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جرب صديقك قبل أن تثق به

ƦƔů
ƭƺǀƫř

ǁȂưǳơ

مهنياً :ال تدع االرتباك يس���يطر عليك في العمل،
ّ
ألن ذل���ك يدفعك إلى ارتكاب هف���وات وأخطاء قد
مب���ررة عاطفي���اً :تمر بيوم
تك���ون مكلفة وغير
َّ
متقلب فقد تعاكس���ك بعض األم���ور أحيانا وتنجح
بها تارة أخرى وتبذل الكثير من الجهد لتنال رضا
الحبيب ولكنك ال تشعر أنه يبالي

ƔơǃȂŪơ

مهنياً :تميل إلى توسيع رقعة أنشطتك ،فالمشاريع
الكثي���رة والنش���اط موجود ،وال س���يما في األيام
المقبلة حيث االزدهار هو العنوان عاطفياً :اذا لم
تكن صادقاً مع الش���ريك ،من االفضل أال تصارحه
بمشاعرك تجاهه

ً
مهنيا :تش���هد أوضاعك المهنية تراجعًا وتأخي ًرا
ǹƢǗǂǈǳơ
في سير األعمال وقد تواجه تأخي ًرا في المعامالت
والمراجعات والمفاوض���ات ،فالجو العام مكهرب
ولن يعود بالس���هولة واالنس���ياب عاطفياً :حاول
ان ال تفض���ح أمرك وأن تحافظ على حميميتك وال
تطلب من الش���ريك المحافظة على س��� ّرك إذا لم
تحافظ أنت عليه

ƾǇȏơ

مهني���اً :مواجهة الصعوبات اليوم ّ
توفر لك ظروفاً
أفضل وأكثر استقراراً للغد عاطفياً :تراكم الخالف
مع الش���ريك ،يزيد تعقيد األمور وتصبح المعالجة
مستحيلة بينكما

ƔơǁǀǠǳơ

تحس���ن وتش���عر
مهني���اً :أحوال���ك المادية في ّ
ً
باالطمئنان في الدخول في مشروع جديد عاطفيا:
انظر إلى المس���تقبل بعين األم���ل والتفاؤل تجاه
الحبيب بعدما أوضح نياته تجاهك

ǹơǄȈŭơ

مهنياً :تفيض حيوية ونش���اطاً ،وتحاول أن تسبغ
هذا الواقع على محيطك من خالل تشجيع الجميع
على القيام بالحركة الدائمة عاطفياً :تعامل بتواضع
مع الش���ريك وال داعي للتباهي ،اس���تمع إليه فقد
تعجبك آراؤه وتطلعاته نحو مستقبل عالقتكما

ƣǂǬǠǳơ

ǅȂǬǳơ

ȅƾŪơ

Ȃǳƾǳơ

ƩȂūơ

مهنياً :تتأخر بعض االستحقاقات أو تصطدم بسوء
تفاهم وعدم انس���جام ،قد تماطل في مشروع ما،
أو تعاني مماطلة وتبذل جهوداً مضاعفة من أجل
دفع عمل نحو اإلنجاز عاطفياً :تسمح لك الظروف
بتخط���ي الكثير من الحواجز التي حالت دون لقاء
الشريك أو المصالحة
مهني���اً :يعل���ن هذا الي���وم عن انطالق���ة جديدة،
وتبدواتصاالت���ك ناجحة جداً وتتخذ بعداً جديداً ،ما
يشعرك بالقوة ،وتطلق مشروعاً أو تحتفل بجديد
أو تلتقي من يهم���ك أمرهم عاطفياً :مهمة صعبة
تنتظرك إلقناع الش���ريك بوجهة نظرك ،فحاول أن
تواجه األمور بهدوء وال تتسرع في التقدير
مهني���اً :تحس���ن أوضاع���ك وحض���ورك الذهني
يس���همان إلى ح ّد كبير في رف���ع قدراتك للتكيّف
م���ع كل األمور عاطفياً :ق���د تلتقي الحب اذا كنت
مس���افراً ،أو تعرف عالقة عاب���رة لكنها صاخبة
وتؤدي إلى ارتباط جدي
مهنياً :إعتمد وجهة نظر جديدة واقبل التطورات،
ْ
برهن عن
ت���أت الى اجتماع بأفكار مس���بقة بل
ال
ِ
قدرة على االستيعاب عاطفياً :مهما حاول بعضهم
النيل منك او تشويه صورتك أمام الشريك ،فإنهم
لن ينجحوا في مسعاهم ألنك صلب ومتمكن

وتوس���ع اآلفاق،
مهنياً :تبحث عن جديد وتحديث ّ
م���ا ير ّتب نتائج إيجابي���ة ،إالّ ّأنني أنصح لك عدم
القي���ام باس���تثمارات مجازفة وال اتخ���اذ مواقف
مرتجلة عاطفياً :نس���ق مع الش���ريك لسفرة إلى
احدى ال���دول ،وخصوصاً بعدم���ا مررت بإرهاق
وجهد إلنجاز مشروع مهم

تحشيشات

محشش اشتغل حارس بمكبره
اجوه جماعته باليل يخوفوه
لبسوا ابيض وطلعوله.
.شاله طابوكة.ظل يركض وراهم ويصيح
كلمن يرجع لكبره ال انعل والديكم....

وزير صحة زار مستشفى األمراض العقلية
وسأل المدير :كيف تميزون العاقل من
المجنون ؟
قال المدير :بسيطة نمأل البانيو بالماء ونضع
أمام المريض ملعقة وفنجان وسطل ونقول
فرغ البانيو من الماي.
قال الوزير :أكيد الصاحي يختار السطل ..
صح؟
رد المدير  :ال طبعا  ،الصاحي يرفع سدادة
البانيو  ،طال عمرك تحب نختارلك غرفة
خاصة وال تقعد ويه الشباب بالصاله؟

الكلمات املتقاطعة

ǲǸūơ

مهنياً :القمر المكتمل في برج الجدي يلتقي بلوتون
ما يه ّدد بعض االعمال ويولّد بعض االرباكات ف ُكن
حذ ًرا حتى وانتبه من بعض التجمعات الكبيرة وال
تساير تيارات لس���ت مضط ًرا لمؤازرتها عاطفياً:
توقع الكثير من األمور المهمة اليوم التي ستكون
واعدة وتحمل معها الكثير من المفاجآت السعيدة

(

šŚŬƀƯ
مرسوم احلى رسم.طول وجمال وجسم.سواك
ربي ذهب .تذبحني من تبتسم.
واكف بالدرب منتظرك اتعود .دفني تراب
رجلين اليمرون.
غدارة الخناجر جذب بس الصيت .البشر غدار
شعليها الخناجر

أفقي
أش���هر كاتب قصص خرافية لألطفال في

1
الغرب
2

يتكلم  oانهض

3

روائي مصري راحل حائز جائزة نوبل.

4

الش���اعر كات���ب قصي���دة «أخ���ي جاوز

الظالمون المدى»
نصف دادا  oنصف شومر  oتفيد تفسير

5

المعنى واالسترسال.

ƮƬƘţƪƷ

6

قضى وقتا  oغطى وحجب.

7

يس���هر عل���ى الحماي���ة م���ن الخطر أو

الس���رقة  oأديب وروائي انجليزي كتب رواية ديفيد
كوبرفيلد.
8

وقت مغيب الشمس  oنصف خروب

هل تعلم ان أول طبيب في العالم هو

9

بحر  oسهولة  oتكلفة

امحوتب من قدماء المصريين وعاش في

10

أديب وفيلسوف انجليزي ساخر.

الفترة الزمنية قبل أكثر من  5000سنة
قبل الميالد.
هل تعلم ان أول من كتب ومارس الجراحة
هو أتوتيس بن مينا من ملوك الدولة
المصرية األولى.
هل تعلم ان أول من تكلم عن البهاق هم
قدماء المصريين في بردية ابرز.
هل تعلم ان أول مؤسس لمدرسة طبية
هو ابقراط العالم اليوناني عاش في القرن
الخامس قبل الميالد.

رأسي
ملكي  oممثل مص���ري يقوم غالبا بدور
1
األب الحنون.
الصفا (معكوسة)  oبناء أو مكان واجبة
2
حرمته.
جب���ل ياباني  oحجر ابي���ض صلب ناعم
3
الملمس.
أش���هر أدي���ب انجليزي على مس���توى
4
العالم.
دراس���ات وتمحيص  oما يبلغه االنسان
5
من عمره.
توضأ دون ماء  oمدينة فلسطينية جنوب
6
غرب الخليل.
أجهزة وبرمجيات الكمبيوتر.
7
قدمت الثمين فداء لك  oحاجز مائي.
8
م���ا تعط���اه العروس ي���وم زفافها  oدق
9
وقرع  oبيت العصفور.
الشكل الخارجي  oبطل اسطوري اسباني
10
انتجت قصصه سينمائيا وتلفزيونيا.

بريطاني يحطم «فيراري» فاخرة استأجرها
لحضور حفل زفاف
حطم رجل بريطاني سيارة فيراري فاخرة يصل سعرها
إلى أكثر من  350ألف دوالر كان استأجرها لحضور
حفل زف���اف ،إال أنه اصط���دم بها بأح���د المنازل في
الطريق وانتهى بها الحال أس���فل سيارة أجرة.وذكرت
صحيفة دايلي مي���ل أن أحداً لم يصب بأذى في حادثة
تحطم السيارة التي تصل سرعتها القصوى إلى حوالي
ً 202
ميال في الس���اعة ،إال أن السائق الذي لم يرغب
بالكشف عن هويته خسر مبلغ  5000جنيه استرليني
( 8500دوالر) ال���ذي دفعه كوديعة للش���ركة.الحادثة وقعت يوم األحد الماضي ف���ي مدينة لوتون عندما كان
الس���ائق يقود الس���يارة إلى حفل زفاف في مدينة لوتون ،وتقول شركة «بريس���تيج اليف ستايل» إن السيارة
المستأجرة تحطمت بعد أن قطعت ً 4600
ميال فقط على الطرقات بحسب ما نقلت صحيفة دايلي ميل البريطانية.
وقال جيمي فورد الش���ريك في «بريستيج اليف س���تايل»« :عندما شاهدت السيارة بعد الحادثة شعرت بإحباط
شديد ،وكان من المفترض أن يتم إعادتها إلى الشركة بعد عطلة نهاية األسبوع ،إال أنها تحولت إلى خردة ولم
تعد صالحة لالستعمال».

صعب جدا ان يحب االنسان بصمت
ويفارق بصمت ويشتاق بصمت
ويتألم بصمت بال صراخ و يبكي بل دموع
ويتعذب بال مؤاس ويعيش بال امل
واقعيه االيام:
البسمه البد ان تظهر وان طال زمن
الجراح ومهما عاش الحزن
في اعماقنا البد من لحظه فرح
تنسينا االيام الحزينه
علمتني الحياة:
ان اجعل قلبي مدينه بيوتها الحب
وطرقاتها التسامح فأجمل هندسه في
الحياه هي:
بناء جسر من االمل فوق بحر من اليأس
من المؤسف
ان نبحث عن الوفاء في عصر الخيانه
ونبحث عن الحب في قلوب جبانه
علمتني الحياه ليس الحب ان تكون
بقرب من تحب ولكن
الحب ان تثق ان انك في قلب
من تحب
ناذر لو رجعنة ومات الفراك
سبع شمات اذبح جوه رجليك
كالو حرك كلبك كلت يعني شصار ؟
مــو كــافــي نــفــاق يــجــوز بردان
جبت واير لحيم وكمت ادخن
هلكد مالعب باجروحي بليارد
أحبك وأرتاح لك
وإن غبت أشتاق لك
تستاهل الحب كله
والحب يستاهلك

هل تعلم ان أول من فتت الحصي في

تكتشف بالصدفة أن شقيقتها تعيش في بطنها منذ  45عامًا

هل تعلم ان أول من استخدم اصطالح

لم تتوقع أربعيني���ة بريطانية أن
مص���در اآلالم الدورة الش���هرية
المزمنة ليس���ت عادية ،بل تعود
إلى وجود ش���قيقتها التوأم التي
كانت تنم���و داخ���ل رحمها منذ
والدتها.وبحس���ب صحيفة دايلي
مي���ل البريطاني���ة ،زارت األم
لطفلي���ن جيني كافانا ( 45عاماً)
من منطقة توينكنهام في العاصمة
لندن الطبيب ل���زرع جهاز جديد
لمنع الحمل بعد ش���عورها بآالم

المثانة هو أبو القاسم الزهراوي.

مرض القلب هو كورنيليوس سلس من
أطباء اإلمبراطورية الرومانية.
هل تعلم ان اول من أخترع النظارة الطبية
هو العالم المسلم محمد بن الهيثم.

مس���تمرة أرجعته���ا إل���ى جهاز
الحمل القديم.لكن األطباء أصروا
على إخضاعها لفحوص المبيض
بس���بب عمرها ،فاكتش���فوا كتلة
بحج���م  10س���نتمترات تنم���و
ف���ي مبيضها األيس���ر ليتبيّن في
التحاليل الدقيق���ة أنها تعود إلى
توأمه���ا الذي لم يتط���ور وبقي
ينمو في رحم جين���ي كافانا منذ
والدتها.وعل���ى الف���ور ،أخذها
األطب���اء إل���ى عملي���ة عاجل���ة

الس���تخراج الكتلة قبل أن تنفجر
في بطنه���ا ،غير أنه���م فوجئوا
عندما شاهدوا بداخل هذه الكتلة
وجه مكتمل وش���عر أسود طويل
يشبه شعر أختها.وأعربت جيني
عن فرحتها باكتشاف الكتلة التي
كان���ت س���تقتلها لو بقي���ت فترة
أطول ،وشعرت باالطمئنان بعدما
رجح األطباء للوهلة األولى عند
اكتش���اف الكتلة في األشعة بأنه
يعود إلى ورم سرطاني.

