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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

ثمانيني يترك الحياة المدنية ليعيش «طرزان» مدة  60عامًا

في الشتاء.

تدف���ع الهم���وم والضغ���وط اليومي���ة المتراكمة إلى
الس���فر لمكان هادىء بين أحض���ان الطبيعة غير أن
هذا الرجل م���ن جورجيا هجر الحي���اة المدنية نهائياً
وعاش حياة «طرزان» م���دة  60عاماً.تحت عنوان
«القص���ة الحقيقية لطرزان» ت���روي صحيفة دايلي
ميل البريطانية س���يرة حياة هذا الرجل الثمانيني الذي
هجر الحياة المدنية منذ أن كان شاباً عشرينياً ليظهر
إصراره على العودة إلى الغابات بالرغم من العديد من
الفرص للعيش كسائر البشر في المجتمع.
وب���دأت القصة حينما اتجه رجل م���ن جورجيا يدعى
مايكل بيتر فومينكو ويبلغ حالياً  84عاماً ،للعيش في
الغابات المطيرة شمال والية كوينزالند شرق أستراليا
بمحض إرادته متحدياً التماس���يح الجائعة والخنازير
البرية الشرسة.أما المفارقة في هذه القصة أنه لم يختر هذه الحياة ألسباب مادية أو اجتماعية ،إذ أفادت الصحيفة
البريطانية أن مايكل هو ابن األميرة إليزابيث ماتشابيلي والبطل الرياضي دانيال فومينكو في جورجيا.

الشهر وتتوقف سرعة نموه على درجة
حرارة الجو في الصيف اسرع نموا منه

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

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

....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

آلة كشف المعادن تعثر على مقص في بطن حاج
اكتش���ف مطار ج���دة مقصاً في بط���ن حاج عقب
قدومه إلى صالة الحجاج بمطار جدة ،وذلك بعدما
أصدر جهاز الكش���ف عن المعادن صافرات أكثر
من مرة .وف���ي التفاصيل وفق���اً لصحيفة الوطن
الس���عودية اليوم الثالثاء ،تلقى مرك���ز المراقبة
الصحي���ة بمطار ج���دة طلباً من الجه���ات األمنية
العامل���ة بصال���ة الحجاج بتوقيع الكش���ف الطبي
واإلش���عاعي على ح���اج قادم م���ن نيجيريا ،بعد
محاوالت عدة للمرور م���ن الصالة.وطلب األمن
طلب من الحاج القادم إل���ى صالة الحجاج بمطار
ج���دة الدولي المرور من خالل البوابة اإللكترونية

للكش���ف عن المعادن أكثر من مرة ،إال أن الجهاز
كان ف���ي كل مرة يصدر صاف���رات اإلنذار ،وعند
تفتيش���ه لم يثبت حمله ألي آلة معدنية ،فاستدعى
ذلك الكشف الطبي على الجس���م.وكانت المفاجأة
الت���ي أظهرتها الصورة اإلش���عاعية وجود مقص
معدني مستقر داخل التجويف البطني له ،وبإخبار
الحاج أبدى استغرابه ،وبسؤاله عن سبب وجوده
أبدى عدم معرفته بذل���ك ،وذكر أنه خضع لعملية
جراحي���ة في موطنه قبل  15عام���اً ،وتم إخباره
بخطورة الوضع».

