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صداقة الجاهل هم

ǁȂưǳơ

مهني���اً :قد تواج���ه الكثير م���ن المعترضين على
مش���اريعكَّ ،
فتحل بالصبر لتتوضح الصورة أكثر.
عاطفياً :تش���ارك في اتخ���اذ قراراتك المهمة مع
الحبيب ،فهو له كامل الحق بمناقش���تك في بعض
األحي���ان .صحي���اً :ألم خفيف ينتاب���ك بين الحين
واآلخر ،ال تخف إنه نتيجة توتر األعصاب

ƔơǃȂŪơ

مهنياً :محاوالت حثيثة للقضاء على طموحكّ ،
لكن
ذلك يزيد من عزيمتك على المواجهة .عاطفياً :ال
تفكر إطالقاً في اس���تفزاز الشريك ،فقد ير ّد عليك
بعنف ل���م تنتظره من���ه .صحياً :ال تتكاس���ل وال
تتقاعس عن القيام بما يخفف من إرهاق أعصابك
ويريحك

أغبياء اخترعوا باص بالعرض ليه ؟
عشان يركبون كلهم قدام
محشش يسأل محشش لو صحيت ولقيت
نفسك ميت وش تسوي؟قال واهلل ألنهبل

غراب حاشر عصافير فى زاويه ويقول من
الحيوان فيكم قال جاكم كويحه
واحد قال ألبوه يبا مدرسنا خبل أمس يقول
 5=2+3واليوم يقول 5=4+1
واحد بنا بيته بشكل دائري علشان زوجته ال
تقوله حابسني بين أربع حيطان

 ǹƢǗǂǈǳơمهني���اً :الظ���روف كلها مش���جعة عل���ى التح ّرك
واالس���تثمار وتوظيف األموال وتحقيق األرباح.
عاطفي���اً :كن طوي���ل البال مع الش���ريك وامنحه
مزيداً من الوقت ،فهو س���اعدك كثيراً ويس���تحق
منك بعض التضحي���ة .صحياً :تجنب قدر اإلمكان
األماكن الرطبة وال سيما أنك تعاني الربو وضيقاً
في التنفس

ƾǇȏơ

مهنياً :قد تقلق بشأن سفر أو رحلة أو انتقال ،أو
يؤثر وضع عام ف���ي أعمالك لكنه عابر .عاطفياً:
مهمة س���هلة تنتظ���رك إلقناع الش���ريك بوجهة
نظ���رك ،تواج���ه األمور بهدوء ولن تتس���رع في
التقدير .صحياً :أحزم أمرك على الصعيد الصحي،
وال تتهاون في أي شي

ƔơǁǀǠǳơ

مهنياً :ال يصعب عليك إعادة تصحيح المس���ار أو
العودة عن قرار ما ،تفا َد إثارة المش���كالتَ ،
وابق
على الحياد .عاطفياً :الشجاعة والثقة بالنفس هما
عنوان المرحلة المقبلة مع الش���ريك ،وهذا غير
جديد عليك .صحياً :قم ببعض التمارين الرياضية
الصباحي���ة قب���ل التوجه إلى العم���ل ،وخصوصاً
تمارين العنق والكتفين

ǹơǄȈŭơ

مهنياً :مشروع مهم للغاية يدفعك إلى إعادة النظر
في حس���اباتك مج���دداً ،وخصوصاً أن مس���تقبلك
المهني يتح ّدد وفق���اً للنتائج .عاطفياً :نظرتك إلى
الحياة تختلف نحو مزيد من اإليجابية ،وهذا يعود
إلى جرعة التفاؤل التي منحك إياها الشريك.

ƣǂǬǠǳơ

مهني���اً :عليك أن تكون أكثر ثق���ة بقدراتك ،على
الرغ���م من أن بعضهم يح���اول النيل منك وإحباط
عزيمتك .عاطفياً :تقابل الش���خص المناسب هذا
اليوم ،وقد يشعرك ذلك بارتياح كبير بعد يوم صعب
أمضيته أخيراً .صحياً :قدرتك على تحليل األشياء
كبيرة ،لديك هدف كبير تسعى دائماً لتحقيقه

ǅȂǬǳơ

مهنياً :انش���غاالتك الكثي���رة تدفعك إلى بذل جهود
مضاعف���ةّ ،
لكن النتيجة تس���عدك كثيراً وتجد من
يق���در خطواتك .عاطفياً :يكون تغاضي الش���ريك
عن تجاوزاتك فرص���ة لك لتغير تصرفاتك إزاءه،
وهنا يفرض الحذر نفسه .صحياً :الصحة السليمة
نس���عى إلى إبقائها سليمة ما اس���تطعنا إلى ذلك
ً
سبيال ،فال تحاول التفريط فيها

ȅƾŪơ

مهنياً :ال تتكاس���ل بل أقدم على ما يجب إنجازه،
وابتعد عن أي التزامات جديدة ،وانتبه لواجباتك،
وال تنس أبرزها .عاطفياً :تجد نفس���ك في موقف
حرج أمام الش���ريك بس���بب بعض األخطاء ،لكن
ً
طويال .صحياً :مرر هذا اليوم من
ذلك لن يس���تمر
دون أن تخالف التعليم���ات الطبية المطلوبة منك
للمحافظة على صحتك.
مهنياً :عناوين مهمة وكبي���رة للمرحلة المقبلة،
ّ
لكن اإلنجازات قد تتطلب بعض الوقت ،فال تتس ّرع
حتى ال تدف���ع الثمن .عاطفي���اً :الوضع العاطفي
ً
جداال وخالفاً ،ال يلبث أن يزول ،حيث تكون
يشهد
األجواء أكثر إيجابية معك وتحمل إليك المفاجآت.
صحياً :حيويتك ونش���اطك يمنعان���ك من مالزمة
البيت ،ويحثانك على القيام بالحركة الدائمة.

Ȃǳƾǳơ

ƩȂūơ

مهني���اً :تحس���ن األوض���اع وحض���ورك الذهني
يس���همان إلى ح ّد كبير في رف���ع قدراتك للتكيّف
مع كل األمور .عاطفياً :يس���اعدك الش���ريك على
الخروج م���ن بعض الظروف الصعبة ،وهذا يرفع
أسهمه من أجل مستقبل واعد .صحياً :بين السمنة
والتخلص منها مرحلة من االلتزامات ،القرار بين
يديك للتخلص منها

الكلمات املتقاطعة

برج الحمل
مهنياً :ال تدخل نفسك في مشاريع أكبر من طاقتك،
ري���اح التغيير ب���دأت تهب وتنذر بحس���م قريب.
عاطفياً :ال تعكر صفو األجواء مع الش���ريك ،بعد
ث���ورة الغضب التي تحكمت في قراراتك في األيام
الماضية .صحياً :تحاش محاوالت استدراجك إلى
أن تغضب لتعريض وضعك الصحي للخطر

تحشيشات

šŚŬƀƯ
بعالقتنة منو الخربط وشر بك
وجنت بيدي اوكلنك واشربك
حقد شايل علي كلبك وشر بيك
وتخالفنة وحلم نرجع سوية
كون آنه ْإعمى عيون وإتلمس الناس ...
ٍ
ْ
وإبدي بحبيب إلروح من جدمه للرإس
تدري كالمك عسل ومرهم على جروحي

رأسي
أفقي
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1

نصف النصف  oأمانع

2

مجموعة من محموعات متتالية  oأعلو

3

نص���ف منار  oالعب تن���س أميركي من

أصول ايرانية
4

متشابهة  oكثير هطول الماء.

5

س���ال (مبعثرة)  oتخطى مرحلة الطفولة

 oقرأ
6

ƮƬƘţƪƷ
أغلى قطة في العالم تقدر ب  13مليون
دوﻻر ،وتمتلكها سيدة إماراتية !

ماكدونالدز عرضت على أوباما مبلغ 2
مليار دوﻻر  ،من أجل ظهوره في دعاية
اعالنية مدتها  33ثانية  ،إﻻ أن اﻷخير
رفض !

عقوبة لبس الجينز في دولة الفاتيكان هي
اﻹعدام !

اﻹتصاﻻت اﻷمريكية  ،أفصحت لمجلة
Arab News
أن جملة  llove youترسل حوالي
 150ألف م ّرة باليوم الواحد فقط !

بعض القبائل الكوبية ،تؤمن بأن المرأة
ستكون أفضل ً
حاﻻ لو حلقت شعرها !

لو رسمت خط على اﻷرض بإستخدام
الطباشير  ،فلن يتمكن النمل من عبوره ،
ﻷن كربونات الكالسيوم تثقب جلد النمل ،
وتسبب الجفاف لها !

أثار انتباهه  oرمي الرماد في العيون o

نعم (مبعثرة).
ذرة من المادة فقدت أو اكتسبت الكترونا

7

 oنصف مناص  oحرف نصب.

نجم التنس االسباني.

2

اسطورة التنس االلماني.

3

ازدحم  oماكن���ة بحث انترنت عالمية o

نصف واصل.
4

بمعنى  oحرف للتأكيد على صحة رأي.

5

كون ش���يئا م���ن المع���دن  oاختلف عن

البقية  oسال
6

العب تنس أميركي معتزل حقق  14لقبا

في تاريخه الرياضي
7

دهن الطعام(معكوسة)  oيعود عن رأيه

وال يحقق ما وعد (معكوسة).

8

هدم وسوى باألرض  oتستحق الشفقة.

8

العب تنس برازيلي معتزل  oسهولة

9

قارة  oلم يعد يذكر.

9

بطلة كأس العالم في كرة القدم .1990

10

العب كرة س���عودي سابق س���جل ثالث

10

لقب المنتخب المصري لكرة القدم.

أفضل هدف في تاريخ كأس العالم ضد بلجيكا.

تسلم عيونك ليا
وتسلم فيك الحنيه
ولوسالوني عن امنيه
اقول ربي يخلك ليا
هم وقلق وأرهاق والوجع هايج
دكلي ولو مس كول والكعبه ضايج
ليش اهلل من انطاك تنسه الوفه بساع ,هم
شفت طاير طار ماحط على الگاع

قلم كلبي تداين ورقة منك
وابد ماكو بجمالك وارقى منك
اسجلك راح االول ورقمنك
واكتب اللفته محجوز اليه

التحقيق في انفصال رأس طفل عن جسده أثناء والدته

فتحت السلطات الفلسطينية تحقيقاً في مالبسات
انفصال رأس طفل اثناء حالة والدة مبكرة من أم
عشرينية في مستشفى الخليل الحكومي جنوب
الضفة الغربية.وأوضح مدير قس���م النساء في
المستشفى الدكتور عمر حاليقة لصحيفة األيام
الفلس���طينية أن والدة الجني���ن (وهي أم لثالثة
أطفال) وصلت المستش���فى ليل األحد الماضي
وه���ي في حالة والدة مبكرة قبل  11أس���بوعاً
من موعد والدتها الطبيعي.وأفاد أن معظم جسم
الجنين (بدءاً من العنق وحتى أس���فل القدمين)
خارج الرح���م ،الفتاً إل���ى أن وصولها في هذا
الوضع كان يحول دون إخضاعها لعملية والدة
قيصرية فتم تحويلها إلى غرفة الوالدة بش���كل
طارئ.ولدى الشروع بسحب الطفل ،انقبض الرحم بشكل حاد وكان الجسد في الخارج والرأس ما زال في الداخل،
فانفصل الرأس عن الجس���د .وأكد أن الحالة (انفصال رأس الجنين أثناء الوالدة) غير مس���بوقة في المستشفى،
وهي نادرة جداً بشكل عام.

الشرطة األمريكية تعتقل توأمين لتراشقهما بالحجارة
عل���ى الرغم من أن العلم أثب���ت بأن التوائم
تتس���م بالتوافق والقرب الشديد من بعضهما
البعض ،إال أن األمر مختلف بعض الش���يء
بالنس���بة لتوأمين متطابقي���ن أمريكيين من
والية فوري���دا .فقد ألقت الش���رطة القبض
عليهما بعد أن نش���ب ش���جار بينهما وأخذا
بالتراشق بالحجارة.نشب شجار بين التوأمين
مايكل وجيمس ريميليوس ( 52عاماً) بينما
كانا في حديقة منزلهمااألمامية في مس���اء
يوم الخميس ،إذ شرعا بالتراشق بالحجارة.
بحسب صحيفة «صن سينتينيل»األمريكية.
وبدأ الشجار يأخذ منحى خطيراً بعد أن هدد
مايكل توأمه جيم���س برمي طوبة عليه .ما

التكطع يبعد الروح فدوه اتروح الك روحي

دفعجيمس بدوره إلى التقاط حجر رداً على
تهديد شقيقه .ومن ثم قام مايكل برمي الحجر
باتجاهش���قيقه وأصابه في ساقه ،ورد عليه
جيمس برمي حجره الذي أصاب عين مايكل.
وبعد أن وصلت الش���رطة إلى المكان ،ألقت
القبض على التوأمين المتناحرين ،ووجهت
إليهما تهمةاالعتداء واقتادتهما إلى س���جن
فيلوس���يا كاونتي بحس���ب صحيفة «ديتونا
بيتش نيوز» المحلية.وأطلق سراح جيمس
بكفالة قدرها  25000دوالر أمريكي ،بينما
أطلق س���راح مايكل بكفالةقدرها 20000
دوالر أمريك���ي .بحس���ب صحيفة «إن واي
نيوز» األمريكية.

كالو نساك و راح
و اليوم انت وحداني
كلت هو شوكت تذكرني
حتى اليوم ينساني
متعذبه روحي عليك بس حزني سكته
معقوله ما حسيت واحشني انته
لوله بكل حلو معروفه عد الناس يمكن بي
نقص لوطبعه لوطوله*** وركز بالجمال
اهواي طلع بالجمال( )15لوله
بقناص ادز بوسات ونيشاني خدك
خل تدري كل الناس اني اشكد احبك

