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ال تطلقن القول في غير بصر إن اللسان غير
مأمون الضرر

ƦƔů
ƭƺǀƫř
ǲǸūơ

ƔơǃȂŪơ

مهنياً :الحسم مطلوب في الفترة المقبلة ،ألن التردد
قد تكون له عواقب وخيمة ج���داً عاطفياً :عليك ان
تقف الى جانب الش���ريك ،حتى يتمك���ن من تجاوز
مش���كالته العائلية صحياً :علي���ك التذكر دائماً أن ال
غنى عن الرياضة للمحافظة على الرشاقة

مهني���اً :ال تح���اول تجاهل أوامر أرب���اب العمل فقد
تن���دم على ذلك الحقاً .حذار األوهامَ .
ابق صامداً في
قراراتك ومخلصاً عاطفياً :ال تدع نفسك تنجز وراء
عاطفتك واال وقعت فريس���ة الضغ���وط و العصبية.
ش���اور عقلك بين الحين واآلخر واترك القلب جانباً
صحياً :أعط كل ش���يء وقته المستحق ،وللرياضة
الكثير عليك

تحشيشات

اكو اثنين يمشون يم برج ايفل االول سئل
الثاني كالة اشلون بنو البرج ...الثاني كالة
بسمتية غير ! وصدفة فات يمهم عراقي
عايش هناك االول كال خلينة نسئل هذا
العراقي صارة خمسين سنة ب فرنسا سالوة
كال الهم  .....حفرو بير وكلبوة ع البطانة
اكو واحد جلف طلعله بيت بل الجنه اجره او
كعد بنار
طة ماشية على الحايط وكعت ليش ؟
خلص الحايط
...... ...
اكو صرصر مات ليش ؟ ؟
البطة وكعت عليه
اكو جلب يضحك ليش ؟ ؟
يضحك على البطة
واحد شمر حجارة على الجامة ما انكسرت
ليش ؟ ؟
ما اجت بيها

 ǹƢǗǂǈǳơمهنياً :بانتظارك الكثير من المس���ؤوليات واألعباء
ً
عم�ل�ا ج ّديًّاً .تتع ّرض لالرهاق من
التي تتطلّب منك
ّ
ّ
دون أي ش���ك ولكنك لن تفش���ل ،ب���ل تحقق أفضل
النتائج عاطفي���اً :الحبيب مل من تصرفاتك الغريبة.
ح���اول تغيير نمط تعاطيك مع���ه وتفهمه أكثر فأكثر
صحياً :ال بأس برحلة في أحضان الطبيعة والس���ير
ضفاف أحد األنهر
مهنياً :أخشى عليك من مواقفك السلبيّة التي تدفعك
ƾǇȏơ
ف���ي لحظة طيش إل���ى االنج���راف وراء االنفعاالت
والمشاعر القوية عاطفياً :اندفاعك لمساعدة الشريك
سالح ذو ح ّدين ،فحاول أن ّ
تخفف ذلك حتى ال تدفع
الثمن الحقاً صحياً :أنت مس���تعد دائماً للمشاركة في
نشاط اجتماعي أو ترفيهي يقام في منطقتك

ƔơǁǀǠǳơ

ǹơǄȈŭơ

ƣǂǬǠǳơ

مهنياً :مش���كلة مهنية تتجاوزها سريعاً ،لكن بعض
االنعكاس���ات تتردد أصداؤها من دون أن تؤثر فيك
مباش���رة عاطفياً :مهما تنوع���ت اآلراء بينك وبين
الش���ريكّ ،
فإن العناوين العريضة تبقى هي األساس
المتين له���ذه العالق���ة صحياً :أظه���ر قدرتك على
التحم���ل في ما يتعلق بالحمي���ة التي تتبعها ،البداية
صعبة ،لكن النهاية سا ّرة
مهنياً :تجد مكانك المناس���ب والعمل المالئم لك ،أو
تتمتع بمه���ارة كبيرة ،لكي تواج���ه أوضاعاً معقدة
وتجد لها الحلول بس���رعة مذهلة عاطفياً :تصرفات
الش���ريك الغريبة قد تكون مب��� ّررة ،من األفضل أن
تجد األعذار المقنعة قبل مواجهته صحياً :المغريات
كثيرة واإلرادة ضعيفة.
مهنياً :تتخذ إحدى العالقات أهمية خاصة في حياتك
وتلتقي أصدقاء .تنتمي إلى مؤسسة جديدة أو تالقي
تقدي���راً أو تكلف بمهمة عاطفي���اً :تحتفل بجديد ،أو
بانتص���ار .تنهال عليك عالمات الحب من كل صوب
ّ
وتحقق رغبة دفينة طالما سعيت إليها صحياً :بعض
التماري���ن الصباحية مصحوبة باإلكثار من ش���رب
المياه نهاراً عالج ناجح لحمية صحية

ǅȂǬǳơ

مهني���اً :فترة دقيق���ة تواجهك قريب���اً ،لكن مع عدم
التس��� ّرع يمكنك ّ
تخطي الموضوع .عليك االستفادة
ً
ً
من ه���ذا الدرس عاطفيا :إذا كن���ت واثقا بخطواتك
المس���تقبلية مع الش���ريك ،فال تتر ّدد في مصارحته
بنواياك تجاههّ ،
ألن ذلك س���يفرحه صحياً :حاول أن
توفق بين نش���اطك الفكري ونش���اطك الرياضي كي
تبقى مرتاحاً

ȅƾŪơ

مهنياً :قد تثار بعض المش���كالت .حذار اإلش���كاالت
مع المحيط والتحدي���ات .إبتعد عن المواجهات و ُكن
ً
اصغ الى وجهة نظر الحبيب فقد
دبلوماسيًّا عاطفياِ :
تجد أنه على حق .ثق به أكثر وال تشكك في تصرفاته
صحي���اً :حذار اإلكث���ار من الحلويات والش���وكوال،
وحاول التخفيف منها قدر المستطاع.

Ȃǳƾǳơ

ƩȂūơ

مهنياً :تعود اليك الحماسة وتشعر باالندفاع والطاقة.
بقوة وش���جاعة ،ولن
تميل الى التعبير عن أفكارك ّ
تت���ر ّدد في ترويجه���ا عاطفياً :الحبي���ب ينزعج من
تس���لطك الزائد .عليك أن تغير من أسلوبك معه .ال
داعي للغضب وفسر وجهة نظرك بهدوء
مهنياً :من الي���وم وصاعداً قد تضطر إلى العمل مع
زمالئ���ك كفريق واحد ،وذلك س���يترك آثاراً إيجابية
على أج���واء العمل عاطفياً :حاول عدم االس���تماع
الى الش���ائعات من المق ّربين ،وخصوصاً أن بعضهم
صب الزيت على النار.
يحاول ّ

الكلمات املتقاطعة

ǁȂưǳơ

مهنياً :الحسم مطلوب في الفترة المقبلة ،ألن التردد
قد تكون له عواقب وخيمة ج���داً عاطفياً :عليك ان
تقف الى جانب الش���ريك ،حتى يتمك���ن من تجاوز
مش���كالته العائلية صحياً :علي���ك التذكر دائماً أن ال
غنى عن الرياضة للمحافظة على الرشاقة

(

šŚŬƀƯ
كيف عنك اتوب
والقلب حضرتك تملكه
بتوب عن كل الذنوب
وذنب حبك ما اتركه
-----------------------من حبي وصدقي وجنوني
نسيت كيف اطبق جفوني
رأسي

رأسي
1

في الطبيخ  oعكس متماسك (معكوسة)

1

في الطبيخ  oعكس متماسك (معكوسة)

2

حضن أو احتضن أو جمع  oغير صالح

2

حضن أو احتضن أو جمع  oغير صالح

لالستعمال

لالستعمال
يسيل قطرات  oمبدأ في الفكر الماركسي

3

باتحاد أمم العالم
4

ممر مائي بين البحرين األحمر واالبيض

5

ثالثة ح���روف متش���ابهة  oثلثا باب o

عدد الذين حملوا اسم «محمد» قبل النبي
صلى اهلل عليه وسلم  8أشخاص وقد أدرك
أحدهم اإلسالم فأسلم وهو محمد بن سلمة.
تسمى القصص األسطورية وغير المعقولة
والتي يصعب تصديقها تسمى (قصص
خرافية) وذلك نسبة إلى رجل اسمه خرافة
من بني عذرة أدعى أن الجن خطفته وبقي
عندهم فترة من الزمن ثم عاد إلى قومه يروي
لهم مغامراته مع الجن وكان يصعب تصديقها
لغرابتها وبعدها عن المع.
أكبر جزء من فيتامينات الفاكهة يوجد في
قشرها ،ولذلك ينبغي أن نأكلها بقشرها كلما
استطعنا ذلك.
ليست جهنم –أعاذنا اهلل منها -حمراء كما
يعتقد البعض بل هي سوداء ،ألن اهلل أوقد
عليها ألف سنة حتى احمرت ،ثم أوقد عليها
ألف سنة حتى ابيضت ،ثم أوقد عليها ألف
سنة حتى اسودت ،فهي سوداء كقطع الليل
المظلم ال يضيء لهيبها.
الوحيد الذي أقسم اهلل بحياته في القرآن الكريم
هو نبينا محمد صلى اهلل عليه وسلم ،قال اهلل
َ
تعالى( :لَع ْ َ
ِه ْم َي ْع َمه َ
ُون )
َم ُرك إِ َّنُه ْم لفِي َس ْك َرت ِ
[الحجر  .]72:يقول ابن عباس :ما خلق اهلل
وما ذرأ وما برأ نفساً أكرم على اهلل من محمد
صلى اهلل عليه وسلم ،وما سمعت اهلل أقسم
بحياة أحد غيره.
هناك صحابيان عاش كل واحد منهما 60
سنة في الجاهلية 60 ،سنة في اإلسالم وماتا
بالمدينة عام 54هـ وهما حكيم بن حزام
وحسان بن ثابت.

3

باتحاد أمم العالم
ممر مائي بين البحرين األحمر واالبيض

4

ثالثة ح���روف متش���ابهة  oثلثا باب o

5
ننهي

ننهي

أطلق على الصحابي الجليل جندب بن جنادة
اسم (أبو ذر) ألنه كان إذا لقي في طريقه ذراً
حملها ورفعها عن الطريق.

يسيل قطرات  oمبدأ في الفكر الماركسي

المتوسط

المتوسط

ƮƬƘţƪƷ

على قلبي وال على عيوني

6

وضع شيئا في مكان ما خفية

6

وضع شيئا في مكان ما خفية

7

أخر النهار  oجل���س أرضا ووضع يديه

7

أخر النهار  oجل���س أرضا ووضع يديه

على ركبتيه
عصي���ر الزيت���ون  oعملة روس���يا o

8

على ركبتيه
عصي���ر الزيت���ون  oعملة روس���يا o

8

متش���ابهان  oأم���ة ذات حضارة ش���بيهة بحضارة

متش���ابهان  oأم���ة ذات حضارة ش���بيهة بحضارة

الفراعنة لكن في أميركا الجنوبية

الفراعنة لكن في أميركا الجنوبية

نظرية داروين للتطور  oقام من فراش���ه

9
ومن سباته

نظرية داروين للتطور  oقام من فراش���ه

9
ومن سباته

راكب يهشم سقف طائرة برأسه
عاش ركاب طائرة أمريكية لحظات مروعة
بعدما اصطدم رأس أحد الركاب في س���قف
الطائرة متس���باً في تصدعه���ا ،ما أدى إلى
حدوث اختالل في توازن الطائرة ،أسفر عنه
إصابة  5ركاب وهبوط اضطراري للطائرة،
لنق���ل المصابي���ن إل���ى المستش���فى وإنقاذ
اآلخرين.وقال أحد الركاب وشاهد عيان على
الواقعة ،إن قائد الرحل���ة رقم  982التابعة
لخط���وط الطي���ران األمريكي���ة والتي كانت
متوجهة من مطار غرناطة أعلن عن وجود
اضطرابات جوية ش���ديدة ،وفي تلك األثناء
كان هناك راكب نائم ،ولم يكن واضعاً حزام
األمان ،ما أسفر عن اصطدام رأسه بسقف الطائرة بقوة نتج عنه تهشم في جزء من السقف أحدث اختالل شديد في
توازن الطائرة ،تس���بب في إصابة ركاب آخرين.وحطت الطائرة البالغ عدد الركاب على متنها  74راكباً بجانب 5
أفراد من طاقم الطائرة في مطار ميامي إلس���عاف الركاب المصابين ،وقال شهود العيان إن الواقعة حدثت في ثوان
معدودة لكن يمكن وصفها بـ»المروعة» ،بحسب صحيفة دايلي ميل البريطانية.

شبان ميازحون رجالً عجوزا ً عبر شنقه
أق���دم مجموعة من الش���بان األلبان عل���ى محاولة
ش���نق رجل عجوز ف���ي مزحة كادت ت���ودي بحياة
هذاالرجل الذي بدت عليه عالمات الخوف .إثر نشر
صور الحادث في مواقع التواصل االجتماعي ،تقوم
الشرطة األلبانية بالتحقيق مع مجموعة من الشبان
قاموا بربط حبل حول عنق رجل عجوز كاد أن يلفظ
أنفاس���ه بع���د أن علقوه في جرافة .وقام الش���بان
بسحب الرجل العجوز إلى مكان مهجور بالقرب من
نهر ولفا ً
حبال حول عنقه ومن ثم اس���تخدما شوكة
جرافة كبيرة لرفع الرجل في الهواء قبل أن يعلقانه
فوق الماء.

وبع���د ثوان عديدة أعيد الرج���ل إلى األرض وتمكن
من الوقوف ليلتقط أنفاسه .وأبدى مستخدمو مواقع
التواصل االجتماعي اس���تهجانهم الش���ديد لما فعله
الش���بان ،وعبروا عن انزعاجهم ألن الشبان عبثوا
بحياة الرجل العجوز بشكل يثير االشمئزاز.
وكتب أحد األش���خاص معلقاً على الصور« :لم يعد
هنالك إنس���انية .لق���د ارتعدت فرائ���ص الرجل من
الخوف عندما لفوا حبل المشنقة حول عنقه» وعلق
آخ���رون بأن الرجل لم يبد أي ردة فعل على ما حدث
وأن���ه لم يحاول مقاومة الش���بان بحس���ب صحيفة
الدايلي ميل البريطانية.

-----------------------ساعة يختفي صوتك
أعيش بعالم النسيان
التقطع علي الصوت
مااقدرعلى الحرمان
-----------------------أبيك ( حب)
ما ينتهي عشقه أبد
وأبيك ( قلب ) ما يسكنه غيري أحد
-----------------------قد يبيع اإلنسان شيئا قد شراه
ولكن اليبيع قلبا قد هواه
-----------------------يشهد العشق وميزانه
وكل الورد والوانه
لو للغالعنوان انت يا عمري عنوانه
-----------------------إن قلت أحبك قليل
مين يوصف المستحيل
حبي لك شي خيالي
حب ماله مثيل
-----------------------بعض الناس فرقاه بشرى
وبعضهم الغاب صارذكرى
لكن غيابك انت جرح مايبرى
-----------------------تمنيت أن أكون دمعه
حتى أولد في عينيك
وأعيش على خديك
وأموت عند شفتيك

