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الحسابات الجيدة تصنع أصدقاء جيدين

ƦƔů
ƭƺǀƫř

ǁȂưǳơ

مهنياً :تتاح لك فرص مميزة تتعلق بعملية نش���ر
أو تروي���ج او بيع ،كن جاه���زاً لبعض العروض
والتطورات .قد تقوم بس���فر ،ال تتنازل عن حقك
عاطفي���اً :تمضي هذا اليوم بالقرب من األصدقاء،
مغادراً الجمود ،مستغنياً عن العقالنية التي عرفت
بها

ƔơǃȂŪơ

ً
مهنيا :مس���تفيداً من نصائح الزم�ل�اء وخبرتهم
يمكنك أن تزيد من مدخولك وتحس���ن استثماراتك
عاطفياً :تكثر الصدامات وتعاني على األرجح عدم
تفهم الحبيب حاجاتك الش���خصية أو عدم تقديره
رغبتك في بعض الحرية

ً
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

تحشيشات
اكو واحد راح للكصاب كلة اريد رجلين
مال طلي فصفن علية الكصاب وكلة اي و
الطلي اكعدة على طابوكات !!؟

كو فد مصري ديركض والعراقي ديركض
وراه
ديركضون علة الحافة مال العمارة
المصري وكع والعراقي وكع وراه جلب
برجلة كالة سبني العراقي كالة نعلعلة
والديك

أفقي

مهني���اً :ينتقل كوكب فين���وس إلى برج الدلو لكي
يلقي الضوء على شراكة تتخذ أهمية كبيرةاعتباراً
من ه���ذا اليوم .عاطفياً :تس���تعيد ثقتك بنفس���ك
وبالمحيطين بك وتج���د أن الوقت مؤات لتكريس
عالق���ة متينة بعائلتك وباألصدق���اء الذين ابتعدت
عنهم فترة

ƣǂǬǠǳơ

مهني���اً :ينتقل فينوس إلى ب���رج الدلو ليعلن عن
بع���ض الفوضى في حيات���ك المهنية لكنك تفيض
ً
طويال
حيوي���ة وتتخلص من مش���كالت أزعجتك
عاطفياً :تبذل كل الجهد إلرضاء من تحب وجعله
أكثر تق ّربًا منك ،وتستعيد دينامية حياتك العاطفية

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

مهني���اً :ينتقل فين���وس إلى برج الدلو فتس���كنك
رغبة في اقتناء أش���ياء ثمينة أوفي شراء بعض
الكمالي���ات عاطفي���اً :إن���ه يوم العاطف���ة والحب
والحضور االجتماع���ي ،إذا كنت عازباً احتماالت
كثيرة أن تلتقي \»توأم روحك\»

Ȃǳƾǳơ

مهنياً :ينتقل فينوس إل���ى برجك لتحتفل بجاذبية
كبيرة وس���حر تمارس���ه على الجميع وال ترفض
التعام���ل م���ع اآلخري���ن عاطفي���اً :تناقش بعض
الش���ؤون العائلية العالقة وتتخذ بش���أنها قرارات
مهمة وصائبة

ƩȂūơ

ً
مهنياً :تعيش يوماً
جمي�ل�ا وال داعي إلى تلطيف
ً
الكلم���ة ،ويحمل بالتأكيد حلوال تخلصك من التعب
عاطفياً :ال تصدر األحكام العشوائية على الشريك،
ألنك قد تظلمه من دون مب ّرر

مدينة عربية فيها أكبر موانئ العالم – o

عاصمة فنزويال
2

تتكل���م البرتغالي���ة دون دول أمي���ركا

الجنوبية
3

مجموعة متكررة من التصرفات واألداء

يسبق عمال معينا  oلسباق للخيل

ƮƬƘţƪƷ
هل تعلم أن تكلفة نكسة  1967جاءت على
النحو التالي:
األردن 6094 :قتيل ومفقود.
سوريا 445 :قتيل و 1898جريح.
مصر 20,000 :قتيل.
اسرائيل 872 :قتيل.
إلى جانب ذلك ،فإن اسرائيل التي كانت تبلغ
مس����احتها قبل هذه الح����رب  13,000كم2
أصبحت بعدها  42,000كم.2
ه����ل تعلم أن ضحايا الحرب األهلية في لبنان
بلغت حسب مصادر الشرطة اللبنانية ولغاية
 1992 3 9م����ا يل����ي 144,240 :قتي����ل
و 197,506جري����ح .إلى جانب 17,415
مفقود.
هل تعلم أن خسائر حرب التحرير الفيتنامية
بي����ن الث����وار والجي����ش األميرك����ي بلغ����ت
 200,000قتي����ل و 500,000جري����ح
فيتنامياً أما عدد الضحايا المدنية فقد بلغ بين
ع����ام  1965وع����ام  1973أكثر من 450
أل����ف قتيل ومليون جريح ،كم����ا تهجر أكثر
من  12مليون فيتنامي .أما خسائر الواليات
المتحدة األميركية فقد بلغت  46,572قتيل
وأكثر م����ن  153,329جري����ح إلى جانب
 2273مفقود أعيد منه����م إلى الحرية فقط
 .590وس����نة  1973و 68سنة  1975م.
إلى جانب إس����قاط أكثر م����ن  3719طائرة
حربية و 4869مروحية حربية .أما خسائر
كون����غ وفيتن����ام الش����مالية  737000قتيل
ومليون جريح أما مادياً فقد تكلفت الواليات
المتحدة  108باليين دوالر أمريكي.
هل تعلم أن الخليفة الذي أنشأ دار الحكمة هو
الخليفة العباسي المأمون بن هارون الرشيد.
ودار الحكمة أنشئت خصيصاً لترجمة ونقل
الكتب من اللغة العربية إلى اللغات األعجمية
وبالعكس ،وبذلك توس����عت وازدادت المكتبة
العربية بش����كل كبير جداً حت����ى غدت بغداد
قبلة العلماء وطالب العلم من مختلف أنحاء
العالم.

šŚŬƀƯ
يجي يوم واشوفك تبجي مثلي دموع
وعلى فراكي اشوفك حـيـل مــقــهور
دنيـــا الــبـاع بــيــه يــصـيــر مبــيـوع
عبـــالــك بــيــه دارت بـيــك مـــــتدور
شــــسوي بذكــــرياتك خذهــــن ويــــاك
لو تــــعرف تحــــب ما جـــــان ولـــــيت

رأسي

1

َ
تحاش االنتقاد واالنفعال الشديد وال تتط ّرف
مهنياً:
في مواقفك ،وتنجح في إعادة بناء ما ته ّدم ً
سابقا،
وبدء صفحة جديدة عاطفياً :يكون من الالفت جداً
قيام أحد من ه���م حولك بمحاوالت للفت انتباهك،
لكنك لن تعيرهم أي اهتمام

ً
مهنيا :يتعقد برنامج وقتك بعض الشيء ،واليوم
هو الوقت المناسب لتكون على مستوى المشاريع
التي س���تدافع عنها عاطفياً :تدعو الش���ريك إلى
مصاحبت���ك في هدوء الحياة ف�ل�ا دعوات صاخبة
وال حياة اجتماعية حافلة

الكلمات املتقاطعة

ǲǸūơ

مهين���اً :يدخل فينوس منزلك الحادي عش���ر ،ما
يخفف الضغط المهني ويبشر باالستقرار عاطفياً:
تعي���ش أج���واء رومانس���ية ولقاءات ح���ارة ،و
تتعدد المناس���بات االجتماعية التي تصلك ببعض
االشخاص المميزين

(

4

مثل األم  oفاز بالسالمة والحياة

5

قدح  oأخذ ورد وكر وفر

6

العامل���ون في مجال عالي التقنية  oإعط

باللهجة المصرية
7

الشديد الصالبة (معكوسة)  oعكس برد

8

أعطى توجيه���ات ال تقب���ل الجدل  oرد

وواجه  oضعف شديد
9

معافى

10

العب كرة انجليزي في نادي ليفربول

1

ذو رائحة طيبة  oتشاور في األمر

2

كب وصب  oعلمنا به األكرم

3

ملك بابل الذي بنى الحدائق المعلقة

4

مجاميع النقود المدفوعة في المش���اريع

االستثمارية  oأكل بنهم
5

ثلثا كاس  oالبنات استمررن

6

ترسل بالبريد  oأعناق (معكوسة)

7

عمليات حيوية في الجسم (متابوليزم) o

عكس حلو
8

رابع أعلى قمة في العالم (في أفريقيا)

9

أتقن  oترك وامتنع

10

دولة أفريقية يعني اسمها (قمة األسد)

كلب مدمن على أكل الحديد يبتلع  23رصاصة
اعتاد كلب من نوع «مالينوا» البلجيكي على التهام
أش���ياء غريبة مثل الحدي���د وآداة تحكم التلفزيون
وفلتر جزازة عشب ،لكنه هذه المرة تفوق بابتالع
عش���رين  23رصاصة.ق���ال مال���ك الكل���ب الري
براس���فيلد من «مونتي���ن هوم» بوالية أركنس���و
األمريكية إن «بينو» كان يتصرف بشكل عادي حتى
تقيأ» مضيفاً أنه اكتش���ف حينئذ رصاصة طولها 3
بوصات تقريباً في البركة.كما الحظ براسفيد اختفاء
عدة طلقات من عيار  308وحينها أسرع بنقل كلبه
إلى طبيب بيطري حيث كش���فت صور األشعة عن
وجود ترس���انة صغيرة في معدة الحيوان .وأعربت
الطبيبة البيطرية الدكتورة سارا شيلتون عن خشيتها من حدوث تأثير فتاك بسبب تفاعل األحماض في معدة بينو
مع المعدن وأكدت أن مخاوفها األولى لم تكن حدوث انفجار بل تس���مم.وأزالت ش���يلتون  16خرطوشة من معدة
بينو وتركت اثنتين في المرىء ً
بدال من إطالة فترة الجراحة التي اس���تمرت ساعتين حيث قدرت بشكل صائب أن
الحيوان سيتخلص من هاتين الرصاصتين سريعاً.

بعد كلمه احبك ماتجي وياك والكلمه حبيبي
تستحقهة وال كلمه جميله تلوك وياك بس كلمه
اكرهك هاك اخذهة
ضل اسمك نبض فاضحني صبح وليــل
يدك بگلبي سيــــف وتــجــــرح الدگه
قبل جان بشارعنه ألك أثار
عمت عين المقاول بلط الشارع
االواني الفارغه تحدث ضجه اكثر من االواني
الممتلئه وكذلك البشر الايحدث ضجه وذو
العقول الفارغه فال تضيع وقتك بالمجادله معهم
حية واجت بسكوت تلدغني رادت
من كثر مامهموم لدغتني ماتت
منو گال الشماتة عذبونه اهواي واهلل اللي
نحبهم عذبونه اكثر
دزيتلك روحي بضرف من توصلك اقراها
لوتبقى يمك لالبدلو ترجع انت وياها
اغلى من العمر جنت اصورك ..أثاريك ماتسوة
لحضة من عمري عايشها ..
بعد ماكو صداقه وراح اكلك ليش الن صديقي
باك محفضتي وقهرني
من خان غيرك الجلك
..يخونك الجل غيرك..
هذه حقيقه وليست حكمه.

امرأة تخوض معركة قانونية لتحمل ببويضات ابنتها المتوفاة
تخوض س���يدة أمريكي���ة معركة قانونية للحصول على حق االس���تفادة م���ن بويضات ابنتها
المجم���دة ف���ي بريطانيا بعد وفاتها ،لتتمكن من أن تحم���ل بحفيدها على أمل أن يعوضها عن
فقدان ابنتها.وطالبت الس���يدة البالغة من العمر  59عاماً والتي لم يتم الكش���ف عن اس���مها
م���ن المحكمة ،نقض الحكم الصادر عن لجنة الموافقات القانونية لس���لطة اإلخصاب واألجنة
البريطانية عام  ،2014والذي رفضت فيه الس���ماح للمرأة بإخراج بويضات ابنتها المجمدة.
وكانت بويضات االبنة قد تم تخزينها في مركز «آي في إف هامر س���ميث» في لندن ،بعد ان
تم تش���خيص إصابتها بس���رطان األمعاء عام  ،2008ولكن سلطة اإلخصاب رفضت السماح
لوالدتها بالحصول على البويضات ،ألن االبنة لم تمأل االستمارة الخاصة بكيفية التصرف بهذه
البويضات بعد وفاتها في عام .2011واس���تمعت المحكمة العليا إلى أن المرأة تطالب بشحن
البويض���ات إلى نيوي���ورك ،حيث تمكنت من الحصول على موافق���ة إحدى عيادات اإلخصاب
لمساعدتها على إخصاب هذه البويضات من نطاف متبرع ومن ثم زراعتها داخل رحمها.

اعزك حتى بغيابك
ويهمني راحه اعصابك
اريدك تفرح وتضحك
وال دمعه تدك بابك

