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سأل الممكن المستحيل  :أين تقيم ؟
فأجابه في أحالم العاجز

ƦƔů
ƭƺǀƫř

ǁȂưǳơ

مهني���اً :القمر الجديد في برج الحوت يفتح امامك
األبواب ويأتيك بمساعدات يق ّدمها بعض االصدقاء
عاطفي���اًّ :
وتطورات
ونجاحا
فرصا جدي���دة
توقع ً
ً
ّ
ممتازة واحالمًا رومانسية وعالقات مميّزة ًّ
جدا.

ƔơǃȂŪơ

مهني���اً :القم���ر الجديد في برج الح���وت يع ّرضك
لبعض االس���تحقاقات ،ولو انه يفت���ح بابًا جدي ًدا
في مج���ال البيع والتجارة والتعاطي مع الجماهير
عاطفياً :يقدم لك الشريك نصيحة ممتازة بشأن ما
يجب القيام لتبرز أكثر أمام الشريك.

تحشيشات

واحد گل لصاحبة :ماظلت وحدة
بنفسي من البنات ماخلليتهه تركض
ورايه ..گلله صاحبه :شچنت
تسويلهن؟؟ گلله :أبوگ جنطهن
اكو واحد كيكي راح ايصلي جماعة كال
الشيخ ارجعو اشوية كال اكيكي او كي
شيخنة حبيبي
واحد خيط نعال ورة عشر ايام شال
الخيط سألو ليش ؟ كال صار زين.

 ǹƢǗǂǈǳơمهنياً :تنشر افكا ًرا او تستفيد من ظروف مميّزة،
فالقم���ر الجدي���د في البيت التاس���ع ّ
يبش���ر بهذه
االيجابيات ،قد تقوم بسفر او ّ
تخطط له ،ويكون له
اثر في اعمالك المستقبلية عاطفياً :إذا كنت عازباً
تلتقي أخيراً نصفك اآلخر ،وقد يتم ذلك حين تكون
برفقة أصدقاء لك متزوجين.

ƾǇȏơ

مهني���اً :ينتقل كوك���ب مارس الى البيت التاس���ع
ليفتت���ح دورة جي���دة من االس���فار والمش���اريع
المشوقة عاطفياً:
والترتيبات االيجابية والتجارب
ّ
تنتابك رغبة كبيرة في أن تكون محبوباً ومرغوباً
به وتبذل كل ما وس���عك لتن���ال إعجاب المحيطين
بك .

ƔơǁǀǠǳơ

مهنياً :القم���ر الجديد في برج الحوت يزيد الطين
بلّة اذ يتحول س���وء تفاهم ال���ى نزاع عاطفياً :قد
تلجأ إلى إحداث تغيير ش���امل وكامل في مظهرك
ً
عمال بنصيحة أحد األصدقاء ليكون
الخارجي ذلك
مظهراً معاصراً وعملياً.

ǹơǄȈŭơ

مهنياً :ابتعد عن التوتر واالنفعال قدر المستطاع،
فهذا اليوم يحمل إليك المتاعب والهموم عاطفياً:
إذا كان عام���ل الثقة مفق���وداً بينك وبين الحبيب،
فالش���ك حاضر دائماً ليدمر العالقة صحيا :الحفاظ
عل���ى الوزن المطل���وب مهم جداً ،وهذا يس���اهم
براحة ذهنية صافية

ƣǂǬǠǳơ

ً
مهنيا :تطرأ عراقيل ،لكن اآلمال تزدهر  ،فالقمر
الجديد في برج الحوت يبارك كل الخطوات ويشير
الى بداية جيدة وخالقة والى بداية مشروع يبصر
النور في هذه االثن���اء عاطفياً :إحذر المبالغة في
ً
معتدال في تصرفك
مش���اعرك تجاه الشريك ،وكن
معه لئال تفسد األمور.

ǅȂǬǳơ

مهنياً :إبتعد عن المشاكسات وحاول ان تستريح،
ال تتح ّد اح ًدا وال بعض الس���لطات ،بل ُكن مترويًّا
ًّ
ج���دا مهما طرأ من ظروف عاطفي���اً :تتعامل مع
المحيطين بك بلياقة ولطف وتحاورهم بجدية وفي
العمق صحياً :قد ال تستطيع النوم وتتأزم وضعية
أعصابك بسبب قلة الراحة

ȅƾŪơ

Ȃǳƾǳơ

ƩȂūơ

مهني���اً :القمر الجديد في الحوت يبش���رك بالخبر
ويحم���ل اليك جدي ًدا وقد يتعل���ق االمر بأحد افراد
العائل���ة او احد الجي���ران او المق ّربي���ن عاطفياً:
اإلشاعات التي تس���معها عن الشريك سرعان ما
يتبين لك أنها في معظمها غير حقيقي.
مهني���اً :القمر الجديد في برج الحوت يتيح أمامك
تنكب على دراسة ميزانية او
ً
فرصا مالية مميزةّ ،
تتلق���ى ً
مبلغا من المال او تباش���ر عملية تصحيح
وترمي���م عاطفياً :يوم مناس���ب لش���ؤون الحب،
وتزداد اإلثارة بينك وبين الشريك ،فتتصرف معه
بكثير من العفوية
مهنياً :القم���ر الجديد في برجك يتحدث عن بداية
رحل���ة او مس���يرة مغايرة لما عرفت���ه حتى اآلن
عاطفي���اً :ال تتناقش مع الش���ريك في تصرفات لم
تصدر عنه ،ومجرد الشك فيه قد تكون له عواقب
وخيمة على العالقة.

الكلمات املتقاطعة

ǲǸūơ

مهيناً :القم���ر الجديد في برج الحوت يتحدث عن
بعض الفرص الشخصية التي تتعلق بعالقة سرية
او ارتباط���ات غي���ر معلنة عاطفي���اً :يوم يضيء
حياتك ويجعلك تقترب أكثر ممن تحب ،وخصوصاً
بعدما وجدته إلى جانبك في أوقات محنتك.

(

šŚŬƀƯ
ما حنيت الي ها بعد ما تشتاك
ما تذكر الماضي لو خلص عفته
كلبك ما يسألك صاحبك وين
لو كلش نسيته او بعد ما ردته
مالك من السما نازل شهد بيك مو دم
يجري بعروكك شهد بيك تكلي شبيك بس
هدني شهد بيك اذا انته عسل الزك بديه

أفقي
1

انصت  oصوتها مالئكي ولحنها رحباني

2

ش���اعر لبنان���ي مهجري  oف���وق العين

(معكوسة)
كلمة تستخدم لالسهاب في المعنى  oلقب

3

اجتماعي انجليزي  oزهر يذكر في تحية الصباح
حيوان بحري يصنف من أذكى المخلوقات

4

 oوحدة العملة اللبنانية

ƮƬƘţƪƷ
هل تعلم أن الخنفساء تعد بمثابة
حانوتي عالم الحشرات فهي عندما تجد
حيوان ميت و لو كان يكبرها حجماً
مثل فأر ميت  ..فإنها تبدأ عملها على
الفور و تحفر األرض تحته مباشرة
حتى يسقط في الحفرة و ينهال عليه
التراب  ..وهناك سبب و راء هذا
النشاط و هو أن أنثى الخنفساء تضع
بيضها في هذا القبر الحديث فعندما
تفقس يرقاتها تجد غذائها من اللحم
متوفر.

هل تعلم الكلب يستطيع أن يسمع دقات
الساعة وهو على بعد  40قدم.
هل تعلم أن بعض النباتات تفرز سماً
تقتل به النباتات المجاورة لها ليصبح
الماء المتوافر لها وحدها.
هل تعلم أن الفيل يشم رائحة اإلنسان
على بعد نصف كيلو متر.
هل تعلم أن النسور ال تموت و لكنها
تنتحر بسبب المرض.
هل تعلم أن النسر يعيش مائة عام.

هل تعلم أن الببغاء من دون الطيور
كلها هي الوحيدة التي تستطيع تحريك
منقارها ألعلى و أسفل أما الطيور
األخرى فإنها تحرك منقاراً واحداً.

5

متشابهان  oحب

6

ما يئس وما استسلم  oالجن  oطرف

7

سهل في لبنان  oيسحب

8

مخيم فلسطيني شهير في لبنان

9

اس���م مؤنث بمعنى الخفيفة اللينة الهادئة

 oمدينة أثرية في البقاع اللبناني مهمة
10

دولة عربية اصل اسمها بمعنى لون اللبن

لكثرة الثل���وج في جبالها  oقرية ف���ي قضاء المتن
بجبل لبنان

رأسي
وص���ل درجة عالية من حس���ن األداء أو
1
الصناعة  oنصف صابر  oثلثا جبل
بمعنى طريق أو وسيلة أو ألجل شيء ما
2
 oحالة اإلصابة بمكروب أو عفونة في الجسم
عكس حلو  oمطرب راحل صاحب اغنية
3
بنات المكال
ع���روس المصايف اللبناني���ة  – oقرية
4
لبنانية وقعت ضحية غدر المحتل
اس���م حرف من حروف اللغة  – oطاف
5
في المكان وبحث بنظره
غير متزوج
6
يضع���ون ش���يئا م���كان ش���يء آخر o
7
متشابهات
هز وخض  oثلثا س���يد  oيقرأ لنفسه أو
8
لآلخرين
كثير وفائض  oيشبك األشياء ببعضها
9
قرية وقضاء في البقاع اللبناني عند جبل
10
صنين  oمتشابهان  oهجم

إنقاذ ستيني ظل محاصرًا  7أيام تحت جذع شجرة
أنقذت العناية اإللهية س���تينياً ظل محاصراً
 7أيام تحت جذع ش���جرة من دون مأكل أو
مشرب ،وفي ظل أجواء طقس سيئة للغاية.
تلقت الشرطة األمريكية بالغاً يفيد بالعثور
على ش���خص تحت جذع شجرة في طريق
س���ريع بوالية ميريالن���د األمريكية ،حيث
كان في حالة مزرية ،بحسب موقع صحيفة
«بالتيمور».وبحس���ب بيان الش���رطة فإن
فرق اإلنقاذ انتشلت الري شادي البالغ من
العمر  66عاماً من أسفل الجذع حياً واعياً،
لكن بحالة صحية بائسة ،فقد أصيب بجفاف
وإصابات في الجزء السفلي من جسده.
وقال ش���ادي المصاب بسرطان الرئة إنه أثناء س���يره في الطريق ،انزلقت قدمه في منحدر يبلغ ارتفاعه من 10
إلى  15قدماً ،ثم س���قط عليه جذع ش���جرة ،ولم يتمكن من الصراخ أو التحرك ،ولم يلحظ أحد وجود جسم بشري
أسفل الجذع.

باندا ّتدعي «الحمل» لتحصل على غرفة مكيفة

تمكنت باندا ف���ي حديقة حيوانات
تايبي���ه في تايوان م���ن أن تخدع
الخبراء واألطباء المشرفين عليها
وتنتزع منهم الدالل واالهتمام من
خالل ادعائها الحمل.أظهرت أنثى
ذكاء حاداً في قدرتها على
الباندا
ً
معرف���ة جميع اإلج���راءات التي
تتخد ف���ي حال ظه���ور عالمات
الحمل ،حيث يتم نقلها إلى غرفة
خاصة مكيفة اله���واء كما ُتقديم
لها أطعمة مغذية أكثر.وألن حمل
البان���دا ال يظهر إال بعد فترة قليلة
من اإلنجاب ،تمكنت الباندا «يوان

يوان» من تسخير هذه المميزات
لصالحه���ا واالس���تمتاع بالعناية
المكثف���ة بعد أن خضع���ت لعملية
تلقيح صناع���ي في مارس (أيار)
الماض���ي.وكان الخبراء يتابعون
حالتها منذ تل���ك الفترة ورصدوا
عالمات ترج���ح نجاح التلقيح ،إذ
بدأ يرتفع مؤش���ر هرمون الحمل
عند الباندا مع عدد من العوارض
كنقص في الشهية وقلة في الحركة.
يًذكر أنها ليست المرة األولى التي
تلج���أ فيها أنثى بان���دا إلى تمثيل
دور الحامل من أجل االس���تمتاع

بممي���زات أفضل ،إذ وقعت حادثة
مماثلة الس���نة الماضية في مركز
تناس���ل دببة البان���دا العمالقة في
تش���نغدو (جنوب غ���رب الصين)
واس���تمرت ف���ي خ���داع الخبراء
ً
شهراً
كامال .وتعود سبب المعاملة
المتميز للدبب���ة في حاالت الحمل
إلى صعوبة تناسل دببة الباندا في
األس���ر ،لذلك يوفرون لها عناية
خاص���ة كعزلها في قاعات خاصة
مزودة بمكيف���ات هوائية وتقديم
وجبات إضافي���ة لها من أطعمتها
المفضلة.

ال تظن حي وانساك يل معدنك در
ترتجف كل عضاي من اسمك يمر
أتعارك ياحلو ألجلك واطك طك ...
وللحساد اذب حرملوأطك طك ...
افرح من تراسلني وأطك طك ...
وأطك أصبع بس تسأل عليه
مامتنة من الجوع من عاشرتنة
َ
الشوك من فاركتنة
بس متنة من
بلعيد اودي اشواك واكتب تهاني
وارسل سواد العين للمانساني
على الباكيت كتبوا احذر التدخين .
وعـــلى افراكك ابــد مــا حـذرتني .
حبيت وحده بصدك والقلب هية اختار
وبيوم اجتني جو علي او بيهم شيوخ
اكبارمنهة سال تكلي جوي لهلي خطار
خطابه
ساللتكم نسب يوسف نسبها
الدنيا بغير نظراتك نسبها
الوادم ميه بالميه نسبها
بس نسبة جمالك سبعمية
انه بحبك ابد مايوم غشيت
وعن كل البنات النظر غشيت
وابد بغالتك مافديوم غشيت
وكل اليحبون غشو عليه
طبع كلبي يعجبك لمن يحب مثل طبع الكبر
مايحمل اثنين

