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تضرب الجميع بكاميرات 
"البريسكوب"

يبحثون عن الخلود… ماليين عرايا في نهر »الغانج المقدس« 

من خاليا »الزومبي« إلى األدوية.. 
تقنيات لمحاربة الشيخوخة

خلل مفاجئ يحول "الخاص" 
إلى "عام"

خبيثة "تختبئ" داخل 
هاتفك وتعمل في صمت

قب��ل �سنوات قليل��ة، كان ال�رصاع يف جمال كامريات الهوات��ف الذكية منح�رصا يف عدد نقاط 
ال�سا�سة اأو ما يعرف ب�"ميغابيك�سل"، اأما الآن، فاملناف�سة مل تعد تقت�رص على ذلك، واإمنا باتت 
ترتكز اأكرث على ماذا ميكن فعله بالكامريات يف الهواتف الذكية. وحتولت املناف�سة يف جمال 
الكام��ريات وقدراته��ا واإمكانياته��ا اإىل "جنون"، فهن��اك هواتف باأربع كام��ريات يف اخللف 
وواح��دة يف الأمام. وبالتاأكيد لن تتاأخر �رصكة اأوب��و ال�سينية عن ال�سباق وال�رصاع، فطرحت 
هاتف��ا ذكي��ا بثالث كامريات، ه��ي الأوىل من نوعها امل��زودة بعد�سات ت�ستخ��دم تكنولوجيا 
التقري��ب والتكب��ري. ويف الأجه��زة ذات الكامريت��ن اأو العد�ست��ن، غالبا ما ت�ستخ��دم العد�سة 
الثاني��ة من اأجل توفري العم��ق لل�سورة، يف حن اأ�سافت الهواتف الأك��رث تطورا ميزة العد�سة 
املقرب��ة والأحادية الل��ون والزاوية العري�سة لدعم الكامريا الرئي�سية. اأما وحدة الكامريات يف 
جه��از اأوبو اجلدي��د فتتميز بوجود 3 كامريات، واحدة منها خم�س�س��ة للزاوية العري�سة ببعد 

بوؤري ي�سل اإىل 15.9 ملم وكامريا رئي�سية اأعلى قليال، وفقا ملوقع "اإك�سرتمي تيك".

حتن حلظة يف حياة كل اإن�سان، ي�سعر فيها باأن عالمات الزمن بداأت 
بالظهور عليه، وذلك بوجود �سعر رمادي اأو جتعد يف زوايا العينن 
والتكنولوجي،  العلمي  التقدم  بف�سل  ولكن  الظهر،  اأ�سفل  يف  اأمل  اأو 
اأ�سبح احلفاظ على �سكل الإن�سان و�سحة ج�سمه و�سبابه، اأمرا ممكنا 

للجميع.
اإجراءات  باتخاذ  ال�سيخوخة  عالمات  من  التخل�ص  يحاول  البع�ص 
معاك�سة، مثل �سبغ ال�سعر الرمادي اأو الأ�سيب، اأو احلقن بالكولجن 
جميعا  اأمكننا  لو  ماذا  لكن  اأخرى،  اإج��راءات  اإىل  اللجوء  اأو  ال�سائل 
والن�ساط  ال�سحة  95 عاما مع املحافظة على  �سن  اأن نعي�ص حتى 
وروح ال�سباب كما هو احلل يف �سنوات الذروة؟ منذ �سنوات طويلة، 
كانت اأمرا�ص اخلرف وال�رصطان وق�سور القلب وال�سكري واللتهاب 
بالتاأكيد  بينها  الطبية، لكن ما يجمع  البحوث  الب�رص حمور  وف�سل 
هو: ال�سيخوخة. ويف الأثناء يحاول العلماء واملخت�سن ا�ستك�ساف 
ال�رصاين  ت�سلب  لأمرا�ص  لعالج  والتو�سل  ال�سيخوخة،  اأمرا�ص 
وداء  األزهامير  ملر�ص  املوؤدية  والأ�سباب  الكولي�سرتول  وارتفاع 
املح�سلة  يف  العالمات.  هذه  لوقف  منهم  حماولة  يف  باركن�سون، 
ثابتة،  عملية  ال�سيخوخة  اأن  هو  العلماء  يكت�سفه  ما  فاإن  النهائية، 
تتيح  ل  التي  اجل��دي��دة،  العلمية  الخ��رتاق��ات  عن  النظر  ب�رصف 
اأ�رصار  من  املزيد  واكت�ساف  قليال  اأكرث  فهم  �سوى  الآن  حتى  لهم 
بيولوجيتنا املعقدة. من الناحية العلمية وال�سحية، متكنت الرعاية 
وفقا  ال�سيخوخة،  تبطئ  لكنها مل  املوت،  اإبطاء عملية  ال�سحية من 
ملا تقوله الكاتبة العلمية �سو اأرم�سرتونغ. وبعيدا عن "فكرة اخللود"، 
متكن العلماء، بح�سب اأرم�سرتونغ، من حتقيق اخرتاقات علمية مهمة، 
منها على �سبيل املثال ما تو�سل اإليها علماء يف "مايو كلينيك" يف 
ميني�سوتا، حيث اأحد مراكز الأبحاث الرائدة يف مكافحة ال�سيخوخة 
ويلوح يف  م�ستقبلي  العلماء عن وجود عالج  فقد ك�سف  العامل.  يف 
الأفق ملكافحة ال�سيخوخة بعد اأن اأظهرت التجارب الأولية يف الب�رص 

نتائج "مثرية لالإعجاب" من خالل ما ي�سمى ب�"خاليا الزومبي".
اأو  تنق�سم  التي  اخلاليا  يفقد  فاإنه  العمر،  يف  الإن�سان  تقدم  فمع 
من  معن  عدد  بعد  النق�سام  على  قدرتها  لتقل  العادة،  يف  جتدد، 

النق�سامات، ثم ت�سل اإىل حالة ال�سيخوخة.
"اخلاليا املت�سيخة"، التي ل تعمل ولي�ست  وعند هذه املرحلة، فاإن 
ميتة بالكامل، اأو ميكن و�سفها ب�"الزومبي"، تاأخذ يف الرتاكم، مما 
هذه  ويف  اجلذعية.  اخلاليا  بوا�سطة  الأن�سجة  اإ�سالح  عملية  يثبط 

املرحلة اأي�سا، ي�سبح الإن�سان غري قادر على اإ�سالح نف�سه على نحو 
فعال، كما هو احلال عندما كان يف عمر الذروة، وبالتايل يبداأ اجل�سم 
"ال�سيخوخة  اأن  اآرم�سرتونغ  الكاتبة  وتعتقد  التدريجي.  بالتدهور 
نكون  عندما  ال�رصطان  من  احلماية  مقابل  ندفعه  الذي  الثمن  هي 

�سغارا"، وفقا ملا ذكرته �سحيفة تليغراف الربيطانية.
ال�سلبيات يف خاليا الزومبي هذه،  ومع ذلك، فاإن هناك الكثري من 

فرتاكمها مثال يت�سبب باأمرا�ص ع�سبية مثل األزهامير وباركن�سون.
علمية  درا�سة  يف  م�سارك  موؤلف  كريكالند،  جيم�ص  للدكتور  ووفقا 
ذات عالقة، فاإن هناك نحو "20 حالة خطرية تتورط فيها اخلاليا 
املت�سيخة". وب�رصف النظر عن الخرتاقات العلمية املتحققة حتى 
اإمكانية  يف  ت�سك  اأرم�سرتونغ  فاإن  القريب،  امل�ستقبل  يف  اأو  الآن 
التو�سل اإىل عالج فعال اأو ما ت�سفه باأنه "طلقة م�سادة لل�سيخوخة"، 
"ال�سيخوخة م�ساألة حتمية"، لكنها قابلة للرتوي�ص  اأن  م�سددة على 

اأدوي��ة  ال�سيخوخة  اآث��ار  من  تخفف  التي  الأدوي��ة  اأب��رز  من  اأي�سا.  
وحتمي  الكولي�سرتول  م�ستويات  خلف�ص  ت�ستخدم  التي  "ال�ستاتن"، 
خاف�ص  ع��الج  وه��و  "ميتفورمن"،  وكذلك  القلب،  اأم��را���ص  من 
ورمبا  الدموية،  والأوعية  القلب  م�ساعفات  مينع  وقد  الدم،  ل�سكر 
تقليل  يف  ي�ساعد  كما  ال�سكري  مر�سى  يف  ال�رصطان  م�ساعفات 
م�ستويات الربوتن الدهني منخف�ص الكثافة. وثمة دواء اآخر يعرف 
با�سم "رابامي�سن"، وهو عالج م�ساد للمناعة ي�ستخدم ملنع رف�ص 
الأع�ساء يف عمليات زرع الأع�ساء، ويعترب مفيدا ب�سفة خا�سة يف 
عمليات زرع الكلى، كما اأنه ميتلك خ�سائ�ص قوية م�سادة للمناعة، 

ورمبا يكون مفيدا اأي�سا يف عالج بع�ص الأمرا�ص ال�رصطانية.
ت�رصع  التي  امل��وؤدي��ة  وامل��زاج��ي��ة  الذهنية  احل��ال��ة  ع��ن  م��اذا  لكن 
به  القيام  لالإن�سان  ميكن  وماذا  والكاآبة،  الإجهاد  مثل  ال�سيخوخة، 

من اأجل جتاوز هذه املوؤثرات ال�سلبية؟

اليوغا متنح  مثل  الذهنية  الريا�سات  بع�ص  اأن ممار�سة  �سك يف  ل 
لكن  املناعة،  جهاز  تقوية  على  وتعمل  بالإيجابية  �سعورا  الإن�سان 
ل بد اأن ترتافق مع ا�ستمرارية احلركة والن�ساط  وممار�سة التمارين 
اأجل  من  الهوائية،  الدراجة  وقيادة  الرك�ص  فيها  مبا  الريا�سية، 

املحافظة على "�سباب دائم".
�ساعة  كل  واحلركة  الوقوف  من  بد  ل  املناعي،  اجلهاز  ولتح�سن 
الوقوف،  اأثناء  مكتب  على  العمل  اأي�سا  ذلك  يف  وي�ساعد  تقريبا، 
واخل�سار  الفواكه  تناول  يف  وال��زي��ادة  ال��ده��ون،  تناول  وجتنب 

الطازجة.
مركب  وهو  والري�سفرياترول،  التاأك�سد  م�سادات  تناول  وي�ساعد 
والعليق،  الأزرق  والتوت  والتوت  العنب  �سور  يف  يوجد  كيماوي 
واإطالة  املبكرة  ال�سيخوخة  جتنب  يف  احلرارية،  ال�سعرات  وحتديد 

العمر.

اعرتف��ت �رصك��ة "توي��رت" ب��اأن خل��ال يف التطبي��ق مل�ستخدم��ي الهواتف الذكي��ة، التي 
تعم��ل بنظام الت�سغيل اأندرويد، ت�سبب يف حتوي��ل التغريدات اخلا�سة للم�ستخدمن اإىل 

تغريدات عامة.
وقال��ت ال�رصك��ة اإن م�ستخدمي التطبي��ق بنظام اأندروي��د اأ�سبح��وا معر�سن لحتمال 
انك�س��اف تل��ك اخل�سو�سية ب�سب��ب اخللل يف التطبي��ق، وذلك حتى واإن اخت��اروا خيار 

اخل�سو�سية.
وكان��ت ال�رصكة �سمح��ت مل�ستخدم��ي تطبيق تويرت ح��ق حماية تغريداته��م واإخفائها 
ع��ن العام��ة وال�سماح فقط لفئة حم��دودة اأو خا�سة من املتابع��ن فقط بالطالع على 

التغريدات من ح�ساباتهم.
وغالب��ا م��ا يعمد م�ستخدم��و التطبيق اإىل حماي��ة تغريداتهم لأن ال�سم��اح لأي �سخ�ص 

بالطالع عليها قد يعر�سهم للخطر اأن ي�سبب لهم م�ساكل هم بغنى عنها.

تعترب الربامج اخلبيثة م�سكلة متفاقمة تواجهها اأجهزة الهواتف الذكية، لكن 
اخلطر اأ�سبح يكمن يف قدرتها على "الختباء" بعد اأن اأ�سبحت اأكرث تطورا.

وموؤخ��را �سح��ب موق��ع "غوغل ب��الي" تطبيق��ن ي�سم��ان برناجم��ا خبيثا 
للم�سارف والبنوك، وفقا ملا ذكرته �سحيفة مريور الربيطانية.

وبح�س��ب املعلومات، فاإن تطبيقا ملوثا بالربنامج اخلبيث، له عالقة بتوفري 
طاقة البطارية، بينما يتعلق الثاين بتحويل العمالت.

واأ�س��ار موقع "تريند مايكرو"، اخلا�ص ب�رصك��ة ملكافحة الفريو�سات، اإىل اأن 
التطبيق��ن ي�ستخدمان برناجما خبيثا يبدو �سبيه��ا بجزئية برجمية م�سفرة 
يطل��ق عليها ا�سم "اأنوبي���ص". وي�ستطيع هذا الربنام��ج اخلبيث جتنب اختبار 
غوغ��ل امل�س��اد للفريو�سات، لأنه يتخف��ى داخل تطبيقات تب��دو من الناحية 

الظاهرية خالية من الربامج اخلبيثة.

برامج"أوبو" تويتر ..

بينما  �سبابي«،  ا�ستعدت  »لقد  حما�ص  بكل  ال�سبعيني  الرجل  قال 
نهر  من  املياه  من  للتو  خرج  لقد  ج�سده.  على  من  املاء  يت�ساقط 
الرجل وحده  لي�ص هذا  الهندية.  القارة  �سبه  املقد�ص يف  »الغاجن« 
من �سيطر عليه هذا ال�سعور بالعودة اإىل ال�سباب، بل مثله مالين 
مع  ويامونا  اجلاجن  نهري  ملتقى  عند  ال�ستحمام  باأن  يعتقدون 
والروح  الأمرا�ص  من  اجل�سد  يطهر  الأ�سطوري،  �سارا�سواتي  نهر 
باأن ال�ستحمام يف هذه املياه خالل فرتة  من اخلطيئة، يوؤمنون 
تنقل  وامل��وت.  احلياة  دورة  من  اخلال�ص  اإىل  ي��وؤدي  املهرجان 
)يناير-  احل�سود«  »بركة  تقريرها  يف  جيوغرافيك،  نا�سيونال 
اأن درجة احلرارة كانت منخف�سة، والربد قار�ص، ومياه   )2014
اأ�سيب  قد  ال�سبعيني  الرجل  هذا  يكون  اأن  والطبيعي  ملوثة،  النهر 
حت�سنت  لقد  ماحدث  هو  والعك�ص  يحدث  مل  لكنه  رئوي،  باإلتهاب 
اأجريت له قبل م�ساركته  �سحته بالفعل، بناء على مناظرة طبية 
لكنها  املجلة،  تقول  فردية«،  حالة  »رمبا  وبعده،  احلدث  هذا  يف 
اآلف ال�سنن تو�سلت  اإنه قبل  �ساألت »ماذا حدث؟« تقول احلكاية 
الآلهة وال�سياطن لتفاق موؤقت يق�سي بالتعاون على خ�ص رحيق 

لكن  بينهم.  بالت�ساوي  وتق�سيمه  الأويل  اللنب  حميط  يف  اخللود 
هربت  الرحيق  حتوي  التي  القارورة(  )اأي  الكومبه  ظهرت  عندما 
ال�سياطن بها وحلقت بها الآلهة، وحتاربت الآلهة وال�سياطن 12 
يوما وليلة يف ال�سماء على القارورة. وخالل املعركة �سقطت نقاط 
اأكرب جتمع  4 مدن ت�سهد  اأ�سبحت  اأماكن،  اأربعة  الرحيق على  من 
اآباد«  »اهلل  اليون�سكو، هي  العامل، بح�سب و�سف  �سلمي يف  ب�رصي 
 12 كل  مرات  اأرب��ع  يحدث  و«نا�سيك،  و«اأوج��ان«  و«ه��اري��دوار« 
ميال«  كومبه  »ماها  حج  اإنه  الأربعة.  املدن  بن  بالتناوب  �سنة 
كانون  يناير/  من  )بداية  املا�سية  الأي��ام  فخالل  الهندو�سي، 
الثاين( و�سل مالين احلجاج الهنود اإىل مدينة اهلل اآباد )برايغراغ( 
الهند للم�ساركة يف مهرجان »ماها كومبه ميال«  الواقعة �سمايل 
الهندو�سي، ياأتي الهندو�سيون املتدينون لزيارة املدينة املقد�سة، 
الزهاد  ياأتي  اأ�سابيع.  ثمانية  وميتد  الرحيق،  عليها  �سقط  التي 
فئة  من  واملتعبدين  ال�سادهو(  طبقة  )من  والن�ّساك  والقدي�سن 
باأن  املق�سد،  بوحدة  �سعور  عليهم  ي�سيطر  وال��زوار،  الكالبافا�سي 
اإىل  النهر املقد�ص، يتوافدون  ال�رصور، ويتطهروا يف  يتخل�سوا من 
املكان ويغمرون اأج�سادهم يف مياه النهر �سديدة الربودة، يقودهم 
زاهدون عراة يك�سو اأج�سادهم الرماد وبع�سهم يعي�ص يف الكهوف، 

يكونون عراة اإل من �سرتة على الو�سط، ومنهم من يخلع تلك ال�سرتة 
ليكون عاريا متاما. ياأتي الزوار اإىل املنطقة يحملون اأمتعتهم فوق 
وبالونات  البنات  وغزل  احللوى  ببيع  باعة  يقوم  بينما  روؤو�سهم 
م�سيئة، وتتوقع احلكومة الهندية اأن يجذب مهرجان »ماها كومبه 
ميال« هذا العام ما بن 100 مليون اإىل 150 مليون �سخ�ص من 
باإقامة  للمهرجان  احلكومة  وت�ستعد  اأجنبي،  �سائح  مليون  بينهم 
14 م�ست�سفى موؤقت، تعمل على مدار ال�ساعة، وبناء اأكرث من 100 
واإقامة  احلجاج،  لتليبة حاجات  كبري   و600 مطبخ  األف حمام، 
نقاط تفتي�ص على طول الطرق املوؤدية اإىل مدينة اهلل اآباد. بالقرب 
فيها  يجل�ص  اخليام،  من  الآلف  ع�رصات  تقام  املقد�ص  النهر  من 
ي�سعلونها  �سغرية  مواقد  حول  يجتمعون  واأطفال  ون�ساء  رجال 
بهدف اإعداد الع�ساء اأو احل�سول على التدفئة. خالل املهرجان تقام 
ال�سالة وتقدمي البخور والتم�سح بالرماد، ويقوم الرجال الهندو�ص 
الفيلة  فيها  ت�سارك  م�سريات  بقيادة  بالقدا�سة  يحظون  الذين 
الب�رص،  واآلف  املو�سيقية،  والفرق  والعربات  واخليول  واجلمال 
الأماين.  حتقيق  مقابل  تدفع  بر�سوم  الهندو�سية  ال�سلوات  وتقام 
املادي  غري  للرتاث  اليون�سكو  قائمة  �سمن  م�سنف  واملهرجان 
الرتاث  لهذا  الأ�سا�سيون  الزهاد هم احلاملون  اإن  للب�رصية، وتقول 

من فئة الأخادا واأ�سحاب املعَتَزلت الهندو�سية )وي�سمى واحدها 
اأ�رصام( واملنظمات الدينية اأو الأفراد الذين يعي�سون على ال�سدقة. 
روحي  دور  املهرجان  لهذا  اأن  للمهرجان  تعريفها  يف  وت�سيف 
العادين. ويجمع  الهنود  تاأثري هائل على  وله  البالد  اأ�سا�سي يف 
احلدث بن علم الفلك، والتنجيم، والروحانية، والتقاليد الطق�سية، 
والعادات واملمار�سات الثقافية والجتماعية، ما يجعله مهرجانًا 
يقام  املهرجان  لأن  ونظرا  املختلفة.   بتجلياتها  باملعرفة  زاخراً 
عن  يعرب  اأن  الطبيعي  من  �سار  الهند،  يف  خمتلفة  مدن  اأربع  يف 
مهرجانًا  بالتايل  جعله  ما  خمتلفة،  وثقافية  اجتماعية  اأن�سطة 

متنوعًا على امل�ستوى الثقايف. 
ويكت�سب املهرجان بعدا خا�سا هذا العام قبل النتخابات العامة 
يف البلد ذي الأغلبية الهندو�سية، ويتوقع املحللون اأن يواجه حزب 
»بهاراتيا جاناتا« القومي الهندو�سي، الذي يتزعمه رئي�ص الوزراء 
مايو/اأيار  يف  مقررة  عامة  انتخابات  يف  قوية  مناف�سة  مودي، 
بيان  يف  الثقافة  وزارة  يراأ�ص  الذي  �سارما  ماهي�ص  املقبل.وقال 
»كومبه هو مزيج بن الوعي الروحي والرتاث الثقايف.. نحن اأي�سا 
الوزراء  رئي�ص  يت�سورها  كما  للهند  الرثية  التقاليد  هنا  نعر�ص 

ناريندرا مودي«.

بغداد – الجورنال

متقاطعة كلمات

عموديًا أفقيًا
o ت�رصيح باحلاجة اإىل 1 �سوت الرعد 

2 عك���ص حل��و o جوهر )ال�س��يء( o ما يعطيه اأقارب 
العرو�ص لها يوم زواجها

3 من طيور الن�سف اجلنوبي للكرة الأر�سية ول يطري 
ولكنه �سباح ماهر

4 ي�سبح ن�سيطا
o �سوت  5 مقدمة راأ�ص احليوان حيث يو�سع الزمام 

الع�سافري
o للنداء o �سوت النحل )معكو�سة(  6 قط 

o كثري ال�سرب. 7 �سوت احلمام )معكو�سة( 
o ن�سف �سبغة. اأنكر الأ�سوات  o يقال عنه  8 هرب 

9 �سن الفيل
o �سوت الذئب 10 �سوت البالبل 

1 �س��وت النعام��ة o لي�ص ل��ه قيمة عند 
الغري

o �سوت املاء 2 ثلثا ورل 
o عك�ص خري 3 �سجاجيد 

4 ح�س��ى كب��رية مل�ساء o �س��وت الفيل 
)معكو�سة(.

5 يجل���ص اجلم��ل على الأر���ص من حالة 
الوقوف

6 �س��ع مق��دارا زائ��دا o مر���ص و�سعف 
)معكو�سة(.

o �سياح الديك. 7 �سوت ال�سفادع 
 o س��وت الظبي� o )8 �سن��ور )معكو�س��ة

ف�ساء
9 للتمن��ي o اللعب املتميز بحركة دائبة 

للطفل ول يخلو من التخريب.
o �سوت اجلمل 10 �سون البط 

مهني��ًا: ابداأ بتنفيذ م�رصوعك الذي خططت له طويال و�سيدر عليك 
اأموال جيدة، و�ستجد يف نهاية املطاف اأنك يف و�سع مهني جيد 
عاطفي��ًا: يغم��رك ال�رصيك بحبه وحنان��ه وباملفاج��اآت ال�سعيدة 
والأوق��ات ال�ساحرة ولكنك بعيد عنه، ح��اول اأن تدخل الفرح اإىل 

قلبه باأي طريقة لأنه باأم�ّص احلاجة لذلك 

مهنيًا: تتمتع بقدرة كبرية على الإقناع وباأفكار غزيرة، 
ل ترتّدد يف الإف�ساح عن راأيك اأو طرح اآرائك 

عاطفي��ًا: تق��وى الرومن�سية، اإعنت مبظه��رك وارتد اأجمل 
الثي��اب، فقد تلتقي احلبيب اإذا كن��ت خاليًا، ول �سيما اأن 

الوقت قد حان لالرتباط 

مهني��ًا: ح��اول ان تبتع��د ع��ن ال�س��وء وحت��دث ع��ن 
م�ساريع��ك اىل من تث��ق به بعيداً عن اأ�سم��اع الآخرين، 

اأما يف العمل فتحقق جناحات كبرية ومذهلة 
عاطفيًا: ت�سري الأمور بينك وبن ال�رصيك كما ت�ستهيان، 
وتنتق��الن اإىل مرحل��ة جديدة م��ن الثقة 

املتبادلة واحلب ال�سادق 

مهني��ًا: ي��وؤّدي الأ�سدق��اء دوراً يف تقدم��ك املهن��ي، وتنتمي اإىل 
جماعات قوية وداعمة توؤيدك يف طروحاتك واقرتاحاتك املهنية
عاطفي��ًا: حت��رر من ال�سغ��وط وبرهن ع��ن جراأة و�سجاع��ة اأمام 
ال�رصي��ك، ق��د تع��رف مغازل��ة جدي��ة تق��ودك اإىل نهاي��ة �سعيدة 

ومريحة

مهنيًا: تفاجاأ يف الدوائر الر�سمية بت�سهيالت يف املعامالت 
وتخلي�ص الأمور العالقة والهتمام ال�سخ�سي بك 

عاطفيًا: حت��اول اأن ت�سل��ط ال�سوء على قدرات��ك الإن�سانية 
وم��دى ا�ستع��دادك للت�سام��ن م��ع احلبي��ب، ال��ذي ب��دوره 

يتجاوب معك مقدًما الدعم والهتمام والرعاية 

مهني��ًا: تبح��ث يف ق�ساي��ا متويلي��ة وم�ساريع كب��رية ت�سّم 
بع���ص الزمالء اأو اجله��ات، وتقتحم ال�ساح��ات وتكون واثقًا 

بخياراتك
عاطفي��ًا: علي��ك اأن ترك��ز اأك��رث عل��ى جمال��ك العاطف��ي فالكث��ري م��ن 

املحطات املهمة يف طريقها اإليك حاملة مفاجاآت �ساّرة 

االسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الثور

الحمل

الجوزاء

السرطان

الجدي

الدلو

الحوت

 حظك 
           اليوم

مهني��ًا: توّج��ه اإلي��ك بع�ص الأ�سئل��ة يف اجتم��اع اليوم 
ت�سبب لك الإحراج ول �سيما اأنك ل تعلم �سيئًا عنها 

والت��ي  اإىل املوا�سي��ع احل�سا�س��ة  عاطفي��ًا: ل تتط��رق 
ت�سعر اأنها قد جت��رح احلبيب وجتعله ي�سك فيك وتت�سبب 

باإبعاده عنك 

مهني��ًا: مكافاأة غ��ري متوقع��ة يف طريقها اإلي��ك، تقديراً 
جله��ودك الكب��رية يف تنفي��ذ كل م��ا يطلب من��ك بجدية 

لفتة 
عاطفي��ًا: بع���ص العقب��ات تق��ف بطريق��ك وحت��اول اأن 

تتجاوزها باأقل خ�سائر ممكنة حفاظًا على العالقة 

مهنيًا: يوم مالئم جّداً للتحّرك يف عدة اجتاهات وعدم ح�رص 
اجلهود باأمر اأو اثنن لكن ل تراهن على الّدقة اأو اخلرب اليقن 
عاطفي��ًا: تتاأك��د اأن ال�رصيك ه��و عاملك وحب��ك احلقيقي واأن 
كل الأخط��اء التي رافق��ت عالقتكما العاطفي��ة كانت نتيجة 

انفعالت غري �رصورية 

مهنيًا: تنح���رص متاعب الأيام الأخ��رية، وتتحرر من 
قيد اأو رابط، وتواجه العرثات والعقبات بعزمية اأقوى 

وتتغلب على املنافقن 
يف  وناجح��ًا  ومنفتح��ًا  متحّم�س��ًا  تب��دو  عاطفي��ًا: 
الو�س��ول اإىل هدف��ك وواثق��ًا بنف�س��ك، ومطمئن��ًا اىل 

م�سريك مع ال�رصيك 

مهني��ًا: عوام��ل اإيجابية وجّيدة عل��ى ال�سعيد املهني، 
مرتافقة مع مطالبك املالي��ة املحقة، وقد تبلغ الهدف 

قريبًا 
عاطفي��ًا: يف الأجواء ع�سق وتعّلق وكالم كثري ودعوات 

مرتاكمة و�سحر متار�سه اأينما حللت 

مهنيًا: كن متاأنيًا جداً هذا اليوم على ال�سعيد املهني 
واملادي، اإبحث عن �سالمتك ول تغامر يف اأي جمال 
عاطفي��ًا: تتمال��ك اأع�سابك اأم��ام ال�رصي��ك ول �سيما 
حن ت�سدر منه بع���ص الت�رصفات ال�سبيانية، لكنك 

ت�ستوعب الأمور ب�سعة �سدرك 
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