارية،  و�ل�سورة  �لب�رشي،  �لت�سكيل  )م�ستوى 
وهي  �ص29.  و�لن�سيد(  و�ل�سخ�سية  �لقناع  ق�سيدة 
متثالت لها دالالتها، ولها وظيفتها �جلمالية، وعر ما 

�أو م�سيحية،  �أو قر�آنية،  �أ�سطورية  �إحاالت  تتقّنع به من 
وعر ما تقرحه من رموز يتماهى معها �ل�ساعر بداللة 
و�سعها يف �لتاريخ، �أو يف �لبنية �لدر�مية، �أو يف روؤيا 
�الأنا  بو�سفها  وتهج�ص،  ت��رى،  وهي  �ل�سعري  )�الأن��ا( 
بعالقات  و�مل�سكونة  و�ل�سليب،  �لن�سيد،  �لر�ئية، حاملة 

و�إ�سباعاته،  �ل�ساعر،  وجود  عن  تعبري�  �أكرث  تنا�سية 
و��ستيهاماته، و�لتي كثري� ما جندها يف ق�سائد �ل�ساعر 

�لطويلة.
يف �لف�سل �لثالث يجد �لناقد يف تقانة )�النزياح( ملمحا 
�أ�سلوبيا يف �سعرية �جلر�ح، ولطبيعة متثالت �ن�سغاالته 
�ل�سعرية، حيث يجد يف �نتهاك ما هو مبا�رش نزوعا نحو 
د�خل  متغايرة  وعالقات  رو�بط  ول�)�إقامته  �ملغامرة، 

�للغة ومعها( �ص70. 
وللك�سف عن جدة �لطاقة �لتعبريية يف عالقتها باللغة، 
عامل  من  �ل�ساعر  يحوط  ومبا  بالو�قع،  عالقتها  يف  �أو 

�غر�بي م�سكون بالرعب و�خلوف و�ملحو...
�إبر�ز �أهمية �النزياح يف جتربة �ل�ساعر  عمد �لناقد �إىل 
�نزياح  داليل،  ك�)�نزياح  وظائفه  م�ستويات  خالل  من 
و�ل�سمائر  �مل��ح��دد�ت  �ل�سمت،  �ن��زي��اح  �أو  �حل���ذف 
�لتقدمي  باحلذف،  �الإيجاز  �لنحوي،  �النزياح  و�ل�سياق، 
و�لتاأخري( وهي وظائف �أو خا�سيات �أ�سلوبية ��ستغرقت 
ولبيان  �ل�ساعر،  لق�سائد  و�لروؤيوي  �لت�سويري  �لبناء 
خ�سو�سية جتربته يف �مل�سهد �ل�سعري �ل�سبعيني �لعربي
مهارته  هي  �ل�سعرية  �جل��ر�ح  جتربة  �سمات  �أك��رث  من 
لهوية  ُيعطي  ومب��ا  �لوظيفة،  مع  �لتقانة  تعالق  يف 
كخطاب،  فاعليتها  على  تّدل  جتريبية،  �سمة  �لق�سيدة 
�جلانب  ولعل  وفكرية،  �جتماعية  كقيمة  داللتها  وعلى 
�لوظائفي يف كتابته كان �أكرث تعبري� عن تلك �ملهارة، 
فهو يجد يف �لتكر�ر ويف �لتوظيف �ال�ستعاري جمالني 
م�ستوى  على  �أخ��رى،  وظيفية  تقانات  على  مفتوحني 
�أو على م�ستوى �الختز�ل و�لبيا�ص  ��ستخد�م �ل�سمائر، 
و�لتكر�ر وهي وظائف ن�سية و�إيقاعية مهمة يف ق�سيدة 

�لنرث...
�ل�ساعر  جتربة  يف  �ال�ستعاري  للتوظيف  �لناقد  قر�ءة 
�ل�سعري،  بالتو�سيف  عالقته  ت�ستكنه  �أْن  حت��اول 
ول�)عالقات  كتابية،  ل�سيغ  �لتو�سيف  هذ�  وبا�ستدعاء 
)�للغة  تاأطري  يف  تدخل  حيث  �ص102.  �لن�ص(  د�خل 
�ملجازية و�ل�سورة �ال�ستعارية( �خلا�ص بتلك �لق�سيدة، 
وحت��والت��ه��ا،  �ل�ساعر  جت��رب��ة  ع��ن  تنف�سل  ال  و�ل��ت��ي 
�لذي  )�ملجال  طبيعة  مع  عالقتها  وع��ن  وحركيتها، 

تت�سّكل فيه �ل�سورة �ال�ستعارية( �ص105. 
ل�)�لتجربة  وعيا  بو�سفها  �أو  للعامل،  روؤي��ا  بو�سفها 
وهي  �ل�سعرية(  �جلملة  بنية  ل�)م�ستوى  �أو  �لوجودية( 
تقانات �أدرك �لناقد �أهميتها يف جتربة �ل�ساعر �لطويلة...
يف �لف�سل �ل�ساد�ص من �لكتاب )�ملكان �لدم�سقي رمز� 
و�أيقونة( حاول �لناقد و�سع جتربة �ل�ساعر �أمام حمنة 
�ملكان و�غر�به، �إذ يتبدى �ملكان �لدم�سقي هنا بو�سفه 
ح�سور� عميقا، مقابل لعبة �لغياب �لتي يعي�سها، وهذ� 
رمزية  على  ينعك�ص  و�لغياب  �حل�سور  بني  ما  �لت�ساد 
�ملكان، وعلى د�لته يف �لبنية �ل�سعرية، �إذ )�إّن مركزية 
ح�سور هذ� �ملكان بدالالته �ملختلفة يف ق�سائد �ل�ساعر، 
�لنف�سي  �الرت��ب��اط  ه��ذ�  عمق  على  �لد�لة  �لعالمة  هي 
هذ�  �سورة  طغيات  يك�سف  حيث  و�لوجد�ين،  و�لروحي 

�ملكان »�لر�كم �ملرّكب« عن جوهر هذه �لتجربة(

 الجورنال – متابعة 

متقاطعة كلمات

مهني��ًا: بو�س��عك �الطمئنان، ي�س��اهم �حلظ يف 
تهدئ��ة �الأم��ور و�إح��الل �ل�س��الم و�لطماأنين��ة 
عاطفيًا: فيما يتعلق باحلبيب �نت مدرك متامًا 

�هتمامه و��ستعد�ده للوقوف �ىل جانبك 

مهنيًا: يطر�أ حدث ما ما قد يوؤجل بع�ص م�س��اريعك، 
وق��د ت�س��طر �إىل تاأجي��ل �س��فر مث��اًل، �أو ي�س��تجد ما 
يجعلك تعّدل يف بع�ص خططك �لعملية عاطفيًا: تعيد 
�لي��وم �لنظ��ر يف �لكث��ري من �الأم��ور �لتى ت�س��عر �أنك 

ت�رشعت ب�ساأنها مع �ل�رشيك 

مهنيًا: �رش�كة ناجحة ومفاو�س��ات مثمر ب�س��اأن عقد 
�و �تفاق �و توقيع. قد تكت�سف ما �خفي عنك �و ت�ستاء 
م��ن ت�رّشفات لبع���ص �ملقّربني عاطفي��ًا: تتقرب من 
�حلبيب �أكرث فاأكرث وتكت�س��ف فيه �أمور�ً جتعلك تتعلق 

به كثري�ً وعدم �البتعاد عنه مدة طويلة

�إىل  ت��وؤدي  �أن  ميك��ن  �ملتك��ررة  �خلالف��ات  مهني��ًا: 
�سد�مات غري حم�سوبة �لنتائج، فحاول �أن تدع �الأمور 
ت�س��ري بهدوء عاطفيا: �أنت جاهز لتبد�أ وت�س��تعد لعالقة 
عاطفي��ة جديدة. عليك �أن تتاأقلم مع ت�رشفات �حلبيب 

�إن كنت تنوي �ال�ستمر�ر بهذه �لعالقة

مهني��ًا: تر�ودك م�س��اعر حتمل �إليك �حلما�س��ة الإحد�ث 
تغيري كبري، �أولالإقد�م على مغامرة ��ستثنائية عاطفيًا: 
تب��دو حيات��ك �لعاطفي��ة ممي��زة، وتتلق��ى ع��دد�ً م��ن 

�لر�سائل �لتي تفرح قلبك وت�سعرك باالطمئنان

مهني��ًا: متي��ل �إىل �مل�س��اركة يف ن��دو�ت وموؤمتر�ت 
و�إىل تلبية �لدعو�ت �الجتماعية. حان �لوقت لتهتم 

بقدر�تك �لفكرية ولتغني ثقافتك ولت�سقل مو�هبك
 عاطفي��ًا: ت�س��عر بعو�ط��ف جميل��ه جت��اه �س��خ�ص 
تعرف��ت �لي��ه �أخ��ري�ً. عليك �ن تتخ��ذ قر�ر�ً حا�س��مًا 

ب�ساأن عالقتك مبن حتب

مهني��ًا: تب��دو و�ثق��ًا ج��د�ً بنف�س��ك وقد حتقق 
�أمني��ة ما وتخّطط ل�س��فر �أو تق��وم به �أو يكون 
لزمي��ل دور فيما توؤول �إليه �لظروف عاطفيًا: 
ي��وم منا�س��ب للخط��و�ت �حل�ّسا�س��ة: �إذ� كنت 

تريد جتاوب �ل�رشيك معك، ف�ستنال ذلك 
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مهني��ًا: �ل�س��فافية تل��ّف و�س��عك �ملهن��ي، ويدوم 
ذلك طوياًل وتعود بع�ص �الأمور �إىل �س��ابق عهدها 
من �لتط��ّور عاطفيًا: قد يتناهى �إىل م�س��امعك ما 
ال حتّب��ه �أو قد يق��ع �لالمتوقع. حذ�ر لئال ت�س��اب 

بجروح �أو تعرف حو�دث موؤملة

مهني��ًا: ك��ن �أك��رث تف��اوؤاًل، فق��د ت�س��عر بالتع��ب 
و�الره��اق �لي��وم وع��دم �لق��درة عل��ى مبا���رشة 
�أعمال��ك عاطفيًا: ت�س��مع �لي��وم �لكثري من كلمات 

�ملغازلة من �حلبيب �لتى تدخل قلبك ب�رشعة

مهنيًا: ي��وم �إيجابي باإمكانك �أن تكون حمط �نظار 
�لزمالء، ت�س��عر بحما�س��ة منقطعة �لنظ��ري وبالثقة 
بالنف�ص عاطفيًا: جتتمع باملحبني وتفرح لتاأييدهم 

لك، وت�سري �الأو�ساع �لعاطفية على ما ير�م

مهني��ًا: يب���رشك هذ� �لي��وم بالتخل�ص م��ن عر�قيل 
تو�ج��ه �خلط��و�ت وتزعج بع���ص �الأعم��ال، ويزول 
�اللتبا���ص وتوّقع عقود�ً مهم��ة. عاطفيًا: �ل�رش�حة 
بين��ك وبني �ل�رشي��ك �أبرز عناوي��ن �لعالقة بينكما، 
وهذ� ما يدفعكما �إىل تفعيل �لعالقة على نحو �أكر

مهنيًا: ال تتماَد يف �أفكارك �ل�س��ود، بل �س��ع حّد�ً 
لها، وغ�ّص �لنظر عن كل ما تقع عليه عيناك من 
�أخطاء و�سو�ئب عاطفيًا: متر مبرحلة ممتازة من 
�لعالقة باحلبيب. ال تهمل م�س��اعره وخ�س�ص له 

�ملزيد من �لوقت

o �لبيه �لبو�ب 1 و�لد �لو�لد 
2 فرك �ل�س��يء بال�س��يء o ��س��م يعرف به �ل�سخ�ص 

غري ��سمه �لر�سمي o عك�ص ميت
3 فيلم م�رشي )1955( من �إخر�ج هرني بركات و 

بطولة عبد �حلليم حافظ و �إميان
4 �سخ�ص من مدينة �ل�سباب

5 ممثلة �سورية لقبها م�رشي
6 ثلثا بلح o ثمر منه زيت مذكور يف �لقر�آن )مبعرثة

o ين�سف )معكو�سة( 7 للند�ء 
o مت�سابهان o من �الأطر�ف  8 مت�سابهان 

9 كوميدي م�رشي ر�حل �س��مي م�رشح هام با�سمه 
يف �لقاهرة )بدون �ل� �لتعريف(.
o �لفن �ل�سابع 10 ملك �لطيور 

1 ممث��ل �س��وري ممي��ز �س��ارك يف �لتغريبة 
�لفل�سطينية

2 غو�ر �لطو�سة
3 �ال�س��م �لث��اين ملمث��ل م�رشح��ي كوميدي 

م�رشي o ثلثا د�ر
�أحمد حلمي 4 ممثلة م�رشية متزوجة من 

5 طع��ام يق��دم بعد �لوجبة �لرئي�س��ة o قر�أ 
وفح�ص ومتعن يف مو�سوع ما

 o �إلينا  o عائد  6 يعمل ولكن �نتاجه قليل 
مت�سابهان

o جملة مو�سيقية o �سئم  �إمارة عربية   7
o و�لدة 8 �حقاق �لعدل 

9 يو�س��ع لتجميل �لع��ني o ممثلة م�رشية 
متزوجة من نقيب �لفنانني

10 حروف مت�سابهة

عموديًا �أفقيًا
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