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وعاجز الرأي مضياع لفرصته ..
حتى إذا فات أمرا عتب قدره

ƦƔů
ƭƺǀƫř

ǁȂưǳơ

مهنياً :خطوات مهمة وقرارات حاسمة قيد التنفيذ،
لكن ذلك ال يعني القيام بخطوات عش���وائية وغير
مدروسة عاطفياً :حين يخطىء الشريك عليك أن
تظهر له أخطاءه ،وفي ح���ال عدم القيام بذلك قد
يقع في الخطأ مجدداً

ƔơǃȂŪơ

مهني���اً :ال تس���تلم أمام الضغ���وط ،فالهدف الذي
ً
س���هال ،لك���ن تحقيقه ليس
ح ّددته لنفس���ك ليس
ً
مس���تحيال عاطفياً :بعدك عن الش���ريك يش���عرك
ً
بالوحدة ،فحاول أن تمنح نفسك وقتا أطول ،وهذا
يساعدك على تخطي ذلك

تحشيشات

اكو فد واحد بلع اسفنجة&&جان ينشف
ريكة ههههههههههههههههه

اكو واحد اكل فلفل حار اسوة ر اح شرب
مي كام تطلع الحرارة من خشمة

فد مرة دجاجة شربت مي حااااااااااار
فجابت بيضة مسلوقة

 ǹƢǗǂǈǳơمهنياً :ال تفك���ر إال بطريقة إيجابي���ة لتتمكن من
تخطي كل المصاعب ،فالسلبية غالباً ما تكون أكثر
ضرراً عاطفياً :مزاج الش���ريك في أفضل حاالته،
فحاول أن تطرح معه كل الموضوعات التي تشغل
بالك ،فتجد الردود المناسبة

ƾǇȏơ

مهنياً :أنت على وش���ك تحقيق الحلم الذي راودك
ً
طويال ،لكن يستحسن أن تتريث لئال تفقد السيطرة
ً
على الوضع عاطفيا :تعاطف كبير مع شريك قديم،
لكن التجارب غير المشجعة تعرقل تقدم األمور

ƔơǁǀǠǳơ

تس���عى إلى تجس���يد أفكارك الخالقة على أرض
الواق���ع وتعرف كيف تس���تقطب اهتمام اآلخرين
بفضل مواهب���ك عاطفياً :يوم مناس���ب للعالقات
العاطفية العاصفة والرومانس���ية ،أو للبدء بعالقة
جديدة

ǹơǄȈŭơ

مهني���اً :التف���رد بالرأي يؤ ّدي إل���ى صدامات مع
الزم�ل�اء وتالي���اً إل���ى عواقب غي���ر متوقعة مع
المحيطين بك عاطفياً :احترام الشريك ضروري،
وال سيما بعد سوء التفاهم الذي تكرر بينكما غير
مرة وأعاق تطور العالقة بينكما

ƣǂǬǠǳơ

مهنياً :ج�ل�اء األمور الغامضة والملتبس���ة يتيح
لك تطوير مش���اريعك بخطى ثابتة عاطفياً :نتائج
سلبية لعالقة سابقة تثير فيك القلق لكنك تتخطاها
بأسرع مما كنت تتوقع

ǅȂǬǳơ

ً
مهنيا :يعاكس���ك كوكب مارس في بداية الشهر،
وتبدو معاكسته قويةَ ،
إبق حذ ًرا وانتبه فقد ترهق
اعصابك ،او تعيش بلبلة ويكون من المس���تحيل
تطمين���ك او تهدئتك عاطفي���اً :تتمتع بطاقة كبيرة
لتعيش حياة عاطفية صاخبة ،عالقات االجتماعية
وصداقاتك في توسع وتضيف اإلثارة إلى حياتك

ȅƾŪơ

Ȃǳƾǳơ

ƩȂūơ

مهنياً :شخصيتك القوية تخيف اآلخرين ،وتدفعهم
إلى التفكي���ر ملياً قبل خ���وض أي مواجهة معك
ف���ي العمل عاطفياً :الحبيب قد يكون الس���بب في
اضطراب���ات وخيبة أمل في مش���اريع أعددت لها
بدقة متناهية
مهنياً :الثقة والصراحة مطلوبتان في العمل ،فهما
من أفضل السبل لتأمين أجواء اكثر انتاجاً عاطفياً:
لقاء رومانس���ي مع الش���ريك بعيداً عن المحيط،
وهذا يضع حداً للخالفات السطحية بينكما صحياً:
ح���اول أن تعتمد على الخض���ار والفواكه لوجبة
المساء ،فهذا يريح معدتك أكثر
مهنياً :تحصل على معنوي���ات غير منتظرة ترفع
من منسوب حماستك وندفعك الى البدء بمشروع
ضخ���م عاطفيا :تهتم بمس���ألة تتعلق بالش���ريك
وبمحيطك العائلي ،ما يس���توجب منك التأني في
التعاطي معه

ƮƬƘţƪƷ
هل تعلم أن الجسم البشري يتكون من
 206قطعة عظم.

هل تعلم أن الزرافة لطول رقبتها فهي
ال تنام في اليوم الواحد إال تسع دقائق
و ليست على مرة واحدة إنما على ثالث
مراحل كل مرة ثالث دقائق .

هل تعلم أن شرايين الجسم البشري يبلغ
طولها  600000كم.

وهل تعلم أن الحوت يستطيع البقاء ساعة
تحت المياه بدون تنفس.

هل تعلم أن الحيتان الزرقاء تستطيع
التخاطب بواسطة غنائها على مسافة850
كم .

هل تعلم أن نافورة الماء التي تدفع من
رأس الحوت فوق جمجمته يصل إرتفاعها
أحيانا إلى  9أمتار .

هل تعلم أن وزن الفيل يصل إلى  5أطنان
ومع ذلك تصل سرعته إلى  40كم /
الساعة .

هل تعلم أن المشوار الذي يقطعه الدم في
مجراه كل يوم يبلغ  168مليون ميل.

الكلمات املتقاطعة

ǲǸūơ

مهنياً :تكبر تطلعاتك فترنو الى منصب جديد لتعزيز
موقعك في العمل ،وال س���يما أن الظروف مالئمة
للقيام بخطواتك عاطفياً:ال تدع انشغاالتك المهنية
تنعكس س���لباً على عالقتك بالشريك ،من األفضل
ان تلتزم مواعيدك حتى ال تفقد مصداقيتك

(

أفقي
بحيرة افريقية تمثل اح���د منابع النيل o
1
طريق واسعة
بل���د ،الذي���ن يتحدث���ون االنجليزية فيها
2
عددهم أكبر من سكان الواليات المتحدة  oمتسرع
رب���ط بـ وأعط���ى المس���ؤولية  oالعمل
3
الس���ينمائي إذا أضي���ف عليه صوت غي���ر الصوت
األصلي
من جسمك ويتحكم في باقي األعضاء o
4
العب كرة برازيلي صنف األحسن في العالم
بيت  oثمن معاملة
5
نصف مبنى  oمن أس���ماء القرد  oوجه
6
(بالعامية)
أداة نصب  oيا للدهشة
7
ممارسات تجارية يتنافس فيها المشترون
8
 oخوف شديد
كتب وبعث واستقبل ما كتبه اآلخرون o
9
معنى
م���ا يصنع منه لب قلم الرصاص  oتمثال
10
للعبادة أيام الجاهلية

šŚŬƀƯ
ماخسران كلشي اتصير لو متصير
روحي بنار حبك عيشة مصرعها
يالطبعك نحل لو عسل لو لدغات
ياهي التصح منك ما نرجعها
من چنت يمي الحزن ماجاني يوم
ومـن رحـــت منـي الفرح ماجــاني
جــربــت مــره الـــــك الگــه بـديـــل
گـام چـــف أيـدي وصــــطر طـگـاني

رأسي
1

ممثل بلجيكي من ممثلي أفالم اآلكشن o

أرض فيها جنائن خضراء يانعة
2

حديث  oس���وق كبير تباع فيه المنتجات

المتنوعة والترويج لها
3

تصيد  oوكالة فضاء

4

نص���ف كلمة ق���روي  oمغ���ارة  oأقدم

ودخل
5

ثلثا كلمة قرن  oشدة الخوف والفوضى

النفسية
6

أظلمت

7

أعطي���ك وع���دا  oفرض م���ن فروض

االسالم
8

ق���وي وعظيم الجبروت  oاالس���م األول

ألحد بابوات الفاتيكان
9

سيارة اشترك في تصميمها أدولف هتلر

10

ملك آش���وري سميت باسمه احدى أشهر

مالحم التاريخ  oسأم (معكوسة)

طفلة كندية تتسلق منحدرًا
خطرًا لتنقذ أمها وشقيقها

ليش الينجرح من اقرب انسان
يشكي للغرب طعنه حبيبه
اذا هو اليحبك ما رحم بيك
عود ترحمك ناس الغريبة

كافي تكلي احبك فدوه اخاف عليك
اخاف ادخل جهنم من وره جذبك
ما أعتب عليك وما أكلك ليش
مو بس أنتة وحدك بال َكلب تجرح
حتة الفيس صاير يختلف وياي
هم يقفل علي مرات ما يفتح
َكبل بس ردنه نكبر حتى كلشي نصيـــر
كبرنه بساع وسفه و كلشي ما صـــرنــه

قامت طفلة تبلغ من العمر خمس س���نوات بعمل بطولي
بعد أن تس���لقت حافي���ة القدمين منح���دراً خطراً لطلب
المس���اعدة بعدما تعرضت س���يارة والدته���ا إلى حادث
وس���قطت الس���يارة إلى أس���فل منحدر .كان���ت أنجيال
شيمانسكي تقود س���يارتها عائدة بأطفالها إلى منزلهم
في منطق���ة «برنس ج���ورج» في مقاطع���ة بريتيش
كولومبيا الكندية عندما أغمي عليها فجأة ،وهوت بهم
الس���يارة إلى أس���فل الجسر وارتطمت بش���جرة ،ما أدى إلى إصابة األم بكسر في ظهرها بينما أصيب الطفل بيتر
بنزيف في الدماغ .واس���تيقظت الطفلة ليكسي ( 5سنوات) التي لم تصب إال بخدوش بسيطة ،لتجد والدتها مغمى
عليها وشقيقها الصغير يجهش بالبكاء .وتمكنت ليكسي من فك حزام األمان في السيارة وخرجت منها ،وتسلقت
جرفاً ش���ديد االنحدار للبحث عن مس���اعدة .ولو لم تقم ليكس���ي بهذا العمل البطولي ،لخسرت شقيقها ووالدتها،
ولحسن الحظ فإن األم والطفل يتماثالن للشفاء في المستشفى حالياً .من الجدير بالذكر بأن الطفلة ليكسي جازفت
بحياتها عبر صعود هذا المنحدر الخطر الذي احتاج األطباء ورجال اإلنقاذ للحبال لس���حب المصابين من أس���فله
بحسب صحيفة دايلي ميل البريطانية.

بقي يعمل بشكل طبيعي

نجاة «آي فون  »6بعد سقوطه من طائرة
س���قط هاتف ذكي من ط���راز آي فون  6من طائرة
خاص���ة على ارتفاع  9300ق���دم ،لكنه بقي يعمل
بش���كل طبيعي ،وفق ما ذكر موق���ع «فون أرينا»
اإللكترون���ي .وذك���ر الموقع أن الهات���ف يعود إلى
بين ويلس���ون الذي ي���رأس إحدى ش���ركات الغاز
األمريكية ،حيث كان على متن طائرته الخاصة في
رحل���ة داخلية بالواليات المتحدة ،لكن تغيراً مفاجئاً
في ضغط المقصورة ،تس���بب ف���ي ظهور فتحة في

ليس عظيم ان تصنع الف صديق في عام
ولكن العظيم ان تصنع صديق في الف
عام

باب الطائرة.وقد أدى هذا الحادث إلى ش���فط العديد
م���ن األدوات الموجودة على مت���ن الطائرة ،وكان
الهاتف م���ن بينها .وعند هبوط الطائرة ،اكتش���ف
ويلس���ون أنه فقد هاتفه الذكي ،فما كان منه إال أن
استخدم تطبيق «فايند ماي فون» للعثور عليه من
خالل بيان���ات الـ «جي ب���ي إس» ،فعثر عليه في
أحد الحقول ،مشيراً إلى أن األضرار اقتصرت على
بعض الخدوش على جانبيه.

بعدني بال صبح يل امنتنــــــــي الليـــل
و بعدني متاني صبحك يطــرد الظلمــــه
حاير شنتخب شو كلهه ابطال
واشوفك ياوطن مثل السقيفة
َ
صدك مثل االمارات
خليفة لو
لو ماانتخب غيرة خليفة
ما كلك احبك بطلت مليت الن كلمة احبك
زيدت نوحي مو معناها اكرهك ال ولك مو
هيج بس الاح اكلل يا بعد روحي تحياتي

