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ال خير في حسن الجســـوم وطولهــــــا
إن لم يزن حسن الجسوم عقول

ƦƔů
ƭƺǀƫř
ǲǸūơ

يوم مفيد لتصويب مسار العالقة المتأرجحة وتنقيتها
م���ن الش���وائب واالضطرابات ح���اول أن تكون من
أصح���اب المبادرات المتعلقة بالش���أن الصحي ،وال
تخالف تعليمات الطبيب.

تحشيشات

اكو فد وحدة جكمة ( قبيحة) كالت لزوجها روح
صلح شباك الحمام مكسور اخاف ابن الجيران
يشوفني واني اسبح .....فرد زوجها وقال ال تخافين
هسة هو يصلحه من يشوفج ...
الزمو اتالث محششين سالو االول من انتصر في
معركة احد قال المشركين سالو الثاني من انتصر
في معركة بدر قال المسلمين سالو الثالث شفتهمت

ƔơǃȂŪơ

ينتقل كوك���ب “مارس” الى برج الجدي ،ويس���لّط
الض���وء عل���ى ش���ؤون مالي���ة فتزده���ر األعمال
وتصب كل اهتمامك على هذه المواضيع
والنشاطات
ّ
عاطفياً :ال تخاط���ر بعالقة لن تعرف عواقبها ،فمن
تعرفه أفضل بكثير ممن ال تعرفه.

فاجاب الثالث المسلمين والمشركين راح يلعبون
على النهائي
محشش شاف سياره محمل جص كال انهجم بيتنه
هذه الشهر الطحين جاي فل

 ǹƢǗǂǈǳơينتق���ل كوكب “م���ارس” الى برج الج���دي ويلقي
الض���وء على خالف���ات أو نزاعات في ش���راكة ما.
ح���اول أن تتنازل عن بعض الش���روط ،وتعاون مع
المحيط .تص ّرف بدبلوماس���ية فائقة حتى ال ترتكب
األخطاء.

الكلمات املتقاطعة

ǁȂưǳơ

ي���وم مربك ومعقد يطلب اليك التروي واالس���تراحة
وعدم خ���وض ميادين صاخبة .ال تجازف ،قد تعاني
ظلماً او مشاعر عدائية .ال تخالف القوانين ،مزاجك
متقلب ال يتحمل المزاح عاطفياً :يوم مفيد لتصويب
مس���ار العالقة المتأرجحة وتنقيتها من الش���وائب
واالضطرابات.

(

أفقي

ƾǇȏơ

انطل���ق مع الش���ريك في رحلة العمر وجددا ش���هر
العس���ل بعد المشاكل التي مررتما بها صحياً :تجنب
القيام بأعم���ال مرهقة هذا اليوم ،وخصوصاً أنك لم
تشف تماماً من آالم الظهر

ƔơǁǀǠǳơ

ينتقل \»مارس\» ال���ى الجدي ليلتقي \»بلوتون\»
و\»القمر\» ويتحدث عن خلق وإبداع ونجاح وعن
ح���دث ما جيد في نطاق عمل���ك عاطفياً :العالقة مع
الشريك ترتقي إلى ح ّد المثالية ،فال تدع المغرضين
يزرعون الشك بينكما.

ǹơǄȈŭơ

ّ
فيخف
ينتق���ل كوكب \»مارس\» ال���ى البيت الرابع
النمط ً
قليال وتضطر الى بذل جهود مضاعفة للوصول
الى اهدافك وقوفك إلى جانب الش���ريك يزيد اعجابه
بك ،ويعزز الثق���ة الموجودة بينكما الوضع الصحي
ألحد أفراد األسرة يثير االضطراب لديك

ƣǂǬǠǳơ

يدخل كوكب \»م���ارس\» الحوت فيزيدك قوة وثقة
بالنف���س واإليجابيات والحظ .يحوم حولك االصدقاء
وتجتم���ع وإياهم لإلحتفال بمناس���بة انتبه من غيرة
الشريك ،فقد تتحول إلى غيرة قاتلة.

ǅȂǬǳơ

ينتق���ل \»مارس\» الى ب���رج العقرب ويحررك من
جموحه ويجعل���ك اكثر ً
اتزانا فتنكب اهتماماتك على
الوضع المالي .يج���ب ان تضع ميزانية للمصاريف
اآلتي���ة وان تفكر في كل ش���يء قب���ل االقدام على
ّ
التش���نج وح���اول إيجاد الحلول
اية خطوةابتعد عن
بروية.

1

الخليج  oوقت الغروب
س���احر (معكوس���ة)  oتلبس���ه الم���رأة

والرجل
3

ȅƾŪơ

ينتقل \»مارس\» الى برجك ويغيّر المسار .يولّد فيك
النش���اط والحماسة واآلمال ويطرد الهواجس رويداً
رويداً .تلعب ورقة رابحة وتحيط نفس���ك بمؤسسات
داعمة وتقوم بنشاطات اجتماعية كبيرة .

Ȃǳƾǳơ

ينتق���ل كوكب \»مارس\» الى ب���رج الجدي ،ملتقياً
\»القمر\» ما يفرض علي���ك نمطاً جديداً وينصحك
بالتحف���ظ في االنس���حاب وع���دم المواجهة وضبط
االنفعاالت وكتم بعض المش���اعر  :تس���ر الى جانب
الشريك ومجموعة معيّنة بخبر يفرح القلوب.

ƩȂūơ

ينتقل كوكب \»مارس\» الى بيتك الحادي عشر ،أي
الى الجدي ويعزز الطاقات والطموح ويتعهد انجاح
الخطوات أو تسهيل المهام؟ قد تزداد المسوؤليات،
ّ
لكنك تش���عر باالرتياح ألدائك المهمة قضية حساسة
ً
تواجهك والش���ريك مجددا ،فتح���اوالن التريّث في
مشاريعكما المس���تقبلية ثابر على الرياضة اليومية
التي تقوم بها منذ مدة ،فهي مفيدة آلالم الظهر

اول ملكة بريطانية تسكن قصر باكنجهام

 oثلثا شام
4

الصخر الناتج عن البراكين بعد أن يبرد

5

ط���وي وثني  oحرف عط���ف  oحديقة

غناء

ƮƬƘţƪƷ
ــ أن الذباب المعروف بإسم الذباب األزرقأو
ذباب النار يسطع حتى من خالل معدة
الضفدع
ــ أن عين الذبابة هي عين مؤلفة من
4000سطحا صغيرا من رؤية محيطية في
كل اإلتجاهات  ،وهي واقفة ثابتة
ــ أن البواخر تسير في المياه الباردة بشكل
أسرع من المياه الدافئة
ــ أن األحصنة التمتلك عظاما في رقبتها
ــ أن األطفال البنات ينمن بعصبية بينما ينام
األطفال الذكور بهدوء
ــ أن أرجل الجرادة يمكن أن تمشي وتتحرك
حتى بعد أن تفصل األرجل عن جسم الجرادة
ورأسها
ــ أن السرعة التي تدور بها األرض حول
الشمس تعادل ثمانية أضعاف السرعة التي
تغادر بها الرصاصة فوهة البندقية
ــ أن السرطان البحري يعيش فترة أطول
إن وضعته في صندوق مغلق تماما أكثر من
الفترة التي يعيشها في صندوق مغلق له
ثقوب
ــ أن الحلقات التي تدور حول زحل يبلغ
طولها 80500كم  ،ولكنها ذات سماكة ال
تتجاوز 30سم

نمت بغيبتك يم المخابيل
وجديت الصبح يم األشاره
سكران وكلتلك عوفني وروح
شجاك وتاخذ بحجي السكاره

رأسي
يق���ال لطع���ام االرز في مجتمع���ات دول

2

šŚŬƀƯ

6

عامل ماهر في حرفة ما  oطرد

7

عبد هند الذي قتل سيد الشهداء حمزة o

1

المادة تطلى به���ا األواني حتى ال يلتصق

الطعام  oأنواع من الزهور
2

االسم الذي يش���ير به المحامي لزبونه o

اسم علم بصفة الحمد
3

ثمرة عمل ش���خص أو دول���ة أو عملية

حسابية  oعكس نجاح
4

ينتس���ب إل���ى منطق���ة ف���ي س���وريا o

متشابهان
5

الذ يحكي الحكايات في المقاهي الش���عبية

قديما  oتوضع فيه العصافير
6

الفضة السائلة  oعملة اوروبا

7

مرض العصر  oمشي

8

سكب  oشك

9

حب  oالقارة السمراء

9

مشروب س���اخن (معكوسة)  oقشور أو

10

مخلوق ما قبل التاريخ  oنش���اط انساني

طبقات جلدية تغطي بعض الحيوانات

تفوق وانتشر
تراب حباته كبيرة  oأداة حربية قديمة o

8
توجس

يشمل العديد من نتاج المواهب المختلفة

10

مو ياهو اليعوفك رايد افراك
يوسف عاف ابوه الخاطر الله
أحببتك فزاد اشتياقي
اشتقت لك فزاد عشقي
عشقتك فزاد ولهي
ولهت عليك فزاد شقائي
كم تمنيت نظرات عيونك
وكم تمنيت همس كالماتك
وحك موت االخذ عباس و حك من غمض
عيونه احبكم من كلب ولسان الن انتم
تحبونه

تمضغ بالفم مطوال  oمحل لبيع األشياء

الشرطة الهندية تستدعي «ببغاء» متهم بـسوء السلوك
استدعت الشرطة الهندية ببغاء متهماً باإلساءة
إلى امرأة مس���نة ،وأجرت اختباراً له للتأكد مما
إذا كان مداناً بسوء السلوك ،بحسب ما ذكر رجل
شرطة اليوم الثالثاء.
وف���ي التفاصيل ،وقع أفراد الش���رطة في إحدى
القرى الواقعة بوالية ماهاراش���ترا غربي البالد
في حيرة ش���ديدة عندما ش���كت المسنة جاناباي
ساخاركار ( 75عاماً) أمس اإلثنين من أن جارها
علم الببغاء «هاريال» التفوه بألفاظ نابية في كل
مرة تمر فيها أمام منزله.وقال رئيس الش���رطة
المحلية بي إس دونجر إن السيدة المسنة اتهمت
ابن زوجه���ا ،الذي لديها خالف معه حول ملكية
عقارية ،بالتواطؤ مع الجار ،ما أدى إلى اس���تدعائه هو والجار والببغاء إلى قس���م الش���رطة .وبدا الببغاء مدركاً
الهتمام الشرطة به وظل صامتاً عندما تمت مواجهته بالشكوى.
وأوضح دونغر« :كررت المسنة اسمها للببغاء بينما كان يتم تقريب قفصه منها ،إال أنه لم ينطق بكلمة واحدة .لقد
راقبنا الوضع بعناية بالغة».وأشار إلى أن الشرطة قامت بتسليم الببغاء إلى إدارة الغابات إلطالقه في الغابة.

شركة إسبانية تصنع قميصًا يطرد الحشرات
صممت شركة منس���وجات إسبانية قميصاً
لتجن���ب لدغ���ات البع���وض وأي نوع من
الحش���رات مثل الق���رادة والقم���ل والبق.
وعكفت ش���ركة «س���تينج باي» الواقعة
بإقليم كتالونيا على دراس���ة استمرت أربع
س���نوات في المعامل الدولي���ة مثل المعهد
االس���توائي بالبرازيل وبدأت هذا الش���هر
ف���ي بيع ه���ذا المنتج داخ���ل  80صيدلية
في إس���بانيا .ويحتوي القميص على مادة
البرمترين الطاردة للحش���رات التي تضاف
لقطعة المالبس ،ويمكنها البقاء حتى 100
غس���لة ولديها فاعلية في طرد الحش���رات

أسطر ذكرياتي وياك رف رف ،واحس كلبي
بسعير الشوك رف رف ،تكص جنحي وتكلي
أرجوك رف رف  ،شرفرف والجنح بيدك
ضحيه .

بنس���بة  %94وحصلت على شهادة جودة
من شركة «سانيتزيد» السويسرية الرائدة
في مج���ال النظاف���ة الصحي���ة ومواجهة
الميكروبات.وقال���ت س���يلفيا اوفييدو أحد
مالك الش���ركة لـ إفي« :المادة الطاردة ال
تسبب أي روائح وقطعة المالبس ملمسها
ناعم بالنس���بة لألطف���ال والكبار وهي ضد
كل أنواع الحش���رات» .وقد يكون القميص
مفيداً في الدول االستوائية التي تعاني من
أمراض قاتلة تنقلها الحشرات مثل الدنج،
لذا فإن الشركة تخطط لتصدير المنتج بداية
من سبتمبر (أيلول) المقبل.

ما اجيك ال وحق كل دمعه ما اجيك يلبعتني
و الزمن غشني بيك ما ابيعك مو النك
غالي الثمن بس اخاف من ابيعك اغش الي
يشتريك
اجذب لو كلت والله اني ناسيك وجذب لو
كلت اسمك نيسته الن رسمك سكن ما بين
العيون ودورت الكلب و اسمك ليكته على
دربك سرت واتولعت بيك وقدمي لغير
شخصك ما خطيته اهديها الى امي
ويه كلبي من اسولف تسمع انت شلون جنت
وين انت و الحجي اسمعته حيرني االمر بس
طلع بيه الصوج اسولف للقلب و القلب ثاري
انت

