
7 واحة الجورنال

يكسر الحواجز.. دمج واتساب 
وإنستغرام وماسنجر

هموم شعرية: مع عبد العظيم فنجان

للسيدات فقط.. تحذير طبي 
خطير من الدجاج المقلي

خليط للتنظيف من مواد منزلية يبهر األمهات

تشغيل "آيفون" المقبل.. 
كيف يمكن أن ينقذ حياتك؟

عن "هاتف األحالم".. ليس من 
سامسونغ وال هواوي

يخط��ط في�سب��وك للجم��ع ب��ن خدم��ات املرا�سل��ة ع��ر تطبيقات��ه ، ودمج 
الدرد�س��ات يف وات�س��اب وم�سنج��ر واإن�ستغ��رام، حي��ث �سيتمك��ن م�ستخ��دم 
الوات�ساب من بدء حمادثة مع م�ستخدم اإن�ستغرام اأو م�سنجر وك�رس احلواجز 
ب��ن املن�س��ات االجتماعية على في�سب��وك. كما �سيتمك��ن م�ستخدم  تطبيق 
م�سنج��ر  اأو اإن�ستغ��رام م��ن اإر�س��ال حمادث��ة م�سف��رة م��ن �سخ���ص اإىل اآخر 
لدي��ه ح�س��اب وات�ساب فقط. و�سيبق��ى كل من م�سنجر واإن�ستغ��رام ووات�ساب 
تطبيقات منف�سلة على ال�سا�سة الرئي�سية وقائمة بذاتها ولكن �سيتم توحيد 
ميزات املرا�سلة فيما بن هذه التطبيقات. وهدف التوحيد على ما يبدو هو 
اإبق��اء امل�ستخدمن داخ��ل منظومة في�سبوك، والتي �ستحتف��ل ال�سهر القادم 
مبيالدها ال�15 ، واأي�س��ا �سي�سمح ل�سبكة التوا�سل االأكر بالتعامل ب�سورة 

اف�سل بالتناف�ص اأمام عمالقة التكنولوجيا- مثل جوجل واآبل.

جيدا،  املقلي  الدجاج  اأن  يعتقد  اأح��د  ال 
اأنه ال باأ�ص من  ولكن معظم النا�ص يرون 
وفقا  لكن  االأوق��ات.  من  وقت  يف  تناوله 
املقلي  الدجاج  تناول  فاإن  جديد،  لبحث 

بانتظام يزيد من خطر الوفاة املبكرة.
دورية  ن�رستها  التي  الدرا�سة  وجدت  فقد 
اأن  العريقة  الطبية  جورنال  ريفيود  بري 
تناول الطعام املقلي يرتبط بزيادة خطر 

الوفاة املبكرة للن�ساء بعد �سن الياأ�ص.
ا�ستبيان  بيانات  الباحثون  وا�ستخدم 
 106.966 ل�  الغذائية  الوجبات  لتقييم 
 79 و   50 بن  اأعمارهن  ت��راوح  ام��راأة 
عاًما   18 مل��دة  متابعتهن  ومت��ت  عاًما 

حتى فراير 2017.
التي  امل���رات  ع��دد  يف  الباحثون  ونظر 
املختلفة  املقلية  االأطعمة  فيها  تناولوا 
املقلية  واالأ�سماك  املقلي  الدجاج  مثل 
املقلية  والبطاط�ص  املقلي  وامل��ح��ار 

ورقائق التورتيا املقلية، والتاكو.
امراأة   31588 الوقت، توفت  وخالل ذلك 
يف  ال�سبب  وحدها  القلب  اأمرا�ص  كانت   ،
يف  الوفيات،  تلك  من  حالة   8358 وفاة 
حن توفت 13880 امراأة الأ�سباب اخرى.

يوي  ع��ن  اأن  اأن  �سي  �سبكة  ونقلت 
اأي��وا  جامعة  يف  االأوب��ئ��ة  ع��امل  ب��او، 

اإج��راء وال������ذي ����س���ارك يف 
نحن  " : �سة ا ر لد ا
ا�ستهالك  اأن  نعلم 

اأمر  املقلية  االأطعمة 
�سائع جًدا يف الواليات 

املتحدة وكذلك يف جميع 
ال   ، احلظ  ل�سوء  العامل.  اأنحاء 

نعرف �سوى القليل جًدا عن التاأثري 

االأطعمة  ال�ستهالك  املدى  طويل  ال�سحي 
املقلية".

من  االأوىل  هي  الدرا�سة  ه��ذه  اأن  ويبدو 
اأظهرت  ال�سابقة  االأبحاث  لكن   ، نوعها 
املقلي  الطعام  تناول  بن  �سلة  وج��ود 
القلب  باأمرا�ص  االإ�سابة  خطر  وزي��ادة 

وال�سكري.
وع��م��وم��ا ، ب��ع��د ح�����س��اب من��ط احل��ي��اة ، 
وجودة النظام الغذائي ، وم�ستوى التعليم 
تناول  اأن  النتائج  اأظ��ه��رت   ، وال��دخ��ل   ،
بزيادة  يرتبط  بانتظام  املقلي  الطعام 

خطر املوت.
الذين  اأولئك  ف��اإن   ، التحديد  وجه  وعلى 
اليوم  يف  اأك��ر  اأو  واح��دة  وجبة  تناولوا 
لديهم خماطر اأعلى بن�سبة 8 يف املئة من 

اأولئك الذين مل يتناولوا الطعام املقلي.
بخطر  اليومي  املقلي  ال��دج��اج  وارت��ب��ط 
عن  املئة  يف   13 قدرها  بزيادة  الوفاة 
اأي �سبب اآخر، وزيادة خطر الوفاة بن�سبة 
12 يف املئة من م�سكالت مرتبطة بالقلب 
مقلي.  طعام  اأي  ت��ن��اول  بعدم  مقارنًة 
خماطر  ب��زي��ادة  املقلي  ال�سمك  وارت��ب��ط 

الوفاة بن�سبة 7 يف املئة.

بالتنظي��ف حيل��ة  املهوو�س��ون  و�س��ف 
ب�سيط��ة الم��راأة اأ�سرالي��ة للق�س��اء على 
ال�سح��وم والو�س��خ املراك��م عل��ى �سطح 
بعدم��ا  وذل��ك  ب�"ال�سحري��ة"،  موقده��ا 

ح�سلوا على نتائج "رائعة".
االأ�سرالي��ات  م��ن  وتت�س��ارك جمموع��ة 
حي��ال ون�سائ��ح للتنظيف، عل��ى �سفحة 
خا�س��ة بهن على موق��ع "في�سبوك"، يف 
حماول��ة مل�ساع��دة بع�سه��ن يف احلفاظ 

على نظافة منازلهن.
وقال��ت �سيدة، من والي��ة فيكتوريا، اإنها 
اخت��رت مزيًج��ا م��ن خم�س��ة مكون��ات 
للتنظي��ف. واأ�ساف��ت "ه��ذه املكونات 

حقا تعد حال �سحريا".
وبح�سب م��ا نقلت �سحيفة ديلي ميل 
الريطانية، فاإنه ال يوجد منزل يخلو 

من مكونات هذا املزيج تقريبا.

ون���رست االأ�سرالي��ة �س��ورا للحالة التي 
عليها املوقد )الفرن( قبل وبعد ا�ستخدام 
تركيبته��ا العجيبة. وك�سف��ت ال�سيدة عن 
خلطته��ا قائل��ة اإنه��ا عبارة ع��ن "مياه، 
وخ��ل، و�سائ��ل غ�س��ل ال�سح��ون، وزي��ت 
الكينا اأو الكافور، وبيكربونات ال�سودا."
تنظي��ف  كره��ت  اإنه��ا  ال�سي��دة  وقال��ت 
موقده��ا ب�سب��ب الوقت واملجه��ود الذي 
ال�سح��وم  م��ن  تنظيف��ه  عملي��ة  تتطلب��ه 
والو�س��خ ال��ذي يك��ون عليه دائم��ا، لكن 
اإليه��ا  تو�سل��ت  الت��ي  الركيب��ة  به��ذه 
وال  �سهل��ة  التنظي��ف  عملي��ة  اأ�سبح��ت 

تتطلب �سوى ال�سائل وقطعة قما�ص. 
وال تقت���رس فوائ��د "ال�ساح��ل ال�سحري" 
على تنظيف املواقد، بل ميكن ا�ستخدامه 
يف اإزالة االأو�س��اخ عن الزجاج واالأ�سطح 

االأخرى.

بع��د اأن ظلت حتديثات نظ��م ت�سغيل هواتف "اآيفون" ل�سن��وات تعتمد فقط تطويرات 
تقنية، �سيتيح التحديث املقبل خا�سية "بيئية" ميكن اأن حتافظ على حياة االإن�سان.
ومت اإط��الق التحدي��ث iOS 12.2 ملط��وري التطبيق��ات فق��ط يف الوق��ت احل��ايل، 
وم��ن املرتقب اأن يك��ون متاحا لكافة امل�ستخدمن قريبا، م��ع عدد من املزايا غري 
امل�سبوقة. وباإمكان نظام الت�سغيل اجلديد اأن ميد امل�ستخدم مبعلومات ب�ساأن جودة 

الهواء يف موقع ما، مما ي�ساعده على جتنب املناطق االأكر تلوثا.
وتق��دم ه��ذه اخلا�سي��ة �س��ورة دقيقة ع��ن التلوث عر �سل��م تنقيط ي��راوح بن 0 

)االأف�سل( و500 )االأ�سواأ(.
وي��راوح امل�ست��وى غ��ري ال�سحي للتل��وث ب��ن 151 و200 نقطة، فيم��ا ينح�رس 
امل�ستوى "املقلق" بن 201 و300، بينما يدخل امل�ستوى الذي يتاأرجح بن 301 

و500 نقطة �سمن احلالة اخلطرية.

اعت��اد النا���ص عل��ى انتظ��ار اآخ��ر �سيحات الهوات��ف من ���رسكات رائدة مث��ل "�سام�سون��غ" و"اأبل" 
و"ه��واوي"، لك��ن �رسكة �سينية اأحدث��ت مفاجاأة من العيار الثقيل، موؤخ��را، بعدما ك�سفت عن جهاز 

مبوا�سفات "ثورية".
وبح�س��ب موق��ع "BGR"، ف��اإن �رسكة "فيف��و" VIVO ال�سيني��ة، اأعلنت، يوم اخلمي���ص، ت�سميم 
"هاتف االأحالم" كما �سمته، دون اأن حتدد تاريخا لطرحه يف االأ�سواق، اأو االإ�سارة اإىل ال�سعر الذي 

�سيتوفر به.
وال ي�س��م هاتف "فيفيو اأبيك�ص 2019"، اأي زر وال منفذ اأو ثقب يف ال�سا�سة، ويعمل مبعالج "�سناب 
دراغون 855" اإىل جانب التوافق مع �سبكة ات�ساالت من اجليل اخلام�ص "5G"، اأما ذاكرة الو�سول 

الع�سوائية فت�سل اإىل 12 غيغابايت.
يف غ�س��ون ذلك، �سيط��رح الهاتف ال�سيني بقدرة تخزينية ت�سل اإىل 256 و512 غيغابايت، ويتيح 
ه��ذان اخلي��اران اإمكانية مهم��ة ملن ي�سك��ون ال�سعة املحدودة لبع���ص االأجهزة املتاح��ة يف الوقت 

الكشففيسبوك نظام

تقف هذه الزاوية مع �ساعر عربي يف عالقته مع قارئه وخ�سو�سيات 
ومقروئيته،  املعا�رس  العربي  ال�سعر  ن�رس  واقع  �سيما  وال  �سنعته 
�ساعٌر عراقي من مواليد �سنة 1955. �سدرت له خم�ص جمموعات 
التقومي  ح�سب  و"احلب  �سجرة" )2009(،  مثل  "اأفكر  هي:  �سعرية، 
ال�سومري" )2013(،  التقومي  ح�سب  و"احلب  البغدادي" )2011(، 

و"كيف تفوز بوردة؟" )2014(، و"كم�سة فرا�سات" )2016(.�ص
■ من هو قارئك؟ وهل تعتر نف�سك �ساعراً مقروءاً؟

- نعم، اأعتقد اأنني �ساعر مقروء، وهناك قّراء كثريون يل، وهم يف 
اأكر.  اأي�سًا  يكون  اأن  وميكن  �ساب،  قارئي  اإن  القول  ميكن  تزايد. 
تقريبًا،  كّله،  �سعري  مو�سوع  الأن  مهّمة،  هنا  العمرية  الفئة  لعّل 
هو احلب، كونه ميّثل م�سكلة اإن�سانية تتداخل فيها عنا�رس الفل�سفة 
وعلم االجتماع، اإ�سافة اإىل اأن احلب ُيعتر حاًل جوهريًا بدياًل من 

االأيديولوجيات الدينية وال�سيا�سية التي اأثبتت ف�سلها عربيًا.
النا�رس  هو  وهل  نا�رس  لديك  هل  النا�رس،  مع  عالقتك  هي  ■ كيف 

الذي حتلم به ل�سعرك؟

- توّلت "دار اجلمل" طبع كتبي ال�سعرية اخلم�سة. كان هناك تفّهم 
من النا�رس، بل كان ثّمة تناغم رائع بيننا، لكن خالفًا روحيًا عميقًا 
افراقنا:  يف  �سببًا  كان  الدار،  �ساحب  املعايل،  خالد  ال�سديق  مع 
من  العرو�ص  كرة  رغم  نا�رس،  دون  اأن��ا  وها  ع��ودة،  دون  طالق 
الزمن يجري على ح�ساب  اأن  اأخرى، لكنني مرّيث، رغم  دور ن�رس 
اأن امل�سكلة هي يف توزيع  اأعتقد  الكتابة.  فاأنا غزير يف  اأكتب،  ما 
الكتاب، فتجربتي مع "اجلمل" و�سعتني يف �سورة واقعية للتوزيع، 
ي�سل  ال  حن  ال�ساعر،  اأو  الكاتب  اإىل  بالن�سبة  �سّيئة  �سورة  وهي 

كتابه اإىل قّراء هم بحاجة اإليه.
اإىل الن�رس يف املجالت واجلرائد واملواقع؟ ■ كيف تنظر 

فاأنت  كبرية،  م�سكلة  ميّثل  االت�ساالت  ث��ورة  قبل  الن�رس  كان   -
حلَّ  االت�ساالت  عامل  لكن  ثقافية،  غري  معظمها  ل�رسوٍط  خا�سع 
امل�سكلة، مع اأنني قليل الن�رس اأ�ساًل. لكن ذلك جلب م�سكلة اأفدح هي 
اختالط االأخ�رس بالياب�ص، النوعي وامل�ستهَلك، التجاري واالإبداعي. 
اإن الن�رس، يف عاملنا العربي، ال يزال يعتمد على العالقات، ولي�ص 
على حرية االأفكار، اأو على القيمة النوعية للمادة املكتوبة، وهكذا 
خالل  من  �سيتها  ك�سبت  ثقافية  باأ�سماء  غارق  الثقايف  فعاملنا 

العالقات، ال من خالل اإنتاجها، اإاّل يف ما ندر.
ترى  االجتماعي، وكيف  التوا�سل  و�سائل  �سعرك على  تن�رس  ■ هل 
تاأثري ذلك يف كتابتك اأو كتابة زمالئك ممن ين�رسون �سعرهم على 

و�سائل التوا�سل؟
اإن  بل  التوا�سل،  و�سائل  يتم من خالل  االإبداعي  ن�ساطي  - معظم 
اأن هذه املواقع  اإاّل من خاللها. �سحيح  القارئ العربي مل يعرفني 
ي�ستطيع  ال�سقيق  القارئ  اأو  املتمّيز  القارئ  لكن  للجميع،  متاحة 

التمييز بن الطارئ واالأ�سيل.
■ من هو قارئ ال�سعر العربي اليوم يف راأيك؟

- كثريون زعموا موت ال�سعر، لكنهم مل يقّدموا الدليل، فال�سعر ما 
القومي  والتب�سري  الدعاية  وظيفة  عن  تخّلى  اأنه  �سحيح  حيًا.  زال 
والديني وال�سيا�سي � اأعني ال�سعر احلديث � و�سحيح اأنه �سار يعك�ص 
ت�سّظي الفرد، وتخّلى عن هموم القبيلة والع�سرية، لكنه بهذا قد عاد 
اإىل اأ�سله، فال�سعر هو غناء الروح املثقلة باالأمل والتوبيخ والثمالة، 
ولي�ص غري ذلك قطعًا، ولذلك فاإنه يجد نف�سه حمفوفًا بعناية اأولئك 

املجروحن واحلاملن، وهم وحدهم َمن يقراأون ال�سعر العربي.
اأكر  اليوم  االأخرى هو  اللغات  ال�سعر املرجم من  اأن  ■ هل توافق 

مقروئية من ال�سعر العربي، وملاذا؟
- نعم، ال�سعر املرجم اأكر مقروئية، الأنه اأكر و�سوحًا وعمقًا من 

معظم ال�سعر العربي الذي ا�ست�سهل كتابَته قليلو املوهبة واخلرة.
■ ما هي مزايا ال�سعر العربي االأ�سا�سية وما هي نقاط �سعفه؟

عدا   � معظمه  ك��ون  يف  تتلّخ�ص  العربي  ال�سعر  �سعف  نقطة   -
ا�ستثناءات قليلة � اجّته نحو اللغة، ال اإىل التجربة. اأعني اأنه جمّرد 
اجتهاد لغوي خال من حرارة املخا�ص واالأمل، وهو بذلك يعّر عن 
جتربة لغوية حم�سة ال عن خرة حياتية اأو جتربة روحية. ال�سعر � 

يف تقديري � هو التناغم اخلاّلق بن التجربة وبن اللغة.
اأن من املهم ا�ستعادته االآن؟ ■ �ساعر عربي تعتقد 

اال�ستعادة،  لهذه  مر�ّسح  احلاج  كاأن�سي  نقيًا  �ساعراً  اأن  اأعتقد   -
يوازيه  كتاب  راأيي  يظهر يف  "خوامت" الذي مل  الفذ  كتابه  خا�سة 

حلد االآن.
■ ما الذي تتمّناه لل�سعر العربي؟

اإاّل  يغرّيه  لن  االأخري  فهذا  العامل،  تغيري  اأوهام  من  يتخّل�ص  اأن   -
االقت�ساد، وليكن دور ال�سعر هو املحّفز، املر�سد اإىل مناطق اإن�سانية 

اأخرى جديدة وغري مكت�سفة.

بغداد – الجورنال

متقاطعة كلمات

عموديًا أفقيًا
o ت�رسيح 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 االأر�سية وال 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�سر. 7 �سوت احلمام )معكو�سة( 
o ن�سف �سبغة. اأنكر االأ�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 االأر���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 وال يخلو من التخريب.
o �سوت اجلمل 10 �سون البط 

مهنيًا: اأمن االإ�ستعدادات الالزمة لتنفيذ امل�رسوع الذي بن يديك 
الأن النجاح موؤكد، ورمبا يكون اأف�سل وقت لذلك هو هذا اليوم 

عاطفي��ًا: تواج��ه بع�ص ال�سعوبات يف العالق��ة العاطفية ورمّبا 
تتعامل مع ال�رسيك ب�سّدة اأو جفاء، فكن متيّقًظا لهذا االأمر 

مهني��ًا: يثري هذا اليوم ق�س��ة قدمية وي�سعها على ب�ساط 
البحث جمدداً، فتنكب على درا�ستها من خمتلف اجلوانب 
عاطفيًا: اإجلاأ اىل حد�سك الإيجاد احللول، لكن االأف�سل اأاّل 
تعال��ج االأم��ور ب�سكل علني، بل بين��ك وبن ال�رسيك ويف 

الوقت املنا�سب 

مهنيًا: يخ��ف ال�سغط وت�سعر بذل��ك ويدعوك هذا اليوم 
واالأف��كار، ويجعل��ك  الرغب��ات  وتنفي��ذ  االنفت��اح  اإىل 

ت�ستفيد من بع�ص الظروف 
عاطفي��ًا: غيم��ة عاب��رة يف العالق��ة مع ال�رسي��ك، لكن 
ي�ستح�س��ن ع��دم تدخل االآخري��ن حتى ال 

تزداد االأمور تعقيداً بينكما 

مهنيًا: يتحدث هذا اليوم عن �رسورة ت�سوية و�سع �سخ�سي قد 
ي�ستجّد يف جمال عملك وميكن اأن يتطور نحو االأ�سواء، انتبه

عاطفي��ًا: اأن�سح ل��ك تقدمي بع�ص التن��ازالت اأو اإعادة النظر 
يف بع���ص الق��رارات اأو املواقف التي اأث��ارت حتّفظ ال�رسيك 

اأو ا�ستياءه 

مهني��ًا: تواجه م�سكلة طارئة تتعل��ق بارتباط مهني �سابق 
مل ت�ستطع اإيفاء تعهدك به، انتبه للنزاعات 

عاطفي��ًا: ت�ساف��ر يف رحل��ة، وتتلقى وعوداً كث��رية، وي�سود 
احلب واالأجواء االإيجابية بينك وبن ال�رسيك الذي يعر لك 

عن م�ساعره ب�سدق كبري 

مهنيًا: مهاراتك يف العمل لن تتطور وحدها، اأنت بحاجة اإىل بذل اجلهد 
م��ن اأج��ل التعلم ومعرفة املزي��د حول طريقة اأداء عمل��ك، يجب اأن تبذل 

جهًدا كبرًيا يف هذا االأمر 
عاطفي��ًا: ح��اول اأن تك��ون اأكر مرون��ة يف التعامل م��ع طلبات الطرف 

االآخر اإذا كنت تريد احلفاظ على هذه العالقة من االنهيار 

االسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الثور

الحمل

الجوزاء

السرطان

الجدي

الدلو

الحوت

 حظك 
           اليوم

مهنيًا: يب�رس هذا اليوم مبن�سوب كبري من احلظ على ال�سعيد 
املهني، لكن حت�ّسب الأي طارىء وال ت�سّدق بع�ص الوعود 

عاطفي��ًا: تطراأ اليوم الكثري من االأح��داث ال�سعيده التي تغري 
م�س��ار حياتك العاطفية نحو االأف�سل وتن�سغل بق�سية مهمة 

مع احلبيب 

مهني��ًا: يتح��دث هذا الي��وم عن عملية �رسائي��ة اأو عملية 
بيع اأو عن ا�ستثمار تخطط له وقد توؤمتن على �رّس 

عاطفيًا: تراجع اليوم عن بع�ص القرارات نتيجة بع�ص 
ال�سغوط وتك��ون عالقتك باحلبي��ب م�ستقرة وعلى خري 

ما يرام وكما ت�ستهيان 

مهني��ًا: يع��زز هذا الي��وم مكانت��ك ال�سخ�سي��ة وي�سفي عليك 
�سح��راً ويب�رس بفرة م��ن ال�سعبية والنج��اح املنقطع النظري، 

فاطمئن 
عاطفيًا: قم برحلة مع ال�رسيك اإىل اإحدى الدول، بعدما مررت 

باإرهاق وجهد بذلتهما الإجناز م�رسوع العمر 

مهني��ًا: يحاول اأحد املتطفلن عل��ى املجال املهني اأن 
ي�سّو���ص عل��ى م�رسوع ل��ك اأو عقد اأو ي�سع��ى لكي يجعل 

اأحد االأحالم يتبخر 
عاطفيًا: اأنت �رسيك ودود وخمل�ص، وت�سعى اإىل اإر�ساء 
ال�رسيك، وتتمتع بحيوية خالقة وبطباع هادئة وب�سعة 

فكر وبقدرة كبرية على اال�ستيعاب 

مهني��ًا: ي�سعك ه��ذا اليوم اأم��ام خيار دقي��ق ويجعلك 
حائ��راً يف قرار يج��ب اأن تتخذه، ومتار���ص ا�ستقاللية 

ومياًل اىل االنتفا�سة والرف�ص والثورة 
عاطفي��ًا: تط��ّورات مفاجئ��ة تتطّل��ب عناية م��ن قبلك 
بال�رسي��ك اأو يقت���رس االأمر على ���رسورة احلوار وعدم 

الذهاب بالهواج�ص بعيدا 

مهنيًا: ت�سهل املحادثات وتزدهر، وت�سعر اأنك حتررت 
من قيد وت�سع اللم�سات االأخرية على م�رسوع خا�ص 
و�سع��ك  بتح�س��ن  ق��راراً  واتخ��ذ  حت��ّرك  عاطفي��ًا: 
والعاطفي، واإذا كنت وحيداً تفرح بازدهار العالقات، 

ولن تعاين الوحدة بعد اليوم 
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