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الريش الجميل ليس كافيا ليصنع طائرا جميال

ƦƔů
ƭƺǀƫř
ǲǸūơ

ƔơǃȂŪơ

مهني���ا :القمر ف���ي برجك يتحدث ع���ن جديد ،عن
عرض ،او عن انطب���اع يكونه بعض األفرقاء عنك
عاطفيا :تبدو جذابا جدا وقد يبوح لك احدهم بالحب
في ه���ذه االثناء وتوقع بعض المفاجآت والتطورات
اليوم
مهنيا :تتلقى سيال من االتصاالت الداعمة لمشاريعك
البناءة ،اس���تفد من ذلك قدر المستطاع لفتح صفحة
جديدة في حياتك المهنية عاطفيا :كل الحلول ممكنة
اذا كان الطريق مس���دودا مع الش���ريك ،لكن النيات
هي المفتاح لذلك

تحشيشات

هندي تعوذ من الشيطان ,طلعله الشيطان
سطره راشدي و كله :ما باقي علينا غير
هالشكوالت..
حشاش راح ألمريكا شاف الشباب البسين
تيشيرتات مكتوب عليهه كوكا كوال ..رجع
كتب على دشداشته نومي بصرة …
مدرس گال للطالب رسمولي حمار ..گلوله اطلع
برا علمود النغش
محشش اول مرة يشوف واحد فلبيني ..كال
هنياله هذا شبعان نوم…

ǹƢǗǂǈǳơ
مهنيا :قد يتحرك القضاء والقانون على نحو طارئ
ض���دك ،كما قد تظهر أخطاء وش���وائب واش���اعات
مغرضة بحقك عاطفيا :عليك تقديم بعض التنازالت
أو إعادة النظر في بعض المواقف التي أثارت تحفظ
الحبيب أو استياءه

ƾǇȏơ

الكلمات املتقاطعة

ǁȂưǳơ

مهنيا :تش���عر باالنسجام مع نفس���ك ومع المحيط،
وتبدو متحمس���ا لكل ما يروقك ويروق كل إنس���ان
مختلف أو متميز عن اآلخرين ،وتهوى االجتماعات
وخل���ق عالم خاص ب���ك عاطفيا :تس���اورك بعض
الش���كوك حول بعض تصرفات الشريك وتحاول أن
تجد لها حلوال مناسبة

(

بطلة كأس العالم لك���رة القدم o 2006

1

نصف طعام.
طي���ر طويل األرجل والمنقار  oس���ئم o

2

لتفسير المعنى واالستطراد.
3

ƔơǁǀǠǳơ

ǹơǄȈŭơ

مهنيا :قد يكون لضغ���ط العمل الذي تتعرض له في
هذه الفترة ردة فعل عكس���ية لديك عاطفيا :يتصرف
الش���ريك بليونة تجاهك وبال استفزاز وتحديات ،لن
تعاني أي أزمة ،بل تنتصر

ƣǂǬǠǳơ

ǅȂǬǳơ

ȅƾŪơ

مجموعات من األوام���ر للكمبيوتر لعمل

شيء ما  oمتالزمة االلتهاب التنفسي الحاد
مهنيا :يحمل إليك هذا اليوم االحالم واألجواء الخالقة
والتغيي���رات اإليجابية ،وتنجح بمش���روع اعالني
أو ترويج���ي أو جماهيري ،إذا أحس���نت التصرف
وابتعدت عن تصديق المخادعين والمغرضين الذي
قد يس���تغلون فرصة ما لمحاربتك عاطفيا :إذا كنت
متزوج���ا قد ترتقي إلى مرحل���ة متقدمة من التفاهم
واإلنسجام مع الشريك

مهني���ا :تأمر فتطاع ويصغي إليك اآلخرون بإعجاب
وتحظى بحظ عل���ى كل الصعد ،وخصوصا المهنية،
فيلتف���ت إليك اآلخرون ش���اكرين وش���اهدين على
أعمالك الفذة عاطفي���ا :مهما حاول اآلخرون تعكير
صفو العالقة بينك وبين الش���ريك ،يظل عامل الحب
أقوى من كل شيء
مهنياً :ال تقدم على أي مغامرة مهنية ،الوضع الحالي
في غير مصلحتك عاطفياً :تواجه بعض االضطراب
في العالقة بالشريك ،النعدام الثقة شبه الكامل بينكما
صحياً :البقاء بصحة جيدة س���ببه الرياضة اليومية
وخصوصاً في ساعات الصباح
مهنياً :كفاءتك تثير إعجاب الجميع ،فأنت قادر على
تنفيذ كل ما يوكل إليك بسهولة عاطفياً :ال تف ّرط في
الحب الذي بنيته مع الش���ريك بس���بب نزوة عابرة،
فهو أكثر من يتفهم أوضاعك

Ȃǳƾǳơ

مهني���اً :تبذل جه���داً كبيراً لتتفوق عل���ى الزمالء،
وهذا عالمة فارقة لمصلحتك عاطفياً :عالقة جديدة
بش���خص من خارج محيط���ك ،لك���ن التخلّص من
ً
سهال
الشريك السابق ليس

ƩȂūơ

مهني���اً :التعاطي مع بعض األمور بجدية اكبر يكون
أفض���ل الحلول الت���ي يمكن ان تحقق م���ن خاللها
اهدافك عاطفياً :بحث أس���باب الخالف مع الش���ريك
ً
مجاال اكبر لقول الحقيقة
يمنحك

4

قبر  oحيث يلتقي الملتقون.

5

مجموعة طقوس وتقاليد لحدث ما  oاحد

الوالدين.

ƮƬƘţƪƷ
خرج الغوريال لسانها من فمها
عندما ُت ِ
فمعنى ذلك أنها غاضبة للغاية.
تشارلز األول كان أقصر ملك بريطاني
حيث كان يبلغ طول قامته 143
سنتيمترا.
الثلج الجاف ال يذوب بل يتحول إلى بخار
مباشرة.
تختفي الشمس تماما من سماء المتجمد
الشمالي لمدة  186يومًا سنويًا.
العاصمة االندونيسية «جاكرتا» كانت
ُتعرف في السابق باسم «باتافيا».
الفيل هو الحيوان الوحيد الذي لديه 4
ركب (جمع ُركبة).
ينفق األميركيون نحو  9مليارات دوالر
سنويا على مستحضرات التجميل فقط.

6

أخطأ  oقدح وذم ش���عرا  oسأم وضيق

من بطء مرور الوقت.
7

للنداء  oعكس منغلق

8

السنة النار الشديدة  oمتشابهات

9

نصف خروج  oتوقف لعمل شيء جانبي

أثناء القيام برحلة أساسية.
10

جيتني اليوم تعتذر
وعلى ما فات تقول نادم
نسيت الجرح واالثر
والقلب الي بسببك انفطر

رأسي

أفقي

مهنيا :قد تقدم على ترش���يح نفسك لمنصب إداري
جديد ،وتكون عند حس���ن ظن الجميع عاطفيا :ثابر
على ما تقوم به حاليا من خطوات تمهيدية لالنطالق
بعالقة جديدة بغية االرتباط رسميا

šŚŬƀƯ

بطلة كأس العالم لك���رة القدم o 1998

استجد وأظهر لونا جديدا.

1

بطلة كأس العالم لكرة القدم .1994

2

يقطع باألس���نان وخاصة اللحم  oمدينة

باكستانية
أش���ياء غير مفهومة أو صعبة الفهم o

3

يصيبه الجنون
فعل أم���ر يق���ال عند الص�ل�اة  oخوف

4
مرضي.
5

ارتفع وعال.

6

بحر  oفجوات بالغة الصغر في الجسم أو

ورق النبات.
7

عكس الحرب  oمن ينعق

8

نصف نب���ات  oما يوضع عل���ى األثاث

لحمايته أو لزينته فتفرش عليه
9

العب ليبي في نادي الشباب السعودي.

10

العب وفاق سطيف الجزائري.

معجزة تنقذ جنينًا من رصاصة اخترقت بطن والدته
تمكن األطباء من إنقاذ حياة جنين اخترقت
رصاص���ة بطن والدته البنغالديش���ية بعد
خضوعهما لعملية جراحية دقيقة استمرت
 3ساعات.وبحس���ب صحيف���ة دايلي ميل
البريطاني���ة ،أصيبت األم نجمة التي كانت
في الش���هر الثامن من الحمل بطلقة نارية
في بطنها بعد هجمات إرهابية في منطقة
ماغ���ورا البنغالديش���ية ،فأصابت طفلتها
التي أس���متها «س���واريا» وعلى الفور
نفلت إلى المستش���فى.وأخضعها األطباء
إلى عملي���ة قيصرية عاجلة ً
أمال في إنقاذ
حياة الجنين ،فتبيّن أن الرصاصة اخترقت
كتف الجنين األيمن وألحقت ضرراً بعينها اليمنى كذلك ،وتمكن األطباء بعد  3ساعات من إنقاذ حياة األم وطفلتها
ثم أدخلت الطفلة إلى غرفة العناية المركزة إلبقاءها تحت المراقبة.وأكد األطباء أن حالة الطفلة في تحسن يومي،
وتمكنت األم بعد مرور شهر من بقاء طفلتها في العناية من معانقتها ،وذلك بعدما فقدت األمل من الشعور بهذه
اللحظة بسبب حجم عمق الرصاصة التي اخترقت بطنها وسط فرحة األقرباء والفريق الطبي بهذه المعجزة.

بقولها وأنا رافع الراس
ماني قابل اإلعتذار
تسب
وتجرح
وتهين الناس
وتبيني أنسى الي صار

أبعتذر عن كل شيء
إال هواك
في قلبي وروحي يسري
ولو كان في نظرك غلطتي
أأأأأسف!!!
بكرر غلطتي
أسف
عمر لساني ما نطقها
يمكن غرور!
ويمكن كبرياء!
لكن عشان حبك
بحفظها ودوم بكررها
أسف زليت
وأعرف إني خطيت
وجيتك اليوم نادم
ولعفوك واهلل ارتجيت
اإلعتذار
مو قولة أسف
وال كلمة تنقال
اإلعتذار
قول
وفعل
وندم
وما نكرر الي صار
بعد اإلعتذار
يمكن أغفر
ويمكن أسامح
لكن الجرح الي في قلبي
صعب يرجع ويلتئم

طرد زائر من منتزه في نيوزيالندا ألنه يزعج الغوريال بغنائه
ً
رجال من
منع متن���زه للحياة البرية ف���ي نيوزيلندا
زيارة المكان ألن غنائه باالضافة إلى الطريقة التي
يقوم بها بالضرب على صدره ،تتس���بب في إزعاج
الغوريال.وأفاد موقع «س���تاف» اإللكتروني اليوم
اإلثنين بأن «أندرو رايت» الذي يقول إنه س���احر
ومعالج بالطاقة ،قد تم منعه األس���بوع الماضي من
دخول متنزه «أورانا وايلداليف» للحياة البرية في
منطقة كرايستش���رتش في نيوزليندا بعدما اس���تفز
الغوريال وجعلها تقوم بدفع الزجاج الس���ميك الذي
يحي���ط بها.وأوضح مدير التس���ويق ف���ي المتنزه
ناث���ان هوك للموقع االلكترون���ي« :في الواقع ،لقد

قام ابنن���ا الكبير «الغوريال» الذي يبلغ وزنه 190
كيلوغراماً ،بدفع الزجاج بكتفه ،وهو األمر الذي لم
يفعله من قبل» .وأش���ار إلى أن قرار منع رايت من

الدخول لم يكن عشوائياً.
ويش���ار إلى أن الغوريالت الثالث  -فاتاكي وفوزو
وأخيهم غير الشقيق مهالي  -والموجودة في متنزه
«أوران���ا» ،هي الغوريالت الوحي���دة في نيوزيلندا
وهي موجودة في البالد منذ شهرين فقط.من جانبه،
أعرب رايت عن اندهاش���ه لق���رار منعه من دخول
المتنزه ،مش���يراً إلى أنه يعتقد أن الغوريال تجاوبت
بصورة إيجابية مع غنائه.
وق���ال« :لم تنزعج الغوريال على االطالق ،بل بدت
مس���تمتعة بالغناء» ،فيما لفت إلى أنه كان قد زار
المتنزه من قبل بدون أن تحدث أي مشاكل.

