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األب كنز و األخ سلوى و الصديق
كال االثنين

ƦƔů
ƭƺǀƫř

ǁȂưǳơ

ً
مهنيا :حاول أن ال توظف أموالك في استثمارات
م���ن دون وضع خطط ثابتة لها ،وتريث حتى تجد
العرض المناسب عاطفياً :الشريك يطالبك بجواب
حاسم حول طبيعة العالقة بينكما ،ويريد توضيحاً
لبعض األمور التي تهمكما

ƔơǃȂŪơ

مهنياً :تش���كو تراجعاً في المعنويات وتأخيراً في
المعامالت وبلبلة وتفتق���د الحيوية ،ومن الحكمة
عدم اس���تعجال األمور على االط�ل�اق ،تفادياً ألي
خيب���ة كبي���رة عاطفياً :تش���عر ببع���ض التراجع
المعن���وي ،ويترافق ذلك مع بع���ض التر ّدد الذي
يفرض عليك الحسم قبل تفاقم األمور

مهني���اً :القمر الجديد في برج الميزان ّ
يحذرك من
 ǹƢǗǂǈǳơخداع أو من���اورات أو ّ
خضات وتراجع وعمليات
عدائية تبدو جلية عاطفياً :يوم ضبابي مع الشريك
لكنه ال يس���تحق الذكر ،ومن األفضل تقديم بعض
التنازالت لتخطيه بسالم

ƾǇȏơ

مهنياً :يبدو أنك تش���عر بيوم من عدم االس���تقرار
وم���ع ذلك تج���د هدفك يتحق���ق ،م���ع أن التقدم
ال���ذي قد تحرزه يكون بطيئ���اً ،فهذا لن يؤثر فيك
عاطفياً :استقرار ومراوحة في العالقة بالشريك،
وخصوصاً بعد توضيح األمور ووضع النقاط على
الحروف

ƔơǁǀǠǳơ

القم���ر الجديد في برج الميزان ،يتيح فرصاً جيدة
لالتص���االت والمفاوضات المتعلقة بش���أن مالي،
ويش���ير ال���ى عملية ش���راء مهم���ة أو ميل الى
توظيفات واستثمارات قد تكون مفيدة عاطفياً :ال
يفوت عليك فرصة التفاهم
تقم بأي عمل طائش قد ّ
والحوار مع الحبيب هذا اليوم

ǹơǄȈŭơ

مهني���اً :القمر الجديد في برجك يفتح أمامك أبواباً
للتح��� ّرر من بعض الضغ���وط ،أو يتيح لك فرصة
له���ا عالقة بعمل قديم أو ارتب���اط مزمن عاطفياً:
مجموعة من المؤشرات الجيدة ،وتالقي مساعيك
نتيجة مثمرة جداً وتتحسن العالقة

ƣǂǬǠǳơ

ǅȂǬǳơ

ȅƾŪơ

Ȃǳƾǳơ

ƩȂūơ

مهني���اً :القمر الجديد في ب���رج الميزان قد يحمل
فتنكب على ملف
فرصة للعمل بعيداً عن الضجيج،
ّ
تحافظ على س���ريّته أو تكلّف بمهم���ة دقيقة جداً
عاطفياً :تستعد للقيام برحلة مع الحبيب واالبتعاد
عن أجواء العمل والضغوط المرهقة
مهنياً :القمر الجديد في الميزان يحمل اليك فرصاً
س���عيدة تأتي عبر بعض األصدق���اء أو الجماعات
التي تنتم���ي إليها ،وقد تعمل عل���ى قضية عامة
أو ّ
توظف طاقاتك من أجل بلورة مش���روع مميّز
عاطفياً :تلتقي الحبيب قريباً وتضعان النقاط على
الحروف في استمرار العالقة على أسس سليمة
مهني���اً :الفلك ّ
يحظر كل مواجه���ة وخصوصاً أن
القمر الجديد في البيت العاش���ر يتحدث عن تدخل
س���افر في أعمالك وعن اعتراض على مشاريعك
عاطفي���اً :اغتنم فرصة بقائك ف���ي المنزل للتفكير
بهدوء في أمور كانت تشغل بالك إزاء الشريك
مهنيا :القمر الجديد في ب���رج الميزان ّ
ً
فيوفر لك
فرصاً ممت���ازة للقاءات مهنية تب���دو واعدة ج ّدًا
تقلب بعض المقاييس لمصلحتك عاطفياً :طموحك
العاطف���ي كبير ج���داً ،لكنك تبحث ع���ن الفرصة
المناسبة التي تساعدك على تحقيق هذا الطموح

مهنياً :يجب أن تداري الزمالء قدر المس���تطاع،
وأي خطوة ناقصة معهم تؤدي إلى توتير العالقة
بهم عاطفياً :الميزة المهمة والرئيسية في العالقة
بالش���ريك ،هي الثقة التي يجب أن تجمع بينكما،
وكل ما عدا ذلك ثانوي

تحشيشات

واحد يگول لزوجته :أني احب لورباك
گالتله :مدام صارحتني بالحقيقة أني هم احب
محمود !!
گاللها لورباك هذه زبدة.
گالتله :ومحمود هذا جاي..
اهلل يرحمها ألمهم يكولون ماتت محروو َكة..
ههههههههه

اكثر مصيبه عند البنيه انو تفرك عيونها
وتتذكر هيه حاطه كحله
تطلع مثل الجدريه المحروكه

ƮƬƘţƪƷ
األستسقاء
وهو داء يتصف بانصباب كميات مختلفة
الحجم من السائل المصلى فى جوف
الغشاء البريتونى المغلف لألمعاء  .ومن
عالماته تضخم حجم البطن  ،وشعور
المصاب بوجود سائل كالماء فى جوفه .
ويحس به خاصة أثناء انحنائه وتحركه
بشدة  .وإذا استلقى المريض على قفاه ،
أحس بأن خاصرتيه قد انتفختا واندفعت
سرته لألمام  .هذا عدا شعوره بالتعب
والخفقان وضيق التنفس وغير ذلك
األسهال
هو زيادة عدد مرات التبرز مع ليونة
ملحوظة فى البراز  -ويحدث كعرض لعدة
أمراض منها  :اإلصابة بالميكروبات مثل
الكوليرا والدوسنتاريا واإلصابة بالطفيليات
كاإلسكارس  ،وكذا التوتر والقلق النفسى
قد يسبب اإلسهال  .عالج اإلسهال يتوقف
على أسبابه
األكزيما
وتسمى النملة عند قدماء العرب وهى
عبارة عن إصابة بقعة من الجلد فتتشقق
الطبقة القرنية للبشرة ثم تتساقط ويعقب
ذلك نز األجسام المخاطية التى تحتها
 ،وهذه هى النملة الرطبة وقد تتستر
بقشور جافة  ،وتدعى حينذاك النملة
الجافة
الحساسية (األكلة )
تتميز بظهور بقع جلدية محمرة ومرتفعة
ومحددة تحديدا جيدا وبأحجام مختلفة ،
ويصاحب ذلك هرش شديد  .تختفى الحالة
فى حدود  48ساعة  ،وقد تعاود الظهور
مرة ثانية  .وإذا استمرت أكثر من ثمانية
أسابيع تسمى أرتكاريا مزمنة

الكلمات املتقاطعة

ǲǸūơ

مهني���اً :القم���ر الجديد في البيت الس���ابع اي في
الميزان ،يتيح امامك فرصاً جديدة لشراكة محتملة
او للبدء بمش���روع عاطفياً :تس���ود الرومانسية
متشنًجا ً
ّ
قليال بسبب
حياتك لكن قد يطرأ ما يجعلك
وضع عاطف���ي متأزم او لس��� ّر تخفي���ه في هذه
األثناء

(

أفقي
يتوقف  oمخترع المخرطة
1
عصفور جاء في اغنية لفيروز  oاألرض
2
الممتدة تحت القدمين
طريق مبني بين مكانين مرتفعين  oسجن
3
أميركي شهير اصبح مزارا للسياح ومعناه القصر
يمسح على جسمه الدهن وغيره  oنصف
4
سكون
نصف ن���ورة  oم���كان ومخ���زن البيع
5
 oحي���وان يعيش ف���ي الغابات وفي الق���ارة القطبية
الشمالية
مجموعة من الن���اس منتدبة لعمل ما o
6
يترددن على مكان محدد
ما يخرجه الطائر من طعام بعد هضمه o
7
متشابهان  oأشار بعمل شيء ما
لس���قي النبات  oجزء م���ن وحدة العملة
8
األميركية
االسم االول لمناضل وبطل االستقالل في
9
جنوب افريقيا –  oمخترع التلفزيون
نص���ف مف���رز  oمخت���رع الكامي���را
10
(معكوسة)

šŚŬƀƯ
شكتبلك ينور العين شكتبلك يناسيني شكتبلك
الم بل روح ما تخلص شكاويه تعال وزور
احبابك تعال وشوف اشبيهم مجروحين جرح
جبير يلي شوفتك تروينه
بالك يعزمك ذئب واخذ النصيحة

رأسي
1

مخترع الدراجة النارية الموتورسايكل

2

مخترع اآللة الكاتبة

3

مخترع خط انتاج السيارات  oيوصف به

العِرق البشري بمعنى أن له امتداد
4

هدم  oاالس���م األول لممثل أفالم جيمس

بوند سابق
5

مخترع قضيب منع خط���ر الصواعق o

نصف ناقد
6

لقب ارس���تقراطي اوروبي  oزرع خرج

من االرض
8

اس���م بندقي���ة صيد معروف ف���ي الخليج

9

نصف طاقم  oرقم (معكوس���ة)  oسقيا

االرض والزرع
10

مخترع السيارة االلماني  oنصف داكن

صفيت انا بغيابك كلشي مافيد
مثل صوبت يتيم بلية نفطات
عفتك بالشمس حتى اسمر تصير وحتى الناس
تبعد عنك النضره اجيتك وشلكيتك لكيتك نفس
لونك ولشمس سمره
تكول الناس يظحك ابد مامهموم مايدرون
همي مخزن بصدري الدنيه وياي تمشي
مكلوب تسرك ضحكتي وتتحكم بعمري
على فراكك هواي دموع صبيت بكثر ماطشت
الشمات جكليت
نهجم بيت الشماته شكد وفيين بوكت شحت
اصحابي ترسو البيت
هجرتني وخاب أملي بيك

المنطقة بذهول ح���ول الحديقة بينما تواصلت عمليات
البحث عن بقية جس���د الطفل .وقال بيري س���تاركس
( 58عاماً) وهو أحد سكان المنطقة المحيطة بالحديقة
بأن الحديق���ة كانت مكاناً آمناً على الدوام إال أن بعض
الجثث وجدت فيها على مر الس���نين بحس���ب صحيفة
ميرور البريطانية.

تلميذة تعيش على تفاحة واحدة في اليوم
تعرض���ت مراهقة بريطانية لس���خرية
أقرانه���ا من التالميذ بس���بب ش���عرها
األحمر ومالبس���ها التقليدية باإلضافة
إلى شهيتها المفتوحة للطعام األمر الذي
دفعها التباع حمية صارمة كادت تودي
بحياتها .ولطالما سخر زمالء جاسمين
غرين ( 15عاماً) من مظهر ش���عرها
األحمر المجعد ،ومالبس���ها التي كانت
ترتديها ،وشهيتها المفرطة للطعام .لذا
قررت جاس���مين أن تغير في مظهرها
وأن يقتصر طعامها على تفاحة واحدة
في اليوم.
وبدأت جاس���مين تعتاد على أس���لوب

بقالي الموت ترجع لواجربة

العربي  oمخترع المصعد الكهربائي

العثور على رأس طفل وأطرافه في حديقة عامة
في حادث مروع يلفه الغموض ،عثرت الش���رطة على
رأس طف���ل باإلضافة إلى أطرافه ف���ي إحدى الحدائق
العامة في مدينة شيكاغو األمريكية.
وعثرت الش���رطة على رأس الطفل في حديقة غارفيلد
بارك الغون يوم أمس األحد بعد أن وجدت قدميه ويديه
في مكان قريب أمس األول إثر اتصال من شخص شاهد
قدماً تطفو على وجه المياه في بركة في الحديقة.
وكانت أطراف الطفل بدأت بالتفسخ ولم يكن عليها أي
مالبس .ولم تعثر الش���رطة بعد على جسم الطفل الذي
ق ّدرت الش���رطة بأن عمره يتراوح بين الثالث واألربع
س���نوات .وصرح ناطق باسم الشرطة بأن الشرطة لم
تع���رف كم من الوقت مضى عل���ى وجود األطراف في
الحديقة وأضاف بأن الشرطة لم تتلق أبداً أي بالغ عن
طفل مفقود في اآلونة األخيرة.
وتبحث الشرطة في س���جالتها عن بالغات عن أطفال
مفقودي���ن لتحدي���د هوي���ة الطفل .وقد اجتمع س���كان

كلشي جربت حتة اكدر انساك

االسم األول لمخترع مكبر الصوت (االسم

الثاني ويرمر)
7

يعزم عليك الذئاب وانت الذبيحه

حياتها الجديد وحميتها الصارمة على
الرغم من المش���قة الت���ي كانت تعاني
منها المتناعها ع���ن تناول الطعام بكل
أنواع���ه واقتصارها على تفاحة واحدة
في اليوم.
وقد انخفض وزن جاسيمن بشكل كبير
األمر الذي سبب انهيارها ثالثة مرات
في ش���هر واحد ونقلت إلى المستشفى
ف���ي آخر مرة حيث تده���ورت صحتها
بش���كل هدد حياتها .وفي المستشفى،
كانت جاس���مين تتغذى عبر انبوب لكي
تبقى على قيد الحياة.

ترجع تعاتبتي وتكلي شبيك
اقره الفاتحه من تزكر اسمي
انوب الن ميت عليك واهلل يرحمني

