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إذا أردت أن تحتفظ بصديق
فكن أنت أوال صديق

ƦƔů
ƭƺǀƫř

ǁȂưǳơ

ً
مهنيا :يوم من االستقرار العملي ،وهذا يساعدك
على تنفيذ ما يطلب منك بأسلوب احترافي ومهني
عالي الدقة عاطفياً :تفهمك لوضع الش���ريك هذا
اليوم يترك انطباعاً جيداً لديه وحس���اً بالمسؤولية
تجاهك في حال مواجهتك أمراً ما

ƔơǃȂŪơ

مهنياً :تتوقع ربّما رداً ال يأتي أو تعترضك معاكسة
ما واحتجاج او استمهال يربكك ،كن متيقظاً ّ
ألدق
التفاصي���ل عاطفياً :ال تجد االس���تقرار في حياتك
العاطفية الحالية ،وال تؤ ِذ مشاعر الحبيب بكالمك
الحاد

تحشيشات

فديوم محشش قال لشيخ عنده حسنات
وين يروح كله لجنه وادا عنده سيئات
وين يروح كله لنار وادا تعادل وين يروح
كله ابني تصبح ضربات جزاء

جنود امريكان دخلو على مطعم صاحبة
سوداني كالوله عندك اسير امريكي كاللهم
واهلل ماعندي بس اسير برتقال واسير
عنب

محشش صارله ابن كالولة اشسميت
ابنك كال مامستعجل راح ينزل حروف
جديدةهههههه

 ǹƢǗǂǈǳơمهنياً :يواكبك مناخ ممتاز وتلتحق بمجموعة من
الناجحين والمناضلي���ن والرائدين عاطفياً :تتعثر
ظروفك الحالية وتؤثر في خططك المستقبلية مع
الشريك ،فتتراجع المعنويات بعض الشيء

الكلمات املتقاطعة

ǲǸūơ

مهنياً :حدسك ممتاز ويدلّك على الطريق الواجب
س���لوكها تفادياً لبعض األخطاء وقصر النظر ،لن
تقع ضحية بعض الفخاخ التي ينصبها أش���خاص
من���اورون وفاس���دون عاطفياً :لدي���ك الكثير من
المزاي���ا التي تجعلك مميزاً ف���ي مجالك العاطفي،
حاول أن تستغل ذلك

(

šŚŬƀƯ
كافي تكول أحبك وأهلل أخاف عليك،،
أخاف تطب جهنم من كثر جذبك ،،
دليني اعله واحد عمره ماخان
حتى اوصل البابه وأطلب مراد

أفقي

ƾǇȏơ

مهنياً :تتراجع الحظوظ وتضطر إلى ان تتكيف مع
ظروف جديدة ،انتبه لتطورات في حياتك المهنية
تتطلب الكثير من الح���رص عاطفياً :تبادل اآلراء
مع الشريك يترك ارتياحاً عندكما وهذا ما يمنحكما
راحة فكرية مهمة

ƔơǁǀǠǳơ

مهنياً :ي���وم جيد تحصد خالله جه���ودك المهنية
األموال واألرباح ،ويك���ون بانتظارك فرحة على
هذا الصعيد ،وقد يحمل إليك عق ًدا جدي ًدا أو تعاق ًدا
ًّ
س���نا أو خبرة عاطفياً :تتسلح
مع شخص يكبرك
بالصراحة والثقة واإلرادة الطيبة لتقريب وجهات
النظر بينك وبين الشريك

ǹơǄȈŭơ

مهنياً :تخوض اليوم نقاش���اً مهم���اً حول صفقة
تخرج منها ناجحاً ومنتصراً ،لكن بعض الظروف
الخارجية تؤث���ر في أدائك الي���وم عاطفياً :غيوم
بسيطة وغير مؤثرة في العالقة مع الشريك ،لكنها
ستدفعك الى التفكير بايجابية أكبر في المستقبل

بيض السمك  oمجموعة جزر في جنوب

المحيط الهادي استقلت عن بريطانيا 1970
القارة التي تحوي اس���تراليا وما حولها
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ƣǂǬǠǳơ

ǅȂǬǳơ

ȅƾŪơ

Ȃǳƾǳơ

مهنياً :ال ينقصك أي شيء من المقومات إلحداث
تغييرات جذرية ومفيدة في مجالك ،ويحالفك الحظ
لتخطي العقب���ات والتوصل الى المرتجى عاطفياً:
ق���د تهتم بش���أن عاطفي طارئ وتش���تري بعض
الحاجات وتضيع موازنتك في هذا الوقت
ً
مهنيا :ق���د تعيش مخاوف ال أس���اس لها وربما
تختلق لنفس���ك ازمة لش���دة توترك وعدم قدرتك
على تحليل الواقع بش���كل منطقي عاطفياً :قد تبدأ
تط���وراً جديداً في عالقتك الرومنس���ية او تتعرف
الى حبيب محتمل

ƩȂūơ

واألحداث

متس���او لآلخ���ر ف���ي القيم���ة أو الفضل
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سكنوا وقطنوا  oثمار النخل

(معكوسة)  oنوع من الشجر القديم الطيب ابرائحة
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أجمل فترة وأكثرها تفتحا  oلباس موحد

5

نهايات  oأخاف

6

نقضي نحبا  oتوجهات لعمل شيء نحبه

7

فم  oأوقات تتكرر خالل السنة يبرز فيها
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حيوان منقرض يشبه الفيل  oمتشابهان

5

صفحات انترنتية متاحة لمن يحب تدوين

أفكاره  oخبت حماسته أو برد الماء بعد سخونة
التحدث باإلشارة أو باإليماء  oمن حاالت

6
البحر

نشاط معين

7

مصادر التزود باألشياء

8

معظم األراضي الروسية  oاسم إشارة

ان الدببه القطبيه عسراويه -تستخدم

9

اسم جائزة سينمائية أميركية

يدها اليسار فقط!!

10

ب���ان  oش���خص يؤمن بالدول���ة التي ال

تنتمي لدين معين

8

عكس عسر  oتضحية  oنصف كاسر

9

في أجسامنا مسؤولة عن صفاتنا الوراثية

 oتحد في موضوع ما
10

من أغنيات فيروز البديعة

ان المرأة ترمش مرتين اكثر من
الرجل!!
ان الفيل هو الحيوان الوحيد الذي ال

ان حاسة التذوق عند الفراشة في
اقدامها!!!
ان التمساح ال يستطيع اخراج لسانه
من بين فكيه!!;
شخص واحد من بين بليونين شخص

قرويون يعاقبون امرأة وهي حامل بالضرب المبرح
أظهر مقطع فيديو مجموعة من القرويين
الصينيين وهم يضربون بوحش���ية امرأة
مقيدة إلى عمود ألنها حاولت سرقة منازل
من قريته���م عدة م���رات .ويظهر مقطع
الفيديو الذي نش���ر في وس���ائل التواصل
االجتماعي الصينية ،امرأة حامل مربوطة
إلى عمود ،ويش���دها أحدهم من ش���عرها
بينما يركله���ا آخر على وجهها لتس���قط
على األرض.وقع هذا الحادث في التاسع
و العش���رين من أغسطس (آب) في قرية
بالقرب من مدينة تايزهو شرقي الصين.
فقد تعرضت الس���يدة «ل���و» ( 28عاماً)
إلى اعتداء وحش���ي ألنها ضبطت وهي تس���رق في الماضي وعندما ظهرت ثانية في القرية لم يتمالك القرويون
أنفسهم وعمدوا إلى إنزال هذه العقوبة القاسية بها.

صفه حبل الجذب مرجوحه للعشاك ..
ولك تعشك الف وتصيح بس انتـــــه
رمش برمش شديت
مانامت العين
تسهر والك تشتاگـ
مطلوبة الك دين
مو من مرض ونيت
من كثر الفراگـ
صدگني گلبي اعليك
كل لحظة يشتاگـ
عود الكلب ناسيك ال يشهد اهلل بسمك اسولف
دوم من قدره اهلل
اضحك مدري ابجي واهلل محتار
اذا نفسه الغدرني بصفي يواسي بيه
اذا شوفتك صارت حصري باالحالم صدكني
اشترك و الغي الجزيره و اترك برشلونه و
ميسي و االفالم و ابحث عن ترددكم و اديرة
تعال اوصف جروحي وجيب ميزان
وشوف شكد عـــذاب الــروح زايد
صح تبعدنا الليالي صح تشغلنة الهموم بس
الغالي يبقة غالي وبكل حلم مرسوم
مأيحتاج أكول الخالقك فنان ..
بعد رب الجالله وركز بواحد .
قررت احب اخرس والسبب معروف الن ياهو
االحبه بكلمه يجرحني
من شفتك على الدرب شلع ضلوعي الكلب
وتعنة وتلكاك وعيوني خذهة البجي وتيهت
حتى الحجي عود ارد اكلك هلو شو كتلك اهلل
وياك

يعمر حتى
يصل الى سن  116او اكثر!!!
عرفت الوالعه قبل معرفة عود
الثقاب!!!

مهني���اً :إبق ح���ذراً وافتح قلبك وذهن���ك للجديد
ال تورط نفس���ك ف���ي مآزق وتجن���ب الصراعات
والمواقف المحرجة عاطفياً :تسعى بشتى الوسائل
لطي صفحة من الماضي بعد اختبار تجارب قاسية
ّ
مع الشريك
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من الجزر

يقفز!!
مهنياً :تش���تد وطأة الضغوط ومن المستحسن أن
ً
إحم
تتجنب السرعة والتهور والمجازفات كليا ،بل ِ
ً
متساهال
س�ل�امتك من الضغوط واالنفعاالت وكن
عاطفياً :قد تجد الش���ريك مبتعداً أو ال يبالي ،وقد
تكون أنت قاسياً في حكمك ،فتخفي غيرة أو توحي
بها ،وهذا دليل حب

عاصمة صقلية  oفي تس���جل األس���ماء

جبل عظيم  oعنيف فيه إراقة للدم
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مهنياً :تب���دو اتصاالتك ناجحة ج���داً وتتخذ بعداً
جديداً ،ما يش���عرك بالقوة ،وتطلق مش���روعاً أو
تحتفل بجدي���د أو تلتقي من يهمك أمرهم عاطفياً:
تصطدم بشريك يحاول سحقك ويطرح التحديات،
وتجد نفسك وسط أزمة طارئة

رأسي

1

ƮƬƘţƪƷ

صبرنه احنه بغيابك صبر يعقوب
ومن كثر البجي عليك انعمينه
اذا نيتك فراك ويوسف اتصير
دزنه قميصك ال تجينه

في واليه كليفالند وتحديدا في مدينة
اوهايو..ال تستطيع صيد الفئران اال
بتصريح!!!خخخخخخخخخخخخخ هذا
اللي ناقص

فتاة تغسل يديها  50مرة في اليوم ألنها تخشى األوساخ
أصيب���ت فتاة بريطانية بمرض الوس���واس القهري
الذي يدفعها إلى غس���ل يديها خمسين مرة في اليوم
ألنها تخشى من انتقال الجراثيم إلى يديها.
وتعاني س���يري بامفري ( 17عاماً) من الوسواس
القهري الذي يؤثر على س���لوكها وأفكارها بش���كل
س���لبي .وقد تحدثت سيري عن اضطراباتها العقلية
في فيلم صورته مؤسسة «فيكسرز» الخيرية التي
تمنح الشباب فرصة للتعبير عن مشاكلهم وهمومهم.
وق���د بدأت عالمات الوس���واس القهري تظهر على
س���يري عندما كانت طفلة حيث كانت ترتب أقالمها
بحسب اللون والطول ،وإن كان أحد األقالم في غير

محله تشعر باالنزعاج.
وفي وقت الحق أصبحت أفكار س���يري تتركز على
مس���ألة النظافة ،حيث كانت تخش���ى من األوساخ
لدرج���ة أنها إن رأت أوس���اخاً أثن���اء مرورها في

الش���ارع تهرع لالغتس���ال في منزلها على الفور،
ووصل بها األمر ألن تغسل يديها  50مرة في اليوم
في بعض األحيان.
ويش���كل فتح األبواب معضلة بالنسبة لسيري ألنها
تخش���ى من انتقال الجراثيم إل���ى يديها من مقبض
الباب لذا تطلب من أي ش���خص موجود في المكان
فتح الباب له���ا ،وإن لم يكن أي أحد موجوداً ،تفتح
الباب بنفس���ها ومن ثم تغس���ل يديها ع���دة مرات.
وتعاني س���يري أيض���اً من اضطراب���ات في طريقة
تفكيرها ،وهي تخضع للعالج منذ عام ونص بعد أن
حثها أصدقاؤها على زيارة أخصائي نفسي.

