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خداع واحد فقط هو الممكن في المطلق
أال وهو خداع النفس

(

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

ليش البزازين اختفت من بغداد!!!؟؟؟
الن اهل بغداد صبغو كل البزازين وباعوها
على انها بوكيمون!!!!!!

اثنين عجوزية يحجون ويه بعض

ً
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

ƔơǁǀǠǳơ

ǹơǄȈŭơ

االول قال ياريت يكون عندنا دكمة بس
ندوسها يتحققلنا كل شي الثاني قال وياريت

ƣǂǬǠǳơ

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.

ƮƬƘţƪƷ

1
2

تعوٌد غير محمود  oمشي
ّ
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مؤسس علم الكيمياء

4

فيها أعلى قمة في العالم

عطف
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خلل أو مرض (معكوسة)

5
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مخترعو الح���روف البجدية قبل 4000

سنة
7
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 24ساعة  oصغير الحجم  oمتشابهان

هل تعلم أن عدد البرقيات في روسيا أكثر

9

تقال لبدء حديث عن بعد  oغصن

بعشرة أضعاف من البرقيات التي ترسل

10

واضع أسس علم الجبر

في الواليات المتحدة األمريكية
هل تعلم أن وزن ليتر من الخل في الشتاء
هو أكثر من وزنه في فصل الصيف

كوليسترول
هل تعلم أن الفئران تبقى فترة أطول على
قيد الحياة بدون ماء حتى أكثر من الجمال
هل تعلم أن القمر إذا كان بدراً يضيىء
ً
هالال
تسعة أضعاف ما يضيئه إذا كان
هل تعلم أن األناناس كثمر يشبه ثمر
الصنوبريات
في أمريكا تخرج طالب يدعى فرانك دايت
من الجامعة بتفوق وقد كان عمره يو
تخرجه  83سنة ويستعد اآلن الكمال
دراساته العليا (الماجستير فالدكتوراه )
أعلى برج سياحي في العالم (مبني
باالسمنت) هو برج القاهرة اذ يبلغ
ارتفاعه  187مترا ويتالف من  16طابق
وقد صممه المهندس العربي نعوم شبيب

رأسي

َولد  oانهار فانتهت حضارة

العب كرة قدم عالمي

العليق والتوت وال يمت بصلة إلى فصيلة

ƩȂūơ

عليه الحزن ساير كتله شتريد ........كال ارتاح
كلش من اشوفك

أفقي

هل تعلم أن لحم الكنغر ال يحوي على

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

ياغائبا والقلب سائر بأثره شوقي مقيم في
فؤادي كالجبل ان كنت غبت عن العيون
المهاجرا فجميل شخصك في في فؤادي لم يزل
ابشرك طاب الجرح وانته ومات بس حنيت الك
وكمت ولجمته

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

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

šŚŬƀƯ

الدكمة تنداس وحدها !!!!!!!!!

ً
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

ً
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

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

1

ضربتها أميركا بالقنبلة النووية

2

ناقش بحدة  oخوف شديد

3

مصباح  oجود

4

اط���رح واق���ذف  oمتش���ابهان  oحرف
في القمح وما ش���ابه  oعميق ال ش���يء

تحته (معكوسة)
6

ضمير المتكلمين  oجبل في سوريا

7

يعيش  oأسف على ما فات

8

من القارات  oمتشابهان  oعضو متعدد

الوظائف في الرأس
9

شخصية قاتلة في األدب المصري  oمن

اليونان
10

عاصمة بلد أوربي محايد  oيس���تدل به

على المكان

قطري يدخل زفته بسيارة على عجلتين

ال تظن يوم انساك كل لحظة وياي من اسمع
انتة بخير تضحك لي دنياي
نايم حبيب الروح نايم على الريش خايف على
السنتات كاضية ترميش
كالو ما تمر بس وية االحالم طيفك يا وكت حتة
اظبط الساعة
عيوني بغير طيفك كرهن النوم .وعندي خالف
رسمك ما لهن داعي .والن بذراعي اشمن
ريحتك دوم.تجي ساعات افكر اشبك اذراعي
ردتك ضوه لعيناي ردتك مطر صيف ؟
وسفة اطلعت غدار وضاع العمر حيف
ناسي ونسيت الناس بس ما نسيتك حللت دمي
اليوم بالدم لقيتك
حية واجت بسكوت تلدغني رادت
من كثر مامهموم لدغتني ماتت
ياهو المثل هالضيم  ..بالدنية شايف ؟؟؟
صرت امشي مثل الطير  ..من كلشي خايف

قرر عريس قطري أن يذهب إلى القاعة
الت���ي ستش���هد حفل زواج���ه بطريقة
جدي���دة ومختلفة ،حين قام بما يش���به
الحركات «البهلوانية” بسيارته.
ويظه���ر ف���ي الفييو الذي نش���ر على
يوتي���وب أمس اإلثني���ن العريس يقود
سيارته وهي تس���ير على جانب واحد
باس���تخدام عجلتين فقط أثناء توجهه
إلى القاعة التي تشهد حفل زواجه.
وما أثار اس���تغراب مستخدمي مواقع
التواصل اإلجتماعي أن الشاب لم يكن
وحيداً داخل الس���يارة بل كان بصحبة
وال���ده وآخري���ن ،في مش���هد وصفه
البعض بالتهور والمخاطرة.

اعرج كسرني البين وبعيوني ماشوف
جابولي طاري هوايىى قمت ازحف
ازحووووووف
اتمنة روحي تصير جرجف وغطيك وتحاظن
اني وياك كل ساعة اشم بيكك
ربك مو عبث من نزل الماي
الن يدري اليشوفك الزم يغص

متظاهرة أوكرانية تقع في حب ضابط مكافحة الشغب
جمعت عالقة حب متظاهرة أوكرانية وضابط من
شرطة مكافحة الشغب خالل االحتجاجات العارمة
التى ش���هدتها أوكرانيا مؤخرا ،وأدت إلى نهاية
حكم الرئي���س فيكتور يانوكوفيت���ش  .وذكرت
صحيفة «الديل���ي ميل» البريطاني���ة ،أن ليديا
بانكي���ف ( 24عاماً) كان���ت ضمن مجموعة من
النساء اللواتي ش���كلن درع بشرى ليفصلوا بين
رجال الشرطة والمحتجين لوقف العنف ،واستطاع
الضاب���ط أندريه الحصول على رقم هاتفها عندما
كانت تبلغه إلحدى صديقاتها بصوت عال ،بسبب
الضوضاء الشديدة من قبل المتظاهرين .واستغل

أندريه الفرصة ودون الرقم وأرسل رسالة نصية
إلى ليديا قال فيها»»على الرغم من كل الصخب
ال���ذى كان حولنا ،تذك���رت رقم هاتف���ك عندما
أعطيت���ه لصديقتك لكننى ال أعرف اس���مك .أريد
الزواج منك» .ووافقت ليديا على لقاء الشرطي
العاش���ق ،في ساحة التظاهرات ،لتولد قصة حب
عاصفة من رحم األزمة .
وقالت ليديا التى تعمل صحفية إنها ال تعرف لماذا
وافقت على لقاء أندري���ه ،ربما أرادت أن تبلغه
أنه يقف فى المعسكر الخاطئ ،واكدت أنها بعدما
تحدثت معه اعجبت به ووقعت في حبه.

