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ومن هاب أسباب المنايا ينلنه ولو رام
أسباب السماء بسلم

ƦƔů
ƭƺǀƫř
ǲǸūơ

ƔơǃȂŪơ

انتبه من محاوالت صد قد تتعرض لها ،وكن متحفظاً
جداً .قد تطرأ ش���ؤون مهنية دقيق���ة ،وتضطر إلى
قبول تسويات أو التنازل عن بعض الشروط .حاول
أن تك���ون معطاء وال َّ
تتحد أحداً معاقبة الش���ريك قد
تكون قراراً خاطئاً أحياناً.

قد تس���مع أخب���اراً تحزنك كثي���راً .العالقات عدائية
نوعاًم���ا بينك وبي���ن الزمالء في المهن���ة تعاطيك
مع الش���ريك ال يتسم باالحترام ،وش���عورك تجاهه
فاترح���اذر االنغماس في الش���راهة التي تتس���بب
بالسمنة ،فيصعب عليك التخلص منها

تحشيشات

فد يوم واحد ايدة مقطوعة جزع من الحياة فراد
ينتحر
صعد على البيتونة مال بيتهم راد يذب روحة ...
فباوع على بيت جيرانهم شاف واحد ايدية اثنينهم
مقطوعة ويركص
فتعجب كال هذا ايديه اثنينهم مقطوعة ويركص
واني ايد وحدة واريد انتحر  ....فكال اال اروح اسئلة
ليش تركص ...
فراح دك عليهم الباب ؟؟؟
طلعله اخو سألة وكلة اخوك ادية اثنينهم مقطوعة
ويكص واني ايد وحدة واريد انتحر ...
فكلة ال مو يركص  :بس يريد ايحك ظهرة
ميكدر....
فد يوم 3محششين راحوللشغل متاخرين شافهم
المدير سالهم ليش متاخرين االول قالة اني جنت
مضيع محبسي وجنت ادورعليه والثاني قال اني جنت
اساعدة والثالث قال اني جنت دايس عالمحبس

 ǹƢǗǂǈǳơتس���تعيد حماستك تدريجاً ،وقد تسمع جواباً ساراً او
تتلقى خبراً تترقبه منذ فترة عاطفياً :يحاول الشريك
بشتى الوسائل فرض رأيه عليك ،لكن هذا لن يساعد
في حل األمور ،بل في تعقيدها وتعميق الهوة بينكما
أل���م خفيف ينتابك بين الحي���ن واآلخر ،ال تخف إنه
نتيجة توتر األعصاب

ƾǇȏơ

نجاح مهم تحدد على أثره خطوات المرحلة المقبلة
في العمل ،وهذا يؤمن لك تحقيق مس���تقبل أفضل ال
تستهزئ بقوة الشريك وتصميمه على مساعدتك في
قضية مهمة ،فهو يمتلك القدرة على ذلك العشوائية
في إنقاص الوزن ربما تأتي بنتائج جة س���لبية .أنت
تحتاج إلى نظام غذائي معيّن كي ال تض ّر نفسك

ƔơǁǀǠǳơ

هدأ الخواطر وتتوصل إلى تس���وية ما أو مساومة،
وتقدر تدخل أحد األش���خاص لمساعدتك .قد ال تجد
جواباً عن أس���ئلة ،أو تحتار بقضية تبدو مهمة لك
يظهر لك الحبيب عن اهتمامه ،وإذا كنت وحيداً تتلقى
رسالة ما يجب أن تفهما بسرعة ال تقلق على صحة
الشريك ،فهو بخير ،بل انتبه إلى صحتك جيداً

ǹơǄȈŭơ

ع���رض مهم يدفع���ك إلى إعادة النظ���ر في وضعك
المهني ،وخصوصاً أن مستقبلك المهني يتح ّدد وفقاً
للنتائج ق���د تخوض تجارب عاطفية جديدة ،إذا كنت
وحيداً ،فبع���د الخيبات تصادف الرض���ى واالنفتاح
والعالقات المريحة.

ƣǂǬǠǳơ

قد تضط���ر إلى تأخير بع���ض المواعي���د لالهتمام
بش���خص مقرب أو لمعالجة أمر طارئ .يبدو طبعك
متعكراً .تح���اش الجدال والنقاش الح���اد تصرفات
قاسية تجاه الشريك.

ǅȂǬǳơ

نج���اح نوعي وممت���از يعيد تس���ليط الضوء عليك
مجدداً ،وال س���يما أنك واجهت س���ابقاً تراجعاً الفتاً
في عملك قد تجد نفسك متحمساً جداً للقيام بخطوات
تجاه الشريك تعبيراً عن إخالصك لهّ ،
لكنه قد يعلمك
ً
أنه غير مس���تعد لذلك بعد اتخذ قراراً نهائيا بش���أن
اإلقالع عن التدخين ،فإرادتك أمام امتحان صعب

ȅƾŪơ

تبدأ بقوة وتتمتع بحيوية ممتازة وتحس���ن التصرف
وتوزي���ع طاقاتك على كل الصعد .ت���ؤدي مهمة او
رس���الة ،وتقوم بعم���ل يتطلب الجرأة والش���جاعة.
تقوى ف���رص النجاح والمصالح���ة ،لذلك ال تفوتها
عليك فرحة كبيرة وسعي آلفاق جديدة.

Ȃǳƾǳơ

تشعر باالرتياح وتتحمّس لجديد تستقبله في حياتك
كعملي���ة ابداعي���ة تقوم بها او فنية أو طفل يبتس���م
في منزلك تمارس جاذبية قصوى وتس���حر القلوب
وتستقطب من تش���اء وتعيش عشقاً وتتحمس على
نحو استثنائي للعشق.

ƩȂūơ

يتميز هذا اليوم بالحركة والديناميكية ،ما يدعوك الى
اتخاذ المبادرة وتقديم الطلبات وممارسة سحرك مع
معنويات عالية جداً ،مترافقة مع تطورات ايجابية ما
زلت متس���رعاً والتصرفات تخرج منك بال تفكير ما
يضايق الشريك ،ويحاول تحاشيك قدر المستطاع ال
تقم بالعمل أكثر من طاقتك.

ƮƬƘţƪƷ
معلومات قيمة عن القرآن :
 .1في القرآن الكريم « »114سورة،
و( )6236آية في « »30جزءًا ينقسم
كل منها إلى « »4أجزاء يسمى كل جزء
منهابـ»الحزب» ،وبذلك يضم القرآن الكريم
« »120حزبًا.
 .2عدد النقاط في القرآنالكريم «»1015030
نقطة -تقريبًا -أما حروفه فيبلغ عددها
تكون بمجموعها»»77934
«ّ »323670
كلمة قرآنية.
 .3كل سورة تتكون من جمل أو مقاطع
يسمى كل منه آية.
 .4سور القرآن الكريم « »87منها مكية
و» »27منها مدنية.
 .5كل السور تبدأبالبسملة سوى سورة
«التوبة» المباركة ،وسورة النمل المباركة
فيها بسملتان.
 .6سبع سور من القرآن الكريم تحمل أسماء
سبعة أنبياء ،وهي سورة(يونس /هود /
يوسف /إبراهيم /محمد /نوح).
 .7أطول السور سورة البقرة المباركة
بـ» »286آيةوأقصرها سورة الكوثر بـ»»3
آيات..
 .8سورة التوحيد (اإلخالص) هي السورة
الوحيدةالتي تحتوي على كسرة واحدة ،هذا
بغير البسملة.

الكلمات املتقاطعة

ǁȂưǳơ

ك���ن متواضعاً اعرف ح���دودك .ال تتذمر وال تتأفف
في هذا اليوم الدقيق الذي يحمل توت ًرا وسوء تفاهم
ً
ً
انتباها
ومناخا من الفوضى واالرباك ،ما يس���تدعي
وح���ذ ًرا وخصوصا في اثناء التنقالت واس���تعمالك
االدوات الحادة تقرب من الحبيب بحنان ولطف.

(

šŚŬƀƯ
الشماته عليك كل ساعه يسألون كتلهم
وفي بس وكت ماعنده
تنيتك عالبحر وي شمس الغروب
ازرعت عالروج همسات وهواجس
وصحت ابصوت من بحاته َمتعوب!
وعلى حالي بجت حتى النوارس
رأسي
بحر واس���ع  oالبحر العميق ويس���تخدم
1
للداللة على كتاب في اللغة
جواهر  oنقوم بدرسها
2
قمة األش���ياء  oملون بل���ون من ألوان
3
البشرة
شاعر لبناني مهجري  oله عالقة بالغالف
4
الهوائي حول األرض
حالة القعود  oملك الغابة
5
الة موس���يقية جلدية  oرمز الكبريت في
6
الكيمياء  oبنت تتسم بالعناد
عكس متماسك  ....« oزاده الخيال» كنا
7
غناها محمد عبد الوهاب
مطربة تونسية  oمرتفع (معكوسة)
8
كرة (بلهجة البعض)  oاس���م علم مؤنث
9
بمعنى القردة الصغيرة  oفي السلم الموسيقي
انفج���ار الصبح  oرجل دين مس���يحي o
10
آخر شيء يحمل فيه اإلنسان إلى مثواه األخير

أفقي
طريق معبد الس���تخدام الطيارات  oرقة
1
في التعامل أو في الشكل
مجم���وع حرب���ة  oمهرجان موس���يقي
2
تونسي
يوض���ع على الحص���ان  oمم���ر جبلي
3
حدودي شهير بين افغانستان وباكستان
فعل اص���دار الصوت من حش���رات مثل
4
النحل  oمدينة عراقية نشأ فيها خط من خطوط اللغة
العربية المهمة
أطول أنهار االتحاد األوروبي والثاني بعد
5
نهر الفولغا
فع���ل م���اض مرتب���ط بنش���اط الحرامي
6
(معكوس���ة)  oف���ي الحي���ة ويوص���ف بالزع���اف
(معكوسة)
لك ويستخدمه غيرك أكثر منك  oتقال في
7
لون العيون
احتفاالت تقام في مناس���بات تكريمية أو
8
تسويقية وغيرها
نص���ف واح���د  oمطرب س���وري يلقب
9
بسلطان الطرب  oإله الشمس عند الفراعنة
باعث النهضة الموسيقية في مصر
10

توقيف ستينية قادت
سيارتها بسرعة  202كلم في الساعة
أوقفت الشرطة الفرنسية امرأة ستينية كانت تقود
سيارتها بسرعة  202كيلومترا ً في الساعة في مقاطعة
«سني ايه مارن» جنوب باريس .وأوضحت الشرطة أن «هذه
املرأة كانت قد خسرت كل نقاط إجازة قيادة السيارة
اخلاصة بها وكان يفترض بها أن تسلمها إلى السلطات».
ورصد رادار نقال املرأة الستينية فأوقفت سيارتها وهي
من طراز «بي ام دبليو» وسحبت إجازتها منها.وصودرت
سيارتها وهي تواجه احتمال فرض غرامة مالية عليها
قدرها  1500يورو بسبب جتاوزها بأكثر من  50كيلومترا ً
السرعة احملددة فضالً عن حسم ست نقاط منها وسحب
اإلجازة منها لفترة قد تصل إلى ثالث سنوات.

على عيونك رمش لو ذن فراشات...
الن شفت الورد بعيونك ايميل...
اضن وجهك كمر وبراسك ايبات...
لذلك شالك اسود صاير الليل..
انة جروحي جبيرة بيوم فركاك
بحيث اصغر جرح يريد يزوج
كالو تشوف احباب من ترف عينك رفت
عليك الروح جا انتى وينك
الشماته عليك كل ساعه يسألون كتلهم
وفي بس وكت ماعنده
تنيتك عالبحر وي شمس الغروب
ازرعت عالروج همسات وهواجس
وصحت ابصوت من بحاته َمتعوب!
وعلى حالي بجت حتى النوارس
ياباقة ورد أهديلك انته شلون
الورد منك خجل مايدخل السلة
ألن مثلك ورد منوجد في هالكون
إذا إنته الورد في عالمك كله
على عيونك رمش لو ذن فراشات...
الن شفت الورد بعيونك ايميل...
اضن وجهك كمر وبراسك ايبات...
لذلك شالك اسود صاير الليل..

في قضية تهز الرأي العام في البالد

طفلة تضع طفلة بعدما
اغتصبها زوج والدتها في باراغواي
وضعت الطفلة ماينومبي ذات األحد
عشر عاما ً طفلة حملت بها بعدما
اغتصبها زوج أمها في باراغواي وتزن
 3.5كليوغرامات أطلق عليها اسم
«ميالغروس» أي املعجزة باللغة اإلسبانية.
حتظر القوانني اإلجهاض في باراغواي ،حيث
وضعت أكثر من  600فتاة دون الرابعة

ياباقة ورد أهديلك انته شلون
الورد منك خجل مايدخل السلة
ألن مثلك ورد منوجد في هالكون
إذا إنته الورد في عالمك كله

عشرة أطفاال ً خالل العام املاضي .وال تبيح
قوانني البالد اإلجهاض سوى في حال
وجود خطر على حياة األم ،وقبل انقضاء
األسبوع العشرين على احلمل .ويسجل
انقسام في الرأي العام بني من يناصرون
هذا القانون ،وبني من يرغبون في أن يراعي
حاالت احلمل الناجمة عن اغتصاب.

