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أيهذا الشاكي وما بك داء كن جميال ترى الوجود جميال

ƦƔů
ƭƺǀƫř
ǲǸūơ

ك���ن متواضعاً اعرف ح���دودك .ال تتذمر وال تتأفف
في هذا اليوم الدقيق الذي يحمل توت ًرا وسوء تفاهم
ً
ً
انتباها
ومناخا من الفوضى واالرباك ،ما يس���تدعي
وح���ذ ًرا وخصوصا في اثناء التنقالت واس���تعمالك
االدوات الحادة تقرب من الحبيب بحنان ولطف.

(

تحشيشات

اكو واحد محشش اشتغل بالحرس الوطني
بالعشرة اذا اتشوف واحد بعد العشرة و يمشي

ǁȂưǳơ

ƔơǃȂŪơ

انتبه من محاوالت صد قد تتعرض لها ،وكن متحفظاً
جداً .قد تطرأ ش���ؤون مهنية دقيق���ة ،وتضطر إلى
قبول تسويات أو التنازل عن بعض الشروط .حاول
أن تك���ون معطاء وال َّ
تتحد أحداً معاقبة الش���ريك قد
تكون قراراً خاطئاً أحياناً.

قد تس���مع أخب���اراً تحزنك كثي���راً .العالقات عدائية
نوعاًم���ا بينك وبي���ن الزمالء في المهن���ة تعاطيك
مع الش���ريك ال يتسم باالحترام ،وش���عورك تجاهه
فاترح���اذر االنغماس في الش���راهة التي تتس���بب
بالسمنة ،فيصعب عليك التخلص منها

كتله .الساعة بالتسعة شاف واحد يمشي كتله
جوي جماعته كالواله هاي اشسويت بعد ساعة
على حظر التجوال .كالهم ادري بس هذا بيته
بعيد بعد ساعتين ميوصل
كردي شاف كشر موز بالشارع كال:أوهوووو..
شلون شغله ؟ هم راح اتزحلك
واحد يصيد طيور ؟ سالوه ليش البس بجامه ؟
قال علشان الطيور تحسبني نايم

 ǹƢǗǂǈǳơتس���تعيد حماستك تدريجاً ،وقد تسمع جواباً ساراً او
تتلقى خبراً تترقبه منذ فترة عاطفياً :يحاول الشريك
بشتى الوسائل فرض رأيه عليك ،لكن هذا لن يساعد
في حل األمور ،بل في تعقيدها وتعميق الهوة بينكما
أل���م خفيف ينتابك بين الحي���ن واآلخر ،ال تخف إنه
نتيجة توتر األعصاب

ƾǇȏơ

نجاح مهم تحدد على أثره خطوات المرحلة المقبلة
في العمل ،وهذا يؤمن لك تحقيق مس���تقبل أفضل ال
تستهزئ بقوة الشريك وتصميمه على مساعدتك في
قضية مهمة ،فهو يمتلك القدرة على ذلك العشوائية
في إنقاص الوزن ربما تأتي بنتائج جة س���لبية .أنت
تحتاج إلى نظام غذائي معيّن كي ال تض ّر نفسك

ƔơǁǀǠǳơ

هدأ الخواطر وتتوصل إلى تس���وية ما أو مساومة،
وتقدر تدخل أحد األش���خاص لمساعدتك .قد ال تجد
جواباً عن أس���ئلة ،أو تحتار بقضية تبدو مهمة لك
يظهر لك الحبيب عن اهتمامه ،وإذا كنت وحيداً تتلقى
رسالة ما يجب أن تفهما بسرعة ال تقلق على صحة
الشريك ،فهو بخير ،بل انتبه إلى صحتك جيداً

ǹơǄȈŭơ

ع���رض مهم يدفع���ك إلى إعادة النظ���ر في وضعك
المهني ،وخصوصاً أن مستقبلك المهني يتح ّدد وفقاً
للنتائج ق���د تخوض تجارب عاطفية جديدة ،إذا كنت
وحيداً ،فبع���د الخيبات تصادف الرض���ى واالنفتاح
والعالقات المريحة.

ƣǂǬǠǳơ

قد تضط���ر إلى تأخير بع���ض المواعي���د لالهتمام
بش���خص مقرب أو لمعالجة أمر طارئ .يبدو طبعك
متعكراً .تح���اش الجدال والنقاش الح���اد تصرفات
قاسية تجاه الشريك.

ǅȂǬǳơ

نج���اح نوعي وممت���از يعيد تس���ليط الضوء عليك
مجدداً ،وال س���يما أنك واجهت س���ابقاً تراجعاً الفتاً
في عملك قد تجد نفسك متحمساً جداً للقيام بخطوات
تجاه الشريك تعبيراً عن إخالصك لهّ ،
لكنه قد يعلمك
ً
أنه غير مس���تعد لذلك بعد اتخذ قراراً نهائيا بش���أن
اإلقالع عن التدخين ،فإرادتك أمام امتحان صعب

ȅƾŪơ

تبدأ بقوة وتتمتع بحيوية ممتازة وتحس���ن التصرف
وتوزي���ع طاقاتك على كل الصعد .ت���ؤدي مهمة او
رس���الة ،وتقوم بعم���ل يتطلب الجرأة والش���جاعة.
تقوى ف���رص النجاح والمصالح���ة ،لذلك ال تفوتها
عليك فرحة كبيرة وسعي آلفاق جديدة.

Ȃǳƾǳơ

تشعر باالرتياح وتتحمّس لجديد تستقبله في حياتك
كعملي���ة ابداعي���ة تقوم بها او فنية أو طفل يبتس���م
في منزلك تمارس جاذبية قصوى وتس���حر القلوب
وتستقطب من تش���اء وتعيش عشقاً وتتحمس على
نحو استثنائي للعشق.

ƩȂūơ

يتميز هذا اليوم بالحركة والديناميكية ،ما يدعوك الى
اتخاذ المبادرة وتقديم الطلبات وممارسة سحرك مع
معنويات عالية جداً ،مترافقة مع تطورات ايجابية ما
زلت متس���رعاً والتصرفات تخرج منك بال تفكير ما
يضايق الشريك ،ويحاول تحاشيك قدر المستطاع ال
تقم بالعمل أكثر من طاقتك.

الكلمات املتقاطعة

انطوه واجب كالواله حظر التجوال يبدا

šŚŬƀƯ
لمحة زعل من عيونك تموتني بال عله
وبسمة رضا من شفاتك تعيشني العمر
كله
· حبيت أعلمك إنك :أجمل حلم لقيته
وأحلى صدر ضميته وأغلى حب في قلبي
حطيته

أفقي

رأسي

1

أعلى قمة في أفريقيا

1

2

يهتز  oخيالء

2

يحلو فيها السمر  oعملة اليابان

3

جسر على ماء

4

خصوم اليونانيين ف���ي قبرص  oحرف

3

عكس حلو  oتفنن  oنصف أريج

4

مات���ت الحيوان���ات  oتق���ال للحبيبة أو

عطف
5

حسام  oضعف لدرجة المرض

6

بحي���رة في أميركا الجنوبي���ة األعلى في

 النملة إذا انقلبت فإنها تنقلب علىجانبها األيمن فقط
 المرأة ترمش بعينها مرتين أكثر منالرجل.
 التمساح ال يستطيع إخراج لسانهمن بين فكيه.
 الوالعة عرفت قبل أن يعرف عودالثقاب.
 ذاكرة السمكة الذهبية هي  3ثوانيفقط.
 كوكب ( أورانوس ) في المجموعةالشمسية التي تدور حوله أقماره
بشكل عمودي .
 أن الملك اإلنكليزي أدوار الثامنتنازل عن الحكم من أجل حبيبته .هذا
هو الحب الصحيح إما كذا وإال بالش
 أن العالم ( شرود نغر ) هو الذيأجرى تجربته الشهيرة إلثبات أن
قطته حيه وميتة في الوقت نفسه .
 أن القارة األوروبية تبتعد  10سمعن القارة األمير كيه كل سنه .

7

جدة (باللهجة المصرية)  oجمع س���رير

(معكوسة).
8

اسمها القديم بيزنطة

الحبيب

العالم عن سطح البحر

ƮƬƘţƪƷ

· كلك مشاعر صادقه حب ورسائل رايقه
وحبك دفا روحي فدا وفيك المحبه اليقه

الذهب البني  oأش���هر ملك���ة فرعونية

امتاز عصرها باالستقرار

5

الهاتف أصدر صوتا (معكوس���ة)  oتلقى

االهتمام
6

· وشولن أحب غيرك وأنت تدري بي
القالوا أسمك أشوف الموت وأحيابك

يمل���ك األرض ومن عليه���ا  oذو طباع

· ال تستحي قل  :أحبك تعبت أسماعي
أرجوك يا صاحبي ال تستحي قلها

حادة وغير محبوب
7

ضعيف وغير مقبول

8

من الدواجن  oالمعلم الخاص لالس���كندر

9

يدهش  oارتفع في السماء

المقدوني

10

سلسلة قصص تجسس س���ينمائية كتبها

9

دعاؤه جاء في فيلم لقصة طه حسين

10

عملة اوروبية  oاستعاد

إيان فلمنج

· لو أتكلم عنك مافي قلبي بأوراقي تشتكي
كلمات الحب وأوراقي تمل منها

قطار بخار يمر عبر ملعب كرة قدم أثناء المباراة
انده���ش جمهور مباراة كرة قدم كانت تقام على اس���تاد
بس���لوفاكيا ،بمرور قطار بخار عب���ر الملعب أثناء إقامة
المباراة ،ما أثار استغراب وتعجب جميع المتفرجين في
المدرجات ،وش���تت انتباههم ومتابعته���م وتفاعلهم مع
المباراة.التقط مقطع فيديو لمرور القطار البخاري داخل
الملعب ،مص���دراً أصواتاً عالية وضجيجاً بجانب تصاعد
األبخرة في الجو والتي حجبت رؤية المشجعين للملعب،
لك���ن األغرب اس���تمرار العبي الفريقي���ن المباراة دون
توقف ،وكأنهم اعتادوا على هذا المنظر ،بحس���ب موقع
ميرور البريطاني.وكان فريق الهواة السلوفاكي «»TJ
 Tatran Čierny Balogيلعب مباراته بجوار خط
الس���كة الحديدية الذي ال تتوق���ف القطارات عن المرور
عبره طوال اليوم حتى أثناء المباريات.
وعل���ى الرغم من وجود العديد من اإللهاءات وتش���تيت
االنتب���اه أثناء حض���ور مب���اراة كرة قدم مث���ل هتافات
المشجعين واأللعاب النارية وغيرها ،إال أنها المرة األولى
التي يشاهد فيها الجمهور نوعاً كهذا من التشتيت.

· يا طير زف التحيه والفين بوسه هديه
لمن فوادي يعزه من قلب مخلص النيه
· أمات الحب عشاقا وحبك أنت أحياني
ولو خيرت في وطن لـقـلت هواك أوطاني
· لو جبت اكبر ميزان في الكون ما راح
تقدر توزن وتعرف كثر حبي آلك ياحلو
· أنا جربت نفسي يوم أعيش من دونك
لقيت القلب ما يسلى بعد ماصار مجنونك
· ذكراك في قلبي على مر األزمان واسمك
نقشته في داخلي ما أجمل حروفه
· ودي أكون لك أقرب من الرمش للعين
وأكون أنا عينك وأملك نظرها

استيقظ من الموت قبل ثوان من تشريح جثته
استيقظ رجل في مشرحة أحد المستشفيات الهندية بعد
أن أعلن األطباء في المستشفى عن وفاته ،قبيل البدء
بتشريحه بعدة ثوان .وكان الرجل الذي يبلغ من العمر
 45عام����اً قد نقل إلى المستش����فى بع����د أن عثر عليه
وهو فاقد للوعي في إحدى الحافالت في مدينة مومباي
الهندية .ولدى وصوله إلى المستش����فى وفحص نبضه
أعلن األطباء عن وفاة الرجل .وبشكل مخالف لقوانين
مستش����فى لوكمانيا تاليك الع����ام التي تنص على إبقاء
المريض لساعتين تحت المراقبة بعد إعالن وفاته ،أمر
رئي����س األطباء بأخذ «جثة» المريض إلى المش����رحة
على الفور .وبينما كان أخصائيو التش����ريح يستعدون
لتشريح الجثة ،أصيب العاملون في المشرحة بالصدمة

بع����د أن ش����اهدوا المريض يتنفس حيث اس����تفاق بعد
ذلك بعدة ثوان.واتهم رئي����س األطباء بتمزيق التقرير
ال����ذي أعل����ن فيه وفاة الرج����ل ومس����ح البيانات التي
كتبها عن حالة المريض لدى دخوله إلى المستش����فى.
وصرح ناطق باسم الشرطة ً
قائال « :هذه قضية إهمال
خطي����رة ،لقد أصبنا بالصدمة عندم����ا علمنا بالحادثة،
ً
وطلبنا من مدير المستش����فى تقريراً
مفصال بمالبسات
الحادث ،وعندما يصدر التقرير سنقوم بواجبنا».يذكر
بأن المريض الذي لم يذكر اس����مه ،يتلقى حالياً العالج
الالزم ألذنه المصابة بااللتهاب ،وسيقبى تحت الرعاية
الفائقة حتى تتحس����ن حالته الصحية بحس����ب صحيفة
الدايلي ميل البريطانية.

