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تعيش احالما مستحيلة واوضاعا 
وبعض  وبرودة  جمودا  او  مربكة 
باشخاص  تلتقي  وقد  التحفظ. 
خسارة  عن  لك  يعوضون  مميزين 
شخص رمبا او عن غياب آملك جدا.

التي  الصعوبات  بعض  هنالك 
قد متر بها او مسألة قانونية تثار 
انتقال  او  الوقت،  هذا  من  ابتداء 
الى واقع جديد، او شراكة مهمة 

قد تتعرض للخطر.

التنفيذ  قبل  العمالك  خطط 
حتى توفر الوقت. حاول ان تهّدىء 
قد  املناخ  ان  اذ  ايضا،  توترك  من 
ينقلب قليال امام حتديات وعالقات 

سيئة مع بعض املقربني.

والفن  الثقافة  مجال  في  تبرع 
والسياسة واالعالم وشؤون الدين 
والفلسفة، كما في عالقاتك مع 
الدول اخلارجية. احلب على موعد 

معك، والعشق على االبواب.

املقربني  احد  مواكبة  الى  تضطر 
تقلق  او  يعيشها،  معاناة  في 
وتشعر  املستجدات  بعض  بشأن 

بالتشاؤم او بعدم االمان.

استثنائية  لقاءات  على  تطل 
القلوب،  وتاسر  االهتمام  وجتذب 
وتتوصل  الصالت  بعض  تعمق  او 
الى قرار نهائي باالرتباط اذا كنت 

تسعى الى ذلك.

باالعجاب  وتقابل  التهاني  تتلقى 
في  عليها  تقدم  اجنازات  امام 
التأييد  تستقطب  املهني.  اجملال 
افكار  بتقدمي  وحتلق  والتصفيق 
غير اعتيادية وبأسلوب رائع وفريد.

وتكون  احالمك،  تتعاظم 
.حتسن  لقاءات  لعقد  متحمسا 
تتسرع  انك  اال  شؤونك  ادارة 
ويخيب ظنك اذا لم يتم التجاوب 

معك في اللحظة نفسها.

على  الشديدة  حماستك  ان 
العثرات  تتخطى  جتعلك  النجاح 
على  تركز  وجتعلك  الصغيرة. 

اعمالك اكثر.

االجتماعية  املناسبات  تتعدد 
بحثا  تسافر  وقد  السعيدة، 
يخفق  مبن  تلتقي  او  املتعة  عن 
ما  مغامرة  تعيش  او  قلبك،  له 

تسعدك.

عن  االنفصال  خلطر  تتعرض  قد 
بعض  وتعيش  مهمة  او  عمل 
املستجدات  احد  يسّد  القلق. 
طريقك وتخوض نقاشات حامية 

مع بعض االطراف.

برج الحوت

مجال  في  الهفوات  ترتكب  ال 
السلطات،  تتحّدى  وال  عملك 

حتى ولو كنت على حق.

www.asdaazahle.comأَصداُء زَحلَة والبقاْع    أخبارُها دوماً تُذاْع
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النور ..................إعداد االستاذ خليل عبد 
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عامودياً:

1-شاعر زحلي لبناني-
ركل.

2-رئيس لبناني راحل.
3-شاعر واديب زحلي 

راحل.
4-شاعر زجلي ساخر 

راحل- للمنادى.
5-للنفي-خاطر.

6-شاعر زجلي لبناني 
راحل- صات الضفدع.

7-اصلح- للندبة.
8-أغنية لـ عبد احلليم 

حافظ- جوهر.
9-عكسها لفظة هجاء 

أجنبية- جميلتي- 
عكسها يشتم.

10-متّ-نلوم.
11-احد املتصرفني.

12- طيور جميلة الصوت- 
عملة عربية.

أفقيا:

1-شاعر زحلي راحل- احد 
الوالدين.

2-اعلى قمة في لبنان.
3-يقنط )معكوسة(- 

يبسط- حزن.
4-احلصون- غشاش.

5-اسم علم 
مذكر)معكوسة(- درسها.

6-اسم علم مذكر- نوع 
من االزهار )باالجنبية(.

7-ابات)معكوسة(-غادة-
سئم.

8-بثمنها_اسم علم 
مؤنث.

9-ركل)مبعثرة(-سيف-
رجع.

10-جحر- بدأ العمل.
11-االسم االول لفنانة 

لبنانية- وضعتاه خلسة.
12-متشابهان- االسم 

الثاني لفنانة لبنانية 
راحلة.
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الغذائية  واحلميات  الريجيم  بني 
السليمة غير 

في  ابونعوم  طوني  االعالمي  استضاف  العنوان  هذا  حتت 
عن  للحديث  رياشي  بسام  الدكتور  حتكي   الزم  برنامج 
الريجيم او ما يعرف »بالدايت » وبعد مقدمة ملعد البرنامج 
والتغذية   الصحة  خبراء  ان  فيها  جاء  ابونعوم  طوني 
يقسمون النحافة الى نوعني نحافة غير متعمدة وهي التي 
ينقص الشخص فيها وزنه السباب عديدة خارجة عن ارادته 
، ونحافة متعمدة بغرض فقد كيلوغرامات من اجلسم تزيد 
من  معاناته  او  الشخص  لطول  بالنسبة  املثالي  الوزن  عن 
اجلسم  حصول  هو  الغذاء  تنظيم  من  فاملقصود  السمنة. 
مع  تتناسب  متوازنة  بصورة  الغذائية  العناصر  جميع  على 
حالة الشخص الصحية . بحيث ال نزيد عنصرا على حساب 
عنصر اخر ومبقدار ما يتناسب ذلك مع عمر املريض وطبيعة 
عمله الذي يقوم به .ويجب اال ننسى ان النحافة الزائدة فيها 
ضرر اكثر من البدانة الزائدة وان املبالغة في انقاص الوزن في 

مدة قصيرة قد يؤدي الى الوفاة.
هذا  وان  السليمة  احلمية  عن  رياشي  الدكتور  بعدها حتدث 
ان  الدكتور  على  وان  واخر  شخص  بني  يختلف  املوضوع 
يكسب ثقة املريض الن عنصر الثقة هو اكثر العناصر تاثيرا 
يليها عنصر االرادة القوية التي يجب على املريض ان يتحلى 
بها . كما واشار الى ان االدوية في معظمها ال يفيد االنسان 
وان سوء استخدامها قد يؤذي املريض ويؤدي الى تدهور حالته 
. فمن عواقب الرجيم 1 / يتسبب الرجيم اخلاطئ والقاسي 
في نقص حاد بالهرمونات مما يسبب االكتئاب 2 / احلرمان من 
االكل ممكن ان يشكل ردت فعل الى تناول الطعام مما يعني 
بدانة زائدة . 3/ الرجيم اخلاطئ يؤدي الى عدة امراض ومنها 
الى فقدان  يؤدي  اخلاطئ  املعدة 4 / الرجيم  والم  الدم  فقر 

املناعة ....
وبان  الدين  مع  يتعارض  ال  الريجيم  ان  الى  واشار  كما   
النساء هن اكثر اقباال عليه من الرجال . مشيرا الى اهمية 
والغداء  الفطور  اي  ثابتة  وجبات  وتناول  الرياضة  ممارسة 
والعشاء الن لكل منها اهميته في سالمة جسم االنسان .


