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السيىء ال يظن بالناس ال سوءا النه يراهم
بعين طبعه

(

حظك
اليوم

ǁȂưǳơ

مهنياً :تب���دأ هذا اليوم بإج���راء تغييرات إيجابية
وتصحيح���ات مادية ،وتس���عى لتطوي���ر معارفك
العلمية عاطفياً :يحاول الش���ريك إس���عادك بشتى
الوس���ائل ،وتظهر ل���ه بدورك االهتم���ام الكافي،
وتقدم له الكثير من الهدايا القيمة

ƔơǃȂŪơ

مهني���اً :ضع نفس���ك ف���ي الواجه���ة واظهر لكل
المراقبي���ن ما أنت قادر علي���ه حين تقرر النصر.
عاطفياً قد تتلقى دعماً من الحبيب أو تس���تفيد من
وضع جيد ل���ه .يكون مزاجك رائق���اً وتبدو أكثر
انفتاحاً وقدرة على تبادل الرأي.

أكو واحد مات أبو كتب عالكبر ماله كيم
أوفر

واحد عربي فتح مطعم وكتب عالباب
 wcتعرفون ليش ؟ عبالة مختصر كلمة
wellcome

ǹơǄȈŭơ

ƣǂǬǠǳơ

ال تظن حي وانساك يل معدنك در
ترتجف كل عضاي من اسمك يمر

أفقي
1

ǅȂǬǳơ

ȅƾŪơ

مهنياً :قد تتاح لك فرصة اس���تثنائية لقلب األمور
لمصلحتك ،فتبدو الش���ؤون المهني���ة مهمة جداً
عاطفي���اً :يمنحك الحظ قدرة مهم���ة على تحقيق
التقارب مع الشريك ،وإذا كنت عازباً يكون الحب
في مقدمة اهتماماتك

Ȃǳƾǳơ

مهنياً :لن تتر ّدد في توجيه المالحظات الجارحة،
تش���ت ّد الضغوط وربّما تضطر إل���ى إهمال عملك
أوالقيام بورش���ة تصليحات مكلفة عاطفياً :تر ّكز
على العالقات االجتماعية وخصوصاً مع أشخاص
من المحيط نفس���ه حين تتبادلون اآلراء واألفكار
عن الخير لجميعكم

ƩȂūơ

مهنياً :بريق أمل ّ
يطل من خلف حجاب االنتظار ،كن
واثقا بأن ال شيء يقدر على الحط من المعنويات
المرتفع���ة عاطفياً :تحتاج إلى رضا الش���ريك وال
سيما أنك في مرحلة حاسمة من حياتك معه

األميرك���ي الذي ابتدع الكلمات المتقاطعة

 oهدم
2

نزاالت ومواقع  oمتشابهان

3

حب  oعاصمة جمهورية ايرلندا

4

نواعير  oاس���م علم مؤن���ث بمعنى نظر

بحب وشغف.

ƮƬƘţƪƷ

5

اله  oيتراجع في أدائه أو في طموحه.

6

االسم القديم لماليزيا

7

تسبب في تعطيل العمل عن االستمرار o

مهندس ألماني اشترك في صنع سيارة مرسيدس
8

وحدة قي���اس متناهية الصغر تعادل جزء

من المليون من المليمت
ه���ل تعلم ان اخطر قندي���ل بحري هو الذي

هل تعلم ان اشهر عداء عربي هو الجزائري
نور الدين مرسلي.
هل تعلم ان اكثر الس���يارات انتاجا منذ عام
 1937ه���ي الفولك���س فاج���ن والتي بلغ

مهنياً :تجد نفسك في موقع الرابح ويتضح لك أنك
حققت انتصارات متعددة ،وهذا ما يزيدك حماسة
وثق���ة بالنفس عاطفياً :أنت قليل الصبر وقاس���ي
القل���ب وتميل إلى إث���ارة العدائي���ة والتو ّتر أينما
حللتوهذا ما يسبب إحراجاً للشريك معظم األحيان

مالك من السما نازل شهد بيك مو دم يجري
بعروكك شهد بيك تكلي شبيك بس هدني شهد
بيك اذا انته عسل الزك بديه

كلهم رقبتي سدادة

يعيش في استراليا حيث قتل  70شخصا.
مهني���اًّ :
خفف النمط وال تبادر الى ش���يء وانتبه
من ح���رق المراحل أو من خيب���ة وتراجع ،إيّاك
واالصط���دام بأحده���م عاطفياً :تنع���م بنهاية يوم
سعيد بعدما أمضيت أوقاتاً مسلية برفقة األصدقاء
والعائلة وأنستك مشاغلك لبعض الوقت

šŚŬƀƯ

مرة مصري خلة راسة بلبطل كلولة ليش

ّ
وتخف الضغوط ويصبح
مهنياً :تس���تعيد حماستك
 ǹƢǗǂǈǳơاللق���اء أس���هل من الس���ابق ،تتمتع بثق���ة عالية
بالنفس وتقرر إدخال تعديل مناس���ب على حياتك،
ً
جميال ومميزاً
فتتخ���ذ هذه األخيرة طابعاً مختلف���اً
عاطفياً :انقالب لمصلحت���ك ،حان الوقت لتفصح
عن مشاعرك تجاه من تحب ،لتكون المسيطر في
الشؤون العاطفية الرومانسية
ً
بتحس���ن ملموس ،ذلك
مهني���ا :تبش���ر األوضاع
ّ
ƾǇȏơ
لغياب المعاكس���ات الرئيس���ة ،تفسح لك الظروف
في المج���ال إلنجاح مس���اعيك وإلثبات الحضور
وتس���تعيد ش���هيّتك على الحياة عاطفياً :يدعوك
الش���ريك إلى أن تتخلى ً
قليال عن موقفك العدائي
تجاه بعض األمور ،وأن تأخذ الحياة بصورة أكثر
ً
مرحاً
وتساهال
مهنياً :تتيح لك الظروف التعبير بسهولة وطالقة
ع���ن مختلف آرائ���ك ومن دون ح���رج أو إرباك
ƔơǁǀǠǳơ
عاطفياً :أفكارك واضحة وأسلوبك مسالم ال يخفي
تحديات وال اس���تفزازات ،وهذا م���ا يثير إعجاب
الشريك

مهنياً :ال تفقد اتزانك وال تحاول أن تفرض هيمنتك
ً
عاقال وادرس األمور بهدوء
على اآلخرين ،بل كن
عاطفي���اً :ال ت���زال النجم المحب���وب الذي يرغب
الجميع في أن يكونوا معه في الحفالت الحلوة

الكلمات املتقاطعة

ǲǸūơ

ً
عمال تنال على أثره ترفية مس���تحقة
مهنياً :تنهي
ً
وتنويهاً وتهنئة من أرباب العمل والزمالء عاطفيا:
ال تكن متردداً في ما يتعلق باالهتمام بالش���ريك،
فهو مالذك األخير في الملمّات والمصاعب

تحشيشات

انتاجها  21مليون سيارة.
ه���ل تعلم ان افضل متزلجة لعام 1994هي
السويسرية فريني شنايدر.
هل تعلم ان اضخم مصارع هو ساليفا فوالي
من هاواي البالغ وزنه 263كجم.
هل تعلم ان اطول مضي���ق يقع في اليونان
حيث يبلغ طوله 6،3كم.
هل تعلم ان اضخم عصير مش���كل صنع في
عام  1994والذي بلغت كميته  13الف لتر
في مدينة فالدلفيا( امريكا).
ه���ل تعلم ان اكبر صندوق فش���ار صنع في
امري���كا ع���ام  1994والذي بل���غ حجمه
187متر مكعب.
ه���ل تعلم ان اس���رع متزلج ه���و االمريكي
جيفري هاملتن وال���ذي يقطع 388كم في
الساعة

9

أغنية لعبد الحليم حافظ

10

شاعر جاهلى من أصحاب المعلقات.

رأسي
ذرة من المادة مشحونة بشحنة سالبة أو
1
موجبة  oنبات عطري يستخدم مع الشاي
بيوت  oحالي
2
ح���رف عطف  oاح���د الوالدين  oدعاء
3
أثناء الصالة.
نزيف األنف  oش���اعر فرنس���ي معاصر
4
تميز شعره بالتعقيد (بول .)....
نصف واحد  oينقص  oرمز الكبريت في
5
الكيمياء
سقيا الزرع (معكوسة)  oانتفاء الشيء
6
ونفاده (معكوسة).
حالة نفس���ية فيها من الح���زن والضغط
7
والغضب الكثير  oيصبح طريا.
سلس���لة من األحداث للترفيه أو كأوامر
8
للكمبيوتر
أديب���ة أميركي���ة كانت مصاب���ة بالعمى
9
والصمم والبكم
حيوان زاحف ضخ���م منقرض  oحاجز
10
مائي

هندي يدخل «غينيس» بالكتابة بأنفه
اس���تطاع هندي دخول موسوعة غينيس بسرعته
الفائقة في الكتابة على جهاز الكمبيوتر بأنفه ،ففي
 48ثانية تقريباً تمكن من طباعة عبارة مؤلفة من
 103أح���رف متفوقاً على محطم الرقم القياس���ي
المس���جل عام  2008كاتب العبارة نفس���ها بأنفه
آنذاك في دقيقة و 33ثانية.
وكانت لجنة الموسوعة طلبت من الهندي محمد
خورش���يد حس���ين كتابة جملة باللغة اإلنجليزية
معناها بالعربية «لجنة غينيس لألرقام القياس���ية
تحدتن���ي بأن أطب���ع هذه العبارة باس���تخدام أنفي
بأسرع وقت ممكن» .وقد أثبت بالفعل جدراته في
التحدي وحقق رقماً قياسياً.
هذه ليس���ت المرة األولى التي يدخل فيها حسين ( 23عاماً) من حيدر آباد موسوعة غينينس ،فسبق أن حطم
رقماً قياسياً في سرعة الطباعة بأصابعه على لوحة المفاتيح لكتابة جميع األحرف األبجدية اإلنجليزية في زمن
لم يتجاوز  4ثوان.

أتعارك ياحلو ألجلك واطك طك ...
وللحساد اذب حرملوأطك طك ...
افرح من تراسلني وأطك طك ...
وأطك أصبع بس تسأل عليه
مامتنة من الجوع من عاشرتنة
َ
الشوك من فاركتنة
بس متنة من
بلعيد اودي اشواك واكتب تهاني
وارسل سواد العين للمانساني
على الباكيت كتبوا احذر التدخين .
وعـــلى افراكك ابــد مــا حـذرتني .
حبيت وحده بصدك والقلب هية اختار وبيوم
اجتني جو علي او بيهم شيوخ اكبارمنهة سال
تكلي جوي لهلي خطار خطابه
ساللتكم نسب يوسف نسبها
الدنيا بغير نظراتك نسبها
الوادم ميه بالميه نسبها
بس نسبة جمالك سبعمية
انه بحبك ابد مايوم غشيت
وعن كل البنات النظر غشيت
وابد بغالتك مافديوم غشيت
وكل اليحبون غشو عليه
يكولون الصبر للفرج مفتاح
طلع لوتي الفرج سواها بصمه
طبع كلبي يعجبك لمن يحب مثل طبع الكبر
مايحمل اثنين
على طاري الثكل التبيعه وياي
اذا اثكل عليك ال هلو تنساها

بريطاني يتناول آالف الحشرات ليتجنب أمراض القلب
اتبع ش���اب بريطان���ي ،طريقة
غي���ر اعتيادي���ة ف���ي تن���اول
الطعام ،حيث اعتمد على تناول
الحش���راتً ،
بدال م���ن اللحوم
واألطعم���ة األخ���رى ،بعدم���ا
اكتش���ف وج���ود تاريخ وراثي
بين أف���راد عائلته ف���ي الوفاة
المبكرة بأمراض القلب.
ونشرت صحيفة «ديلي ميل»
البريطاني���ة ،ان الش���اب 24
عاماً اجرى بعض األبحاث في
مجال دراسته ،والتي أكدت أن

الحش���رات تح ّد بشكل ملحوظ
من مس���تويات الكولس���ترول،
وتقلل فرص اإلصابة بأمراض
القلب ،كما أنها تتمتع بقيمتها
الغذائية العالي���ة ،التي تتفوق
على الحمية النباتية والحميات
األخ���رى ،حيث تحت���وي على
قدر أكبر م���ن بروتين اللحوم،
وقدر أكبر م���ن «األوميغا »3
الموجود باألسماك.
وكشف الش���اب ،أنه يتناول ما
يزيد عن عش���رة آالف حشرة

صرص���ور اللي���ل ،وخمس���ة
آالف ج���رادة ،وألف من ديدان
الش���مع ،حيث يتناول شطائر
الج���راد خالل وجب���ة اإلفطار
محضرة من دقيق الش���وفان،
بينم���ا يتن���اول سندوتش���ات
صرص���ور الليل خ�ل�ال وجبة
الغ���ذاء ،وفي العش���اء يتناول
إحدى الشطائر المكسيكية التي
تعرف باس���م «تاك���وس» مع
الديدان الشمعية.

