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ال تقل بغير تفكير  ،وال تعمل بغير تدبير .

ƦƔů
ƭƺǀƫř

ǁȂưǳơ

مهني���اً :تحاول أن ال تتورط ف���ي أمور ال تعنيك،
وتس���عى للبقاء بعي���داً عن صراع���ات اآلخرين
عاطفياً :تجنب توريط الشريك في مشاكل عائلية،
بل حاول تجنيبه ذلك قدر المستطاع

ƔơǃȂŪơ

مهنياً :تجنب التدخل في مشاكل اآلخرين حتى تجد
راحتك ،وكن على حذر عاطفياً :يوم زاخر باآلمال
وااليجابي���ات .أنت متواضع ،م���ا يجعلك عرضة
ألنظار من حولك

تحشيشات

اربع امراض متواجده في البيت العراقي:
-1كوم مكاني هذا-2...جيب الريمونت جان
يمي-3 ...هاي شاحنتي منو ماخذها -4...هذا
البيبسي اللي بالثالجة مال منو وهو دا يشرب
بي

مهنياً :تبتس���م األفالك حيث القمر في برج الحوت
 ǹƢǗǂǈǳơيدع���وك إلى التف���اؤل وخوض بع���ض التجارب
ُ
ُش���رق وهذا ما يجذب
الجديدة عاطفياً :إخالصك ي
الشريك إليكَ .تفكيرك بش���أن قضية مهمة واسع
وعميق

ƾǇȏơ

ƔơǁǀǠǳơ

ǹơǄȈŭơ

ƣǂǬǠǳơ

ابويه لما ينصحني :
 .يحسسني ان عندي ثالث مالهي  ،مصنع
خمر  ،وانا سبب الفتنہ بين الشعب

أريد أرجع طفل مو لجل عمري يطول
حته ابدي بمحبتي وياك من صغـري
حلو اسمك عليك يكول تفصال
وحروف الدنيا غارت من حروفك~
اذا وجهك شمس ماحاجه اشتاق

اهلل ال ينطيك يلناوي الوداع اهلل ال ينطيك اذا

رأسي

مهني���اً :يتحدث هذا اليوم ع���ن مغازلة في محيط
عمل���ك ،او عن ش���راكة تؤدي دوراً في مس���ار
االسبوع االول من الشهر ،عاطفياً :وطد عالقتك
الجيدة بالشريك ،لتبني معه عائلة متينة من أجل
مستقبل أكثر إشراقاً

ً
مهنيا :يس���لّط هذا الي���وم الضوء على مس���ائل
ّ
ّ
ويسهل
ويبث فيك النشاط والحيوية
مهنية مهمة
اعمال���ك عاطفياً :قد تجد نفس���ك منهمكاً في حل
بع���ض القضايا الطارئة ،لكنك ال تفقد القدرة على
التركيز ،ما يسهل عليك عدم ارتكاب األخطاء

šŚŬƀƯ

اباوع للشمس لوردت اشوفك

تسود الرومنسية أجواء االسبوع االول من الشهر
مع فينوس المنتقل الى البيت الس���ابع ،فقد ّ
تخطط
لتشارك في ترتيبات ضرورية له وتح ّدد المواعيد
عاطفياً :ال تتصرف بعدواني���ة تجاه الحبيب .هو
وحده القادر على الوقوف إلى جانبك في الملمات

مهنيا ً :األف���كار واالحتماالت والعروض والفرص
تبدوكثيرة ،اال ان االس���تعجال قد يبدو مسيئاً جداً
لك .عاطفياً :كن واقعياً في التعامل مع الش���ريك،
وال تت���رك األح�ل�ام واألوهام تس���يطر عليك لئال
تصطدم بواقع مغاير للحقيقة

الكلمات املتقاطعة

ǲǸūơ

مهنياً :ال تحاول اس���تدراج اآلخرين الى الهاوية،
ألن األدوار ربم���ا تنقلب ضدك يوم���اً ما عاطفياً:
ال تترك الش���ريك يفرض رأيه باستمرار ،فذلك قد
يصبح عادة سيئة لديه

(

ƮƬƘţƪƷ
هل تعلم أن العراق نال إستقالله إثر ثورة
 14تموز  1958التي قلبت نظام الحكم
فألقت القبض على كل من الملك فيصل الثاني
والوصي عبد اهلل ورئيس الحكومة نوري
السعيد.
أما مصر فكانت قد سبقت العراق بثورتها على
نظام الملك فاروق وإعالن قيام جمهورية مصر
وذلك إثر ثورة  23تموز  1952بقيادة جمال
عبد الناصر والضباط األحرار.

ǅȂǬǳơ

ً
مهنيا :تنعم بحس اإلدراك وس���رعة البديهة ،ما
يجعل���ك تنجح ف���ي مفاوض���ات إذا خضتها اليوم
عاطفي���اً :تعاطف مع الش���ريك وأظه���ر محبّتك
واهتمام���ك والمحافظة على صبرك وهدوئك ،من
دون ّ
تشنج أو غيرة أو تملّكية

هل تعلم أن الملك عبد العزيز بن سعود استطاع
توطيد دعائم دولته وتوحيدها وهو الذي حكم
من عام  1902حتى عام  1953م .وقد عمل
خالل هذه الفترة على وضع المملكة على السكة
الصحيحة نحو التقدم فاستخرج البترول من
األراضي ،األمر الذي ساهم في دعم خطوات
النهضة األولى في البالد.

ȅƾŪơ

مهني���اً :يركز ه���ذا اليوم على الش���ؤون المالية
ويجعلك واقعياً وموضوعياً في كل ش���يء ،ويفتح
امامك آفاقاً للتواصل والتفاهم عاطفياً :ال تس���مح
لبع���ض المتطفلين التدخل في حيات���ك العاطفية.
اشرح وجهة نظرك الى الحبيب قد يتفهم ذلك

هل تعلم أن محمد علي جناح هو أول رئيس
لدولة باكستان بعد إنشائها في  15آب 1947
بعد انفصالها عن الهند .ويعتبر محمد علي
جناح األب الروحي لألمة الباكستانية ،وأشهر
قانوني انجبته شبه القارة الهندية .دخل الحلف
االسالمي سنة  1913م ثم عين رئيساً.

Ȃǳƾǳơ

مهنياً :مناخا جيد على الرغم من بعض المعاكسات.
تستقبل اليوم االول من الشهر بمعنويات مرتفعة
وقدرات كبيرة وثقة بالنفس عاطفياً :تتخلص من
بعض العقبات التي تقف عائقا في طريق عالقتك
بالحبيب وتحاول أن تتأقلم مع العالقة الجديدة

هل تعلم أن أول رئيس للجمهورية اللبنانية
في زمن االنتداب هو شارل دباس الذي انتخبه
مجلس النواب اللبناني في سنة  1926م .وأما
أول رئيس للبنان عقب نيله االستقالل فكان
بشارة الخوري الذي انتخب في  21أيلول
 1943م رئيسا للبالد وقد استمر رئيساً حتى
عام  1952م.

ƩȂūơ

ً
سهال،
مهنياً :التصرف بطريقة عشوائية لن يكون
وقد تكون له انعكاس���ات س���لبية غي���ر مضمونة
النتائج ،فكن أكثر جدية عاطفياً :كثرة المزاح مع
الشريك قد تؤدي إلى عواقب غير محسوبة ،وهذا
لن يكون في مصلحتك

هل تعلم أن أول رئيس للجمهورية اللبنانية
في زمن االنتداب هو شارل دباس الذي انتخبه
مجلس النواب اللبناني في سنة  1926م .وأما
أول رئيس للبنان عقب نيله االستقالل فكان
بشارة الخوري الذي انتخب في  21أيلول
 1943م رئيسا للبالد وقد استمر رئيساً حتى
عام  1952م.

أفقي
من بغداد طاف بكل البالد  oسب وشتم
1
األدوات لتحقيق هدف ما
2
حرك ش���يئا داخل فمه  oمل���ل  oفائدة
3
محرمة
فكرة ح���ول موضوع ما (معكوس���ة) o
4
نبات ذو زهرة صفراء له استخدامات طبية
تس���بب في حدوث تيار هوائي لطيف o
5
قروض مستحقة  oنصف تامر
اشفط السائل قليال قليال من كوب أو نحوه
6
 oسائل الحياة األحمر
قوام  oيطلب برجاء شديد
7
مدين���ة الس���ندباد  oجه���ة اليمي���ن
8
(معكوسة)
الش���خص الذي يراقب س���ير العمل في
9
مصلحة ما  oاسم اجنبي بمعنى يوحنا
ثالثة متشابهة  oمجموعة أحوال الطقس
10
خالل سنة

1

أبو االنبياء عليه السالم (معكوسة)

2

نتعاون بشكل وطيد  oناتج المحصول في

ينطيك واحد ثااااااااني&اميييين يارب

نهاية يوم عمل
3

تمهيد في بداية أي عمل

4

قوة وق���درة واحتمال  oلباس وطني في

عذرا ياكلب بس راح ادوس عليك الكرامة
انطت امر مااكدر اعصيهة&اني صديقة جديدة

الخليج
5

األكثر هيافة  oلولو

6

قطع لعب من البالستيك أو الخشب عليها

مجموعات من النقاط  oعضو في الوجه
7

عزف غير موجه على العود

8

زورق  oفاكهة تشتهر بها الهند ومصر

9

اناث الذئب  oعلو وأنفة

10

شخصية تراثية عربية ارتبطت بالفانوس

السحري

طالب يطرد من المدرسة بسبب تسريحة شعره
أعي���د تلميذ بريطان���ي إلى منزله في الي���وم األول من
الدوام المدرسي بسبب تسريحة شعره الغير الئقة للعام
الثاني عل���ى التوالي .وأوقف التلميذ مارك تومس���ون
( 15عام���اً) عن الدراس���ة بعد أن ذهب إلى مدرس���ة
بيش���وب أوف وينشيستر بتس���ريحة السبايكي .ويذكر
ب���أن نفس الحادثة وقعت مع م���ارك في العام الماضي
بسبب تس���ريحة ش���عره التي اعتبرتها المدرسة غير
الئقة .وقد اعتاد مارك أن يحلق ش���عره بش���كل قصير
ً
طويال في أعلى رأس���ه.
جداً من على الجنبين ،ويتركه
ويقول المدرسون بأن قصة ش���عر مارك تتعارض مع
قوانين المدرس���ة الصارمة والتي تمنع أي مظهر غير
اعتي���ادي للطالب .إال أن والدة م���ارك ،أنالينا ماكنالي
( 34عاماً) انتقدت بش���دة قوانين المدرس���ة وقالت بأن قرار إيقاف مارك عن الدراسة في العام المنصرم بسبب
قصة شعره أعيد النظر فيه بعد أن قدمت شكوى إلى إدارة المدرسة ،وأضافت بأن قصة شعر ابنها لم تتغير منذ
العام الماضي.

راكب ثمل
يتبول على المسافرين
أوقفت السلطات األمريكية أمس الجمعة
راكب���اً ً
ثمال على رحل���ة تابعة لخطوط
«ج���ت بلو» الجوية إث���ر خروجه من
الطائرة في والية أوريغون شمال غرب
الوالي���ات المتحدة بس���بب تبوله على
ركاب آخرين.وأشارت الشركة في بيان
إلى أن الس���لطات المحلي���ة دخلت إلى
الطائرة اآلتية من أنكوراج في آالس���كا
«لدى وصولها إل���ى بورتالند صباحاً
بعد حادثة على صلة براكب ثمل».

تنساني راح اصلي واقرة ببيات الدعاااااء اهلل ال

وأمضى ه���ذا الراكب وهو ش���اب في
السادسة والعشرين من عمره ساعات
عدة في الزنزانة المخصصة للموقوفين
الثملي���ن قبل إطالق س���راحه .وجرى
اس���تدعاؤه للمثول أم���ام القضاء على
خلفية الحادثة.وأوض���ح طاقم الطائرة
والركاب أن هذا الشاب أمضى كل مدة
الرحلة تقريباً في النوم لكن بعد مرور
ثالث س���اعات على ب���دء الرحلة وقبل
موعد الهبوط ،وقف وبدأ بالتبول.

يهل روحك عله الطيبات تربه
وعله دربك تظل العين تربه
ياريت اكعد عله مصالك تربه
وابوسك من تحط كصتك عليه
عصفور العمر علمته توه يطيـــــــر
ليش ترده الي وجنحانه مشبوكة
صح أنت حلو بس ال تظل مغرور
أكو أحلى من الشكر وتذوبه خاشوكة
حضر سويت لجلك من حضرتك
نسيت اسمي وكفتي منحضرتك
وره خشمك تكلي من...حضرتك
حضرتي الجنت تاخذلي
شفتك من فتت دوخت كل الناس
داخو من حالتك والوكع حكه
واحد من فتت مسكين ضل محتار
ولك تيه عيونه وباوع بحلكه
صداقتكم غصن مامات وذكراكم تجف هيهات
ومحبتكم نهر يجري رغم بعد المسافات

