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)

من أطاع غضبه،أضاع أدبه

ƦƔů
ƭƺǀƫř

ǁȂưǳơ

مهنياً :ابتعد عن الفوضى وااللتباس حتى ال تضع
نفسك في موقف حرج وصعب
عاطفياً :يوم مناس���ب الس���تعادة ثقة الحبيب بك،
ولو لم تكن متأكداً من تجاوبه معك

ƔơǃȂŪơ

مهنياً :تنجز مش���روعاً كبيراً تجني ثماره سريعاً
وتكون نتائجه ممتازة كما توقعت
عاطفياً :ال تر ّكز على الجمال لدى اختيار الشريك،
ستكتشف أنه ليس أساسياً على اإلطالق

مهنياً :ال تكن متذمّرًا مهما س���عى بعضهم للضغط
ǹƢǗǂǈǳơ
عليك ،فقدرتك فائق���ة لمعالجة أي عثرة تعترض
طريقك
عاطفياً :العالقات العابرة ال تدوم ،من األفضل أن
تبحث عن الشخص المالئم لتكمل المسيرة معه

تحشيشات

اكو شخص هو وزجته في لحضه
رومانسيه
الزوج سئل زوجته بيش دا تفكرين
قالت مثل متفكر انت
قال لها يعني تريدين تزوجين عليه
*****
اسوأ شي في الطفوله !
لمن يضربوك راشدي وانتة بحلكك
لكمه !
ما تعرف تبلعها لو تبجي !
تحس وجهك ينطي error
*****
حـرامي دخل يبوك البيت وهو جـوا
شافـه ولد صغير
كاله :تبوك كتبي وجنطتي وياك لو
اصيح وأفضحك ؟

الكلمات املتقاطعة

ǲǸūơ

مهنياً :تعالج مس���ألة غامضة أو مخفية أو سرية
وتصحح بعض األوضاع بصورة متك ّتمة
عاطفياً :التهدئة مع الشريك مطلوبة بقوة اليوم،
واأليام المقبلة س���تكون أفض���ل وتحمل مفاجآت
سا ّرة

(

ƾǇȏơ

ƔơǁǀǠǳơ

مهنياً :تنفعل بش���أن س���ير األمور عكس ما كنت تتوقع
بس���بب خطأ ارتكبه أحد الزمالء وسبب لك إحراجاً كبيراً
أمام أرباب العمل
عاطفياً :يس���ود الملل عالقتك بالشريك وتحاول إضفاء
بعض التغيير عليها ،لكن يبدو أن األمر صعب نوعاً ما

ǹơǄȈŭơ

مهنياً :عالقاتك في العمل ليس���ت جيدة ،كن أكثر
موضوعي���ة في تعاطيك م���ع زمالئك وخفف من
كبريائك
عاطفي���اً :ال تفكر في خ���وض مغامرة عابرة لئال
تفسد عالقتك بالشريك ،فأنت تدرك مدى إخالصه
لك

ƣǂǬǠǳơ

ǅȂǬǳơ

ً
مهنيا :تنهم���ك في إدخال تعدي���ل على موازنتك
وتحديد مصاريف���ك ،وبانتظ���ارك فرصة مؤاتية
لتحقيق مكسب مالي
عاطفياً :تلتقي ش���خصاً تقع في حبه من النظرة
األولى وتتطور األمور بينكما بس���رعة ومن دون
تخطيط
ً
مهنيا :ينتابك الروتين والملل وتش���عر بضرورة
أخذ إجازة اللتقاط أنفاس���ك واس���تعادة نش���اطك
عاطفياً :تعي���ش مع الحبيب يوماً صعباً يس���وده
القلق والتوتر وتف ّكر في إعادة حساباتك معه

ȅƾŪơ

Ȃǳƾǳơ

ƩȂūơ

مهني���اً :تعيش يوماً من االكتفاء الذاتي إال أن هذا
األم���ر ال يبع���د القلق والتوتر عن أج���واء العمل
عاطفي���اً :ابتعد عن أحد األصدق���اء المق ّربين جداً
فهو قادر على قلب عالقتك بالش���ريك رأساً على
عقب بسبب غيرته

1

مقطوع غير مكتمل  oمنسوب لألب

2

تصليحات  oمتشابهان

3

زي���ارة دينية لمكان مقدس  oموس���يقي

4

مدينة مغربية  oتحول إلى سائل

أتعارك ياحلو ألجلك واطك طك
وللحساد اذب حرملوأطك طك
افرح من تراسلني وأطك طك

ƮƬƘţƪƷ

1

في فرنسا حيث يحتفظ بلوحة الموناليزا

2

من معالم دبي العمرانية األولى

3

اكتمل  oرئيس اللجنة االولمبية الدولية

السابق

5

التوق والتمني  oمروة بالتركية

4

االسم اآلخر لالنترنت  oسهام أو أسهم

6

ما يسيل من عصارة الفم  oمدينة فرنسية

5

حذف  oثلثا نوع

6

أكمل  oمراقبة ومتابعة

7

يوجهه مفت���ش المباحث في قضية ما o

ساحلية (مبعثرة)
نه���ر ألمان���ي (مبعث���رة)  oللتفس���ير

7

واالسترسال
8

كارثي  oمرتو وآخذ كفايته من الماء

9

إيصال أو تواصل  oوحدة قياس الطاقة

االس���تمتاع باالج���ازة  :اغتن���م فرصة

10

يغطي الطير  oذو ميول ومش���اعر غير

االج���ازة وحاول اع���داد برنامج خاص

صديقة

وحدة قياس عالمية

كامل من العمل .
تناول قطعتين من الش���وكوالته يوميا :
حيث يؤكد الخبراء ان الشوكوالته تبعد
عنك فقر الدم وتحسن المزاج
ال لحمل االغ���راض الثقيلة  :ابتعد عن
حم���ل اي حقائب ثقيلة كي ال تؤثر على
والسير بشكل سلبي .
االنتباه للون اللسان  :يمكن للون اللسان
ان يكون مؤشرا لمش���كالت صحية لذا
مختل���ف  ،فالل���ون االبيض ي���دل على
ضعف في جهاز المناعة واللون االصفر
يدل على االفراط في الطعام والش���راب
واالحمر في طرف اللسان يعتبر مؤشرا
على االجهاد النفسي .
التن���زه خارج المنزل  :التغير والخروج
ع���ن الروتين اليومي يس���اعد في رفع
المعنويات واالبتعاد عن التوتر واالكتئاب
اذ يج���ب اع���داد برنامج للتن���زه خارج
المنزل وزيارة االهل واألصدقاء .

على الباكيت كتبوا احذر التدخين
وعـــلى افراكك ابــد مــا حـذرتني
صرت دفتر الك وسنين عمري اوراق
بيدك القلم وبكيفك امليني
احبك اطمأن التعتقد انساك
واذا حبيت غيرك شكك سنيني
لتسولف جرح تتوقع ايطـــيب
ايجوز ايطيب وتلجمه الـسوالف
ولت َكول الوكت يغدر باالحـباب

8
9

مكتمل  oالعاملون في مجال فني

والتنتظره حلمك باجر ايصـــير

10

نهر صيني  oثنية

شلون ايصير يمشي وانت واكف

صوج الناس ماتعرف تــوالف

ما حنيت الي ها بعد ما تشتاك

أسرة ألمانية أحضرت تذكارًا
فاتضح أنه قنبلة يدوية

ما تذكر الماضي لو خلص عفته
كلبك ما يسألك صاحبك وين
لو كلش نسيته او بعد ما ردته
انت الي خنتني ما غزرت وياك وعفتني بس

ذكرت الشرطة المحلية األلمانية بمدينة شتراوبينج
أن أس���رة ألماني���ة اكتش���فت أن الصخ���رة التى
أحضرتها من كرواتيا العام الماضي كتذكار للرحلة
التي قامت بها هناك ،عبارة عن قنبلة يدوية.
واكتش���ف أفراد األس���رة ذلك أمس السبت عندما
أزالوا الغبار عن الهدية التذكارية التى أحضروها
أثناء قضائهم عطلة على ش���اطئ كرواتيا ،وبدت
لهم أنها قنبلة.واس���تدعت األس���رة الشرطة على
الفور ،وقامت الش���رطة بإبالغ مختصين .وقد تم
تفجي���ر القنبلة فى النهاية بعي���داً عن مكان منزل
األسرة بنحو كيلومتر .وتم إخالء المنزل وخمسة
مباني مجاورة له خالل عملية تفجير القنبلة.

مراح اكولك انت العذبتني انت اطيتني درس
وعلمتني أسئل بفسي هوة هذة االنسان الي
حبيتة من شفتك وية غيري
حزين وعيونك تبجي من القهر جنت وية
حبيبك هسة كاعد وحدك عل نهر قلب اليحبك
جان مثل الصخر ميدري بيك انت حبيب الروح
وهوة ميحس ويزيد الجروح

طفل ينجو من الموت بعد سقوطه من قطار سياحي
نجى طف����ل نيوزلن����دي من الم����وت المحقق
بأعجوبة بعد أن س����قط من قطار أثناء رحلة
س����ياحيةبين الغابات في ش����مالي نيوزلندة.
وس����قط الطفل البالغ من العمر  19شهراً من
حضن والده أثناء رحلة قطار كان يشق طريقه
مس����رعاً عبر الجبال في جزي����رة كوروماندل
في ش����مال نيوزلندة.وكان الطفل وقف على
ركبة والده بالقرب من النافذة عندما سقط إلى
خارج القطار منارتفاع  25متراً.وقال ناطق
باس����م مصلحة الس����كك الحديدية بأن الركاب
أعلموا الس����ائق بس����قوط الطفل وأنه س����مع
ص����راخ والدته .ويذكر ب����أن القطار كان على
جسر عندما س����قط الطفل منه إلى األحراش،

مامتنة من الجوع من عاشرتنة
َ
الشوك من فاركتنة
بس متنة من

غير مشذب وناتج عن بيئة خشنة

لالس���ترخاء والراحة بعد عناء اسبوع

احرص على لونه واكتس���ابه الي لون
مهنياً :يسبّب لك أحد األشخاص مشكلة في العمل
لينال ما يريده ،واجهه بحزم وقوة
عاطفياً :تسوء العالقة نوعاً ما بينك وبين الحبيب
بع���د الخالف الذي حصل ف���ي المدة األخيرة على
أمور بسيطة

ترتجف كل عضاي من اسمك يمر

رأسي

عالمي صاحب عدد من السيمفونيات

العم���ود الفقري او على طريقة الوقوف
مهنياً :كن أكثر حزماً في اتخاذ القرارات الحاسمة
التي تتعلق بأمورك المهنية
تنس الوعود
عاطفياً :تعامل بجدية مع الحبيب وال َ
التي قطعتها له ،فهو يعتبرها بمثابة دين عليك

ال تظن حي وانساك يل معدنك در

وأطك أصبع بس تسأل عليه
أفقي

مهنياً :تح���اول التهرب من بعض المس���ؤوليات
الصعب���ة في العم���ل ولكن م���ن دون جدوى ألن
االتكال عليك كبير جداً
عاطفياً :تشعر بش���وق نحو الشريك بسبب بعده
عنك وبأنك تريد تمضية كل دقيقة إلى جانبه

šŚŬƀƯ

األمر الذي دفع الس����ائق إلى إيق����اف القطار
النقاذ الطفل.وحضر المس����عفون على الفور
ف����ي طائرة حوامة وقاموا بتقديم اإلس����عافات
األولية للطفل قبل نقلهإلى مسشتشفى أوكالند
حيث يخض����ع للعالج هناك .ويق����ول األطباء
بأن حالة الطفل مس����تقرة وس����يتماثل للشفاء
ف����ي وقت قصير.من الجدي����ر بالذكر بأن هذا
النوع من القطارات يس����تخدم للقيام برحالت
س����ياحية في نيوزلندة حيثينقل الراكبين في
رحالت ترفيهية لمدة س����اعة لكل رحلة عبر
غابات س����احرة ،ويمر خالله����ا القطار بثالثة
أنفاق وجس����ر بحس����ب صحيفة الدايلي ميل
البريطانية.

