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االفعال ابلغ من االقوال

(

حظك
اليوم

ǁȂưǳơ

مهني���اً :تبدو واثقاً جداً بنفس���ك وقد تحقق أمنية
ماّ .
تخطط لس���فر او تقوم به او يكون لزميل دور
في ما تؤول اليه الظروف عاطفياً :يوم مناس���ب
الحساسة :إذا كنت تريد تجاوب الشريك
للخطوات ّ
معك ،فستنال ذلك

ƔơǃȂŪơ

ً
تفاؤال ،فقد تشعر بالتعب واالرهاق
مهنياً :كن أكثر
اليوم وعدم القدرة على مباشرة أعمالك عاطفياً:
تسمع اليوم الكثير من كلمات المغازلة من الحبيب
التى تدخل قلبك بسرعة

جني دخل في محشش « خمس إيام»
فجأه ..
طلع الجني يسحب المحشش من رجله
وهو يقوله  :بسسرعه كدااامي على الشيخ!!!

محشش توظف ممرض حاول يكعد المريض
اكثر من مرة وما كعد
رش على وجهة مي
وكعد المريض مخترع
وقال  :خير شكو ؟

الكلمات املتقاطعة

ǲǸūơ

مهني���اً :بوس���عك االطمئن���ان ،يس���اهم الحظ في
تهدئة األمور وإحالل السالم والطمأنينة عاطفياً:
في ما يتعلق بالحبيب انت م���درك تماماً اهتمامه
واستعداده للوقوف الى جانبك

تحشيشات

šŚŬƀƯ
ياغائبا والقلب سائر بأثره شوقي مقيم في
فؤادي كالجبل ان كنت غبت عن العيون
المهاجرا فجميل شخصك في في فؤادي لم يزل

رد المحشش  :يالحبيب اجة وكت الحبة الي
تساعدك على النوم

ً
مهنيا :ال تحاول أن تس���تفز اآلخري���ن ،فهذا لن
 ǹƢǗǂǈǳơيكون في مصلحتك ،بل س���يؤدي الى خلق متاعب
أنت بغنى عنها عاطفياً :تعاون مع الحبيب وحاول
أن تتخطى مشاكلك معه .ال تفسح في المجال أمام
اآلخرين للتدخل

ƾǇȏơ

ƔơǁǀǠǳơ

ǹơǄȈŭơ

ً
مهنيا :ح���ذار مغبّة الخالف���ات والعدائية والكالم
الجارح ،فهي ته ّدد العالقة المتأرجحة أو الجديدة
بالتراجع عاطفياً :قلق الشريك مب ّرر ،وال سيّما ّ
أن
تعاملك معه يدفعه إلى القيام بخطوات مقابلة

مهنياً :تحفظ ً
تصوب بعض األعمال
قليال وحاول أن ّ
بهدوء .كن متفهماً للمحيط وتجنب النزاعات .قد
تضع ح���داً لبعض الذبذبات والخالف���ات عاطفياً:
تق ّرب قدر المس���تطاع من الشريك ،فهذا سيريح
الجميع ويمنحك مزيداً من التفاؤل للمستقبل

ً
مهنيا :تبدوحيويتك قوي���ة ،كذلك اإلرادة الجتياز
العقبات واختراق الحواجز الس���ابقة ،حيث تفتح
أمامك الطريق واسعة لعالقات مهنية تجذب الناس
إليك عاطفياً :الرغبة في مصارحة الشريك مهمّة،
لكنها تؤدي إلى كشف األوراق كلها ،فكن مستعداً
ّ
لذلك

ƣǂǬǠǳơ

مهنياً :أخبار سا ّرة وانفراجات مهمّة تطال الوضع
المهن���ي في الدرج���ة األولى .كما تش���هد حياتك
االجتماعية تقدم���اً وارتياجاً كبيرين .تتحمّس لكل
ما هوجديد وج���ريء عاطفياً :تش���عر بالجاذبية
الزائدة وتت���رك أثراً لدى الجن���س اآلخر .تتأجج
العواطف وتفجر مشاعرك بقوة

ǅȂǬǳơ

مهنياً :قد تتمكن قريباً من توس���يع دائرة نشاطك
العملي ،وهذا س���تكون له الكثير من الفوائد على
غي���ر صعيد عاطفياً :تب���دو مرتاحاً اليوم وتعرف
كي���ف تتخذ القرار المناس���ب ،وتهدئ من روعك
بعض الشيء

ȅƾŪơ

مهنياً :تحاول أن تحس���ن م���ن دخلك المادي من
خالل القيام بمش���اريع جديدة .ال تق���م اليوم بأي
مجازفات وأنت تدرك أنها لن تكون في مصلحتك
عاطفياً :يس���ود جو من الرومانسية مع الحبيب،
ولن تصاب بالخيبة على أثر تص ّرف بدر منه

Ȃǳƾǳơ

مهنياً :تتحس���ن وتيرة عملك وتبدأ ورش���ة عمل
تهدف الى ترميم بعض العالقاتّ .
لكنك لن تحصل
على الفرصة المناس���بة للمباشرة بتنفيذ مشروع
في الوقت الحاضر عاطفياً :تنجح عالقتك بالحبيب
وتناق���ش اليوم الكثير م���ن القضايا المهمة حول
مستقبلها.

ƩȂūơ

ابشرك طاب الجرح وانته ومات بس حنيت الك
وكمت ولجمته

مهني���اً :قد يضعك ه���ذا اليوم ف���ي موقف مُربك
فال تنج���رف وراء االنفع���االت .ال تفصح عن كل
ما يجول في رأس���ك وال سيّما اذا كان االمر سلبيًّا
عاطفي���اً :ال تترك الفراغ العاطفي يس���يطر عليك
وح���اول ان تخرج منه .عليك ان تعمل بجهد اكبر
كي تنجح عالقتك بمن تحب

ƮƬƘţƪƷ
اول دباب���ة ف���ي العالم كان���ت موجودة في
بريطانيا

أفقي
مواقع للقاء والمناقشة على االنترنت o
1
للتعريف
التصرف في عمل بدون تحضير  oأوفى
2
االصدقاء
المدينة ذات األلف عمود أيام قوم عاد o
3
جملة موسيقية
تصدر صوتا اس���تخدمت في الحروب o
4
قاصدا عن سبق اصرار
حرف عطف  oالموت
5
جهة االنطالق  oابو األب أو األم
6
مدينة اسبانية سياحية اسماها الفينيقيون
7
مدينة «الملكة»
خض  oخمود الحماس والحيوية
8
منتسب إلى عمان  oاالسم القديم للبحرين
9
وحضارتها
دولة عربية ليس���ت لها ح���دود برية o
10
شتم

رأسي
جزيرة أكث���ر من  % 40من كلمات لغتها
1
عربية  oعراق (مبعثرة)
للهاتف (معكوسة)  oطير ليلي  oله من
2
االسماء في العربية نحو  100اسما
متش���ابهان  oعاب شخصا في غيابه o
3
والد
نص���اب  oن���دى أو مطر خفي���ف  oثلثا
4
منح
في المشورة ووجهة النظر (معكوسة) o
5
اسم خلية النحل بالفصحى
قصائ���د ش���عر كتبت ف���ي الجاهلية بماء
6
الذهب
والدة  oثالثة حروف من اوان
7
أكبر بركان في العالم
8
تجده���ا بين البل���دان  oورقة من أوراق
9
اللعب
أول بلد عربي عرف الطباعة  oأداة من
10
الخشب أو نحوه لصنع الكعك

نظام الحكم في اليابان امبراطوري
وزن المولود الصحيح  3كغم
سيدنا إس���ماعيل ھو اخو إس���حق عليھما
السالم
عدد الس���ور المدنية في القران الكريم ھي
 29سورة
الطين المشوي يسمى الفخار
عدد ابواب المسجد الحرام خمسة وعشرين
بابا
معنى الوبل ھو المطر الغزير
مؤلف كتاب اسد الغابة ھو ابن االثير
غزوة ذات الرقاع حدثت في السنة الرابعة
للھجرة
جبل المقطم ھومن الجبال االثرية ويقع في
مصر
جس���م الجرادة يحتوي على اكثر من 400
الف عضلة

خليجي يسافر خصيصًا..لحرق منزل صديقته
قض���ت محكمة بريطانية بس���جن قط���ري لمدة 10
سنوات ،بتهمة إحراق منزل صديقته السابقة.
القطري ،وه���و في الرابعة واألربعي���ن من العمر،
يعمل خبيراً في مجال السالمة من الحرائق في شركة
نفطية قطرية.
صب م���ادة كحولي���ة بيضاء عب���ر الفتحة
الرج���ل ّ
المخصص���ة لدخول وخروج اله���رة األليفة في باب
منزل صديقته الس���ابقة البالغة من العمر ( 31عاماً)
في بلدة الستلي ،وقام بإشعالها.
وحاص���رت النيران المرأة وصديقة لها لكنهما تمكنتا
من النجاة من خالل القفز من النوافذ.
وقامت الشرطة البريطانية الحقاً باعتقال الرجل أثناء
توجهه إلى مطار هيث���رو القريب من العاصمة لندن
للعودة إلى قطر.

عليه الحزن ساير كتله شتريد ........كال ارتاح
كلش من اشوفك
ال تظن يوم انساك كل لحظة وياي من اسمع
انتة بخير تضحك لي دنياي
نايم حبيب الروح نايم على الريش خايف على
السنتات كاضية ترميش
كالو ما تمر بس وية االحالم طيفك يا وكت حتة
اظبط الساعة
عيوني بغير طيفك كرهن النوم .وعندي خالف
رسمك ما لهن داعي .والن بذراعي اشمن
ريحتك دوم.تجي ساعات افكر اشبك اذراعي
ردتك ضوه لعيناي ردتك مطر صيف ؟
وسفة اطلعت غدار وضاع العمر حيف
ناسي ونسيت الناس بس ما نسيتك حللت دمي
اليوم بالدم لقيتك
حية واجت بسكوت تلدغني رادت
من كثر مامهموم لدغتني ماتت
ياهو المثل هالضيم  ..بالدنية شايف ؟؟؟
صرت امشي مثل الطير  ..من كلشي خايف
اعرج كسرني البين وبعيوني ماشوف
 ,جابولي طاري هوايىى قمت ازحف
ازحووووووف ):
كلت من شماتي اخلص زرت االكبور كعد ميت
يكلي شلون عافوك

ودان���ت محكمة التاج بمدينة إكس���يتر دانت ،الفاعل
بتهمة إحراق منزل صديقته الس���ابقة بس���بب الغيرة
والغضب ،وقضت بسجنه عشر سنوات.

ربك مو عبث من نزل الماي
الن يدري اليشوفك الزم يغص

اإلمارات :هندي يحصل على رخصة القيادة بعد  27محاولة
تمكن عامل هن���دي من الحصول على رخصة القيادة
اإلماراتي���ة ،بعد محاوالت عدي���دة دامت ألكثر من 4
وأجل حفل
س���نوات أنفق خاللها مبالغ مالي���ة طائلة ّ
زفاف���ه عدة مرات بس���بب ذل���ك .وخضع نامش���يد
مورينغوله���اس ( 28عام���اً) المتح���ان القيادة 26
مرة فش���ل في تجاوز أي منها ،وتكلف حصوله على
الرخصة أكثر من  40ألف درهم ،واستبدل على مدى
الس���نوات األربع الماضية  7مدربين ما بين مدينتي
عجمان والش���ارقة .وكان نامشيد قد انتقل للعمل في
اإلمارات قبل  10س���نوات تاركاً وراءه طموحاته في
العمل السينمائي ،وعمل في أحد المقاهي في الشارقة

لمدة  6سنوات لم يمتلك خاللها الوقت أو المال الكافي
للخوض في تجربة الحصول على رخصة القيادة
وبعد أن انتقل إلى عمل جديد ،وجد نامش���يد متس���عاً
من الوقت لحضور دروس تعليم قيادة السيارات لتبدأ
معاناته معها ،والتي انتهت يوم  18فبراير (ش���باط)
الحالي ف���ي المحاولة رقم  27الت���ي تكللت بالنجاح
أخيراً ليحصل على الرخصة التي طال انتظارها.
وذكر نامش���يد أنه اضط���ر إلى تأجي���ل زفافه على
الفتاة التي خطبها في ش���هر أغسطس (آب) من العام
الماضي ،باإلضافة إلى أنه تخلف عن حضور مراسم
دفن أحد أقربائه بسبب التزامه بدروس القيادة ،وهذا

م���ا جعله يفكر جدي���اً بأن يحول قصت���ه مع رخصة
القيادة إلى عمل س���ينمائي يس���تعيد من خالله شغفه
وحبه لألفالم والسينما.

