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قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد  ..وينكر
الفم طعم الماء من سقم

ƦƔů
ƭƺǀƫř
ǲǸūơ

ƔơǃȂŪơ

مهنياً :وظف جميع الفرص لتسهيل أمورك المهنية.
ّ
وتمهد ليوم مشرق ومتألّق .عاطفياً:
البداية س���هلة
غرام من نوع آخر هذا اليوم ،وتعبّر عن مش���اعرك
بطربقة رائعة .تحتفل بمناسبة وتفرح بها جداً

مهني���اً :احذر بع���ض زمالئك في العم���ل الذين قد
يحاول���ون وض���ع العراقيل في درب���ك .ال تثق بأي
شخص على اسرارك .عقبة مالية بسيطة تتجاوزها
بنج���اح عاطفياً :أخبار عن الحبيب تجعلك في وضع
جيد .ظهور ش���خص بعد غياب يعي���د إليك ذكريات
جميلة

تحشيشات

زوجه تتعارك ويه زوجها.
يا ريتني اخذت ابليس وما اخذتك
الزوج  :حبيبتي هالحجي حرام شرعاً
ما يصير األخ ياخذ اخته !!

وحدة تقول لزوجها حبيبي االوالد ناموا ؟ قللها اي
نامو !!! ,,قالتله اكيد نيمتهم و قفلت الباب عليهم ؟
قللها اكيد يا عمري ..
.............
.
قالتله يعني ما كو غيرنا بالغرفة ؟
قللها ما كو بس اني و انتي يا روحي ,,,
.
.
قالتله
.
.
!!!! لعد هاي ريحة رجلك قوم إغسلهم بسرعة

 ǹƢǗǂǈǳơمهنياً :تس���تعد لمواجهة الكثير من المش���اكل اليوم
قد تقف عائق���اً في طريقك وتمن���ع تقدمك عاطفياً:
تفك���ر جدياً في انهاء ارتباط���ك بالحبيب بعد صدور
تصرفات من قبله غيرت نظرتك إليه

ƾǇȏơ

الكلمات املتقاطعة

ǁȂưǳơ

مهنياً :احد الزمالء يحمل إليك أخباراً س���ارة ،وهذا
ينعك���س ايجاب���اً على مس���تقبلك العمل���ي عاطفياً:
التضحية مطلوبة بشدة في بعض األحيان ،لكن عدم
التفريط في الحقوق ضروري

(

šŚŬƀƯ
الدهر من يجور ضرباته ضربات
و من کثر جوره وياي گمت احسد المات
الصداقة بذرة ال تنبت اال في القلوب الصافيه
اذا محتاج كولي انطيك عتبة باب
ما متوازي عمري بجدمك اتسحكه
وادفنه بليل سرك ماادفنه ابير
بقلم اسود اكتبه بورقة محتركة !
رأسي

أفقي

ً
مهنيا :ي���وم جيد لتبن���ي افكار جدي���دة ،تفرح الى
جانب الزمالء .مس���اعدة مالية أو معنوية وتسوية
إدارية عاطفياً :يبادلك الش���ريك أجمل كلمات الحب
تقصر في هذا
والمش���اعر الصادقة ،وأنت بدورك ال ّ
الجانب أيضاً

1

الحمداني الذي غنت من شعره أم كلثوم

1

مقدمته أساس علم االجتماع

2

من يبني  oصندوق صغير

2

لون من ألوان الخش���ب  oتوقع الخير أو

3

م���ن الس���ماء  oم���ن أدرك الجاهلي���ة

الشر

واإلسالم

ƔơǁǀǠǳơ

مهني���اً :تبرهن عن واقعية وعقالني���ة في قراراتك
وتوجهاتك ،حتى لو وصفك اآلخرون بالعناد عاطفياً:
تهت���م بقضايا مفاجئة ك���زواج او والدة أو رحيل أو
رومانسية .تجارب غنية جداً هذا اليوم

ǹơǄȈŭơ

مهني���اً :تمهل وال تهمل ،وخصوص���اً ّ
أن الوضع ال
يحتمل ،ومن ش���أن ذلك ّ
أن يترك انعكاس���ات تطال
الجمي���ع عاطفياً :قد تكون تأخرت في معالجة بعض
المش���كالتّ ،
لكن المج���ال ما زال مفتوح���اً لتالفي
األسوأ

ƣǂǬǠǳơ

مهنياً :تقطف قريباً ثمار ما زرعته منذ مدة ،وهذا ما
يع ّزز موقعك في العمل على نحو أكبر عاطفياً :إمنح
الشريك مساحات أكبر للتعبير عن حقيقة مشاعره،
وهذا سيريحه كثيراً

ǅȂǬǳơ

مهنياً :تصرفاتك تبدو مستفزه لبعض زمالء العمل.
إحذر خيبة ما والضياع في التفاصيل عاطفياً :يتحدث
هذا اليوم عن رابط عاطفي متين للجميع مهما يكن
عمرك ووضعك أو عن عرض مهم ورحلة سفر .ال
تحزن على حب قديم وابدأ من جديد

ƮƬƘţƪƷ
هل تعلم ان القدس احتلت على مدى
التاريخ  24مرة.
هل تعلم أن اقدم جسر في العالم يعود
تاريخه إلى  850ق م و يقع في تركيا
و هو عبارة عن جسر حجري فوق نهر
مليس في تركيا .
هل تعلم أن مطار بروتدام بهولندا يقع في
منطقة تنخفض عن مستوى سطح البحر
بمقدار  4.5متر .
هل تعلم أن أقرب نجم إلى األرض هي

ȅƾŪơ

مهنياً :عليك القيام بأعمال متأخرة ،فحاول أن توفق
بين القديم والجديد حت���ى ال تقع ضحية التراكم في
العمل عاطفياً :ال تتر ّدد في تقديم المساعدة للشريك،
وال س���يّما ّ
تتصور ،فكن
أن ما يواجهه أخطر ممّ���ا
ّ
إلى جانبه

Ȃǳƾǳơ

مهني���اً :علي���ك أن تك���ون ح���ذراً ف���ي تصرفاتك،
فالكثيرون يترقبون أخط���اءك ،وينتظرون الفرصة
المناسبة للنيل منك عاطفياً :ال تشعر باالستقرار في
عالقتك مع الشريك ،والى أين ستقودك هذه العالقة
وخصوصا أن أفقها غير واضح.

ƩȂūơ

مهنياً :عليك أن تكون أكثر ديبلوماس���ية في العالقة
مع الزمالء ،وهذا يضمن النجاح للمجموعة عموماً
عاطفياً :قد ال تجد أفضل من الشريك لشرح الظروف
الت���ي تمر بها ،وم���ن المؤكد أنه سيس���اعدك على
تخطي العقبات كلها

الشمس و تبعد حوالي  93مليون ميل.
هل تعلم أن أطول األنهار في العالم هو
نهر النيل و طوله  40157ميال يليه نهر
األمزون فنهر المسيسبي .
هل تعلم أن أكبر محيطات العالم هو المحيط
الهادي و مساحته  64مليون ً
ميال و أكبر
عمق فيه  36201قدماً .
هل تعلم أن رمال الصحراء تخفي تحتها
خزانات مياه جوفية ضخمة.
هل تعلم أن غصن الزيتون يرمز إلى
السالم  ،ويكثر شجر الزيتون في بالد
حوض البحر المتوسط  ،وأن شجر
الزيتون تعمر  200سنة.

3

مراقب مؤنب  oما لصق

4

شراب ساخن لذيذ  oغير ناضج

5

فرعون  oاسم مؤنث أعجمي

6

ال يمكن كسره أبدا  oليت

7

أبنائي

7

نقعة مائية وسخة  oبدانة (مبعثرة)

8

نضب وانتهى  oوراء

8

نصف بيضة  oيصبح عفنا

9

طبيب وعالم وفيلس���وف مس���لم ولد في

9

م���ن ترب���ى عن���د أحده���م  oط���رف

4

النتيجة والتالي  oحسم

5

أداة نفي جازمة  oعبء ثقيل

6

ممثل���ة مصرية م���ن أفالمه���ا جميلة o

متشابهان

(معكوسة).

دمشق وتوفي في القاهرة
10

مدينة أفريقية بناها عقبة بن نافع

10

شاعر شعراء العرب  oحاجز

مديرة سجن توظف سجينًا
سائقًا لها

زراعة أنف في جبهة بريطاني
لتعويض آخر فقده بالسرطان
يأمل رجل بريطاني في استعادة
مظهر وجه����ه الطبيعي بعد أن
فق����د أنفه بس����بب ورم خبيث،
وذلك عن طريق عملية ثورية
إلنبات أنف جديد له في جبينه،
قبل أن يت����م زراعته في مكانه
الطبيعي لتعويض األنف القديم.
وكان ب����ول س����ينغلتون (45
عام����اً) من مدين����ة هيرتفورد
ش����اير قد أصيب بسرطان في
فتح����ة أنفه اليمن����ى ،واضطر

وال كلمه واش ياجرحي سكوت
عليش انت تون وتهل الــدمـوع
بعد عافك حبيبك وراح وي الغير
بعد ماجنت شاعله عشر شموع
خلينه نتحاسب حسبه مال أحبـاب
وأگلك بأألحسه وأنت هم گلي
إذا كـل شبــر بية اتحبةأنت تگول
آنه حبي إلك ينقـاس بالملي
صاحبت السهر وأمفارك النوم
وظل الجرح ينزف وانته زيدته
علي مر القطار وكلبي معدوم
وناعور الدمع مايوم وكفته
باوع عالسمه لو شفت النجوم
تذكرني حبيبي وكول هذا أنتة
دم انته كون تصير يمشي بوريدي
حتئ من احن وشتاك بس أجر ح أيدي

تعرضت مديرة أحد السجون البريطانية النتقادات شديدة،
بعد الكش���ف عن مجموعة من الص���ور يظهر فيها أحد
السجناء وهو يعمل كسائق شخصي لها وينقلها بالسيارة
من وإلى السجن.
ويظهر السجين في إحدى الصور وهو يتحدث على هاتف
محمول أثناء إيقافه الس���يارة بالقرب من محطة القطار،
ليقل كريس���تينا رومانو مديرة سجن ديربي شاير ،حيث
اعتاد على نقلها إلى السجن من محطة القطار أيام الجمعة
ويعيدها إلى المحطة أيام االحد لتكمل طريقها إلى منزلها
في لندن.وأثارت الصور مجدداً تس���اؤالت خطيرة حول أنظمة األمن في س���جن ديربي شاير ،الذي يسمح فيه
لواحد من كل  4س���جناء بقيادة السيارة لمسافة  5أميال في رحلة ال تخضع للمراقبة بحسب ما ذكرت صحيفة
دايلي ميل البريطانية .وقال مصدر لم يرغب الكشف عن اسمه لصحيفة صنداي تايمز « :هذا أمر خطير للغاية،
والعديد من الموظفين في السجن يعتقدون أنها مسألة وقت قبل أن يقع ما ال تحمد عواقبه».

األطباء إلزال����ة األنف بالكامل
خوفاً من أن يمتد الورم الخبيث
لباقي جسمه .وأجرى األطباء
عملي����ة لزراع����ة الغضاريف
واألنس����جة الجلدية في جبينه
للحصول عل����ى األنف الجديد.
ويق����ول ب����ول »:لق����د قطعوا
أنفي م����ن أجل إنق����اذ حياتي،
وبعد س����قوط األنف البديل ،لم
أكن أعلم م����ا الذي يمكن فعله
الس����تعادة حياتي الطبيعية ،إال

بشفافك سوالف انتضر تنكال
وبنص كلمتك قصتي مدفونه
احجيهه اشعجب تتحمل األه
وتدريها بكالمك روحي مسجونه
شنو البدر مني وتكلي انساك ,
شتضن سهله الحبيب بساع ينسونه

أن هذه الطريقة الفريدة أعادت
لي األمل من جديد».
ويضيف ب����ول« :زراعة أنف
ً
على جبيبي بدت أمراً
مستحيال
بالنس����بة ل����ي ،واعتقدت في
البداية أنها دعابة ،لكن االطباء
ش����رحوا ل����ي أن المختصين
ف����ي ألمانيا يج����رون مثل هذه
العمليات ،وأنا مرش����ح مثالي
للحصول على أنف جديد بهذه
الطريقة».

قرص نعناع خدك وانت هيله
الحسن بس لجنابك وانت هيله
تراب اللحد بيدك وانت هيله
ويظل اسمك حلو وغالي عليه
سواطير النوايب ثارمني
ويريد الوكت ياخذ ثارمني
حبيبي الصوج كله ثارمني
بريء انت واذب الصوج بية
شد وياي دهري وجمع حلفه
حتى الراد يرحم كام حلفه
جنت صاج وصرت ياحيف حلفه
كبرت ومابعد تنفع قضيه

