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الخيانة كالموت ال تسمح البتة
بالفوارق

ƦƔů
ƭƺǀƫř

ǁȂưǳơ

ً
مهنيا :حيوية كبيرة لالقبال على العمل واالنفتاح
على الناس والقيام بالمبادرات والمس���اعي بدون
تقاع���س أو تردد عاطفياً :تكون قادراً على فرض
آرائك وقناعاتك على الشريك ،ويقنعك بدوره بما
يدور في خلده

ƔơǃȂŪơ

مهنياً :لن تكون وحي ًدا ولن تتعرقل محاوالتك في
زيادة رصيدك الش���عبي أو تحسين االنطباع عنك
عاطفياً :تس���مح لك الظ���روف بتخطي الكثير من
الحواجز التي أعاقت مالقاة الحبيب أو المصالحة

تحشيشات
اكو اثنين جذابين كلش

االول كال :تعرف اني شكد قديم
الثاني جاوب :شكد ؟؟؟
االول كال  :من جان قوس قزح ابيض واسود
الثاني كال  :لعد اني تعرف اشكد قديم
االول كال :شكد؟؟؟
الثاني كال :من جان البحر الميت بالفراش
مريض

اكو فديوم صرصر نزل لسوبر ماركت طلع
زعالن ليش شاف صورة ابوة على الباف
باف

 ǹƢǗǂǈǳơمهني���اً :عليك أن تحس���ن أداءك ف���ي العمل فكل
األنظار موجهة عليك ،وقد تواجه بعض العراقيل
التي تشعرك باالرتباك عاطفياً :تنسجم مع الحبيب
وتعيشان أجواء عاطفية رائعة تترجمانها بتجديد
شهر العسل

ƾǇȏơ

مهنياً :تترك أثراً في كل ما تفعله ،ويكون توقيعك
على أي انجاز مميزاً عاطفياً :كن متس���امحاً مع
الش���ريك ال تتردد في تنفيذ بعض مطالبه ،فهو ال
يسألك من منك الكثير

ƔơǁǀǠǳơ

مهني���اً :ضغوط العمل محيطة بك اليوم وال تعرف
من أين تبدأ وتتعثر خطواتك بسبب ضياع تركيزك
عاطفياً :تناق���ش اليوم الكثير من القضايا المهمة
بش���أن مس���تقبل عالقتك بالحبيب وتتوصالن إلى
نتائج مرضية

ǹơǄȈŭơ

مهني���اً :التغيير المفاجئ في عمل���ك قد يؤثر في
معنوياتك ويش���ير الى بعض السلبية حولك ،لكن
ثمة ما يش���ير أيضاً الى جدي���د آت اليك عاطفياً:
تس���تعيد ذكريات الماض���ي والقص���ص القديمة
وتصطدم بالشريك ،فتلتبس عليك األمور وتغوص
في التفاصيل المزعجة

ƣǂǬǠǳơ

ǅȂǬǳơ

ȅƾŪơ

مهنياً :تقوم بنش���اط كبير هذا اليوم على مستوى
االتصاالت وتب���ادل المعلومات والخبرات ،وتقوم
بعمل مش���ترك ومثمر مع أحد الزم�ل�اء عاطفياً:
بانتظارك أجواء عاطفية مرضية ،ولو انك تعيش
تناقض���اً بين خياراتك وحيات���ك العائلية وأعمالك
ومسؤولياتك
مهنياً :قد تزعجك األجواء هذا اليوم ويخيّب ّ
ظنك
وتبدو مشاكساً بعض الشيء وتسير عكس التيّار
عاطفي���اً :تحتار بين عالقت���ك العاطفية وانتمائك
المهني ،أو تضطر إلى حسم عالقتك بالشريك

مهني���اً :كن على حذر من بع���ض أصحاب النيات
المبيتة الذين يس���عون لإليق���اع بينك وبين أرباب
العم���ل الراضين ع���ن كل ما تقوم ب���ه عاطفياً:
تس���تعيد حماستك وتتمتع بس���رعة بديهة وقدرة
على االستيعاب وتحليل األمور بذكاء حاد

ƮƬƘţƪƷ
ھل تعلم أن القطط غنية بألبانھا و لبنھا

Ȃǳƾǳơ

ھل تعلم أن أكبر عدد حروف في لغة ھي
حروف اللغة الكمبودية التي يبلغ عدد
حروفھا  72حرف .
ھل تعلم أن أعلى سعر لحيوان ھو ما دفعھ
المليونير األمريكي ( بير مونت
مورجان ) ثمناً لكلب ربح جائزة مباراة
(جرمال ) للكالب حيث عرض المليونير
 865000جنيھ ثمناً للكلب
ھل تعلم أن الرازي من أوائل الذين أشاروا
إلى الجراحة التجميلية كفرع من
فروع الجراحة .

ھي الوحيدة التي تستطيع تحريك
منقارھا ألعلى و أسفل أما الطيور األخرى
فإنھا تحرك منقاراً واحداً .
ً
شغال
ھل تعلم أن القلب يعمل ليوم واحد
ھائل يكفي لرفع قاطرة سكة حديد إلى

ƩȂūơ

مهنياً :تبدأ مرحلة جديدة مليئة بالتحديات فحاول
ان تكون على قدر من هذه المسؤولية عاطفياً :ال
تتهور اليوم في تصرفاتك مع الش���ريك ،بل تقرب
منه واسأله عما يحب أن تقوما به معاً

أفقي
بحيرة افريقية تمثل اح���د منابع النيل o
1
طريق واسعة
بل���د ،الذي���ن يتحدث���ون االنجليزية فيها
2
عددهم أكبر من سكان الواليات المتحدة  oمتسرع
رب���ط بـ وأعط���ى المس���ؤولية  oالعمل
3
الس���ينمائي إذا أضي���ف عليه صوت غي���ر الصوت
األصلي
من جسمك ويتحكم في باقي األعضاء o
4
العب كرة برازيلي صنف األحسن في العالم
بيت  oثمن معاملة
5
نصف مبنى  oمن أس���ماء القرد  oوجه
6
(بالعامية)
أداة نصب  oيا للدهشة
7
ممارسات تجارية يتنافس فيها المشترون
8
 oخوف شديد
كتب وبعث واستقبل ما كتبه اآلخرون o
9
معنى
م���ا يصنع منه لب قلم الرصاص  oتمثال
10
للعبادة أيام الجاهلية

šŚŬƀƯ
,,,غارومن جمالك ماتو الشافوك,,,
,,,وباقي الناس ظلت بيك مصطوره,,
..بالصوره المصورشافك وداخ,,
,,عزل من محله وشرد بالصوره,,
...الوكت وزع فرح ظم حصه للماجاي...
...وانه كبال عينه يكلي خلصنه....

رأسي
ممثل بلجيكي من ممثلي أفالم اآلكشن o
1
أرض فيها جنائن خضراء يانعة
حديث  oس���وق كبير تباع فيه المنتجات
2
المتنوعة والترويج لها
تصيد  oوكالة فضاء
3
نص���ف كلمة ق���روي  oمغ���ارة  oأقدم
4
ودخل
ثلثا كلمة قرن  oشدة الخوف والفوضى
5
النفسية
أظلمت
6
أعطي���ك وع���دا  oفرض م���ن فروض
7
االسالم
ق���وي وعظيم الجبروت  oاالس���م األول
8
ألحد بابوات الفاتيكان
سيارة اشترك في تصميمها أدولف هتلر
9
ملك آش���وري سميت باسمه احدى أشهر
10
مالحم التاريخ  oسأم (معكوسة)

مغذ و يالئم جميع الثدييات .

ھل تعلم أن الببغاء من دون الطيور كلھا
مهنياً :تمارس س���ح ًرا كبي��� ًرا وتتم ّتع بكاريزما،
فتشع ببريق خاص وتستعيد الثقة بالنفس عاطفياً:
تبدو أنانياً بعض الشيء ،وال تريد الخير للشريك،
ال تفكر في أي مشروع وانتظر االيام المقبلة لترى
ما ستؤول إليه األوضاع

الكلمات املتقاطعة

ǲǸūơ

مهني���اً :يوم غن���ي بااليجابيات ،تنك���ب فيه على
تس���وية ما كان يزعجك ،فتالحق الحلول الحكيمة
وتجد نفس���ك في المكان الصحيح عاطفياً :مهمة
صعب���ة واختبار ج��� ّدي في انتظ���ارك ،وفي حال
جاءت األمور على ما يرام عليك ان تستعد لحصد
ثمار جهودك

(

ارتفاع متر واحد .
ھل تعلم أن القلب يدق في الدقيقة
من  80 60مرة و في العام الواحد يدق
40مليون مرة .

ثمانينية تعيش في سفينة سياحية فاخرة منذ  7سنوات
يش���كل السفر على متن سفينة س���ياحية حول العالم حلماً لدى
الكثيرين ،إال أن س���يدة أمريكية تعيش ه���ذا الحلم في الواقع
منذ  7س���نوات ،دون أن تطأ قدماها اليابس���ة إال في مناسبات
قليلة.وبعد أن باعت لي واتشيستر ( 86عاماً) منزلها المكون
م���ن  5غرف نوم في والية فلوريدا عقب وفاة زوجها بمرض
السرطان ،انتقلت للعيش في سفينة «كريستال سيرينتي» التي
تتسع لحوالي  1070راكباً ،لتتحول إلى عنوان إقامتها الدائم
على مدى الس���نوات الماضية.وتستذكر لي التي يدعوها طاقم
السفينة البالغ عددهم  600شخص بـ «ماما لي» كيف أمضت
 50عاماً من زواجها ف���ي اإلبحار برفقة زوجها ،على الرغم
من أنه كان يعمل مصرفياً ،إال أنه عش���ق السفر بالبحر ونقل
هذا العشق لزوجته بحسب موقع أوديتي سنترال.
وتضي���ف لي« :على مدى  50عاماً هي عمر زواجنا ،أبحرنا
 89مرة ،وفي اليوم الذي سبق وفاة زوجي بالسرطان في عام
 1997طل���ب مني أن ال أتوقف عن الس���فر بالبحر ،وهذا ما
دفعني لتمضية آخر سنوات عمري على متن السفينة».

مصري يحتل موقع غوغل دون معرفة السبب
استطاع ش���خص مصري عادي تصدر نتائج البحث على محرك غوغل ،إذ في واقعة
غريبة قام أحد المستخدمين المقيمين في مصر بالبحث عبر »google.com.eg
فظهرت له صورة الش���خص وبعض المعلومات الشخصية عنه تضمنت الشركة التي
يعمل بها وعنوانها.وذكر المستخدم عبر أحد المنتديات أنه عندما كتب «غوغل» من
عنوان برتوكول اإلنترنت الخاص بمصر منذ  7س���اعات فقط ،فوجئ بتصدر صورة
المصري الذي يعمل فنياً لدى الشركة الفنية للتبريد والتكييف الموجودة في (األزبكية،
الفجال���ة ،بمحافظة القاه���رة) متبوعة برقم الهاتف وعدد س���اعات الدوام ،دون ذكر
اس���مه على اإلطالق.ومن المفترض أن هذه المعلومات والنتائج الش���خصية ال تظهر
افتراضياً ،وعلى الرغم من قيام المس���تخدم بالتحويل إلى وضعية «»Incognito
في كروم على جهازه ،لكنه وجد النتائج نفس���ها ،فس���أله  4من أصدقائه حتى يتأكد
مما يحدث معه ،فكتبوا «غوغل» باللغتين العربية واإلنجليزية ،فأكدوا النتيجة ذاتها،
األمر الذي أثار ذهولهم واستغرابهم لما يحدث.

..من يوم العرفتك ماصفه البال ...
...يعني شلون اشدبراسي اريل...
...على حايط حضرتك شريت االعيون ...
...مومن الشمس من غيبتك يبسن...
تدري شلون اركص من يمر طاريك
مثل ركصة حكيم بكووول يونس.
مو شرط الحرامي يصير مكروه اموت على
الحرامي الباك كلبي
اعالن من وزارة البستان@ لقدفقدنا
وردة على هيئة أنسان@ تحمل بين ثناياه
عطروريحان@لحظة لقد عثرنا عليها إنه يقرأ
الرسالة اآلن
هم شايف صبح بي خنكة غروب  ...هييييييج
لشوفتك مختنكه روحي.؟؟؟
كون بقفص وياك مثل البالبل كلما احس
بالجوع من شفتك اكول
كون بقفص وياك مثل البالبل كلما احس
بالجوع من شفتك اكول
الناس من يخلصصفر تكسر كزاز
وانت عكس الناس كاسر خاطري
من كد مادعيت اهلل يخليك
ربك دز ملك كلي افتهمنه
اني احبك من جنت يم اهلل طين ليش تسالني
شوكت حبيتك
خابصنى كلبى عليك ما ادرى شيريد
مثل اليتيم و ضاع ديناره بالعيد
اشد قيطان رجلك خاف تعثر بي وتكل للناس
شوفو شلون ذليته

