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الكالم اللين يغلب الحق البين !!

ƦƔů
ƭƺǀƫř
ǲǸūơ

ǁȂưǳơ

مهنياً :تفاءل بالخير تجده ،بانتظارك أيام مزدهرة
فيها نجاح وسعادة وراحة على الصعيد المهني
عاطفي���اً :ال تنتظر من الش���ريك أن يعبّر لك دائماً
عن مش���اعره تجاهك ،وتعيش���ان معاً استقراراً
عاطفياً قل نظيره

ƔơǃȂŪơ

عاطفيا :تراجع ماضيك الصحي المتقلب ،وتكتشف
أنك مقل جداً في ممارسة الرياض
صحياً :آلالم الظهر عدة حلول ،من بينها المش���ي
أو ممارسة السباحة أو القيام بتمارين خاص

مهنياً :تس���تعيد نش���اطك وثقتك بنفس���ك وتنشط
ǹƢǗǂǈǳơ
االتصاالت المثمرة وتنف���رج األوضاع على نحو
ملحوظ ،اس���تثمر طاقاتك اإلداري���ة ومواهبك في
سبيل استغالل الفرص
عاطفي���اً :الخ�ل�اف مع الش���ريك يج���ب أال يدوم
ً
طويال ،فهو الوحيد القادر على مس���اعدتك في كل
الظروف

ƾǇȏơ

ƔơǁǀǠǳơ

ǹơǄȈŭơ

ƣǂǬǠǳơ

ǅȂǬǳơ

ȅƾŪơ

تحشيشات

نعجه صاحت مييييع سمعهه طلي گال :اروح
فدوه لهل صوت
زرافه تگول :امنيتي ألگي بلوز ابو الرگبه
يرهمني
وحده حلمانه واحد يركض وراهه  ..گالت له:
ليش تركض ورايه؟ گاللهه :آنه أدري؟؟ انتي
اللي حلمانه.
سوداني شاف اسد گام يبچي  ...گلله مروتك
التاكلني ..گلله االسد :بالعكس ،اصال اني ما
اكل مشويات.
أحول اشتره ديچ طلع الديچ همينه احول اجه
يحطه بالقفص حطه بره ....الديچ على أساس
لوتي راد ينهزم طب بالقفص.

مهني���اً :تحقيق الطموحات يحت���اج إلى مزيد من
الوقت ،فكن صبوراً حت���ى تضمن تحقيق أهدافك
نهائياً وعلى نحو حاسم
عاطفي���اً :جاذبيتك تضعك في دائرة الضوء ،وهذا
يثير حفيظة الشريك ويشعل عنده نار الغيرة

مهني���اً :يرافقك الحظ على الصع���د كافة ،وتتزود
أفكاراً جدي���دة وقناعات من نوع آخر ،وقد تعرف
نجاحاً مهماً
عاطفي���اً :إذا كنت بصدد االتفاق مع ش���خص من
الجنس اآلخر ،قد تناقش قضية تخصكما هذا اليوم،
فكن متروياً إذا تع ّرضت لبعض المضايقات
مهني���اً :ال تفرض على نفس���ك التزامات أكبر من
طاقاتك ،فهذا ق���د يضعك أمام اختب���ارات صعبة
ومكلفة
عاطفياً :إستمع إلى توجيهات الشريك ،فهو يدرك
أكثر من غيره مصلحتك جيداً ولن يف ّرط فيها مهما
كانت الظروف
تحسن
مهنياً :مش���كلة عالقة تنعكس س���لباً على ّ
وضعك مادي���اً ومعنوياً ،لكن ذلك ي���زول تدريجاً
لتصل إلى الهدف المنشود
عاطفياً :من األفضل أن تعالج المسائل العالقة مع
الش���ريك ،المماطلة قد توصلكم���ا إلى نتائج غير
مضمونة

Ȃǳƾǳơ

مهنياً :تن ّكب على أعمال���ك واثقاً بالحظ والدعم،
وتناقش شوؤناً مهنية حساسة
عاطفياً :يبتس���م الحب وتشرق الشمس في قلبك،
تش���عر برغبة قوية لبناء مستقبل حافل ،لكن ثمة
عقب���ات تعيق تنفي���ذ خططتك ،إال أنه���ا لن تدوم
ً
طويال

ƩȂūơ

مهني���اً :يمنحك ه���ذا اليوم راح���ة فكرية وذهنية
صافية ،فحاول أن تستفيد من الوضع لكن ال تكن
متس���رعاً في قراراتك الحاس���مة ،وخصوصاً أن
بعضها قد يحدد مسار بعض األمور المستقبلية
عاطفي���اً :تتلقى بعض المالحظات من الش���ريك،
وهذا قد يخلق عندك نوعاً من القلق ،لكن يفترض
أن تتقبل األمر برحابة صدر

šŚŬƀƯ
اصيرن جفن للغالي وضل عين
واظل بالشده واكفلك واظل عين
ست اضلوع اكسرلك وظلعين؟؟
اسويهن جسر تعبر عليه.....
نباوع من بعيد هواي لومريت
ونغمض من تصل يمنه وتمرنه
حسنك بي ذنوب ابتعد عن العين
ليش اعلة الذنب خايب تجرنه

مهني���اً :ال تؤجل ش���يئاً للغد ،أنج���ز ما عليك وال
تتورط في قضية لست مطمئناً إليها
عاطفي���اً :الفت���رة المقبلة تتطلب منك اس���تجماع
أفكارك ،لالنطالق نحو مس���تقبل أكثر إشراقاً على
الصعيد العاطفي
مهنياً :محبة الزمالء تزداد يوماً بعد يوم ،والفضل
في ذلك طريقة معالجتك األمور بصدق وشفافية
عاطفياً :طلبات الشريك ال تزعجك إطالقاً ،فحاول
أن تلبيها بكل طيبة خاطر
صحي���اً :تعامل مع محيطك بلطف وهدوء ،وانتبه
ألعصابك وخفف من العمل المرهق

الكلمات املتقاطعة

ً
ً
منفتح���ا على الزمالء،
مهنيا :تح���اول أن تكون
ّ
إن أي تص���رف غير أخالقي ي���ؤدي إلى نتائج قد
ال تحتمله���ا عاطفياً :األم���ر المطلوب في العالقة
بالش���ريك هو الثقة التي تبقيكما على توافق تام،
وكل ما عدا ذلك ثانوي

(

أفقي

رأسي
أقس���ى المواد في الطبيعة  oيرق ويتقبل

1
التغيير
2

أرق أنواع الحرير  oفي أقدام الخيل

3

أعلن���ت للم�ل�أ  oخيرات يهبه���ا الخالق

لمخلوقه ويزيدها

ƮƬƘţƪƷ
ان مكتشف الهيدروجين هو هنري
كافندش في عام .1766
أن مخترع مقياس ريختر لتسجيل
الزالزل هو العالم األلماني ريختر في
عام .1953
أن مكتشف البنسلين هو الكسندر
فلمنج .
أنه يعود اختراع الثالجة إلى عام 850
وظهرت الثالجة المنزلية ألول مرة في
شيكاغو بالواليات المتحدة .
أن مكتشف لقاح الكلب هو لويس
باستو .
أن اسحاق نيوتن هو مكتشف قانون
الجاذبية عام 1687م.
أن الدعجاء لقب يطلق على ليلة الثامن
والعشرين من ليالي الشهر القمري .
أن دم اإلنسان يحتوي على ما يكفي
لصناعة خمسة مسامير من الحديد .
أن بعض أنواع السمك تقتل فريستها
بصعقها بشحنة كهربائية تصدر من
جسمها .

4

ليث (معكوسة)  oثلثا واد

5

نعمل عمال ونداوم على عمله  oعكس

6

بقايا زائدة في آخر الطعام  oمن أطراف

االنسان
ثلث���ا جاد  oرمز الكبريت في الكيمياء o

7

تقوى ومراقبة احكام الدين

1

في الفم  oنوع صغير من الجراد

2

قارب بمحرك  oمن أوزان الشعر

3

معلمات  oغفا (معكوسة)

4

العودة عن رأي خاطئ

5

من صفات النظم الدكتاتورية والعنصرية

والمحتلة
6

ود شديد

7

عنصر مشع

8

وزن (معكوس���ة)  oمن جواهر البحر o

ثلثا عون

8

تقال للموافقة  oاسناد  oدافع وحمى

9

9

أميرة ويلز الراحلة  oما يعتليه الملك

حديث وفيه سمات االعصر

10

من مشتقات الحليب (معكوسة)  oواضع

نظرية التطور

10

يجتمع للمناقش���ة لتحقيق أكبر كسب o
نزوره ونتردد علي���ه  oأعلن صدور أو

االنتهاء من عمل شيء جديد

دمغة كالب تثير ذعر سكان نيويورك
أصيب س���كان قرية صغيرة بالقرب من نيويورك برعب
شديد من احتمال وجود قاتل متسلسل للحيوانات يعيش
بينه���م ،بعد العثور عل���ى  9أدمغة للكالب مس���تأصلة
بحرفية عالية وملقاة على قارع���ة الطريق في القرية.
واكتش���فت هذه األدمغة من قبل رجل كان يتمش���ى مع
كلبه في شارع بيكويذ بقرية غوفينور في مقاطعة سانت
لوران���س التابعة لنيويورك ،وس���ارع إلبالغ الش���رطة
للتحقيق في القضية بحس���ب ما ذك���رت صحيفة دايلي
مي���رور البريطانية.وأظهرت التحقيق���ات أن األدمغة تم
انتزاعها بدقة وحرفية عالية ،وكانت محفوظة في مادة
الكلوروف���ورم قبل أن يتم التخلص منها.وأش���ار كلوفر
فورسيثي الذي يعيش بالقرب من موقع العثور على أدمغة الكالب إلى أن من غير المعروف بعد كيف وصلت هذه
األدمغة إلى المكان ،مؤكداً أن األمر أثار قلقاً بالغاً بين السكان.وقال الدكتور تيم مونرو الذي استعان به المحققون
للكشف عن مالبسات القضية إن من المرجح أن تكون هذه األدمغة منتزعة من الكالب ،وكانت في حالة جيدة لدى
العثور عليها ولم تتعض ألي ضرر ،مما يشير إلى أن من أقدم على هذا العمل لديه خبرة كبيرة في هذا المجال

أمريكية تفاجأ بصورتها في موقع تعارف إباحي
فوجئت أمريكية بصورة السيلفي التي نشرتها
على حسابها في فيس بوك منشورة على أحد
مواقع التعارف اإلباحية ،وتلقت العشرات من
الرس���ائل الصوتية غير المرغوب���ة على إثر
ذلك.ويقول اإلعالن الذي نشر على الموقع بأن
تامي فيتش امرأة مطلقة تبحث عن الصداقة،
وترغ���ب بإقامة عالقات مع العديد من الرجال
بحسب ما ذكرت صحيفة نيويورك دايلي نيوز
األمريكية.وتلقت تامي وه���ي أم لطفلين أكثر
من  100رسالة صوتية من الراغبين بالتعرف
عليها على إثر نش���ر اإلعالن الذي أورد رقم
هاتفها المحمول ،وعرض البعض تقديم مبالغ

نقدية مقابل إقامة عالقة معها.وتقول تامي إن
نش���ر صورتها على الموقع ربما كان من قبيل
الدعابة ،إال أن االمر لم يكن مس���لياً بالنس���بة
لها ،وهددت بمالحقة المسؤول عن هذا العمل
وجعل���ه يدفع الثمن عل���ى فعلته.وتحول األمر
إلى قضية رس���مية بعد تدخل الشرطة ،وقالت
تامي في حديث لوس���ائل إعالم محلية موجهة
تهديداً صريحاً للمس���ؤول عن نشر صورتها:
«سأمس���ك بك بالتأكيد ،وس���أجعلك تدفع ثمن
فعلت���ك ،إن لم يكن من أجلي فمن أجل الفتيات
األخريات في المستقبل».

مساء الخير يالجرحك بقى وياي
يصبحني على ذكراك ويمسيني
اذا ظنك نسيتك انت غلطان
وذا ردت الصدك هوانت ناسيني
اشتاقيت الك يل الوفي ولشوفتك حنيت
من فاض بيه الصبر مرسال الك وديت
مو شرط الملك معناهه عنده قصور !!
هسه انا ملك وما عندي بس انته
ابوس بحايط اهلك لمن شتاك
يسألوني واكلهم ذوله سادة
نصيحة أرجوك ال تتكلب إهواي
أكو غيرك يحبني ويملك أحساس
وأذا تزعل بعد ثق ما أحاجيك
تزعل  ( ..على روحك ) مو على ألناس
ماتمنيت البكاء يوما ولكن هم الزمن ابكاني
تمنيت ان اعيش كما تريد نفسي ولكن عشت
كما يريد زماني
راح اليوم احشد جيش السنون
والقائد لساني وماني خايف
وراح اهجم عليك بلهفة الشوك
واسوي انزال واحتل الشفايف
مثل لهفة سجين متاني الفراج
عليك اني صرت صدكني ملهوف
واذا كتلك احبك انه غلطان
الن حتى االحبك ناقصه حروف

