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عسرك في وطنك  ,أطيب من يسرك في غربتك !

ƦƔů
ƭƺǀƫř

ǁȂưǳơ

مهنياً :استفد من االنفراج الكبير لتوضيح أفكارك
وتعزي���ز ثقة اآلخرين ب���ك عاطفي���اً :تعيش مع
الحبيب حي���اة جميلة وتحفزكما على تبادل اآلراء
واألحاديث الشائقة

ƔơǃȂŪơ

مهنياً :ان مركور الذي ينتقل الى البيت السادس،
اي ال���ى العقرب في آخر الش���هر ،قد يش���ير إلى
بعض الفوضى أو اإلحباط عاطفياً :الرومانس���ية
تفرض نفس���ها اليوم وتكون أيامك المقبلة مفعمة
سعادة كبيرة جداً

تحشيشات

محششين حاطين البيتزا كدامهم
ميرضون ياكلون ليش!!!؟؟؟
منتظرين الخبز!!!!!!

واحد يسأل صاحبه قله مرتك من النوع

مهنياً :حضر نفس���ك جيداً وح ّدد النقاط التي يجب
ǹƢǗǂǈǳơ
بحثها قبل حضور اجتماع مهم لبت مشروع كبير
عاطفياً :تلتقي ش���خصاً يثير إعجابك ولكنك تتردد
في التحدث إليه بأمور تقربك منه

اللي تحب تنكد عليك؟
صاحبه جاوبه قله ليش اكو نوع
ثاني!!!؟؟؟

الكلمات املتقاطعة

ǲǸūơ

مهني���اً :ال داعي إلى التذمر والتش���اؤم ،تس���ير
أم���ورك المهنية على أحس���ن ما ي���رام عاطفياً:
يفاجئك الحبيب باصطحابك إلى مكان رومانس���ي
بعيداً عن أجواء الضجة وهموم العمل

(

šŚŬƀƯ
مو من مرض ونيت
من كثر الفراگـ
صدگني گلبي اعليك
كل لحظة يشتاگـ
عود الكلب ناسيك ال يشهد اهلل

أفقي

ƾǇȏơ

مهنياً :تحصل على معلومات أو يهمس لك ببعض
األسرار ،حاول أن تصغي الى ما يُقال لك من دون
ر ّدات فع���ل عاطفياً :تعامل مع الش���ريك بهدوء،
فهو حساس ّ
لكنه في الوقت نفسه صعب المراس
وعنيد

ƔơǁǀǠǳơ

مهنياً :يح���اول أحد الزمالء في العمل أن يوجهك
نح���و الطري���ق الصحي���ح وتحذي���رك من بعض
المغرضين في العمل ،ف�ل�ا تغضب عليه عاطفياً:
خبر سعيد على الصعيد العاطفي يوصلك إلى عدم
التنازل عما في يجول في فكرك ويشعر به قلبك

ǹơǄȈŭơ

مهني���اً :اجتهادك الذي تظه���ره ال مجال له ضمن
أناس ال يق���درون جهودك وتضحيات���ك عاطفياً:
تس���يء إلى الحبيب عن غير قصد فتتوتر العالقة
سو الوضع بسرعة
بينكماِّ ،

ƣǂǬǠǳơ

ǅȂǬǳơ

ȅƾŪơ

Ȃǳƾǳơ

ƩȂūơ

مهنياً :حاول إنجاز المهام المطلوبة قبل أن تتراكم
عليك ألنك قد تعجز عن إتمامها في الوقت المح ّدد
عاطفياً :حاول أن تكون عالقت���ك بالحبيب مبنيّة
عل���ى الحوار المتب���ادل بينكما والتفاه���م والثقة
والشفافية
مهني���اً :أق���م تحالفات م���ع الزم�ل�اء المخلصين
لتتخلص من المؤامرات التي تحاك ضدك عاطفياً:
إبح���ث عن عالق���ة جدية مع ش���خص تتفق معه
ويبادلك مشاعر الحب ذاتها

مهنياً :تش���عر بالتش���اؤم على الرغ���م من بوادر
النج���اح ،ال تقلق قريباً تحصد ثمار تعبك عاطفياً:
ر ّكز على عالقتك بالحبيب وال تف ّكر في أي ش���يء
آخر قد يؤثر فيها أو يزعزعها

مهني���اً :يدفع عنادك بعض الزمالء إلى الش���عور
بالي���أس من إمكان تغيير وجه���ة نظرك وإقناعك
بوجه���ة نظرهم عاطفي���اً :احترم عائل���ة الحبيب
وتق��� ّرب منها وأقم معها أطيب العالقات لتكس���ب
المزيد من مودته

مهنياً :الحظ إلى جانبك وتحصل على مكافأة مالية
ل���م تكن تتوقعه���ا تفرحك كثي���راً عاطفياً :ال تدع
األفكار المشوش���ة والسيئة تسيطر على عالقاتك
بالشريك بل ابحث عن كل ما يبهج وجديد

رأسي

1

والد الوالد  oالبيه البواب

1

2

فرك الش���يء بالش���يء  oاسم يعرف به

الفلسطينية

الشخص غير اسمه الرسمي  oعكس ميت
3

فيلم مصري ( )1955من إخراج هنري

بركات و بطولة عبد الحليم حافظ و إيمان

ƮƬƘţƪƷ
سرب من الجراد اجتاز منطقة البحر
األحمر عام  1889وقد غطى مساحة
 5180كيلو مترآ مربعآ وكان يقدر
وزنها ب  500,000طن
أن الدولة األكثر كثافة في عدد السكان
بالعالم هي سنغافورة يأتي بعدها
بنغالدش ثم مالطا
جميع األفيال تمشي على رؤوس
أصابع أقدامها وذلك ألن الجزء الخلفي
في تلك اإلقدام ال يحتوي على أي عظام
بل يتألف من الشحم الخالص
صوت صياح البط ليس له صدى وال
أحد يعرف السبب إلى اآلن .
الصراصير موجودة على كوكب األرض
منذ نحو  300مليون سنة .
سم أفعى الكوبرا قوي للغاية لدرجة أن
غراما واحدا منه يكفي بقتل أكثر من
 150شخصاً .
هل تعلم أن الذبابة تهز جناحها حوالي
( )32مرة في الثانية الواحدة.
هل تعلم أن الفيل يشم رائحة اإلنسان
على بعد نصف كيلو متر.

4

شخص من مدينة الضباب

5

ممثلة سورية لقبها مصري

6

ثلث���ا بلح  oثم���ر منه زي���ت مذكور في

القرآن (مبعثرة
7

للنداء  oينشف (معكوسة)

8

متشابهان  oمن األطراف  oمتشابهان

9

كوميدي مصري راحل سمي مسرح هام

باسمه في القاهرة (بدون الـ التعريف).
10

بسمك اسولف دوم من قدره اهلل

ملك الطيور  oالفن السابع

ممثل س���وري مميز ش���ارك في التغريبة

2

غوار الطوشة

3

االس���م الثاني لممثل مس���رحي كوميدي

مصري  oثلثا دار

اضحك مدري ابجي واهلل محتار
اذا نفسه الغدرني بصفي يواسي بيه
اذا شوفتك صارت حصري باالحالم صدكني

4

ممثلة مصرية متزوجة من أحمد حلمي

اشترك و الغي الجزيره و اترك برشلونه و

5

طعام يق���دم بعد الوجبة الرئيس���ة  oقرأ

ميسي و االفالم و ابحث عن ترددكم و اديرة

وفحص وتمعن في موضوع ما
6

يعمل ولكن انتاج���ه قليل  oعائد إلينا o

متشابهان
7

إمارة عربية  oسئم  oجملة موسيقية

8

احقاق العدل  oوالدة

9

يوضع لتجمي���ل العين  oممثلة مصرية

متزوجة من نقيب الفنانين
10

حروف متشابهة

طرد طيارين سمحا لعارضة بقيادة الطائرة
أقالت خطوط الجوية األرجنتينية طيارين
بعدما س���محا لعارضة أزياء أرجنتينية
من ضم���ن ركاب الطائ���رة الدخول إلى
قمرة القيادة وقي���ادة الطائرة وتعريض
حياة الركاب اآلمنين للخطر والموت.
وقامت عارضة األزياء فيكي بتس���جيل
مقطع فيديو تظهر فيها وبجوارها قائداً
طائرة والضحكة ترتس���م على وجوهم،
وقد ع�ل�ا صوتها فرحة قائل���ة «ها أنا
أس���تعد لإلقالع بالطائ���رة» ،التي كانت
متوجه���ة م���ن العاصم���ة األرجنتينية
بوينس آيرس إلى مدينة روساريو.
وقالت خطوط الطيران إن سماح القائدان
بدخ���ول راكبة من الركاب إلى قمرة القيادة والجلوس فيها وقيادة الطائرة ،يعد انتهاكاً صريحاً للقوانين الدولية
للطيران ،كما تريد الخطوط الجوية أيضاً معاقبة العارضة ،بحسب موقع نيويورك دايلي نيوز.

تعال اوصف جروحي وجيب ميزان
وشوف شكد عـــذاب الــروح زايد
صح تبعدنا الليالي صح تشغلنة الهموم بس
الغالي يبقة غالي وبكل حلم مرسوم
مأيحتاج أكول الخالقك فنان ..
بعد رب الجالله وركز بواحد !.
قررت احب اخرس والسبب معروف الن ياهو
االحبه بكلمه يجرحني
من شفتك على الدرب شلع ضلوعي الكلب
وتعنة وتلكاك وعيوني خذهة البجي وتيهت
حتى الحجي عود ارد اكلك هلو شو كتلك اهلل
وياك
ال تحرك ابكلبي هذا بيتك جان
خاف تريد ترجع وين اخليك

إيطالي يتخرج من المدرسة اإلعدادية بعمر  91عامًا
أثبت مُس���ن إيطال���ي أن طلب العل���م ليس حكراً
على الش���باب وصغار الس���ن ،عندما تمكن من
الحصول على الش���هادة اإلعدادية في عمر 91
عام.وكان نيكوال توريلو يذهب إلى المدرسة كل
يوم من الساعة  5بعد الظهر للتحضير لالمتحان
النهائي ،وتكلل عمله بالنجاح أخيراً عندما تمكن
من الحصول على الش���هادة اإلعدادية بحسب ما
أورد موقع شبكة بي بي سي اإلخبارية.ولم يكن
نجاح توريلو عادياً ،فقد تمكن من الحصول على
درج���ات كاملة في امتحان���ي الرياضيات واللغة
اإلنكليزي���ة ،كما حصل على درج���ة كاملة أيضاً
في المقالة بعد أن درس مقاالت الكاتب اإليطالي
الشهر أليساندرو مانزوني.

وعمل توريلو طوال حيات���ه كخياط ،لكنه اعتمد
على تجارب حياته لكتابة مقاالته في المدرس���ة،
وإحداه���ا عن خدمته كجندي ف���ي اليونان بعمر
 19عاماً خالل الح���رب العالمية الثانية.وانضم
إلى توريلو لالحتفال بهذه المناسبة كل من أبناءه
األربعة وأحفاده الستة ،باإلضافة إلى معلميه في
مدرس���ة شييتي وس���ط منطقة أبروزو ،وحضر
عمدة المدينة لتهنئة العجوز على هذا اإلنجاز.
ويبدو أن طم���وح الجد الذي س���يبلغ  92عاماً
في أكتوبر (تش���رين األول) القادم لن يقف عند
ه���ذا الحد ،حي���ث وضع نصب عينيه الدراس���ة
في المدرس���ة الثانوية ،ويرغ���ب باالطالع على
التكنلوجيا الحديثة بشكل أكبر.

