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الكتاب صديق ال يخون

(

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

لوتي  ....لوتي لو غسالة
كافي  ...كافي لو كيمر لو كافي لو شتايكر
شطوله....شطوله مال ماي
تعبان.....تعبان لو حيه
ورطة  ...ورطة الجزائرية لو ورطة و قلم
ثيم  ....ثيم مال مواعين
دوخة  ....دوخة لو البحرين
شبح  ....شبح لو العصر
ابوية  ....ابوية لو بنتاليت
قطر....قطر سريع االشتعال
دمشي = دمشي لو كابرس
أسكت = أسكت وشربت
بشر = ّ
ّ
بشر بتيته

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
كون بقفص وياك مثل البالبل كلما احس بالجوع
من شفتك اكول

فشله = فشله التاير
ً
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

من كد مادعيت اهلل يخليك
ربك دز ملك كلي افتهمنه
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

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

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

أسمي حنان = حنان وفد شويه كعدوني

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

الناس من يخلصصفر تكسر كزاز
وانت عكس الناس كاسر خاطري

رأسي
1

1

اللقب الفني لعاصي الحالني

2

اللقب الفني لصباح

3

أقول لها كالما فيه عتاب

4

نص���ف طوي���ل  oعقل  oش���عور وتمن

نصف عودة.

بتحسن الحال (معكوسة).

ƮƬƘţƪƷ

يخس���ره o
ه���رب  oيصيبه في كبده او ّ

خابصنى كلبى عليك ما ادرى شيريد
مثل اليتيم و ضاع ديناره بالعيد

2

الذي يأبى على نفسه الضيم  oسئم

3

روع وأخاف  oعائلي

4

أدوات نس���تخدمها للصع���ود إل���ى أعلى

اشد قيطان رجلك خاف تعثر بي وتكل للناس
شوفو شلون ذليته

التحاما وقت���اال (مفعول مطلق)  oنصف

كلبي مارضه بغيرك وال حب والرضه بحب غير
والحب مريضه اني وال اري
ابره وال حب بس اريدك
تظل محبوب اليه

والنزول  oاماكن مرتفعة

5

لقبه الفني قيصر الغناء العربي

5

6

متشابهان  oيد  oنصف لبيب.

قادت.

7

لقبها الفني سوبر ستار العرب

8

نصف س���جال  oأعطاه ما يجعله يقضي

6

ثم���ر النخيل (مبعثرة)  oتعه���د بالعناية

والرعاية والصرف (معكوسة  oانت (باالنجليزية).
7

أصابه الغرور  oالذي يقوم بالرشف.

8

لقبها الفني النجمة الذهبية

تعلم....أن اكبر لؤلؤة في العالم اسمها

9

لقبه الفني الهضبة

لولينسي  ،ويبلغ ارتفاعها 24سم ..

9

نصف جوار  oكثير الهبل (بالعامية)

10

نجم األغنية العربية

10

براءة (مبعثرة)  oصدر

وقته

اني احبك من جنت يم اهلل طين ليش تسالني
شوكت حبيتك

دير بالك تتكبر على الناس شكد ميعلة السعف
تاليتة مكناسة
وجهك حيل صافي تكول توم كروز?وانه من
الشمس صاحولي إيتو

هل تعلم ؟
ـ أن أقصر رجل في العالم هو الهندي
(جول) إذ أنه ال يتجاوز طوله أكثر من
إثنين و ستين سنتيمترا.
ـ أن المنجم المسمى ( سيبرابيالد) الذي
إكتشف في البرازيل أنتج أضخم سبيكة
ذهب إذ بلغ وزنها  600كيلو غرام دفعة
واحدة.
ـ أن ضوء الشمس يصل إلى األرض في
 8دقائق0
ـ أن تونس هي أكبر دولة من حيث إنتاج
الزيتون
ـ أن نابليون بونابرت كان يقضي وقت
فراغه في حل األلغاز.
ـ أن أول من وضع صورة على العملة هو
اإلسكندر المقدوني .
ـ أن المشوار الذي يقطعه الدم في مجراه
كل يوم يبلغ  168مليون ميل .
ـ أن القلب يخفق في اليوم أكثر من 103
خفقة.

مصري يقتل خطيبته وامها بسبب ترتيبات الزفاف

من كد ما اجدي لشوفتك كل يوم?امس
حسبولي راتب بالرعايهP:

قت���ل مص���ري خطيبت���ه ووالدتها،
وأشعل النار في جثتيهما ،ثم حاول
االنتح���ار بالقاء نفس���ه من الطابق
الرابع .وذلك حسبما أورده موقع «
بوابة األهرام».
وكشفت تحقيقات الشرطة ان المتهم
رجل ف���ي الثالثين م���ن عمره ،قام
بقتل خطيبته ووالدتها بعد ش���جار
حاد نش���ب بينهما بس���بب ترتيبات
حفل الزفاف .
حيث طعنهما بسكين كانت بحوزته،
وقام بإش���عال النيران في الش���قة،
ثم القى نفس���ه من الطاب���ق الرابع،
واصيب بكسور ونقل على اثرها الى قسم العناية المركزة .فتحت الشرطة محضر بالحادثة لحين شفاء القاتل
وتحويله الى النيابة العامة.

لعبت بروحي دعبل حتى اراضيك.00وياشامت
يمر ياخذله جقه
كومني المعلم كلي عرف الدار @كتلة الدار
وحشه بدون االحباب
قف تحت المطر وافتح يديك فما جمعته حبك لي
وما سقط فهو حبي لك
تخيل صديقك توة من مات وحبيبك فات من
عندك يزفوه عليك اللة دمعك المن يطيح للمات
لو لليزفوه

خليجي يسافر خصيصًا..لحرق منزل صديقته
قضت محكمة بريطانية بسجن قطري لمدة
 10س���نوات ،بتهمة إحراق منزل صديقته
السابقة.
القط���ري ،وهو في الرابعة واألربعين من
العمر ،يعمل خبيراً في مجال الس�ل�امة من
الحرائق في شركة نفطية قطرية.
صب م���ادة كحولي���ة بيضاء عبر
الرج���ل ّ
الفتحة المخصص���ة لدخول وخروج الهرة
األليف���ة في ب���اب منزل صديقته الس���ابقة
البالغ���ة من العم���ر ( 31عام���اً) في بلدة
الستلي ،وقام بإشعالها.

وحاصرت الني���ران الم���رأة وصديقة لها
لكنهم���ا تمكنتا من النج���اة من خالل القفز
من النوافذ.
ً
وقامت الش���رطة البريطانية الحقا باعتقال
الرجل أثناء توجهه إلى مطار هيثرو القريب
من العاصمة لندن للعودة إلى قطر.
ودانت محكمة التاج بمدينة إكسيتر دانت،
الفاعل بتهمة إحراق منزل صديقته السابقة
بس���بب الغيرة والغضب ،وقضت بس���جنه
عشر سنوات.

