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ذو العقل يشقى فى النعيم بعقله . .وأخو
الجهالة فى الشقاوة ينعم

ƦƔů
ƭƺǀƫř
ǲǸūơ

أصح���اب برج الحم���ل مهنيا:أجواء العم���ل المحيطه بك
مساعده اليوم حاول أن تستغلها لصالحك عاطفيا:ان كنت
تريد أن تكسب قلب الحبيب عليك أن تثابر لذلك.
إضغط هنــا لمعرفة حظك اليوم

(

تحشيشات
من غرائب االغاني العراقيه
حمزة القيسي

ǁȂưǳơ

أصحاب برج الثور مهنيا:تتقدم في عملك بس���رعه وذلك
بمس���اعدة عدد من األصدقاء و الزمالء عاطفيا:ش���اطر
الحبيب أفكارك فقد تجد لديه الحلول المناسبه

ƔơǃȂŪơ

أصحاب برج الجوزاء مهنيا:تشعر بالتفاؤل والثقه لتقديم
مشروع جديد

باجه من الصبح هههههههههه
محمد السالم
على حظي المضخم وين نايم  .....ماشفته بالهول
لو بالغرفه جان نعسان بوكتها هههههههههه
ساريه السواس

عاطفيا:تعيش حدثاً مهماً برفقة الحبيب.

اجر النفس بالكوة ...........خاف القمجي مال
النركيلة مسدود ههههههههه
عبد فلك
احل تشد اشد تحل .......شعندك برغي لو شنو
بالضبط هههههههههههه

ǹƢǗǂǈǳơ

صحاب برج السرطان مهنيا:تواجه خصماً قوياً في العمل
عليك أن تكون على قدر من المنافسه عاطفيا:تتمتع بروح
مرحه وهذا ما يقرب الحبيب منك.

الكلمات املتقاطعة

فدوه فدوه يبنية شتتريكين يومية  .......اكو
غيرهن يعني لو بيض لو جبن لو كيمر قابل تتريك

أفقي

ƾǇȏơ

ƔơǁǀǠǳơ

1

ال تدع أبناءك يثنونك عما تنوي فعله .اس���تعن بخبرة من
تث���ق بهم للوفاء بما تحتاج إليه .من الممكن التعرف على
شريك جديد سيكون أكثر تفهما

 oهدم

ǹơǄȈŭơ

ƣǂǬǠǳơ

س���تدخل في عالق���ة عاطفية جديدة من خ�ل�ال محاوالتك
التقرب إلى المحيطين .ال تدع للزمالء فرصة للتفاخر بما
قمت به أنت من مهام .قد تتحكم فيك عاطفتك اليوم

ǅȂǬǳơ

س���تدخل في عالق���ة عاطفية جديدة من خ�ل�ال محاوالتك
التقرب إلى المحيطين .ال تدع للزمالء فرصة للتفاخر بما
قمت به أنت من مهام .قد تتحكم فيك عاطفتك اليوم

ƮƬƘţƪƷ
ذكر الثعلب ال يقترن سوى بأنثى واحدة
فقط
طوال حياته  ،وإذا ماتت تلك األنثى فان
الذكر يظل عزباً طوال
حياته ،أما إذا مات الذكر فإن األنثى ال
تتورع عن االرتباط بذكر جديد.
وضعية عيني الحمار في رأسه تسمح
له برؤية حوافره األربعة بشكل دائم في
آن واحد.
زئير األسد يمكن سماعه
من على مسافة  8كيلومترات
النعامة تعيش حتى  75عاما وتظل
قادرة على التكاثر حتى سن الخمسين.

ȅƾŪơ

س���تعاني بس���بب عدم تحليك بالقدر الكافي من الرشد في
التص���رف .الس���فر والرحالت الترفيهية س���يعينانك على
التخلص من بعض همومك .ال تنزعج مما يحدث حولك.

Ȃǳƾǳơ

إن ل���م تكن قد قررت الحصول على إج���ازة فانتهز أقرب
فرصة واخرج في نزهة مع األس���رة .ستخرج من أزمتك
إذا ما فكرت في مشروعات تضم األسرة بأكملها

ƩȂūơ

س���تنعم في ظل عالقات الصداقة الخاصة بك بمميزات لم
تحسبها من قبل .ستشعر بالراحة عند إنجاز جميع المهام
المطلوبة منك.

2

نزاالت ومواقع  oمتشابهان

3

حب  oعاصمة جمهورية ايرلندا

4

نواعير  oاس���م علم مؤن���ث بمعنى نظر

بحب وشغف.

من األفضل لك العمل في المنزل إلنهاء ما يلزم من مهام.
قد تفاجأ بفواتير لم تتوقعها .ال تبح بأمورك السرية

م���ن األفضل لك البحث عن وس���يلة جدي���دة للخروج من
األزم���ة بدال من إعادة المض���ى فى طرق لم تتحقق لك ما
توقعت .انض���م إلى فرق من الزمالء أثن���اء القيام بمهام
عملك.

األميرك���ي الذي ابتدع الكلمات المتقاطعة

يستطيع رأس الثعبان أن يلدغ
حتى بعد مرور نصف ساعة على بتره.
يتعين على معدة اإلنسان أن تفرز
بطانة مخاطية جديدة كل أسبوعين وإال
فإنها ستهضم نفسها.
هناك نوع من النمل يشتهر
باسم «النمل السفاح» وذلك ألنه يشن
غارات على
مستعمرات النمل المجاورة له حيث يقتل
ملكاتها وينهب
محتوياتها ثم يقتاد عددا من ذلك النمل
ويجبره على العمل
كعبيد لديه!
النعامة ال تدفن رأسها في الرمال
هرباً من الخطر بل بحثاً عن الماء.

5

اله  oيتراجع في أدائه أو في طموحه.

6

االسم القديم لماليزيا

7

تسبب في تعطيل العمل عن االستمرار o

مهندس ألماني اشترك في صنع سيارة مرسيدس
8

وحدة قي���اس متناهية الصغر تعادل جزء

من المليون من المليمتر  oحوش موسى بلدة لبنانية
تقع في البقاع شرقي لبنان
9

أغنية لعبد الحليم حافظ

10

شاعر جاهلى من أصحاب المعلقات

šŚŬƀƯ
انشهد اني بمحبتك اعلنت وعن حبكم لو غبت
ماني بتايب
انت الوحيد اللي بقلبي تمكنت ولو تكثر
االزوال ما عنك نايب
من غالك ودي اكتب على كفك قصيدة
الحبر موجود بس آآآخ كفك من يصيده
ما يموت الشوق لو قل الوصل ..
وما يهز القلب زلزال الظروف ..
وانت داري في محبتنا اصل ..
ولو يطول الصمت ال يلحقك خوف ..
والغال بالقلب واهلل متصل ..
ثابت مثل االصابع بالكفوف ..

رأسي
ذرة من المادة مشحونة بشحنة سالبة أو
1
موجبة  oنبات عطري يستخدم مع الشاي
بيوت  oحالي
2
ح���رف عطف  oاح���د الوالدين  oدعاء
3
أثناء الصالة.
نزيف األنف  oش���اعر فرنس���ي معاصر
4
تميز شعره بالتعقيد (بول .)....
نصف واحد  oينقص  oرمز الكبريت في
5
الكيمياء
سقيا الزرع (معكوسة)  oانتفاء الشيء
6
ونفاده (معكوسة).
حالة نفس���ية فيها من الح���زن والضغط
7
والغضب الكثير  oيصبح طريا.
سلس���لة من األحداث للترفيه أو كأوامر
8
للكمبيوتر
أديب���ة أميركي���ة كانت مصاب���ة بالعمى
9
والصمم والبكم
حيوان زاحف ضخ���م منقرض  oحاجز
10
مائي

في غيـــــــــــبتك
تثقل علي الدقايق
والوقت مع غيرك ماعاد
ينطاق.
ربطتني مابين عهد
ووثايق
وخليتني بس للقصايد
واألوراق
واليوم أقولك دون
الخاليق:
ماعيني لغيرك من النـاس تشتـــــــــــــــاق
أشتقت لك يا صاحبي وين أالقيك؟
محتاج لك بالحيل ودي أشوفك..
أشتقت أسولف معك وأسمع حكاويك..
والضحكة الحلوة وباقي مزوحك..
يا صاحبي من كثر مطريك وأغليك..
صرت أتحلم فيك وأضحى ما أشوفك

لصوص يسرقون  130كلغ من البوظة
نفذ  5لصوص عملية س���رقة فريدة ،إذ
اقتحموا متجر «هاغ���ن داز» في مدينة
نيويورك األمريكية وس���رقوا نحو 130
كيلوغرام من البوظة ،وفق ما ذكر موقع
«ماش���ابل» اإللكتروني .وقالت ش���رطة
نيوي���ورك إن اللصوص البال���غ عددهم
 5س���رقوا أيضاً  5أح���واض من بوظة
ً
مشيرة إلى أن قيمة
«ديليش» الشهيرة،
المسروقات تصل إلى نحو  1300دوالر.
والالفت أن���ه لم يكن بح���وزة اللصوص
أي ثالج���ات لحفظ البوظة ،بل عمدوا إلى
وضع مس���روقاتهم داخ���ل حقائب الظهر
الخاصة بهم .وأكدت شرطة نيويورك أنها ستستمر في تحقيقاتها حتى إيجاد اللصوص ومعاقبتهم.
وأث���ارت هذه الحادثة ضجة عبر مواقع التواصل االجتماعي ،إذ ُوصف اللصوص باألغبياء ألن مصير البوظة في
تلك الحقائب هو الذوبان.

واللـــــــــــــــــــــــــــه
ما أنسى صاحب ما نساني
لو طالت الغيبة وضاعت نواحية
بقى معي ما بين قلبي وعيني
والنفس من بد المخاليق تغلية
وأنشد عن أحوالة بعاصف سنيني
وأرتاح الزانت وطابت ليالية
«جتني رسالة» رمزها يشرح البال
هزت شعوري يوم عيني قرتها
مشكور يا غالي يا أعز مرسال
شفت الرسالة غالية بس «غالي» إللي رسلها

رجل يهدي حبيبته باقة ورود عمالقة
قام رجل رومنسي بشراء باقة أزهار ضخمة تحتوي
عل����ى  1000زهرة وقدمها هدية لحبيبته كتعبير منه
عن حبه لها.وقد أرس����ل هذا العاش����ق الذي لم يذكر
اس����مه ازهاراً حم����راء وصفراء لحبيبت����ه في مدينة
طش����قند في جنوبي غرب أوزباكس����تان .وكانت باقة
األزه����ار ضخمة جداً حيث أوصله����ا أربعة رجال إلى
من����زل الفتاة على متن ش����احنة كبيرة .وبس����بب كبر
حجمها تعذر إدخال الباقة من باب البناء الذي تس����كن
فيه الفت����اة وتركت خارج البناء ليلتقط المارة الصور
معها وينش����رونها على مواقع التواصل االجتماعي.

ويذكر ب����أن كلفة هذه الهدي����ة الضخمة بلغت حوالي
 3700دوالر أمريك����ي واس����تغرقت صناعته����ا عدة
أيام .ونش����رت صور هذه الباقة العمالقة على صفحة
مجموعة س����ائقي طش����قند وعلى الفور حصلت على
أكث����ر من ألف إعجاب .ولم يعرف بعد كيف كانت ردة
فعل الفتاة على هذه الهدية التي لم تستطع إدخالها إلى
شقتها.وانتقد بعض مستخدمي فيس بوك هذه الهدية
حيث اعتبروها هدراً للمال ،وعلقت الكثير من الفتيات
على الهدية حيث انتقدن إنفاق المال على هدية قابلة
للتلف بسرعة بحسب صحيفة ميرور البريطانية.

