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أصاب "واتساب".. وموجة 
الغضب تجتاح تويتر

ماذا لو لم يأِت اإللهام للكاتب؟!

سموم في "حفاظات األطفال"

أطعمة "تحمي" من السرطان.. موجودة في كل بيت

تطلق هاتفًا ذكيًا يغنيك عن 
لمسه

سوبر زووم جديدة من 
نيكون

تعر���ض تطبيق �لتو��س��ل �لف��وري "و�ت�س��اب"، �لثالثاء، �إىل عطل فن��ي منع ماليني 
�مل�س��تخدمني من تبادل ر�س��ائلهم، مما دفعه��م �إىل �لتوجه �إىل موق��ع تويرت للتعبري 
Wha t )عن غ�س��بهم. و�جتاح و�سم حمل ��سم تطبيق و�ت�س��اب باللغة �لإجنليزية 
sapp(، �إذ �نهالت �لتعليقات �لغا�سبة و�ل�ساخرة من �لعطل. و�أظهرت بيانات تويرت 
�أن هن��اك �أك��ر من 339 �ألف تغريدة تعاملت مع �لعطل �لذي طال "و�ت�س��اب"، �لذي 
ي�س��تخدمه 1.5 مليار �س��خ�ض حول �لعامل. وكتب �أحد �ملغردين: "يف �للحظة �لتي ل 
يتوفر فيها �لإنرتنت �أو و�ت�س��اب، فاإنك ت�س��عر بالعجز". وقال �آخر ب�س��خرية: "�أردت 
فت��ح توي��رت للتاأكد م��ن �أن و�ت�س��اب معطل، وبالفعل ه��و كذلك. يبدو �أنني �ساأ�س��طر 
 Down Detector لالت�س��ال بعائلت��ي! )للتحدث معه��ا(". و�أكد �ملوقع �لتقن��ي
�لذي يتابع �لأعطال �لتقنية، وقوع �لعطل يف و�ت�س��اب، م�س��ري� �إىل �أن �لأمر �أثر على 

م�ستخدمني يف �أوروبا و�أمريكا �جلنوبية ب�سكل �أ�سا�سي.

�لوكالة  ن�رشتها  حديثة  در��سة  �أظهرت 
�لغذ�ئية  و�ل�سالمة  لل�سحة  �لفرن�سية 
و�لبيئية و�ملهنية )�آن�ض(، �لأربعاء، �أنه مت 
ر�سد جمموعة خمتلفة من مو�د قد تكون 

�سامة يف حفا�سات �أطفال يف فرن�سا.
وقالت �لوكالة "بعد در��سات �أجريت على 
وجدت  ��ستخد�مها،  وكيفية  حفا�سات 
�لهيئة �لرقابية �آثار� ملو�د كيماوية عودة 

مب�ستويات عالية على نحو خطري".
مادة  �مل��و�د  هذه  ت�سمل  للدر��سة،  ووفقا 
�لتي  بروبيونال،  ميثيل  فينيل  بيوتيل 
وبع�ض  �لتجميل،  م�ستح�رش�ت  يف  تدخل 

�لعطرية  �لهيدروكربونات 
 ، ت �سا يفو جلال � و

وه������و م��ب��ي��د 
�أع�������س���اب 

����س���ائ���ع 

خماطر  لها  م��و�د  وجميعها  �ل�ستخد�م، 
�إن  �لفرن�سية  �حلكومة  وقالت  حمتملة. 
على �مل�سنعني وجتار �لتجزئة �لتاأكد من 
وقالت  �حلفا�سات.  من  �ملو�د  هذه  �إز�لة 
وز�ر�ت �ل�سحة و�لبيئة و�ملالية يف بيان 
م�سرتك "نطالب �مل�سنعني وجتار �لتجزئة 
باتخاذ �إجر�ء�ت خالل �خلم�سة ع�رش يوما 
حفا�سات  من  �ملو�د  هذه  لإز�ل��ة  �ملقبلة 
�خ��رت�ع  ب���ر�ءة  م��دة  و�نتهت  �لأطفال". 
من  �لع�رش�ت  كانت  �ل��ذي  �جلاليفو�سات 
�أرج��اء  يف  ت�سوقه  �لكيماويات  �رشكات 
��ستخد�مه  يتوقف  �أن  �ملقرر  ومن  �لعامل، 
�سنو�ت  ثالث  خالل  فرن�سا  يف  تدريجيا 
لكن �ملز�رعني م�ستثنون من حظره، لعدم 

وجود بديل ميكن �لعتماد عليه.

يق��ول �ملث��ل "نح��ن م��ا ن��اأكل"، وه��ذ� 
�س��حيح �إىل حد كبري، �إذ ي�س��من �لنظام 
�لغذ�ئي �ل�س��ليم �سحة �أف�س��ل لالإن�سان، 
�لأمر����ض  م��ن  �لكث��ري  ويجنب��ه 
�خلط��رية، وكم��ا يق��ال "درهم 
قنط��ار  م��ن  خ��ري  وقاي��ة 

عالج".
و�أثبتت �لدر��سات �أن تناول 
بع���ض �لأطعم��ة بانتظ��ام 
دفاع��ات  يع��زز  �أن  ميك��ن 
�لعدي��د م��ن  �جل�س��م �س��د 
لف��رتة طويلة،  �لأمر��ض 
مر���ض  بينه��ا  وم��ن 
�ل�رشط��ان �ل��ذي يفت��ك 

باملاليني �سنويا.
 10 هن��ا  ون�س��تعر�ض 
عل��ى  حتت��وي  �أطعم��ة 

و�لفيتامين��ات  �لأك�س��دة  م�س��اد�ت 
�أن  ميك��ن  �لت��ي  و�لألي��اف  و�ملع��ادن 
ت�ساعد ج�س��مك على حماربة منو �خلاليا 

�ل�رشطانية ب�سكل فعال.
�لتفاح

�لتف��اح  فو�ئ��د  �أف�س��ل  عل��ى  للح�س��ول 
علي��ك تناول��ه بق�رشه، فه��و يحتوي على 
م��و�د كيمائية م�س��ادة لل�رشط��ان، كما 
ي�س��م خ�س��ائ�ض م�س��ادة لاللتهاب��ات 
و�لأك�س��دة، وهو م�س��در جيدة لفيتامني 

ج و�لألياف.
�لب�سل

يعتق��د �أن �لب�س��ل يحت��وي عل��ى �لعديد 
م��ن �ملركب��ات �مل�س��ادة لل�رشطان، من 
بينه��ا �لكربيت �لع�س��وي و�لكري�س��يتني 
و�لأنثو�س��يانينات. وي�س��مل ذلك �لب�س��ل 

�لأخ�رش و�لأبي�ض و�لبني.

�لليمون
يحت��وي �لليمون وغريه من �حلم�س��يات 
عل��ى �مل��و�د �لكيميائي��ة �لنباتي��ة �لتي 
من��و  وق��ف  عل��ى  ت�س��اعد  �أنه��ا  يعتق��د 
�خلاليا �ل�رشطانية. وميكن تناوله قطعا 
ع�س��ري�.  �رشب��ه  �أو  لل�س��لطة  �إ�س��افة  �أو 

.C و�لليمون غني �أي�سا بفيتامني
�لبطاطا �حللوة

�لبطاط��ا �حلل��وة غني��ة بالكاروتين��ات 
يف  ت�س��اعد  �أنه��ا  يعتق��د  �أخ��رى  م��و�د 
�لوقاي��ة من �ل�رشطان.  وللبطاطا �حللوة 
لالأك�س��دة  م�س��ادة  خ�س��ائ�ض  �أي�س��ا 
عل��ى  حتت��وي  �أنه��ا  ك��م  و�للتهاب��ات، 

فيتامني )�أ( و�ألياف غذ�ئية مفيدة.
عني �جلمل )�جلوز(

�ألف��ا  حم���ض  عل��ى  �جل��وز  يحت��وي 
لينوليني��ك، وده��ون �أوميغ��ا 3، وكمي��ة 

كب��رية م��ن م�س��اد�ت �لأك�س��دة و�ملو�د 
�لكيميائي��ة �لنباتي��ة �لت��ي يعتق��د �أنه��ا 
ت�س��اعد يف �لوقاي��ة من �ل�رشط��ان. وهو 

غني بالنحا�ض و�ملنغنيز.
�لقهوة

تع��د حب��وب �ل��ن ذ�ت نوعي��ة �جلي��دة، 
�س��حيح،  ب�س��كل  �إعد�ده��ا  يت��م  و�لت��ي 
م�س��در� للمو�د �لكيميائية �لنباتية �لتي 
ت�ساعد �جل�سم على �لوقاية من �ل�رشطان. 
)ب(  فيتام��ني  عل��ى  �لقه��وة  وحتت��وي 

�ملفيد للج�سم.
�حلبوب �لكاملة

�أثبتت �لدر��س��ات �أن �خلبز �مل�سنوع من 
�حلب��وب �لكاملة �أف�س��ل بكثري من �خلبز 
�لأبي�ض. فالق�س��ور يف �حلب��وب �لكاملة 
تعم��ل كم�س��اد�ت لالأك�س��دة وميك��ن �أن 

متنع �خلاليا �ل�رشطانية من �لتكاثر.

تعت��زم �رشكة �إل جي ك�س��ف جه��از ذكي جديد ي�س��تغني عن مل�ض �ل�سا�س��ة للتحكم 
فيه، مبنا�سبة �ملوؤمتر �لعاملي للمحمول، �لذي ينطلق يف 25 فرب�ير)�سباط( �ملقبل 

برب�سلونة.
و�أر�س��لت �ل�رشك��ة �لكورية �جلنوبية دعوة على �س��كل مقطع فيدي��و مدته 13 ثانية 
بعبارة "ود�عًا للم�ض"، لهاتف ذكي،مل ُيعرف ��سمه بعد، بو�جهة ميكن �لتحكم فيها 

باإمياء�ت �ليد فقط.
وُيعتق��د �أن تق��دمي �إل ج��ي هاتف��ًا ذكي��ًا ل يحت��اج مل�س��ًا ق��د ي�س��اعدها عل��ى جذ 
�مل�س��تخدمني �لذي��ن يبحث��ون ع��ن �لبت��كار يف �س��وق �جت بال���رشكات و�لهو�ت��ف 
�ملت�س��ابهة. و�س��بق لل�رشكة �لكورية �لإعالن يف وقت �س��ابق هذ� �ل�س��هر، �نخفا�ض 
�أرباحها �لف�سلية يف �لربع �لر�بع من 2018 مبا ي�سل �إىل %80، �أدنى بكثري مما 

توقعه �ملحللون.

Coo t و Coolpix A1000 ،  �أطلقت �رشكة نيكون �ثنتني من كامري�ت �ل�س��وبر زووم �جلديدة
pix B600 و�أو�س��حت �ل�رشكة �ليابانية �أنها تهدف بهما، �إىل تلبية متطلبات ع�س��اق �لت�س��وير 
�لفوتوغر�يف مع ��س��تعمال نطاق زووم كبري بدء�ً من �لز�وية �لو��س��عة وحتى �لعد�س��ة �ل�سوبر زووم. 
وتروج �رشكة نيكون للكامري�ت �جلديدة، مب�ست�س��عر CMOS بدقة 16 ميغابيك�س��ل مع �لتعري�ض 
�خللفي بالإ�س��افة �إىل وظيفة تثبيت �ل�س��ورة �لب�رشي �لفعال، وبالتايل فاإنه ميكن �حل�س��ول على 
 Coolpix A1000 نتائج ت�س��وير جيدة يف ظل ظروف �لإ�س��اءة �ل�س��يئة. وتاأتي كامري� نيكون
ب��وزن ل يزي��د 330 غر�مًا م��ع زوم Nikkor ب�رشي 35x وبعد بوؤري 24t840 مم، وتت�س��من 
كامري� نيكون �جلديدة �أي�سا، حمدد منظر �إلكرتوين مدمج EVF بدقة 1166000 بيك�سل، و�سا�سة 
 Coolpix مل�س��ية 3 بو�س��ة قابلة لالإمالة تعمل بدقة 1036000 بي�س��كل. وتتيح كامري� نيكون
A1000 �جلديدة �لتقاط �ل�سور ب�سيغة RAW وت�سجيل مقاطع �لفيديو بدقة 4K ب�رشعة 30 

�سورة يف �لثانية �أو بتقنية �لدقة �لفائقة �لكاملة ب�رشعة 60 �سورة يف �لثانية.

كاميراتعطل LG

رو�يتها  تكتب  �لليندي وهي  �إيز�بيل  �لت�سيلية  �لكاتبة  عّنا  غابت 
�لتي كتبْت  �ل�ّساردة �حلّرة  �لروح  تلك  �ل�ستاء"؛  "ما ور�ء  �لأخرية 
بها رو�ياِتها �ملوؤّثرة مثل: "بيت �لأرو�ح"، "�سورة عتيقة"، "�بنة 
�حلّظ"، وغريها من �لّرو�يات. �لّرو�ئية �لتي متّكنت من �رشِد تاريِخ 
بلِدها "ت�سيلي" من خالل حكايات بطالِتها �لن�ساء، ومزِج �لّتاريخ 
�لبوح  يف  و�جل��ر�أة  �لقوّية  �حلّب  وق�س�ِض  �ل�ّسحرية،  بالو�قعّية 
و�ملكا�سفة، �بتعدت عن ملعِبها �لأ�سا�سي لتنتقَل �إىل �أماكَن �أخرى 

بدْت خطو�تها متعّرة خاللها.
�ل�ستاء"،  ور�ء  "ما  قر�ءة  �نتهاء  عقب  ت�سّلل  �لذي  �لإح�سا�ض  هذ� 
تخّلت  فقد  �لياباين"؛  "�لعا�سق  رو�يتها  مع  �سابق  �سدى  له  كان 
وهذ�  �ل�سابقة،  �أعماَلها  مّيز  ما  كّل  عن  �لعملنْي  كال  يف  �لكاتبة 
لي�ض عيبًا يف حّد ذ�ِته، ورمّبا يكون من �ل�رشورّي للكاتب �أن يغرّي 
جلَده ويفاجئ قّر�ءه، وهذ� ما فعلْته �لليندي من قبل، حني كتبْت 

"زورو" و "مدينة �لبهائم"، وهي جتنح للرو�ية �لفانتازية، ولكن 
مل يكن يف ذ�ك �جلنوح �أُيّ �نفعال تطغى عليه �لرثرة، ويغيب عنه 

�مل�سوغ �لفني.
ما �لذي فعلْته �لليندي يف "ما ر�ء �ل�ستاء" كي ت�ستحّق هذ� �لكالم؟ 
بب�ساطة قامت �لكاتبُة �لذكّية باإعد�د رو�ية حتاكي جميع �لأذو�ق، 
�ليهود،  و�لأمريكيني،  �أمريكا  �إىل  �ملهاجرين  �لأثرياء،  �لفقر�ء، 
نحو  و�ملحايدين  �مللحدين  �لّروحية،  باملثل  �ملوؤمنني  �ملثليني، 
�لأديان و�سائر �ملعتقد�ت، �لثورّيني و�ملحافظني، �لتائهني �لذين 
�لّثمل و�ملخّدر�ت، و�ملكافحني من  �أم�سو� �سطر�ً من عمِرهم بني 

�أجِل �حلياة.
هذه  بني  �جلمع  لأّن  �ل�سدفة،  قبيل  من  �خللطة  ه��ذه  تكن  مل 
م�رشح  �أمريكا،  �أر�ض  على  فعاًل  تتو�جد  �أن  �ملمكن  من  �لرتكيبة 
�أحد�ث �لرو�ية، لكّنه من �لع�سري قبوُلها وه�سمها يف عمٍل �إبد�عّي 
�أو من جانب  �لأحد�ث  �سو�ًء يف  �لفتعال،  �سبهة  دون وجود  من 
�أن ت�سفي على  �لكاتبة  �أر�دت  �لأبطال ومو�قفهم، فقد  �ختيار�ت 

�أنها  �إل  �لت�سويق،  �أ�سلوب  على  م�ستندًة  �ملغامرة  طابَع  رو�يِتها 
وقعت يف فّخ �لالمنطقية، و�لأحد�ث غري �ملرّبرة.

مقاًل  حتتاج  �لتي  �ل��رو�ي��ة  م�سموِن  يف  �خلو�ض  عن  وبعيد�ً 
بع�ِض  عند  �لغرت�ب  روِح  غياَب  �إن  �لقول  ينبغي  منف�ساًل،رمّبا 
معه  يحمل  �أن  لبّد  و�لنتماء،  بال�ستقر�ر  و�لح�سا�ض  �لكّتاب، 
�سيء ميكن �حل�سول عليه من دون خ�سائر.  �رشيبة ما، حيث ل 
ت�سعر  �إنها  �لأخ��رية  حو�ر�تها  �أح��د  يف  �لليندي  �إيز�بيل  قالت 
مّرت  �أن  بعد  �أبد�ً،  مكاَنها  تغرّي  لن  و�إنها  �أمريكا،  بال�ستقر�ر يف 

بخم�ض �سنو�ت ع�سيبة. 
ومن �ملعروف لقّر�ئها �أنها �نف�سلْت عن زوِجها �ملحامي و�لكاتب 
ة حّب، وعالقة زو�ج طويلة، لكّن �لكاتبة  ويلي غوردون بعد ق�سّ
تك�سفها  مل  لأ�سباٍب  �مل�ستنزفة  للعالقة  ح��ّد�ً  و�سعْت  �ل�ّسجاعة 
دق و�ل�سفافية حني كتبت  �أنها كانت �سديدَة �ل�سّ حتى �لآن، رغم 
مذّكر�تها "ح�سيلة �لأّيام"، لتحكي عن عالقتها مع زوِجها ومع 
�سدوُر  �ملنتظر  من  كان  ورمّبا  �لتفا�سيل،  �أدّق  كا�سفًة  �أ�رشتها، 

ن�ضٍّ �آخر يو�زي تلك �ل�سفافية �لبديعة، لكّن كّل ما �سدر لها بعد 
تلك �ملذّكر�ت مل يكن يف مو�ز�ِتها، ل على �مل�ستوى �لفّني، ول يف 

دق �لإبد�عي. �ل�سّ
ثمة م�سهد يف "ح�سيلة �لأّيام"، �أذكره جّيد�ً حني تعرتف �لليندي 
�أنها �أح�ّست لوهلٍة ما �أّن بئرها �لد�خلي قد ن�سب، فقّررت حينها 
�أن  يبدو  �ل�ستاء"،  "ماور�ء  رو�ية  ويف   ، �لهند  �إىل  برحلٍة  �لقياَم 
�عتادت  فقد  بالتو�جد،  �لرغبة  عليه  طغى  بالّن�سوب  �لح�سا�ض 
كّل  مطلع  يناير،  من  �لثامن  �ليوم  يف  جديد  بعمٍل  �لبدَء  �لكاتبُة 

عام.
جّر�ً  يجّره  �أن  للكاتب  يحّق  هل  �لإلهام؟  ياأت  مل  لو  ماذ�  ولكن، 
للقدوم؟ �أو ماذ� �إن �أتى ناق�سًا، ولي�ض يف حّلته �لأبهى، و�لكاتب 
ه �جلديد فيه ثغر�ت ل تخفى على قارٍئ  يدرك يف �أعماقه �أن ن�سّ
وحتقيقه  �ل�سوق،  يف  كتاب  وج��ود  �إغ��ر�ء  هل  �ض؟!  متخ�سّ غري 
مبيعاٍت عالية يكون غالبًا ما �أقوى من �لرتّيث لإعادة �لنظر يف 

�لعمل �لإبد�عي؟

بغداد – الجورنال

متقاطعة كلمات

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

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

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

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

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

o كثري �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�ض ل��ه قيمة عند 
�لغري

o �سوت �ملاء 2 ثلثا ورل 
o عك�ض خري 3 �سجاجيد 

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

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

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

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

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

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

مهنيًا: �أمن �لإ�ستعد�د�ت �لالزمة لتنفيذ �مل�رشوع �لذي بني يديك 
لأن �لنجاح موؤكد، ورمبا يكون �أف�سل وقت لذلك هو هذ� �ليوم 

عاطفي��ًا: تو�جه بع�ض �ل�س��عوبات يف �لعالق��ة �لعاطفية ورمّبا 
تتعامل مع �ل�رشيك ب�سّدة �أو جفاء، فكن متيّقًظا لهذ� �لأمر 

مهنيًا: يثري هذ� �ليوم ق�س��ة قدمية وي�س��عها على ب�ساط 
�لبحث جمدد�ً، فتنكب على در��ستها من خمتلف �جلو�نب 
عاطفيًا: �إجلاأ �ىل حد�سك لإيجاد �حللول، لكن �لأف�سل �أّل 
تعال��ج �لأمور ب�س��كل علني، بل بين��ك وبني �ل�رشيك ويف 

�لوقت �ملنا�سب 

مهنيًا: يخف �ل�س��غط وت�س��عر بذلك ويدعوك هذ� �ليوم 
و�لأف��كار، ويجعل��ك  �لرغب��ات  وتنفي��ذ  �لنفت��اح  �إىل 

ت�ستفيد من بع�ض �لظروف 
عاطفي��ًا: غيم��ة عاب��رة يف �لعالق��ة مع �ل�رشي��ك، لكن 
ي�ستح�س��ن ع��دم تدخل �لآخري��ن حتى ل 

تزد�د �لأمور تعقيد�ً بينكما 

مهنيًا: يتحدث هذ� �ليوم عن �رشورة ت�سوية و�سع �سخ�سي قد 
ي�ستجّد يف جمال عملك وميكن �أن يتطور نحو �لأ�سو�ء، �نتبه

عاطفيًا: �أن�س��ح ل��ك تقدمي بع�ض �لتن��ازلت �أو �إعادة �لنظر 
يف بع���ض �لق��ر�ر�ت �أو �ملو�قف �لتي �أث��ارت حتّفظ �ل�رشيك 

�أو ��ستياءه 

مهنيًا: تو�جه م�س��كلة طارئة تتعلق بارتباط مهني �س��ابق 
مل ت�ستطع �إيفاء تعهدك به، �نتبه للنز�عات 

عاطفي��ًا: ت�س��افر يف رحل��ة، وتتلقى وعود�ً كثرية، وي�س��ود 
�حلب و�لأجو�ء �لإيجابية بينك وبني �ل�رشيك �لذي يعرب لك 

عن م�ساعره ب�سدق كبري 

مهنيًا: مهار�تك يف �لعمل لن تتطور وحدها، �أنت بحاجة �إىل بذل �جلهد 
م��ن �أج��ل �لتعلم ومعرفة �ملزي��د حول طريقة �أد�ء عمل��ك، يجب �أن تبذل 

جهًد� كبرًي� يف هذ� �لأمر 
عاطفي��ًا: ح��اول �أن تك��ون �أكر مرون��ة يف �لتعامل م��ع طلبات �لطرف 

�لآخر �إذ� كنت تريد �حلفاظ على هذه �لعالقة من �لنهيار 
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مهنيًا: يب�رش هذ� �ليوم مبن�سوب كبري من �حلظ على �ل�سعيد 
�ملهني، لكن حت�ّسب لأي طارىء ول ت�سّدق بع�ض �لوعود 

عاطفي��ًا: تطر�أ �ليوم �لكثري من �لأحد�ث �ل�س��عيده �لتي تغري 
م�س��ار حياتك �لعاطفية نحو �لأف�سل وتن�سغل بق�سية مهمة 

مع �حلبيب 

مهني��ًا: يتح��دث هذ� �لي��وم عن عملية �رش�ئي��ة �أو عملية 
بيع �أو عن ��ستثمار تخطط له وقد توؤمتن على �رّش 

عاطفيًا: ترت�جع �ليوم عن بع�ض �لقر�ر�ت نتيجة بع�ض 
�ل�س��غوط وتكون عالقتك باحلبيب م�س��تقرة وعلى خري 

ما ير�م وكما ت�ستهيان 

مهني��ًا: يع��زز هذ� �لي��وم مكانتك �ل�سخ�س��ية وي�س��في عليك 
�س��حر�ً ويب�رش بفرتة من �ل�س��عبية و�لنج��اح �ملنقطع �لنظري، 

فاطمئن 
عاطفيًا: قم برحلة مع �ل�رشيك �إىل �إحدى �لدول، بعدما مررت 

باإرهاق وجهد بذلتهما لإجناز م�رشوع �لعمر 

مهني��ًا: يحاول �أحد �ملتطفلني عل��ى �ملجال �ملهني �أن 
ي�س��ّو�ض عل��ى م�رشوع ل��ك �أو عقد �أو ي�س��عى لكي يجعل 

�أحد �لأحالم يتبخر 
عاطفيًا: �أنت �رشيك ودود وخمل�ض، وت�سعى �إىل �إر�ساء 
�ل�رشيك، وتتمتع بحيوية خالقة وبطباع هادئة وب�سعة 

فكر وبقدرة كبرية على �ل�ستيعاب 

مهنيًا: ي�س��عك ه��ذ� �ليوم �أم��ام خيار دقي��ق ويجعلك 
حائ��ر�ً يف قر�ر يج��ب �أن تتخذه، ومتار�ض ��س��تقاللية 

ومياًل �ىل �لنتفا�سة و�لرف�ض و�لثورة 
عاطفي��ًا: تط��ّور�ت مفاجئ��ة تتطّل��ب عناية م��ن قبلك 
بال�رشي��ك �أو يقت���رش �لأمر على ���رشورة �حلو�ر وعدم 

�لذهاب بالهو�ج�ض بعيد� 

مهنيًا: ت�سهل �ملحادثات وتزدهر، وت�سعر �أنك حتررت 
من قيد وت�سع �للم�سات �لأخرية على م�رشوع خا�ض 
و�س��عك  بتح�س��ني  ق��ر�ر�ً  و�تخ��ذ  حت��ّرك  عاطفي��ًا: 
و�لعاطفي، و�إذ� كنت وحيد�ً تفرح بازدهار �لعالقات، 

ولن تعاين �لوحدة بعد �ليوم 
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