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ليس القوي من يكسب الحرب دائما وإنما
الضعيف من يخسر السالم دائما

ƦƔů
ƭƺǀƫř

ǁȂưǳơ

مهني���اً :حاول أن تك���ون متأنياً ج���داً في اختيار
خطواتك المس���تقبلية ،الحظ يساعدك على تحقيق
التق ّدم ال���ذي كنت تطمح الي���ه عاطفياً :اإلصغاء
الدائم للش���ريك يوفر عليك الكثير من المشكالت،
تفس على نفس���ك
ويوطد العالقة بينكما صحياً :ال ُ
حتى ال تتخطى حدود قدرتك على االحتمال

ƔơǃȂŪơ

مهني���اً :المزاجية في العم���ل ،غالباً ما تؤدي الى
صدامات ومش���احنات مع اآلخري���ن ،فحاول أن
تكون ايجابي���اً لترتاح من هذا الوض���ع عاطفياً:
مناقش���ات مهمة تحدد مصير العالقة المستقبلية
مع الشريك ،مهما يكن إطارها

تحشيشات

اكوفديوم واحد يلعن بلشيطان وهومتلثم
سألوا ليش كاللهم اخاف احتاجة فديوم...
اكو موظف المدير مالتة كلش بخيل
راحلة كلة اريد اجازةصارلي25سنة مزوج
وممحتفل بعيد زواجي والسنة رايد احتفل
كلة ميخالف بس مو ياخذك الواهس ورة
25سنة تجي تريد اجازة
اكو فد حرامي غبي اتهمو بسرقة بيت
بلمحكمة سالة القاظي ليش سرقت البيت
كلة اني مسرقت شي كلة القاظي لتكذب
مو صاحب البيت شافك وانتة دتسرق كلة
كذاب اني مسرقتة بعدين هو اصلن جان
نايم

 ǹƢǗǂǈǳơمهني���اً :ال تت���ر ّدد في التعبير ع���ن وجهة نظرك
مهما كلفك ذلك ،وفي النهاية ال بد من أن تتوضح
الصورة فتنال حقك عاطفياً :إش���ارات إيجابية من
الشريك تعطيك ً
أمال أكبر في المستقبل ،لكن التريث
ً
واجب الس���تيضاح كل األمور صحيا :واظب على
تنظيم مواعيد تناول الطعام والتمارين الرياضية

ƾǇȏơ

مهني���اً :ال تتس��� ّرع في الحكم عل���ى اآلخرين إذا
لم تك���ن متأكداً ،فقد تجد نفس���ك في مواجهة مع
الش���خص غير المعني بالمواجهة عاطفياً :الصبر
هو من أبرز صفات���ك ،وهذا يجعلك أكثر قرباً من
ً
ومثاال يحتذى في هذا المجال
الناس

ƔơǁǀǠǳơ

مهنياً :تش���عر ببعض التراجع المعنوي ،ويترافق
ذلك مع بعض التر ّدد الذي يفرض عليك الحس���م
قب���ل تفاقم األم���ور عاطفياً :الحف���اظ على وتيرة
واحدة ف���ي العالقة بالش���ريك ،ق���د يدخلكما في
ّ
الممل ،وهذا ليس في مصلحتكما
الروتين

ǹơǄȈŭơ

مهنياً :ابتعد عن النقاش���ات الت���ي ال تجدي نفعاً،
وركز على ما هو أكثر أهمية من أجل عطاء افضل
عاطفياً :إذا كنت ال تشعر باالستقرار مع الشريك،
يج���ب أن تبادر إلى البحث عن األس���باب لئال تقع
في المحظور صحياً :تبدأ برؤية الحياة من منظار
إيجابي تفاءل بالخير فترتاح نفسياً وصحياً

ƣǂǬǠǳơ

ǅȂǬǳơ

ȅƾŪơ

مهني���اً :تؤكد حضورك وتقوى ش���خصيتك ّ
بغض
النظر عن حقل اختصاص���ك وتتميّز بالقدرة على
القيادة ،تؤدي الظروف دو ًرا في تنش���يط البديهة
والحيوية وس���رعة التص ّرف عاطفياً :أحد مواليد
الحم���ل يحيي عندك ذكريات الطفولة والدراس���ة
الحلوة
مهني���اً :ال تكف عن المطالبة بحقوقك ،فقد جهدت
كثيراً وتس���تحق أتعابك عاطفي���اً :يوم ضبابي في
العالقة بالش���ريكّ ،
لكن المه���م التمهل حتى جالء
األم���ور صحياً :التنزه في أحضان الطبيعة مصدر
مهم للنشاط ،وال سيما في الربيع
ً
مهنيا :قد يأتي من يش���كك بقدرات���ك االبداعية،
فحاول ان تبثت جدارتك للنيل منهم عاطفياً :عالقة
قديمة تلوح في األفق ،لكن من األفضل ان تتطلع
الى المستقبل صحياً :المرح والضحك هما مفتاح
الحياة الطويلة ،ومصدر السعادة الدائم

Ȃǳƾǳơ

مهني���ا :تتمتع بطاقة كبيرة عل���ى تمييز األمور،
وهذا يس���جل ف���ي مصلحتك في العم���ل عاطفياً:
مؤشرات ايجابية من الشريك ،والسبب هو إيجاد
مناخ مالئم لتصحيح األخطاء صحياً :الحوار الحاد
ينعكس سلباً على اعصابك ،فتتوتر بسرعة وتفقد
التركيز

ƩȂūơ

مهنياً :كن واعياً جداً في عملك ،األمور دقيقة وقد
تصبح أكثر ّدقة مع مرور الوقت عاطيفا :تس���عى
للقاء الشريك في مكان هادئ ،ما يساعد على حل
بعض األمور البسيطة صحياً :ابتعد عن المأكوالت
الدس���مة ألن وقتك ال يساعدك على القيام ببعض
التمارين للتخلص من رواسبها

ƮƬƘţƪƷ
هل تعلم ان افعى الكوبرا تنثر السم
عن بعد  3امتار.

هل تعلم ان حشرة االسد تحفر
حفر كي يسقط فية النمل االبيض
وياكلها.

الضفدع السام قادر على قتل 50
شخص في الساعة.

هل تعلم ان النمل االبيض اذا سقط
في حفرة ال يخرج منه .

هل تعلم ان طائر اسمه اوكا سام
وكل ما تنوعت الوانة في جسمة
كان سام اكثر.

الكلمات املتقاطعة

ǲǸūơ

مبررة مع الزمالء،
مهنياً :خالفات س���طحية غير َّ
ّ
لكن ذلك لن يترك رواس���ب أو تجاذبات مستقبلية
عاطفياً :إذا كنت راغباً في االس���تقرار ،فالشريك
الحالي هو الش���خص المناسب لهذه الخطوة ،فال
تتردد صحياً :راع الظروف الصحية التي يمر بها
أحد المق ّربين ،وحاول التخفيف عنه قدر اإلمكان

(

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
شحجي وشرد عليك مو كلبي فاير جداحه
هيتر صار لهل الجكاير
ياما رسايل جتني وما فتحتهاورسايل
جتني وحذفتهاإال رسالتك في قلبي حفظتها
اطلب وكولن صار تامرني انته ***
عمري من اول يوم باسمك رهنته
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

اتصل بـ  999لمساعدته في حل «لغز» من باب االستعانة بصديق
تلقت غرف���ة العمليات المركزي���ة بالقيادة
العامة لشرطة أبوظبي ،مكالمة «طريفة»،
من شخص طلب المساعدة في حل «لغز»
ليتمكن من الحص���ول على مبلغ  10آالف
درهم راهنه عليها صديقة في حال استطاع
حل اللغز.
ً
وتفصيال أوضحت غرفة العمليات المركزية
في تصريح خ���اص لـ 24أن «الش���خص
اتصل بغرفة العلميات وب���دأ حديثة بالقول
إنه «دخل في رهان مع صديق له حول حل
أحجية «لغز» ،واتفقا في حال معرفته الحل
أن يحصل على مبلغ من المال قدره عشرة
آالف درهم».
وأضافت غرف���ة العلميات «في البداية كان
التوقع أن الش���خص يود تقديم شكوى على صديقه بأنه حل اللغز ولم يحصل على المبلغ ،ولكن العاملين بالغرفة
تفاجأوا بسؤال المتصل عن إمكانية غرفة العمليات «حل اللغز» من باب قاعدة «االستعانة بصديق» ،كما يجري
الحال في المسابقات التلفزيونية».

صحيح مانكد سويه ومانشوف بعض
يوميه بس انت وسط كلبي يشهد اهلل عليه
بحالتج كله تحجي وانا غامرني السكوت
*** اخاف من احجي بحالتج يصعد السكر
واموت
راح اخفف من غرامك ما بقت عندي
مناعه *** قررت باليوم احبك اربعه
وعشرين ساعه
شنهي القساوة البيك شنهوالعداوة من
بعدحب سنين نصبح عداوة
نورالنبي يغطيك وأية الكرسي تحميك
وربي يسعدك ويخليك ياعراق الخير
تستاهل انطيك الكلب وانطيك ماي العين
وما اريد منك ثمن بس اسمع انك زين
لعيونك الحلوات بس أكتب أشعار حتى
الكمر باليل من عندك يغار
كل مااريد انساك اسمك اسمعه گلبي نهزم
وياك ياهو اليرجعه
أحبك ياورد جوري وغيرك ينضرب بوري
كل الناس فافون بس انت فرفوري
اكتب عهد وياك بيك انته ماخون م شفت
انت دموع تتبره من العيون
كلمه حبيب الروح بس الك تنكال صدكني
اموت عليك مهما البعد طال
تبقه انت فوق الراس وتبقه انت راقي
وندري الذهب ميلوك بس للعراقي
بمحبتك عاديت اهلي واخوتي
وهسه تريد انساك شنهو انته لوتي

ألماني يعيد قناعًا أثريًا إلى مصر «تنفيذًا لوصية أمه»
بعد ش���هر على استرداد مصر لتمثال خشبي عمره نحو
 43قرناً ،قال���ت وزارة اآلثار المصرية في بيان ،اليوم
األحد ،إن مواطناً ألمانياً نفذ وصية أمه بإعادة قناع أثري
يعود للعصر اليوناني الروماني إلى مصر.وكان مواطن
فرنسي أعاد لمصر أول أكتوبر(تشرين األول) الماضي
ً
تمثاال خشبياً يبلغ ارتفاعه  33سنتيمتراً ،بعدما اكتشف
أنه خرج بطريق غير مشروع بعد اكتشافه بجبانة الملك
تيتي أول ملوك األس���رة السادسة ( 2181-2345قبل
الميالد) والواقعة بمنطقة س���قارة جنوبي القاهرة.وقال
المدير العام إلدارة اآلثار المستردة بوزارة اآلثار ،علي
أحم���د ،إن القناع األثري الذي وص���ل إلى القاهرة قبل
بضعة أيام يرجع للعصر اليوناني الروماني  -بين عامي

 300و 500قب���ل الميالد  -وإن���ه كان بحوزة مواطن
ألماني بادر إلى تس���ليمه للمكت���ب الثقافي المصري في
بناء على وصية أمه.وأض���اف أن القناع الذي
برلي���نً ،
يزيد على حجم الوجه البش���ري مصنوع من الخش���ب
المطل���ي بطبق���ة من الم�ل�اط ،وأنه غير مس���جل ،وال
ينطبق عليها قانون حماية اآلثار المصرية الصادر عام
 ،1983إال أن إعادته لمصر «ش���عور راق ونبيل يثبت
حس���ن نية مقتنيه الذي ينفذ وصية أمه التي اش���ترته
وأرادت أن تعيده» إل���ى مصر.وقال إن «بعض مقتني
اآلثار يرغبون ف���ي إعادتها رغم دفعه���م مبالغ كبيرة
في ش���رائها ،التمثال الخشبي العائد من فرنسا (الشهر
الماضي) اشتراه مقتنيه بعشرين ألف يورو».

