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منهاج قناة الديار الفضائية
ليوم االثنين

حكمة اليوم

) كن صديقًا  ,وال تطمع أن يكون لك صديق ! (

ƦƔů
ƭƺǀƫř

ǁȂưǳơ

مهنياً :تش���عر باالرتياح وتتحمّس لجديد تستقبله
ف���ي حياتك كعملية إبداعية تق���وم بها أو فنية أو
طفل يبتس���م في منزلك عاطفياً :تغاضي الشريك
تهورك هو المرحلة الهادئ���ة قبل االنفجار،
ع���ن ّ
وهنا يفرض الحذر نفسه

ƔơǃȂŪơ

مهني���اً :تجنب الجدال والن���زاع والحروب ،تنازل
وكن متفهماً وال تذهب بعيداً ،قد ال تتحقق أحالمك
بالسرعة التي تتوخاها عاطفياً :قد تكون تغاضيت
لك���ن المجال ما زال متاحاً
ّ
عن بعض المواضيع،
لتالفي األسوأ

ً
مهنيا :تصاب بخيبة أم���ل كبيرة ألن حلمك الذي
ǹƢǗǂǈǳơ
عملت على تحقيقه ل���م يتحقق عاطفياً :ال تكترث
بالمظاهر عند بحثك عن ش���ريك حياتك بل ابحث
عن اإلخالص

ƾǇȏơ

مهني���اً :يوم ضعيف ال يعد ب���أي تطور أو نتيجة،
تظهر بعض المسائل الطارئة على الصعيد المهني
وق���د يعترض بعضه���م على مواقف���ك ،فال تؤزم
الوضع عاطفياً :تص ّرفاتك االس���تفزازية قد تؤدي
الى خالف مع الش���ريك وتك���ون العواقب وخيمة
جداً

ƔơǁǀǠǳơ

مهنياً :تشعر بالقوة والتفاؤل ،قد تتلقى خبراً جيّدًا
يتعلق بموافقة أو تس���هيل مرور ،أو مس���تندات
تس���عى إليها ،وربما تتاح لك فرصة لالس���تثمار،
فكن مس���تعداً لخوض تج���ارب جديدة عاطفياً :قد
تكون االبتسامة هي مفتاح كل األمور المستعصية
مع الشريك ،وهذا سيكون لمصلحتكما حتماً

ǹơǄȈŭơ

مهني���اً :الدخول في نقاش���ات غي���ر مجدية ،لن
ً
عامال إيجابي���اً لتبديل بعض المعطيات التي
يكون
ً
ً
تلوح ف���ي األفق ،فكن ح���ذرا عاطفي���ا :ال تف ّرط
في الش���ريك ،فهو األقرب الي���ك وأكثر من يفهم
أوضاعك الحياتية

ƣǂǬǠǳơ

ǅȂǬǳơ

ȅƾŪơ

Ȃǳƾǳơ

ƩȂūơ

مهني���اً :تجنب الجديد والمغام���رة ،إحذر التراجع
توس���ع دائ���رة التح ّرك قبل
والفوضى والغش ،ال ّ
درس المعطيات ب ّدقة ،فقد تواجه معاكسات صعبة
عاطفياً :التس ّرع غير المب ّرر يودي بك إلى مواقف
بعيدة ع���ن قناعاتك ،ويجعل الش���ريك حذراً منك
باستمرار
مهني���اً :تجد نفس���ك في موقف ضعي���ف وترتبك
يخص بعض الزمالء ،ابتعد عن المفاوضات
لخبر
ّ
وأج���ل المواعيد عاطفياً  :إذا رغبت
واالتصاالت ّ
في المحافظة على موقعك في قلب الشريك ،عليك
أن تكون أكثر جديّة من السابق

مهنياً :تعيش نزاعاً داخلياً لتطوير وضعك المادي،
ذلك قد تكون له مضاعفات متعددة ومتنوعة ،فكن
ح���ذراً عاطفياً :إذا رغبت في الحفاظ على موقعك
في قلب الش���ريك ،عليك أن تكون أكثر جديّة من
السابق ،فهذا أفضل
مهنياً :تف���اوض وتناقش وقد تؤدي دور المترجم
أو الشارح للمواقف ،وتش���ارك بعضهم مشاريع
كبيرة مهمة تتطلب جرأة ومخيلة واسعة عاطفياً:
التخطيط للمشاريع المستقبلية قد ال يجدي نفعاً إذا
لم يكن مقترناً بالنيات الصافية

مهنياً :إحذر التراجع المهني ونظم جدول أعمالك
وس���يطر عل���ى انفعاالت���ك وتكتم على أس���رارك
عاطفي���اً :ضغوط روتينية ف���ي العالقة العاطفية،
لكنك تملك القدرة على تس���يير األمور في الوجهة
الصحيحة

اكو عجوز لوتية عدهة دجاجتين اجة
واحد ديشتري الدجاجة كاللهة هاي
اتبيض كالتلة ال ادك سيراميك
محشش سوة عملية نجحت سواها
مرة ثانية
واحد غبي سأل ابو المخضر..عندك
فاصولية خضرة كال ال وهلل خلصت
كال لعد شضل عندك يا لون!

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 .

الكلمات املتقاطعة

ǲǸūơ

تتوس���ع اآلفاق واآلمال الكبيرة وتتجس���د
مهنياًّ :
الطموحات ،فق���د تكون على موع���د مع مفاجأة
جيدة وحظاً اس���تثنائياً في العمل والمال عاطفياً:
محاوالت الش���ريك للتأثير ف���ي قراراتك لن تنفع،
ويجب أن تتعامل مع األمر بوعي كبير

تحشيشات

šŚŬƀƯ
حضر سويت لجلك من حضرتك
نسيت اسمي وكفتي منحضرتك
وره خشمك تكلي من...حضرتك
حضرتي الجنت تاخذلي تحية
شفتك من فتت دوخت كل الناس
داخو من حالتك والوكع حكه
واحد من فتت مسكين ضل محتار
ولك تيه عيونه وباوع بحلكه

أفقي
إحدى الح���واس  oالبحري���ة األميركية
1
(معكوسة).
مجموع الحيل والقدرات الفردية في عمل
2
ما  oم���ا يوضع على الثور لجر مح���راث أو تدوير
ساقية.
يبكين  oأعسر (معكوسة).
3
شبل الدب  oخالف نفس (معكوسة).
4
متشابهة  oوضع في شكل قوالب
5
يعطي وعدا  oطمع شديد
6
ص�ل�ات (فيها همزة مقلوب���ة ياء)  oفي
7
رغد من العيش.
هرب  oإذا أغض���ب االبن والدته فيجب
8
عليه سريعا أن ....
نصف اس���م أحد أفالم احمد السقا ومنى
9
زكي وهالة فاخر وجميل راتب o .نصف وميض
ريفي  oفنانة كوميدية مصرية اس���مها
10
الحقيقي نونيا نوشكا

رأسي
1

المطربة البدوية الملقبة بسمراء الباديه

2

فراش الطفل الرضيع  oعكس خير

3

قاصدة مع سبق االصرار  oثلثا توت.

4

تغذية الماش���ية في المناطق العشبية o

متشابهة
5

فراشة االغنية (من لبنان).

6

ثلثا بيت  oفي المقدمة.

7

يستخدمه العب كرة التنس مثال

8

فن���ان مصري من أصل س���وري اس���مه

الحقيقي أنور يحيى النقاش.
9

االسم الس���ابق للفنان المصري العالمي

عمر الشريف.
10

نجم النجوم السوبر ستار (من لبنان)

بريطانية تصاب بالشلل كلما ضحكت على موقف طريف
تعاني س���يدة بريطانية من حالة مرضية نادرة تجعلها
تصاب بش���لل مؤقت كلما ضحكت أو تعرضت لمشاعر
قوية من الفرح أو الحزن.وتحاول تريسي هيرينغ (44
عاماً) التي تعيش في مدينة ش���يفيلد تجنب مشاهدة أي
فيل���م أو برنامج تلفزيوني يمك���ن أن يدفعها للضحك،
خوفاً من الدخول في نوبة من الشلل نتيجة حالة نادرة
تسمي «الجمدة» تسبب ضعفاً مفاجئاً للعضالت نتيجة
التعرض للمشاعر القوية.وعندما تتعرض تريسي لنوبة
من الضحك تفقد السيطرة على أطرافها وتصاب الشلل
في الجانب األيس���ر ،كما تضعف رقبتها وتفقد قدرتها
على تحريكها بش���كل طبيعي بحسب ما أوردت صحيفة
دايلي ميل البريطانية.وعلى الرغم من أن هذه الحالة ال
تس���تمر ألكثر من ثوان معدودة ،إال أن الرعب المرافق
لها أجبر تريس���ي على االمتناع عن مشاهدة أو سماع
أي شيء مضحك ،ولم تتابع أي فيلم كوميدي منذ عام

بــــخالقي صرت واحساسي والناس
مـــــو مثلك تسويني الزعــــــــاطيط
ومـــــعروف الفرق وانطيك مقيــــاس
مــــــثل فرق الشعر عن الشخــابيط
عمي التواضع حلو ماكوا احلى من عنده
لتشيل خشمك عـَـلى ال ياحلو اتهده
ربيتك انه بـــدي معقولة تكبر عـَـلى
علمني وكتي درس حط طينتة بخدة
لتذب اللوم عل قسمة ونصيب
انتة الماردتني القسمة شغليهة
لك انته العسل انته واعذب الكلمات
وساعات الي اسمعك احله ساعات
مثل حال الشمع خالني وكت العوز
اضوي ابدرب غيري وحرك ابنفسي
الن تحرك نفسها الخاطري اهواي
قررت ارتبط بس بالــجكاره
امانه يا بعد كوني
ترد الضحكه لعيوني
انا من بعدكم ضايع
حزين ومنخطف لوني

 2003بعد أن تم تشخيص حالتها للمرة األولى.
وتقول تريس���ي« :ل���م أتمكن من مش���اهدة العديد من
األف�ل�ام المميزة الت���ي عرضت على مدى الس���نوات
الماضية ،واألمر مزع���ج للغاية ،خاصة عندما يتحدث
بعض األصدقاء عن أحد األفالم الكوميدية بشغف».

أمريكية تكتشف
إصابتها بعيار ناري بعد  5أيام
اكتش���فت أمريكية إصابتها بطلق
ناري بعد مرور  5أيام من الحادثة
عن طريق الصدف���ة عندما قررت
الذهاب إل���ى الطبيب.وقالت هيثر
ش���ارليبوس التي تعيش في والية
فلوريدا إنها كانت تجلس في مقهى
تش���اهد احتفاالت يوم االستقالل،
فش���عرت بألم في قدمها ،وعندما
توجهت إل���ى الحمام ،وجدت بقعة

صداقتكم غصن مامات وذكراكم تجف هيهات
ومحبتكم نهر يجري رغم بعد المسافات

دماء ،فقام���ت بتنظيفها ،لكنها لم
تك���ن تتوق���ع أن رصاصة أصابت
قدمها.وبع���د م���رور  5أي���ام من
الواقعة ،ظلت تشعر بألم ،فتوقعت
أنه بس���بب المفرقع���ات واأللعاب
النارية ،لكنه���ا قررت الذهاب إلى
المستش���فى لالطمئنان ،ففوجئت
بالطبيب يخبرها بوجود طلق ناري
عيار  38في قدمها.

صحيح بعيدبس كلبي شعر بيك /حزين وباقي
بس يكتب شعربيك /عجيبة شلون باقي اسود
شعربيك /وانا بفركاك ماظل شعر بية ب
يارب فى هذة الساعة
اسالك الر احة لكل من
ضاقت علية دنياة

