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تحتفل بالذكرى السنوية الـ60 
لتأسيسها

شفيق المهدي.. ساهم في إعادة بناء معالم الثقافة في العراق 

تمثل مضخة اإلنسولين حاًل 
جديدًا يرحم مرضى السكري 

فقدان حاسة الشم في الِكبر تنذر بالزهايمر

Zens سرب عناوين اإلنترنت أثناء لهواتف آي فون الجديدة من
المكالمات الصوتية

احتفلت الإدارة الوطنيــة للمالحة اجلوية والف�ساء الأمريكية املعروفة بـ"نا�سا" 
بالذكــرى ال�سنوية ال�ستني لتاأ�سي�سها، معربة عن رغبتها يف العودة من جديد اإىل 

القمر والو�سول اإىل املريخ ببعثات ماأهولة خالل الأعوام املقبلة.
وقــال مدير "نا�ســا" جيم بريدين�ستايــن يف فيديو مبنا�سبــة تاأ�سي�س الوكالة يف 
1 اأكتوبــر )ت�رشين الأول( 1958 م�ســاء الإثنني: "اليوم نحتفل باإرثنا باإطالق 
وعــد كبــر وتوجه وا�سح للرئي�ــس )الأمريكي دونالد ترامب( بالعــودة اإىل القمر 

والذهاب اإىل املريخ".
وعلــى هذا النحو، اأ�سار بريدين�ستايــن اإىل معاير ال�سيا�سة الف�سائية التي وقعها 
ترامــب يف دي�سمرب )كانــون الأول( 2017 والتي تاأمر نا�سا باإر�سال رواد ف�ساء 
اإىل القمــر بهــدف اإقامة "قاعدة" كخطــوة من اأجل اإر�سال اأول بعثــة ماأهولة اإىل 

املريخ.

قــال الربوفي�ســور نوربرت �ستيفــان اإن م�سخــة الإن�سولني 
عبــارة عــن �سنــدوق �سغــر ميــد اجل�ســم بالإن�سولني عرب 
خرطــوم رفيــع، م�ســراً اإىل اأنهــا ت�سهــم يف ت�سهيــل حيــاة 

املر�سى ب�سكل كبر.
مر�سى النوع الأول

واأو�ســح اأخ�سائــي ال�سكري الأملاين اأن م�سخــة الإن�سولني 
تنا�سب مر�سى ال�سكري من النوع الأول، والذي ل يقوم فيه 
اجل�سم باإفراز الإن�سولني تقريبًا. ويتعني على هوؤلء املر�سى 
اإمداد اجل�سم بنوعني خمتلفني من الإن�سولني، حيث يتوجب 
عليهــم َحقن ما يعرف "بالإن�سولني القاعدي" يوميًا والذي 
يغطــي الحتيــاج الأ�سا�سي للج�سم من هــذا الهرمون. وعند 
تناول الطعام، يتعني علــى املري�س قيا�س ن�سبة ال�سكر يف 
الــدم وح�ساب عدد الكربوهيدرات، التــي �سيكت�سبها اجل�سم، 
ثــم َحقن مــا ُيعــرف "بالإن�سولــني التدفقــي" ذي املفعول 
ال�رشيــع، والــذي ُيعرف اأي�ســا باإن�سولني الوجبــات. ويفعل 
الكثرون هذا بوا�سطة قلــم الإن�سولني. واأ�ساف �ستيفان اأن 
مر�ســى ال�سكري من النوع الثــاين ل يحتاجون اإىل م�سخة 
الإن�سولــني، مو�سحًا اأنه يف هذا النــوع تكون خاليا اجل�سم 
اأقــل ا�ستجابــة لالإن�سولــني، وهــو ما يرفــع م�ستــوى ال�سكر 
بالــدم. ويف الغالــب ل يحتاج مثل هــوؤلء املر�سى للعالج 
بالإن�سولــني، وبالتايل ل يحتاجــون اإىل امل�سخة. ويحتاج 
مر�ســى النوع الثــاين اإىل تغير النظام الغذائــي وممار�سة 
املزيــد مــن الريا�ســة، مــع اإمكانيــة تعاطــي دواء لعــالج 

ال�سكري يف �سورة اأقرا�س، اإذا اقت�سى الأمر ذلك.
 ومــن جانبه قال ين�ــس كروجر، رئي�س اجلمعيــة الأملانية 
مل�ساعــدة مر�ســى ال�سكــري، اإن ن�سبة ال�سكــر يف الدم تكون 
عاليــة جــداً يف ال�سبــاح الباكــر لــدى بع�ــس املر�سى، ما 
ي�ستوجب اإمداد اجل�سم بجرعات اإن�سولني على نحو اأكرث دقة 
من قلم الإن�سولــني. ويف هذه احلالة تعد م�سخة الإن�سولني 
حــاًل مثاليــًا. وينطبق ذلك اأي�سًا على مر�ســى النوع الأول، 
الذين يعانون با�ستمرار من انخفا�س �سديد يف ن�سبة ال�سكر 

بالدم، والذي ي�سكل خطراً داهمًا على ال�سحة.

يعد فقدان حا�سة ال�سم من الأعرا�س ال�سائعة لدى كبار ال�سن 
بحكم التقدم يف العمر. وينبغي اأخذ هذه امل�سكلة على حممل 
اجلــد لأنهــا قد تنــذر باأمرا�س خطــرة مثل الزهاميــر و�سوء 

التغذية والكتئاب.
اأو�ســح الربوفي�ســور رايــر فــرت اأن فقدان حا�ســة ال�سم يف 
الِكــرب يحدث ب�سبب التغرات الطارئــة على الأنف يف مرحلة 
ال�سيخوخة؛ حيث يتم فقدان خاليا ال�سم وت�سبح العظام اأكرث 
�ُسمكا وتت�سبب يف ان�سداد الأع�ساب، كما يتقل�س حجم املخ، 

ومن ثم ي�سر الإدراك احل�سي حمدوداً.
عالمة حتذير

واأ�ســاف ع�سو اجلمعية الأملانية لطــب ال�سيخوخة اأن فقدان 
حا�سة ال�سم قد يكون عالمة حتذير مبكرة لأحد اأمرا�س التاآكل 

الع�سبي، مثل األزهامير اأو الباركن�سون )ال�سلل الرعا�س(.
واأردف فــرت اأن فقــدان حا�سة ال�سم غالبًا مــا يحدث ب�سكل 
بطــيء ول يالحظــه املري�ــس عــادة، وذلك بخــالف الفقدان 
املفاجئ حلا�سة ال�سم، والذي يحدث مثال نتيجة لأحد اأمرا�س 

اجليوب الأنفية املزمنة اأو لإ�سابة الدماغ الر�سية اأو تعاطي 
اأدوية معينة اأو نق�س الزنك اأو جفاف الأغ�سية املخاطية.

عواقب وخيمة
ومــن جانبه اأ�ســار الربوفي�ســور الأملاين توما�ــس هومل اإىل 
اأن فقــدان حا�سة ال�سم يف الِكرب ترتتــب عليه عواقب وخيمة، 
حيــث ي�ســر املري�س اأكرث ُعر�ســة حلالت الت�سمــم الغذائي 
واحلــوادث املنزليــة ب�سبب عــدم قدرته على اكت�ســاف ف�ساد 

احلليب مثاًل اأو احرتاق الطعام على املوقد.

Dual+Watch Al u زين�ــس" �ساحنًا ل�سلكيًا يحمل ا�ســم"  اأطلقــت �رشكة
minium يتيــح اإمكانية ال�سحن ال�رشيع لثنني من هواتف اآي فون و�ساعة 
اأبــل ووت�س يف الوقت نف�سه. واأو�سحــت ال�رشكة الهولندية اأن ال�ساحن الال�سلكي 
يعمــل بقــدرة 20 وات، ويدعــم وظيفة ال�سحن ال�رشيع من اأبــل بقدرة 7.5 وات، 
بالتــايل ميكن اإعادة �سحن هواتف اآي فون باأ�ــرشع ما ميكن. ويتوافق ال�ساحن 
الال�سلكــي اجلديــد مع هواتف اآي فــون XS و XS Max و XR، وكذلك جميع 
الهواتــف الذكية الأخرى، التي تعتمد على معيار Qi كمعيار لل�سحن الال�سلكي، 
ومنها ال�ساعة الذكية اأبل ووت�س Series 4 واملوديالت ال�سابقة عليها. وياأتي 
ال�ساحــن الال�سلكــي بت�سميم نحيف للغايــة وب�ُسمك ل يتعــدى 8 مم، وم�سنوع 
مــن قطعة واحدة من الألومنيوم فائق اجلــودة، ول يزيد وزنه عن 290 غرامًا، 

وميتاز مو�سع ال�سحن باأنه غر قابل لالنزلق.

اكت�ســف باحــث اأمني الأمني ثغــرة اأمنية يف اإ�ســدار �سطح املكتب الر�سمــي من تطبيق 
الرتا�ســل امل�سفــر تيليغــرام لأنظمــة الت�سغيــل وينــدوز وماكنتو�ــس ولينك�ــس والن�سخة 
املخ�س�ســة لتطبيقات ويندوز، و�سمحت هذه الثغــرة بك�سف عناوين برتوكول الإنرتنت 
IP اخلا�ســة والعامــة للم�ستخدمني ب�سكل افرتا�سي اأثنــاء املكاملات ال�سوتية ب�سبب 
اإطــار العمل نظــر اإىل نظر P2P، كما مل يكن لدى امل�ستخدمــني خيار لإيقاف ت�سغيل 
امليــزة التي قد جتعلهم عر�سة للهجمــات الإلكرتونية. وتعمل اخلدمة على تعزيز نف�سها 
كخدمــة ترا�سل فــوري م�سفرة تتيــح مل�ستخدميها البالغ عددهــم 200 مليون م�ستخدم 
ن�ســط �سهريــًا اإجراء درد�ســات ومكاملــات �سوتية م�سفرة مــع م�ستخدمــني اآخرين عرب 
الإنرتنــت. وتقدم ال�رشكة خياراً ي�سمى "ل اأحد"، ميكن للم�ستخدمني تفعيله ملنع عر�س 
عناويــن IP اخلا�سة بهم اأثنــاء املكاملات ال�سوتية، لكن متكني هــذا اخليار يوؤدي اإىل 

توجيه مكاملات تيليغرام ال�سوتية عرب خوادم ال�رشكة.

تيليغرامناسا  شاحن
السلكي

“�سفيق املهدي” كاتب وخمرج م�رشحي عراقي، كان مديرا 
عاما يف وزارة الثقافة العراقية منذ عام 2003

 حياته..
 .1956 عام  الديوانية  حمافظة  يف  املهدي”  “�سفيق  ولد   
جامعة  من  الفن  فل�سفة  يف  الدكتوراه  درجة  على  وح�سل 
حمافظات  يف  عمل  عدل  كاتب  والــده   ،1996 عام  بغداد 

عديدة اأهمها مدن الو�سط.
الطفل”  ثقافة  “دار  ل  عاما  املهدي” مديرا  “�سفيق  عمل    
العراق  وم�رشح  ل�سينما  عاما  مديراً  اختر  ثم   ،2003 عام 
التابعة  الكردية  الن�رش  ثقافة  دار  دخل  ثم   .  2008 عام 
اإدارة دائرة  اإق�سائه من  لوزارة الثقافة مديرا عاما لها بعد 
بغداد  كانت  عندما   2013 عــام  يف  واملــ�ــرشح.   ال�سينما 
“�سفيق املهدي” اإىل حماكمة  عا�سمة للثقافة العربية ُقدم 
ب�سحب  الثقافة  وزارة  اأمر  معها  ترافق  العراق  يف  ق�سائية 
يده الوظيفية وتوجيه عقوبة الإنذار مع �سدور بيان ر�سمي 
خ�سبة  على  ُقدم  اأملــاين  م�رشحي  عر�س  مع  لوقوفه  �سده، 
وعلى  للحرية،  وا�سح  نداء  وفيه  العراقي  الوطني  امل�رشح 
اأثرها امتدت الحتجاجات والعت�سامات الثقافية ت�سامنا 
املحافظات،  من  والعديد  بغداد  يف  املهدي”  “�سفيق  مع 
بغداد  يف  املتنبي  �سارع  يف  ظهر  الذي  الحتجاج  واأبرزها 
عرب  ملثقفني  احتجاجات  اإىل  اإ�سافة  اأ�سابيع،  امتداد  على 
يف عدد من الدول العربية. وعمل مديرا عاما لدائرة الفنون 
ت�سكيليو  كبار  نادى  اأن  بعد  الثقافة  وزارة  يف  الت�سكيلية 

العراق بوجوب اإ�سغاله لهذا املن�سب
 امل�رشح..

 وقد عمل “�سفيق املهدي” كاأ�ستاذ جامعي منذ عام 1982، 
العراقية  ال�سويدية  النور  موؤ�س�سة  اأقامته  با�ستفتاء  فاز  و 
2009، و له موؤلفات عديدة  كاأف�سل �سخ�سية ثقافية لعام 
م�رشح  يف  وال�سورة  )ال�سفرة  و  امل�رشح(  )اأزمنة  اأبرزها 
العراقي( و)املوجز يف  الطفل( و)املوجز يف تاريخ امل�رشح 
تاريخ امل�رشح الفرن�سي احلديث: درا�سة يف جون بول �سارتر( 

اإ�سافة اإىل ع�رشات البحوث يف تخ�س�سه املهني.
 كما قدم “�سفيق املهدي” عرو�سا بارزة يف امل�رشح العراقي 
ل”�سك�سبر”  )العا�سفة(  و  )مكبث(  م�رشحيتا  واأهمها 
و)م�سعلوا احلرائق( ل”ماك�س فري�س” والتي اأحدثت اجتاها 
جتريبيا يف امل�رشح العراقي املعا�رش، وم�رشحية )املعطف( 
عن رواية ل”غوغول” بنف�س ال�سم وهو اأطول عر�س �سامت 
حلم(  )لعبة  م�رشحية  واأخــرج  العراقي،  امل�رشح  تاريخ  يف 
الكثر  اإىل  اإ�سافة  �سرتينبرج(  )اوغو�ست  ال�سويدي  للكاتب 
من العرو�س الأخرى. وهو حا�سل على جائزة اأف�سل خمرج 

م�رشحي يف العراق عام 1989.
 بناء ما هدم..

 يف حوار معه اأجرته “اإنعام عطيوي” يقول “�سفيق املهدي” 
عن افتتاح واإعادة تاأهيل املراكز الثقافية املدمرة: “�رشف 
ارتــدي  رجــل  ــا  )اأن الأيــام  اأحــد  يف  وقلت  بجد  اأعمل  اأن  يل 
امل�ساريع  وكل  العر�سات(  ب�ساحة  اجلندي  مثل  الب�سطال 
التي قمت باجنازها وافتتاحها اأتابعها ب�سكل �سخ�سي مهما 

كانت تفا�سيلها �سغرة”.

�سعبة  ظــروف  يف  الأهمية  بالغة  م�ساريع  اجنــاز  وعــن   
التحديات  هذه  اجتياز  وكيفية  كبر  متويل  اإىل  وحتتاج 
له  تكون  اأن  العام  املدير  على  “يجب  يوا�سل:  الكبرة 
اإذ  منها  ــق  وواث العالقات  من  �سبكة  بل  عميقة  عالقات 
ال�سخ�سية  بعالقاتي  عملت  لهذا  اأول(  )وطني  ب�سعار  عملت 
كانت  منجزات،  من  اإليه  اأ�سبو  كنت  ما  حتقيق  اأجــل  من 
فكل  �سهل  �سيء  هناك  يكن  ومل  جدا،  �سعبة  �سنة   2003
واعترب  الأطفال،  ثقافة  دار  ا�ستلمت  حني  مدمر  كان  �سيء 
حياة الطفل من الأمور بالغة الأهمية و�سببت جهدا ً هائاًل 
عالقاتي  على  اعتمدت  اإذ  الدار،  هذه  ترميم  واإعادة  لإحياء 
ال�سخ�سية يف اإعادة تاأهيلها، فقد كانت حمروقة متامًا كل 
�سيء فيها مدمر، فعمدت اإىل اإعادة تاأ�سي�سها بالتعاون مع 
منظمة )a.r.d( بعد اأن عجزت من احل�سول على متويل من 
الدولة. وثاين اجناز اأعدت ترميم امل�رشح الوطني من ميزانية 
اأمرا ً  كان  الــوزارة،  قبل  ولي�س من  وامل�رشح  ال�سينما  دائرة 
مذهال  ورائعا جدا ومت ت�سميمها من قبل الأخ العزيز “جبار 
جودي”. وكذلك افتتحت متحف الرتاث ال�سعبي العراقي يف 
مديرية الرتاث الذي اأحرق وتعر�س للنهب عام 2003 اإذ مت 
افتتاحه وتاأهيله، ورابع اجناز اأعدت �سمر بغداد ووجدانها 
اإذ   1991 عــام  منذ  اأغلقت  التي  كولبنكيان  قاعة  وهــي 

للوزارة،  جدا  مهمة  واأجدها   21u5u2015 يف  افتتحتها 
قاعة  افتتاح  اإعــادة  هو  اأيــام حياتي  اأجمل  من  اعترب  واأنــا 
الأطفال،  افتتاح دار ثقافة  واأهم اجنازاتي هي  كولبنكيان، 
وفخر حياتي اإعادة ترميم امل�رشح الوطني، ول اأن�سى جامعة 
بغداد حني رممت كلية الفنون اجلميلة بجهود وتعاون حمبي 
الفن والثقافة العراقية.. اأكون �سعيد عندما اأُقدم ما هو مفيد 
معر�س   23 يقارب  ما  افتتاح  اأعيد  اأن  كبر  و�رشف  لبلدي 
ت�سكيلي خالل خم�سة اأ�سهر رغم معاناة الوزارة من التق�سف 
اإل اإنه مع العمل بالإمكانيات املتاحة ا�ستطعنا حتقيق جناح 

ثقايف وفني”.
على  واإل�ــرشاف  مناق�سة  على  ال�رشف  يل  “كان  وي�سيف:   
اإن  تامة  ب�سعادة  واأ�سعر  اأطروحة ماج�ستر ودكتوراه   150
اأحد طالبي ير�سح اإىل عمادة معهد الرتاث ال�سعبي وفخر كبر 
يل اأن كل عمادات كلية الفنون اجلميلة يف العراق ومعاهدها 
هم طالبي وكنت قد در�ستهم يف البكالوريو�س اأو املاج�ستر 
اأو الدكتوراه، ومت انتخابي عميدا  لكلية الفنون اجلميلة عام 
2003 وح�سلت على 86 �سوت من جمموع 91 �سوت، لكن 
رف�ستها اأمام املوؤمتر لأن بوقتها كنت اأجد نف�سي اأ�سلح اإىل 
الكلية  اإ�سالح  اأجل امل�ساعدة يف  اأكون معاون عميد من  اأن 
البناء  اأكملنا  اأ�سهر  �ستة  وخــالل  للدمار،  تعر�سها  ب�سبب 

بناء  الثقافة  وزارة  اإىل  انتقلت   2003 نهاية  ويف  باأكمله 
مديرا  وعينت  اجلزائري  مفيد  الفا�سل  اأ�ستاذي  طلب  على 
ال�سينما  دائرة  بعدها  ومن  الأطفال  ثقافة  دائرة  يف  عاما  
الثقافة  دار  ثم  بحق،  ذهبيا   ع�رشا  �سهدت  التي  وامل�رشح 
ويل  الت�سكيلية.  الفنون  دائرة  بعدها  ومن  الكردية  والن�رش 
احلق يف اأن اأذكر منجزين مهمني هما اإعادة تاأهيل وترميم 
�سينما “الفانو�س ال�سحري” لالأطفال يف املن�سور وبافتتاح 
جدا  ال�سعب  الوقت  يف   ” امل�سحورة  املدينة  ل”باليه  رائع 
عام 2007، واإمتام مبنى “امل�رشح التجريبي” قرب امل�رشح 
عك�س  اآخر  عنوان  حتت  باأيام  بعدي  افتتح  الذي  الوطني.. 

مهماته �سمي “م�رشح الرافدين” !!!”.
 قائمة املزورين..

يقول  غرب”  جبار  “اأحمد  اأجـــراه  معه  ــر  اآخ ــوار  ح ويف   
اإن نتقدم  “نعم الآن ن�ستطيع  “�سفيق املهدي” عن ال�سينما: 
دائرة  اإن  اأقول  اإن  اأريد  ال�سينما..  تخ�س  اأ�سئلة  عن  باأجوبة 
وواجباتها  باأهدافها  )�سخمة(  موؤ�س�سة  وامل�رشح  ال�سينما 
وممتلكاتها. هذه املمتلكات �ساعت اإن كان هذا يف بغداد اأو 
خارجها.. اأق�سد املحافظات.. عام 2009 متيز �سلبيا ب�سعف 
موقفا  خلق  مما  اأحيانا  وتعرثها  بل  الت�سغيلية..  امليزانية 
حمرجا.. نحن نعرف اإن ال�سينما �سناعة.. وال�سناعة حتتاج 
الناحية  من  اأف�سل  �سيكون   2010 العام  هذا  ــوال..  اأم اإىل 
العمل  بتطوير  اخلا�سة  الوعود  اجنــاز  مت  ما  اإذا  املادية 
جناحات  حتقق  اإن  الدائرة  هذه  ا�ستطاعت  والثقايف.  الفني 
مهمة جدا يف تاريخ امل�رشح العراقي.. وهي وا�سحة وبينة 
وبجهود ا�ستطيع اإن ا�سميها )خارقة( وب�سرب ومتاعب جمة 
تقدمت ال�سينما خطوة واحدة مع اجنازات يف اأفالم وثائقية 
وروائية ق�سرة.. غر اإننا توجنا عملنا يف الإنتاج امل�سرتك 
اأول  اإنتاج  يف فيلم )كرنتينة( وهو فيلم روائي طويل ومنذ 
فيلم عراقي وحتى الآن لحق لنا القول ب )�سينما عراقية( 
ال�سينما  واجهت  فقد  العراقي(  )الفيلم  ب  نقول  ولكننا 
معوقات وتدخالت اأدت اإىل توقفها.. دائرة ال�سينما وامل�رشح 
الب�سع  بال�ستغالل  وانتهاء  ابتداء من متويلها  م�ساكل  كلها 
حتى  امل�سادرة  واأمالكها  العتباطية  والتعيينات  لأموالها 
الآن .. كل هذا يف كفة وغياب الروؤية و�سوء التخطيط و�سياع  
)اإمرباطورية  تعد  كانت  التي  الدائرة  هذه  اإىل  اأ�ساء  املنهج 
وزارة الثقافة( وحينما مت نقلي اإىل هذه الدائرة يف مثل هذا 
اليوم طلبت من ال�سيد الوزير ال�سابق فرتة �سنتني لكي اأ�سحح 
بع�س امل�سارات امللتب�سة واخلاطئة واملزورة.. وملدة عامني 
يخطر  ل  ما  والتهامات  وال�ستائم  ال�سعوبات  من  واجهت 
ر�سميا  اأعلنت  اأنني  يكفي  الأيــام..  يوم من  بال يف  يل على 
عن )قائمة املزورين( يف درجاتهم الوظيفية والعلمية حتى 
التالعب املايل اخلطر.. ومت  اأعلنت عن   القيامة.. ثم  قامت 
وال�سا�سات  والنرتنيت  ال�سحف  يف  حمكمة  خطة  تنفيذ 
مل  لكن  والتهامات..  ال�ستائم  طريق  عن  تدمري  حاولت 
ي�ستطيعوا ذلك لأن يل اأهداف اأعرفها ويل �سرب وجلد.. اليوم 
بعد �سنتني بالتمام والكمال الو�سع اأف�سل بكثر جدا.. اليوم 
اإدارة( هو الذي يعمل ويناق�س كل خطوة مع  يوجد )جمل�س 
روؤ�ساء اأق�سام اأبطال.. وانظم اإىل فريق العمل د.عواطف نعيم 
والتفاهم  باجلهود  التقدم  من  امل�ستقبل  يف  �ستمكنني  التي 

والتخطيط.. دون اإن يكون للدوافع ال�سخ�سية اأية قوة”.

بغداد = متابعة

متقاطعة كلمات

اأفقيًا 
o انهار فانتهت ح�سارة 1 َولد 

o م�سي 2 تعّوٌد غر حممود 
3 موؤ�س�س علم الكيمياء

اأعلى قمة يف العامل 4 فيها 
اأو مر�س )معكو�سة( 5 خلل 

قبــل  البجديــة  احلــروف  خمرتعــو   6
4000 �سنة

7 لعب كرة قدم عاملي
 o احلجــم  �سغــر   o �ساعــة   24  8

مت�سابهان
o غ�سن 9 تقال لبدء حديث عن بعد 

اأ�س�س علم اجلرب 10 وا�سع 

عاموديًا
اأمركا بالقنبلة النووية 1 �رشبتها 

o خوف �سديد 2 ناق�س بحدة 
o جود 3 م�سباح 

o حرف عطف o مت�سابهان  4 اطرح واقذف 
5 يف القمــح وما �سابه o عميق ل �سيء حتته 

)معكو�سة(
o جبل يف �سوريا 6 �سمر املتكلمني 

اأ�سف على ما فات  o 7 يعي�س 
8 مــن القــارات o مت�سابهــان o ع�سو متعدد 

الوظائف يف الراأ�س
9 �سخ�سيــة قاتلــة يف الأدب امل�ــرشي o من 

اليونان
10 عا�سمــة بلــد اأوربي حمايــد o ي�ستدل به 

على املكان

مهنيــًا: يتحــدث هذا اليوم عن عر�ــس جديد اأو 
مبادرة لكنــك ت�سادف الكثر مــن النتقادات 
غــر البنــاءة، فــال تعبــاأ بهــا عاطفيــًا: انتبــه 
لو�سعك العاطفــي لأنه يبدو مربــكًا وكعادتك 
تكون �سائعًا لكن لي�س هنالك ما ي�ستحق القلق

مهنيــًا: يحمل اإليك هذا اليوم فر�سًا ا�ستثنائية وظروًفا 
عامة تدعم توجهاتك وحتركاتك باجتاه البدء مب�رشوع 
كبــر تخطط لــه منذ �سنــوات عاطفيــًا: متار�ــس �سحراً 
وجاذبية ل يقاومــان، وتعرف لقاًء ا�ستثنائيا اأو عودة 

حلبيب قدمي اأو م�ساحلة بعد توتر

مهنيــًا: يتحــدث هــذا اليــوم عــن فر�سة للربــح اأو 
لإطــالق م�ــرشوع كبــر تعلــق عليــه اآمــاًل كبرة 
عاطفيــًا: اأنانيــة ال�رشيك باتــت مزعجة جــداً، لذا 

عليك تدارك الأمر والت�رشف بفاعلية كربى

مهنيــًا: تتفاءل هذا اليوم كثــراً بتحقيق رغباتك 
واأحالمك وجتعل الآخرين ي�سغون اإىل خمطّطاتك
عاطفيــًا: ال�ستعــداد والتيقــظ مطلوبــان لالأيــام 
املقبلة، وعلى الرغم من ال�سغوط الكبرة متار�س 

املزيد من الدقة والنتباه

مهنيــًا: تتخل�س اليوم نهائيًا مــن بع�س التعقيدات 
التــي تعاك�ســك وي�سلــط ال�ســوء على ق�سيــة مهنية 
عاطفيــًا: مهما �سعى بع�سهم للنيل من �سمعتك اأمام 
ال�رشيــك، فاإنهــم �سيف�سلــون لأنك الأقــوى و�ساحب 

�سمعة نظيفة

مهنيــًا: يت�سبــب اأحــد الزمــالء مب�سكلــة اإداريــة مل 
تكن يف احل�سبان لكنــك تتمكن من التخل�س منها 
�رشيعًا عاطفيــًا: ل تقحم نف�سك يف �سوؤون احلبيب 
اخلا�سة جداً، فذلك قــد ي�سبب لك بع�س اخلالفات 

معه

مهنيــًا: يب�رشك هذا اليــوم باخلر واليجابيات، 
وتتوا�ســل ب�ســورة ايجابيــة فرتتفــع �سعبيتك، 
وتــوؤدي خميلتــك دوًرا ايجابيــا يف خلق بع�س 
الفر�ــس عاطفيــًا: ل تت�ــرشع يف ت�رشفاتك مع 
ال�رشيــك لأن عامل الثقة مفقود بينكما، ال�سكوك 

حا�رشة دائمًا لتوؤجج املوقف

االسد

العذراء

امليزان

العقرب

القوس

الثور

الحمل

الجوزاء

الرسطان

الجدي

الدلو

الحوت

 حظك 
           اليوم

مهنيــًا: يوحــي هذا اليــوم ببع�ــس الفــكار املهينة 
البنــاءة واملفيــدة جــداً، ورمبــا تقــدم علــى حملــة 
ا�ستقطاب للراأي العــام وت�رشح فكرة عاطفيًا: عالقة 
جديدة تلــوح يف الأفق، لكن من الأف�ســل اأن توؤ�س�س 

لها على قواعد �سلبة لئال تنهار عند اأول اهتزاز

مهنيــًا: يحذرك اأحد الزمالء مــن املواجهات ال�سعبة 
اليــوم، ويطلــب اإليك التفكــر مليًا قبــل اأي ت�رشف، 
وانتبــه ممــا يحــاك خلــف ال�ستــار عاطفيــًا: اجلهــر 
مب�ساعــرك جتــاه ال�رشيــك مهم جــداً، لكــن ل تك�سف 

جميع اأوراقك يف هذا املجال

مهنيــًا: يلقي هذا اليوم ال�سوء على م�رشوع مهني 
جتــارب  وتخو�ــس  باهتمامــك،  ا�ستاأثــر  طاملــا 
خا�ســة جــداً عاطفيــًا: ال�سفافية واحلــب ال�سادق 
اأبــرز عناويــن العالقــة الناجحــة، وهــذا يدفعــك 

وال�رشيك اإىل تفعيلها وتوطيدها

مهنيًا: ل توؤجل �سيئًا للغد، اأجنز ما عليك ول تتورط 
يف ق�سيــة ل�ســت مطمئنًا اإليهــا عاطفيــًا: جتنب اأي 
نقا�س مع ال�رشيك، اإذ قد ت�ستاء من بع�س التفا�سيل 

اأوتواجه بعدائية من قبله

مهنيــًا: على الرغم من كل ما قــد يح�سل اليوم، تتابع 
تقّدمــك بخطى ثابتــة واأكيــدة، وحتّلق عاليــًا وتك�سب 
املزيد مــن اأ�سوات التاأييــد عاطفيــًا: التخطيط ال�سليم 
والروؤيــة امل�ستقبلية اجليــدة، ل بد مــن اأن يوؤديا دوراً 

مهمًا واأكرث تطوراً يف حياتك العاطفية


