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خير لك أن تؤجل من أن تنسى

(

حظك
اليوم

ǁȂưǳơ

مهني���اً :اذا كنت تبحث عن أفضل الس���بل لتعزيز
موقعك في العمل ،س���تجد أمامك مجاالت متعددة
لتحقيق ذلك عاطفياً :حين تكون الثقة غير موجودة
بفاعلية مع الشريك ،فإن الخالفات ستكون عنوان
المرحلة المقبلة

ƔơǃȂŪơ

ً
مهنيا :خط���وة نوعية تعيدك إل���ى دائرة الضوء
مجدداً ،وخصوصا أنك واجهت في الفترة الماضية
تراجعاً الفتاً في عملك عاطفياً :تجد نفسك مندفعا
للقيام بخطوات مس���تقبلية تجاه الشريكّ ،
لكنه قد
يعلمك بأنه غير جاهز لذلك بعد

مهني���اً :من كان يتمتع بالوف���اء واإلخالص مثلك
 ǹƢǗǂǈǳơيجب اال يستس���لم لألمر الواق���ع ،فأنت قادر على
النهوض والس���ير مج���دداً نحو مس���تقبل أفضل
عاطفياًّ :
تفهم تص ّرفات الشريك مهما بلغت ح ّدتها،
وخصوصا انه تحمل الكثير بسببك

ƾǇȏơ

ƔơǁǀǠǳơ

ǹơǄȈŭơ

يمة يمة  .....كاللها لتخافين مااحب
النواشف .هع هع

يوم حشاش طلع من الجامع شمر
ساعته ليش الن الخطيب كال كلمن

ƣǂǬǠǳơ

ǅȂǬǳơ

مهني���اًّ :
يرطب هذا اليوم االج���واء ويدعوك الى
التنازل والتكيّف مع اآلخرين عاطفياً :أحد مواليد
الحمل يع���ود من الماضي ،إنما ليدفعك هذه المرة
إلى االرتباط بعالقة عاطفية جدية.

ȅƾŪơ

مهنياً :إعطاء الرأي قد يدفعك إلى تغيير الحقائق،
ما ينعكس إيجاباً عليك عاطفياً :مصارحة الشريك
بالحقيقة صعب���ة ،لكنها قد تح���دد طبيعة العالقة
لأليام المقبلة

Ȃǳƾǳơ

مهني���اً :تتخلص من بعض القلق بس���بب وضعك
المال���ي ،ويس���اعدك على االنتباه أكث���ر عاطفياً:
للحري���ة ثمن باهظ ،فإذا كنت مس���تعداً لدفعه فال
تتردد في مصارحة الشريك

مهني���اً :ال تق ّدم خدمات مجاني���ة اذا لم ترغب في
ذلك ،وال سيما أنك لن تجني شيئاً من ذلك عاطفياً:
يس���جل ل���ك ،لكن في
العف���و عند المقدرة إنجاز
َّ
المقابل حاول ان تظهر بعضاً من قوتك

حاجاني الفرح رايد عالقه وياي كتله سنين
صار الحزن خاطبني
ماجذب وأكلك باجر انساك
عفتني وذكريات اهواي خليت
اذا كل حايط البي اسمك ايطيح
على هل حاله الزم نهدم البيت

أفقي

رأسي

1

مادة طبيعية عطرة الرائحة  oكتاب شرح

1

مخترع الراديو  oطرق

2

عاصمة البرتغال

2

للتعريف  oنثر الماء

3

موسيقى جزائرية مغاربية  oخراب

3

ملكة مصرية قديمة

4

المادة في النبات تصنع الغذاء

5

آلة موس���يقية وترية تركية  oحمام ينقل

4

تقويم سنوي (فارسية األصل)

5

برقوق (مبعثرة)  oاكتمل (معكوسة)

6

متشابهان

7

جبال في أميركا الجنوبية  oفيه يرس���م

الكلمات (جمع)

مهنياً :يحمل إليك ه���ذا اليوم انطالقة جديدة نحو
آفاق واس���عة ونجاحات مهنية قد تس���اعدك على
تطوير قدراتك عاطفياً :أوقات سعيدة في طريقها
إليك ،وتظهر مالمحها في بعد أيام وال س���يما أن
النيات صافية في هذا االتجاه

مهني���اً :تط���ور كبير ف���ي العمل ،بس���بب دعمك
ً
مستقبال زاهراً عاطفيا:
مشروعاً نوعياً يضمن لك
حب ولقاءات رومانسية تزيدك تق ّربًا من الشريك،
لكنك تحذر مناقش���ة بعض المواضيع الحساس���ة
معه

šŚŬƀƯ

بساعتة يموت

مهني���اً :الني���ات المبيتة عند بع���ض الزمالء لن
تكون في مصلحتك ،فس���ارع إلى توضيح وجهة
نظرك من خالل رس���ائل حاس���مة عاطفياً :تحرك
من الش���ريك يعيد تصويب األمور ،ويضع العالقة
بينكما على السكة الصحيحة

مهني���اً :تحوالت س���ريعة في العمل ترت���د ايجاباً
على وضعك الم���ادي والمهن���ي عاطفياً :يحاول
الشريك معرفة مشاريعك المستقبليةً ،
أمال منه في
مساعدتك على تنفيذها بنجاح

ƩȂūơ

عجوز شافت ذيب بالغابة صاحت

الكلمات املتقاطعة

ǲǸūơ

مهنياً :يحاول بعضهم تش���ويه سمعتك في العمل
فكن ح���ذراً ،علم���اً أن نتائج أعمال���ك لن تظهر
قريب���اً عاطفياً :واجه الش���ريك بالحقيقة ،فأنت ال
تس���تطيع االبتعاد عنه .التفاهم التام بينكما أقوى
من الخالفات

تحشيشات

الرسائل قديما

ƮƬƘţƪƷ
تعلم أن الرازي اول من استخدم
الخيوط في الجراحة
ھل تعلم أن اول دبابة في العالم
كانت موجودة في بريطانيا
ھل تعلم أن أن أشعة الليزر أقوى
من أشعة الشمس بأربع مرات
ھل تعلم أن اللغة المالطية ھي أكثر
اللغات تأثراً باللغة العربية
ھل تعلم أن العنبر يستخرج من أمعاء
حوت العنبر وھو مادة قيمة في صناعة
العطور
ھل تعلم أن زرقاء اليمامة كانت تبصر
الشيء من مسيرة ثالثة أيام
ھل تعلم أن أول من أشاروا إلى تفتيت
الحصى في المثانة ھم األطباء العرب
ھل تعلم أن  -الرأرأة  -تعني تحريك
العينين و إدارتھما لتسديد النظر على
الھدف
ھل تعلم أن الجاذبية على القمر تساوي
سدس الجاذبية على األرض
ھل تعلم أن الذھب يوزن بالجرام
والماس بالقيراط
ھل تعلم أن عدد بحور الشعر
ھو  :ستة عشر بحراً

6

أداة نصب في اللغة

7

يركب  oظل

8

منتجع س���ياحي مص���ري  oمتحجرات

الرسامون

ملونة في البحر
فل���وس  oأن���س وتس���لية م���ع االهل

9
واالصدقاء
10

نبات جف  oممثل سوري جسد شخصية

ملك مصري

8

زبالة  oهاج وعصى

9

خيّال كريم الخلق

10

اضخم ما بناه إنسان في التاريخ

اميركية تهنئ زوجها على «خيانته»
لها عبر إعالن في صحيفة
وق���ع كلمة قد يك���ون وقعها أقوى وأقس���ى من حد
الس���يف ،مثل هذه األمريكية التي قررت االنتقام من
خيانة زوجها من خالل نش���ر إعالن تهنئة في إحدى
الصحف المحلية.
وكتبت في اإلعالن التي نش���رته في صحيفة توليدو
باند بتكساس بمناسبة انتظاره مولوداً من عشيقته:
” أود أن أهنئ ش���ارا كورمي���ه وباتريك براون …
إنهم���ا ينتظران مولوداً  ,أتمنى أن تكونا واقعين في
الح���ب ً
فعال وأن تنجح عالقتكم���ا دمت بخير ،زوجة
باتريك ،تيميشيا براون “ .وعلى الرغم من غياب أي
معلومات حول اسم الزوجة أو تاريخ نشر اإلعالن في الصحيفة ،لكنه وضع على موقع ” ريديت ”  ،بعد أن
نشرته على فيس بوك فيما رفض أصدقاء وأقارب كورميه الذين يسكنون في تكساس التعليق على اإلعالن.

الهوى هذا اليمرني اتخيلك بي
حتى التقي وياك منين ما اجيت
يعني بمعنى اخر مستحي احجيه
تره بس انت غيرك ما اشتميت
حبيت قبلك نعم بس موصدك حبيت وراسلت
ناس شكثربس بالعجل مليت منتظريمتى تجي
طول العمرتانيت ردتك تجي من وكت وماجيت
ظميت عيني الك ولشوفتك حنت ولوقلبي يرهم
مسج غيرة مادزيت
ذا كنـت وحـيـدآ فال تـشـعــر بـالحــــــزن ,
فــــقـــط ,تــــذكــــــر أن الـــقــــــمـر وحيد.و
رغم وحدته يبقى اجمل ما في الـسماء
حببـت انســـان رغـــم أنـه أبكانـــي ،،
وأبكيــت انسـان رغـم أنـــه أحبنــي
وفــــي اإلثنيـــن هنـــآك جـرح ،،
فلـذلك سأبتــعد عـــن الحـــب
قضية اسمك على اسمك ماشخطنة
ازدحام احنة على دربك وماشي خطنة
شتضن من كد حالتك ماشخطنة
اليشوفك ينشخط مية بالمية
كل حلو ينباس بس إنت الوحيد
دخنه بيك وعدنة صارت هوسة
خدك يكهرب واليبوسه يطيح
كمنه من إبعيد ناخذ بوسة
عبرت وياك مرحلت العالقات
اليظن نتفارك من الناس مجنون
شاعريتي امنالهوة مو من فراغ
اولمن اكتب يرتجف حتى الشعر
اني فاتح جامعة بس للغرام اواني علمت الحرف
يبني سطر
شفت ورده بيسارك عيني طارت بيك
اعمى وما شفت باليمنى سجينك!

تقيم حفل زفافها في المستشفى التي يحتضر فيها والدها
فاجأت عروس أمريكية والدها المصاب بالس���رطان
بإقام���ة حفل زفافه���ا داخل المستش���فى التي يرقد
فيه���ا في أيامه األخيرة ،بعد أن ألغت جميع خططها
السابقة لليلة العمر حرصاً منها على حضور والدها
للزفاف قبل وفاته.
وبعد أن علمت كريستال غيل أن سرطان الرئة يمكن
أن يودي بحياة والدها في أية لحظة ،قررت أن تلغي
حفل الزفاف المقرر في يوني���و (حزيران) المقبل،
وتقيم حفل زفاف مبكر في مستش���فى موزيس كون
في مدينة غرينزبورو بوالية كارولينا الشمالية يوم
الجمعة الماضي.

ولم يس���تغرق التخطيط لحفل زواج كريس���تال على
خطيبها مايكل لي نيدهام س���وى أيام قليلة ،واضطر
العروسان إلى إتمام اإلجراءات على عجل والتحرك
بس���رعة قبل أن يفتك المرض بالس���يد كينيث والد
العروس.
وأب���دى طاقم العاملي���ن في المس���تفى تعاوناً كبيراً
إلنجاح حفل الزفاف ،وسارع بعض العاملين فيه إلى
تزيين الممرات التي ش���هدت دخول العروسين ،كما
أعد مطبخ المستش���فى كعكة خاصة بهذه المناسبة،
ول���م يعلم األب بخطط الزف���اف إال في اليوم المحدد
له.

وأخرجت الممرضات كينيث على كرس���يه المتحرك
عبر أروقة المستشفى ليصل إلى القاعة التي كانت
تنتظره فيها ابنته برفقة عريس���ها وما يقارب 20
شخصاً من األصدقاء المقربين.
وبعد إتمام الزفاف عبر كينيث عن س���عادته لتمكنه
م���ن حضور زف���اف ابنته وتمنى لها حياة س���عيدة
برفقة زوج المس���تقبل ،وأكد أن ل���م يكن ليمانع لو
جرى الزفاف في موعده السابق ،لكن ما حدث أدخل
الس���عادة على قلبه واطمأن على مستقبل ابنته قبل
وفاته.

