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وأي حسام لم تصبه كاللة  ..وأي جواد
لم تخنه الحوافر

ƦƔů
ƭƺǀƫř

ǁȂưǳơ

مهنياً :قد تعترضك بعض المطبّات في العمل ،لكن
ذلك لن يحول دون قيامك بالمهام الموكلة إليك كما
يجب عاطفيا :كن جاهزاً لتلبية طلبات الش���ريك،
حتى ل���و كان بعضه���ا يدخل في إطار الش���روط
التعجيزية

ƔơǃȂŪơ

مهنياً :عليك أن تستمع إلى نصائح اآلخرين ،فهم
أكثر خبرة منك في كيفي���ة إدارة األمور للخروج
بنتائج إيجابية عاطفياً :االرتياح سيّد الموقف في
العالقة بالش���ريك ،وهذا جيّد قياساً بما كانت تمر
به عالقتكما في السابق

تحشيشات

طالبه وكيحه كلش اخذوها للمديره

كلتلها المديرة :شنو شسويتي هلمره ام
المصايب ؟؟؟؟
ً
كالت :ما سويت شي ست أبدا بس شمرت
وردة من الشباك
كالت المديره :بس ؟؟؟ اذا على هاي سهله !
خلص روحي للصف )):
بعد دقيقة دخلت عليها طالبة متكسرة
ومالمحها ضايعة و حالتها حالة
تفاجئت المديرة بالمنظر وكلتلها انتي منو !؟
ردت عليها  ::أنا وردة !!!
اكوفدواحدغبي بيوم عرسه من انتهت
الحفلةطب للغرفةشاف العروسةكاعدةقال
طبعاعرفت راح ينسون واحدمن الضيوف هنا

 ǹƢǗǂǈǳơمهني���اً :ق���رارات مصيرية حازمة ،تجد نفس���ك
مضطراً إل���ى اتخاذها في ظ���روف صعبة ،وهذا
تك���ون له ارتدادات عاطفياً :عالقة قديمة قد تعود
إلى الواجه���ة بعد فراغ ملحوظ ،لكن يستحس���ن
توضيح الصورة حتى ال تندم مجدداً

الكلمات املتقاطعة

ǲǸūơ

مهنياً :ابتعد عن النقاش���ات الت���ي ال تجدي نفعاً،
وركز على ما هو أكثر أهمية من أجل عطاء افضل
عاطفياً :إذا كنت ال تشعر باالستقرار مع الشريك،
يج���ب أن تبادر إلى البحث عن األس���باب لئال تقع
في المحظور

(

šŚŬƀƯ
تضل تاج عله راسي وتضل رفعت راس
وتضل دوم المحبه البينك وبيني...
غيرك ما عشكت شما تمرني اشكال
حته األحله منك ماحله بعيني...
تفاركنه بغصب فركة نهاروليل
ومن دربك تهت والناس دلوني
اذا دمعك علي ظل ياكل بالعيون
انه الصفنات عكبك ماكله إعيوني

أفقي

ƾǇȏơ

مهنياً :أنشطتك المتعددة تمنحك القوة في مواجهة
اآلخرين ،لكن يستحس���ن أال تضع كل رصيدك في
ً
عادال مع الش���ريك
مواجه���ة واحدة عاطفياً :كن
وامنح���ه مزيداً م���ن الوقت ،فهو س���اعدك كثيراً
ويستحق منك بعض التضحية

ƔơǁǀǠǳơ

مهنياً :طباعك المتقلبة لن تس���اعدك كثيراً ،لذا
عليك تبديل أولوياتك لبلوغ أهدافك التي حددتها
لنفس���ك عاطفي���اً :حاول ان تك���ون صريحاً مع
عاجال أم ً
ً
الشريكّ ،
آجال،
ألن الحقيقة س���تظهر
وكما يقال \»حبل الكذب قصير\»

ǹơǄȈŭơ

مهني���اً :قد تش���عر بضرورة مواجه���ة الحقائق،
وهذا سيكون في مصلحتك إذا كنت واثقاً يقدراتك
المهنية والفكري���ة عاطفياً :المزاجية لن تنفع مع
الش���ريك ،والطباع الحادة س���تؤدي إلى فتور في
العالقة بينكما ،وعندها تبدأ الخالفات

ƣǂǬǠǳơ

مهنياً :حاول أن تتم ّم واجباتك إزاء بعض الزبائن
أو األطراف أو المؤسس���ات أو الموظفين بإتقان،
وال تؤجل ش���يئاً ّ
ألن العيون تسلط عليك وتراقب
ما تفعل عاطفياً :تفضل االبتعاد عن صخب الحياة
االجتماعية واالكتف���اء ببعض األصدقاء المقربين
من���ك لثقتك بهم وبم���ا يقدمونه ل���ك من نصائح
واهتمام

ǅȂǬǳơ

مهني���اً :ال تقدم على أي مغام���رة مهنية ،الوضع
الحالي في غير مصلحت���ك عاطفياً :تواجه بعض
االضطراب في العالقة بالشريك ،النعدام الثقة شبه
الكامل بينكما

ȅƾŪơ

ً
مهنيا :كفاءتك تثير إعج���اب الجميع ،فأنت قادر
على تنفيذ كل ما يوكل إليك بس���هولة عاطفياً :ال
تف ّرط في الحب الذي بنيته مع الشريك بسبب نزوة
عابرة ،فهو أكثر من يتفهم أوضاعك

Ȃǳƾǳơ

مهني���اً :تبذل جهداً كبيراً لتتف���وق على الزمالء،
وه���ذا عالمة فارق���ة لمصلحتك عاطفي���اً :عالقة
جديدة بش���خص من خارج محيطك ،لكن التخلّص
ً
سهال
من الشريك السابق ليس

ƩȂūơ

مهنياً :التعاطي مع بعض األمور بجدية اكبر يكون
أفضل الحل���ول التي يمك���ن ان تحقق من خاللها
اهدافك عاطفياً :بحث أسباب الخالف مع الشريك
ً
مجاال اكبر لقول الحقيقة
يمنحك

رأسي

1

ساعدت وأعطت  oانتهاء وتوقف

1

للقسم  oأشعل

2

أول من اس���تخدم االس���فلت ف���ي تعبيد

2

متشابهان  oللبيع والشراء

3

اش���تياق ش���ديد  oمدين���ة عربية على

الطرق
م���ن مواليد قرط���اج ومن أعظ���م القادة

3

العسكريين في التاريخ

ƮƬƘţƪƷ
هل تعلم أن الحيوان الذي ينام س���تة أشهر
ويستيقظ س���تة أشهر هو الفأر ،فمعلوم أنه
ينش���ط خالل فصل الصيف ً
ليال نهاراً .وعند

المحيط االطلسي
4

أول بل���د عربي ع���رف الطباعة  oنظر

4

بحر  oللتعريف  oفي الفم

5

تحفر عميقا الستخراج معدن ثمين

5

6

أحد ملون فرنسا

وطرح

7

مخترع الديناميت

6

متشابهان  oنقول أهال وسهال ومرحبا

8

مكافأة لعمل جليل  oنظر برقة وحنان

7

المشتغلون

9

أل���وان م���ا بعد المط���ر  oزيت س���بب

8

حي���وان يحك أذنه بأنفه  oتفتت واختفاء

بطرف عينه

الحروب
10

بلد آس���يوي يعني بلد األح���رار  oألقى

في السوائل
ضرب وطرق  oللكسور  oتوضع عليه

األشياء

9

متشابهان  oأحد نجوم السماء  oهرب

10

أداة نافية ناصبة  oقال كالما  oقطع

مجيء فصل الش���تاء فإنه يأوي إلى مخبئه
تحت األرض حيث يرق���د فيه حتى انقضاء
فصل الشتاء.
وه���ل تعلم أن هناك نوع م���ن الفئران يقتل
الزواحف الس���امة تلقائياً بمج���رد اقترابها
منه.
وه���ل تعل���م أن الفئ���ران ال تح���ب رائحة
النعناع.
هل تعلم أن أس���رع الحيونات على األرض
هو الفهد.

عامل حدائق يستعيد بصره
بعد اختراق مسمار طويل لعينه
نقل عامل حدائق ش����اب إلى المسش����تفى بعد أن دخل مسمار طويل
في عينه اليمنى ،ولكن الرجلالمحظوظ اس����تعاد بصره بعد ثمانية
أس����ابيع من الحادث.دخل مسمار يبلغ طوله حوالي  7سم في عين
عامل حدائق وكاد أن يصل إلى الدماغ ،فبينما كانالعامل يس����تخدم جزازة العشب التقطت المسمار وارتد ليدخل إلى
عين الش����اب الذي لم يتجاوزعمره  27عاماً .وعلى إثر الحادث نقل الش����اب إلى مستشفى ماساتشوستس في مدينة
بوس����طناألمريكية حيث اس����تخدم األطباء أجهزة حديثة لتصوير العين والجمجمة.وأظه����رت الصور التي التقطها
األطباء بأن المسمار لم يخترق كرة العين وإنما اخترق طرفها ،ومربين شريانين يغذيان الدماغ بالدم .وبعد ثمانية
أس����ابيع اس����تعاد الرجل بصره بش����كل كامل.وقال األطباء المعالجون إنهم تعاملوا بحذر شديد إلخراج المسمار من
الحجرة العينية للرجلخش����ية أن ينفجر أي شريان مما قد يسبب النزيف في العين.يذكر أن األطباء قاموا باستخراج
المس����مار دون أن يخدروا الرجل ،وأعطوه أدوية مضادةلاللتهاب وبعض المس����كنات وعاد الرجل إلى منزله على
الفور .وش����دد الطبيب الذي أش����رفعلى عالج الرجل على أهمية اتخاذ العمال اجراءات وقائية لحماية أعينهم أثناء
القيامبأعمال خطرة .بحسب صحيفة ميرور البريطانية.

وأس���رع المخلوقات هو الصق���ر حيث تبلغ
س���رعته أثناء انقضاضه على فريسته من
الجو حوالي  360كلم في الساعة.
هل تعل���م أن الكلب يهز ذنب���ه عندما يكون
س���عيداً.و يستطيع أن يس���مع دقات الساعة
وهو على بعد  40قدم.
وأن التمساح تنزل له دموع ولكن ليس عند
الخوف أو األلم ،إنما عندما يكون يأكل ً
شيئا
أكبر من اتساع فتحة فمه ،وأن القط يقوس
ظهره عند الخوف.

أراد الهروب من دفع األجرة فنسي
حافظة نقوده في التاكسي
حاول راكب محتال الهروب من دفع
األجرة لس���ائق تاكس���ي في مدينة
مونستر األلمانية ،لكن يبدو أنه نفذ
احتياله بحماقة.وذكرت الشرطة أن
الراكب فتح باب السيارة وفر منها
بعدما أوصله الس���ائق إلى العنوان
ال���ذي أراده دون أن يدفع األجرة.
وظ���ن الراكب بذلك أنه احتال على
السائق ،لكنه لم ينتبه إلى أنه ترك

حافظة نقوده داخل الس���يارة خالل
اندفاعه للهروب من دفع األجرة.
وانتقام���اً م���ن فعلته ،ل���م يكتف
السائق بالحصول على أجرته من
حافظة نقود الراك���ب المحتال ،بل
أبلغ عنه الشرطة مستعيناً ببطاقة
هوية الراك���ب التي عثر عليها في
حافظة النقود .وذكرت الشرطة أنه
تم بدء التحقيق مع الراكب.

انعصر كلبي بغيابك تعرف شلون؟؟؟
مثل عصرت ربع بإيدين جاهل..
كل اليكول انساك كله جذاب ابحاله وحده
انساك بس جوه التراب
ْ
وجودك والعـدم وآحـد ..,دآم اللي يحبّـوني
كـثـآر ..
وش بيصـير لـَو نقـص وآحـد ؟!....عـآدي !
كيس وبالـهوآ طـآآر
لن اسأل عن أحوالـك ..
لن أفرض ] نفسي [ عليك مجدداً
أانـــا ھنـا ,,
ستجدنــي ّ
تريدنــــــي !! ,,
إن كنت حقاً ِ
الموت والمذلة
عن حبك ماراح اتخلة
لو امريكيا تطلب كلبي
غيرك محد يحتلة
انت اغلى الناس عندي وانت اغلى الغاليات
انت بالنسبه الي نبض قلبي والحياة
غلط سموهه قمة وكلشي ميعرفون الن بس
قمة جمالك تنحسب قمة عقلي شكد مبذر لمن
تغيب يصرف بالدقيقة الفين صفنة بقت تاكل
بروحي فكرة انا انساك ابشرك كضت روحي
ومانسيتك
حلوكلك حلوبس احله مابيك
محدبالحسن شايل صفاتك
العسل بس العسل يتشابه اوياك
الن شافك حلو صار بحالتك
ظوج وقهر وهموم وكملهه الفراك والكلب
فوك الظيم للغالي ميشتاق صافن حرت ولهان
تفكيري بس بيك اتمنى هل لحظات كاعد
وحاجيك

