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صداقة زائفة شر من عداوة سافرة

ƦƔů
ƭƺǀƫř

ǁȂưǳơ

ً
مهنيا :عراقي���ل تفاقم وضع���ك المهني ،لكنك ال
تنهار أمامها ولن تجد نفسك عاجزاً عن مواجهتها
عاطفياً :لن تجد نفسك إال مطواعاً آلراء الشريك
علماً أنها قد تكون في غير مصلحتك

ƔơǃȂŪơ

مهني���اً :ال تدع اآلخرين يزعزعون ثقتك بنفس���ك
وكن حازماً في قرارات���ك ،فأنت أدرى بمصلحتك
عاطفي���اً :بادر إل���ى وضع حد لكل ما من ش���أنه
أن يسيء إلى العالقة بالش���ريك ،بعضهم يحاول
تشويه صورتك أمامه ويفشل

تحشيشات

اكو مطي سالوه مالفرق بينك وبين الهايشه
كللهم اني لمن اشوف اشارة المرور حمر
اوكف خو مو مثل الهايشه راسن تعبر جنهه
مطي

فد يوم محشش يريد يطور الهليكوبتر ..

مهنياً :مناخ إيجابي لتطوير قدراتك العملية ،استفد
 ǹƢǗǂǈǳơمن هذا األم���ر قدر المس���تطاع وال تدع الفرص
تفوت���ك عاطفياً :تغاضي الش���ريك عن تجاوزاتك
فرص���ة لك لتغير تعاملك معه ،وهنا يفرض الحذر
نفسه وتؤدي الحكمة دوراً كبيراً

ƾǇȏơ

ƔơǁǀǠǳơ

ǹơǄȈŭơ

شال البنكة وخلة مكيف

اكو واحد حجه لزوجته نكته كلتله هاهاها
بايخه كلله هاهاها طالق

ǅȂǬǳơ

ً
مهنيا :تغم���رك أجواء م���ن الهناء والس���عادة،
فتتواصل مع بعض الفئات وتبدي ش���جاعة كبيرة
وقد تبدأ جديداً عاطفياً :تش���عر اليوم بالرضى عن
الشريك وتفرح باإلنجازات التي حققتماها معاً في
وقتها وبكفاءة

ȅƾŪơ

مهنياً :تحاول أن تنهي مهمة تشكل عائقاً بالنسبة
إليك لتنطلق بمش���روع جديد مهم ج���داً عاطفياً:
تنتابك ش���كوك تجاه الحبيب وتشعر أنه غامض،
بينما الحقيقة أنت من يكتنفه الغموض

Ȃǳƾǳơ

مهنياً :تتخلص من بع���ض خيبات األمل ،وتكون
قادراً عل���ى النهوض مجدداً والمض���ي قدماً في
إنج���از م���ا خططت ل���ه عاطفياً :االس���تفزاز مع
الشريك غير مستحب على اإلطالق ،ألن رد فعله
قد يكون مكلفاً ،انتبه

ƩȂūơ

مهنياً :تتراجع الحظوظ وتضطر إلى ان تتكيف مع
ظروف جديدة ،تطورات في حياتك المهنية تتطلب
الكثير من الحرص عاطفي���اً :تبادر إلى االنطالق
بحيويّة كبيرة ،وتسعى الى اإلمساك بزمام األمور
وتشعر ّ
بأنك مسيطر على األوضاع ،فتتق ّدم بخطى
ثابتة أكثر من السابق

أوماتدرون بيا اشصـــــار ياهل
صرت عصفور جني بيـد ياهل
أهـو يــلعب وانــا اشــــنون بيه
هذا اللي لعند اعضاي هد هد

أفقي

رأسي

1

يمين  oالجزء الذي يؤكل من نبات قصب

السكر (معكوسة)
2

بيت ليس فيه نوافذ أو أبواب (كلمتان)

3

ألغاها االسالم وحرمها قبل  14قرنا

4

حرفان من شاة  oسقاية الزرع

5

شركة نفط اماراتية (معكوسة)  oخصم

6

في وقت متأخر من هذا المساء  oعضو

في الوجه
7

ƮƬƘţƪƷ
عدد خاليا المخ البشري أثني عشر مليون
خلية تتحكم بالعضالت واألعصاب وأجهزة
الجسم المختلفة .

ƣǂǬǠǳơ

صب دمعي على الوجنات ياهل

اكله اقرب يقلي ليك هد هد

مهنياً :تشعر ببعض التقدم المعنوي ويترافق ذلك
مع بعض التحس���ن الذي يفرض عليك الحسم قبل
تفاقم األمور عاطفياً :تشعر بارتياح معنوي وأمل
بمصالحة وتقارب مع الشريك والتخطيط لمستقبل
واعد معاً

مهنياً :تنعم بأجواء ساحرة ويكون مزاجك رائعاً،
فتنهي اليوم وانت في أحس���ن حاالتك الشخصية
عاطفياً :تحاش الخالفات مع الش���ريك وابتعد عن
االنتقاد وتوجيه المالم���ة واالنفعاالت ،قد تعيش
وضعاً عاطفياً رائعاً مع من تحب

šŚŬƀƯ

ملهي وابد ماينصاد هد هد

مهني���اً :قد تفرض رأياً أو ّ
تحقق رغبة ،كأن ُتعيّن
في منصب أو تحتل مرك ًزا أو ما ش���ابه عاطفياً:
كن ناضجاً واترك األمور تسير بهدوء وتكيّف مع
األمر الواقع وال تقاومه ،ولن تكون إال رابحا

مهنياً :تحديد األهداف في مس���يرتك المهنية مه ّم
ج���داً ّ
المبررة
ويوفر عليك الكثير من الجهود غير َّ
عاطفي���اً :قد تكون بعض تفاصيل المرحلة المقبلة
س���بباً في عدم عالقة ما فح���اول أن تتغاضى عن
التفاصيل الصغيرة

الكلمات املتقاطعة

ǲǸūơ

مهنياً :القمر ف���ي منزلك الخامس مؤات لك ،وقد
ً
عم�ل�ا إبداعياً أو خبراً مهماً أو مش���روعاً
يعني
ً
تتضح معالمه ويريحك من بعض االعباء عاطفيا:
تتجدد العواطف وتش���تد الروابط متانة وتس���تيعد
ثقة الشريك وتقرر تمضية أطول وقت ممكن معه

(

البعوضة لها أسنان  ،وعدد أسنانها 47
سنة ولألرنب  28سناً  ،وللفيل ، 32
وللجمل  ، 34وللكلب  42سناً
المشتري،اكبر الكواكب الشمسية  ،قطره
 88ألفاً و 700ميل  . .ولو افترضنا أن
عداء يجري بسرعة  6أميال في الساعة
 ،فإنه سيحتاج إلى خمس سنوات ليقوم
بدورة كاملة حوله .
الديناصور « ستيجوسوروس « الذي كان
يزن  80ألف رطل ،كان لديه دماغان،
أحدهما في رأسه واألخر في ذيله
من الغريب والمدهش أن الصرصور،
بعد احتكاكه باإلنسان ،يسارع إلى مخبئه
لتنظيف نفسه .
تضع أنثى األخطبوط  60ألف بيضة..
ثم تلزم مخبأها وال تغادره حتى تموت
ً
جوعا .
الشمس تبعد عن األرض قرابة 150
مليون كم تقريبا .
لو أحصينا عدد الدجاج على األرض،
لتبين أن هناك دجاجتين لكل فرد من سكان
األرض .

ش���يء ترميه في البحر كلما احتجت إليه

(كلمتان)  oنصف ساهر
إجابة  oمهم أو س���ار على غير هدى o

8
نصف مبين

يوصلك م���ن بيتك إلى عمل���ك وبالعكس

9

1

ميزان  oتوهج ونور في الصباح

2

فيض الماء  oاللباس التقليدي الغربي

زماني جرد اسيوفه وسنهه

3

ظالم (معكوسة)  oأبو االمراء

عليه اوحرمت عيني وسنهه

4

كلمة م���ن  6حروف ولكنه���ا تجمع كل

الحروف  oنصف راشد
5

للتمني  oالصوت الذي يصدره الحصان

6

قشطة  oتوزيع ماء الشرب على الحجاج

(معكوسة).
7

علية القوم  oسائل فيه سر الحياة

8

نقطة ارتباط وانفصال األم عن وليدها o

الة موسيقية جلدية  oفي السلم الموسيقي
ش���يء ال يسير إال إذا ضربته على رأسه

9
عدة مرات

دون أن يتحرك  oغلى الماء
10

ارفع مشتهاك اشتظن بيه

نصف فرقة  - oأشتريه بمالي و ال أدخله

داري

10

وحق اللي فرض خمسه وسنهه
بعد هيهات عيش ايصير اليه
السعادة من اجيبنهة  ..واالفرح
وعلى الخوان راح اصفن  ..والف راح
الف عدموه والف سجنوه ..وألف راح
واتاني وما رجع واحد علية
انة المكسور دومي  ..من لحمني
اسد خيوط ربعي  ..منلحمني
ابي وما كلت روحي  ..من لحم ني

إذا س���خنته كثي���را تجم���د  - oلها عين

تلحك تستوي وتنطيهة ادية

واحدة ولكنها ال ترى
وحك هموم البصدري  ..واالكراب

الهند تعتقل حمامة «تجسست» لصالح باكستان
ألقت الس���لطات الهندية القبض على «حمامة»
مش���كوك أنها مرسلة للتجسس لصالح باكستان،
حاملة رس���الة في قدميها وس���لكاً يش���به جهاز
تجسس صغير.
وقالت السلطات إن الحمامة رصدت على مقربة
من الحدود الباكستانية ،تحمل عالمات تشير إلى
عنوان ورقم هاتف ،وبفحص المحققين للغة التي
كتبت بها الرس���الة تبين أنه���ا باللغة األوردوة،
اللغة الرسمية لباكستان ،والرقم يعود لرقم هاتف
باكستاني.
وق���د عثر على الحمامة طفل عمره  14عاماً في
قرية مان���وال على بعد  4كيلومت���ر من الحدود
الباكستانية الهندية ،وقالت السلطات إنها لم تجد
أي رسالة س���لبية ،لكنها تحفظت على الحمامة،
بحسب موقع ميرور البريطاني.

الماي بغيبتك صدك  ..ولك راب
الي رب اليصبرني  ..وألك رب
اليفجعك بالعليهم خنت بيّة
الجل عينك اصير رماد وانذر
ولشوفتك اطش جكليت وانذر
اذا فد يوم اصيرن حكم وانذر
اشيل احمر طرد مو بيك بيه
يندار كل العمر حبك فال يندار بعيوني شفتك حلم
وبكلبي الك تذكار انته الكلب والعقل انته االهل
والجار ساعات حبك ثلج ساعات حبك نار
بدونك تدري عمري يخلص ابساعه مثل عمر
الجكاره بحلك مسجون

طرد مغنية شهيرة من الطائرة بسبب بكاء طفلها
ط���رد طاقم طائ���رة مغنية
كندية ش���هيرة بسبب بكاء
طفله���ا المتواص���ل من���ذ
صعودها على متن الرحلة
التي كانت متجهة من سان
فرانسيسكو إلى فانكوفر.
واضطر طاقم طائرة طيران
«سكاي ويس���ت إيرالينز»
إلى إجب���ار المغنية الكندية
س���ارا بالكوود ،التي تنضم
للفرق���ة الش���هيرة «ووك
أوف ذا إي���رث» إل���ى ترك

الطائرة بس���بب عدم توقف
ابنها «جورجي���و» البالغ
من العمر عامين عن البكاء
الش���ديد ،محدث���اً إزعاجاً
للركاب والطاقم.
رفع���ت المغني���ة الكندي���ة
األم لطف���ل والحام���ل ف���ي
شهرها الس���ابع بطفل ثان
مقط���ع فيديو يظهر حديثها
مع أح���د موظف���ي المطار
حول ما ح���دث معربة عن
صدمتها جراء إخراجها من

الطائرة بهذا الش���كل وعدم
تعاطف طاق���م الطائرة مع
طفلها الصغي���رة وحملها،
واضطرارها االنتظار ساعة
كاملة الس���تعادة حقائبها،
بحس���ب صحيفة دايلي ميل
البريطانية.وق���د تعاط���ف
مستخدمو مواقع التواصل
االجتماعي م���ع المغنية،
مبدين اعتراضهم على قرار
شركة الطيران.

