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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 :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

šŚŬƀƯ
مساء سعيد كأنه عيد ...ورساله ود
ألجمل يد ..وبوسه رد ألحلي خد
البحر البر النجم الشمس الجبال كلها
تشهد بغالك
اللي يقول البعد ينسيك األحباب قله يجي
ويشوف حالي بعينه

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

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

رأسي
أقس���ى المواد في الطبيعة  oيرق ويتقبل

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.

4

ليث (معكوسة)  oثلثا واد

5

نعمل عمال ونداوم على عمله  oعكس

6

بقايا زائدة في آخر الطعام  oمن أطراف

االنسان
ثلث���ا جاد  oرمز الكبريت في الكيمياء o

7

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

امرأة تؤدي االمتحان وهي في حالة مخاض
تداول مس���تخدمو فيس بوك ص���ورة المرأة حامل
ت���ؤدي اختبار في علم النفس بينما تقع تحت وطأة
آالم المخاض في المستشفى .وانتشرت هذه الصورة
عبر الشبكة وتمت مشاركتها نحو  11700مرة منذ
رفعها الخميس الماضي.واضطرت الطالبة الحامل
توموتراي���س كولينز إلى الذهاب إلى المستش���فى
ألنها تعاني من آالم المخاض ،في الوقت الذي كان
يجب عليها أن تؤدي اختبارها في الس���نة النهائية
من الدراسة في علم النفس عبر اإلنترنت ،بحسب
المنش���ور الذي رفعته أختها عل���ى صفحتها عبر
فيس بوك قائلة لها «س���تصبحين أعظم أم ألجمل
طفل».واستقطبت الصورة تعليقات وإعجاب آالف
المعجبين من مس���تخدمي فيس ب���وك الذين دعوا
لها ولطفلها بالسالمة ،وبالفعل علم موقع «دايلي
إي���دج» بأن كولينز أنجبت طفلة وكلتاهما في حالة
صحية مستقرة.

يدعي احتراق سيارته
كويتي ّ
لتسهل له الشرطة املرور
ّ

ا ّدعى مواطن كويتي أن س���يارته تشتعل في الطريق خالل بالغ للشرطة ،وعلى الفور
س���ارعت إلى المكان لتكتش���ف أنها مجرد كذبة لجأ إليها المواطن لتسهل له المرور
من أمام س���يارة قطعت له الطريق .وفي التفاصيل وفقاً لصحيفة الراي الكويتية اليوم
اإلثني���ن ،كان مواطن كويتي يراج���ع معاملة في مخفر الرميثي���ة في محافظة حولي
الكويتية وحين عاد إلى س���يارته فوجىء بس���يارة متوقف أماممه أعاقته من مغادرة
المكان.وبعدم���ا أصيب بالضجر بس���بب تأخر الرافعة إلزاحة الس���يارة المتوقف من
مكانها ،قرر االحتيال على رجال الش���رطة وتوجه إليهم مرة أخرى مدعياً أن سيارته
تحترق في الشارع ،وصاح عليهم ً
قائال« :لحقوا على سيارتي النار ولعت فيها».
وعلى الفور ،بدأ الضابط ورجال الش���رطة في المخفر يهرعون إلى س���يارته حاملين
طفايات الحريق ،وعند وصولهم إلى المكان وجدوا السيارة كما هي في مكانها.

أحبك بجنون خل يدرون وش بيسوون
بيزعلون ؟ خلهم من البحر يشربون
أحبك وأحب طبعك وأحب حتى حروف
أسمك وأحس بشي يربطنا أظن أنه دفى
قلبك
أنتي أطهر قلب شفته ممتلي كله بياض
أنتي دعوة أم نامت عن ولدها راضيه
أنتي عمري حياتي وآخر آمالي وأنتي والله
رجايه يا بعد حالي
إذا الغواص يحصل على لؤلؤ غالي فأنا
حصلت على حبيبه ما تغيب عن بالي
بالله اسالك عني التغيب وان لقيت غيري
حبيب الله يهنيك بأحلى نصيب
بدمي كتبت اسمك وبدمعي غسلت همك
وعيوني تحسد أمك اللي بحنانها تضمك
بعض الجروح أن جت من أغراب عادي
الموت موت الجرح الجاء من أحباب
تحياتي لك شيلي أول حرف وأقبلي الباقي
هديه و أنتي تستاهلين

