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إن أسوأ ما يصيب اإلنسان أن يكون
بال عمل أو حب

ƦƔů
ƭƺǀƫř

ǁȂưǳơ

ً
مهنيا:المناقش���ة هي الطريق األمث���ل لتصل إلى
ق���رارات صائب���ة ،وتع���ود عليك بالنف���ع في كل
المج���االت المادية والمعنوي���ة عاطفياً :قد يقنعك
الشريك بوجهة نظره إلى بعض األمور ،لذا يجب
أن تمض���ي معه وقت���اً أطول لتصل إل���ى النتائج
الجيدة.

ƔơǃȂŪơ

مهنياً :حين تعمل بجهد كبير ّ
فإن الجميع سيسعى
إلى أن تنال حقك ،وهذا سيش���عرك بارتياح كبير
وس���عادة بالغة عاطفياً :علي���ك أن ّ
توضح بعض
النقاط العالقة ،وإال ّ
فإنك س���تبقى رهن الشكوك،
وذلك لن يكون في مصلحتك.

تحشيشات

في يوم جاهلي ممطر مرض ابو لهب بالزكام
( بالنشله) فجلب لهوبي دكتورا من القريه
المجاورة فضرب الدكتور ابو لهب إبرة
فولتارين ابو ال  1000فسال ابو لهب هل
انت مرتاح إالن ؟ فاجابه ابو لهب :
مرتاح لو قفل ؟
ههههه فعم الفرح والسرور ارجاء المدينه
من كثرة هلوسه ابولهب
*******
اكوفدواحد كلش خبيث شاف واحد ديحترك
راح وكف يمة وظل يباوع علية ورة شوية
يلة طفاة سالو الناس اشو لطفيتة بساع وال
خليتة يحترك ويموت كال مخليتي يموة علمود
ميدخل الجنة ومطفيتة بساع علمود يعيش كل
حياتة مشوه

 ǹƢǗǂǈǳơمهني���اً :المزاجية في العم���ل ،غالباً ما تؤدي الى
صدامات ومش���احنات مع اآلخري���ن ،فحاول أن
تكون ايجابي���اً لترتاح من هذا الوض���ع عاطفياً:
مناقش���ات مهمة تحدد مصير العالقة المستقبلية
مع الشريك ،مهما يكن إطارها.

الكلمات املتقاطعة

ǲǸūơ

مهنياً :جهز الملفات والمعطيات للدرس الش���امل
لتبدأ بتنفيذ المشاريع وورش العمل المق ّررة ،في
جميع األحوال انصح لك عدم توقيع مس���تندات او
تحالفات عاطفياً :تعالج القضايا العائلية بال خوف
أو تردد وتساهم في إحالل السالم وتقريب وجهات
النظر بعد التباين.

(

šŚŬƀƯ
صادقت ملك الموت حسبالي ما موت كعت
بنص اليل محظرلي تابوت
وجود الحب يكفينا هذه كل امانينا اهل
الحله طبع بينا اذا حبينا حبينا
حايط صرت من طين ومجاور الماي
يومية ساف ايطيح من تكطع وياي
رأسي

أفقي

ƾǇȏơ

مهنياً :تكثر المشاحنات وتطرأ الخالفات على نحو
ً
واضح وملموس ،لذلك ّ
إطالقا
فإنه يوم غير مالئم
للتط ّرق إلى الموضوعات الحساس���ة والش���ائكة
عاطفياً : :تميل الى إث���ارة الخالفات وتبحث عن
األعذار لتوجيه اللوم الى الحبيب.

ƔơǁǀǠǳơ

عاطفياً :علي���ك أن تكون صريحاً مع الش���ريك،
عاجال أم ً
ً
ّ
آجال ،عندها تتعقد
ألن الحقيقة س���تظهر
األم���ور أكثر فأكثر صحياً :تقوم بتمارين رياضية
بي���ن وقت وآخر إال أن ذلك ال يك���ون عن اقتناع
وهواية بل ألنك مجبر على ذلك

ǹơǄȈŭơ

مهني���اً :الحظ يحالفك أكثر حي���ن يكون القمر في
الج���وزاء متناغماً مع اورانوس ومارس في برج
الحمل ،ما ّ
يبش���ر بعملية بي���ع ناجحة ،أو بدورة
ّ
ً
تثقيفية أو علمية أو إعالنية تبشر بالخير عاطفيا:
ال تج���رح كبري���اء الحبي���ب حتى لو كان قاس���يًا
تجاهك.

ƣǂǬǠǳơ

مهنياً :تجازف وتس���عى إلى جدي���د وتتمتع بثقة
عالي���ة في النفس ،ق���د تفكر في في كس���ب أحد
االش���خاص أو أحد المناصب او ربما شراء منزل
او س���يارة او اي امر آخر تحلم به عاطفياً :يسهل
عليك كتابة الش���عر والتغ��� ّزل بالحبيب كما تتم ّتع
بالفصاحة والطالقة.

ǅȂǬǳơ

مهنياً :كن أكثر جدية وانفتاحاً مع الزمالء ،وكثرة
الم���زاح تترك تأثيرات س���لبية إذا ّ
تخطت الحدود
عاطفياً :الغيرة من األس���باب السلبية في العالقة
بالش���ريك ،حاس���ب نفس���ك قبل اآلخرين فترتاح
أكثر.

ȅƾŪơ

Ȃǳƾǳơ

ƩȂūơ

مهني���اً :العمل بالنصائح ضروري وال س���يما أنك
تنتقل من مرحل���ة عادية إلى مرحلة اس���تثنائية
عاطفي���اً :مصارحة الش���ريك بمش���اعرك تجاهه
مهمّ���ةّ ،
لكن ال تكش���ف جميع أوراق���ك في هذا
المجال.
ً
مهنيا :تخوض نش���اطات جمّة جيدة ومناس���بة،
وتبح���ث عن مص���ادر مالي���ه جديدة تم���ول بها
مش���اريعك عاطفياً :تباشر بعالقة حب جديدة ،او
يلع���ب احد االوالد دو ًرا ف���ي حياتك ،او تطل على
خبر جيد يتعلق بالعائلة فالقمر في البيت الخامس
مناس���ب ًّ
جدا ،ويتحدث عن رومانسية وتعديالت
في طريقة اتصاالتك باآلخرين.
مهنياً :حاذر من درب خاطئة تس���لكها ،فقد يسود
جو من اإلرباك وتواجه مطالب أو أوضاعاً دقيقة
ّ
عاطفي���اًّ :
تجنب االنتقاد واالته���ام حتى ال ينقلب
األم���ور عليك وتصب���ح أنت المذن���ب بعدما كنت
البريء.

أول قبلة للمس���لمين  oيوضع التاج فوق

1
2

جزيرة في المحيط الهادي.

3

تنقرها فتسمعك هدير الصوت  oيحتاج

4

نسمات  oابتعدا

5

في الشعر  oأغب وأشرب

6

وحدة قياس الطاقة  oمن أس���اليب الخط

العربي

ـ أن الصينيون هم الذين إخترعوا
البوصلة  ،ونقلوها بعد ذلك إلى
البحارة العرب  ،الذين كانوا
يجوبون شمال المحيط األطلسي وقد
قام أهل البندوقية بجلب البوصلة
بعد أسفارهم التجارية إلى بالد
المشرق .
ـ أن نافورة الماء التي تدفع من
رأس الحوت فوق جمجمته يصل
إرتفاعها أحيانا إلى  ٩أمتار .
ـ أن الحوت األزرق هو أكبر حيوان
على الكرة األرضية .
ـ أن الحيتان الزرقاء تستطيع
التخاطب بواسطة غنائها على
مسافة ٨٥٠كم .
ـ أن العالم الرياضي (إسحاق
نيوتن) قد ابتكر المتوالتةالعددية
وهو في الصف الثالث اإلبتدائي .

ـ أن طول أطول ذيل فستان زفاف
في العالم هو  ٨٠مترا  .وقد إرتدته
إحدى الممثالت في أحداألفالم
األجنبية .

1

تحت أقدامها الجنة

رأسي

ƮƬƘţƪƷ

مدينة غير عربية فيها  450مس���جدا o

7

نصف ولول  oمعناه كثير البركة واليمن

8

من انواع الخشب  oمجهز مواد لموضوع

معين

2

غير معقد  oللتعريف

3

أنواع مش���روب محبب  oاسم فلم لمحمد

سعد (مبعثرة).
منس���وب إل���ى دول العال���م  oاالرتفاع

4
والعلو

ما يبلغه االنسان من عمره  oسوق كبير

5

البناء  oقمة الطرب
6

نعم باالجنبية  oركض

7

العصر السالمي حيث كانت إدارة للحمام

الزاجل  oمجهز مواد للنداءمعين

9

أول من روض الخيل.

8

اصبح ملكا لمصر وعمره  9سنوات

10

سكرتير سابق لألمم المتحدة تولى منصبه

9

الخروج إلى الحياة  oلدينا

10

ثمرة تحتاج لسنة كاملة لتنضج.

أكثر من مرة.

طفل في الخامسة هوايته اللعب مع التماسيح
والثعابين
أصبح طفل في الخامسة من أكثر محبي الحيوانات في العالم
ويتمتع بشجاعة اس���تثنائية تمكنه من اللعب مع التماسيح
وإطعام الثعابين وكأنها «حيوان���ات أليفة».أفادت صحيفة
ديلي ميل البريطانية أن الطفل تشارلي باركر تعززت هوايته
ف���ي تربية الحيوانات بفضل احتكاكه الدائم معها بحكم عمل
وال���ده ف���ي إدارة محمية «باالرات» الطبيعي���ة بفيكتوريا
األسترالية.وظهر طفل الخامسة في صورة نشرتها الصحيفة
مبتس���ماً أثناء حمله تمس���احاً صغيراً وس���ط مستنقع من
التماس���يح لدرجة توقع البعض أنه سيكون شبيهاً للراحل
س���تيف أروين بطل قنوات ديسكفري الملقب بأشهر «صائد
تماس���يح في العالم».كما أنه يحرص على مس���اعدة والده
من خالل إطعام الحيوانات في المحمية بانتظام ومصادقتها
ً
فضال عن مشاركته بالعروض الحية التي تقيمها
ومالعبتها
المحمية لزوارها.

الوجهة محترك يكدر يحاجي الناس .....
بس شلون يحجي المحترك كلبه ......
شاريكم اظل للموت الن صرتم اعز
ناسي ومحبتكم نبع للروح وتجري بدمي
ونفاسي
هية روحي ونامت بحضن الغريب من
اخذهة ماحس بجروحي ربي مو عدك
ملك ياخذ ارواح شلون ترضى انسان ياخذ
روحي
كون اني يمك دوم مالحظةاعوفك
وبحظنك اشبع نوم وبعيني اشوفك
«التفعل المستحيل لشخص لم يفعل
الممكن ألجلك»
أسوأ شعور عندما يفهم الناس طيبتك خطأ
ويظنون أن قربك منهم لهدف ما
وأنت ال تريد من هؤالء الناس شيء..
غير  /أن يكونوا بخير
فقير انه صحيح وحالي تعبان
حقك من بعتني ورحت للغير
إذا نكتب َغزل مو يعني مو زين اهلل
اليعلم ابطيبة َكلبنه! واليزاود علينه ابحب
الحسين ترى يطلع صفر َكدام ُحبنه

حرم من رخصة القيادة ألنه من دون يدين
حرم رجل أمريكي م���ن الحصول على رخصة قيادة
س���يارة ألنه ال يمل���ك يدين عندما انتق���ل إلى والية
أخرى علماً أنه يمارس قيادة السيارة منذ شبابه.
وعلى الرغم من أن���ه ولد من دون يدين ،فإن مارك
س���بيكمان مارس قيادة الس���يارة لمدة  44عاماً في
كاليفورنيا .ولكنه عندما انتقل إلى والية ويسكنس���ن
امتنع���ت إدارة المرور من منح���ة رخصة قيادة ألنه
ال يمل���ك يدين .ويذكر بأن م���ارك حائز على رخصة
قيادة من والية كاليفورنيا إال أنه خضع لفحص قيادة
الس���يارة مرة ثانية في وسكنس���ن ورسب في ثالث
محاوالت .وقالت زوجته «س���و» بأنه شعر بالتمييز

انا محتاج حبك بس هااليام
الن يمكن اموت بفرحة الزهرة

واالضطهاد لعدم منحه الرخصة ،وأضافت «س���و»
بأن زوجها يقود س���يارته منذ  44عاماً ولم يتعرض
خالله���ا ألي حادث على اإلط�ل�اق .وتنتهي صالحية
رخصة قيادة م���ارك في الصيف الق���ادم ويأمل بأن
تتغي���ر السياس���ة المتبعة في والية وسكنس���ن حتى
ذلك الوقت .وتقول إدارة المرور في والية وسكنسن
بأنها تعمل على الدوام عل���ى توفير أفضل الخدمات
وأن لديه���ا طاقماً مؤلفاً من  400ش���خص محترف
منتش���رين في جميع فروع المرور في الوالية للقيام
باختب���ارات القي���ادة بحس���ب صحيف���ة الدايلي ميل
البريطانية.

