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حظك
اليوم

ǁȂưǳơ

مهنياً :خطوات مهمة وقرارات حاسمة قيد التنفيذ،
لكن ذلك ال يعني القيام بخطوات عش���وائية وغير
مدروسة عاطفياً :حين يخطىء الشريك عليك أن
تظهر له أخطاءه ،وفي ح���ال عدم القيام بذلك قد
يقع في الخطأ مجدداً

ƔơǃȂŪơ

مهني���اً :ال تس���تلم أمام الضغ���وط ،فالهدف الذي
ً
س���هال ،لك���ن تحقيقه ليس
ح ّددته لنفس���ك ليس
ً
مس���تحيال عاطفياً :بعدك عن الش���ريك يش���عرك
بالوحدة ،فحاول أن تمنح نفسك وقتاً أطول ،وهذا
يساعدك على تخطي ذلك

مهنياً :ال تفك���ر إال بطريقة إيجابي���ة لتتمكن من
 ǹƢǗǂǈǳơتخطي كل المصاعب ،فالسلبية غالباً ما تكون أكثر
ضرراً عاطفياً :مزاج الش���ريك في أفضل حاالته،
فحاول أن تطرح معه كل الموضوعات التي تشغل
بالك ،فتجد الردود المناسبة

ƾǇȏơ

اكو فد محشش كلساع يدفن نفسه و يرجع
يلطلع الكبر مالته
ليش؟؟
ديصور اغنية عمرو ذياب ( انا عايش و مش
عايش ) =))

خبل سئلوه منو اقوه حيوان كال النمله اتعجبو
كالو اشلون كال ذاك اليوم طبت نمله بالنقطه

الكلمات املتقاطعة

ǲǸūơ

مهنياً :مع القم���ر المكتمل في برج العذراء يزول
االلتب���اس والقلق والخوف م���ن بعض األوضاع
المهنية .عاطفياً:ال تدع مشاغلك المهنية تنعكس
سلباً على عالقتك بالشريك ،من األفضل ان تلتزم
مواعيدك لئال تفقد مصداقيتك

تحشيشات

اتشيلني واتطكني بالكاع

من كد عفتني وبعت بيه اهواي
ضل ياهو اليحبني يصيح مستعمل

أفقي

مهنياً :القمر المكتمل في برج العذراء يحمل إليك
أخباراً جدي���دة تتعلق بش���ؤونك المالية والمادية
وباس���تثماراتك .عاطفياً :تعاطف كبير مع شريك
قديم ،لك���ن التجارب غير المش���جعة تعرقل تقدم
األمور

1

ساعدت وأعطت  oانتهاء وتوقف

1

للقسم  oأشعل

2

أول من اس���تخدم االس���فلت ف���ي تعبيد

2

متشابهان  oللبيع والشراء

3

اش���تياق ش���ديد  oمدين���ة عربية على

ǹơǄȈŭơ

ƣǂǬǠǳơ

مهنياً :يكتم���ل القمر في برج العذراء فيضعك في
موقف جي���د لتنفيذ بعض الرغب���ات واإلفادة من
تطور يحصل ف���ي بعض المؤسس���ات .عاطفياً:
نتائج إيجابية لعالقة س���ابقة تبعد القلق وتتخطى
بعض العقبات بسرعة قياسية

ǅȂǬǳơ

مهني���اً :القمر المكتمل في ب���رج العذراء ال يثير
البلبلة في األجواء وال يول���د األخطار ،لكن علي
الحذر بعض الش���يء عاطفياً :مهما تكن العقبات
كثي���رة فهي لن تحول دون تحقيق بعض الرغبات
المشتركة مع الحبيب

ȅƾŪơ

مهنياً :القمر المكتمل في برج العذراء يناس���بك،
وش���خصيتك القوية تخيف اآلخرين ،وتدفعهم إلى
التفكي���ر ملي���اً قبل خ���وض أي مواجهة معك في
العمل عاطفياً :الحبيب قد يكون الس���بب في نجاح
مشاريع أعددت لها بدقة متناهية

Ȃǳƾǳơ

مهني���اً :القمر المكتمل في ب���رج العذراء يتحدث
ع���ن موضوع س���ري أو غامض أو ع���ن انتماء
لك تحرص على كتمانه عاطفياً :لقاء رومانس���ي
مع الش���ريك بعيداً عن المحي���ط ،وهذا يضع حداً
للخالفات السطحية بينكما

ƩȂūơ

مهنياً :القمر المكتمل في برج العذراء يقترح عليك
الحذر ف���ي حياتك المهنية وتحصل على معنويات
غير منتظرة ترفع من منسوب حماستك عاطفيا:
تهتم بمسألة تتعلق بالشريك وبمحيطك العائلي ،ما
يستوجب منك ّ
التأني في التعاطي معه

م���ن مواليد قرط���اج ومن أعظ���م القادة

العسكريين في التاريخ

ƮƬƘţƪƷ
أن الحيوان الوحيد الذي يستطيع أن يخرج
معدته إلى الخارج هو نجم البحر

أن واحدا من األقمار التي تدور حول
المريخ يشرق مرتين ويغرب مرتين في
اليوم
أن أنابيب الماء الساخن تتجمد أسرع من
أنابيب المياه الباردة
أن منقار طائر (الكيوي) حساس جدا
يستطيع بواسطته اكتشاف وجود الديدان
حتى تحت التربة
أن الذباب المعروف بإسم الذباب األزرقأو
ذباب النار يسطع حتى من خالل معدة
الضفدع
أن عين الذبابة هي عين مؤلفة من
 4000سطحا صغيرا من رؤية محيطية
في كل اإلتجاهات  ،وهي واقفة ثابتة
أن البواخر تسير في المياه الباردة بشكل
أسرع من المياه الدافئة
أن األحصنة التمتلك عظاما في رقبتها
أن األطفال البنات ينمن بعصبية بينما ينام
األطفال الذكور بهدوء

المحيط االطلسي
أول بل���د عربي ع���رف الطباعة  oنظر

4

4

بحر  oللتعريف  oفي الفم

5

تحفر عميقا الستخراج معدن ثمين

5

6

أحد ملون فرنسا

وطرح

7

مخترع الديناميت

6

متشابهان  oنقول أهال وسهال ومرحبا

8

مكافأة لعمل جليل  oنظر برقة وحنان

7

المشتغلون

9

أل���وان م���ا بعد المط���ر  oزيت س���بب

8

حي���وان يحك أذنه بأنفه  oتفتت واختفاء

الحروب
أن نمو ظفر إصبعك الوسطى هو أسرع
بينما نمو ظفر إبهامك هو األبطأ

وحك الطيب واسم العشك -مازال
واسمك عن دليـــــلي ابد -مازال
الكلب العاشرك بأخالص -مازال
على عهده يعزك للمنيـــــــــــــه

رأسي

الطرق

القمر المكتمل في برجك يزيدك جاذبية ،لكن احذر
بعض المس���تفيدين وتسعى إلى تجس���يد أفكارك
الخالقة على أرض الواقع عاطفياً :يوم مناس���ب
للعالقات العاطفي���ة العاصفة والرومانس���ية ،أو
للبدء بعالقة جديدة

مهنياً :القمر المكتمل في منزلك الثاني عشر ،أي
في العذراء ،يدعوك إلى التكتم وقد يجعل أمراً من
الماضي يظهر مجدداً في حياتك .عاطفياً :احترام
الش���ريك ضروري ،وال سيما بعد س���وء التفاهم
الذي تك���رر بينكما غير مرة وأعاق تطور العالقة
بينكما

كون الكلب قانون والقاضي كلبك يحكم علية
ويكول دمرني حبك

مال الكهربائ مديت الشيش عليهه كامت

3

ƔơǁǀǠǳơ

šŚŬƀƯ

10

بطرف عينه
بلد آس���يوي يعني بلد األح���رار  oألقى

في السوائل
ضرب وطرق  oللكسور  oتوضع عليه

األشياء

9

متشابهان  oأحد نجوم السماء  oهرب

10

أداة نافية ناصبة  oقال كالما  oقطع

معلم سعودي يرفض التمتع بـ “إجازة زواجه”
حرصًا على مصلحة الطالب
رفض معلم سعودي يعمل في مدرسة القرشيات
االبتدائي���ة بالطائف التمتع بإجازة زواجه مبيناً
أنه يحرص على أن اليتأثر الطالب بغيابه وأنهم
في حاجة إليه.
وق���ال مدير المدرس���ة وليد القرش���ي أنه أبلغ
المعلم بمنحه إجازة  5أيام بمناسبة زواجه وفقاً
للنظام ،إال أن���ه تفاجأ بحضور المعلم في اليوم
التالي رافض���اً اإلجازة حرص���اً على الطالب،
وذلك حسب “المدينة”.
وأض���اف القرش���ي أم المعل���م القحطاني يعمل
بالمدرس���ة منذ  14عاماً ل���م يتغيب خالل تلك
الفترة يوماً واحداً ويحضر دائماً أول ش���خص
في الصباح الباكر وال يسبقه أحد من زمالئه.

إشفافك عسل و حصتي مرة منهن
وإكطعلي جالي سهمك مرة منهن
إشكم مرة لحكتك ومرة منهن
مو أنت إطلعت وشصار بية
لبس وردي وجماله مرداي
لمحني بطرف عينه مرداني
سالني شلون حالك مرداني
يسال وسجاجينه اتفوت بيه
أظل الوين أسولف ضيم وأحشي
وعكبكم جنة الفردوس وحشي
أذا حمزه أنكتل بايدين وحشي
ألف وحشي بهواكم صار اليه
مرتب ماشفت مثلك وال صاك
منهو الغيرك عني والصاك
عمري مكتلت واحد وال صاك
بس لجلك اصك روحي بديه
مثل حب زرع للماي حبيتك
ومثل ظم الرمش للعين ظميتك
ياتاج المحبة وحاكم اعلة الروح
بس انتة العزيز بكلبي خليتك
احبك من تعاتبني
احبك حيل من تزعل
احبك وانت ناسيني
واموت عليك من تسأل

نجل عاهل البحرين يسبح من السعودية إلى البحرين
اجتاز الش����يخ خالد ب����ن حمد آل خليفة النائ����ب األول لرئيس
المجلس األعلى للش����باب والرياضة رئي����س االتحاد البحريني
أللعاب القوى ونجل عاهل البحرين فجر اليوم مس����افة خمسة
وثالثي����ن كيلومترا س����باحة ضمن س����باق التح����دي الذي بدأ
صباح امس لمس����اعدة مرضى الس����رطان في البحرين .وقطع
المس����افة من منتجع الغروب بمدينة الدم����ام بالمملكة العربية
الس����عودية الى منتجع الس����وفيتل بمنطقة ال����زالق في مملكة
البحرين بمش����اركة فريق الس����باحين ف����ي المملكة ومجموعة
من الس����باحين من نجوم الرياضة الخليجية والعالمية .وأشاد
جالل����ة الملك حمد بن عيس����ى آل خليفة عاه����ل البحرين بهذه
المبادرة الرياضية على مس����توى العالم للش����يخ خالد بن حمد
آل خليفة والتي تأتي لمس����اعدة مرضى السرطان في البحرين

انا مو عن طمع جيتك وانحبيت
سعيت ازحوف اجي لگبرك وانحبيت
جرت لحبك ادموعي وانـحبيت
اون وابچي على فراكك عليه

وفي إطار الجهود اإلنس����انية النبيلة التي يبذلها .وقال جاللته
إن االنجاز الذي تحقق من س����احل المملكة العربية الس����عودية
الش����قيقة وص� ً
���وال إلى س����احل البحرين يعك����س إحدى صور
التواصل األخوي المس����تمر والعالق����ات التاريخية العميقة بين
البلدين وشعبيهما الشقيقين وتسهم في مد جسور الصداقة بين
الرياضيين في العالم .واض����اف ان هذا اإلنجاز التاريخي غير
المس����بوق الذي حققه الشيخ خالد بن حمد آل خليفة وإصراره
على خوض هذا التحدي الكبير بكل عزيمة وإرادة قوية بعبور
مسافة التحدي الكاملة  - 35 -كيلو مترا سباحه متواصلة يعد
إنجازا مش����رفا للبحرين يحتذي به أبنائن����ا وبناتنا الرياضيين
ونبراسا ودافعا للش����باب البحريني للمزيد من االنجازات لرفع
اسم البحرين عاليا.

