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سأل الممكن المستحيل  :أين تقيم؟
فأجابه في أحالم العاجز

ƦƔů
ƭƺǀƫř

ǁȂưǳơ

مهنياً :خطوات مهمة وقرارات حاسمة قيد التنفيذ،
لكن ذلك ال يعني القيام بخطوات عش���وائية وغير
مدروسة عاطفياً :حين يخطىء الشريك عليك أن
تظهر له أخطاءه ،وفي ح���ال عدم القيام بذلك قد
يقع في الخطأ مجدداً

ƔơǃȂŪơ

مهني���اً :ال تس���تلم أمام الضغ���وط ،فالهدف الذي
ً
س���هال ،لك���ن تحقيقه ليس
ح ّددته لنفس���ك ليس
ً
مس���تحيال عاطفياً :بعدك عن الش���ريك يش���عرك
ً
بالوحدة ،فحاول أن تمنح نفسك وقتا أطول ،وهذا
يساعدك على تخطي ذلك

تحشيشات

اكو ثالثة اغبياء راحو للحاكم يبرهنولة
انهم اذكياء سال الحاكم االول
اذا حارب المسلمين الكفار منو يفوز؟
كالة المسلمين
سال الثاني اذا لعبو الشرطة والجوية منو
يفوز؟ كالة الشرطة
سال الثالث شنو استنتجت من السؤالين
السابقين كالة اي الشرطة والمسلمين على
النهائي

ناصرية ومصالوي وكردي ودليمي اشتغلو
بالبرلمان الشعب العراقي طلب لجوء للقمر

 ǹƢǗǂǈǳơمهنياً :ال تفك���ر إال بطريقة إيجابي���ة لتتمكن من
تخطي كل المصاعب ،فالسلبية غالباً ما تكون أكثر
ضرراً عاطفياً :مزاج الش���ريك في أفضل حاالته،
فحاول أن تطرح معه كل الموضوعات التي تشغل
بالك ،فتجد الردود المناسبة

الكلمات املتقاطعة

ǲǸūơ

مهنياً :تكبر تطلعاتك فترنو الى منصب جديد لتعزيز
موقعك في العمل ،وال س���يما أن الظروف مالئمة
للقيام بخطواتك عاطفياً:ال تدع انشغاالتك المهنية
تنعكس س���لباً على عالقتك بالشريك ،من األفضل
ان تلتزم مواعيدك حتى ال تفقد مصداقيتك

(

أفقي

ƾǇȏơ

مهنياً :أنت على وش���ك تحقيق الحلم الذي راودك
ً
طويال ،لكن يستحسن أن تتريث لئال تفقد السيطرة
ً
على الوضع عاطفيا :تعاطف كبير مع شريك قديم،
لكن التجارب غير المشجعة تعرقل تقدم األمور

ƔơǁǀǠǳơ

تس���عى إلى تجس���يد أفكارك الخالقة على أرض
الواق���ع وتعرف كيف تس���تقطب اهتمام اآلخرين
بفضل مواهب���ك عاطفياً :يوم مناس���ب للعالقات
العاطفية العاصفة والرومانس���ية ،أو للبدء بعالقة
جديدة

ǹơǄȈŭơ

مهني���اً :التف���رد بالرأي يؤ ّدي إل���ى صدامات مع
الزم�ل�اء وتالي���اً إل���ى عواقب غي���ر متوقعة مع
المحيطين بك عاطفياً :احترام الشريك ضروري،
وال سيما بعد سوء التفاهم الذي تكرر بينكما غير
مرة وأعاق تطور العالقة بينكما

ƣǂǬǠǳơ

مهنياً :ج�ل�اء األمور الغامضة والملتبس���ة يتيح
لك تطوير مش���اريعك بخطى ثابتة عاطفياً :نتائج
سلبية لعالقة سابقة تثير فيك القلق لكنك تتخطاها
بأسرع مما كنت تتوقع

ǅȂǬǳơ

ً
مهنيا :يعاكس���ك كوكب مارس في بداية الشهر،
وتبدو معاكسته قويةَ ،
إبق حذ ًرا وانتبه فقد ترهق
اعصابك ،او تعيش بلبلة ويكون من المس���تحيل
تطمين���ك او تهدئتك عاطفي���اً :تتمتع بطاقة كبيرة
لتعيش حياة عاطفية صاخبة ،عالقات االجتماعية
وصداقاتك في توسع وتضيف اإلثارة إلى حياتك

ȅƾŪơ

Ȃǳƾǳơ

ƩȂūơ

مهنياً :شخصيتك القوية تخيف اآلخرين ،وتدفعهم
إلى التفكي���ر ملياً قبل خ���وض أي مواجهة معك
ف���ي العمل عاطفياً :الحبيب قد يكون الس���بب في
اضطراب���ات وخيبة أمل في مش���اريع أعددت لها
بدقة متناهية
مهنياً :الثقة والصراحة مطلوبتان في العمل ،فهما
من أفضل السبل لتأمين أجواء اكثر انتاجاً عاطفياً:
لقاء رومانس���ي مع الش���ريك بعيداً عن المحيط،
وهذا يضع حداً للخالفات السطحية بينكما

مهنياً :تحصل على معنوي���ات غير منتظرة ترفع
من منسوب حماستك وندفعك الى البدء بمشروع
ضخ���م عاطفيا :تهتم بمس���ألة تتعلق بالش���ريك
وبمحيطك العائلي ،ما يس���توجب منك التأني في
التعاطي معهس

هل تعلم أن ضحايا التدخين تفوق ضحايا
كل من اإليدز والسل ومضاعفات الحمل
والوالدة وحوادث السير واالنتحار
مجتمعة.
هل تعلم أن خسارة العالم من التدخين تقدر
 200مليار دوالر سنويا».
هل تعلم أن التدخين يقتل أربعة ماليين
إنسان سنويا» في العالم حوالي  %70من
هؤالء ينتمون إلى العالم الثالث.
هل تعلم أن ضحايا التدخين سوف يصلون
إلى  10مليون ضحية سنويا عام .2020
هل تعلم أن أضرار التدخين تراكمية ال
تظهر أعراضه أال بعد مرور سنوات طويلة
على ممارسة التدخين .
هل تعلم أن التدخين يضر الجنين في رحم
أمه .
هل تعلم أن التدخين مسؤول عن 25
مرضا» أهمها :
السرطانات (الرئة  ،الحنجرة  ،الفم ،
البلعوم  ،المري  ،البنكرياس  ،المثانة )
أمراض القلب واألوعية الدموية ( الجلطات
القلبية  ،السكتة الدماغية  ،ارتفاع ضغط
الدم ) األمراض التنفسية ( االنتفاخ الرئوي
 ،التهاب القصبات  ،الربو )

صحيح بعيدبس كلبي شعر بيك /حزين
وباقي بس يكتب شعربيك /عجيبة شلون
باقي اسود شعربيك /وانا بفركاك ماظل
شعر بية

1

مدينة كنعانية قديمة  oست الحبايب

1

حاضرة العرب االنباط  oأثاث

2

عاصمة توغو االفريقية  oأول فدائية في

2

متشابهان  oقدك

3

حزن شديد  oعلقم (معكوسة)  oنظرت

3

أصبح لينا  oمصائب

بانتباه

4

جسر الهوة  oمركز التحكم

4

5

دولة أوربية شرقية  oبرد

يرقى إليه اليقين

6

متش���ابهان  oوح���دة قي���اس متناهي���ة

االس���م األول من شاعر عربي تونسي o

5

ولد  oمراعي

6

يتألم بصوت  oقدم هدية

7

قاطنات  oظل (معكوسة)

7

ثلثا تاج  oالش���اعر صاح���ب الكوميديا

8

صاحب قصة البؤساء (أو البائسون)

اإللهية

9

في الس���يارة لتحريكها في االتجاهات o

8

متشابهات  oمكان منخفض

9

صاحب نظرية وقانون الجاذبية

10

ش���جرة تعيش في مياه البحر المالحة o

الصغر

هل تعلم أن التدخين وباء عالمي يسبب
أضرار صحية على مستوى العالم مثل
اإليدز والسل والمالريا .

امانه يا بعد كوني
ترد الضحكه لعيوني
انا من بعدكم ضايع
حزين ومنخطف لوني

رأسي

االسالم (معكوسة)

ƮƬƘţƪƷ

šŚŬƀƯ

تشد به الخيمة
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لعبة منضدي���ة بلغ عدد الكت���ب المؤلفة

حولها نحو  330ألف كتاب  oحيوان ولود

ينام فصل الشتاء

سائق قطار ألماني يمر بعدة محطات فاقدًا الوعي
تمك���ن قط���ار من المرور عب���ر أحد أودي���ة والية بادن
فيرتمبيرغ األلمانية يضم عدة محطات رغم إصابة سائقه
بغيبوبة.
وقال متحدث باسم الش���رطة األلمانية في كارلسروه إن
الحادث يعتبر خطيراً ،لكنه مر بس�ل�ام ،مش���يراً إلى أن
الس���لطات تدرس حالياً س���بب غياب السائق عن الوعي
في تلك اللحظات.
وأضاف أن دعوى س���ترفع ضد الرجل لتسببه في تهديد
السكك الحديدية بالمخاطر.
ويق���ول تقرير لصحيف���ة «راين نيكر تس���ايتونج» إن
الركاب الحظ���وا أن القطار لم يتوق���ف عند محطة كان
يتوقف عادة عندها ،فتوجهوا إلى الس���ائق ورأوه عبر النافذة الزجاجية ممدداً بال حراك  ،ما حدا بهم إلى سحب
كوابح الطوارئ ،لكن شيئاً لم يحدث ،وبعد قليل عاد السائق إلى وعيه.
ولم يتضح حتى اآلن السبب في عدم تشغيل مفتاح ما يطلق عليه نظام القيادة في حال وفاة السائق ،وهو مفتاح
يضغط السائق عليه على فترات قصيرة متكررة ،فإن لم يفعل السائق ذلك إلصابته بإغماء ً
مثال فإن القطار يتوقف
تلقائياً.أعلنت هيئة الس���كك الحديدية أن «تفريغ مس���جل سير الرحلة لم يعط أية انحرافات تدل على تنشيط وضع
«موت قائد القطار».

اعتقال سبعينية قتلت  8من أزواجها
اعتقلت الشرطة اليابانية ستينية وصفتها بأنها «واحدة من أخطر نساء العالم» والملقبة من وسائل اإلعالم بـ»أرملة
كيوتو الس����وداء» ،التهامها بقتل  8أش����خاص كانت مرتبطة بهم.وتعتبر هذه المرة الرابعة التي يتم فيها إلقاء القبض
على تشيس����اكو كاكيهي البالغة من العمر اآلن  78عاماً بتهمة قتل ش����ريك حياتها ،إال أنها تمكنت في المرات األربعة
تبرئة نفسها ،على الرغم من أن شكلها ال يوحي بخطورتها وإجرامها.وبحسب تصريحات كاكيهي فإنها ارتبطت بأكثر
من  10رجال 8 ،منهم وافتهم المنية ،وهي اآلن متهمة بقتل زوجها الس����ابق في كيوتو وصديقها في أوس����اكا وأيضاً
ش����روعها في قتل رجل كانت مرتبطة به في كوبه.وارتابت الش����رطة في كاكيهي ألول مرة في ديسمبر (كانون األول)
 2013بعد مقتل زوجها الثالث البالغ من العمر  75عاماً داخل المنزل بس����م الس����يانيد الذي وجد في دمه ،وش����كت
الشرطة فيها ،بسبب ثرائه الفاحش ،واإلرث الكبير الذي ورثته من بعده ،بحسب موقع «أوديتي سنترال».وكان مقتل
زوجها األول عام  ،1994ثم تزوجت للمرة الثانية عبر مواقع المواعدة على اإلنترنت وتوفي الزوج الثاني بس����كتة
دماغية عام  ،2006ثم ارتبطت بالثالث ،الذي قتل بس����م السيانيد ومات عام  ،2008يليه الرابع الذي توفي فجأة في
المنزل بعد مرور شهرين من زواجهما ،ثم الخامس حتى وصلت للثامن ،وفي كل مرة يلقى القبض عليها يتم تبرأتها
وتصر عليها ،وحصلت كاكيهي على  800مليون ين ياباني في صورة أموال وتأمينات من ضحاياها الثمانية.

يارب فى هذة الساعة
اسالك الر احة لكل من
ضاقت علية دنياة
ال تتعـلـــق بمــن ال يكـلــف نفـسـه
حتـى بـالســــؤال عنــــك
اذا مات الشجر ماتحز الكاع
تلكه الحيرة بعيون العصافير
ساعه اريد وياك ما اريدآ اكثر وبس
نضره من عينك تكفيني يسمر
ليش الفرح لحظات ولهم ليالي هو الفرح
ممنوع لو سعره غالي
عليك ابداعت امك انتة وين اتنام
الن واح يشبهك نايم ابكلبي
انت اغلى الناس عندي وانت اغلى
الغاليات انت بالنسبه الي نبض قلبي
والحياة
غلط سموهه قمة وكلشي ميعرفون الن
بس قمة جمالك تنحسب قمة عقلي شكد
مبذر لمن تغيب يصرف بالدقيقة الفين
صفنة بقت تاكل بروحي فكرة انا انساك
ابشرك كضت روحي ومانسيتك
حلوكلك حلوبس احله مابيك
محدبالحسن شايل صفاتك
العسل بس العسل يتشابه اوياك
الن شافك حلو صار بحالتك
ظوج وقهر وهموم وكملهه الفراك والكلب
فوك الظيم للغالي ميشتاق صافن حرت
ولهان تفكيري بس بيك اتمنى هل لحظات
كاعد وحاجيك

