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صديقك يبني لك قصرا و عدوك
يحفر لك قبرا

(

حظك
اليوم

ǁȂưǳơ

مهني���اً :أحدهم يحاول أن يضع لك بعض العراقيل
في العمل ،وتبحث عن فرص جديدة تساعدك على
زيادة موردك المادي
عاطفياً :اعط عالقتك بالحبيب المزيد من الوقت،
وال تسمح ألحد أن يفرقك عنه

ƔơǃȂŪơ

مهني���اً :أحدهم يحاول أن يضع لك بعض العراقيل
في العمل ،وتبحث عن فرص جديدة تساعدك على
زيادة موردك المادي
عاطفياً :اعط عالقتك بالحبيب المزيد من الوقت،
وال تسمح ألحد أن يفرقك عنه

دكتور عيون محشش شاف اشارة المرور
حمراء نزل حطلها قطرة

دكتور سأل مصالوي شوكت يرتفع عندك
الظغط كاله دكتور من ادفع الراجيته

اكوضابط سال واحد ليش رميت حماتك من
طابق الثالث  ...اجابه النه ماكو طابق رابع

ƾǇȏơ

ƔơǁǀǠǳơ

التهور ،وتص ّرف بهدوء
مهني���اً :عليك الحذر من
ّ
لحماية نفس���ك من أي انعكاسات وردود أفعال في
غير محلها
عاطفي���اً :العن���اد ف���ي العالقة بالش���ريك له عدة
سلبيات ،فكن هادئاً وليّنًا لئال تصل األمور بينكما
إلى ح ّد التصادم

ǹơǄȈŭơ

مهنياً :ثم���ة جديد يلوح في األف���ق ينعكس على
ّ
وتحقق
حياتك إيجاباً ،فتنش���ط على غي���ر جبهة
أهدافك
عاطفي���اً :تعرف قيمة الش���ريك وتق ّدر وقوفه إلى
جانبك ،تتألق في المناس���بات وتبرز كش���خصية
مميزة

ƣǂǬǠǳơ

مهنياً :ينتقل كوكب مارس الى البيت العاشر ،أي
الجو ً
قليال ويفتتح دورة أقل
الى األسد ،ما قد يع ّكر ّ
حظاً ووهجاً ممّا عرفته خالل هذا الصيف
عاطفياً :تش���عر بالملل مع الحبي���ب وتف ّكر جدياً
بإنهـاء عالقتك المتوترة به منذ مدة

ǅȂǬǳơ

ȅƾŪơ

Ȃǳƾǳơ

مهني���اً :العناد قد يكلفك الكثي���ر ،فحاول ان تعتمد
الديبلوماسية في معالجة األمور ،لئال تدفع الثمن
غالياً
عاطفي���اً :قد تراوح األمور مكانه���ا ثم تتبدل ،ما
يجعلك تنطلق بمغام���رة جديدة من دون أن تترك
لك وقتاً للفراغ

رحله بس الى االيتام

مني
* لو هي الدنيا بكيفي و األماني ما تخيب
 ،،،كان أسكنتك عيوني و عن نظرها ما

ƮƬƘţƪƷ
ان ...يوج���د ف���ي العالم نح���و 6االف نوع
من الزواحف و 73ال���ف نوع من العناكب

ƩȂūơ

أفقي
يتوقف  oمخترع المخرطة
1
عصفور جاء في اغنية لفيروز  oاألرض
2
الممتدة تحت القدمين
طريق مبني بين مكانين مرتفعين  oسجن
3
أميركي شهير اصبح مزارا للسياح ومعناه القصر
يمسح على جسمه الدهن وغيره  oنصف
4
سكون
نصف ن���ورة  oم���كان ومخ���زن البيع
5
 oحي���وان يعيش ف���ي الغابات وفي الق���ارة القطبية
الشمالية
مجموعة من الن���اس منتدبة لعمل ما o
6
يترددن على مكان محدد
ما يخرجه الطائر من طعام بعد هضمه o
7
متشابهان  oأشار بعمل شيء ما
لس���قي النبات  oجزء م���ن وحدة العملة
8
األميركية
االسم االول لمناضل وبطل االستقالل في
9
جنوب افريقيا –  oمخترع التلفزيون
نص���ف مف���رز  oمخت���رع الكامي���را
10
(معكوسة)

تغيب

رأسي
1

مخترع الدراجة النارية الموتورسايكل

2

مخترع اآللة الكاتبة

3

مخترع خط انتاج السيارات  oيوصف به

العِرق البشري بمعنى أن له امتداد
4

هدم  oاالس���م األول لممثل أفالم جيمس

الثدييات و9االف نوع من الطيور

اساسا من خليط خاص من القطن والكتان

هل تـعلم ان ...طول عظمة الساعد لدى اي
شخص يتساوى دائما مع طول قدمه

ان ...الملكة بياتركس ملكة هولندا هي ثاني
اغنى امرأه في العالم حيث يبلغ ثروتها 5,2
مليار دوالر

ان ...الزراف���ه تس���تطيع ان تنظ���ف اذنيها
بلسانها الذي يصل الى 140سنتيمترا

ان ...يوجد ف���ي العالم نح���و مليار دراجه

ان ...يبلغ عمر القش���رة الخارجيه لكوكب
االرضنحو 4,5مليون س���نه اما س���ماكتها
فتتراوح بين 25و 500كيلومترا

* (اسم المرسل) نايمه و خذيت تلفونها
ودزيتلك مسج ألني ولهانة عليك
المرسل  :قلب(اسم المرسل)

بوند سابق
5

مخترع قضيب منع خط���ر الصواعق o

نصف ناقد
6

االسم األول لمخترع مكبر الصوت (االسم

الثاني ويرمر)
7
من االرض
8

اس���م بندقي���ة صيد معروف ف���ي الخليج

العربي  oمخترع المصعد الكهربائي
9

ولبيته فدى عيونك أنا أرسل يا أغلى
شخص حبيته
* حب كلمه من حرفين سوت لي همين
هم فراقك و هم غيابك عن العين

نصف طاقم  oرقم (معكوس���ة)  oسقيا

االرض والزرع
10

* وصل همسك مدى قلبي دعاني الشوق

لقب ارس���تقراطي اوروبي  oزرع خرج

مخترع السيارة االلماني  oنصف داكن

و3االف نوع م���ن القمل و 4600نوع من

هوائيه
مهنياً :ح���اول عدم إثارة الموضوعات الش���ائكة
والحساس���ة ،أو اعمل خلف الس���تار متكًّال على
ّ
نفسك ،متجنًّبا بعض المحاورين المشاكسين
عاطفياً :ال تحاول إرضاء الشريك بما ال تقتنع به
شخصياً ،فذلك قد تكون انعكاساته سلبية الحقاً

أنا عمري بقايا شمع أحرقني األسى و

خبل ذبح امه وابو ليش؟الن المدرسة مسويه

ان  ...االوراق النقديه ال تصنع من الورق بل
مهنياً :يطرأ الالمتوقع ويفاجئك في بعض األحيان،
والنصيحة هي ف���ي أن تعمل بذكاء ومهارة بعيداً
عن التحديات العقيمة
عاطفي���اً :أنت قادر على ّ
غض الطرف عن اخطاء
الحبي���ب ،بل ق���د ال تجدها على االط�ل�اق حالياً،
وتكتمل فرحت���ك عندما يبادلك الم���و ّدة والحنان
والعاطفة
مهنياً :عليك أن تبذل مزيداً من الجهد والوقت في
العمل ،وكل ما عدا ذلك لن يكون في مصلحتك في
الفترة المقبلة
عاطفياً :حاول أن تتش���ارك مع الشريك في اتخاذ
القرارات الحاسمة وخصوصاً أن بعضها مصيري
في تحديد العالقة

šŚŬƀƯ
الشوق إذا ما فيك ترحمني إحرق ما بقى

مهنياً :تبدو متهوراً في تصرفاتك خالل هذا اليوم
ǹƢǗǂǈǳơ
وال تعرف ما القرار السليم الذي يجب أن تتخذه
عاطفي���اً :ال تتجادل كثيراً م���ع الحبيب لئال يبتعد
عنك فأنت ال تستطيع أن تستغني عنه

مهنياً :ينتقل كوكب م���ارس الى برجك ،في حين
يكون القمر في برج الجوزاء ،ما ّ
يبشر بيوم جيد
من العمل والنجاح والتفاؤل
عاطفياً :تتع ّرف إلى شريك جديد أو تقيم صداقات
مميّزة مع أناس ُجدد أو تلتقي أصدقاءك القدماء،
فتستعيد معهم ذكريات الماضي

الكلمات املتقاطعة

ǲǸūơ

مهني���اً :ينتقل كوكب مارس ال���ى البيت الخامس
ويريح���ك من ضغ���وط لينهي فترة دقيق���ة ًّ
جدا،
ويزودك الش���جاعة والجرأة والحيوية لتس���وية
ّ
المشاكل السابقة
َّ
وتوخ
عاطفي���اً :كن دقيقاً في كالمك م���ع الحبيب
الحذر في طريقة نقاشك معه فهو حساس جداً

تحشيشات

* يمكن إبتعدت و إنشغلت و عليك ما
سألت مده و قصرت !! بس األكيد إشتقت
لك وولهت

شركة تقدم خدمة
دفن رفات حيوانك األليف في الفضاء
لكل م���ن تجمعه ذك���رى خاصة
بحيوانه األلي���ف النافق ،أصبح
بإمكان���ه نقل رفات���ه عبر مركبة
فضائي���ة بواس���طة ش���رطة
أمريكي���ة متخصص���ة ف���ي نقل
رف���ات الحيوانات إل���ى الفضاء.
ابت���داء م���ن ه���ذا الخري���ف،
تعتزملش���ركة «Celestial
(»Petsحيوان���ات منزلي���ة
س���ماوية) في تكس���اس إطالق
خدمة دفن رفات حيوانك األليف
في الفضاء ،وذلك بعدما توسعت

في خدماتها التي كانت محصورة
بالبشر لتخليد ذكراهم.
وتقترح الشركة «Celestial
(»Petsحيوان���ات منزلي���ة
سماوية)  4أشكال من الرحالت
الجنائزية ،يفترض األول إطالق
حاوية تحتوي على رماد الحيوان
في الفضاء وإعادتها إلى صاحبها
ب���ـ 995دوالراً ،بحس���ب موقع
أوديتي سنترال للغرائب.
ويساوي إيصال الرماد إلى مدار
ح���ول األرض أو القمر  5آالف

دوالر تقريب���اً ،بينم���ا تق ّدر كلفة
إطالق الرم���اد في الفضاء البعيد
ب���ـ 12.5أل���ف دوالر ،وال يعاد
الرماد إلى صاحبه في حال اختيار
أحد األشكال الثالثة األخيرة.
واعتبر مدير الش���ركة س���تيف
إيس���يل أن «تنفيذ تلك الطقوس
ف���ي الفض���اء الخارجي س���واء
كان الش���خص المس���ؤول عنها
م���ازال يعيش عل���ى األرض أو
غادر عالمنا ،أم���راً مميزاً يتيح
استكشاف عوالم أخرى».

يدخل غينيس برفع
 33كيلو أثقال بواسطة عينيه
تعتبر عضلة العين من أكثر األعضاء
حساسية في الجس���م غير أنها ليست
كذلك بالنسبة لهذا المواطن الجورجي
بعد أن أدخلته قوة عضالته موسوعة
غينيس لألرقام القياس���ية .وبحس���ب
صحيفة ديلي مي���ل البريطانية ،تمكن
الجورجي التش���يل أبدولغوزينوف من
دخول غينيس بفضل قدرته على رفع
كرتين حديديتين تزنان  33كيلوغراماً
باس���تخدام عينيه فقط.واستطاع رفع

ه���ذه األوزان بعد أن ثبتها في تجويف
عينيه باس���تخدام سالسل حديدية أمام
حش���د م���ن المتفرجي���ن والصحفيين
ي���وم اإلثنين الماضي ف���ي جمهورية
جورجي���ا ،وفقاً لصحيفة «ديلي ميل»
البريطانية.
أما صاحب الرقم القياسي السابق فقد
كان الهن���دي س���اتياجيت هوتا ،الذي
رف���ع ثالث���ة كيلوغرامات باس���تخدام
جفون عينيه فقط في . 2001

* على الذكرى أنا وياك و رب الكون ما
أنساك أبرسلك أنا مشتاق و عيني تنتظر
لقياك
* تسلملي عيون إللي يراسلوني خاب
ظني و ما نسيتوني أحن لكم و اهلل
وحشتوني
* هزني الشوق وقلت أرسل رسالة ...
عسى قلبه يحن و أجي شوي على باله

