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ً
مهنيا :حاول أن ال توظف أموالك في استثمارات
م���ن دون وضع خطط ثابتة لها ،وتريث حتى تجد
العرض المناسب عاطفياً :الشريك يطالبك بجواب
حاسم حول طبيعة العالقة بينكما ،ويريد توضيحاً
لبعض األمور التي تهمكما
مهنياً :تش���كو تراجعاً في المعنويات وتأخيراً في
المعامالت وبلبلة وتفتق���د الحيوية ،ومن الحكمة
عدم اس���تعجال األمور على االط�ل�اق ،تفادياً ألي
خيب���ة كبي���رة عاطفياً :تش���عر ببع���ض التراجع
المعن���وي ،ويترافق ذلك مع بع���ض التر ّدد الذي
يفرض عليك الحسم قبل تفاقم األمور

مهني���اً :القمر الجديد في برج الميزان ّ
يحذرك من
 ǹƢǗǂǈǳơخداع أو من���اورات أو ّ
خضات وتراجع وعمليات
عدائية تبدو جلية عاطفياً :يوم ضبابي مع الشريك
لكنه ال يس���تحق الذكر ،ومن األفضل تقديم بعض
التنازالت لتخطيه بسالم
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تحشيشات

قال لها :أيقظيني عند الثامنة ألصحو على
صوتك يا حبيبتي..
 ...فقالت له. . . . :
حط منبه الموبايل وال تسويلي نفسك نزار
قباني
أنت وسكسوكك العوجة
وكوم جيب صمون بدربك
وكارت ابو الخمس اريد اخابر امي ...
وبدربك ودي الجهال للمدرسة
الان تعبت وعابت هيج عيشة
وامك خابرت واختك الشفيه شوف شرادن
ابتلينا اخذنا رجال
المهم الجيران راحو للمرية المجهولة المالمح
قبل فترة حلفت وكالت وستر خواتي مهمني
ضربة القوري بس الشاي الحار والبثل لزك
بوجهي ههههههههههه
متصير جارة ههههههههههههههه

مهنياً :يبدو أنك تش���عر بيوم من عدم االس���تقرار
وم���ع ذلك تج���د هدفك يتحق���ق ،م���ع أن التقدم
ال���ذي قد تحرزه يكون بطيئ���اً ،فهذا لن يؤثر فيك
عاطفياً :استقرار ومراوحة في العالقة بالشريك،
وخصوصاً بعد توضيح األمور ووضع النقاط على
الحروف
القم���ر الجديد في برج الميزان ،يتيح فرصاً جيدة
لالتص���االت والمفاوضات المتعلقة بش���أن مالي،
ويش���ير ال���ى عملية ش���راء مهم���ة أو ميل الى
توظيفات واستثمارات قد تكون مفيدة عاطفياً :ال
يفوت عليك فرصة التفاهم
تقم بأي عمل طائش قد ّ
والحوار مع الحبيب هذا اليوم
مهني���اً :القمر الجديد في برجك يفتح أمامك أبواباً
للتح��� ّرر من بعض الضغ���وط ،أو يتيح لك فرصة
له���ا عالقة بعمل قديم أو ارتب���اط مزمن عاطفياً:
مجموعة من المؤشرات الجيدة ،وتالقي مساعيك
نتيجة مثمرة جداً وتتحسن العالقة
مهني���اً :القمر الجديد في ب���رج الميزان قد يحمل
فتنكب على ملف
فرصة للعمل بعيداً عن الضجيج،
ّ
تحافظ على س���ريّته أو تكلّف بمهم���ة دقيقة جداً
عاطفياً :تستعد للقيام برحلة مع الحبيب واالبتعاد
عن أجواء العمل والضغوط المرهقة
مهنياً :القمر الجديد في الميزان يحمل اليك فرصاً
س���عيدة تأتي عبر بعض األصدق���اء أو الجماعات
التي تنتم���ي إليها ،وقد تعمل عل���ى قضية عامة
أو ّ
توظف طاقاتك من أجل بلورة مش���روع مميّز
عاطفياً :تلتقي الحبيب قريباً وتضعان النقاط على
الحروف في استمرار العالقة على أسس سليمة
مهني���اً :الفلك ّ
يحظر كل مواجه���ة وخصوصاً أن
القمر الجديد في البيت العاش���ر يتحدث عن تدخل
س���افر في أعمالك وعن اعتراض على مشاريعك
عاطفي���اً :اغتنم فرصة بقائك ف���ي المنزل للتفكير
بهدوء في أمور كانت تشغل بالك إزاء الشريك
مهنياً :القمر الجديد في ب���رج الميزان ّ
فيوفر لك
فرصاً ممت���ازة للقاءات مهنية تب���دو واعدة ج ّدًا
تقلب بعض المقاييس لمصلحتك عاطفياً :طموحك
العاطف���ي كبير ج���داً ،لكنك تبحث ع���ن الفرصة
المناسبة التي تساعدك على تحقيق هذا الطموح

مهنياً :يجب أن تداري الزمالء قدر المس���تطاع،
وأي خطوة ناقصة معهم تؤدي إلى توتير العالقة
بهم عاطفياً :الميزة المهمة والرئيسية في العالقة
بالش���ريك ،هي الثقة التي يجب أن تجمع بينكما،
وكل ما عدا ذلك ثانوي

ƮƬƘţƪƷ
هل تعلم أن االفراط في أخذ بعض أنواع
الفيتامينات يؤدي الى التسمم
هل تعلم أن الفيل يبكي عندما يكون حزين
هل تعلم أن الحصان يموت اذا قطع ذيله
هل تعلم أن السلحفاة هي الحيوان التي
يحفظ عظمه في لحمه
هل تعلم أن الدلفين يغلق عين واحدة عندما
ينام
هل تعلم أن السلحفاه والذبابة واالفعى ال
تمتلك حاسة السمع
هل تعلم أن أقوى عضلة في جسم اإلنسان
هي عضلة الفك
هل تعلم أن الجسم يحتمل حرارة حتى
 128درجة مئوية
هل تعلم أن األذن اليسرى أضعف سمعاً من
األذن اليمنى
هل تعلم أن سمك جلد اإلنسان ال يزيد عن
 2ملم  ،و سمك جلد الفيل يبلغ  25ملم ،
و جلد اإلنسان يحتوي على عدة آالف من
الغدد التي تفرز العرق بينما جلد الفيل خال
من هذه الغدد باستثناء جفون العينين
هل تعلم أن عمر القرد ال يتجاوز في
المتوسط ثالثين سنة
هل تعلم أن الذبابة تهز جناحها حوالي
( )32مرة في الثانية الواحدة

الكلمات املتقاطعة
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مهني���اً :القم���ر الجديد في البيت الس���ابع اي في
الميزان ،يتيح امامك فرصاً جديدة لشراكة محتملة
او للبدء بمش���روع عاطفياً :تس���ود الرومانسية
متشنًجا ً
ّ
قليال بسبب
حياتك لكن قد يطرأ ما يجعلك
وضع عاطف���ي متأزم او لس��� ّر تخفي���ه في هذه
األثناء

(

أفقي
حرم اهلل قولها للوالدين  oعوضا عن o
1
طير اسطوري في قصص السندباد
حيوان بح���ري يموه في محيطه له ثالثة
2
قلوب
دار دورانا  oيابسة  oضوء ضعيف
3
نصف سوار  oنصف ايوب  oعصفور
4
طائر اس���طوري يحترق ويعود يبعث من
5
جديد
نص���ف واعد  oعدم الق���درة على البيع
6
لظروف السوق أو السلعة (معكوسة)
قلم���ا  oزوائد ابرية ف���ي النبات  oثلثا
7
حوت
زهرة تحية الصباح  oاالس���م االنجليزي
8
لعصفور سمي به شخصية انجليزية اسطورية
طائر منقاره طويل ذكر في القرآن الكريم
9
 oطائ���ر مغرد وغالبا اصفر اللون س���ميت به جزر
قرب المغرب
قرد من الطبقة العليا موطنه جنوب شرق
10
آسيا

šŚŬƀƯ
جتني على طاريك عذبات االيام
ذكراك ساقت لي جميع القوافي
لك قلب له مع الطيب وقفات
وبين الضلوع الحانيه قلب صافي
المن ذكرتك والليالي القديمات
فزيت من نومي لو كنت غافي

رأسي
حيتان صغيرة ف���ي قمة الذكاء  oصوت
1
الضحك
طير صغير مهاجر يصطاد على ش���واطئ
2
المتوسط  oمحب (معكوسة)
في السلم الموسيقي  oأثر الضوء  oقط
3
األماك���ن التي تخف���ى فيها األش���ياء o
4
افتداء
طير ال يطي���ر يعيش في الق���ارة القطبة
5
الجنوبية  oاصاب اآلخر بحيث لم يقو على الحركة
حي���وان ضخم يبيت فترة الش���تاء  oفي
6
السلم الموسيقي  oحرفان من كراج
حيث تدخل (معكوسة)  oحروف كروان
7
(مبعثرة)
طائر ال يقوى على الطيران ألوانه زاهية
8
خالبة  oوحدة قياس الطاقة
هرب  oثعبان ش���ديد الس���مية ذو أوداج
9
منتفخة كان من مقدسات قدماء المصريين
حيوان أفريقي ضخم له قرنان من الشعر
10
الكثيف  oحيوان اسطوري في التراث الصيني

حاول إنقاذ هاتفه من المرحاض فتحولت لمأساة
أراد ش���اب صيني س���يء الحظ إنقاذ
هاتفه الذكي الذي سقط سهوة من جيب
س���رواله في بالوعة مرحاض ،فعلقت
يده في الداخل بش���كل اس���تحال عليه
سحبها مرة أخرى بسهولة ،ولم يتمكن
من إخراجها س���وى بمس���اعدة رجال
إنقاذ.وكان الش���اب المنحدر من إحدى
مدن مقاطعة تشيجيانغ الصينية يحاول
اس���تعادة هاتفه م���ن البالوعة ،فأدخل
ي���ده بالكامل ،ولم يس���تطع تحريرها،
فظل يصرخ حتى س���معه ش���خص قام
على الفور باالتصال برجال اإلسعاف،
إلنقاذه ،الذين حضروا سريعاً.
وتمكن المس���عفون من إنق���اذ الرجل
وس���حب يده من البالوعة في وقت اس���تغرق س���اعة كاملة ،وكانت النتيجة إصابة الشاب باحمرار وتورم يده،
واعتبر ما حدث درساً قاسياً له وتحذير بعدم اصطحاب هاتفه ثانية إلى المرحاض.

شاب ميت يلعب
الدومينو قبيل جنازته
قام���ت امرأة م���ن بورتوريكو ب���وداع ابنها الميت
بطريقة مبتكرة حيث أجلس���ته إل���ى طاولة وجمعت
األصدقاء واألقارب للعب الدومينو معه.
ويبدو هذا الش���اب وكأنه يفكر بعمق لترتيب أحجار
الدومين���و ،وأصدقاؤه من حول���ه ،ولكنه ميت في
الواق���ع .وكان الش���اب جومار أغواي���و كوالزو قد
تعرض إلط�ل�اق النار في إحدى حانات بورتو ريكو
األحد الماضي قبل عيد ميالده الثالث والعشرين بعدة
أيام.وقررت والدته أن تودع ابنها بطريقة مش���رفة
وتق���دم له فرص���ة أخيرة للع���ب الدومينو بحضور

أصدقائه للمرة األخيرة قبل أن يدفن .ويظهر جومار
وهو يرت���دي مالبس زرقاء ،ويجلس ورأس���ه إلى
األسفل بين أصدقائه وأفراد عائلته .ويذكر بأن هذا
الش���اب هو أحد ثالث ضحايا قتلوا في حادث متعلق
بتجارة المخدرات.
وليس���ت هذه هي المرة األولى التي تودع جثة رجل
ميت بهذه الطريقة في بورتو ريكو حيث قام منظمو
جنازة أحد المالكمين بإظهاره في وضعية المالكمة
وفي وضعية ركوب دراجته النارية ،بحسب صحيفة
ميرور البريطانية.

في غيـــــــــــبتك
تثقل علي الدقايق
والوقت مع غيرك ماعاد
ينطاق.
ربطتني مابين عهد
ووثايق
وخليتني بس للقصايد
واألوراق
واليوم أقولك دون
الخاليق:
ماعيني لغيرك من
النـاس
تشتـــــــــــــــاق
هـذا الحـنان الـلي له الـقـلـب محـتاج
أرجـوك زيـــد بالعـطـا واحـتـويـني
وان كان شفت في وصالي لك احراج
فـي صمت أحبك بين قــلبي وبــيــني
رسائل شوق و اجمل رسائل حب وغرام
قصيرة قوية

سأظل أطلب صحبتك
أذكر حالوة أخوتك
وتظل عيني لألبد
عين تحن لرؤيتك
آآآآه لو تدري بـ قلبي وشـ يقول ؟؟
يوم تقطع خطوتك ” حبل الوصال ”
تشهق أنفاسي ويملكني الذهول !!
وتنرسم في نظرتي كلمهـ ” تعاال ”
احبك بجنون خليهم يدرون وش بيسون ها ها
ها من البحر بيشربون احبك يالمشتاق

