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ليس القوي من يكسب الحرب دائما وإنما
الضعيف من يخسر السالم دائما

ƦƔů
ƭƺǀƫř

ǁȂưǳơ

مهني���اً :حاول أن تك���ون متأنياً ج���داً في اختيار
خطواتك المس���تقبلية ،الحظ يساعدك على تحقيق
التق ّدم ال���ذي كنت تطمح الي���ه عاطفياً :اإلصغاء
الدائم للش���ريك يوفر عليك الكثير من المشكالت،
تفس على نفس���ك
ويوطد العالقة بينكما صحياً :ال ُ
حتى ال تتخطى حدود قدرتك على االحتمال

ƔơǃȂŪơ

مهني���اً :المزاجية في العم���ل ،غالباً ما تؤدي الى
صدامات ومش���احنات مع اآلخري���ن ،فحاول أن
تكون ايجابي���اً لترتاح من هذا الوض���ع عاطفياً:
مناقش���ات مهمة تحدد مصير العالقة المستقبلية
مع الشريك ،مهما يكن إطارها

تحشيشات

اكوفديوم واحد يلعن بلشيطان وهومتلثم
سألوا ليش كاللهم اخاف احتاجة فديوم...
اكو موظف المدير مالتة كلش بخيل
راحلة كلة اريد اجازةصارلي25سنة مزوج
وممحتفل بعيد زواجي والسنة رايد احتفل
كلة ميخالف بس مو ياخذك الواهس ورة
25سنة تجي تريد اجازة
اكو فد حرامي غبي اتهمو بسرقة بيت
بلمحكمة سالة القاظي ليش سرقت البيت
كلة اني مسرقت شي كلة القاظي لتكذب
مو صاحب البيت شافك وانتة دتسرق كلة
كذاب اني مسرقتة بعدين هو اصلن جان
نايم

 ǹƢǗǂǈǳơمهني���اً :ال تت���ر ّدد في التعبير ع���ن وجهة نظرك
مهما كلفك ذلك ،وفي النهاية ال بد من أن تتوضح
الصورة فتنال حقك عاطفياً :إش���ارات إيجابية من
الشريك تعطيك ً
أمال أكبر في المستقبل ،لكن التريث
ً
واجب الس���تيضاح كل األمور صحيا :واظب على
تنظيم مواعيد تناول الطعام والتمارين الرياضية

ƾǇȏơ

مهني���اً :ال تتس��� ّرع في الحكم عل���ى اآلخرين إذا
لم تك���ن متأكداً ،فقد تجد نفس���ك في مواجهة مع
الش���خص غير المعني بالمواجهة عاطفياً :الصبر
هو من أبرز صفات���ك ،وهذا يجعلك أكثر قرباً من
ً
ومثاال يحتذى في هذا المجال
الناس

ƔơǁǀǠǳơ

مهنياً :تش���عر ببعض التراجع المعنوي ،ويترافق
ذلك مع بعض التر ّدد الذي يفرض عليك الحس���م
قب���ل تفاقم األم���ور عاطفياً :الحف���اظ على وتيرة
واحدة ف���ي العالقة بالش���ريك ،ق���د يدخلكما في
ّ
الممل ،وهذا ليس في مصلحتكما
الروتين

ǹơǄȈŭơ

مهنياً :ابتعد عن النقاش���ات الت���ي ال تجدي نفعاً،
وركز على ما هو أكثر أهمية من أجل عطاء افضل
عاطفياً :إذا كنت ال تشعر باالستقرار مع الشريك،
يج���ب أن تبادر إلى البحث عن األس���باب لئال تقع
في المحظور صحياً :تبدأ برؤية الحياة من منظار
إيجابي تفاءل بالخير فترتاح نفسياً وصحياً

ƣǂǬǠǳơ

ǅȂǬǳơ

ȅƾŪơ

مهني���اً :تؤكد حضورك وتقوى ش���خصيتك ّ
بغض
النظر عن حقل اختصاص���ك وتتميّز بالقدرة على
القيادة ،تؤدي الظروف دو ًرا في تنش���يط البديهة
والحيوية وس���رعة التص ّرف عاطفياً :أحد مواليد
الحم���ل يحيي عندك ذكريات الطفولة والدراس���ة
الحلوة
مهني���اً :ال تكف عن المطالبة بحقوقك ،فقد جهدت
كثيراً وتس���تحق أتعابك عاطفي���اً :يوم ضبابي في
العالقة بالش���ريكّ ،
لكن المه���م التمهل حتى جالء
األم���ور صحياً :التنزه في أحضان الطبيعة مصدر
مهم للنشاط ،وال سيما في الربيع
ً
مهنيا :قد يأتي من يش���كك بقدرات���ك االبداعية،
فحاول ان تبثت جدارتك للنيل منهم عاطفياً :عالقة
قديمة تلوح في األفق ،لكن من األفضل ان تتطلع
الى المستقبل صحياً :المرح والضحك هما مفتاح
الحياة الطويلة ،ومصدر السعادة الدائم

Ȃǳƾǳơ

مهني���ا :تتمتع بطاقة كبيرة عل���ى تمييز األمور،
وهذا يس���جل ف���ي مصلحتك في العم���ل عاطفياً:
مؤشرات ايجابية من الشريك ،والسبب هو إيجاد
مناخ مالئم لتصحيح األخطاء صحياً :الحوار الحاد
ينعكس سلباً على اعصابك ،فتتوتر بسرعة وتفقد
التركيز

ƩȂūơ

مهنياً :كن واعياً جداً في عملك ،األمور دقيقة وقد
تصبح أكثر ّدقة مع مرور الوقت عاطيفا :تس���عى
للقاء الشريك في مكان هادئ ،ما يساعد على حل
بعض األمور البسيطة صحياً :ابتعد عن المأكوالت
الدس���مة ألن وقتك ال يساعدك على القيام ببعض
التمارين للتخلص من رواسبها

ƮƬƘţƪƷ
هل تعلم ان افعى الكوبرا تنثر السم
عن بعد  3امتار.

هل تعلم ان حشرة االسد تحفر
حفر كي يسقط فية النمل االبيض
وياكلها.

الضفدع السام قادر على قتل 50
شخص في الساعة.

هل تعلم ان النمل االبيض اذا سقط
في حفرة ال يخرج منه .

هل تعلم ان طائر اسمه اوكا سام
وكل ما تنوعت الوانة في جسمة
كان سام اكثر.

الكلمات املتقاطعة

ǲǸūơ

مبررة مع الزمالء،
مهنياً :خالفات س���طحية غير َّ
ّ
لكن ذلك لن يترك رواس���ب أو تجاذبات مستقبلية
عاطفياً :إذا كنت راغباً في االس���تقرار ،فالشريك
الحالي هو الش���خص المناسب لهذه الخطوة ،فال
تتردد صحياً :راع الظروف الصحية التي يمر بها
أحد المق ّربين ،وحاول التخفيف عنه قدر اإلمكان

(

أفقي
حرم اهلل قولها للوالدين  oعوضا عن o
1
طير اسطوري في قصص السندباد
حيوان بح���ري يموه في محيطه له ثالثة
2
قلوب
دار دورانا  oيابسة  oضوء ضعيف
3
نصف سوار  oنصف ايوب  oعصفور
4
طائر اس���طوري يحترق ويعود يبعث من
5
جديد
نص���ف واعد  oعدم الق���درة على البيع
6
لظروف السوق أو السلعة (معكوسة)
قلم���ا  oزوائد ابرية ف���ي النبات  oثلثا
7
حوت
زهرة تحية الصباح  oاالس���م االنجليزي
8
لعصفور سمي به شخصية انجليزية اسطورية
طائر منقاره طويل ذكر في القرآن الكريم
9
 oطائ���ر مغرد وغالبا اصفر اللون س���ميت به جزر
قرب المغرب
قرد من الطبقة العليا موطنه جنوب شرق
10
آسيا

šŚŬƀƯ
صحيح العمر يمضي واحنه
نمشي....بس تبقه االخوه هيه كلشي
وصحيح الدنيه صعبه ومنهه نشكي
بس بيهه االخوه التسوه كلشيء
عل شا نك رسلنا والجل عيونك ابتسمنا
لومكنت غالي واهلل ما شوف رسائلنا

رأسي
حيتان صغيرة ف���ي قمة الذكاء  oصوت
1
الضحك
طير صغير مهاجر يصطاد على ش���واطئ
2
المتوسط  oمحب (معكوسة)
في السلم الموسيقي  oأثر الضوء  oقط
3
األماك���ن التي تخف���ى فيها األش���ياء o
4
افتداء
طير ال يطي���ر يعيش في الق���ارة القطبة
5
الجنوبية  oاصاب اآلخر بحيث لم يقو على الحركة
حي���وان ضخم يبيت فترة الش���تاء  oفي
6
السلم الموسيقي  oحرفان من كراج
حيث تدخل (معكوسة)  oحروف كروان
7
(مبعثرة)
طائر ال يقوى على الطيران ألوانه زاهية
8
خالبة  oوحدة قياس الطاقة
هرب  oثعبان ش���ديد الس���مية ذو أوداج
9
منتفخة كان من مقدسات قدماء المصريين
حيوان أفريقي ضخم له قرنان من الشعر
10
الكثيف  oحيوان اسطوري في التراث الصيني

أمريكية تنجو من االغتصاب بعشرين دوالرًا
تعرضت امرأة للتحرش الجنسي في أحد شوارع
حي بروكلين بنيويورك من قبل رجل مهووس كاد
أن يغتصبها لو لم تدفع ل���ه  20دوالراً أمريكياً.
واعت���رض الرجل المهووس طري���ق المرأة في
ش���ارع ليونارد بالقرب من حديقة ماكارين ،في
ح���ي بروكلين حوالي الس���اعة الحادية عش���رة
والنصف مس���اء بحسب تقرير الشرطة .وبعد أن
تحرش الرجل بالمرأة قال لها بأنه س���يغتصبها،
ولكنها توس���لت للمعتدي وعرض���ت عليه المال
لك���ي ال يؤذيها .ووافق المعتدي أن يتركها مقابل
المال ،فقامت بس���حب  20دوالراً من آلة قريبة
وأعطتها له .ونشرت الشرطة صوراً للمعتدي بعد
أن صورته إحدى كاميرات المراقبة في المكان ،وطلبت ممن لديه أي معلومات عن المعتدي االتصال بالش���رطة
بحس���ب صحيفة «إن واي ديلي نيوز» األمريكية .من الجدير بالذكر بأن الواليات المتحدة األمريكية تحتل مرتبة
متقدمة عالمياً في حاالت التحرش الجنسي واالغتصاب إذ تتعرض سيدة من كل ثالث سيدات إلى تحرش جنسي،
بينما تتعرض واحدة من كل خمس سيدات لالغتصاب الفعلي أو محاولة االغتصاب وفقاً لدراسة أمريكية نشرتها
صحيفة نيويورك تايمز.

فندق مهدد بالسقوط ال يزال يستقبل النزالء
أصبح هذا الفندق ال���ذي يقع في جنوب غرب الصين،
م���دار حديث الجميع مؤخراً بس���بب حالته المزرية .إذ
نش���رت صوراً أظهرت الحالة المزري���ة للفندق الذي
وضعته الحكومة الصينية في قائمة المباني التي يجب
هدمها .والزال فن���دق «الكي لودج» يفتح أبوابه أمام
الن���زالء على الرغم من أنه يقع بين األنقاض بحس���ب
صحيفة الش���عب الصينية .ونشرت صوراً لهذا الفندق
على نطاق واس���ع في وس���ائل اإلعالم الصينية حيث
صنف���ه الكثيرون على أنه «أس���وأ فن���دق في العالم»
ويذكر ب���أن المنطقة التي يقع فيها الفندق كانت تتألف
م���ن عدة أبنية متالصقة ،غير أن جميعها تم هدمه ولم
يبق س���وى هذا الفندق المتهاوي الذي بدأت األعشاب

تنم���و على جدران���ه .وال يختلف الفن���دق من الداخل
عن الهيكل الخارجي كثيراً ،إذ تظهر التش���ققات على
جدران���ه ما يدل على ضعفها .وعل���ى الرغم من هذه
الحالة المزرية للفندق إال أن النزالء الزالوا يتوافدون
إلى ه���ذا الفندق حيث ش���وهد غس���يلهم معلقاً على
حبال ش���رفات الفندق.ويطمح مالكي الفندق للحصول
عل���ى تعويض من الحكومة ،إال أنهم فش���لوا إلى اآلن
في مفاوضاتهم لذا بقي الفن���دق على حاله .ولم تحدد
الس���لطات بعد خطورة وضع الفن���دق ،وفيما إذا كان
مالكو الفندق قد خرقوا قوانين السالمة عبر إبقائه في
الخدمة رغم حالته المزرية بحسب صحيفة الدايلي ميل
البريطانية.

زرعتك بالكلب شتلة وسكيتك من شراينى
ورسمتك فوك جفن العين اخاف تكول
ناسينى
كلمة حبيب الروح بس الك تنكال صدكني
اموت عليك مهما البعد طال
شلون الك رجلين وشلون الك روح
تكدر تعوف اهواك بفراشه مطروح
متعني للعباس ابجي بحضرته
عل خربك وياي يكسر ركبته
عش عفويتك تاركا للناس اثم الظنون
فلك اجرهم ولهم ذنب ما يعتقدون
تريد تشوف وجهي مدمع وخجالن وك اال
اخلي النار بضلوعك فرحان انا ومنعرفتك
زين راح انساك راح اطفيلك شموعك
ماتنزل دمعتي بس على الغالين والغالين
عندي مو مثل نوعك
احترك قلبي بغيابك ارجع شبيك الشماته
غنولي (اسعاف يا ربي احتركنه)
ايهما اسهل ان تنسى جرح من يحبك
ام .....تنسى حب من يجرحك
العشك يهديب عمري  ...........كلفاني
وحبنة بغير حبكـــــم  ..........كلة فاني
سهمك من رميتــــة  ..........كل لفاني
شك صدري وجزاني ورد علية
انا اذكركم ودمع العين ياهل
وبيه مادريتو اشصار ياهل
صرت عصفور جني بيد ياهل
هو يلعب وانا حر الموت بيه
اشك حلك الكلب لوراد ينساك
واهز عرش االخوه الماتذكرك

