
7 واحة الجورنال

 9 تطبيقات مدمرة "تلتهم" 
بطارية هاتفك

مهرجان مدن الموسم دمشق 2019

الناس والبرد واإلنفلونزا..
 3 خرافات ينبغي محوها لألبد

القطط "تعمي" تركيتين.. وحالة "عصية على التصور"

 "جنوني" لمكالمات االحتيال.. فكيف 
يمكنك تفادي الظاهرة؟

خبيثة "تختبئ" داخل 
هاتفك وتعمل في صمت

حذر خرب�ء يف �لتكنولوجيا م�ستخدمي �لهو�تف �لذكية �لتي تعمل بنظام "�أندرويد"، 
من 9 تطبيقات "�س��ارة" يوؤدي ��س��تخد�مها �إىل تفريغ بطارية �لهاتف من طاقتها.  
و�أ�سار �ستيفانكو �أن �لتطبيقات حمل �لتحذير جميعها حتول �لهاتف �إىل جهاز حتكم 
ع��ن ُبع��د "رميوت كون��رول" للتلفزي��ون �أو مكيف �له��و�ء، مما يغري �مل�س��تخدمني 
بتحميله��ا. لك��ن �رسعان م��ا تظهر �آثارها �ل�س��ارة بظهور �لإعالنات ب�س��كل متكرر، 
و�لنفاد �ل�رسيع لطاقة �لبطارية.وحتمل �لتطبيقات �لت�س��عة �أ�س��ماء متقاربة، وهي:- 
 Remote control for TV and home electronics- Remote for
 television for free- Air conditioner remote control - TV
remote controlling - Remote for air conditioner - R -
 mote control for the car (prank) - Universal TV remote

controller - TV remote controller - Remote control

ل  �رس  مثل  تبدو  بالإنفلونز�  �لإ�سابة 
فاإن  وبالتايل  �ل�ستاء،  ف�سل  يف  منه  بد 
�أغلب  ويف  طبيعي،  �أم��ر  منها  �لوقاية 
�لأحيان يتدخل �لآباء يف م�ساألة �لوقاية. 
من  �لوقاية  ف��اإن  ك��ث��رون،  يعلم  وكما 
وهنا  �لبيت،  من  �أ�سا�سا  تبد�أ  �لإنفلونز� 
ياأتي دور �لن�سائح �لأبوية، �لتي يتبادلها 
�أبا عن جد، مع قليل من �ملعرفة  �لأبوين 
 70 فاإن  للر�أي  ل�ستطالع  ووفقا  �لطبية. 
�لوقاية  �إىل  يلجاأون  �لنا�س  من  �ملئة  يف 
�أو  علمي  دليل  دون  من  �لإنفلونز�  من 
مثل  خ��ر�ف��ات،  �إىل  م�ستندين  ب��الأح��رى 
طلبات  �آبائهم  من  ي�سمعون  �لأبناء  �أن 
من  �خل���روج  ب��ع��دم  تتعلق  ن�سائح  �أو 
�أفاد  كما   ، �سعرهم  يجف  �أن  قبل  �ملنزل 
��ستطالع للر�أي �أجرته "�سي �إن �إن". و�أكد 
يوؤمنون  �أنهم  �أ�سخا�س   10 كل  من   7
بال�سر�تيجيات �لر�ثية و�لفلكلورية يف 

�لوقاية من �لإنفلونز�.
�ملتعلقة  �خل��ر�ف��ات  بع�س  يلي  فيما   
�ملبلل  �ل�سعر  �لإنفلونز�:  من  بالوقاية 
�لأمر  هذ�  �أن  هي  �حلقيقة  �ملر�س  ي�سبب 
لي�س �سحيحا، فاخلروج من �ملنزل عندما 
�ملر�س،  ي�سبب  ل  جافا  �ل�سعر  يكون  ل 

�لأطفال و�ملتحدثة با�سم  وبح�سب طبيبة 
�لأط��ف��ال  لطب  �لأم��رك��ي��ة  �لأك��ادمي��ي��ة 
ي�ساب  حتى  فاإنه  وليام�سون  كاثرين 
ناقل  وج��ود  من  بد  ل  بالإنفلونز�  �مل��رء 
ميكن  �ملبلل  �ل�سعر  �أن  و�أ�سافت  للعدوى. 
لي�س  ول��ك��ن  ب��ال��ربد  �ل�سعور  ي�سبب  �أن 
�ملر�س، فال�سعر ل يجتذب عو�مل �لعدوى 

�أو �لإ�سابة باملر�س.
�أوق��ات  مع  �لبارد  �لطق�س  �أن  يت�سادف 
لكنها  وليام�سون،  بح�سب  �ل��ربد  ذروة 
وت�سدد  مرتبطني،  غر  �لأمرين  �إن  تقول 
بالربد  �لإ���س��اب��ة  �أن  على  �أخ���رى  م��رة 
�لطبيبة  وتقول  �لفرو�س.  وجود  تقت�سي 
ب��ن��ي��وي��ورك،  "كوينز"  م�ست�سفى  يف 
�لأج��و�ء  يف  �إن��ه  م��ورر،  �سيغال  �سور�نا 
مع  �أو  �لعائلية،  �جلل�سات  ت�سبح  �لباردة 
يكون  وبالتايل  �أكرث  متقاربة  �لأ�سدقاء، 
وقت  �أي  من  �أكرث  �لفرو�سات  من  �لقرب 

م�سى.
متنع  �لدو�ئية  و�ملكمالت  �لفيتامينات 
�لربد من �ملتعارف عليه �أن �لأطفال �لذين 
يتمتعون ب�سحة جيدة ويتناولون طعاما 
�أو  فيتامينات  �إىل  يحتاجون  ل  متو�زنا 
�لخت�سا�سي  بح�سب  دو�ئ��ي��ة  مكمالت 
�لأطفال  م�ست�سفى  يف  �لأطفال  باأمر��س 
يف فيالدلفيا، مايكل رو�سو. ووفقا لرو�سو 
�أن  فكرة  يدعم  ما  هناك  يوجد  ل  فاأنه 
�أن  ميكنها  و�ملكمالت  �لفيتامينات  هذه 
رو�سو  و�أ�سار  باملر�س.  �لإ�سابة  حتول 
عدم  نتذكر  �أن  �ل��ع��ادة  ج��رت  �أن���ه  �إىل 
�لإ�سابة بالإنفلونز� عندما نتناول هذه 
تاأثرها  عدم  نتذكر  ل  لكن  �ملكمالت، 
�أو ف�سلها يف �حليلولة دون �لإ�سابة 

بالفرو�س.

تركي��ا  �لهتم��ام يف  �أثارت��ا  و�قعت��ني  يف 
يت�س��بب كائ��ن حي طفيلي يوج��د يف �لقطط 
باإ�س��ابة فتات��ني، �إحد�هم��ا حت��ب �لقط��ط 

و�لأخرى تخ�ساها، بدرجات خمتلفة 
و�س��ائل  وذك��رت  �لعم��ى.  م��ن 

�إع��الم تركي��ة �إن �إحدى 
وهم��ا  �لفتات��ني، 

مقاطع��ة  م��ن 
غرب��ي  �إزم��ر 
 ، كي��ا تر
��س��مها غي��زمي 

وه��ي  يلج��ني 
�س��ية  خت�سا �

م��ن  تبل��غ  كيميائي��ة 
�لعمر 26 عام��ا، بينما 

مل يع��رف ��س��م �لفت��اة �لأخ��رى �لبالغة من 
�لعمر 24 عام��ا وهي خبرة جتميل. ووفقا 
للمعلوم��ات فق��د �لتقط��ت �لفتات��ان عدوى 
�لتوك�س��وبالزما �أو �ملقو�س��ة �لغوندية وهي 
�لأ�سا�س��ي  م�س��يفه  طفيل��ي 
ه��و �لقطة وينت�رس بو�س��اطة 
بر�زها. وفقدت يلجني �لروؤية 
بعدم��ا  �ليمن��ى،  عينه��ا  يف 
وجودها  �أثناء  لحظت 
�س��الون  يف 
�لتجمي��ل �أنه��ا ل  
�لروؤية  ت�س��تطيع 
وه��و  بو�س��وح، 
�أي�سا  ما لحظته 
�لتجمي��ل،  خب��رة 

منوه��ة �إىل �أنه��ا مل تع��د ت��رى �أثناء ح�س��ة 
تدريبي��ة �حر�فية. وبعد مر�جعة م�ست�س��فى 
بوزياكا �لتعليمي، تبني �أن �لفتاتني تعانيان 
من عدوى �لكائن �لطفيلي يف �لقطط، و�أنهما 
رمبا �لتقطتا �لعدوى من بر�ز �لقطط، بح�سب 
�س��حيفة "ديل��ي حريي��ت" �لركي��ة. و�أقرت 
يلجني باأنه��ا حتبب �لقطط وه��ي يف بع�س 
�لأحي��ان ل تهت��م عندما تالط��ف حيو�نات 
�س��الة. وقال��ت يلج��ني "لق��د فق��دت �لروؤية 
�ملئ��ة،  يف   80 بن�س��بة  �ليمن��ي  عين��ي  يف 
وعاني��ت م��ن �أي��ام ع�س��يبة نف�س��يا، لكنني 
�لآن حري�س��ة على غ�س��ل يدي بع��د مالطفة 
�لثاني��ة، ويف حال��ة  �لفت��اة  �أم��ا  �لقط��ط". 
ع�س��ية على �لت�س��ور، فقد قالت �إنها تخ�سى 
�لقط��ط ومل تالطف قط��ة يف حياتها، لكنها 

ق��د تك��ون تناول��ت �لطعام من �س��حن رمبا 
مل�س��ته قطة �سالة. وقالت �إنها فقدت �لروؤية 
باإحدى عينيها بالكامل، بينما ميكنها روؤية 
�ل�س��وء فقط يف عينها �لأخرى، م�س��رة �إىل 
�أنها مل ت�س��مع عن �ملر�س �لذي تنقله �لقطط 
يف  �لطبي��ب  ق��ال  ناحيت��ه  م��ن  لالإن�س��ان. 
م�ست�سفى "بوزياك"، بور� يوك�سل، �إن �لقطط 
قد تعدى �أي�س��ا �خلر�ف و�لأبق��ار، وبالتايل 
ينبغي عدم تن��اول �للحوم �لنيئة. و�أ�س��اف 
�أنه يجب �أل يتم تقبيل �لقطط، مو�س��حا �أنه 
على �لرغم من قوة جه��از �ملناعة �لب�رسي، 
فاإنه يت�س��من بع�س �خلل��ل، كما يف هاتني 
�حلالت��ني، م�س��ر� �إىل �أن��ه حت��ى م��ع تو�فر 
�خلي��ار�ت �لطبي��ة فاإن��ه ل ميكن ��س��تعادة 

�خلاليا �ملفقودة.

�س��هد ع��ام 2018 �نت�س��ار� جنوني��ا للمكاملات �ملزعجة، �لتي ي�س��عى �ملت�س��لون من 
خاللها �إىل خد�ع �مل�ستقبلني و�لحتيال عليهم و�رسقتهم. فقد �أعلنت خدمة "ترو كولر" 
�لهاتفي��ة عن �رتف��اع هائل يف معدلت �ملكاملات �لهاتفية �ملزعجة، �ملعروفة با�س��م 
"Spam Calls" يف جميع �أنحاء �لعامل، بن�سبة و�سلت �إىل %300 خالل 2018، 
وفق��ا مل��ا �أورده موقع “ذ� ف��رج”. وخالل �لعام �ملا�س��ي، �حتلت �لرب�زيل �ل�س��د�رة 
كاأك��رث �لدول �لذي تعر�س فيها م�س��تخدمون ملكاملات "�س��بام"، مبع��دل �أكرث من 37 
مكاملة �س��هريا لكل م�س��تخدم خلدمة "ترو كول��ر"، فيما �حتلت �لهن��د �ملرتبة �لثانية، 
علما �أنها كانت يف �ملركز �لأول خالل 2017. ولتفادي هذه �لظاهرة �ملزعجة، ين�سح 
خرب�ء �لتقنية بالعديد من �خلطو�ت، منها حظر �لأرقام �ملزعجة يدويا، وعدم �لرد على 
مكاملات من �أرقام غريبة �أو غر ماألوفة. كما ميكن مل�ستخدمي هو�تف "�آيفون" حتديد 

جهات �لت�سال �لتي ميكنها �لت�سال بك.

تعترب �لرب�مج �خلبيثة م�سكلة متفاقمة تو�جهها �أجهزة �لهو�تف �لذكية، لكن 
�خلطر �أ�سبح يكمن يف قدرتها على "�لختباء" بعد �أن �أ�سبحت �أكرث تطور�.

وموؤخ��ر� �س��حب موق��ع "غوغل ب��الي" تطبيق��ني ي�س��مان برناجم��ا خبيثا 
للم�سارف و�لبنوك، وفقا ملا ذكرته �سحيفة مرور �لربيطانية.

وبح�س��ب �ملعلومات، فاإن تطبيقا ملوثا بالربنامج �خلبيث، له عالقة بتوفر 
طاقة �لبطارية، بينما يتعلق �لثاين بتحويل �لعمالت.

و�أ�س��ار موقع "تريند مايكرو"، �خلا�س ب�رسكة ملكافحة �لفرو�س��ات، �إىل �أن 
�لتطبيقني ي�س��تخدمان برناجما خبيثا يبدو �س��بيها بجزئية برجمية م�سفرة 
يطلق عليها ��س��م "�أنوبي�س". وي�س��تطيع هذ� �لربنام��ج �خلبيث جتنب �ختبار 
غوغل �مل�س��اد للفرو�س��ات، لأنه يتخف��ى د�خل تطبيقات تب��دو من �لناحية 

�لظاهرية خالية من �لرب�مج �خلبيثة.

برامجاحذر.. انتشار

يف ف�ساء �ستي�سن بروت، �نطلقت فعاليات مهرجان مدن 
�لعام  هذ�  منّظموه  له  �ختار  �لذي   2019 دم�سق  �ملو�سم 
موؤ�ّس�سة  نّظمت  يومني  مد�ر  وعلى  بروت،  من  ينطلق  �أن 
�جتاهات – ثقافة م�ستقّلة، فعاليات ثقافّية �سّمت فنانني 
لن�ّس  م�رسحّية  ق��ر�ءة  بينها:  من  ولبنان،  �سورية  من 
جتهيز  عمل  �مل�رسحّية،  زقاق  لفرقة  جنة)  جنة،  (جنة، 
مو�سيقّية  وحفلة  (جفون)،  بعنو�ن  م�رسحي  حركي  و�أد�ء 
بعنو�ن (�سهرة �سويت) مع جمموعة متنّوعة من �ملغنيني 

و�ملو�سيقينّي �ل�سوريني
زق��اق  ف��رق��ة  �ن�سغلت   ،2014  –  2012 ع��ام��ي  ب��ني 
و�إ�سكالياته  �للبناين،  �لتاريخ  مبو�سوعة  �مل�رسحّية 
�ل�سيا�سّية و�لجتماعّية و�حتمالته �ل�رسدّية فنيًا، فقّدمت 
�لذي   (2012 وطني،  (م�رسح  بعنو�ن  �لأّول  عر�سني 

يقارب �إ�سكالية �لت�ساد بني �لإجر�م و�ل�سهادة، ومن بعده 
2014) �لذي يربط بني �لذ�كرة  عر�س (جنة، جنة، جنة، 
�لفردّية و�لذ�كرة �جلمعّية، وخ�سو�سًا �لعالقة بني يوميات 
�أحد�ث  وبني  جهة،  من  و�خل�سارة  �لفقد  حالت  �ملدينة، 
�ملا�سي  �لعام  ويف  �أخ��رى.  جهة  من  �جلمعي  �لتاريخ 
�مل�رسحيني  �لعملني  ي هذين  ن�سّ �لفرقة  �أ�سدرت   ،2018
(جنة،  لعر�س   cd �سوتي  ت�سجيل  مع  �لفار�بي  د�ر  عن 

جنة، جنة).
ممثالت  ثالث  توؤّديها  لوحات،  ع�رس  من  �لعر�س  يتاأّلف 
�أبي عاز�ر، ود�نيا حمود،  على �مل�رسح مايا زبيب، ومليا 
ح كاتب �لن�س ها�سم عدنان: "كان  يف لقاٍء تلفزيوين يو�سّ
د�ً ومق�سود�ً.  �لعمل على ذ�كرة تروى من قبل �لن�ساء متعمَّ
يحاول �لعر�س �أن يروي �لتاريخ من خالل �ملر�أة". تتناوب 
�ملمثالت على �ل�رسد، بني �لإلقاء �جلمعي حيث ُتقر�أ ُجَمل 
�لن�سِّ باإيقاٍع موّحد وموزون بني �ملوؤديات �لثالث، وبني 

�لن�ّس  ب�رسد  �ملوؤديات  �إحدى  تتفّرد  �لفردي حيث  �لإلقاء 
بينما تقوم �ملمثلتان �لباقيتان بخلق �لأجو�ء �مل�رسحّية 

�لالزمة ل�رسد �ملمثلة �لأوىل حلكايتها �أو �سهادتها.
يف �لأد�ء �جلمعي تروي �جلوقة: "يف يا ما يف بهالزمان 
يف  ما  يا  يف  خمتفي.  وهو  جندي  بّيو  �أّمو  �إبن  �ملكتفي، 
�لإبن �نخطف بالت�سعني وطالت على  بهالزمان �ملكتفي، 
ب�س  �ل�31،  لعمر  عاي�س  �سّلو  �جلندي  �لبي  �ل�سنني،  �أّمو 
خل�ست �حلرب، لقى حالو بال حياة، قتل مرتو من �حلرة 

وما طول لهوي مات".
ليحّقق  للن�ّس  �للغوّية  �ل�سياغة  على  مبذوٌل  و��سٌح  جهٌد 
وقادر�ً  �مل�رسحي  لالإلقاء  مالئمًا  ليكون  �ل�سجع،  �سعرّية 
�آخر،  عامل  �إىل  بالإ�سافة  �ل�رسدّية،  غايته  حتقيق  على 
ُيظهر بر�عة يف �لتاأليف بالدمج بني ما هو تر�جيدي، وبني 
�حل�ّس �ل�ساخر �لقادم من طريقة �لإلقاء، �إختيار �ملفرد�ت، 
و�نتقاء �لتعابر، نتلّم�س هذ� �لأ�سلوب بو�سوح يف �للوحة 

بقلبي �سور،  �سلة عنب،  ر��سي  مر�. ع  "�أنا  مثاًل:  �لتا�سعة 
بجيبتي  حمب�س،  باإيدي  جرمية،  برقبتي  حكاية،  بوجي 
بطني  ع  لبنان،  جبل  حرير  كتفي  ع  ق�سامة،  ع  ملّب�س 
لبطة، ع �سهري زوجي وبيي، ع �سدري عبقة، ع �سدري 
و�سم  �بني، ع �سدري بالطة، ع �سدري  بقعة، ع �سدري 
قلب مك�سور، ب�سوتي رّجة، بدينتي �سمطة، ع دقني دّقة، 

ع ل�ساين م�سبة".
�سهاد�ت  هي  �لعر�س  منها  يتاأّلف  �لتي  �لع�رسة  �للوحات 
�و حكايات، جتارب جماعّية وفردّية. يف �للوحة �خلام�سة 
مثاًل يتحّول �مل�رسح �إىل ��ستديو �إذ�عة، يف فر�ت �لرب�مج 
�خللفّية  يف  �لفلكّية،  و�لتوقعات  �لأب��ر�ج  عن  �ل�سباحّية 
�مُلت�سلة  لبروت)،  �سالم  قلبي  من  (لبروت  �أغنية فروز 
خالل  �بنها  فقدت  �أم  هي  �ل�سباحّية  �لإذ�ع��ّي��ة  بالفقرة 
�لتنبوؤ  خالل  من  م�سره  مبعرفة  ترغب  وهي  �لأح��د�ث، 

�لفلكي �خلا�س بربجه.

بغداد – الجورنال

متقاطعة كلمات

عموديًا أفقيًا
o ت�رسيح باحلاجة �إىل 1 �سوت �لرعد 

2 عك���س حل��و o جوهر (�ل�س��يء) o ما يعطيه �أقارب 
�لعرو�س لها يوم زو�جها

3 من طيور �لن�سف �جلنوبي للكرة �لأر�سية ول يطر 
ولكنه �سباح ماهر

4 ي�سبح ن�سيطا
o �سوت  5 مقدمة ر�أ�س �حليو�ن حيث يو�سع �لزمام 

�لع�سافر
o للند�ء o �سوت �لنحل (معكو�سة)  6 قط 

o كثر �ل�سرب. 7 �سوت �حلمام (معكو�سة) 
o ن�سف �سبغة. �أنكر �لأ�سو�ت  o يقال عنه  8 هرب 

9 �سن �لفيل
o �سوت �لذئب 10 �سوت �لبالبل 

1 �س��وت �لنعام��ة o لي�س ل��ه قيمة عند 
�لغر

o �سوت �ملاء 2 ثلثا ورل 
o عك�س خر 3 �سجاجيد 

4 ح�س��ى كبرة مل�س��اء o �س��وت �لفيل 
(معكو�سة).

5 يجل���س �جلم��ل على �لأر���س من حالة 
�لوقوف

6 �س��ع مق��د�ر� ز�ئ��د� o مر�س و�س��عف 
(معكو�سة).

o �سياح �لديك. 7 �سوت �ل�سفادع 
 o س��وت �لظبي� o (معكو�س��ة) 8 �س��نور

ف�ساء
9 للتمن��ي o �للعب �ملتميز بحركة د�ئبة 

للطفل ول يخلو من �لتخريب.
o �سوت �جلمل 10 �سون �لبط 

مهنيًا: �بد�أ بتنفيذ م�رسوعك �لذي خططت له طويال و�س��يدر عليك 
�أمو�ل جيدة، و�ستجد يف نهاية �ملطاف �أنك يف و�سع مهني جيد 
عاطفي��ًا: يغم��رك �ل�رسيك بحبه وحنان��ه وباملفاجاآت �ل�س��عيدة 
و�لأوقات �ل�س��احرة ولكنك بعيد عنه، ح��اول �أن تدخل �لفرح �إىل 

قلبه باأي طريقة لأنه باأم�ّس �حلاجة لذلك 

مهنيًا: تتمتع بقدرة كبرة على �لإقناع وباأفكار غزيرة، 
ل ترّدد يف �لإف�ساح عن ر�أيك �أو طرح �آر�ئك 

عاطفي��ًا: تقوى �لرومن�س��ية، �إعنت مبظه��رك و�رتد �أجمل 
�لثي��اب، فقد تلتقي �حلبيب �إذ� كنت خاليًا، ول �س��يما �أن 

�لوقت قد حان لالرتباط 

مهني��ًا: ح��اول �ن تبتع��د ع��ن �ل�س��وء وحت��دث ع��ن 
م�س��اريعك �ىل من تث��ق به بعيد�ً عن �أ�س��ماع �لآخرين، 

�أما يف �لعمل فتحقق جناحات كبرة ومذهلة 
عاطفيًا: ت�سر �لأمور بينك وبني �ل�رسيك كما ت�ستهيان، 
وتنتق��الن �إىل مرحل��ة جديدة م��ن �لثقة 

�ملتبادلة و�حلب �ل�سادق 

مهني��ًا: ي��وؤّدي �لأ�س��دقاء دور�ً يف تقدم��ك �ملهن��ي، وتنتمي �إىل 
جماعات قوية ود�عمة توؤيدك يف طروحاتك و�قر�حاتك �ملهنية
عاطفي��ًا: حت��رر من �ل�س��غوط وبرهن ع��ن جر�أة و�س��جاعة �أمام 
�ل�رسي��ك، ق��د تع��رف مغازل��ة جدي��ة تق��ودك �إىل نهاية �س��عيدة 

ومريحة

مهنيًا: تفاجاأ يف �لدو�ئر �لر�سمية بت�سهيالت يف �ملعامالت 
وتخلي�س �لأمور �لعالقة و�لهتمام �ل�سخ�سي بك 

عاطفيًا: حتاول �أن ت�س��لط �ل�س��وء على قدر�تك �لإن�س��انية 
وم��دى ��س��تعد�دك للت�س��امن م��ع �حلبي��ب، �ل��ذي ب��دوره 

يتجاوب معك مقدًما �لدعم و�لهتمام و�لرعاية 

مهني��ًا: تبح��ث يف ق�س��ايا متويلية وم�س��اريع كبرة ت�س��ّم 
بع���س �لزمالء �أو �جله��ات، وتقتحم �ل�س��احات وتكون و�ثقًا 

بخيار�تك
عاطفي��ًا: علي��ك �أن ترك��ز �أك��رث عل��ى جمال��ك �لعاطف��ي فالكث��ر م��ن 

�ملحطات �ملهمة يف طريقها �إليك حاملة مفاجاآت �ساّرة 

االسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الثور

الحمل

الجوزاء

السرطان

الجدي

الدلو

الحوت

 حظك 
           اليوم

مهني��ًا: توّج��ه �إلي��ك بع�س �لأ�س��ئلة يف �جتم��اع �ليوم 
ت�سبب لك �لإحر�ج ول �سيما �أنك ل تعلم �سيئًا عنها 

و�لت��ي  �إىل �ملو��س��يع �حل�سا�س��ة  عاطفي��ًا: ل تتط��رق 
ت�س��عر �أنها قد جترح �حلبيب وجتعله ي�سك فيك وتت�سبب 

باإبعاده عنك 

مهني��ًا: مكافاأة غ��ر متوقع��ة يف طريقها �إلي��ك، تقدير�ً 
جله��ودك �لكب��رة يف تنفي��ذ كل م��ا يطلب من��ك بجدية 

لفتة 
عاطفي��ًا: بع���س �لعقب��ات تق��ف بطريق��ك وحت��اول �أن 

تتجاوزها باأقل خ�سائر ممكنة حفاظًا على �لعالقة 

مهنيًا: يوم مالئم جّد�ً للتحّرك يف عدة �جتاهات وعدم ح�رس 
�جلهود باأمر �أو �ثنني لكن ل تر�هن على �لّدقة �أو �خلرب �ليقني 
عاطفي��ًا: تتاأك��د �أن �ل�رسيك ه��و عاملك وحب��ك �حلقيقي و�أن 
كل �لأخط��اء �لتي ر�فق��ت عالقتكما �لعاطفي��ة كانت نتيجة 

�نفعالت غر �رسورية 

مهنيًا: تنح���رس متاعب �لأيام �لأخ��رة، وتتحرر من 
قيد �أو ر�بط، وتو�جه �لعرث�ت و�لعقبات بعزمية �أقوى 

وتتغلب على �ملنافقني 
يف  وناجح��ًا  ومنفتح��ًا  متحّم�س��ًا  تب��دو  عاطفي��ًا: 
�لو�س��ول �إىل هدف��ك وو�ثق��ًا بنف�س��ك، ومطمئن��ًا �ىل 

م�سرك مع �ل�رسيك 

مهني��ًا: عو�م��ل �إيجابية وجّيدة على �ل�س��عيد �ملهني، 
مر�فقة مع مطالبك �ملالي��ة �ملحقة، وقد تبلغ �لهدف 

قريبًا 
عاطفيًا: يف �لأجو�ء ع�س��ق وتعّلق وكالم كثر ودعو�ت 

مر�كمة و�سحر متار�سه �أينما حللت 

مهنيًا: كن متاأنيًا جد�ً هذ� �ليوم على �ل�سعيد �ملهني 
و�ملادي، �إبحث عن �سالمتك ول تغامر يف �أي جمال 
عاطفي��ًا: تتمالك �أع�س��ابك �أم��ام �ل�رسيك ول �س��يما 
حني ت�س��در منه بع�س �لت�رسفات �ل�سبيانية، لكنك 

ت�ستوعب �لأمور ب�سعة �سدرك 
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