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أعط الناس ابتسامة فقد يكون هذا أفضل ما
ِ
يجده أحدهم طوال يومه  »..جاكسون براون

ƦƔů
ƭƺǀƫř

ǁȂưǳơ

مهنياً :تدافع عن مشاريعك بذكاء وتنجح في اقناع
اآلخري���ن بآرائك ،توحي بالثق���ة لبعض القادرين
والمس���ؤولين وتنتصر في النهاية ،وتتفوق على
المصاعب عاطفياً :ت���رى الناس واألمور بمنظار
جديد ،وطبعك المرح وبشاش���تك يبعدان العصبية
عن الحوارات العاطفية

ƔơǃȂŪơ

مهني���اً :قد تطل���ع على معلوم���ات خطيرة وتثور
لبع���ض األوض���اع التعس���فية أو الضاغط���ة أو
الدكتاتورية ،وربما تأسف لما يحصل في الطرف
اآلخر أو في وض���ع مالي يزعجك عاطفياً :تكون
على موعد مع الحب والغرام هذا اليوم على نحو
لم تتوقعه إطالقاً

تحشيشات

اكو واحد ديموت باوع على مرتة
الجانت يمة وبنضرة رومانسية
وكاللها اني لمن انطردت من الشغل
انتي جنتي وياية ولمن اتمرضت انتي
وكفتيلي وجنتي يمي ولمن افلست هم
جنتي وياية ولحد هسة انتي يمي .....
واني داموت.....عاد لزم ايدة بحنية
وكاللها ماعرف ليش داحس انة انتي
وجهك نحس وفكر !!!
اكو واحد لزمو على الحدود الزم رحلة
كلولة شسوي بيهة كلهم اريد امتحن
خارجي

 ǹƢǗǂǈǳơمهنياً :قد تحزن على أحد أفراد المهنة ،وتأس���ف
لوضع درامي يم ّر به ،إال ّ
أن هذا الظرف قد يجمع
الجميع ح���ول هدف واحد عاطفياً :اس���تقرار في
العالقة بالش���ريك الجديد ،لكن االستقرار النهائي
بينكما يحتاج إلى وقت أكبر

ƾǇȏơ

ً
واسع لتعزيز العالقات،
متفائال باألفضل
مهنياً :كن
َ
تقوم باتصاالت ومفاوض���ات دقيقة ومعقدة على
األرجح ،إال أنك تتوصل معها إلى نتائج مش���جعة
ج���داً عاطفياً :العالقة الجديدة في خطر ألنها تحت
ضغوط جمّة منك أنت ولن تسلم إالّ إذا كان الحبيب
في وضع جيّد وسليم فينجح في تدارك الوضع

ƔơǁǀǠǳơ

مهنياً :انفراجات مالية مفاجئة تدفعك إلى التبذير
غي���ر المب ّرر ،فحاول االنتب���اه إلى مصاريفك قبل
فوات األوان عاطفياً :تضيي���ق الهوة بينك وبين
الشريك تلقى ارتياحاً عند الجميع وأصداء إيجابية
على العالقة بينكما

ǹơǄȈŭơ

مهنياً :تأثيرات إيجابية وجيّدة على صعيد العمل،
وه���ذا يترافق م���ع مطالبك المالي���ة المحقة وقد
تتحس���ن األوضاع مع
تبلغ الهدف قريباً عاطفياً:
ّ
الش���ريك على الصعد كافة ،ذلك بعد سوء التفاهم
الذي ساد بينكما أخيراً

ƣǂǬǠǳơ

ǅȂǬǳơ

مهنياً :تبحث ع���ن مصادر ماليه جديدة تمول بها
اس���تثماراتك ،وتوظف طاقتك الخالقة بغية نجاح
مش���اريعك عاطفياً :أجواء سعيدة للغاية تحيط بك
وبالش���ريك من كل الجوانب ،وهذا يفتح الطريق
بينكما نحومستقبل أفضل

مهني���اً :تكون تحركاتك ناجح���ة وموفقة ،أوراق
ضائعة تس���تعيدها عاطفياً :علي���ك ان تتخذ قراراً
حاس���ماً بشأن عالقتك بمن تحب قبل تفاقم األمور
نحو األسوأ

ȅƾŪơ

Ȃǳƾǳơ

ً
مهنيا :تنجز اليوم الكثي���ر من األمور التي كانت
مؤجلة وتواجه مش���كلة كبيرة في العمل وتحاول
ً
حلوال منطقي���ة عاطفياً :كن جدياً في
أن تجد لها
عالقتك بالحبيب فهو ينزعج من تس���لطك الزائد
عليه وغير أسلوبك معه

ƮƬƘţƪƷ
سبع ساعات ال تكفي للنوم اذا كنت تعمل
بجد وانك تحتاج مابين  8الى 10
ساعات لتقوم بكامل نشاطك وقادرا على
العمل والعطاء
 - ---------------------------- خير وسيلة لتنظيم الوقت ھي اداءالصلوات الخمس عل وقتھا مع الجماعة
في المسجد

 كثرة المسكنات للصداع تفاقم متاعبالصداع
 - -------------------------- -- بكتريا اللثة قد تسبب نوبات قلبية - ---------------------------- مادة الطلع لذكور النخيل تزيد من انتاجالخصية للحيوانات المنوية وتساعد
على عالج العقم لدى الرجال اذا خلط مع

ƩȂūơ

مهنياً :االنفتاح على اآلخرين يس���اعدك على ّ
حل
المش���كالت معهم مهما بلغت صعوبتها ،فتسجيل
نقاطاً في مصلحتك عاطفياً :انتقاداتك المتواصلة
للشريك س���تعطي نتائج عكس���ية ،وفي فترة لن
تكون طويلة

šŚŬƀƯ
صوجك ياملح صحباني مايوفون انتة
الماوفيت وغزرت بيهم

صعب حبك علي مثل الرياضيات
أدري شلون أحبك بل براشيم

 - ----------------------------مهنياً :تمر بتناقضات ال تجد لها تفسي ًرا ،وتتأرجح
بين المشاعر السا ّرة والمخاوف المقلقة عاطفياً:
تعرف لحظات حلوة وتكث���ر المواعيد والعواطف
الجيّاش���ة ،أنت تتم ّتع برحابة صدر تساعدك على
تقوية الروابط

الكلمات املتقاطعة

ǲǸūơ

مهنياًّ :
نظم امورك ورت���ب اوضاعك بهدوء ،كن
واعياً لمواجهة اصحاب النفوذ والكلمة الفاصلة،
وظ���ف كل مواهبك لكن ال َّ
تتخط الحدود وال تتكلم
ً
في موضوع���ات ال تخصك عاطفيا :احتمال زواج
س���عيد إذا قررت حسم األمر مع شريك كريم يملك
مكانة اجتماعية مهمة

(

العسل االصلي
 - ---------------------------- االصابة بمرض السكر قد يرجع إلىالكسل وعدم العمل

أفقي
ثوب يلبس���ه الرجل و المرأة في المغرب
1
العربي  oغطاء للرأس تلبسه المرأة المسلمة
سقى نفسه  oأغلق
2
رداء يلبس في النصف العلوي من الجسم
3
 oطير ليلي (مبعثرة)
متش���ابهان  oينتس���ب للبالغ���ة وأهلها
4
(انتساب وليست صفة)
لباس للرأس أحمر اللون كان يلبس قديما
5
في الشام ومصر والسودان  oحلة موحدة
للداللة على المعنى او االسترس���ال  oذو
6
كرم
زخرفة كالحناء على الجس���م  oالشخص
7
الذي يرسم الوشم
معطف طويل للشتاء
8
حذف ورمى ووضع في مكان غير مكانه
9
 oحركة أجنحة الطير
ع���دد من القطب عل���ى القماش  oتلبس
10
على الرأس

رأسي
البقي���ة الجاف���ة م���ن حص���اد القمح o
1
قماش داخل���ي للثوب من أجل ملمس مريح أو لحفظ
الحرارة
	2ه���رب  oلمعان جذاب  oأقراص صغيرة
أو غيرها لربط أطراف الثوب ببعضها
صحن  oقص الصوف عن الماشية
3
قطعة صغيرة في ماكن���ة الخياطة لتلقيم
4
الخيط بهدف تحقيق الغرزة
أداة موس���يقية هوائية  oلباس واس���ع
5
للرجل (او المرأة) كان منتشرا في بالد الشام
ش���يء المع يوضع على المالبس تجعلها
6
براقة  oيتسبب في منع اآلخر عن الحركة
نظف الشيء من حوافه  oصيغة وصف
7
لحالة الجو في حالة المطر العادي
ثوب كام���ل فضفاض تلبس���ه المرأة أو
8
الرجل  oحالفه التوفيق
جه���از غزل الصوف عند البادية أو قرى
9
الفالحين قديما  oمتشابهان
أمرأة من البادية  oما يوضع على الثوب
10
من مواد إضافية لتزيينه

ألماني يزرع أطول نبتة دوار شمس في العالم
قام مزارع ألماني بتحطيم رقمه القياسي السابق في سجل غينيس
بعد أن زرع أطول نبتة دوارشمس يصل طولها إلى  9أمتار.حقق
المزارع األلماني هانز بيتر ش���يفر رقمه القياسي األول في عام
 2009عندما زرع نبتة دوار شمس بلغ ارتفاعها  8أمتار ودخل
عبرها س���جل غينيس لألرقام القياس���ية ،إال أنه هذه المرةحطم
ذلك الرقم القياس���ي بعد أن بل���غ ارتفاع زهرته الجديدة  9أمتار.
وقال ش���يفر بأن بعض أزهار عباد الش���مس تنمو إلى ارتفاعات
كبيرة جداً وعبر عن س���عادتهلتحطيمه أرقامه القياسية السابقة.
ويتميز دوارالش���مسبأزهاره الكبيرة الشعاعية التي تدور مع
الشمسأينما دارت؛ ولذلك سمى دوارالشمس ،ويستنبت كنبات
زين���ة ،وتؤكل بذوره كمس���ليات .وتحتوى بذور دوار الش���مس
علىجلوكس���يدات ،ونسبة  35ـ  % 55زيت ،وكميات قليلة من
الفلورين ،وفيتامينات (أ) و(ب) وقد استعملاألطباءقديماً بذور
دوار الش���مس كعالجللمالريا ،ولتخفيفكوليسترولالدمومنع
تصلب الشرايين. 

شرطي يتحول لنجم على فيس بوك لحمله أغراض ثمانيني
تحول شرطي بريطاني إلى نجم على مواقع التواصل
االجتماعي بعدما انتشرت صورته يمسك بيد عجوز
ثمانيني ويس����اعده بحمل أغراض التس����وق.والتقط
أحد المارة الصورة التي تمت مش����اركتها عبر فيس
بوك أكثر من  400ألف مرة ،ويظهر فيها الشرطي
كريس س����تيفنز من شركة مدينة نورثامبتون شاير،
وهو يحمل أغراض التس����وق ثقيل����ة الوزن للعجوز
الذي أمس����ك بيده األخرى في طريقه للمنزل بحسب
م����ا أوردت صحيفة دايل����ي مي����ل البريطانية.وقالت
الصحيف����ة إن العج����وز البالغ من العم����ر  83عاماً
اس����تقل الحافلة الخط����أ ،وكان يكافح ف����ي محاولته
للوصل إلى المنزل عندما شاهده الشرطي يترنح من
ثق����ل أغراضه بالقرب من الجدار ،وس����ارع بالتوجه

نحوه وس����ؤاله إن كان على ما يرام.وأشار الشرطي
إل����ى أنه حمل أغراض العج����وز بعد أن علم بقصته،
وس����ارا يداً بيد وهما يتجاذبان أط����راف الحديث في
الطريق إلى المنزل ،وشعرت زوجة العجوز بالصدمة
عندما فتحت الباب لتجد الشرطي بصحبة زوجها ،إال
أن الش����رطي سارع إلى طمأنتها إلى حالته الصحية.
وأثن����ى الكثير من مس����تخدمي فيس ب����وك ومواقع
التواصل االجتماعي على تصرف الشرطي بعد أن تم
نشر الصورة من قبل شرطة المدينة على موقعها في
فيس بوك ،وعبّر العديد منهم عن تقديرهم لمثل هذه
التصرفات التي تدل على أن الش����رطة حريصة على
راحة المواطنين.

طبع بالكاع صار سنين وسنين
تكسر بالكلوب وتاخذ الزين
عليها الناس تمشي اشكال والوان
بس تختار ياهو اليترس العين

أريد اكتب رساله بحبر من دم
بس عيني تهل الدمع من دم
انا الواهلل على العذال مندم
اندم على الصديق الخان بيه

تمنيت ان الا بكي يوما ولكن هم الزمان
ابكاني اردت ان اعيش كما تريد نفسي
ولكن عشت كما يريد زماني

اكابر على الجرح ماكلك اشتاكيت بس
حال الكلب ظل يكسر الخاطر ومن
كثر الحزن ظل حزني بيه يصيح اريد
الفاركوني اليوم مو باجر

