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سالمة اإلنسان في حالوة اللسان

ƦƔů
ƭƺǀƫř
ǲǸūơ

تحشيشات
تحشيشات ابو هارون

محشش كاعد وية خطيبته بيتهم  ...وطفت
الكهرباء كالتلة خطيبتة يللة فرصتك

ǁȂưǳơ

ƔơǃȂŪơ

مهنياً :الحسم مطلوب في الفترة المقبلة ،ألن التردد
قد تكون له عواقب وخيمة ج���داً عاطفياً :عليك ان
تقف الى جانب الش���ريك ،حتى يتمك���ن من تجاوز
مش���كالته العائلية صحياً :علي���ك التذكر دائماً أن ال
غنى عن الرياضة للمحافظة على الرشاقة

مهني���اً :ال تح���اول تجاهل أوامر أرب���اب العمل فقد
تن���دم على ذلك الحقاً .حذار األوهامَ .
ابق صامداً في
قراراتك ومخلصاً عاطفياً :ال تدع نفسك تنجز وراء
عاطفتك واال وقعت فريس���ة الضغ���وط و العصبية.
شاور عقلك بين الحين واآلخر واترك القلب جانباً

كام فرغ ماعون الكرزات بجيبة
هع هع هع هع

وحده كاعد تحجي ويا ابن عمها على النت وهو
البسها وميجاوبها اخر شئ طفرت روحها جان
اتكله على عنادك انا مصادقه اياد صاحبك وصارلنه
سنتين عالقه ونسولف كل يوم للصبح ونطلع كل
اسبوع  ..فرد عليها وكللها  .استلمي االقوى منها
 .....ابوج كاعد يمي هههههه

 ǹƢǗǂǈǳơمهنياً :بانتظارك الكثير من المس���ؤوليات واألعباء
ً
عم�ل�ا ج ّديًّاً .تتع ّرض لالرهاق من
التي تتطلّب منك
ّ
ّ
دون أي ش���ك ولكنك لن تفش���ل ،ب���ل تحقق أفضل
النتائج عاطفي���اً :الحبيب مل من تصرفاتك الغريبة.
حاول تغيير نمط تعاطيك معه وتفهمه أكثر فأكثر

ƾǇȏơ

ƔơǁǀǠǳơ

ƣǂǬǠǳơ

مهنياً :تتخذ إحدى العالقات أهمية خاصة في حياتك
وتلتقي أصدقاء .تنتمي إلى مؤسسة جديدة أو تالقي
تقدي���راً أو تكلف بمهمة عاطفي���اً :تحتفل بجديد ،أو
بانتص���ار .تنهال عليك عالمات الحب من كل صوب
ّ
وتحقق رغبة دفينة طالما سعيت إليها

ǅȂǬǳơ

1

مهني���اً :فترة دقيق���ة تواجهك قريب���اً ،لكن مع عدم
التس��� ّرع يمكنك ّ
تخطي الموضوع .عليك االستفادة
ً
ً
من ه���ذا الدرس عاطفيا :إذا كن���ت واثقا بخطواتك
المس���تقبلية مع الش���ريك ،فال تتر ّدد في مصارحته
بنواياك تجاههّ ،
ألن ذلك سيفرحه

ȅƾŪơ

مهنياً :قد تثار بعض المش���كالت .حذار اإلش���كاالت
مع المحيط والتحدي���ات .إبتعد عن المواجهات و ُكن
ً
اصغ ال���ى وجهة نظر الحبيب
دبلوماس���يًّا عاطفياِ :
فق���د تجد أنه على حق .ثق به أكثر وال تش���كك في
تصرفاته

Ȃǳƾǳơ

مهنياً :تعود اليك الحماسة وتشعر باالندفاع والطاقة.
بقوة وش���جاعة ،ولن
تميل الى التعبير عن أفكارك ّ
تت���ر ّدد في ترويجه���ا عاطفياً :الحبي���ب ينزعج من
تس���لطك الزائد .عليك أن تغير من أسلوبك معه .ال
داعي للغضب وفسر وجهة نظرك بهدوء

ƩȂūơ

مهنياً :من الي���وم وصاعداً قد تضطر إلى العمل مع
زمالئ���ك كفريق واحد ،وذلك س���يترك آثاراً إيجابية
على أج���واء العمل عاطفياً :حاول عدم االس���تماع
الى الش���ائعات من المق ّربين ،وخصوصاً أن بعضهم
صب الزيت على النار
يحاول ّ

آلي يعمل عمل االنس���ان في الصناعة o

خوف مرضي

ƮƬƘţƪƷ
قراقوش شخصية حقيقية وليست خيالية
كما يظن البعض ،فقد كان وزيراً في مصر
في عهد صالح الدين األيوبي واشتهر
بالصرامة واسمه بهاء الدين األسري،
ً
وكان وزيراً
عادال فحنق عليه الصليبيون
واستهزءوا به ،ثم توارث العوام هذا
االستهزاء عن جهل منهم حتى أصبح مثالً
يضرب للظلم على عكس الصحيح.
هناك  4رجال رزق كل منهم  100ولد
وهم :أنس بن مالك – عبد اهلل بن عمرو
الليثي -خليفة السعدي -جعفر بن سليمان
الهاشمي.
سميت بالد الشام بهذا االسم نسبة إلى
سام بن نوح عليه السالم حيث استقر بهذه
المنطقة ،وأطلق عليها بالد سام باللغة
السريانية ،وفي اللغة العربية تنطق السين
السريانية شيناً.
ألوراق الطماطم خاصية عجيبة في طرد
البعوض ،إذ يكفي وضعها في غرفة ما
ليهرب البعوض منها ،وكذا بقية الحشرات،
كما أن آالم لدغ الحشرات والتهاب
المفاصل تزول بسهولة بإذن اهلل بدلك
مكان اللدغ بأوراق الطماطم.
أشبه الناس برسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم خمسة رجال هم :جعفر بن أبي
طالب (ابن عم رسول اهلل) وأبو سفيان بن
الحارث ابن عبد المطلب (ابن عم الرسول
وأخوه من الرضاعة) وقثم بن العباس (ابن
عم الرسول) والسائب بن عبيد بن عبد
مناف (جد الشافعي) والحسن بن علي بن
أبي طالب وهو أشد الخمسة شبها برسول
اهلل صلى اهلل عليه وسلم.
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عاصمة فنزويال  oللنفي
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أجادل في البيع والش���راء  oعمل يجب

2

مجموعة مناطق مزروعة في الصحراء

 oللنداء
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مخلوقات صغيرة مؤذية تقفز  300ضعفا

من طولها  oثعبان ضخم هاصر

4

معت ِد  oجهاز لغزل النسيج

5

جزيرة مصرية في البحر األحمر

6

تحول الشيء من مادة طرية إلى ألياف
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حرف للداللة على المعنى  oتاجر الفراء

من نور

8

عشبة طبية توصف للقحة

9

ملتقى العصابة  oتسبب بضعف السمع

10

مجموع���ة عربات مرتبطة الس���تعماالت

االنقل  oمؤسسة صحافية

يس���تعان به على ركوب الفرس  oحجر

البناء

القيام به

مهنياً :مش���كلة مهنية تتجاوزها سريعاً ،لكن بعض
االنعكاس���ات تتردد أصداؤها من دون أن تؤثر فيك
مباش���رة عاطفياً :مهما تنوع���ت اآلراء بينك وبين
الش���ريكّ ،
فإن العناوين العريضة تبقى هي األساس
المتين لهذه العالقة

ǹơǄȈŭơ

šŚŬƀƯ

أفقي

مهنياً :أخشى عليك من مواقفك السلبيّة التي تدفعك
ف���ي لحظة طيش إل���ى االنج���راف وراء االنفعاالت
والمشاعر القوية عاطفياً :اندفاعك لمساعدة الشريك
سالح ذو ح ّدين ،فحاول أن ّ
تخفف ذلك حتى ال تدفع
الثمن الحقاً صحياً :أنت مس���تعد دائماً للمشاركة في
نشاط اجتماعي أو ترفيهي يقام في منطقتك

مهنياً :تجد مكانك المناس���ب والعمل المالئم لك ،أو
تتمتع بمه���ارة كبيرة ،لكي تواج���ه أوضاعاً معقدة
وتجد لها الحلول بس���رعة مذهلة عاطفياً :تصرفات
الشريك الغريبة قد تكون مب ّررة ،من األفضل أن تجد
األعذار المقنعة قبل مواجهته

الكلمات املتقاطعة

مهنياً :الحسم مطلوب في الفترة المقبلة ،ألن التردد
قد تكون له عواقب وخيمة ج���داً عاطفياً :عليك ان
تقف الى جانب الش���ريك ،حتى يتمك���ن من تجاوز
مش���كالته العائلية صحياً :علي���ك التذكر دائماً أن ال
غنى عن الرياضة للمحافظة على الرشاقة

(
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ثالثة ارباع وارف  oم���ن أوراق اللعب

(الكوتشينة)
تسدان ونستغني عن اآلخرين  oحرفان

6

خض

7

اشكال وانماط مرسومة  oهدم بشدة

8

حرفان من صاغ  oنبات يشبه الفجل

9

بلد المليون شهيد  oثعبان شديد السمية

10

حضارة ما بين النهرين  oبنت الرس���ول

األكرم

رسالة تهديد من أب ألبنائه لينظفوا الفوضى في المنزل
يلج����أ اآلباء واألمهات عادة إلى وس����ائل الترغيب والترهيب لحمل
أبنائهم على تنظيف غرفهم ،إال أن ً
رجال أمريكياً توصل إلى طريقة
مبتكرة لذلك ،من خالل رسالة مقتبسة من فيلم «تيكن» ألحد عمالء
االستخبارات األمريكية ،يتوعد فيها أبناءه بإلغاء شبكة الواي فاي
واالتصاالت الخلوية في حال لم ينظفوا الفوضى في المنزل.ونش����ر
أحد مس����تخدمي موقع «ريديت» الرسالة الطريفة التي تركها األب
ألبنائه مرفقة بصورة للممثل الشهير ليام نيسون من فيلم «تيكن»
وق����ال فيها« :ال أعرف من تكونون وال أع����رف ما الذي تريدونه،
وإذا كنت����م تبحثون عن خادمة لتنظف الفوضى التي تس����ببتم بها،
يمكنني أن أخبركم أنني لن أفعل ذلك».وأضاف االب في الرس����الة:
«لك����ن ما أعرفه أنني أمتلك مهارات اكتس����بتها على مدى طويل من الزمن ،هذه المه����ارات جعلتني خبيراً في أنظمة
الواي فاي المنزلية وحزم البيانات الخليوية».وتابع األب تهديده « :إذا بادرتم إلى تنظيف الفوضى التي تس����ببتم بها
في المطبخ ،س����يكون ذلك نهاية األمر ،وس����أتوقف عن مالحقتكم والبحث عنكم».واختتم رسالته بالقول« :لكن إذا لم
تفعلوا ذلك ،سأبحث عنكم وسأجدكم ،وسأفصلكم عن الشبكة» بحسب ما أورد موقع ميترو البريطاني.والقت الرسالة
صدى كبير بين مستخدمي الموقع ،وعبر الكثير منهم عن إعجابه بهذه الطريقة المبتكرة لحمل األطفال على التنظيف
بأسلوب طريف وحازم في نفس الوقت .ومن غير المعروف فيما إذا كان األبناء خضعوا لهذا التهديد أم ال.

طبيب يعثر على  20قملة في عين امرأة صينية
أصيبت امرأة من مقاطعة ش���اندونغ
الصيني���ة بالصدمة الش���ديدة بعد أن
اكتش���فت بأن حش���رات القمل تعيش
في إح���دى عينيه���ا .بدأت الس���يدة
زانغ من مدينة ش���اندونغ في شمال
شرقي الصين بالشعور بحكة وسيالن
في عينها اليس���رى .ولكنها لم تهتم
بهذا ف���ي البداية ألنه���ا كانت تعتقد
بأن عينها مصابة بااللتهاب بحس���ب
صحيفة الشعب الصينية .إال أن ابنها
رأى أجس���ام صغيرة تتح���رك داخل
عينها وأخذها إلى أخصائي بأمراض
العين حيث اكتش���ف الحش���رات في

عينه���ا .وكانت الس���يدة زانغ دخلت
إلى مستش���فى «هايدا» في مقاطعة
ش���اندونغ في العش���رين من يوليو
(تم���وز) الحالي إلج���راء فحوصات
لعينها .ولكن بعد يومين من دخولها
المستشفى لم تعد السيدة زانغ تحتمل
الحكة ف���ي عينها اليس���رى وطلبت
م���ن ابنها أن يلقي نظرة على عينها.
وسرعان ما أخبرها ابنها بأن هنالك
أجسام تتحرك في جفنها ،األمر الذي
دفعها إلى طلب مشورة طبيب مختص
ليجد ً
حال لعينها المتورمة والمحمرة.
وق���ال اختصاصي العي���ون الدكتور

ب���او غويش���ينغ بأنه وجد حش���رات
قمل صغيرة تحت الطبقة الس���طحية
للكرة الدمعية في عين الس���يدة زانغ.
وأض���اف الدكتور باو بأن حش���رات
القمل ف���ي عين الس���يدة زانغ كانت
بيضاء الل���ون ،وقام الدكتور بإخراج
هذه الحش���رات واح���دة تلو األخرى
باس���تخدام ملقط دقيق.وعلى الرغم
من أن قمل العي���ون نادر الوجود إال
أن هذه ليس���ت الحادث���ة األولى من
نوعها فقد اكتش���ف رجل صيني في
العق���د الثالث من عمره مؤخراً القمل
في عينيه أيضاً.

(مابيهـــــا)..
ـــــــــــــــــــــــــ ـ
بكل لغات العالم أحبك
بالعربي أحبك
باإلنجليزيilove you
بالهندي مهبة هي
بالفرنسي ميتواغ
باإليطالي آلررييبا
باألسباني مرييتوو
بالتكروني جونكا بونكا
بالجيزاني سيدبويه انت
ـــــــــــــــــــــــــ ــ
أحسدك يارسالة :في ثانيتين..
صرتي بين أنعم يدين..
وتشوفك أجمل عينين..
وتقراك أحلى شفتين..
ومدامك وصلتي له!
بأطلب منك حاجتين:
-1توصلين له شوقي شوقين . . . .
 -2وعلى خده تبوسينه بوستين! . .
ـــــــــــــــــــــــــ ــ
«أعترفلك»
إنك أجمل ماحصل بالكون فيني
وأنك أغلى من هواي ومن سنيني
وإنك أحلى حلم في فكري وعيني..
أعترفلك!!
آه وشلون أعترفلك؟
آه ياجرح  ..بكيته
آه ياهم ..سريته
آه ياحلم  ..نساني
«مانسيته»
ـــــــــــــــــــــــــ ـــ
ماهي بسيطه يوصفك كل مخلـوق،
وصفك كثير وكل شيئ فيك حالـي،
إنسان متواضع وطيب ومحبــوب،
أفرح إذا سمعت صوته ويرتاح بالـي،
وإذا تكلم كلمته فعل منطــوق،
تشهدله األفعال وهو
حيــــل:
«غــــــــالي»
ـــــــــــــــــــــــ
محال الرساله منك الجت على شوق»لهزني
هز الهبايب لألوراق تطفي لهيب
اللي من البعد»محروق»تروي عطش
قلب على الوصل»مشتاااااااااااق
الجت من الغاااااااالي لها ميزه
وذوقمكتوبتن باخالص من جوف األعماااق

