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النساء كالحكام قلما يجدن أصدقاء مخلصين

ƦƔů
ƭƺǀƫř

ǁȂưǳơ

مهني���اً :تحاول أن ال تتورط ف���ي أمور ال تعنيك،
وتس���عى للبقاء بعي���داً عن صراع���ات اآلخرين
عاطفياً :تجنب توريط الشريك في مشاكل عائلية،
بل حاول تجنيبه ذلك قدر المستطاع

ƔơǃȂŪơ

مهنياً :تجنب التدخل في مشاكل اآلخرين حتى تجد
راحتك ،وكن على حذر عاطفياً :يوم زاخر باآلمال
وااليجابي���ات .أنت متواضع ،م���ا يجعلك عرضة
ألنظار من حولك

تحشيشات

الجذاب كال  :تصدك اني من رحت الفريقيا
جنت نازل بفندق بنص الغابة
فتحت الشباك مرة لكيت المنظر يخبل كلت
لمرتي لبسي خل نطلع نتمشى بالغابة .
لبست ب 5دقايق و نزلنا و احنا دا نتمشى
طلعلنا نمر يريد ياكلنا
ركضتلة و دفرتة برجلي موتتة بمكانة
ورة ثواني طلعولنا  5اصدقائة نمورة يريدون
ينتقمون منا
بوكس منا بوكس منا انتهوا
المحشش خرب ببليسك
الجذاب كلة  :شبيك ؟
المحشش كال  :انهجم بيتك شكد جذاب ..

مهنياً :تبتس���م األفالك حيث القمر في برج الحوت
 ǹƢǗǂǈǳơيدع���وك إلى التف���اؤل وخوض بع���ض التجارب
ُ
ُش���رق وهذا ما يجذب
الجديدة عاطفياً :إخالصك ي
الشريك إليكَ .تفكيرك بش���أن قضية مهمة واسع
وعميق

ƾǇȏơ

ƔơǁǀǠǳơ

ǹơǄȈŭơ

يعني تريد تقنعني مرتك لبست ب  5دقايق

أفقي

تسود الرومنسية أجواء االسبوع االول من الشهر
مع فينوس المنتقل الى البيت الس���ابع ،فقد ّ
تخطط
لتشارك في ترتيبات ضرورية له وتح ّدد المواعيد
عاطفياً :ال تتصرف بعدواني���ة تجاه الحبيب .هو
وحده القادر على الوقوف إلى جانبك في الملمات

انه يتساقط في اليوم الواحد من 25
الى  100شعرة ولكن االنسان الموفور

ƣǂǬǠǳơ

ǅȂǬǳơ

ً
مهنيا :تنعم بحس اإلدراك وس���رعة البديهة ،ما
يجعل���ك تنجح ف���ي مفاوض���ات إذا خضتها اليوم
عاطفي���اً :تعاطف مع الش���ريك وأظه���ر محبّتك
واهتمام���ك والمحافظة على صبرك وهدوئك ،من
دون ّ
تشنج أو غيرة أو تملّكية

ȅƾŪơ

مهني���اً :يركز ه���ذا اليوم على الش���ؤون المالية
ويجعلك واقعياً وموضوعياً في كل ش���يء ،ويفتح
امامك آفاقاً للتواصل والتفاهم عاطفياً :ال تس���مح
لبع���ض المتطفلين التدخل في حيات���ك العاطفية.
اشرح وجهة نظرك الى الحبيب قد يتفهم ذلك

Ȃǳƾǳơ

مهنياً :مناخا جيد على الرغم من بعض المعاكسات.
تستقبل اليوم االول من الشهر بمعنويات مرتفعة
وقدرات كبيرة وثقة بالنفس عاطفياً :تتخلص من
بعض العقبات التي تقف عائقا في طريق عالقتك
بالحبيب وتحاول أن تتأقلم مع العالقة الجديدة

ƩȂūơ

ً
سهال،
مهنياً :التصرف بطريقة عشوائية لن يكون
وقد تكون له انعكاس���ات س���لبية غي���ر مضمونة
النتائج ،فكن أكثر جدية عاطفياً :كثرة المزاح مع
الشريك قد تؤدي إلى عواقب غير محسوبة ،وهذا
لن يكون في مصلحتك

انا الماماد ايدي لعازت الناس بس الشوفتك
كمت اني اجدي

ما أريد تشيل همي ..
أو تجاريني بحنيني ..
بس أريد تحس بية

1

مدينة غير عربية فيها  450مس���جدا o

تحت أقدامها الجنة

2

جزيرة في المحيط الهادي.

3

تنقرها فتسمعك هدير الصوت  oيحتاج

4

نسمات  oابتعدا

5

في الشعر  oأغب وأشرب

6

وحدة قياس الطاقة  oمن أس���اليب الخط

العربي

الصحة يستعيدها في اليوم نفسه  ،ان حياة
ً
مهنيا :يس���لّط هذا الي���وم الضوء على مس���ائل
ّ
ّ
ويسهل
ويبث فيك النشاط والحيوية
مهنية مهمة
اعمال���ك عاطفياً :قد تجد نفس���ك منهمكاً في حل
بع���ض القضايا الطارئة ،لكنك ال تفقد القدرة على
التركيز ،ما يسهل عليك عدم ارتكاب األخطاء

أول قبلة للمس���لمين  oيوضع التاج فوق

رأسي

ƮƬƘţƪƷ

šŚŬƀƯ

رأسي

1

مهني���اً :يتحدث هذا اليوم ع���ن مغازلة في محيط
عمل���ك ،او عن ش���راكة تؤدي دوراً في مس���ار
االسبوع االول من الشهر ،عاطفياً :وطد عالقتك
الجيدة بالشريك ،لتبني معه عائلة متينة من أجل
مستقبل أكثر إشراقاً

مهنيا ً :األف���كار واالحتماالت والعروض والفرص
تبدوكثيرة ،اال ان االس���تعجال قد يبدو مسيئاً جداً
لك .عاطفياً :كن واقعياً في التعامل مع الش���ريك،
وال تت���رك األح�ل�ام واألوهام تس���يطر عليك لئال
تصطدم بواقع مغاير للحقيقة

الكلمات املتقاطعة

ǲǸūơ

مهنياً :ال تحاول اس���تدراج اآلخرين الى الهاوية،
ألن األدوار ربم���ا تنقلب ضدك يوم���اً ما عاطفياً:
ال تترك الش���ريك يفرض رأيه باستمرار ،فذلك قد
يصبح عادة سيئة لديه

(

7

نصف ولول  oمعناه كثير البركة واليمن

8

من انواع الخشب  oمجهز مواد لموضوع

معين

2

غير معقد  oللتعريف

3

أنواع مش���روب محبب  oاسم فلم لمحمد

سعد (مبعثرة).
4

منس���وب إل���ى دول العال���م  oاالرتفاع

والعلو
5

ما يبلغه االنسان من عمره  oسوق كبير

البناء  oقمة الطرب
6

نعم باالجنبية  oركض

7

العصر السالمي حيث كانت إدارة للحمام

الزاجل  oمجهز مواد للنداءمعين

9

أول من روض الخيل.

8

اصبح ملكا لمصر وعمره  9سنوات

10

سكرتير سابق لألمم المتحدة تولى منصبه

9

الخروج إلى الحياة  oلدينا

10

ثمرة تحتاج لسنة كاملة لتنضج.

أكثر من مرة.

الشعرة ال تزيد على السنتين ثم تسقط .ان
الشعر ينمو بمقدار  12ميليمترا تقريبا في
الشهر وتتوقف سرعة نموه على درجة
حرارة الجو في الصيف اسرع نموا منه
في الشتاء.
معدل الطاقة المنبعثة من الشمس هي
 580000مليون مليون مليون حصان.
الدماغ البشري يحتاج الى  1000لتر من
الدم يوميا ليستطيع القيام بعمله.

هناك ثمانية أسباب للبدانة(السمنة) هي  :ـ
أوال :بسبب الغدد الصماء مثل نقص نشاط
الغدة الدرقيه و زيادة افراز الكورتيزون
....الخ ثانيا :اسباب وراثية حيث أن بعض
الناس لديه استعداد لحدوث البدانة
ثالثا :زيادة الوارد الغذائي وقلة النشاط
الرياضي
رابعا :بعض االدوية مثل المهدئات وبعض
ادوية االلتهاب
خامسا :اضطراب استقالب المواد الغذائية
في الجسم
سادسا :عوامل نفسية مثل النهم الغذائي
سابعا  :العوامل البيئية حيث تزداد البدانة
في المناطق الحارة
ثامنا :عوامل فيروسية وجرثومية

جد يترك حفيدته في الصحراء بمفردها ويعطيها مسدسًا
ذكر تقرير إخباري اليوم الثالثاء أن جداً ترك حفيدته
الت���ي تبلغ م���ن العمر خمس���ة أع���وام بمفردها في
الصحراء ،وأعطاها مسدس���ه الطالق النار على «أي
شخص سيء».أفادت صحيفة ميرور البريطانية على
موقعها االلكتروني اليوم الثالثاء ،بأن الجد بول أرماند
ريتر ،ال���ذي يبلغ من العمر  53عاماً ،متهم بس���وء
معاملة الطفلة وتعريضها للخطر ،وذلك بعد أن تركها
بمفردها «حتى يذهب الحتس���اء بعض المش���روبات
وتن���اول الهمبرغ���ر بالجبن».ونقل���ت الصحيفة عن
الشرطة قولها إن ريتر أعطى للطفلة مسدسه المحشو
بالرصاص وعلمها طريقة استخدامه ،لكي تطلق النار
على «أي شخص سيء».وتم إلقاء القبض على ريتر
في أعقاب الحادث الذي وقع ليلة األحد الماضي ،حيث
قالت السلطات إنه ترك منزله مع حفيدته بعد ظهر األحد ،ثم تم االبالغ عن فقدان الطفلة بعد مرور أربع ساعات.
وأوضحت الصحيفة أن والدة الطفلة ورجل إطفاء كان في غير مواعيد العمل ،تمكنا في النهاية من العثور على
الطفلة في الصحراء وهي تحمل المسدس ،فيما تم تحديد مكان الجد الحقاً في أحد المتاجر.

أم تحاول قتل أطفالها الثالثة بـ»سم نمل»
ألقت الش����رطة األمريكية القبض عل����ى أم تجردت
من مش����اعر األمومة وحاولت قت����ل أطفالها الثالثة
باستخدام «سم نمل».وأوضحت الشرطة أن األم باو
إي����ه ،التي تقطن في مدينة داالس بوالية تكس����اس
األمريكية حاولت التخلص من أبنائها الثالثة ولدين
تبلغ أعمارهما  4و 7س����نوات وبنت تبلغ من العمر
 12عام����اً ،بإعطائهم أكواب ماء مخلوط بها س����م
نمل.واألغ����رب في الواقعة ،اعتراف����ات اإلبنة ذات
ال����ـ 12عاماً التي قالت إنها ش����اهدت والدتها تخلط
عدة مالعق من العلبة التي تحتوي على بودرة لقتل
النمل مع الم����اء ،وتحاول إجبار أخيها األصغر ذات
الـ 4سنوات تناوله رغماً عنه.وتابعت الطفلة الطالبة

في الصف الس����ابع بأنها هرولت هي وأخيها األكبر
إلنقاذ أخيهم األصغر م����ن براثن أمهم القاتلة ،فيما
حاولت األم أن تسقيهما من نفس الكأس المسموم،
لكنهم����ا ركضوا إل����ى الخارج للمس����اعدة.وجاءت
الشرطة وحضرت االسعاف ونقل االبن األصغر إلى
المستشفى لتلقي العالج وغسل معدته للتخلص من
السم ،فيما اعترفت األم أثناء التحقيقات بأنها كانت
تنوي قتل أوالدها ونفسها.وقالت الشرطة إن الطفل
بحالة مس����تقرة ،فيما احتجزت األم لحين دفع كفالة
قدرها  500ألف دوالر, ،ولم يعرف السبب الحقيقي
الذي دفعها الرتكاب هذه الجريمة في حق أطفالهما
ونفسها ،بحسب موقع ميرور البريطاني.

مسحتك من حياتي وحته من الروح
وبعد ماكمت افكر بيك مااهتم
واذا حنيت ترجع الترد ارجوك
بعد شيفيد ترجع والمسح قد تم
أگـتـب ّ
ضـ ْد ٍي
ّس
ْ
س ٍ
گل مَا يَـقولّـُه ألناّ ّ
َ
ّ
َ
ّ
ّ
ـدمي
في أورأق وأضعُها ْ
تـحـت ق ٍ
ٍ
َفگلماّ
ْ
ْ
إرتفعت اّناّ...
زادت األوراُّق
ياحبي سليته سحبته
ُحبي على گلبك ُ
وإنته جسمي من فرگاك سليته مرضته
تدري شجاوبني گلبي من سليته سألته
يگلي أحبه وفرگا تعني المنيه
واالكدار
حلو طعم الحزن الجلك واالكدار(...المكدرات)
بس ال كربـــال دمـعي ولك در(...صب دمـعي)
ِبگلبي ما بقى مـسكن ولك دار(...لك بيــت)
أسيْر اعليه صرت صبح ومسيّــة
اريد افرمت كلبي والغي رامه
واشيل العشك منه والغي رامه
عليك انت المخطط والغرامه
الن حسنك كسر غفله عليه
ياناس راسلونة ليش تعذبونة
اذا رسايلكم تغلة علينة مسحوا رقم وخلصونة
وحشه اوبعيد الدرب واليل سد بابه
مشتاق كلبي الوفه للغالي واحبابه
من كلبي خد لحمات خافنك اتجوع
لو ماليكيت اشياش شسش بالضلوع
عيديه ألك بالعيد هاك أخذ العيون تدري أنتة
أعز الناس ماعيدك شلون أيامكم سعيده

