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الريش الجميل ليس كافيا ليصنع طائرا جميال

ƦƔů
ƭƺǀƫř
ǲǸūơ

ƔơǃȂŪơ

مهنياً :قد تعترض���ك بعض المطبّات في العمل ،لكن
ذل���ك لن يحول دون قيامك بالمهام الموكلة إليك كما
يجب عاطفيا :كن جاهزاً لتلبية طلبات الشريك ،حتى
لو كان بعضها يدخل في إطار الش���روط التعجيزية
صحي���اً :حاول قدر اإلمكان تن���اول الحليب الطبيعي
واألجبان القليلة الدسم
مهنياً :عليك أن تس���تمع إلى نصائح اآلخرين ،فهم
أكث���ر خبرة منك ف���ي كيفي���ة إدارة األمور للخروج
بنتائج إيجابية عاطفياً :االرتياح س���يّد الموقف في
العالقة بالش���ريك ،وهذا جيّد قياساً بما كانت تمر به
عالقتكما في الس���ابق صحياً :اعمل بروية وهدوء
وتصرف بوع���ي تجد أن أعصابك تهدأ وأن صحتك
تتحسن بشكل واضح

تحشيشات

د يوم واحد ايدة مقطوعة جزع من الحياة فراد
ينتحر
صعد على البيتونة مال بيتهم راد يذب
روحة…
فباوع على بيت جيرانهم شاف واحد ايدية
اثنينهم مقطوعة ويركص
فتعجب كال هذا ايديه اثنينهم مقطوعة
ويركص واني ايد وحدة واريد انتحر … .فكال
اال اروح اسئلة ليش تركص …
فراح دك عليهم الباب ؟؟؟
طلعله اخو سألة وكلة اخوك ادية اثنينهم
مقطوعة ويركص واني ايد وحدة واريد
انتحر…
فكلة ال مو يركص  :بس يريد ايحك ظهرة
ميكدر….

مهنياً :قرارات مصيرية حازمة ،تجد نفسك مضطراً
ǹƢǗǂǈǳơ
إل���ى اتخاذها في ظ���روف صعبة ،وه���ذا تكون له
ارتدادات عاطفياً :عالقة قديمة قد تعود إلى الواجهة
بعد فراغ ملحوظ ،لكن يستحس���ن توضيح الصورة
حتى ال تندم مج���دداً صحياً :مرافق���ة األصدقاء أو
المقربين ف���ي رحالت ترفيهية تضم���ن لك عافيتك
وحيويتك

ƾǇȏơ

ƔơǁǀǠǳơ

ǹơǄȈŭơ

ƣǂǬǠǳơ

ǅȂǬǳơ

ȅƾŪơ

مهنياً :أنش���طتك المتعددة تمنحك القوة في مواجهة
اآلخرين ،لكن يستحس���ن أال تض���ع كل رصيدك في
ً
عادال مع الش���ريك
مواجه���ة واحدة عاطفي���اً :كن
وامنح���ه مزي���داً من الوق���ت ،فهو س���اعدك كثيراً
ويس���تحق منك بعض التضحية صحي���اً :حاول أن
تجعل حياتك أكثر تناغماً لتنال الراحة التي تستحقها
جراء كثرة انهماكاتك
مهنياً :طباعك المتقلبة لن تساعدك كثيراً ،لذا عليك
تبديل أولوياتك لبلوغ أهدافك التي حددتها لنفس���ك
عاطفياً :حاول ان تكون صريحاً مع الش���ريكّ ،
ألن
عاجال أم ً
ً
آجال ،وكما يقال \»حبل
الحقيقة س���تظهر
الكذب قصير\» صحياً :يوم ممتاز لتجديد نش���اطك
ولزي���ادة حيويتك ،وتس���تطيع ممارس���ة الرياضة
لتحسين دورتك الدموية
ً
مهنيا :قد تش���عر بضرورة مواجهة الحقائق ،وهذا
سيكون في مصلحتك إذا كنت واثقاً يقدراتك المهنية
والفكرية عاطفياً :المزاجية لن تنفع مع الش���ريك،
والطباع الحادة ستؤدي إلى فتور في العالقة بينكما،
وعندها تب���دأ الخالفات صحياً :تعي���ش اليوم تحت
وط���أة الضغوط ،ابتعد عن اإلره���اق وال تحاول أن
توفق بين جميع المعطيات
مهنياً :حاول أن تتم��� ّم واجباتك إزاء بعض الزبائن
أو األطراف أو المؤسسات أو الموظفين بإتقان ،وال
تؤجل شيئاً ّ
ألن العيون تسلط عليك وتراقب ما تفعل
عاطفياً :تفضل االبتعاد عن صخب الحياة االجتماعية
واالكتفاء ببعض األصدقاء المقربين منك
مهنياً :ال تقدم على أي مغامرة مهنية ،الوضع الحالي
في غير مصلحتك عاطفياً :تواجه بعض االضطراب
في العالقة بالشريك ،النعدام الثقة شبه الكامل بينكما
صحياً :البقاء بصحة جيدة س���ببه الرياضة اليومية
وخصوصاً في ساعات الصباح
مهنياً :كفاءتك تثير إعجاب الجميع ،فأنت قادر على
تنفيذ كل ما يوكل إليك بسهولة عاطفياً :ال تف ّرط في
الحب الذي بنيته مع الش���ريك بس���بب نزوة عابرة،
فهو أكثر من يتفهم أوضاعك صحياً :التع ّرض ألشعة
الش���مس الربيعية مؤذ ،ويزيد من نس���بة االضرار
التي قد تصيب بشرتك

Ȃǳƾǳơ

مهني���اً :تبذل جه���داً كبيراً لتتفوق عل���ى الزمالء،
وهذا عالمة فارقة لمصلحتك عاطفياً :عالقة جديدة
بش���خص من خارج محيط���ك ،لك���ن التخلّص من
ً
سهال صحياً :حاول أن تبتعد
الشريك الس���ابق ليس
قدر المس���تطاع عن الحرارة المرتفعة ،فهذا أفضل
لصحتك

ƩȂūơ

مهني���اً :التعاطي مع بعض األمور بجدية اكبر يكون
أفض���ل الحلول الت���ي يمكن ان تحقق م���ن خاللها
اهدافك عاطفياً :بحث أس���باب الخالف مع الش���ريك
ً
مجاال اكبر لق���ول الحقيقة صحياً :تنجح في
يمنحك
ً
المحافظة عل���ى حيويتك متبعا القواعد األساس���ية
لحسن استدراك المشاكل الصحية التي قد تصيبك

الكلمات املتقاطعة

ǁȂưǳơ

مهنياً :ابتعد عن النقاشات التي ال تجدي نفعاً ،وركز
على ما هو أكثر أهمية من أجل عطاء افضل عاطفياً:
إذا كنت ال تشعر باالس���تقرار مع الشريك ،يجب أن
تبادر إلى البحث عن األسباب لئال تقع في المحظور
صحياً :تبدأ برؤي���ة الحياة من منظار إيجابي تفاءل
بالخير فترتاح نفسياً وصحياً

(

رأسي

أفقي

ƮƬƘţƪƷ
عالجي الم األسنان دون فتح فمك :جربي فرك
قطعة ثلج على باطن يدك على المنطقة
الغشائية على هيئة  Vبين إبهامك وسبابتك
ألن هناك توجد ممرات األعصاب التي تحفز
الدماغ وتمنع إشارات األلم الصادرة من
الوجه واأليدي (دراسة كندية ).
تخلصي من آثار الحروق :عندما تحرقين
إصبعك عرضيًا على فرن الغاز ،نظفي الجلد
واضغطي بشكل خفيف على مكان الحرق
بأصابع يدك األخرى ،الثلج سيخفف ألمك
بسرعة أكبر .لكن الطريقة الطبيعية ستعيد
الجلد المحروق إلى درجة الحرارة الطبيعية،
فيصبح الجلد أقل تشوهًا (ليسا ديستيفانو،
أستاذ مساعد في كلية والية ميشغان
الجامعية).
هل تشعرين بوخز مؤلم عندما تركضين؟
هذا ألنك تخرجين الهواء ‘تزفر’ بينما تضرب
قدمك اليمنى األرض مما يضع ضغطًا على
كبدك الموجود على الجانب األيمن من
الجسم ويسبب شدًا للحجاب الحاجز الذي
يرسل أشارة بوخز جانبي ببساطة تعلمي أن
تخرجي الهواء (الزفير) عندما تضرب قدمك
اليسرى األرض (كتاب العالج المنزلي ).
نزيف الدم من األنف :الطريقة الصائبة هي
بوضع قطن على لثتك العليا التي تقع أسفل
األنف واضغطي عليها بقوة  ،هل تعرفين
لماذا؟.
يأتي أكثر النزف من جبهة الحاجز ،جدار
الغضروف الذي يقسم األنف ،والضغط عليها
يوقف النزيف (بيتر ديسماريس اختصاصي
أذن وأنف وحنجرة في مستشفى اينتابيني،
في ديربان ،جنوب أفريقيا).
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مخترع سماعة الطبيب

روسية تجر عربة
قطار تزن  19طنًا
اعتبرت امرأة خارقة في روسيا أن جر عربة قطار يقارب وزنها
 19طن «ليس باألمر الصع���ب» ،مؤكدة عزمها على القيام في
الم���رة المقبلة بجر طائرة وزنها  22طناً ولمس���افة أطول أيضاً
لدخول موس���وعة غينيس.ونجحت الرباعة الروس���ية أكس���انا
كوش���يليفا ،الساعية إلى تدوين اس���مها في كتاب غينس لألرقام
القياسية ،في جر عربة «ترام» يزن  19طناً لمسافة  5أمتار في
مدينة إيركوتسك ،كما تظهر في الفيديو الذي نشرته وكالة يو بي
آي.وعلى الرغم من تصنيفها كـ «امرأة خارقة» بعد مش���اهدتها
تجر العربة بقوة جس���مها فقط غير أنها تؤك���د بأنها تطمح إلى
جر طائرة وزنها  22طناً العام المقبل لتدخل موس���وعة غينيس.
وس���بق ألوكسانا كوش���يليفا أن س���حبت آليات عدة مثل الحافلة
وشاحنة كاماز بوزن  16.5طناً في الصيف الماضي .وأصبحت
أول امرأة روسية تسحب تراماً ،وينوي ممثلو اتحاد رفع األثقال
إرسال طلب لتدوينها في سجالت روسيا لألرقام القياسية.

تحطم زجاج سيارة بقطعة معدنية سقطت من طائرة
أصيب سكان أحد المنازل في والية كاليفورنيا
األمريكية بالفزع بعد تحطم زجاج س����يارتهم
المتوقف����ة أمام المنزل على إثر س����قوط قطعة
معدين����ة من الس����ماء تعود لطائ����رة تعرضت
لمشكلة في أحد محركاتها.وكانت طائرة ركاب
تحلق فوق مدينة فرينسو يوم األحد الماضي،
عندم����ا توقف أحد محركاتها ع����ن العمل بعد
وقت قصير من إقالعها ،واضطرت إلى العودة
والهبوط اضطرارياً في أقرب مطار بحسب ما
ذكرت صحيفة دايلي ميل البريطانية.
وقالت جانيت س����اندرس وهي إحدى س����كان
المنطقة إنها س����معت صوت دوي انفجار هز

منزلها قبل لحظات من س����قوط قطعة معدينة
حطمت زجاج س����يارتها.وأضافت س����اندرس
في حديث لش����بكة أي بي سي  30اإلخبارية:
«أس����رعت بالخروج من المن����زل لمعرفة ما
حص����ل ،وعندما نظرت إلى س����يارتي وجدت
حفرة في زجاجها الخلفي».وقال شهود عيان
على الحادثة إن قطع المحرك التي سقطت من
محرك الطائرة كانت س����اخنة للغاية وكان من
الصعب اإلمساك بها من شدة حرارتها .وتلقت
الش����رطة اتصاالت عديدة عل����ى إثر الحادثة،
وحضر رجال الش����رطة إلى المكان الستعادة
الحطام والتأكد من أن أحداً لم يصب بأذى.

همسة حب ونبضة شوق
تقول كانت حبيبي
----------------الصبر ياربي على حبايبنا
نفتكرهم وينسونا
نحبهم يبهدلونا
نبعتلهم يطنشونا
----------------تمر ساعات انتظر صوتك
وتمر ايام اتمنى اشوفك
ويمر عمري وانا احبك
----------------اليوم :احبك
بكرة  :اعشقك
وبعده  :في العناية المركزة
والسبب( امووووت فيك )
----------------القلب فيه اسمك
والعقل فيه رسمك
والدم فيه عشقك
وانا والله احبك
----------------يارب من يكرهك يبلى
ومن يحزنك يشقى
ومن يحسدك يعمى
ومن يسعدك يبقى
----------------عهد ابقى سجين الود
وعد مهما يطول البعد
تبقى حبيبي
----------------اموت في ثالثة
البحر
الورد
بشويش ياحبيبي
اكيد انت الثالث
---------------انا عيوني احبهم
واحبك انت قدهم
بس عيوني حلفوني
حبك اكثر منهم

