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خذ الحكمة من افواه المجانين !!

ƦƔů
ƭƺǀƫř
ǲǸūơ

ǁȂưǳơ

مهنياً :تفاءل بالخير تجده ،بانتظارك أيام مزدهرة
فيها نجاح وسعادة وراحة على الصعيد المهني
عاطفي���اً :ال تنتظر من الش���ريك أن يعبّر لك دائماً
عن مش���اعره تجاهك ،وتعيش���ان معاً استقراراً
عاطفياً قل نظيره

ƔơǃȂŪơ

عاطفيا :تراجع ماضيك الصحي المتقلب ،وتكتشف
أنك مقل جداً في ممارسة الرياض
صحياً :آلالم الظهر عدة حلول ،من بينها المش���ي
أو ممارسة السباحة أو القيام بتمارين خاص

مهنياً :تس���تعيد نش���اطك وثقتك بنفس���ك وتنشط
ǹƢǗǂǈǳơ
االتصاالت المثمرة وتنف���رج األوضاع على نحو
ملحوظ ،اس���تثمر طاقاتك اإلداري���ة ومواهبك في
سبيل استغالل الفرص
عاطفي���اً :الخ�ل�اف مع الش���ريك يج���ب أال يدوم
ً
طويال ،فهو الوحيد القادر على مس���اعدتك في كل
الظروف

ƾǇȏơ

ƔơǁǀǠǳơ

ǹơǄȈŭơ

ƣǂǬǠǳơ

ǅȂǬǳơ

ȅƾŪơ

تحشيشات

نعجه صاحت مييييع سمعهه طلي گال :اروح
فدوه لهل صوت
زرافه تگول :امنيتي ألگي بلوز ابو الرگبه
يرهمني
وحده حلمانه واحد يركض وراهه  ..گالت له:
ليش تركض ورايه؟ گاللهه :آنه أدري؟؟ انتي
اللي حلمانه.
سوداني شاف اسد گام يبچي  ...گلله مروتك
التاكلني ..گلله االسد :بالعكس ،اصال اني ما
اكل مشويات.
أحول اشتره ديچ طلع الديچ همينه احول اجه
يحطه بالقفص حطه بره ....الديچ على أساس
لوتي راد ينهزم طب بالقفص.

مهني���اً :ال تؤجل ش���يئاً للغد ،أنج���ز ما عليك وال
تتورط في قضية لست مطمئناً إليها
عاطفي���اً :الفت���رة المقبلة تتطلب منك اس���تجماع
أفكارك ،لالنطالق نحو مس���تقبل أكثر إشراقاً على
الصعيد العاطفي
مهنياً :محبة الزمالء تزداد يوماً بعد يوم ،والفضل
في ذلك طريقة معالجتك األمور بصدق وشفافية
عاطفياً :طلبات الشريك ال تزعجك إطالقاً ،فحاول
أن تلبيها بكل طيبة خاطر
صحي���اً :تعامل مع محيطك بلطف وهدوء ،وانتبه
ألعصابك وخفف من العمل المرهق
مهني���اً :تحقيق الطموحات يحت���اج إلى مزيد من
الوقت ،فكن صبوراً حت���ى تضمن تحقيق أهدافك
نهائياً وعلى نحو حاسم
عاطفي���اً :جاذبيتك تضعك في دائرة الضوء ،وهذا
يثير حفيظة الشريك ويشعل عنده نار الغيرة

مهني���اً :يرافقك الحظ على الصع���د كافة ،وتتزود
أفكاراً جدي���دة وقناعات من نوع آخر ،وقد تعرف
نجاحاً مهماً
عاطفي���اً :إذا كنت بصدد االتفاق مع ش���خص من
الجنس اآلخر ،قد تناقش قضية تخصكما هذا اليوم،
فكن متروياً إذا تع ّرضت لبعض المضايقات
مهني���اً :ال تفرض على نفس���ك التزامات أكبر من
طاقاتك ،فهذا ق���د يضعك أمام اختب���ارات صعبة
ومكلفة
عاطفياً :إستمع إلى توجيهات الشريك ،فهو يدرك
أكثر من غيره مصلحتك جيداً ولن يف ّرط فيها مهما
كانت الظروف
تحسن
مهنياً :مش���كلة عالقة تنعكس س���لباً على ّ
وضعك مادي���اً ومعنوياً ،لكن ذلك ي���زول تدريجاً
لتصل إلى الهدف المنشود
عاطفياً :من األفضل أن تعالج المسائل العالقة مع
الش���ريك ،المماطلة قد توصلكم���ا إلى نتائج غير
مضمونة

Ȃǳƾǳơ

مهنياً :تن ّكب على أعمال���ك واثقاً بالحظ والدعم،
وتناقش شوؤناً مهنية حساسة
عاطفياً :يبتس���م الحب وتشرق الشمس في قلبك،
تش���عر برغبة قوية لبناء مستقبل حافل ،لكن ثمة
عقب���ات تعيق تنفي���ذ خططتك ،إال أنه���ا لن تدوم
ً
طويال

ƩȂūơ

مهني���اً :يمنحك ه���ذا اليوم راح���ة فكرية وذهنية
صافية ،فحاول أن تستفيد من الوضع لكن ال تكن
متس���رعاً في قراراتك الحاس���مة ،وخصوصاً أن
بعضها قد يحدد مسار بعض األمور المستقبلية
عاطفي���اً :تتلقى بعض المالحظات من الش���ريك،
وهذا قد يخلق عندك نوعاً من القلق ،لكن يفترض
أن تتقبل األمر برحابة صدر

الكلمات املتقاطعة

ً
ً
منفتح���ا على الزمالء،
مهنيا :تح���اول أن تكون
ّ
إن أي تص���رف غير أخالقي ي���ؤدي إلى نتائج قد
ال تحتمله���ا عاطفياً :األم���ر المطلوب في العالقة
بالش���ريك هو الثقة التي تبقيكما على توافق تام،
وكل ما عدا ذلك ثانوي

(

أفقي
1
التغيير
2

أرق أنواع الحرير  oفي أقدام الخيل

3

أعلن���ت للم�ل�أ  oخيرات يهبه���ا الخالق

لمخلوقه ويزيدها

ƮƬƘţƪƷ
النوم بشكل افضل  :تناول التفاح لمكافحة
االرق والنوم بشكل عميق فالنوم يساعد
على مكافحة الشيخوخة المبكرة واالحتفاظ
ببشرة شبابية .
استخدم الخل دائما  :الخل وخاصة خل
التفاح من افود المواد للجسم وفوائده
التحصى استخدموا ملعقه صغيره مع
السلطه يوميا .
شرب الشاي االخضر  :ينصح بتناول كوب
من الشاي االخضر يوميا والذي يمنع
التاكسد في خاليا الجسم  ،ويخفف من
امكانية حدوث السرطان ولنتائج افضل
اشربوه مركزا بدون سكر.
تناول السمك مرة في االسبوع  :على
الرغم من ان االختصاصين يوصون بتناول
حص تين من السمك اسبوعيا  ،اال ان
تناول حصة واحدة يمكن ان تساعد على
تحسين توازن المواد الكيميائية الدماغية ،
والسمك مفيد لصحة القلب والدماغ ..

حبة تفاح كل يوم تجنبك الطبيب :نصيحه
قديمه ولكنها صحيحه فعال التفاح مفيد جدا
تعودوا على تناول تفاحه يوميا وسوف
تالحظون تحسنا في صحتكم.
االكثار من تناول الفاكهه  :تناول الفاكهه
الطبيعية بين الوجبات حيث تساعد على
الهضم وتخلص الجسم من السموم
والشوائب.

اخطب شلع بالناس والساحه تشهد
واعلن حظر تجوال لو غثك احد
رجعلي كلبي اليوم ولتكلي باجر ما عندي
كلب سبير كلهم بناجر
انهجم بيت الشماته شعدهم من افكار
من جفي انكطع جابولي محبس

رأسي
أقس���ى المواد في الطبيعة  oيرق ويتقبل

4

ليث (معكوسة)  oثلثا واد

5

نعمل عمال ونداوم على عمله  oعكس

6

بقايا زائدة في آخر الطعام  oمن أطراف

االنسان
7

šŚŬƀƯ

ثلث���ا جاد  oرمز الكبريت في الكيمياء o

تقوى ومراقبة احكام الدين

1

في الفم  oنوع صغير من الجراد

2

قارب بمحرك  oمن أوزان الشعر

3

معلمات  oغفا (معكوسة)

4

العودة عن رأي خاطئ

5

من صفات النظم الدكتاتورية والعنصرية

والمحتلة
6

ود شديد

7

عنصر مشع

8

وزن (معكوس���ة)  oمن جواهر البحر o

ثلثا عون

8

تقال للموافقة  oاسناد  oدافع وحمى

9

9

أميرة ويلز الراحلة  oما يعتليه الملك

حديث وفيه سمات االعصر

10

من مشتقات الحليب (معكوسة)  oواضع

نظرية التطور

10

يجتمع للمناقش���ة لتحقيق أكبر كسب o
نزوره ونتردد علي���ه  oأعلن صدور أو

االنتهاء من عمل شيء جديد

عشرينية نظامها الغذائي « 20إسفنجة غسيل» يوميًا
تعاني عشرينية بريطانية من إدمان غريب يجعلها
تأكل  20إس���فنجة يومياً مغموس���ة بسائل الغسيل
«في���ري» بنكهة التفاح وه���ي «النكهة» المحببة
على قلبها.وبحسب صحيفة دايلي ميل البريطانية،
تعاني إيم���ا تومبس���ون ( 23عام���اً) من مرض
اضطراب ش���هية يطلق عليه اس���م «بيكا» يدفعها
إلى اإلدمان على أكل اإلس���فنج وغمرها بصابون
تنظي���ف األطباق الس���ائل ط���وال الليل لتس���تمتع
بتناولها «مبللة» فور استيقاظها من النوم.
وبدأت تومبس���ون بهذه العادة الغريبة حين كانت
في الخامسة من عمرها وفشلت محاوالت عائلتها
المتواصلة لدفعها إلى التوقف عن التهام اإلسفنج
بش���راهة فيما يح���ذر األطباء من خط���ر إصابتها
بمشاكل خطيرة في األمعاء قد تسبّب بوفاتها بشكل
فجائي.

رجال في البحر
رجل أعمال يلقي ً
ألنه لمس سيارته!
ألقى رجل أعمال روسي أحد المارة في قناة مياه في سان بطرسبرغ بعدما غضب
ألن ه���ذا األخير لمس س���يارته وهو يعبر الطريق ،على ما أفادت الش���رطة التي
باش���رت التحقيقات.وقالت الش���رطة في بيان إن أحد المارة الذي يعاني من إعاقة
قوية «لمس عرضاً برجله س���يارة رجل أعمال ف���ي الثالثين من العمر» .وقد ثار
غضب س���ائق السيارة «الذي سارع إلى الخروج من السيارة وضرب الرجل على
وجهه قبل أن يرمي به في قناة كريوكوف».وأوضحت الش���رطة أن الرجل البالغ
 44عاماً خرج من المياه وأدخل المستشفى .وقد أوقف سائق السيارة وهو يواجه
احتمال الحكم عليه بالس���جن  11عاماً.وأثارت مش���اهد الحادث الذي صوره أحد
السائقين موجة استنكار وبثتها محطات التلفزيون الروسية بكثافة.

تبجي وتهل دموع صدكني العيون السبب
مو فركاك طب بيها صابون
شككت الرسائل حتى انساك ومن بالي
شلت كل العناوين لكيت اسمك على
الحيطان منقوش ادري شلون افلشها
الحياطين
شسولفلك حبيبي شسوه بيه الشوك
تدري شكد الك هالروح مشتاكه مثل
جفن وجفن يتوسلن بالعين يمتى العين
ترمش حتى نتالكه
هجرت بعض احبتي طوعا النني رايت
قلوبهم تهوى فراقي نعم اشتاق ولكن
وضعت كرامتي فوق اشتياقي ارغب في
وصولهم دوما ولكن طريق الذل ال تهواه
ساقي
نصيحه من بشر جرب هواي اصحاب ..
وانواع البشر واسماء مختلفة ..
ربيلك( جلب) ممكن صديق يصير ..
احسن من صديق وجلب تكتشفه

