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ǮǜƷ
ǵȂȈǳơ
ǲǸūơ

ƔơǃȂŪơ

مهنياً :ق���د يطرأ ه���ذا اليوم ما يُفقدك الش���عور
باالستقرار او الثقة ،ثم تتحسن األوضاع تدريجياً
وتعود إلى سابق عهدها عاطفياً :تتلقى مجموعة
من األخبار الطيبة توفر لك تثبيت عالقتك بالشريك
بما يتوافق ورغبتكما
مهنياً :تكثر األفكار البناءة والجديدة وتعلنها على
المس���ؤولين عنك بثقة كبيرة عاطفياً :تتطلع إلى
تعديل ف���ي حياتك العاطفية ،وتوق���ع من الحبيب
مشاركة قد تذهلك كثيراً

مهنياً :يفتح لك الحظ غير باب واس���ع ويق ّدم لك
 ǹƢǗǂǈǳơغير فرصة مناس���بة لتحسين وضعك فاستفد من
الجو مالئ���م للحوار الغني
هذا الظ���رف عاطفياًّ :
ّ
والتفهم وباستطاعتك مناقشة مواضيع
بالعواطف
مهمّة اليوم مع الشريك

ƾǇȏơ

ƔơǁǀǠǳơ

ǹơǄȈŭơ

ƣǂǬǠǳơ

ƩƢǌȈǌŢ

اكو واحد غبي صديقه يدك عليه كام دزله
مسج ناسي موبايلي بالبيت

اكو واحد نايم كلتله امه اكعد مو طلعت
الشمس كللهه طببيهه وسدي الباب

اكو واحد لبس جندي طلع ازغير عليه

محشش سألوه :ششفت ببغداد؟ گال السفن
أب..
گالوا شنو يعني ؟
گال بطل تفتحه لو تلحگ تشرب ّ
منه لو
متلحگ

ǅȂǬǳơ

مهني���اً :مش���روع كبير ف���ي طريقه إلي���كّ ،
لكن
الدراس���ات مهمة لتحدي���د الخيارات قب���ل القيام
بخطوات عشوائية عاطفياً :تكون متحمساً إلنجاح
عالقتك العاطفية والعائلية ،وتفرح بخبر س���ا ّر أو
بلقاء مميز

ȅƾŪơ

مهني���اً :ق���د تجد فرص���ة لترتيب ش���أن مالي أو
مصرف���ي أو للتخفي���ف من عبء دين أو قس���ط
مل���ح ،وهنا أدعوك إلى اعتماد أس���لوب
ضاغط
ّ
وسهل ولطيف عاطفياً :إبتعد عن المواضيع
َرن
ٍ
مِ
الحساس���ة التى تزعج الحبيب ،وافتح معه نقاشاً
بناء واضح الخطوط

Ȃǳƾǳơ

ً
مهنيا :ق���د تمر بتجربة تتع���رض فيها لحرج أو
تتأرجح بين اإليجابية والس���لبية ،إال أنك ال تلبث
أن تشعر بتحس���ن األحوال عاطفياً :يظهر لك ان
خياراتك تجاه الش���ريك كانت صائب���ة وثقتك به
مستحقة وجدية

ƩȂūơ

مهنياً :انتبه من غضب يس���ود اليوم ،وال تخضع
ً
زميال ،كأن
يخ���ص
لنزوات���ك ،قد تصط���دم بخبر
ّ
ً
مرتبطا او كأن يق ّرر الرحيل من دون سبب
يكون
ً
ظروفا جميلة وداعمة من الشريك
عاطفياً :تعيش
ومع معظم من تختلط بهم في حياتك اليومية

ضيعت البـــــــــخت وانه الجنت محـــظوظ
حتى ويا العــــــشك ما عشت لحضة
بنور.......؟

أفقي
1

الذه���ب األبيض  oالماش���ية مما يقتنيها

2

وديع (مبعثرة)  oأماكن اجتماع القوم

3

إذا تعدى اثنين شاع  oيوم يبتدئ االنسان

حياته
4

ƮƬƘţƪƷ
هل تعلم أن خسائر الحرب العالمية الثانية
على الدول المشاركة كانت ما بين 40
و 50مليون قتيل .وخالفاً للحرب العالمية
األولى ،فإن نصف ضحايا الحرب العالمية
الثانية كانوا من المدنيين .فقد أبادت
هذه الحرب حوالي  6ماليين بولوني أي
ربع سكان بولونيا .و 20مليون روسي
(أي  %10من سكان االتحاد السوفياتي)
ومليون ونصف يوغسالفي أما الواليات
المتحدة فقد خسرت  300,000قتيل،
بريطانيا  326,000عسكري و62
ألف مدني ،فرنسا  205,000عسكري
و 400,000مدني ،ايطاليا 160,000
عسكري و 150,000مدني ،وألمانيا
 4,400,000عسكري و 500ألف
مدني وخسرت بلجيكا  88000عسكري.
وخسرت بلغاريا  20,000عسكري
ومدني وخسرت كندا  41000عسكري
ومدني وخسرت فنلندا  90,000عسكري
وخسرت اليونان  20,000عسكري
و 140ألف مدني ،وخسرت المجر
 430,000عسكري ومدني ،وخسرت
هولندا  210,000عسكري ومدني،
وخسرت رومانيا  460ألف عسكري
ومدني .أما في آسيا ،فقد خسرت الصين
ما بين  6و 8ماليين قتيل جلهم من
المدنيين وخسرت اليابان  3ماليين قتيل
بينهم  600ألف مدني.
هل تعلم أن معركة «بيرل هاربير» هي
عملية عسكرية مفصلية وأساسية قام بها
الجيش االمبراطوري الياباني ضد البحرية
األميركية في جزرها هاواي بتاريخ 7
كانون أول  .1941وقد ألهبت ضخامة
الخسائر في صفوف األميركيين مشاعر
األميركيين ودفعتهم إلى المشاركة في
الحرب إلى جانب الحلفاء بريطانيا وفرنسا
عن قناعة.

1

ألوانه تظهر بعد المطر  oيلغي

2

تحليق في السماء  oفاكهة لذيذة قشرها

أحمر وحباتها كالجوهر
منافس ومس���او في االمكان���ات  oأغلى

3

المعادن على اإلطالق
اش���تهر في التاريخ بتحوي���ل التراب إلى

ذهب  oأبيض (باالنجليزية)
5

خفيف وماثگل فد يوم نومي
وحبيبي برتقال بطعم نومي
گلتله انه احبك گال No Me
مثقف باألنگليزي يرد عليه

رأسي

البدوي أو الفالح  oشقيق

مهني���اً :توقع مفاجأة الي���وم وتكون النجم وتنجز
ً
تتوصل ال���ى حل أو يطرأ أمر لمصلحتك
عمال أو
ّ
ً
ويصدر حكم ما يريحك عاطفيا :يس���ود االرتباك
والفوض���ى أجواء اليوم ،ف ُكن ح���ذراً لئال ترتكب
الحماقات أو تتخذ قرارات انفعالية

مهنياً :يوم تمهيدي بين الماضي والمس���تقبل أو
يمكن أن نس���ميّه جسراً للعبور الى مرحلة أخرى
عاطفي���اً :تتغيّر األجواء وتندفع نحو البدء بعالقة
وتعوض عن تسويف سابق شرط أالّ تجت ّر
جديدة ّ
الماضي

šŚŬƀƯ
اللي عنده گمــر ميگلـب النجـمــات
لذلـكـ مــا اگلـب اي بـــشر غيــركـ

وراجع أوراقك
مهني���اً :ال تتو ّرط في قضية معقدة
ِ
ّ
ومس���تنداتك ،وانتظر بعض ر ّدات الفعل المتعلقة
بقضي���ة مالي���ة عاطفياً :يظهر لك ه���ذا اليوم ّ
أن
وف���اء ممّا كنت تتص���ور فيرتفع
الش���ريك أكثر
ً
المنسوب اإليجابي في عالقتكما

مهني���اً :يوم جي���د يحم���ل ً
آفاقا هائل���ة ووعوداً
وتطورات ممتازة ويتحدث عن س���فر أو تحضير
لجديد عاطفي���اً :تضطر الى االعت���ذار عن تلبية
دعوة للشريك أو قد تفكر في تغيير وعدم الذهاب
باألوهام بعيداً

الكلمات املتقاطعة

ǁȂưǳơ

مهنيا :يوم مناسب ّ
ً
يبشر بتفاعالت مميزة تجعلك
تلتقي أصدقاء جدداً وقدامى وعقد صفقات ناجحة
عاطفي���اً :إذا كنت عازباً ه���ذه هي فرصتك لوداع
العزوبية واالرتباط رسميًّا واالستقرار نهائياً

(

بشكل رأسي  oأنت طلبت األكل لشعورك

4
بحاجته

يضغط إلطالق النار  oش���جر صحراوي

مثمر

واح���د (باالنجليزي���ة)  oاغت���اب o

5
متشابهان

6

قرض  oبناء للمراقبة
ْ

6

 oشاي (باالنجليزية).

مخلوق صغير يحمل عش���رة أمثال وزنه

7

سقيا  oدولة جنوب شرق أفريقية

8

يتحرك كالموج  oيحقق إنجازا

7

متشابك بشكل منتظم ومكرر  oثني

9

فيه���ا طالب���و العل���م والش���هادات o

8

دولة اوروبية معنى اسمها بلد األرانب

9

أخف الغازات في الطبيعة

10

م���ن الخضروات  oتفضيل ش���يء على

متشابهان
10

الذه���ب البن���ي  oبلد اس���مها يعني بلد

األحرار

آخر

ǥƢǧǄǳơǲǨƷnƨƦǿǁ~ǺǷƀǧȂƻǂƸƬǼƫ
التوتر مع اقتراب موعد الزواج ،يجعل العروس بحالة
اضطراب ش���ديدة أحياناً ،لدرجة جعل بريطانية تنتحر
ش���نقاً قبل أيام معدودة من زواجها ،بحس���ب صحيفة
دايلي ميل البريطانية .وف���ي التفاصيل ،تفاجأ خطيب
البريطاني���ة لي���ان بيك���ر ( 35عام���اً) عندما وجدها
مش���نوقة بمنزلهما الذي يقع في مدينة هادرس���فيلد
البريطاني���ة مس���تبعداً أن يك���ون الس���بب يرجع إلى
هواجسها من فكرة االرتباط الجدي برجل مدى الحياة.
وأفادت الصحيف���ة أن بيكر ،التي تعمل مديرة مبيعات
تجزئة ،عانت من االكتئاب قبل  5أعوام ،لكنها تعافت
بعد أن خضعت للع�ل�اج وأصبحت تتناول األدوية ،إال
أن القلق والتوتر س���رعان ما ع���اودا إليها منذ العام
الماض���ي ما أدى إلى تناولها جرعة زائدة من األدوية
محاولة االنتح���ار .وبعد محاول���ة االنتحار ،أخبرت
والديها وخطيبه���ا بمخاوفها من عودة االكتئاب إليها

اجت فكرة بخيالي اهديلك الروح
بجت عيني عليك وكالت اهديني
وطلب مني الكلب وياهن يروح
لعد هاك اني كلي وياك خليني
عند الناس يطلع شيب بالراس وألن مشتاكلك
شيب أحساسي
الن ماكمت اشوفك اني كل يوم» على عيوني
كتبت العين للبيع
على طـآري آلبعد لتسولف آرجوك
دمعة آنت وطحـت مآ ترجع لعيني
عزفت بطور هجرك كل االحزان
بحيث العود دمع من ذكرتك
اوكف يا زمن ال ترحل ارجوك
وين الگه األحبهم عفيه دليني
عندي اوياك كلمه وكلمة اعتاب
ليش احبابي همه الذبحو اسنيني
تمنيتك فرح وانسى شكثر احزان
ما ظنيت منك تكثر احزاني
وتمنيتك مسافه من الدمع للعين
اخلصهه بوجودك واختم اشجاني
احنه طبعنه الوفا ونداوي كل مجروح واهلل
نحبه صدك نرسله حتى الروح
َعليك الناس تسأل وينة ما جاك
َشكلهم واهلل ماكو اعذار حيرة
مريض شوية صرت اتحجج بهاي
بمستشفة الغدر شاالوا ضميرة!

وقلقها من أال تكون قادرة على االس���تمرار في خطط
زواجها في الخارج فقرر والداها التنقل لإلقامة معها
كي ال تبقى وحيدة عندما يذهب خطيبها إلى العمل.

صح بيدي رمح مايخطي بالنيشان..
بس رمحي وفي مايغدر اصحاب

ȆƸǐǳơǥǂǐǳơƩơȂǼǫƀǷƾƼƬǈǷǾǼƴǇǺǷǂǨȇňƽǁƗśƴǇ
تمكن سجين أردني من الهرب من
أحد السجون في شرق العاصمة
عمّ���ان قبل أكثر من أس���بوعين
مستخدماً قنوات الصرف الصحي
التي كان يعمل على تنظيفها.
ونقلت صحيف���ة “الغد” اليومية،
عن مصدر مس���ئول ف���ي إدارة
مراكز اإلصالح والتأهيل التابعة
لمديري���ة األمن الع���ام األردنية،
قول���ه إن اإلدارة “فرغت أخيرا
م���ن تحقيق���ات أجرته���ا ح���ول

مالبس���ات فرار نزيل من س���جن
الجويدة الكائن في شرق العاصمة
عمّان قبل أكثر من أسبوعين عبر
فتح قن���وات الصرف الصحي في
السجن”.
وأوض���ح أن س���جن الجوي���دة
“يواج���ه مش���كلة متك���ررة في
الصرف الصحي ،وفي الوقت ذاته
فإن النزيل (المس���جون) الذي فر
منه وسلم نفسه في مدينة العقبة
(جن���وب) ،كان ممن يعملون في

فتح قنوات الصرف الصحي”.
وقال المصدر ”:إن سجن الجويدة
يش���هد مش���كلة ف���ي التصريف
الصحي ،ما يضطر القائمين عليه
إلى محاولة حل هذه المشكلة عبر
قيام هذا النزيل أو غيره ،بالدخول
إل���ى قنوات الص���رف وتنظيفها،
لنحوله وس���هولة دخول جس���ده
فيه���ا ،بحيث يتقاض���ى أجرا عن
كل عملي���ة ينفذها ،ق���دره ثالثة
دنانير”.

