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تريدين إدراك المعالي رخيصة ..
والبد دون الشهد من إبر النحل
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تحشيشات
لو مدارسنا مختلطة !!

البنت  -:استاذ محليت الواجب الن البارحة جنت
مريضة،،

ǁȂưǳơ

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.
شاور عقلك بين الحين واآلخر واترك القلب جانباً

مهنياً :بانتظارك الكثير من المس���ؤوليات واألعباء
ǹƢǗǂǈǳơ
ً
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.
حاول تغيير نمط تعاطيك معه وتفهمه أكثر فأكثر
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بية وال بيج يا بعد روحي x__x
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الكلمات املتقاطعة

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

(

ƾǇȏơ

ƔơǁǀǠǳơ

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 لهذه العالقة

ǹơǄȈŭơ

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
الشريك الغريبة قد تكون مب ّررة ،من األفضل أن تجد
األعذار المقنعة قبل مواجهته

ƣǂǬǠǳơ

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

ǅȂǬǳơ

ȅƾŪơ

مهني���اً :فترة دقيق���ة تواجهك قريب���اً ،لكن مع عدم
التس��� ّرع يمكنك ّ
تخطي الموضوع .عليك االستفادة
من ه���ذا الدرس عاطفياً :إذا كن���ت واثقاً بخطواتك
المس���تقبلية مع الش���ريك ،فال تتر ّدد في مصارحته
بنواياك تجاههّ ،
ألن ذلك سيفرحه
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

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

ƩȂūơ

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 ّ
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طلب ومناشدة  oيابس

1

2

ناد رياضي س���عودي اختير نادي القرن

والمسلمون للمالحة وتحديد موقعهم الجغرافي

في آسيا
3

فو  oالعب مغربي ف���ي صفوف بوردو

سمي يوم الجمعة بهذا االسم الجتماع
الناس في الصالة ،وهو اليوم الذي جمع
ُ
فيه الخلق وكمل ،وهو اليوم الذي يجمع
الله فيه األولين واآلخرين للحساب
والجزاء.
توفي الرسول الكريم صلى الله عليه
وسلم وعمره ثالثة وستون عامًا ،وتوفي
أبو بكر الصديق وعمره ثالثة وستون
عامًا ،وتوفي عمر بن الخطاب وعمره
ثالثة وستون عامًا ،وتوفي علي بن أبي
طالب وعمره ثالثة وستون عامًا أيضًا
رضي الله عنهم.
اشتهر المعتصم العباسي باسم)المثمن(
ألن الرقم  8لعب دورًا هامًا في حياته،
فهو ثامن الخلفاء العباسيين ،ودامت
خالفته ثماني سنوات،وثمانية شهور،
وشهد عهده ثماني فتوحات عسكرية،
وترك من األوالد  8أوالد 8 ،بنات ،وكانت
والدته عام 108هـ في الشهر الثامن من
السنة (شعبان) وتوفي وله من العمر 48
سنة.
الصحابي الجليل حسان بن ثابت شاعر
الرسول صلى الله عليه وسلم عاش 120
عامًا وعاش جد أبيه  120عامًا.
بلدة أوغندة هي البلد الوحيدة التي
ال يتغير فيها موعد اإلفطار في شهر
رمضان صيفًا وشتاء… بسبب موقعها
على خط االستواء حيث يتساوى طول
الليل والنهار على مدار السنة دون تغير
يذكر.

ح���رف نصب  oاس���تخدمه قديما العرب

2

إغالق (معكوسة)  oقام وثار وانتفض.

3

م���ن أهم الممالك العربية القديمة في بالد

الشام  oالمصباح والمرشد الهادي

الفرنسي

ƮƬƘţƪƷ

ماعاش مخلوقن يعرفك وينساك..
بس الزمن زادت علينا حموله..
ياصاحبي جعل المخاليق تفداك..
يفداك كل الكون عرضه وطوله..
اضرب بي الهامه وانا كف يمناك..
اطول منهو عجز غيري يطوله..

رأسي

أفقي
مهنياً :أخشى عليك من مواقفك السلبيّة التي تدفعك
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 دائما للمشاركة في
نشاط اجتماعي أو ترفيهي يقام في منطقتك

šŚŬƀƯ

القردة الصغيرة  oأعطى عذرا ألمر ما o

4

أكثر قربا  oثلثا موج.

4

5

نصف سامح  oذهب  oنفذ بجلده

منطقة في جبال الهماليا تسمى سقف العالم

6

عصبية (عامية)  oدق (الهاتف).

5

متشابهة  oالقارة السمراء

7

خ���اف م���ن  oاطل���ب  oتص���رف ب�ل�ا

6

س���رب ش���يئا أو أمرا تحت ستار ما مثل

ستار الليل  oشدة وعدم تراخ  oثلثا ورل

مسؤولية
تمثال على مدخل خليج نيويورك  oحيز

8
ومكان

7

حطم  oنصف ناعم

8

بل���دة عريق���ة ف���ي الش���مال اللبناني o

9

أبو الطب اليوناني

متشابهات

10

أدوات للرس���م الملون  oيجمع الصورة

9

متشابهات  oركض

10

فصل الجلد عن اللحم  oانقسام

من الفضاء لالستقبال التلفزيوني.

عشرينية طول ساقيها  1.26مترًا تسعى
لدخول غينيس
يبلغ طول ساقي العش���رينية األمريكية هولي بيرت 1.26
مت���راً أي ما يوازي ط���ول فتاة في العاش���رة من عمرها،
واستطاعت أن تتعايش مع طولها بتحويله إلى نعمة ،بعدما
أن عاشت س���نين في عزلة بسبب السخرية منها.تعرضت
هولي بيرت ( 20عاماً) للكثير من المضايقات بسبب طولها
الالفت أثناء فترة المدرس���ة ،إال ّأنها بدأت تشعر بالسعادة
بعدما م ّكنها من شق طريقها نحو غينيس ومنافسة عارضة
األزياء العالمية «لوران ويليامز» التي تحمل اللقب العالمي
اآلن في أطول س���يقان بالعالم.وبحسب صحيفة دايلي ميل
البريطانية ،أش���ارت إلى أن ثقتها بنفس���ها استرجعتها بعد
انتقاله���ا من فلوري���دا إلى نيويورك ،مس���ترجعة ذكرياتها
بالمدرس���ة بالق���ول« :كان زمالئي في الص���ف يلقبونني
بالشجرة أو الزرافة وكنت أحزن كثيراً من ذلك».

خزنت لك بالقلب عشرة ماليين،،
ماهو رصيد فلوس لكن موده،،
زكاة حبك تغني المساكين،،
من الساحل الشرقي الى حد جده،
وأمشي معك والله على العسر واللين،،
الموت والمقــــــسوم ماحد يرده،،
مااطيب العيش الرغيد بصاحب ،سكن الفؤاد
وبدد احزاني ،ساكون حافضه له ومحبه،حبًا
ينجينا من الخسران ،ارجو االله بفضله
وعطائه،جمعا واياه بخير جنان
فديت عمرك
وكل مافيك
وفديت
كل
شي
يذكرني فيك
حتى صوتك

ياشوق دنيا ماصفت لي على الكيف ،من يوم
غاب اللي معه كنت سالي..
محبتي له صافيه مابها زيف ،حب ومعزه والغال
قلت غالي..
اول معي واليوم جاني كما الضيف ،ال همه
اخباري وال كيف حالي..
ال غبت عني دمعة العين تبكيك
وان جيت يمي خافق القلب حياك
موج البحور ونسمة الليل تغليك
وشلون مايغليك شخص تمناك
مهما تهب الريح والغيم يخفيك
ال بد تشرق الشمس والقاك

أفعى تتسبب
في إخالء حافلة من ركابها
فرت أفعى من صاحبها أثناء ركوبه حافلة في جنوب
ش���رق والية بنس���لفانيا األمريكية األمر الذي جعل
الرعب يدب بين ركاب الحافة ما اضطر الس���لطات
إلخالء الحافلة خوفاً على سالمة الركاب.
قال ك���ورون ريلي ( 26عاماً) بأن���ه فقد أفعى كان
يلفه���ا حول عنقه تحت س���ترته أثن���اء ركوبه في
الحافل���ة متجهاً إلى منطقة مونس���تر بيتس ،ولكن
رحلته تأخرت بس���بب إخالء الحافل���ة بعد أن فرت
األفعى واختفت تحت أحد المقاعد.
وبع���د أن أخلي���ت الحافلة م���ن الركاب اس���تدعي

ميكانيكي وقام بفك المقعد الذي تجلس األفعى تحته
ما م ّكن ش���رطياً من اإلمساك باألفعى وإعادتها إلى
ريلي الذي عانق الشرطي تعبيراً عن امتنانه له.
وقال ريلي بأن األفعى عادة ما تبقى في جيبه ولكنها
اليوم أرادت أن تتجول في الحافلة .وبعد اس���ترجاع
األفعى لم يسمح الركاب لـ «ريلي» بمتابعة الرحلة
في الحافلة بس���بب وجود األفعى معه .لذا عاد ريلي
إلى منزله في حافلة اخرى ليطعم األفعى.
ويذكر بأن ش���ركة الحافالت تس���مح لل���ركاب بأن
يصطحب���وا معه���م الحيوان���ات األليف���ة على متن

رحالته���ا .ولم تقرر الش���رطة بعد فيم���ا إذا كانت
س���توجه لـ «ريلي» تهمة تعري���ض حياة اآلخرين
للخطر بحسب صحيفة دايلي ميل البريطانية.

