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مثل يوناني  :من يستنعج تأكله الذئاب.

(

حظك
اليوم
ǲǸūơ

ƔơǃȂŪơ

مهنياً :تش���عر بالقوة لكنك تريد ان تتفرد بالقرار
وان تعمل ب�ل�ا ضجيج ،القم���ر المكتمل في برج
الج���وزاء يعزز هذا المي���ل إالّ ان الفلك ّ
يحذر من
االنع���زال وخلق بعض االع���داء حولك والذين قد
يتهمونك باألنانية عاطفياً :إذا رغبت في االرتباط
بعالقة جديدة ،عليك إنهاء عالقتك بشريكك الحالي
لئال تجد نفسك ضائعاً
مهنياً :القمر المكتمل في برجك يجعلك تطل ّ على
مجموعة من الناس ،معلناً عن مش���روع جديد او
وتطورات مناسبة عاطفياً :تشعر بميل
عن ارباح
ّ
الى التغيير والتقدم والتطور ،تس���اعدك الظروف
على ذلك ،وتبدو واثقاً بنفس���ك ،وربما تذهب في
سفر مع الشريك أو تخططان له معاً

مهني���اً :ي���وم حافل بالحركة والنش���اط ،اس���تع ّد
 ǹƢǗǂǈǳơلنجاح���ات قد تفتح أمامك أب���واب التقدم والترقي
والمكافآت عاطفياً :ال ُتشح بمشاعرك عن الحبيب،
إنم���ا صارحه بكل ما يدور في عقلك وقلبك ليكون
على بينة مما أنت عليه

ƾǇȏơ

ƔơǁǀǠǳơ

ǹơǄȈŭơ

ال يضربة الهوء

اثنين محششين يباوعون على الضوه مال
الشارع واحد يكول هذا كمر والثاني يكول
هاي شمس مر من يمهم دليمي سالوه هذه
شمس لو كمر كال واهلل اني مو من هذه
المنطقه

ً
ً
فرصا مميزة تتعلق باستثمارات
مهنيا :تستقطب
ومضارب���ات مالية وق���د تحقق ربحاً م���ا وتتابع
مشاريعك بثقة وتكتسب شهرة أو تقديراً أو نفوذاً
عاطفياً :تعاطف مع الطرف اآلخر وأظهر محبّتك
واهتمام���ك والمحافظة على صبرك وهدوئك ،من
دون ّ
تشنج أو غيرة أو تملّكية
مهنياً :تعمل على جبه���ات عديدة وتالقي النتائج
المدهشة ،القمر المكتمل في برج الجوزاء يطرح
وجهة نظر جديدة ،أو يتحدث عن س���فر أو عمل
خارج البالد ،أو عن اتصاالت مع مؤسسات كبرى
أو ع���رض ّ
تتلق���اه عاطفياً :راجع حس���اباتك مع
الشريك حتى تتمكن من خلق فرص جديدة للعالقة
بينكما ،وخصوصاً في األيام المقبلة

ƣǂǬǠǳơ

ǅȂǬǳơ

مهنياً :يوم مليء بالمش���اريع تشارك فيه في أحد
المؤتم���رات وتلفت األنظ���ار بقدرتك على عرض
أفكارك بمنطق مقنع عاطفياً :تختلط األمور عليك
وال تع���رف ماذا تريد من الحبي���ب ،لكنك ال تترك
الغضب يسيطر عليك

ȅƾŪơ

مهنياً :القمر المكتمل في البيت الس���ادس ّ
يحذرك
التروي وتحليل
من بع���ض األخطاء ،ويطلب اليك
ّ
االمور بهدوء عاطفياً :تسلّط الضوء على قدراتك
االنسانية ومدى اس���تعدادك للتضامن مع الحبيب
ال���ذي بدوره يتجاوب معك مق ّدًما الدعم واالهتمام
والرعاية

Ȃǳƾǳơ

يتوج هذه
مهنياً :القمر المكتمل في برج الجوزاء ّ
الفترة الواعدة ،ويعاود كوكب اورانوس س���يره
المباش���ر في الحمل ما قد يعني مشروعاً مشتركاً
ً
عمال ابداعيًّا عاطفياً :في الجو
مع بعض االقوياء
حب وعواطف ح���ارة وعملية ابداعي���ة ،هذا ما
يشير اليه الجو الذي تعيشه هذا اليوم
مهنياً :القمر المكتمل في برج الجوزاء يحذر من
مشاكل لها عالقة بوضعك المهني ،ال شيء يدعو
إلى القلق عاطفياً :القرارت العش���وائية ليست في
مصلحت���ك ،فحاول معاملة الش���ريك بليونة لتبقى
مرتاحاً من الهموم والمشاكل

šŚŬƀƯ
مثل حال الشمع خالني وكت العوز
اضوي ابدرب غيري وحرك ابنفسي
الن تحرك نفسها الخاطري اهواي
قررت ارتبط بس بالــجكاره

واحد يشتغل بشركة بيبسي…..شافة مدير
الشركة يشرب سفن اب ….كام طردة

امانه يا بعد كوني
ترد الضحكه لعيوني
انا من بعدكم ضايع
حزين ومنخطف لوني
رأسي

أفقي

مهني���اً :القمر المكتمل في ب���رج الجوزاء ،يجمع
حول���ك االصدقاء ويش���ير الى رحلة أو س���فر أو
مخططات للس���فر أو الى االنتقال ال���ى بلد إقامة
جديد ،إذا كنت تس���عى لذلك عاطفياً :قد تس���امح
حساسة ،لكنك لن تتهاون في
الش���ريك على أمور ّ
حال كان الكذب هو محور الخالف

مهنياً :تعمل على جبه���ات عديدة وتالقي النتائج
المدهشة ،القمر المكتمل في برج الجوزاء يطرح
وجهة نظر جديدة ،أو يتحدث عن س���فر أو عمل
خارج البالد ،أو عن اتصاالت مع مؤسسات كبرى
أو ع���رض ّ
تتلقاه هذا الي���وم عاطفياً :نظرتك إلى
الحياة تتجه نح���و مزيد من اإليجابية ،وهذا يعود
إلى جرعة التفاؤل التي منحك إياها الشريك

ƩȂūơ

اكو محشش دخل للحمام الزم بيده عودة حته

الكلمات املتقاطعة

ǁȂưǳơ

مهني���اً :ال ت���زال الحظ���وظ تدع���م كل تطلّعاتك
ّ
وتوجهات���ك ،وال ب���د م���ن أن تكون ق���د وضعت
الخطوط العريضة عل���ى الصعيد المهني عاطفياً:
تمر بي���وم دقيق بعض الش���يء ،لكن ال تدع ذلك
يؤثر في عالقتك بالشريك ألنه يسعى لمساعدتك

تحشيشات

1

لقبها الفني دلوعة االغنية العربية.

1

2

اح���دى الحم���وات الفاتنات في الس���ينما

الزهور  oحرف نفي.

العربية.
3

حصل على  oثلثا أبي

4

لق���ب ماج���دة الرومي الفن���ي «--- ---

العربي» (كلمتان)
قرأ القرآن ق���راءة متأنية  oما يربط به

5

الحصان لتوجيهه.

ƮƬƘţƪƷ
هل تعلم ان اطول شعر هو لصاحبته
الهندية ماتا جاجدامبا والذي يبلغ طوله
4م.
هل تعلم ان اكبر منتج للنفط لعام
1994هي المملكة العربية السعودية التي
انتجت  8ماليين برميل في اليوم الواحد.
هل تعلم ان اصغر سيارة صنعت في
امريكا ،حيث بلغ طولها 2،25م وعرضها
1م.
هل تعلم ان اكبر طبق هوائي يقع في
امريكا حيث بلغ قطره 25م.
هل تعلم ان اشهر عداء سرعة هو
االمريكي كارل لويس.
هل تعلم ان افضل العب اسكواتش هو
الباكستاني جانشير خان.
هل تعلم ان اشهر الشالالت هي شالالت
نياجارا( امريكا).
هل تعلم ان اقوى شاحنة صنعت في
مكسيكو عام 1989م ،والتي بلغت قوتها
 36الف حصان.
هل تعلم ان اخطر قنديل بحري هو الذي
يعيش في استراليا حيث قتل  70شخصا.
هل تعلم ان اشهر عداء عربي هو
الجزائري نور الدين مرسلي.
هل تعلم ان اكثر السيارات انتاجا منذ عام
 1937هي الفولكس فاجن والتي بلغ
انتاجها  21مليون سيارة.

تحس���س  oطريقة تجمع الش���يء عبر

6
الوقت.
7

انتقال وتقدم الشيء مثل نقاش موضوع

ما

أوش���ك على القيام بالشيء  oمن انواع

2

نهر في الصين  oنصف رباح.

3

جه���از ايقاف الس���يارة  oعقد (كصفقة

ما)
4

على وشك أن يحدث لها شيء  oمحاكاة

5

ثلث���ا مرء  oكانت عاصمة للس���ومريين

عام  2100ق.م  oعكس راج
6

ضمير غائب  oأصابك بالغرور  oاس���م

ساعه اريد وياك ما اريدآ اكثر وبس نضره
من عينك تكفيني يسمر

متش���ابهان  oهبة خفيفة من الهواء o

8

شرفة في البناء  oيابسة

حرف نفي.

9

لقبها الفني صوت الكريستال

9

اسم علم بمعنى هني العيش  oظهر

10

لقبه الفني العندليب األشقر (لبنان)

10

غير ناضج  oتنور

قس يستخدم الثعابين في طقوسه الدينية..
فيموت بلدغـــة
توفي قس كان يستخدم الثعابين ضمن طقوسه الدينية
وفقاً لما يعرف بالكنائس الخمسينية ،بلدغة ثعبان بعد
رفضه تلقي العالج الطبي مساء أمس األحد في والية
كنتاكي االمريكية .وأوضح رئيس ش���رطة ميدلسبره،
جيف ش���ارب ،أن موظفي الطوارئ هرعوا إلى منزل
جامي كويتس في ميدلسبره بكنتاكي ،فوجدوه مصاباً
بجرح في يده اليمنى ناتج عن لدغة ثعبان ،لكنه رفض
أن يتم إس���عافه أو نقله إلى المستش���فى العتقاده بأن
«المؤمن الحقيقي لن يت���أذى من ذلك» .وقال البيان
الصادر عن الش���رطة إن موظف���ي الطوارئ غادروا
بعدما فش���لو في إقناع كويتس بتلقي المساعدة لكنهم
عادوا الحقاً بعد أقل من ساعة فتبيّن أنه توفي بسبب
هذه اللدغة السامة .وظهر كويتس في برنامج بمحطة

ال تتعـلـــق بمــن ال يكـلــف نفـسـه حتـى
بـالســــؤال عنــــك

له جائ���زة عالمية باس���مه (مبعثرة) o

أحد الحروف (معكوسة).
8

يارب فى هذة الساعة
اسالك الر احة لكل من
ضاقت علية دنياة

اذا مات الشجر ماتحز الكاع تلكه الحيرة
بعيون العصافير

مركبة ورحلة أميركية للقمر.
7

صحيح بعيدبس كلبي شعر بيك /حزين وباقي
بس يكتب شعربيك /عجيبة شلون باقي اسود
شعربيك /وانا بفركاك ماظل شعر بية

ناش���يونال جيوغرافيك بعنوان «س���نيك سالفاشن»
عن القساوس���ة الخمس���ينيين الذين يتحدون القانون
ويستخدمون األفاعي كجزء من طقوسهم الكنسية.
ويعتب���ر عدد م���ن الكنائس الخمس���ينية في الواليات
المتح���دة التعامل م���ع الثعابين في الطق���وس الدينية
ج���زءاً من اختب���ار اإليمان وفقاً للنظري���ة القائلة إن
المؤمن الحقيقي لن يتأذى من ذلك.

ليش الفرح لحظات ولهم ليالي هو الفرح
ممنوع لو سعره غالي
عليك ابداعت امك انتةوين اتنام
الن واح يشبهك نايم ابكلبي
انت اغلى الناس عندي وانت اغلى الغاليات
انت بالنسبه الي نبض قلبي والحياة
غلط سموهه قمة وكلشي ميعرفون الن بس
قمة جمالك تنحسب قمة عقلي شكد مبذر لمن
تغيب يصرف بالدقيقة الفين صفنة بقت تاكل
بروحي فكرة انا انساك ابشرك كضت روحي
ومانسيتك
حلوكلك حلوبس احله مابيك
محدبالحسن شايل صفاتك
العسل بس العسل يتشابه اوياك
الن شافك حلو صار بحالتك
ظوج وقهر وهموم وكملهه الفراك والكلب
فوك الظيم للغالي ميشتاق صافن حرت ولهان
تفكيري بس بيك اتمنى هل لحظات كاعد
وحاجيك

فتاة انتحرت في دبي بعد كشفها تغش في امتحان مدرسي
انتح���رت فت���اة هندية في الرابعة عش���رة من
عمرها برمي نفس���ها من الطابق السابع عشر
بعدما تم كشفها تغش في امتحان مدرسي وبعد
تلقيه���ا توبيخ���ا من والدها ،حس���ب ما ذكرت
صحف إماراتية.
وذك���رت صحيف���ة «خلي���ج تايم���ز» الناطقة
باإلنكليزي���ة أن عامل نظافة في منطقة «أبراج
بحي���رات جمي���را» اكتش���ف جثة الفت���اة يوم
الجمعة على الرصيف وأبلغ الشرطة .وبحسب
الشرطة ،فإن أستاذ الفتاة في المدرسة اكتشف
أنه���ا تغش في االمتحان ووجه لها تحذيرا بأنه

س���يتم فصلها من الدراسة إذا ما أعادت الكرة
في المستقبل.
وعن���د عودتها ال���ى المنزل ،تعرض���ت الفتاة
لتوبيخ قاس من والدها ،وأغلقت على نفس���ها
باب غرفتها في شقة العائلة الواقعة في الطابق
السابع عشر من أحد األبراج في المنطقة ،قبل
أن ترمي بنفسها من الشرفة.
ونقلت الصحيفة عن ضابط في الش���رطة قوله
إن األس���رة لم تعرف باالنتحار إال لدى وصول
الش���رطة ،فأصيبت الوالدة بحالة هس���تيريا،
وسجلت الشرطة الحادثة على أنها انتحار.

