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)

الحقيقة طموح ليس في متناولنا تحقيقه.

(

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

ً
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

نصائح محشش . :
 -1اذا نمت ال تنسى ان تغلق عينيك ..
 -2رضا الوالدين اهم من طاعة امك وابوك ..
 -3اغسل الماء جيداً قبل شربه ..
 -4اذا اقفلت الباب ولم ينقفل معاك تاكد انه
مغلق ..
 -5احذر من الزواج فهو السبب الرئيسي
للطالق ..

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.

ƩȂūơ

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

كلي شلون اموت كلبي حتة انساك
سبع ارواح كلبي شلون اموتة
حظنك صار جنة واني صرت بليس
ومن ياباب افوت بليس للجنة
صاير ما اشوفك بس باألحالم ........يعني
شلون ؟اخلص العمر نايم
اهدااء الى غريب بغداد حمزة هواي مشتاقلك
ههههه

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

اكوا فد حجية واكفا بالشارع تندعي و تكول
ياربي كون تمطر زلم دارت شاف طفل كالت
يا اللة بدت اتنكط

ً
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

ƮƬƘţƪƷ
الس���لحفاه والذبابة واالفعى ال تمتلك حاسة
السمع.

اول حيوان سار على قدميھ في التاريخ ھو
الديناصور.

السالحف ليس لھا اسنان.

اغلب الطيور ال تمتلك حاسة الشم.

اول م���ن اس���لم من االنصار ھ���و معاذ بن
عفراء.

مدينة روس���ية تعرضت لكارثة نووية o
1
حيوان صغير يتحمل العطش أكثر من الجمل
له عالقة برأس الدولة  oمكان ذو سقف
2
خفيف التقاء الشمس
دولة في وسط آس���يا فيها أطول سد في
3
العالم وأكثر من  %80من سكانها مسلمون
اختالط األمر في موضزع ما
4
خصل���ة حس���نة  oتوجد ع���ادة في بناء
5
الجامع والجامعة وأحيانا البرلمان
توقف في الميناء  oمادة تدخل في بياض
6
األبنية
تجدها في البحر وقد تحتوي على ما يتخذ
7
كمجوهرات
ارتف���اع في جانب الطريق  oغش���يم o
8
عبودية
ذو مكان���ة خاص���ة وذات احت���رام o
9
متشابهان
م���كان مفتوح يحوي حياة برية  oقرص
10
للمعلومات

رأسي
عسكري في سلك تنظيم حركة السيارات
1
في المدينة
ش���خصية نس���ائية إجرامية في السينما
2
المصرية  oياسين  oمن الخروف
مدينة م���ن مدينتين يابانيتين القت عليها
3
أميركا قنبلة نووية
اسلوب أو أداة لتحقيق غرض ما  oبداية
4
ضوء النهار
كتاب صغي���ر (مبعثرة)  oكثير  oخاص
5
بي
ما يتس���ابق عليه العامل���ون في صناعة
6
اإلعالم
معاتبة  oاقعد
7
حاسة من الحواس غير العادية في معرفة
8
ما خلف األشياء الظاهرة
للسؤال  oمسحوق متفجر استخدمه في
9
األصل الصينيون
ذات حركة خفيف���ة وجمال  oفعل بمعنى
10
تجعله قويا

فشلت في استعادة الوصاية على قرد

غالي و عزيز هواي و اغله من العيون من كثر
نوحي عليك ماظل الي عيون •
يريح الشوك للطيبين ودنه
شمابعدو علينه أيزيد ودنه
وحك الطيب وأهل الطيب ودنه
نظل للموت وياكم سوية
خلل سوه جمالك بالقناعات
األجمل من جمالك وين نلكاه
بعد حتى الحلو امن انقارنه وياك
يم حسنك انكله (استغفر اهلل)
أحبك مو حجاية ابشعري تنكال
أحبك صوت حسره ابين االنفاس
ألن حبك احساس بروحي موجود
وبعد ما الكي كلمة اتوصف االحساس
فرق اعيونك اعله الوادم هواي
لذلك لمن اتمر صعبه يمشون
بحيث اتبين انت عيونك كبار
واليمك شلع ما عدهم اعيون
سولفلي بعد محتاجك هواي
محتاجك ابكد ما فاركتني
رحت جم يوم عني وتعرف اشصار
عشر سنين يمكن كبرتني

خاضت صاحب���ة القرد الذي عمل على
تخري���ب متجر «إيكيا» ف���ي تورنتو،
معركة وصاية عنيفة الستعادته ،وذلك
بعد إيداعه في إحدى محميات الحيوانات
بكندا .إال أن المالكة ذكرت ،أخيراً ،أنها
لن تستأنف الدعوى ،وستنسحب نظراً
لالحتمال الضئيل في كس���ب القضية،
وبسبب تكاليف المحاكمة.
وذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية
أن المحكم���ة ألزمت المدعية بدفع 83
ألف دوالر ،إلى جانب رس���وم القضية
الخاصة بها .يذكر أن السلطات الكندية
ق���د أودعت القرد ف���ي محمية طبيعية
بعد تسببه بحالة من االضطراب داخل
متجر «إيكيا» ،وأرعب الزبائن.

تعال ارجع حبيبي لخاطري شبيك...
أريد اضحك من كلب مو من شفايف
إجه كالسيكي جرحك بس حصر حيل ..
......وأبد مايشبه جروحي البقيه
ولبسته إ َكبال عينك خاطر تشوف ..
شلون إمكيف بهاي الهديه !

ان الة االس���طرالب الة فلكية لقياس ارتفاع
الكواكب.
اكبر دولة من ناحية سكان ھي الصين.

قلم الرصاص مصنوع من الجرافيت.

ثلثي اجسامنا مكونة من الماء..

اعلى الجبال ھو جبل الھماليا.

فرنسية تتزوج خطيبها المتوفى!
بعد الحاح طويل تمكنت سيدة فرنسية من الحصول على موافقة الرئيس الفرنسي فرانسوا
هوالند للزواج من خطيبها الذي توفي قبل شهر واحد من زفافهما بعد اصابته بأزمة قلبية
.هذه السيدة الحزينة التي تدعى باسكال تمكنت من استخدام قانون فرنسي غامض يسمح
لألشخاص بالزواج من أشخاص متوفين في ظروف خاصة.
وستنظم باسكال بعد حصولها على الموافقة التي تنطوي على جانب قانوني حفل عاطفي
يحاكي حفالت الزفاف التقليدية ،لكن العروس ستكون حاضرة بمفردها ،حيث ستقف أمام
عمدة مدينتها وهي تمسك بصورة مايكل .
وقالت باسكال»سأكون زوجته ،وسأحمل اسمه من اآلن فصاع ًدا على الرغم من رحيله،
فهو مازال رجلي ،وكتبت للرئيس هذه الرسائل من كل قلبي».
وعاش���ت هذه السيدة مع خطيبها سبع س���نوات قبل شهر وفاته المنية قبل عقد زواجهما
في يونيو 2012

