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إذا أردت السلم فاستعد للحرب

ƦƔů
ƭƺǀƫř

ǁȂưǳơ

مهني���اً :كل من تأنى حصل عل���ى مبتغاه .ها أنت
تحصل على ما كنت تتمناه لتحقيق مستقبل واعد
وزاه���ر ،نجاح تلو آخر ،وتق��� ّدم ملحوظ على كل
الصعد عاطفياً :حيات���ك العاطفية غنية ،وتجعلك
أكثر انفتاحاً على الخارج ،فتجد نفسك أكثر طالقة
في الكالم والتواصل مع الشريك

ابتداء من اليوم تش���عر بارتياح وانفراج،
مهنياً:
ً
ƔơǃȂŪơ
فمركور يعاود س���يره المباش���ر في برج الحوت
ليزيل بعض االلتباس الحاصل منذ بداية الش���هر،
وضوحا عاطفياً :يس���هل
ويجع���ل افكارك اكث���ر
ً
عليك إيصال رسالتك إلى الحبيب بدون تشويه او
ّ
تتوضح الرؤية اكثر ويصبح التواصل
تحوير ،قد
معه مناسبًا
مهنياً :يعاود كوكب مركور س���يره المباش���ر في
 ǹƢǗǂǈǳơب���رج الحوت ،فيزيل بعض االلتباس في ما يخص
س���ف ًرا بعي ًدا ،او رحلة ،او عالقة مع احد االجانب
او الغرب���اء عاطفياً :عالقتك باآلخرين يس���ودها
جو من التفاهم ،وخصوص���اً أنك منفتح لى الحيا
االجتماعية أكثر من ذي قبل

ƾǇȏơ

تحشيشات
اكو نمله تركض ورة سيارة اسعاف ليش
؟؟؟؟ حتى تتبرع بطل دم

اكو معلم سال واحد غبي كلة احسب من واحد
للعشرة باالنكليزي كلة 9 8 6 5 4 3 2 1
 10كلة وال سفن وين وديتهة كلة شربتهة
بالطريق

اكو ثالث شباب راحو سفرةواحد منهم بخيل
اول واحد كال اني علية كباب وشياش اثاني
كال اني علية خبز وطماطة سالو ثالث كالولة
انتة شنو جيب كال راحجيب اخوية واجي

الكلمات املتقاطعة

ǲǸūơ

مهني���اً :يزيل ه���ذال اليوم بع���ض االلتباس ّ
لكنه
يدعوك ال���ى التفكير الجيد قبل التصرف .قد تقوم
بسفر مفيد جداً عاطفياً :تكون برفقة شريك العمر
وتنس���ى إلى جانبه كل همومك ومشاغلك ،وتنعم
بالهناء

(

أفقي

ومتنوعة فال تس���مح لها
مهنياً :الضغوط متع ّددة
ّ
بالتأثي���ر في أدائك وش���هرتك عاطفي���اً :يبدو أن
المعاكسات والضغوط لم تعد تسيطر على أجوائك
العاطفية ،وتحمل إليك المزيد من اإليجابيات

1
أمامكم
2

أعطى رأي���ا خبيرا  oإعادة تدوير المواد

ǹơǄȈŭơ

ƣǂǬǠǳơ

مهنياً :يكتم���ل القمر في برج العذراء فيضعك في
موقف جي���د لتنفيذ بعض الرغب���ات واإلفادة من
تطور يحصل ف���ي بعض المؤسس���ات .عاطفياً:
نتائج إيجابية لعالقة س���ابقة تبعد القلق وتتخطى
بعض العقبات بسرعة قياسية

ǅȂǬǳơ

مهني���اً :القمر المكتمل في ب���رج العذراء ال يثير
البلبلة في األجواء وال يول���د األخطار ،لكن علي
الحذر بعض الش���يء عاطفياً :مهما تكن العقبات
كثي���رة فهي لن تحول دون تحقيق بعض الرغبات
المشتركة مع الحبيب

ȅƾŪơ

مهنياً :القمر المكتمل في برج العذراء يناس���بك،
وش���خصيتك القوية تخيف اآلخرين ،وتدفعهم إلى
التفكي���ر ملي���اً قبل خ���وض أي مواجهة معك في
العمل عاطفياً :الحبيب قد يكون الس���بب في نجاح
مشاريع أعددت لها بدقة متناهية

Ȃǳƾǳơ

مهني���اً :القمر المكتمل في ب���رج العذراء يتحدث
ع���ن موضوع س���ري أو غامض أو ع���ن انتماء
لك تحرص على كتمانه عاطفياً :لقاء رومانس���ي
مع الش���ريك بعيداً عن المحي���ط ،وهذا يضع حداً
للخالفات السطحية بينكما

* لكل بقرة في سويسـرا شهادة ميالد
تسجل في سجالت الحكومة.

* الحيوان الذي إذا قطعته نصفين ال
يموت دودة األرض ،بل تتحركان في اتجاه
معاكس.

* أطول الحيوانات عمراً السلحفاة ...وقد
يصل عمرها إلى  140سنة.

* تصنع معظم معلبات الطعام مستديرة
الشكل ألن الشكل المستدير أقل كلفة وأكثر
ً
احتماال للضغط والضربات عند النقل.

* أضخم حيوان يعيش على سطح األرض
هو الحوت األصفر البطن ويبلغ وزنه 15
طناً
* المياه الحلوة تتجمد قبل المياه المالحة.
* عدد اللغات الحية في العالم  2700لغة

ƩȂūơ

مهنياً :القمر المكتمل في برج العذراء يقترح عليك
الحذر ف���ي حياتك المهنية وتحصل على معنويات
غير منتظرة ترفع من منسوب حماستك عاطفيا:
تهتم بمسألة تتعلق بالشريك وبمحيطك العائلي ،ما
يستوجب منك ّ
التأني في التعاطي معه

تقريباً.
* أول من استخرج البنزين من البترول
األمريكيون.
* أول من استعمل الشوكة في تناول
الطعام الملك هنري الثالث ملك فرنسا.

2
3

البلد الوحيد في العالم الذي ال يضع اسمه

على طوابع البريد  oحرف نفي.

ƮƬƘţƪƷ

1

قارن في الحجم لي���رى مدى التطابق o

سقوط

الطبيعية

القمر المكتمل في برجك يزيدك جاذبية ،لكن احذر
بعض المس���تفيدين وتسعى إلى تجس���يد أفكارك
الخالقة على أرض الواقع عاطفياً :يوم مناس���ب
للعالقات العاطفي���ة العاصفة والرومانس���ية ،أو
للبدء بعالقة جديدة

مهنياً :القمر المكتمل في منزلك الثاني عشر ،أي
في العذراء ،يدعوك إلى التكتم وقد يجعل أمراً من
الماضي يظهر مجدداً في حياتك .عاطفياً :احترام
الش���ريك ضروري ،وال سيما بعد س���وء التفاهم
الذي تك���رر بينكما غير مرة وأعاق تطور العالقة
بينكما

رأسي
قائل العبارة « :البحر من ورائكم والعدو

3

ƔơǁǀǠǳơ

šŚŬƀƯ

جعل اآلخر شريكا  oنظام نقل الرسائل
مش���اركة في األفكار حول موضوع ما o

ما بعده.
4

مجم���وع احتياجات المكت���ب من الورق

4

نصف قارب  oنصف أرسل

5

مسرحية سياسية قدمها دريد لحام

5

6

هوادة  oنصف ناشط

وبمعنى اعتمد عليه

7

مدينة أسبانية في أفريقيا محاطة بأراض

واألقالم وغير ذلك

مغربية  oيقترب كثيرا في القيمة أو العدد
خلف (بالعامية)  oمناس���بة تعود بشكل

8

مستمر  oنصف راجع
9
لونسكي
10

6

كريه الرائحة  oمتشابهات

7

طيب الطع���م وارائحة  oعاصمة اروبية

(معكوسة)
8

رئي���س أميكي س���ابق اش���تهر بفضيحة

في فرنسا

نص���ف يرج���و  oحمام بخ���ار حديث o

نصف تالي.
9

مدينة ترفيهية اميركية كبيرة منها نسخة

نصف مركز  oوضع الش���يء في الركن

المرأة التي ال زوج لها أو الرجل الذي ال

زوجة له  oخالون من النجاسة
10

فاكهة كالخوخ  oزناد (مبعثرة).

طباخ يضع يديه في الزيت المغلي
يتوافد الكثير من الس���ياح على مطعم شعبي في
والية أوتار برادي���ش الهندية لكن ليس بهدف
تذوق النكهة اللذيذة بل لرؤية طباخ هندي يقلي
الطع���ام بيديه العاريتين م���ن دون ألم وحروق
ولو طفيفة.نشرت صحيفة دايلي ميل البريطانية
مقطع فيدي���و للطباخ الهن���دي رام بامبو (60
عاماً) أثناء قيامه إغراق يديه العاريتين في زيت
طع���ام مغلي يصل إلى درجة  200درجة مئوية
لإلمس���اك باألس���ماك المقلية ،في مشهد يوحي
وأنه يض���ع يده في صح���ن الطعام.وأكد أنه لم
يصب بأي حرق على مدى  40عاماً من وضعه
يده في الزيت المغلي مش���يراً إلى أنه اكتش���ف
قدرت���ه الخارقة بالصدفة حين وضع يده بالخطأ
ً
بدال من االستعانة بملعقة الطعام وفوجىء حين
أخرجها أنه لم يصب بأي أذى.

ياتحب ،أو تحب أو أجيك ،أو أجيك
يعني ف ّكر ،وق ّرر  ..ياتبي ،أو تبي !!
 .ما أحبك فـوق االرض ،..وبـس ياكـل
الخاليـق
« حتى تحت االرض ،..أحبـك يابعـد مـن
داسهـا
واهلل ّأني لجل حبك ؟
كنت أداااري هـ العروق .
خايفه لو  /يوم  ,تكتب { أسمك }
بـ راحة يديني !
أغليك ..
معلومة قديمة  ,ولكن ..
حبيت أجددها مع الوقت تجديد
أروح وأرجع  ,تختلف بي أماكن
تزيد لحظات العمر  ( ,حبك يزيد ) ..
آلحب أطهر شي ممكن يآلقيه
شخص يدور ~ في ( حيآته * حيآته )
عقب ما شافتك عيني  ..حار عقلي
والقصايد ..
صار عندي حل واحد  ..يا ( أحبك )  ..أو
أحبك !!..

يمنية طلقها زوجها  3مرات
بسبب المخلوع صالح
ربط رجل مصير حياته الزوجية بالسياس���ة
فكانت النتيجة ه���روب زوجته التي له منها
 3أوالد إلى منزل والديها بعدما اكتش���فت أن
زوجها طلّقها  3مرات بسبب الرئيس اليمني
المخلوع عل���ي عبداهلل صالح.وفي التفاصيل
وفقاً لصحيفة الراي الكويتية اليوم الس���بت،
هرب���ت زوج���ة يمني من من���زل زوجها في
العاصمة اليمنية صنعاء ،مدعية أنها أصبحت
محرمة عليه بعدما طلقها ثالث مرات متفرقة
من���ذ عام  ،2011بس���بب الرئي���س اليمني

كثر ماني أبتسم !
الجيت اضمك !!..
وكثر ماني أنطوي  ..العشت همك !!
وكثر ماني آتشتت !..
الجل ألمك !..
كثر ماغنيت لك  ..ياهلل تعالي !..
نوريني  ..سود بعدك ! ..
هالليالي !..
كثر ماهزيت لك غصن الشعور !..
كثر ليل !..
وكثر نور !..
وكثر ماقلتي  « :تجي مره نطير !
نرسم الدنيا مواويل وعبير ..
وآنا بس وحدي األميرة !!
وأنت وحدك لي أمير !..
وكثر !  ..........ما احبك كثير !!!..

الخلوع علي عبداهلل صالح.
وكان ال���زوج ال���ذي لم يُذك���ر تفاصيل حول
عمره أو هويته يحلف على أم أوالده الثالثة
بالط�ل�اق ف���ي كل مرة يهرب فيه���ا الرئيس
المخل���وع أو تؤكد فيها مصادر صحافية بأنه
توفي.وف���ي كل مرة كان يقول لها« :الطالق
علي أيضاً إن صالح مات
من زوجتي وتحرم ّ
وش���بع موت ولو ظهر حي���اً زوجتي طالق
طالق» ،لكن في كل م���رة يظهر فيها صالح
حياً تحسب على الزوجة طلقة.

