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ليست كل األزهار ثمار

(

حظك
اليوم

ǁȂưǳơ

مهني���اً :تبدو واثقاً جداً بنفس���ك وقد تحقق أمنية
ماّ .
تخطط لس���فر او تقوم به او يكون لزميل دور
في ما تؤول اليه الظروف عاطفياً :يوم مناس���ب
الحساسة :إذا كنت تريد تجاوب الشريك
للخطوات ّ
معك ،فستنال ذلك

ƔơǃȂŪơ

ً
تفاؤال ،فقد تشعر بالتعب واالرهاق
مهنياً :كن أكثر
اليوم وعدم القدرة على مباشرة أعمالك عاطفياً:
تسمع اليوم الكثير من كلمات المغازلة من الحبيب
التى تدخل قلبك بسرعة

صيني ديفيك على عراقي فكال  :احنة عدنة
سور الصين العظيم ....العراقي :احنة عدنة
سرة البنزين العظيم

فار سكران كال كل البزازين جوة قندرتي ,
اندار شاف هر اسود كال بس ابو سمرة على
راسي

الكلمات املتقاطعة

ǲǸūơ

مهني���اً :بوس���عك االطمئن���ان ،يس���اهم الحظ في
تهدئة األمور وإحالل السالم والطمأنينة عاطفياً:
في ما يتعلق بالحبيب انت م���درك تماماً اهتمامه
واستعداده للوقوف الى جانبك

تحشيشات

šŚŬƀƯ
شكتبلك ينور العين شكتبلك يناسيني شكتبلك الم
بل روح ما تخلص شكاويه تعال وزور احبابك
تعال وشوف اشبيهم مجروحين جرح جبير يلي
شوفتك تروينه

محشش ديشتغل بمعرض السيارات كلوله منو
ً
مهنيا :ال تحاول أن تس���تفز اآلخري���ن ،فهذا لن
 ǹƢǗǂǈǳơيكون في مصلحتك ،بل س���يؤدي الى خلق متاعب
أنت بغنى عنها عاطفياً :تعاون مع الحبيب وحاول
أن تتخطى مشاكلك معه .ال تفسح في المجال أمام
اآلخرين للتدخل

ƾǇȏơ

اول واحد ركب بطة؟؟؟؟ كال  :نيلز

بالك يعزمك ذئب واخذ النصيحة
يعزم عليك الذئاب وانت الذبيحه
أفقي

ً
مهنيا :ح���ذار مغبّة الخالف���ات والعدائية والكالم
الجارح ،فهي ته ّدد العالقة المتأرجحة أو الجديدة
بالتراجع عاطفياً :قلق الشريك مب ّرر ،وال سيّما ّ
أن
تعاملك معه يدفعه إلى القيام بخطوات مقابلة

1

رئيس دولة عربية

رأسي

2

أحد األبوين  oبلفور (مبعثرة)

1

مقلد المطربات (لبناني)

3

العم���ود الذي يرفع عليه العلم  oمخلوق

2

أح���د االتجاهات األربع���ة  oحيوان بري

كلشي جربت حتة اكدر انساك .بقالي الموت
ترجع لواجربة

األس���م األول للمط���رب ........عياش o

صفيت انا بغيابك كلشي مافيد .مثل صوبت يتيم
بلية نفطات

من نور

ƔơǁǀǠǳơ

ǹơǄȈŭơ

ƣǂǬǠǳơ

مهنياً :أخبار سا ّرة وانفراجات مهمّة تطال الوضع
المهن���ي في الدرج���ة األولى .كما تش���هد حياتك
االجتماعية تقدم���اً وارتياجاً كبيرين .تتحمّس لكل
ما هوجديد وج���ريء عاطفياً :تش���عر بالجاذبية
الزائدة وتت���رك أثراً لدى الجن���س اآلخر .تتأجج
العواطف وتفجر مشاعرك بقوة

ǅȂǬǳơ

مهنياً :قد تتمكن قريباً من توس���يع دائرة نشاطك
العملي ،وهذا س���تكون له الكثير من الفوائد على
غي���ر صعيد عاطفياً :تب���دو مرتاحاً اليوم وتعرف
كي���ف تتخذ القرار المناس���ب ،وتهدئ من روعك
بعض الشيء

ȅƾŪơ

مهنياً :تحاول أن تحس���ن م���ن دخلك المادي من
خالل القيام بمش���اريع جديدة .ال تق���م اليوم بأي
مجازفات وأنت تدرك أنها لن تكون في مصلحتك
عاطفياً :يس���ود جو من الرومانسية مع الحبيب،
ولن تصاب بالخيبة على أثر تص ّرف بدر منه

Ȃǳƾǳơ

مهنياً :تتحس���ن وتيرة عملك وتبدأ ورش���ة عمل
تهدف الى ترميم بعض العالقاتّ .
لكنك لن تحصل
على الفرصة المناس���بة للمباشرة بتنفيذ مشروع
في الوقت الحاضر عاطفياً :تنجح عالقتك بالحبيب
وتناق���ش اليوم الكثير م���ن القضايا المهمة حول
مستقبلها.

ƩȂūơ

4

مهنياً :تحفظ ً
تصوب بعض األعمال
قليال وحاول أن ّ
بهدوء .كن متفهماً للمحيط وتجنب النزاعات .قد
تضع ح���داً لبعض الذبذبات والخالف���ات عاطفياً:
تق ّرب قدر المس���تطاع من الشريك ،فهذا سيريح
الجميع ويمنحك مزيداً من التفاؤل للمستقبل

ً
مهنيا :تبدوحيويتك قوي���ة ،كذلك اإلرادة الجتياز
العقبات واختراق الحواجز الس���ابقة ،حيث تفتح
أمامك الطريق واسعة لعالقات مهنية تجذب الناس
إليك عاطفياً :الرغبة في مصارحة الشريك مهمّة،
لكنها تؤدي إلى كشف األوراق كلها ،فكن مستعداً
ّ
لذلك

مهني���اً :قد يضعك ه���ذا اليوم ف���ي موقف مُربك
فال تنج���رف وراء االنفع���االت .ال تفصح عن كل
ما يجول في رأس���ك وال سيّما اذا كان االمر سلبيًّا
عاطفي���اً :ال تترك الفراغ العاطفي يس���يطر عليك
وح���اول ان تخرج منه .عليك ان تعمل بجهد اكبر
كي تنجح عالقتك بمن تحب

كلشي جربت حتة اكدر انساك .بقالي الموت
ترجع لواجربة

مف���رد عوالم (معكوس���ة)  oمن أطراف

الجسم معكوسة  oمن أسمى المشاعر

ƮƬƘţƪƷ

5

يمس (مبعثرة)
عبر ّ o

6

نبع و اسم مؤنث  oتجسسو (معكوسة)

7

أح���د األبوي���ن  oخط���وة باالنكلي���زي

(معكوسة)

3
طريق

فصل من فصول الس���نة  oاألس���م األول

4

لممثل سوري  ........عقيلي
الش���يئ المفس���د لم���ا يصيب���ه  oأ ّك���د

5
(معكوسة)
6

للتمني ُ oط ُرق  oالقهوة المطحونة

7

اقذف بعيداً  oحقل قمح

8

جمع التكسير لـ سلة  oيقتلهم (مبعثرة)

9

فنانة سورية (زوجة ماهر صليبي)

9

الشعور المسبق

10

دولة عربية مساحتها صغيرة  oدمر

10

عكس صغير  oأتى

طريق باالنكليزي (مكوسة)  oأرشد إلى

8
الطريق

أن أكث���ر الحيوان���ات حدة في الس���مع هي
الذئاب والحمير

وقطبي  oللتعريف

أن  40%م���ن كلم���ات اللغ���ة المالطية . .
عربية األصل
أن أول م���ن عرف القم���ح ،هم المصريون
القدماء ،عام  5400قبل الميالد
أن الحبر المستخدم في ختم اللحوم ،يصنع
من قشور العنب األسود
أن أول مدينة زودت بش���بكة هاتفية  . .هي
باريس عام 1880م.
أن أول ص���ورة فوتوغرافية ف���ي العالم تم
إلتقاطها ،كانت في فرنسا عام 1826م
عندما يفقد األخطبوط إحدى أذرعه الطويلة،
تنمو ذراع بديلة لها تدريجياً فيما بعد
هل تعلم أن أول ما خلق اهلل القلم.

الجيش األميركي يخترع بيتزا تظل طازجة لـ 3سنوات
تمك���ن علماء تابعون للجي���ش األميركي من اختراع
بيت���زا ،يمكن أن تظل طازجة لثالث س���نوات أو أكثر
دون أن تتلف ،وذلك حتى يتمكن الجنود األميركيون
من اصطحابها معهم خالل المهمات الطويلة وتناولها
دون الحاجة إلى تسخينها أو إعادة طبخها وإنتاجها.
وتمثل البيتزا التي تظ���ل طازجة مطلباً قديماً للرجال
والنس���اء العاملين ف���ي الجيش األميرك���ي ،والذين
يطالبون بتوفير «وجبات جاهزة» يمكن اس���تهالكها
دون الحاجة إلى مطبخ ،بما يتناسب مع البيئات التي
يعملون بها لفترات طويلة.
وكان إنتاج البيتزا المعمرة أمراً غير ممكن ،بس���بب
أن المكونات الرئيس���ية لها تحتاج إلى مستوى معين
من الرطوبة من أجل الحفاظ عليها صالحة لالستخدام
وطازج���ة ،وخاص���ة العجي���ن والجب���ن وصلص���ة

ه���ل تعل���م أن أول حصار ف���ي التاريخ هو
حصار الملك نبوا خذ نصر لمدينة صور في
السنة  572ق.م.
هل تعلم أن أول جريدة صدرت بالغة العربية
هي جري���دة الوقائع المصرية التي أصدرها
محمد علي باشا في سنة  1828م.
هل تعلم أن أول من فرض التجنيد اإلجباري
هو الحجاج بن يوسف الثقفي والي العراق
في العهد األموي.
هل تعلم أن من ق���ال عبارة لوال أن الموت
أتاني لجعلت جميع الدول األوروبية إسالمية
هو صالح الدين األيوبي.

الطماطم.
كما أن البيتزا تواجه مش���كلة تكاثر كميات كبيرة من
البكتيريا عليها بعد مرور  36شهراً على صناعتها،
إال أن الباحثي���ن التابعين لوح���دة تطوير في الجيش
األميرك���ي تمكن���وا من التغلب على هذه المش���كالت
ً
طويال.
وصناعة بيتزا تعمر
واحتاج العلماء األميركيون ألكثر من عامين من أجل
التوصل إل���ى هذا االختراع الجدي���د ،حيث تم ابتكار
عنصر جديد يوفر الرطوب���ة الكافية لمدة طويلة بما
يحافظ على العجين طازجاً وصالحاً لالس���تخدام دون
أن يتلف.
كما تمك���ن العلماء من تغيي���ر الحموضة في كل من
الجب���ن والعجين ،بما يمنحها قدرة على البقاء بنفس
الجودة لمدة أطول.

عفتك بالشمس حتى اسمر تصير وحتى الناس
تبعد عنك النضره اجيتك وشلكيتك لكيتك نفس
لونك ولشمس سمره
تكول الناس يظحك ابد مامهموم مايدرون همي
مخزن بصدري الدنيه وياي تمشي مكلوب
تسرك ضحكتي وتتحكم بعمري
على فراكك هواي دموع صبيت بكثر ماطشت
الشمات جكليت
نهجم بيت الشماته شكد وفيين بوكت شحت
اصحابي ترسو البيت
ولد يسأل ابوه  ....هل الحب اعمى ؟؟؟ رد عليه
ابوه  ..وقال  :شوف امك وانت تعرف
هجرتني وخاب أملي بيك
ترجع تعاتبتي وتكلي شبيك
نة كلبي شقاوة و محد يطب بية
الوحيد انتة دخلتة وصحت خاوة
اقره الفاتحه من تزكر اسمي
انوب الن ميت عليك واهلل يرحمني
بغيابك كمت ابوس بالحياطين
الن مرة خيالك مر عليهن

إمرأة أسترالية تحمل جنينا برأسين وترفض إجهاضه
إمرأة أس���ترالية تحمل
جنينا برأس���ين وترفض
إجهاضه
يصر الزوجان س���يمون
هوي ورينيه يونج على
الحفاظ على الجنين رغم
معرفتهم أنها طفلة ذات
رأسين عن طريق األشعة
الفوق الصوتية بالرغم
من نصائح األطباء لهما
باإلجهاض”.

حي���ث أظهرت األش���عة
باألبعاد الثالثية أن الطفلة
سليمة وجميع أعضائها
وأنا لديها جس���د طبيعي
باستثناء رأس���ها فإنها
لديها قلب واح ًدا يخفق.
والجدير بالذكر أن هذه
حالة خط���رة من حاالت
التوائم الملتصقة وأنها
حالة م���ن أكثر الحاالت
ندرة .يعي���ش الزوجان

ف���ي منزل في س���يدني
وست في أستراليا وهم
متأكدين من استعدادهم
ألن يرع���وا هذه الطفلة
وأن عائلته���م قوي���ة.
إضاف���ة إلى ذل���ك تقول
والدة الطفلة :كل شيء
يحدث لسبب ،لقد فوجئنا
وصدمن���ا حي���ن عالمنا
بالحال���ة ولكنن���ا نرحب
بوجودها.

