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عندما ال تتفاءل ،يتسوس الذكاء

(

حظك
اليوم

ǁȂưǳơ

مهني���اً :تحقق نتائ���ج مهمة ،والتش���ويش الذي
تعرضت له ف���ي االيام الفائتة غ���اب لتحل محله
فرصة مس���تقبلية عاطفياً :ق���د تصاب بخيبة أمل
بسبب صدمة عاطفية فجائية .كن مستعداً لمرحلة
مقبلة تحمل الكثير من المفاجآتمش���اعرك بطربقة
رائعة .تحتفل بمناسبة وتفرح بها جداً

ƔơǃȂŪơ

ً
مهنيا :هذا اليوم أساسي لتسهيل الطريق أمامك،
ويشير إلى إيجابيات كثيرة في حياتك المهنية كما
الش���خصية ،ويفتح أبواباً ّ
ويبشر بمساعدات تأتي
في الوقت المناس���ب عاطفياً :تتحول عالقتك بأحد
مواليد الجدي إلى قصة حب ،فكالكما يتمتع بحب
الحياة الصاخبة واألحاسيس المتأججة

مهني���اً :يلمع نجمك ف���ي غضون األي���ام القليلة
 ǹƢǗǂǈǳơالمقبل���ة ،وتحق���ق إنج���ازاً مميزاً عل���ى الصعيد
المهني ،تس���تحق عليه التهنئة عاطفياً :عالقتك
المنسجمة بمن تحب تجعلك تفكر في ارتباط جدي
وخصوص���اً أن الفرصة باتت س���انحة لتبوح له
بمشاعرك

ƾǇȏơ

ƔơǁǀǠǳơ

ǹơǄȈŭơ

كاكا شنو هاي كلهم هذا اكبر برغي بالعالم

خبيث فتح مدرسة للخبثاء سدهة بعد ما اكتمل
عدد الطالب

فديوم واحد راح للطبيب كلة الدكتو شنو
مشكلتك كلة دكتور اني كل ما اشرب جاي

ƣǂǬǠǳơ

ǅȂǬǳơ

ً
مهنيا :تتملكك الرغبة ف���ي التغيير لالنفتاح على
آفاق جديدة والس���فر ،لكنك لن تقدر على الهروب
من واقعك عاطفياً :إذا كنت عازباً هذه هي فرصتك
لوداع العزوبية واالرتباط رسميًّا واالستقرار

ȅƾŪơ

مهنياً :تشعر باالنفراج وتتنفس الصعداء ،ويسلّط
الضوء على ش���ؤون مالية وتفاصيل مادية كثيرة
عاطفياً :من الصعب التقيد بشريك معيّن وبالتالي
أنت تفضل أن تكون برفق���ة صديق عزيز يمكنك
أن تتناقش مع���ه في الكثير م���ن األمور المهمة
والجدية

Ȃǳƾǳơ

مهني���اً :ينتهي الش���هر مع يوم واع���د ولقاء مع
االصدق���اء والجماعات التي ترت���اح اليها ،ودعم
من قبل بعض النافذين عاطفياً :تكون انتقائياً في
اختيار أصدقائك ألنك تش���عر بانسجام لطالما كنت
تبحث عنه في عالقاتك العاطفية

مهني���اً :تكون قدرت���ك على المجابه���ة قوية ،ال
تتردد في استثمار افكارك الرائدة ،فقد تقودك الى
نجاحات غير متوقع���ة عاطفياً :تجربة جديدة في
العالقة العاطفية ،تنتهي بارتباط سريع مع شخص
لم تكن تتوقع أن يكون شريكك

تمنيت لو اهدى لك قلبى ولكنه ملك ربى فهل
يكفى لك حبى

تشرب

انت الشكر واآنه الجاي مرمروانت الي تحليني
وتمرمر حياتي وكلبي من تروح منه يتمرمر
التكطع بيه انت ومر مره عله بيتي وخلني
اشوفك

أفقي
1

أش���هر كاتب قصص خرافية لألطفال في

الغرب

تتشجع على التالقي وجمع الشمل ،فيكون
مهنياً:
ّ
يوماً إيجابياً ينس���حب على األيام المقبلة عاطفياً:
تس��� ّر بكلمة عذبة أو بعودة الحبيب ،وربّما تزول
الضغ���وط فينعك���س األم���ر إيجاباً عل���ى وضعك
العاطفي
ً
مهنياُ :ك���ن جاهزاً لتحمّل مس���ؤولياتك وإلنجاز
أعمال���ك بصورة كاملة ،وال تختل���ق العداوات أو
الخالفات مع الزمالء والمس���ؤولين عاطفياً :حب
قدي���م يعود إلى الظهور ويجعل���ك حائراً في اتخاذ
قرار بشأن بعد أن انجذبت إلى عالقة جديدة بدأت
تحتل حيّزًا مهماً في حياتك

šŚŬƀƯ

عيني تكوم توجعني كلة شيل الخاشوكة من

ً
مهنيا :تش���عر بالحماسة للمش���اركة الفاعلة في
عدة أنش���طة وتؤدي دو ًرا بار ًزا في ورش العمل،
قد تس���افر أو تشارك في ندوة أو مؤتمر عاطفياً:
تمنح نفس���ك الحري���ة في أن تح���ب أحدهم على
ً
جميال
طريقتك الخاصة ،مطبقاً المثل القائل \»كن
ت َر الوجود جميال\»

ً
مهنيا :مؤش���رات إلى عدم التأخي���ر في مختلف
المعام�ل�ات واألحكام والنتائج ،اس���تمهل الفرص
والمواعيد عاطفي���اً :تتخلص من بعض النزاعات
العاطفي���ة وخصوصاً اختالف مواقفك عن مواقف
الشريك تجاه بعض األحداث واألوضاع

ƩȂūơ

فد يوم سئلو محشش ع ملويه سامراء كلوله

الكلمات املتقاطعة

ǲǸūơ

مهنياً :إياك والغ���رور وانتقاد اآلخرين ما لم تكن
أه ّم منهم ،بل عد إلى صوابك وكن واعياً ،فالزمن
ال يرح���م عاطفياً :ترك���ز على الحي���اة العاطفية
من خ�ل�ال األصدقاء والمعارف وتهت���م بالترفيه
والحفالت

تحشيشات

2

يتكلم  oانهض

3

روائي مصري راحل حائز جائزة نوبل.

4

الش���اعر كات���ب قصي���دة «أخ���ي جاوز

الظالمون المدى»
نصف دادا  oنصف شومر  oتفيد تفسير

5

المعنى واالسترسال.

ƮƬƘţƪƷ
لألسد في اللغة العربية أكثر من 1500
إسم .
المكان الوحيد الذي ال تدخلة ملكة
بريطانيا هو مجلس العموم البريطاني.
الهيتومتر هو قياس كمية األمطار
واألنيمومتر هو جهاز قياس سرعة
الرياح.
أول من قال (سبق السيف العذل) هو ضبّة
ابن إد وهو أحد األعيان في الجاهلية.
عدد الخلفاء األمويين  14والخلفاء
العباسيين .37
يحدث الكـسوف الكلي للشمس كل 360
عام .
أصعب لغات العالم هي لغة أهل إقليم
الباسك في أسبانيا.
اإلسم الحقيقي للمالكم محمد علي كالي
هو كاسيوس مارسيلوس كالي.
إسرائيل فازت بكأس آسيا مرتين ،
وتأهلت لكأس العالم لمرة واحدة عن
قارةآسيا.
كان عمر مسيلمة الكذاب عندما قتل قد
تجاوز  150عاماً .
ان التمر يزيل االمساك ،بينما البلح غير
الناضج يوقف االسهال

6

قضى وقتا  oغطى وحجب.

7

يس���هر عل���ى الحماي���ة م���ن الخطر أو

الس���رقة  oأديب وروائي انجليزي كتب رواية ديفيد
كوبرفيلد.
8

وقت مغيب الشمس  oنصف خروب

9

بحر  oسهولة  oتكلفة

10

أديب وفيلسوف انجليزي ساخر.

رأسي
ملكي  oممثل مص���ري يقوم غالبا بدور
1
األب الحنون.
الصفا (معكوسة)  oبناء أو مكان واجبة
2
حرمته.
جب���ل ياباني  oحجر ابي���ض صلب ناعم
3
الملمس.
أش���هر أدي���ب انجليزي على مس���توى
4
العالم.
دراس���ات وتمحيص  oما يبلغه االنسان
5
من عمره.
توضأ دون ماء  oمدينة فلسطينية جنوب
6
غرب الخليل.
أجهزة وبرمجيات الكمبيوتر.
7
قدمت الثمين فداء لك  oحاجز مائي.
8
م���ا تعط���اه العروس ي���وم زفافها  oدق
9
وقرع  oبيت العصفور.
الشكل الخارجي  oبطل اسطوري اسباني
10
انتجت قصصه سينمائيا وتلفزيونيا.

يصنع مقصلة ليبتر ذراعه ويتخلص من آالمه
اضطر عامل بن���اء بريطاني إلى صنع مقصلة في
حديقة منزله ليتمكن من بتر ذراعه التي س���ببت
له آالماً مبرحة على مدى س���نوات طويلة دون أن
يصف له األطباء العالج الش���افي لها بل ورفضوا
بترها بحجة أن حالتها ال تستدعي ذلك.
وكان غوردارد تعرض لحادث وهو يقود دراجته
النارية عام  ،1998ومن���ذ ذلك الوقت عانى من
آالم عصبي���ة ش���ديدة في ذراعه األيس���ر ،وعلى
الرغم من أنه راجع العديد من األطباء المختصين،
إال أن أياً منهم لم يتمكن من تخفيف آالمه ورفضوا
جميعاً اللجوء إلى بتر الذراع رغم إلحاح صاحبها.
وأش���ار غوردارد إلى أن صناعة المقصلة تطلبت أس���بوعين من العمل ألنه كان يضطر إلى انتظار خروج زوجته
من المنزل ،واستعمل فيها فأساً وبعض النوابض وقطع خشبية من باب قديم.
وفي البداية ،ظن غوردارد أن خطته لم تنجح ألنه لم يشعر بأي ألم ،غير أنه سرعان ما أدرك أن ذراعه قد بترت
ولم يتبق س���وى قليل من اللحم واالوتار اضطر إلى إزالتها بالمش���رط ،قبل أن يبعث برس���الة على هاتف زوجته
يخبرها بما يحصل طالباً منها االتصال باإلسعاف.

اشتاقيت الك يل الوفي ولشوفتك حنيت0من
فاض بيه الصبر مرسال الك وديت
تلمني ان بكت عيناي عليك ...اوخفق الفؤاد
وازداد شوقا اليك ...او نزف قلبي ومات مفتونا
بيديك  ...فما اشتقتحد كما
شتقت اليك
التعتب عليه موقصدي الفراك.ثق وداعتك مايوم
عفتك.أنت بروحي عايش بين الظلوع..شفت
الموت صدك من ذكرتك.
معقوله نتهينه وماضي راح نصير ومعقوله
بصوركم نبقه نتذكر ماردنا العتب ع القسمه
والمكتوب بس ردنه الوداع شويه يتاخر
آصغر
ِي
ِي ٍ
آتحدِآگ ٍعند َ
أذآ ٍعندِگ ٍحنآن بگد َ
ٍ
ٍحنآن بگ ِد ٍحنآن آمگ
كلنالك حلو خشمك صعد ليفوك ؛روح براحتك
عساك ال رديت انة الذليتهم بكد شعر راسك
يلوموني ألن سميتك هواي ومشيت وياك وأنته
مو بكدي أحبك عود أعوفك سالفة هاي أحبك
حته من أصير ظدي
برشلونيه وافتخر والي مو عاجبه ينتحر ويكتب
على قبره اني منقه
يعجبني اعيش العمر وابقى بوسط نارك صدني
حيل انقهرمن تكطع اخبارك
اني لو مو انتي اتلملمين علي خطار شوفي
انتصار اشلون سوت عبد
صرت مثل الفحم بس ع النراكيل
شما جرو نفس تحترك روحي

سباق هجن في بريطانيا على الطريقة السعودية
فوجئ أهالي قرية «كوتلي» جنوب غرب إنجلترا ،بس���باق لإلبل بين متنافسين يرتدون الزي
العربي ،على طريقة سباقات الهجن في السعودية.
وقالت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية :إن القائمين على س���باق للخيول بمزرعة كوتلي في
مقاطعة سومرس���ت ،قرروا تجربة ش���يء جديد هذا العام ،وأجروا سباقاً لإلبل على الطريقة
السعودية ،حسب الصحيفة.

وقد جلبت الش���ركة المسؤولة عن السباق ً
إبال ذات سنام واحد ،وأخرى ذات سنامين ،وخالل
السباق ارتدى المتسابقون المالبس العربية على طراز مالبس «لورانس العرب» في الحرب
العالمية األولى ،ووصلت سرعة اإلبل إلى  40كيلومتراً في الساعة.
وقالت الصحيفة :إن رياضة الهجن قديمة في السعودية ،لكنها لم تبدأ بعد في بريطانيا.

