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مهنياً :يجب أن تحاف���ظ على ثقتك بالنفس ،وهذا
وح���ده كفيل بخل���ق حالة من االطمئن���ان لتحمي
نفسك من مخططات اآلخرين
عاطفي���اً :تأجي���ل المواجهة مع الش���ريك ،يعمّق
الخالف بينكما على المدى الطويل

ƔơǃȂŪơ

مهنياً :يجب أن تحاف���ظ على ثقتك بالنفس ،وهذا
وح���ده كفيل بخل���ق حالة من االطمئن���ان لتحمي
نفسك من مخططات اآلخرين
عاطفي���اً :تأجي���ل المواجهة مع الش���ريك ،يعمّق
الخالف بينكما على المدى الطويل

مهنياً :المنافسون أقوياء ج ّدًا واألعداء متربّصون
ǹƢǗǂǈǳơ
بتح ّركاتك ،وبانتظار اول خطأ ترتكبه لالنقضاض
عليك والحلول مكانك
عاطفي���اً :العالقات العابرة ال ت���دوم عموماً ،لذا،
من األفضل أن تبحث عن الشخص المالئم لتكمل
المشوار معه

ƾǇȏơ

مهني���اً :ال تحش���ر أنفك في موق���ف محرج ،ولن
تجدي محاولتك لتوضيح غايتك وأهدافك
عاطفي���اً :العون الذي حظيت ب���ه أخيراً يتيح لك
التخطيط بش���كل أفض���ل لضمان المس���تقبل بكل
تفاصيله

ƔơǁǀǠǳơ

مهني���اً :ال تكن ضعيفاً مهما حاول بعضهم الضغط
عليك ،فقدرتك فائق���ة لمعالجة أي عثرة تعترض
طريقك
عاطفي���اً :تعامل مع الش���ريك كم���ا تقتضي آداب
السلوك ،فهو حس���اس جداًّ ،
لكنه في الوقت غير
سهل كما تتصور

ǹơǄȈŭơ

مهني���اً :االهمال يك���ون مكلفاً جداً ،فس���ارع الى
تصحيح األوضاع قبل فوات االوان
عاطفياً :عليك ان تجد الس���بب الحقيقي لردة فعل
ّ
سيسهل االمور
الشريك ،وهذا

ƣǂǬǠǳơ

ǅȂǬǳơ
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Ȃǳƾǳơ
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مهنياً :قد تحتاج اليوم إلى المس���اعدة القيمة من
قب���ل أحد الزم�ل�اء ألن الطاق���ة المطلوبة إلنجاز
أعمالك قد تفوق قدراتك الذاتية
عاطفياً :مهما تكن إرادتك صلبة لن تكون وحدها
كافية للرد على جميع متطلبات الشريك وتنفيذها

مهنياً :أنجز مهام���ك الموكلة لك على أكمل وجه
وال تكلف اآلخرين بها وال تتخذ قرارات عشوائية
بدافع العجلة
عاطفياً :التزم عهودك تجاه الحبيب وال تتجاهلها
وال تقطع له وعوداً لئال يتهمك بالكذب
مهنياً :قد تحتاج اليوم إلى المس���اعدة القيمة من
قب���ل أحد الزم�ل�اء ألن الطاق���ة المطلوبة إلنجاز
أعمالك قد تفوق قدراتك الذاتية
عاطفياً :مهما تكن إرادتك صلبة لن تكون وحدها
كافية للرد على جميع متطلبات الشريك وتنفيذها
مهنياً :حاول أن تكون أكثر ابتكاراً لتحتفظ بموقعك
المتقدم ف���ي العمل ،وهذا يف���رض عليك الهدوء
وعدم التسرع
عاطفي���اً :عليك أن تس���اعد الش���ريك ليتمكن من
التعبير عن حقيقة مشاعره ،وخصوصاً بعد فترة
من الترقب بينكما
مهنياً :تختبر بعض األمور الجديدة اليوم في العمل
لعلك تصل الى نتيجة أفضل مما كنت تتوقع
عاطفيا :تعيد التفكير والنظر في عالقتك العاطفية
وتطرح عدداً من التساؤالت حول هذه العالقة

تحشيشات

د جذاب كلش …
طب للكهوة شاف اصدقائة كللهم اريد اكلكم
قصة مرة جنت العب ابرشلونا اول
محركنا الطوبة اخذتها اني وراوغت الهجوم
وراوغت الوسط وراوغت الدفاع وراوغت
الكولجي وضربت الطوبة واجت بالشبجة
..
جان يطب واحد للكهوة كال السالم عليكم كطع
سالفته الجذاب كلهم وين وصلنا كلوله
للشبجة كلهم واصيدلكم سمجة طولها مترين

محشش سال هندي انتو شلون تدفنون الميت
قال الهندي احنا نحرقه …فالهندي سال
المحشش و انتو شلون تدفنون الميت قال
الكردي احنا ندفنه وربك يحرقه

ƮƬƘţƪƷ
ھل تعلم أن مخترع اآللة الحاسبة ھو بليز
باسكال الفرنسي سنة  1785م

الكلمات املتقاطعة

ǲǸūơ

مهني���اً :تنعم بيوم مناس���ب حيث تختب���ر جدي ًدا
مشوقًا ،فالقمر في البيت التاسع ،اي في القوس،
ّ
يدعوك لالحتفال ولنشر اآلراء ويق ّدم لك خيارات
كثيرة ويع ّزز ثقتك بالنفس
عاطفياً :مكاس���ب غير متوقعة في العالقة ،وهذا
ينعكس ارتياحاً عند الشريك ويزيده تعلقاً بك
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أفقي
اخضر في األرض وأس���ود في الس���وق
1
وأحمر ف���ي البيت  oلك ويس���تعمله اآلخرون دون
إذنك
رمز نصف القطر في الهندس���ة  oفاكهة
2
صغيرة  oتقال للحمار
مسلس���ل سوري قدمه ياس���ر العظمة o
3
غير ناعم
متش���ابهة  oأكلة شهية مش���هورة في
4
السعودية.
عاصمة اوروبية  oناتج قسمة المسافة
5
المقطوعة على الزمن المستغرق في قطعها.
مسار للماء في األرض.
6
موعد تذكر ش���خص عزيز توفي  oزهر
7
يذكر في تحية الصباح والمساء.
جواب  oيوضع عل���ى ظهر الحصان o
8
يجمد بالحرارة.
أسرد  oال ينتصر إال بالقوة  oاآلن
9
تجده في البحر والنهر والبحيرة والمطر
10
ولكنك ال تجده في الشالل.

šŚŬƀƯ
تاديني نصف قلبك
اديني نصف عينك
اديني نصف عقلك
اديني نصف جنية تمن الرسالة
---------------------------------------عنيكي بحر اسرار
وجهك ضوء النهار
صوتك كلة اشعار
لعلمك كل الكالم دة هزار

رأسي
1

حرف ناصب  oالبتول

2

الحكيم الذي اشتهر بوصاياه البنه  oغير

صفاء في الماء أو النفس.
3

جهاز لكش���ف األجسام عن بعد  oنصف

وحدة.
4

سجين

5

فاق���د ألح���د أبوي���ه أو كليهم���ا  oتغلب

وانتصار.
6

الدكت���ور مس���اعد ش���رلوك هولم���ز o

شخصية خيالية تنسب إليها الحكمة والطرافة
7

نصف بيات  oسكب  oنقص

8

عينة صغيرة مقطوعة من الجسم.

9

فيها حشوة  oنوع من أنواع الجبن.

10

خازن لألموال والكنوز  oيخترق الزجاج

وال يكسره.

ھل تعلم أن الكسوف ال يستمر أكثر من 7
دقائق و  8ثانية وذلك بسبب السرعة التي
تدور بھا األرض حول الشمس

ثمانينية تمزق مليون يورو انتقامًا من عائلتها

ــ أن القدماء كانوا يعتقدون أن هنالك
عصبا صغيرا يصل بين اإلصبع المسماة
بالبنصر في اليد اليسرى وبين القلب ،
وهذا العصب مسؤول عن الحالة الشعورية
 ،لذلك كان وما زال خاتم الزواج يوضع
في هذه اإلصبع للسبب المذكور

أصي���ب القائمون على دار للمس���نين في النمس���ا
بالصدم���ة حين عثروا عل���ى ثمانينية متوفاة على
فراش���ها وحولها أوراق نقدية ومس���تندات بنكية
ممزقة.وأف���ادت صحيف���ة دايلي مي���ل البريطانية
أن الس���يدة الثمانينية التي لم يُذكر إس���مها مزقت
نح���و مليون يورو من أجل حرم���ان أفراد عائلتها
م���ن الحص���ول على ثروته���ا الت���ي جمعتها على
مر الس���نين.وأفاد المدعي الع���ام إلحدى الواليات
النمس���اوية إيرتش هابت���زل أن تخريب الس���يدة
لمدخراتها التي تبلغ ( 950ألف يورو) بنفس���ها ال
ً
عمال إجرامياً ،ولذلك لن يتم فتح أي تحقيق
يعتب���ر
متعلق بالواقعة.
بالمقابل ،أكد مس���ؤولون في البنك المركزي بالنمسا ان أمام عائلتها فرصة وحيدة لالستفادة من كامل ثروتها
وهي نجاحهم في إعادة تجميع مستندات حساباتها النقدية الممزقة فيما لم تذكر الصحيفة البريطانية تفاصيل
حول السبب الجوهري الذي دفغعها إلى حرمان عائلتها من ثروتها.

ــ أن النمل العامل والنشيط هو من اإلناث .
وأن البومة الترى في الظالم الدامس
ــ أن نمو ظفر إصبعك الوسطى هو أسرع
بينما نمو ظفر إبهامك هو األبطأ
ــ أن الحيوان الوحيد الذي يستطيع أن
يخرج معدته إلى الخارج هو نجم البحر
ــ أن ملكة النحل تغادر الخلية فقط من أجل
قيادة جماعات النحل ومن ثم الذهاب إلى
رحلة الزفاف
ــ أن واحدا من األقمار التي تدور حول
المريخ يشرق مرتين ويغرب مرتين في
اليوم
ــ أن أنابيب الماء الساخن تتجمد أسرع من
أنابيب المياه الباردة
ــ أن منقار طائر (الكيوي) حساس جدا
يستطيع بواسطته اكتشاف وجود الديدان
حتى تحت التربة

أغرب جراحة لطفل سعودي بلع «دبوس شعر»
اكتشف أطباء من خالل صور األشعة أن اآلالم
المبرح���ة التي كان يعاني منها طفل س���عودي
على مدى  3أشهر ترجع إلى «دبوس شعر»
ابتلعه بالخطأ وعلق قرب الجناح األيمن لقلبه
وعلى الف���ور أخضح لجراح���ة عاجلة أنقذته
من الموت.وكان الطفل الس���عودي ( 4أعوام)
قد أدخله والداه إلى مدين���ة الملك عبد العزيز
الطبية في جدة بعدما عجز األطباء عن معالجة
اآلالم المبرح���ة ف���ي قلبه ،وأصي���ب األطباء
بالذهول بقدرته على النجاة من الدبوس الذي
كاد يهدد حياته.وطالبت رئيسة فريق الجراحين

المتابعين لحالة الطفل الدكتورة ياس���مين عبد
العزيز يوسف ،بتسجيل حالته ضمن موسوعة
الجراحات األكثر غراب���ة التي أجريت ألطفال
صغار في العالم؛ وذل���ك نظراً للوضع الغريب
الذي اتخذه دبوس الش���عر داخل جس���د الطفل
الصغير.وفسرت الدكتورة أن الدبوس لم يُحدث
ثقباً ف���ي األمعاء فقط بل إنه تج���اوز األمعاء
ليصل إلى ال ُكلى ،كما أنه بدأ يظهر حوله تجمع
صديدي وهو ما يفسر سبب شعور الطفل بألم
في الجزء األيمن من الربع العلوي من جسده
وإصابته بالحمى والقشعريرة.

---------------------------------------بحبك حب البطة للبطوط
والدجاجة للكتكوت
والصعيدي للنبوت
والجربان للبرغوت
---------------------------------------اللهم دمر موبايل من يهجرنا برسائلة
واعمي شاشتة
واخرس نغمتة
وشتت زرايرة
وحولة من نوكيا الى اريكسون
---------------------------------------مرة واحد مسطول دخل على امة
لقى النار مولعة فيها
فقال  /منورة ياحجة
---------------------------------------يارتني ناموسة وفي غرفتك محبوسة
ابوس خدك تضربني

رساله حب مبعوته  .....الغلى واحلى
بنوته......ادعيلك فيها دعوايه ......يارب
تكونى مبسوطه
رسائل مصرية  -مسجات حب وعشق مصرية
2015
احساسى معاك
وروحى معاك
وفكرى معاك
ومحفظتى ضاعت وشكلها معاك

