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تنصهر كرامة الجسد إن ِا ُنت ِهك عرض البلد
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ǁȂưǳơ

مهنياً :علي���ك التزام الحذر في بعض األحيان لئال
تقع ف���ي الخطأ ،وخصوصاً أن هن���اك من ينتظر
أي خط���وة ناقصة من جانب���ك عاطفياً :تتفق مع
الش���ريك على عدة أمور ،ول���ن تتركا أي خالف
يتفاقم لئال تقعا في المحظور

ƔơǃȂŪơ

مهنياً :إذا وجدت نفسك متعباً عليك أن تبحث عن
الراحة ،ويستحس���ن عدم القيام بالعمل المطلوب
كون���ه واجباً علي���ك عاطفي���اً :إذا حاولت تأجيل
المواجهة مع الش���ريك ،فإن األمور لن تتفاقم أو
تزداد تعقيداً ،وعندها يصبح ترميم العالقة ممكناً

مهنياً :تتص���رف بإيجابية كبي���رة تجاه الزمالء،
 ǹƢǗǂǈǳơوه���و يكون من دون ش���ك محل تقدي���ر واحترام
كل من حولك مس���تقبلياً عاطفياً :عليك أن تكون
أكث���ر وضوحاً مع الش���ريك ،فتعبّر له عن حقيقة
مشاعرك الرومانس���ية تجاههوهذا يتطلب بعض
الجرأة

ƾǇȏơ

اكو فد واحد بخيل شاف روحه يوزع فلوس
بالحلم كال التوبة اذا انام بعد

بوش تعجب على العراقيين شلون تنتقل
اإلخبار عدهم بأسرع من البرق فسال احد
الجنود األمريكيين فقال له أن العراقيين عندهم
شفرة أل  -شكو ماكو عن طريقها يقدرون
يتناقلون األخبار بسرعة عجيبة فقرر بوش
أن يزور العراق ويتنكر ويلبس دشداشة
وعكال وعباية وراح يم محطة توزيع الغاز
وسال احد العراقيين وقال له شكو ماكو؟ رد

الكلمات املتقاطعة

مهني���اً :تح���اول الحصول على كلمة حاس���مة أو
توقيع معاهدة معيّنة أو بدء مش���روع ما عاطفياً:
ال للتس���رع في إط�ل�اق االحكام ،يج���ب أن تأخذ
جوك الخاص مصدر المش���اكل
بعين االعتبار أن ّ
والتجاذبات السلبية

تحشيشات

بالعراق.

شكيته ثوبي عليك وصلته للكاع
ثق واعتقد جنيت من كالو وداع
على طاري محبتي الك عندي كومة اعتاب
بس مجبور اسكت حتى مااخسرك
أفقي

مهنياً :الثقة مطلوبة ف���ي المرحلة المقبلة ،وهي
تفتح أمامك مجاالت متعددة وآفاقاً لم تكن تتوقعها
وخصوصاً في إط���ار العمل عاطفياً :اس���تعدادك
للدفاع عن الش���ريك حتى النهاية ،يش���كل عالمة
فارقة في حياتك ويع ّزز موقعك عنده

رأسي

1

صوت الرعد  oتصريح بالحاجة إلى

1

صوت النعامة  oليس له قيمة عند الغير

2

عك���س حل���و  oجوهر (الش���يء)  oما

2

ثلثا ورل  oصوت الماء

3

سجاجيد  oعكس خير

4

حص���ى كبيرة ملس���اء  oص���وت الفيل

يعطيه أقارب العروس لها يوم زواجها

ǹơǄȈŭơ

ƮƬƘţƪƷ
أن اللسان يختلف مثل بصمات األصابع
من شخص آلخر.

5

مقدمة رأس الحيوان حيث يوضع الزمام

6

قط  oصوت النحل (معكوسة)  oللنداء

7

صوت الحمام (معكوسة)  oكثير الصبر.

8

هرب  oيقال عنه أنكر األصوات  oنصف

صبغة.

(معكوسة).
5
الوقوف
6

9
10

صوت البالبل  oصوت الذئب

ض���ع مق���دارا زائدا  oم���رض وضعف

(معكوسة).
7

صوت الضفادع  oصياح الديك.

8

س���نور (معكوس���ة)  oصوت الظبي o

فضاء
9

سن الفيل

يجل���س الجم���ل على األرض م���ن حالة

للتمن���ي  oاللعب المتمي���ز بحركة دائبة

للطفل وال يخلو من التخريب.
10

صون البط  oصوت الجمل

أن طريقة االنتحار أكثر شيوعا في الصين
هي تناول نصف كيلو من الملح.

ƣǂǬǠǳơ

ǅȂǬǳơ

مهنياً :ق���د تعطي اآلخرين المج���ال ّ
لحل األمور،
وخصوصاً أن الوضع بات محتداً ،ومن شأن ذلك
ّ
أن يترك انعكاسات تطال الجميع عاطفياً :قد تكون
غضضت الط���رف عن بعض األمورّ ،
لكن المجال
ما زال متاحاً لتالفي األسوأ

ȅƾŪơ

مهنياً :بعض التراجع المعنوي مترافق مع بعض
التر ّدد الذي يفرض الحس���م قبل فلتان األمور من
بي���ن يديك عاطفياً :حافظ عل���ى وتيرة واحدة في
العالقة بالش���ريك ،لكن ال تجعل الروتين يدخلكما
في الملل ،فهذا ليس في مصلحتكما

خالل فترة األربع والعشرين ساعة  ،ينتقل
الدم في جـسـم االنسان مسافة 6550
ً
ميال وهو ما يعادل عبور الواليات المتحـدة
االمريكية أربـعة مرات.

Ȃǳƾǳơ

مهني���اً :محاولة خ���داع أحد الزمالء ترتد س���لباً
علي���ك ،وقد يبتعد عنك اآلخرون بس���بب مزاجك
المتقلب عاطفياً :ابتعد عن االستخفاف في تعاملك
مع الش���ريك ،وكن أكثر عمقاً معه ،فهذا يفيدكما
أكثر

أن الغاز في طبيعته غاز ال رائحة له ،
ولكن تضاف إليه هذه الرائحة لدى تصفيته
وتخزينه من أجل عامل األمان والحماية
لالنتباه إليه.

ƩȂūơ
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يصبح نشيطا

 oصوت العصافير

مدع���و الى تنظي���م الطاقات وتحديد
مهني���اً :أنت
ّ
األولوي���ات لئال تقع ضحية التأخي���ر أو التقصير
عاطفياً :ق ّدم بعض التن���ازالت التي تغني العالقة
ومستقبلها ،يتطلب منك الوضع ليونة ومحاوالت
متك ّررة إذا دعت الحاجة

مهنياً :إحذر األخط���ار وابتعد عن المجازفات وال
تص ّدق بع���ض المتملقين ،وكن متيقظاً من النيات
الس���يئة عاطفياً :تكون هذا اليوم عاشقاً بعواطف
مزدهرة ومشاعر إيجابية تثير دهشة الشريك

من طيور النصف الجنوبي للكرة األرضية

وال يطير ولكنه سباح ماهر

مهني���اً :أج���واء العمل الجي���دة ضرورية ،بهدف
التم ّكن من إنج���از األعمال المطلوبة منك بجدارة
تقس على الش���ريك وكن أكثر
ونجاح عاطفياً :ال ُ
مرونة ،تطورات كثيرة ف���ي العالقة ،وهذا يكون
في مصلحتك
مهنياً :يوم مناس���ب لتحقيق األهداف ،وال تتركها
ليوم آخر ،فهذا اليوم ق���د يكون األفضل عاطفياً:
لن تجد نفس���ك في موقف حرج وتتأقلم مع ظرف
صعب وال تتنازل عن حق لك

اسمك ما اكولة من اسأل عليك
اكل للناس ياهو الشاف روحي

العراقي وقال واهلل مادري بس يكولون بوش
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برازيلية تعتنق االسالم
يوم عرسها !!

أن من عادة أهل هضبة التبت في الصين
مد ألسنتهم تعبيرا عن الترحيب بالضيف.
أن عدد فقرات رقبة الزرافة يساوي عدد
فقرات رقبة اإلنسان.

فاجأت برازيلية زوجها يوم عرس���ها ،وأعلنت إعتناقها
لإلس�ل�ام يوم الجمع���ة  ، 2014/3/28بكى زوجها من
ش���دة الف���رح ،حينما نطقت زوجته ش���هادة أن الإله إال
اهلل محمدا رس���ول اهلل قبل أن يتم العق���د بكامل إرادتها
واختيارها في قاعة االستقبال بمسجد البرازيل ،المسجد
الكبير بدولة البرازيل.
وقد قام الش���يخ الدكتور عبد الحميد متولي إمام وخطيب
المس���جد بتلقينها الش���هادة باللغة العربية ،وقام الشيخ
خالد تقي الدين رئيس مجلس مش���ايخ البرازيل بتلقينها
الش���هادة باللغة البرتغالية ،اللهم تقبل وثبتها على دين
اإلسالم.

قرنية العين  -هي الجزء الوحيد من
الجسم الذي ال يصله الدم  ،وبالتالي
يحصل على األكسجين من الهواء مباشرة.

أن جسم الدودة يحوي على 2000
عضلة وإذا ما قورن بجسم اإلنسان فجسم
اإلنسان يحوي علي  700عضلة فقط.

أن هنالك نوعا من األسماك يدعى بالسمك
الصدفي بإمكانه ابتالع إنسان كامل.

على عناد الشماته اريد اسمعك بيت
واحط بكلوبهم الغيرة ياروحي
االاكسر خشمهم خل يشوفون
ترى اني مابدلك بكد الكون كله
تمنيتك تغار عليه غيرة المجنون
بس ال بوكت الضوجه تجي تتسلى بيه
التبجي عيوني تره هاي العيون بفراكك نعمت
شحالها اذا شافتك هسه .
لجوم كلبي بغدرك زودتها
بياصبر ضل عندي حتى اتحمل
تعرفني طفله ويتيمه وكلت اربيج
طلعت تربيتك بس على الغدر
ساكته واتفرج بصورتك وابجي بجي المرحوم .
واجي واشوفك بغيابي تضحك ويه الشمات
ثوب الحزن لبسته بفراكك
عليمن ترجعلي اذا تحب غيري
وداعت غالتك عندي حبيتك حب قبل مو حب
هل زمن بس حسافه عليك اجيت تكلي اجه
وكت الفراك ...
احلف وحك عيناك ما اضن اعوفك ماينفع النقال
محتاج اششششوووووووفك
اليغرك سكوتي ترة البعد ماينطاق الدمع بلل
خدودي واني لشوفتكم اشتاق.
يضيق صدري لو عني رحلتم بروحي افديكم لو
مني زعلتم واموت قهر لو غيري يحبكم.
لو سهران انت كمر السما لو نايم يانوم الهنا
بس حبيت اكولك مشتاكتلك أنا .
تمنيتك متت حتى بضميري تعيش
مو عايش واشوفك ميت كبالي

هليكوبتر تخترق بيانات الهواتف وتسرق محتوياتها!
ظهرت ف���ي بريطانيا طائ���رة هليكوبتر صغيرة
تس���تطيع اقتحام الهواتف المحمولة ،وتستولي
على محتوي���ات ذاكرتها ،إلى جان���ب امتالكها
قدرات أخرى غير معهودة!
والهليكوبت���ر التي ال يزيد حجمه���ا كثيراً على
لعبة أطفال عادية ،استخدمتها القوات المسلحة
البريطانية في إنجاز مه���ام خاصة؛ من بينها:
ّ
وش���ن
توصي���ل الطلب���ات ،والتق���اط الصور،
عمليات تجس���س على الهواتف النقالة .وأثناء
تجرب���ة أُجريت ف���ي لندن تم ّكن���ت الطائرة من
اقتحام الهواتف الذكية التي تعمل على ش���بكات

ال���واي فاي؛ حي���ث توهم الهاتف بأنها ش���بكة
اس���تخدمها من قبل ،ومتى اتص���ل بها تحصل
على المعلوم���ات الموجودة ب���ه؛ حيث نجحت
الطائرة -أثناء التجربة -في التعرف على مواقع
 150هاتفاً موجودة بشكل عشوائي في شوارع
لندن ،واالستيالء على معلوماتها ،عبر موقعي
األم���ازون والياهو؛ حتى تل���ك المتعلقة بثروة
صاحب الهاتف وأس���راره األخرى المودعة في
ذاكرته!
يُذك���ر أن طريق���ة النجاة الوحي���دة هي إغالق
الهاتف عند عدم الحاجة إليه.

