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يودعها "واتساب" لألبد في 
2019

ذاكرة الجدات ... أقدم مدّونة مستمّرة: عراقية تدون يومياتها منذ عام 1950

الشوكوالتة الداكنة أم 
البيضاء؟ العلم يساعدك 

على االختيار

سابقة تاريخية في بريطانيا.. أم تلد طفلين خالل أسبوعين

يخلف وعده.. ومستخدمون يهددون 
بالمقاطعة

من خطأ يحول آيفون إلى 
"شيء غير قابل لالستخدام"

ي�ستع��د تطبي��ق "و�ت�س��اب" للتخل��ي ع��ن بع�ض �لأجه��زة �لقدمي��ة يف ع��ام 2019، �إذ 
�سيتوقف عن �لعمل على �أجهزة و�أنظمة ت�سغيل معينة.

و�سيتوق��ف و�ت�ساب عن �لعمل يف �أجهزة "iOS 7" و�لن�سخ �لأقدم منها، بالإ�سافة �إىل 
."Nokia Series 40 "و ،"Android 2.3.7 Gingerbread"

ويعن��ي ه��ذ� �أن م�ستخدم��ي "Nokia Series 40" ل��ن يتمكنو� من �إن�س��اء ح�سابات 
جدي��دة عل��ى و�ت�ساب، كما �أن بع���ض مز�يا �لتطبيق قد تتوقف ع��ن �لعمل يف �أي وقت، 

."Dignited" ح�سب ما ذكر موقع
و�أعل��ن و�ت�س��اب ع��ن �لتو�ريخ �لت��ي �سيتوقف فيها ع��ن دعم بع�ض �لأجه��زة، ففي 31 
دي�سم��رب �سيتوق��ف ع��ن دع��م "Nokia S40"، ويف �لأول م��ن فرب�ي��ر ع��ام 2020 
�سيتوق��ف عن دع��م "Android versions 2.3.7" �أو �لن�سخ �لأقدم، بالإ�سافة �إىل 

"iOS 7" �أو �لن�سخ �لأقدم.

قليل��ون هم من ل يع�سق��ون �ل�سوكولتة، هذه �حللوى �ل�سحرية �لتي تاأ�رس 
ع���رس�ت �ملاليني حول �لع��امل �سغار� وكب��ار�، لكن يبقى �ل�س��وؤ�ل �ملهم: 
�أيهم��ا نخت��ار، �لد�كنة �أم �لبي�ساء؟ هناك من يرف���ض �عتبار �ل�سوكولتة 
�لبي�س��اء �سوكولت��ة حقيقي��ة، لأنها حتتوي م��ا ن�سبت��ه 30 �إىل �إىل 40 
باملئ��ة من �ل��كاكاو �لذ�ئب، بينما حت��وي �ل�سوكولت��ة �لد�كنة ما ل يقل 
ع��ن 50 �إىل 85 باملئ��ة من �لكاكاو. �أما �لإجابة عل��ى �سوؤ�ل �أي �لنوعني 
�أف�س��ل ل�سح��ة �لإن�س��ان فتبدو �سعب��ة، نظر� لتمي��ز كل م��ن �ل�سوكولتة 
�لد�كن��ة و�لبي�ساء بفو�ئد خمتلفة عن �لأخ��رى. و�ملكونات �لأ�سا�سية يف 
�ل�سوكولت��ة �لبي�ساء هي �ل�سكر وزبدة �لكاكاو و�حلليب وبروتني �ل�سوي 
)�للي�سيث��ني(، �إ�ساف��ة �إىل منكه��ات �سناعي��ة �أو طبيعي��ة، ح�س��ب موق��ع 
"�ألرتن��ت". فيم��ا حتتوي �ل�سوكولته �لد�كنة عل��ى عدد من �لفيتامينات 
و�ملع��ادن برتكي��ز�ت عالية، مث��ل �لبوتا�سي��وم و�لنحا���ض و�ملغني�سيوم 
و�حلدي��د. ويحم��ي �لنحا���ض و�لبوتا�سي��وم يف �ل�سوكولت��ه �لد�كن��ة من 
�لإ�ساب��ة بال�سكت��ات �لدماغي��ة و�أمر��ض �لقل��ب و�لأوعي��ة �لدموية، �أما 
�حلدي��د فيقي م��ن فقر �ل��دم، يف حني ي�ساع��د �ملغني�سيوم عل��ى �حلماية 
م��ن مر�ض �ل�سكري من �لن��وع �لثاين و�رتفاع �سغط �لدم و�أمر��ض �لقلب. 
ويف �ملقاب��ل، فاإن م��ن فو�ئد �ل�سوكولته �لبي�س��اء �مل�ساعدة يف حت�سني 
�لذ�ك��رة، �إذ تعم��ل مادة �لفالفونويد على تعزي��ز �سحة �لدماغ، و�حلماية 
م��ن �لإ�ساب��ة باخلرف. كما حتت��وي تل��ك �ل�سوكولته عل��ى ن�سبة كبرية 
م��ن هرمون �لدوبام��ني �لذي يعمل كمخدر، وي�ساع��د �لدماغ على �لهدوء 
و�ل�سرتخ��اء �أثناء �لن��وم، كما �أ�سارت بع���ض �لدر��س��ات �إىل �أنها ت�ساعد 

�لكولي�س��رتول، و�حلماي��ة م��ن خطر عل��ى �حلف��اظ عل��ى م�ست��وى 
باأمر����ض  �ل�رسيان �لتاجي.�لإ�ساب��ة 

بينم��ا تد�عب فيكي غرين تو�أميها �ملولودين حديثا، ل ميكنها 
�أن تتخي��ل �أنه��ا دخل��ت �لتاريخ بهذه �ل��ولدة. فال�سي��دة �لتي 
تبل��غ م��ن �لعمر 32 عام��ا، و�سع��ت طفلني يف�س��ل بينهما ما 
يق��رب من �أ�سبوعني، بح�سب �سحيف��ة "ديلي ميل" �لربيطانية. 
وو�سعت غرين طفلها بري�سالي بوزن 800 غر�م، يف �لأ�سبوع 
�ل�ساد���ض و�لع�رسي��ن من �حلم��ل، لكن ما يعرف بطل��ق �لولدة 
توق��ف ليحتفظ �لرح��م باأخته �لتو�أم باي�س��الي ملدة 12 يوما، 
قب��ل �إج��ر�ء عملي��ة ولدة قي�رسية لتخ��رج �لطفل��ة �إىل �حلياة 
ب��وزن 1.3 كيلوغ��ر�م. وحقق��ت ه��ذه �ل��ولدة رقم��ا قيا�سي��ا 
كاأط��ول فرتة تف�س��ل بني تو�أمني يف �إجنل��رت�. وقالت �لأم لدى 

عودته��ا م��ن �مل�ست�سف��ى: "مل �أكن لأ�سدق ذل��ك عندما ولد �أحد 
�لطفل��ني وبقي �لآخر يف �لد�خل. كان عل��ّي فقط �أن �آمل و�أدعو 
�أن يبق��و� على قيد �حلياة". و�كت�سفت غرين �لتي تعمل م�ساعدة 
تدري���ض يف مدر�سة لذوي �لحتياج��ات �خلا�سة يف مان�س�سرت، 
وزوجه��ا د�ري��ن بر�د�سو، �أنها حام��ل قبل �أربع��ة �أ�سابيع فقط 
من �ل��ولدة. وقالت: "توقفت �لدورة �ل�سهري��ة.. لكنني �عتقدت 
�أن ذل��ك ب�سب��ب �لتوت��ر.. و�أجريت �ختب��ار حمل، لك��ن مفاجاأة 
�أخ��رى كان��ت بانتظ��اري عند �خل�س��وع لالأ�سع��ة، �كت�سفت �أين 
حام��ل بتو�أم��ني". وكان �أم��ام غري��ن �أ�سبوع��ان فق��ط لتعتاد 
عل��ى فك��رة حملها يف تو�أمني قبل �أن تخ�س��ع للولدة �ملبكرة. 

وقال��ت �ل�سيدة �لربيطاني��ة: "مل �أ�سدق ذلك. مل �أحلظ �أي �نتفاح 
غ��ري عادي.. �لأطباء قالو� �إن �ل�سبب ه��و �أن كال �لتو�أمني كانا 
م�ستلقني على ظهريهما مبو�جهة عمودي �لفقري". وبعد ولدة 
�لطفل �لأول �لذي �حت��اج �إىل رعاية خا�سة كونه قليل �لوزن، 
توقف��ت تقل�س��ات �لرحم ل��دى غرين، فق��رر �لأطب��اء �لنتظار 
حت��ى تتم �لولدة �لأخ��رى ب�سكل طبيعي. لك��ن بعدما �أ�سيبت 
غري��ن بع��دوى مثلت خطر� عل��ى حياتها، قرر �لأطب��اء �للجوء 
�إىل �ل��ولدة �لقي�رسية، و�إخر�ج �لطفلة باي�سالي بعد 12 يوما. 
وبق��ي �لت��و�أم يف �مل�ست�سف��ى مل��دة 5 �أ�سهر قب��ل �ل�سماح لهما 

بالعودة �إىل �ملنزل بعدما �أ�سبحا ب�سحة جيدة.

ي�ستع��د تطبي��ق �لرت��سل �لف��وري "و�ت�ساب" لإط��الق �لتحديث �لأكرث �إث��ارة للجدل منذ 
�نطالقت��ه، وه��و �لتحدي��ث �ل��ذي �سي�سيف �لإعالن��ات من �أج��ل جني �مل��ال. وبح�سب 
�سحيف��ة "ديل��ي مي��ل"، ف��اإن خطة و�ت�س��اب تع��ود �إىل 2014، �أي ح��ني ��سرتى مارد 
�لتو��س��ل �لجتماعي "في�سبوك" تطبيق و�ت�ساب ب� 18 مليار دولر. وقال نائب رئي�ض 
و�ت�ساب، كري�ض د�نيلز، �إن �لإعالنات �ستظهر عما قريب يف "حالة" )Status( مبن�سة 
�لرت��س��ل، و�أ�ساف �أن هذه �خلطوة �ستكون بد�ية �لطريق نحو حتقيق مكا�سب مالية من 
�لتطبي��ق. وتبقى "حالة و�ت�ساب" ملدة �أربعة وع�رسين �ساعات ثم تزول ب�سكل تلقائي، 
عل��ى غ��ر�ر "�حلالة" يف من�سات �أخ��رى مثل في�سب��وك و�إن�ستغر�م. و�أو�س��ح �أن �إطالق 
�لإعالن��ات �ست�سمح لل�رسكات ب��اأن ت�سل �إىل �مل�ستخدمني، لكن مالكي �لتطبيق �لأو�ئل 
�أعرب��و� ع��ن ��ستياء عارم من ه��ذ� �لأمر. وقال موؤ�س�ض و�ت�ساب، بري��ان �أكتون، �إنه غري 

�سعيد بعدما �سمع خرب �إدخال �لإعالنات �إىل تطبيق �لرت��سل �لفوري �ل�سهري.

يق��وم م�ستخدمو هو�تف �آيف��ون باإغالق �أجهزته��م و�إعادة ت�سغيله��ا يف بع�ض �لأحيان، 
لتف��ادي حتديث��ات قد تتم يف وق��ت غري منا�سب، لكن ه��ذه �لعملية �لتي تب��دو ب�سيطة ل 
تخلو من خماطر. ويكفي �أن يقوم م�ستخدم �آيفون بال�سغط على �لزر على �جلانب �لأمين 
يف �لهات��ف، ث��م ي�سغط على ر�سالة "Slide to power off" يف �ل�سا�سة حتى يتوقف 
�جله��از. ويق��ول �خلبري �لتنقي بريتون كيل�سو، �إن �إعادة ت�سغيل هاتف �آيفون ل يوؤدي �إىل 
�أي �أ���رس�ر حني يكون �لهاتف يف �لو�سع �لطبيعي، لكن �لأمر ي�سبح خمتلفا حني حتدث 
ه��ذه �خلطوة �أثناء حتميل �جله��از للتحديثات. وينبه كيل�س��و �إىل �أن وقف ت�سغيل �جلهاز 
�أثن��اء حتديثه قد ي��وؤدي �إىل �سياع كاف��ة �لبيانات من هو�تف "�أب��ل"، وفقما نقل موقع 
"�سيفايند���ض". ويو�س��ي �خلبري �مل�ستخدمني باإعطاء وق��ت كاف للتحديثات حتى يتم 
حتميلها على �أجهزة �آيفون، حتى �إن جاءت يف وقت غري منا�سب من �ليوم. ويوؤكد كيل�سو 

�أن �إعادة �لت�سغيل قد حتول �لهاتف �إىل "�سيء غري �سالح لال�ستخد�م ب�سكل نهائي".

تحذيرهواتف واتساب

و�سف  جّدتنا" هكذ�  بيت  يف  كنز�ً  "وجدنا 
�كت�سفته  ما  �ل��ر�وي  �أحمد  �لعر�قي  �ل�ساب 
يف  كانت  ح��ني  قليلة  �أي���ام  قبل  �سقيقته 
�لعا�سمة  يف  �سعاد  جّدتهما  ملنزل  زي��ارة 
بغد�د، متحدثًا عن رهبة �للحظة �لتي عرثو� 
�لتي  �مللونة  �لدفاتر  ع�رس�ت  على  فيها 
خّطت فيها جدتهما يومياتها ب�سكل منتظم 
مكان  يف  بها  و�حتفظت   ،1950 عام  منذ 

خا�ّض ببيتها.
ما  ت��دّون  و�جل��دة  �نقطاع  بال  عامًا   68  
�مللكية  من  �لعر�ق،  يف  يحدث  وما  تعي�سه 
بغد�د  �سقوط  من  �جلمهورية،  �إع��الن  �إىل 
�لورقات  تلك  �كت�ساف  يجعل  ما  تاله،  وما 

�ل�سفر�ء مثابة �لتاأريخ �ل�ستثنائي و�لثمني 
�أُ�رسة عر�قية على مر  ل�سبعة عقود من عمر 

�لأجيال وعمر بالدها.
�ملفّكر�ت  ع�رس�ت  "وجدنا  �ل��ر�وي:  يحكي 
�لتي كتبت فيها جّدتنا مذكر�تها عن �أحد�ث 
وحتى  �خلم�سينيات  منذ  �لعر�ق  يف  عديدة 
يف  عر�ست  �ملنّمق،  �جلميل  بخطها  �ليوم، 
ب�سيط  �أدبي  باأ�سلوٍب  �لتفا�سيل  مذّكر�تها 

و�سّيق يف �لوقت نف�سه".
عرب  �لر�وي  �أعلن  �جلاري  دي�سمرب   29 يوم 
�لتو��سل  موقع  على  �ل�سخ�سي  ح�سابه 
ذهبت  حني  �سقيقته  �أن  تويرت  �لجتماعي 
�إىل منزل �جلّدة يف بغد�د وجدت كنز�ً يتمثل 
60 عامًا يف يومّياتها  �أكرث من  يف توثيق 
 1950 �لعام  منذ  كتابتها  على  د�أبت  �لتي 

وحتى �ليوم، و��سفًا ما وجدته �سقيقته باأنه 
"�لذهُب بعينه".

لبع�ض  �سور�ً  �لتغريدة  مع  �ل��ر�وي  ون�رس 
�لأع���و�م،  ح�سب  مرتبة  ظهرت  �مل��ف��ّك��ر�ت 
تعرّب  �ل��ذي  �لعام  مفّكرة  كل  غالف  وعلى 
من  �لكثري  جعل  م��ا  ���س��دي��دٍة،  ب��دّق��ٍة  عنه 
مع  يتفاعلون  �لإنرتنت  على  �مل�ستخدمني 
من�سوره، ويعتربون ما وجدته �سقيقة �أحمد 
يجعلها  باأن  كفياًل  �سعاد  �جلدة  منزل  يف 
�أكرث  باعتبارها  غيني�ض،  مو�سوعة  تدخل 
ب�سكل  يومياته  كتابة  على  د�وم  �إن�سان 
يومي منتظم طيلة �سبعة عقود. عرث �لأحفاد 
و�حدة  كل  �سفحات  عدد  مفّكرة،   62 على 
منها بعدد �أيام �ل�سنة، كا�سفًا �أن �أّول مذّكرة 
منها كانت �جلدة حينها يف مرحلة �لطفولة 

تقريبًا، وبد�أت توّثق �لأحد�ث �لتي متّر بها 
هي وعائلتها، وتكتب �أي�سًا عن �لعر�ق كبلٍد 
�لتي  �ل�ساهدة  هي  عميقة  تغيري�ت  يعي�ض 

نقلت بالتف�سيل ما كان يحدث يومًا بيوم.
�ستفعله  ما  �أحمد  �أ�رسة  تقّرر  مل  �لآن  حتى 
باملفكر�ت �لتي دونت فيها �جلّدة يومياتها، 
�ملفّكر�ت  كل  لقر�ءة  يخّطط  �إنه  يقول  لكنه 
يقوم  لحق  وقت  يف  ورمبا  �سديٍد،  برتكيٍز 
فيها،  ج��اءت  �لتي  �لأح��د�ث  كّل  بتلخي�ض 
بهدف و�سعها يف كتاٍب يقوم بكتابته عن 

جّدته.
�أحد�ث  فيها  "�ملذّكر�ت  �أن  �لر�وي  ي�سيف 
من  �سفحة  ك��ّل  وعائلتها،  ج��ّدت��ي  حياة 
�لعر�ق،  �أي��ام  من  ي��وٍم  عن  تعرّب  �ملذّكر�ت 
�أحد�ث يف خمتلف  من  فيه  ما حدث  و�أبرز 

�ملجالت".
�إع���الن �أح��م��د، مل مي��ر م���رور �ل��ك��ر�م، بل 
�أحدث �سجة جميلة يف تويرت وتفاعاًل من 
يحركهم  �لذين  و�لأجانب،  �لعرب  �ملغردين 
�لف�سول لنقر�أ تفا�سيل حياة �ل�سيدة �سعاد، 
�لعابرة للزمن و�ملكان. بع�ض �مل�ستخدمني 
عربو� عن �سعادتهم مبفّكر�ت �جلّدة، وكتب 
مغرد �أنه يتمّنى �أن يقوم �سخ�ض ما مبجهوٍد 
يف حتويل �ملفّكر�ت �إىل در��سة، لأنها �أقرب 
�لعر�ق  تاريخ  من  لع�سوٍر  يوّثق  ل�سجلٍّ 
ثم  �مللكي  �لع�رس  م��ن  ب��د�ي��ة  �مل��ع��ا���رس، 
�جلمهورية  وقيام  �مللكي  باحلكم  �لإطاحة 
عام 1958 وحكم �لربيعي وعارف و�لبز�ز 
�إىل  ح�سني  �سد�م  فو�سول  وبكر  وع��ارف 
�حلكم ثم �سقوط بغد�د حتى �لوقت �حلا�رس.

بغداد - الجورنال

متقاطعة
كلامت

عمودياً أفقياً
o ت�رسيح 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 كب��رية مل�ساء 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�سعف 
)معكو�سة(.

o �سياح �لديك. 7 �سوت �ل�سفادع 
 o س��وت �لظبي� o )8 �سن��ور )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 

مهني��ًا: ترف�ض �أن تعي�ض و�سع��ًا مهنيًا يتناق�ض مع تفكريك ومتيل 
يف �سل��وكك �ملهن��ي �إىل �لو�قعي��ة وتبتع��د عن �لأح��الم �لبعيدة عن 

�لتحقيق 
عاطفيًا: تكت�سف مدى حب وت�سحية �ل�رسيك من �أجلك وهذ� يجعلك 
تعم��ل �مل�ستحيل من �أج��ل �إ�سعاده ورمبا جتد �أمام��ك بع�ض �لأمور 

�ملتعلقة بامل�ستقبل حتتاج �إىل حل �رسيع

مهني��ًا: تكون ملّمًا باأو�ساع كث��رية وبدور توؤديه، �بتعد 
عن �لعد�ئية، و��ستفد من �لأجو�ء خلو�ض م�ساريع جديدة 
عاطفي��ًا: ل��ن تك��ون وحيد�ً ول��ن تتعرق��ل حماولتك يف 
زيادة ر�سيدك لدى �ل�رسيك �أو حت�سني �لنطباع عنك يف 

حميطك �لعاطفي

مهني��ًا: تكت�سب معلومات كث��رية، وتقوم بزيار�ت عمل 
لتب��ادل �لآر�ء و�لأف��كار م��ع م��ن �سبق��وك يف جمال��ك 

�ملهني
عاطفي��ًا: يعدك �لي��وم باأفر�ح عاطفي��ة ويجعل �حلياة 
ت��دب فيك ويتحدث ع��ن �ن�سجام وتناغ��م �أو وقوع يف 

�لغر�م

مهنيًا: يلقي هذ� �ليوم �ل�سوء عليك فتكون متوتر�ً قلياًل، 
لكنك تبد�أ م�سرية عمل ت�ستمّر مدة طويلة 

عاطفي��ًا: تفهمك لو�سع �ل�رسيك هذ� �ليوم يرتك �نطباعًا 
جيد�ً لديه وح�سًا بامل�سوؤولية جتاهك يف حال مو�جهتك 

�أمر�ً ما 

مهني��ًا: تكت�سف �أنك كن��ت تفعل �أمًر� ما ب�س��ورة خاطئة منذ مدة 
طويل��ة، و�أ�سعت على نف�سك �لكثري بع��دم �نتباهك �إىل كيفية فعل 

�لأمور 
عاطفي��ًا: ل يز�ل �أمامك مت�سع من �لوقت للتعامل مع �لأزمة �لتي 
ن�س��اأت بين��ك وبني �ل�رسي��ك قب��ل �أن تتحول �إىل م�سكل��ة كبرية ل 

ميكن �ل�سيطرة عليها

مهني��ًا: ت�سع��ر بالكث��ري من �لغ��رية من زمالئ��ك يف �لعمل بع��د �أن ترى 
�إجناز�ته��م مقاب��ل �إجناز�تك، عليك �أن ت��درك �أن م�سوؤولية ذلك تعود لك 

وحدك
عاطفي��ًا: حاول �أن تفك��ر كثرًي� قبل �أن تقرر �أن �لط��رف �لآخر مالئم لك 
فعاًل، لقد جربت �لكثري من �لعالقات ولي�ض من �جليد �أن تعيد تكرر �لأمر 

جمدًد�

االسد

العذراء

امليزان

العقرب

القوس

الثور

الحمل

الجوزاء

الرسطان

الجدي

الدلو

الحوت

 حظك 
           اليوم

مهني��ًا: ت�ستخ��دم �أ�سلوب �خل��د�ع يف عملك فتح��ب �أن ي�سعر من 
حول��ك بالتوتر وعدم �لأمان �أحياًن��ا لتتقدم عليهم، لأن �أ�سلوبك 

�ملخادع يجعل �جلميع ينفر من حولك 
عاطفي��ًا: �أحياًن��ا ت�سط��ر للك��ذب على �رسي��ك حيات��ك لتتجنب 
�لوق��وع يف م�ساكل معه، لكن هذه �حليلة لن تدوم طوياًل فد�ئًما 

ما ينك�سف �أمرك 

مهنيًا: جتنب �لعن��اد وكن حري�سًا على ��ستقر�ر عالقاتك 
�ملهنية مع حميطك، وت�سع��ر بقلق مايل ت�ستعد ملو�جهته 

بطاقات كبرية 
عاطفي��ًا: ح��ني ت��زد�د �لغ��رية وتتج��اوز �حل��دود ت�سبح 
موؤذية وت��وؤدي �إىل عو�قب كبرية يف �لعالقة مع �ل�رسيك، 

ما ي�ستدعي �حلذر �ل�سديد

مهني��ًا: تظه��ر م�سكل��ة مادي��ة قدمية كان��ت م�ستع�سية عل��ى �حلل، 
ورمب��ا تكون م�سلحتك بو�سع حد نهائ��ي لها حتى لو قدمت بع�ض 

�لتنازلت 
عاطفي��ًا: بع�ض �ل�سعوبات و�لتحدي��ات تو�جه عالقتك مع �حلبيب، 
ل ت�سع��ف لأن �حلب �حلقيقي يحتاج �إىل �لقوة و�ل�سرب وحتطيم كل 

�لعقبات

مهني��ًا: تبد�أ بخطو�ت مدرو�س��ة وحم�سوبة بدقة لتح�سني و�سعك 
�ملهن��ي، ��ستم��ر بتوجهات��ك لأن ذل��ك ي��وؤدي �إىل جن��اح مل تكن 

تتوقعه
عاطفي��ًا: تزد�د عالقت��ك �لعاطفية باحلبي��ب و�سوحا و�سفافية، 
وتتاأك��د �أن حب��ه و�إخال�سه غري ع��ادي فتبحث ع��ن �سيء مميز 

تقدمه له لتجعله �سعيد�ً 

مهنيًا: علي��ك �أن تعالج �ليوم �لكثري م��ن �لأمور بطريقة 
هادئ��ة من دون توت��ر وقلق، �أنت قريب ج��ًد� من حتقيق 

�أهد�فك، ولكن عليك �أن تبذل �ملزيد من �جلهد
عاطفي��ًا: ل تتورط يف عالقات �أنت تدرك �أنها لن تنجح، 
وحاول �أن تفك��ر مليًا قبل �لإقد�م على �أي خطوة جديدة 

على �ل�سعيد �لعاطفي

مهني��ًا: يحمل �إليك هذ� �ليوم ق�سايا مالية بحاجة �إىل �ملعاجلة 
فت�سع��ر بالقدرة على �سبط �لأو�ساع �أك��رث من �ل�سابق وحت�سني 

�ل�رسوط 
عاطفي��ًا: ت�ستعد ل�سفر �أو ت�سافر وتعي�ض فرتة من �حلب و�لأحالم 
و�للق��اء�ت �لرومان�سي��ة و�لن�سج��ام �لكبري �لذي كن��ت حتلم به 

د�ئمًا
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