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MISCELLANEOUS
إضاءة

القهوة من املضايف إىل احلدائق العامة
تتميز أغلب مضايف جنوبي العراق بتقدميها القهوة
للضيف كجزء من تقليد قدمي ،لسكان املنطقة ..ويف
كل مضيف يوجد رجل مختص بإعداد وتوزيع
القهوة ومن يقصد أحد الوجهاء وال يشرب قهوته..
هذا يعني أنه يبغي شيئاً ما منه ..فعلى هذا
الوجيه ..أن يترجى ضيفه من أجل شرب القهوة
ويقول له( :اشرب كهوتك وكلشي يهون).
حممد احلمراني
قهوة املضايف
العامـلون على إعداد القـهوة وتوزيعها،
أغلبهم يـرثون هـذه املهنة عـن آبائهم
وأجدادهـم فهي تعتمد على الكثري من
احلـذر والـدقـة ،فـالـرجل الـذي يقـدم
القهـوة يف املضيف جيب أن يعرف أغلب
اجلالسني ويقدم الفنجان األول إىل أكرب
الــرجـــال عمــراً ،أو مـن له وجــاهــة
اجتمـاعيـة .يـعمل القهـوجي يف أحـد
أركـان املـضـيف مـن دون أن تالحـظه
نظرات اجلالـسني يفاجئ الضيف وهو
ميسك (الـدلة) بـيده الـيسـرى ويضع
الفـناجـني واحدًا فـوق اآلخر ويـقدم
الفنجان باليد اليمنى وعلى الضيف أن
يأخذ الفنجان باليد اليمنى أيضاً ..ألن
اليـد اليمنـى يف تصـورهم هي مـصدر

قوة الـرجل وجيب أن تتـعامل بـها مع
مضيفك من اللحظة األوىل ومن ميسك
الفنجان باليد اليسرى رمبا يطرد أمام
الـرجال ..وهنالك عـادات متفق عليها
فمـن ال يريـد أن يشـرب فنجـان قهوة
آخر جيب عليه بعـد االنتهاء من شرب
الفنـجان أن حيـرك حركـة متمـوجة
أمـام أنظـار القهـوجي ..أمـا من يعـيد
الـفنجــان من دون أي حـركـة ..فهـذا
يعـين أن الـضـيف يـــرغـب يف شـــرب
فنجـان آخـر ومن التقـاليـد أن سكـان
العـراق القـدامــى ..حني يـقتل أحـد
أفراد عوائلهم ..يطفئون موقد القهوة
وينـكسـون (الـدلـة) ..حتـى يـأخـذوا
بثـأرهم وسابق ًا رمبا مـا زالت مستمرة
وكانت جتلب القهـوة على شكل حبوب
وحتمص بـعد ذلك علـى نار هـادئة...

ثم تـدق باهلـاون ..هذه املهـام هي من
اخـتصـاص القهـوجي ،الـذي يـرتـدي
الثيـاب العـربيـة ويضع حـزامـ ًا فـوق
دشداشـته ...ولكن مع اختفـاء األهوار
وهجــرة الكثـري من سكـانهـا اخـتفت
الـكثـري من األحــاديـث اليت تـــوحي
بـأهميـة القهوة وبـدأ يسـتعاض عـنها
بالشاي.
يف حديقة عامة
الياس خضـري  25عام ًا وهـو من سكنة
منـطقة األهـوار سابقـاً ..عمل يف عدة
مهن ولكنه مل يتقنها ويف النهاية رجع
إىل املهـنة ،الـيت ميتهنـها أجـداده ولكن
هـذه املرة بـطريقـة معاصـرة ..فهو ال
يــوزع القهـوة علـى الـضيـوف ولـكنه
يتجـول يف احلدائـق العامـة يف مديـنة
العمـارة ويبـيع فنجـان القهـوة بـ250
دينـاراً ..فهــو ال ينـادي مـن أجل بيع
بـضاعته ولكن يف األغلب رواد احلدائق
هـم الــــذيـن يـنـــــادون ،ألن أغلـب
الكـازينوهـات ال تقدم القهـوة ومبرور
األيـام أصـبح اليـاس لـديه (معـاميل)
يعـرفـهم جيـدًا ويقـول اآلن ال يهم أن
ميـسك الـفنجـان بــاليــد اليـسـرى أو
اليمنـى مل تعد هلـذه التقـاليد أهـمية
وحني ســألتـه عن (هــزة) الفـنجــان
أجـاب مبتسماً( :مل يعـد هذا موجوداً)
علـى رأسه يـشمـاغ ويقـول عنه :هـذا
ضـمن مـستلـزمــات العمـل ،ألن أغلب
(املعـاميـل) هم من كبـار السن ،الـذين
يرتـدون اليشـاميـغ ..هكذا حتـسسهم
بــاالنتمـاء إلـيهم كـذلك يـضع اليـاس
حـول خصـره نطـاقـ ًا عـسكـريـ ًا وهـو

يـساعـده على محل عـدة العمل واليت
تـتكـون مـن قنـينـة صـغرية مملـوءة
باملاء ،لغـسل الفناجني وقنـينة أخرى
مـن اجلهة األخرى حيمل قهـوة حملولة
يضع منها يف (الـدلة) يف حالـة نفاد ما
فـيها وحني سـألته عن الطـريقة اليت
جتعل القهـوة ساخنـة أجاب :إن الـدلة
اليت أمحلـها يوجـد يف منتصفهـا مكان
أشبـه مبخزن صغري مـوضوع يف داخله
اجلمـرات وهو كفـيل باحملـافظـة على
درجة احلـرارة اليت حتتاجهـا القهوة..
ولكن هل الـياس يستخدم ذات احلبوب
احملمصـة ،اليت كان يستخدمها األجداد
يف إعـداد قهــوتهم أجـاب قــائالً :إنين
استخدم القهوة املعلبـة املطحونة وهي
يف األغلب تـأتي من اخلـارج وأضاف :ال
حتتاج إىل جهود كبرية يف إعدادها وهي
مصدر رزق عائليت الوحيد.
رزمة من الدنانري
الـياس خضري ،ليـس هو الوحـيد الذي
يـبيع القهـوة بهـذه الطـريقـة ،فهـناك
أكثـر مـن عشـرة أشخـاص من مـركـز
العمــارة يتجـولــون من الـصبـاح إىل
املـسـاء ..يف األزقـة واألسـواق يـبيعـون
قهوتهم بال قيـود ال مييزون بني كبري
وصغـري وبـني وجــيه وفقـري كل مـــا
يعنيهـم هو أن يعـودوا إىل بيـوتهم ويف
جيـوبهم رزمة من الدنانري من خالهلا
تعـرف عوائلهـم بأن مهنـة القهوجي..
مـا زالت مطلوبة ومـرغوبة برغم كل
الـتحــوالت ،الـيت حـصلـت يف نــسـيج
اجملتمع العراقي.

وبـاء (االيـدز )ال يـزال قـاتــال
أكدت منـظمة االمم املتحدة ملكافحة
االيــدز ان حــواىل مخـســة مـاليني
شـخص اصـيبــوا بفريوس االيـدز يف
العـامل يف  2003وهـو عـدد اكـرب من
االرقــام الـيت سجلـت يف الــسـنــوات
الـسابـقة ،مـشرية اىل خطـر انتـشار
الوبـاء يف آسيـا حيث يعـيش سـتون
باملئة من سكان االرض.
وقالت املنـظمة يف تقـريرهـا متهيدا
للمؤمتـر اخلامس عشـر حول االيدز
الذي يعقـد من  11اىل  16متوز اجلاري
يف بـانكوك ان الـوباء (مـا زال يشكل
كارثة) يف افريقيا جنوب الصحراء.
ويف نهـاية  2003كان حواىل  38مليون

شخـص حيـملـــون فـريوس املـــرض
( )HIVيف العامل بـينهم  25مليـونا
يف افريـقيا السـوداء .وقد ادى االيدز
اىل وفاة ثالثة ماليني شخص يف 2003
وثالث مـن كل اربع مـن ضحــايــاه
افارقة.
وقــال االمني العـام لالمـم املتحـدة
كويف انـان يف مقدمـة التقريـر الذي
يقع يف  230صفحة ان (وباء االيدز ال
يـريـد ان خيـفف من قـبضـته علـى
البشرية على ما يبدو).
واضــاف ان (ازمــة االيــدز تــزداد
خـطورة يف افـريقيـا بينمـا تتـطور

.
انتخاب هيئة إدارية جديدة

اوبئـة جديدة تنذر بـاخلطر يف آسيا
واوروبــا الـشـــرقيــة) ،مــؤكــدا ان
(الفريوس ال يـوفــر اي منـطقـة يف
العامل).
ومنذ مؤمتـر برشلونـة حول االيدز
يف  ،2002اصيـب بالفريوس اكـثر من
تـسعـة ماليـني شخص وتـويف ستـة
ماليني.
من جهته قـال ممثل منظـمة االمم
املتحدة للـطفولة كـريستيـان فومار
(جيـب ان نتحــرك اآلن) بيـنمـا (مل
ينتـشر الـوباء بعـد بشكل عـام بني
السكان).
وقـال رئيس منـظمة االمـم املتحدة

لاليـدز (يف الـصـني هنـاك عـشـرة
ماليـني شخـص ميـكن ان يـصـابـوا
بـالفريوس حتـى  2010اذا مل يبدأ اي
حترك نشط) .واضاف بيرت بيوت ان
(االصابات تزداد ارتفـاعا يف افريقيا
والناس ميوتون باعداد كبرية).
واوضح الـتقــريــر ان الـتقــديــرات
العــامليــة اقل بـقليـل من تلـك اليت
نـشرت من قبل لكـن العدد احلقيقي
لالشخاص الذي يعيشون مع فريوس
االيدز مل يـنخفض بل بـالعكـس ما
زال الوباء يواصل انتشاره.
ويشكل الشباب الذين تبلغ اعمارهم
بني  15و 24عـامــا نصـف املصــابني

اجلدد يف العامل.
وقـالـت منـظمـة االمـم املتحـدة ان
عـدد االصـابـات يـرتفع يف الـواليـات
املتحـدة واوروبـا الغــربيـة ،حـيث
يقـدر عـدد املصـابني علـى التـوالي
بـ 950الف شخـص (مقـابل  900الـف
يف  )2001و 580الفا ( 540الفا يف .)2001
وتـراجع الـسعـر الـسنــوي للمـزيج
العالجي االسـاسي بـشكل هـائل مـا
بـني عشـرة اىل  12الف دوالر يف 2000
اىل  300دوالر (مزيج ادوية نـوعية)
وحتـى  140دوالرا بـفضل مـؤسـسـة
كلينتون.

حسني كريم العامل
يف أول ممــارســة دميقــراطـيــة
جتـري يف حمافـظة ذي قـار عقب
تـسلم السـيادة جـرت على قـاعة
الـنشاط املـدرسي يوم 2004 /7 /2
انتخـابات اهليئة اإلداريـة النقابة
الـفنــانني فـرع ذي قـار .حـيث
تنـافس  29فـنانـ ًا ميثـلون أقـسام
الفنـون املسـرحيـة والتـشكيلـية
واملـوسيقية علـى الفوز بعـضوية
اهليـئة اإلداريـة اليت تتـشكل من
ستة أعضاء .وقد جرى التصويت
بعــد حل اهلـيئــة الـتحـضرييــة

التـصــويت فـاز كـل من الـفنـان
حازم نـاجي رئيـس ًا وحـصل على
( )56صـــوتـــ ًا وزكـي عــطـــا ()71
صـوت ًا ومحدان حـسن ( )67صوت ًا
عن املـسـرحيـني وحممـد هـاشم
( )36صـوتــ ًا وحممـد حــسني ()29
صوتـ ًا عن الـتشكـيلني فيمـا مثل
املوسيقني كل من مسري كزار ()48
صوت ًا وعلي عبد عيد ( )41صوتاً.
وقــد مت انتخــاب كل من كــريم
حمـمد عـاشور ( )37صـوت ًا وفالح
عـاشـور ( )24صـوتـ ًا كـأعـضـاء
احتياط.

تغريم أكرب شركة إيطالية يف جمال اهلواتف النقالة
وكالة (آكي) اإليطالية لألنباء
أصـدرت حمكمة نابولي حـكم ًا قضائي ًا
يقـضي بتغـريـم الشـركـة اإليطـاليـة
األوىل يف جمـال اهلواتف الـنقالـة (تيم)
بـتهمــة انتهـاك احليـاة اخلـاصـة عن
طريق إرسال رسائل نصية قصرية عن
طريق اهلاتف النقال  SMSدون رضى
الـزبائن .وستدفع الشركة (تيم) مبلغ
ألف يورو بعد قيام اجلمعية اإليطالية
للمـستـهلكني بـرفع قـضيـة من أجل
احلصول على تعويضات.

افقيالكلمات املتقاطعة
 .1فيلسوف فرنسي صاحب نظرية
العقد االجتماعي
 .2طريقي (م)  /أصيح وأدعو.
 .3كلمة تطلق على القطاع الذي جيمع
بني عدة أساليب وأمناط اقتصادية /
نصف وفيق
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

2

3

4

5

6

هذه السمكة تزن()75كغم ويبلغ طوهلا ()160سم اصطادها
الصياد علي جادر يف نهر الفرات يف السماوة.

اعداد :يوسف فضيل

جتده يف املركبات (م)
 .4نصف مركب  /العودة (م)
 .5خاف خوف ًا شديدًا  /نقص  /حبس (م)  .10للتمين (رأفة (م)
 .11كاتبة انكليزية ابدعت يف كتابة
 .6تسيل من املقل  /طريقة (م)
الروايات البوليسية
 .7للمنادي  /من الكواكب السيارة
 .8مرتفعات ترابية  /يعطياها األموال للعمل  .12ملحن عراقي مبدع قام بالتلحني
لعدد من املطربني منهم وحيدة خليل
 .9من احملرمات  /من األمساك العراقية /
وأمل خضري  /حبر (م)

7

8

9

12 11 10

عمودي

كاظم غيالن

اعتـذر من الفـنانـة القـديرة (مـائدة
نزهت) وأنا استخدم عنوان واحدة من
أغنـياتهـا اجلمـيلة عـنوانـ ًا ملوضـوعي
هذا.
وحني أقول :أسألوه!
فـذلك ما يذكرني بـاألسئلة اليت كانت
يف غـايـة اعـتيــاديتهـا ضـمن حـوار
القــاضي الـشـاب املـوجهـة لـ(القـائـد
الفذ!).
أسألـوا (سيد احلكمـة) أسألوه جـيدًا يا
قضــاة ..عن كل أرملـة ويـتيم وشـاب
و(شـايب) ال تـستـوعـبهم كل قـاعـات
املرافعات يف العامل.
وأســألــوه عـن رفـــاقه الــذيـن متـت
تصفـيتهم مبسدسات أعضاء احملاكم...
وأسـألـوه أو ًال عن عـائلـة عبـد اخلـالق
السـامـرائي وال أقـول انتهـاءًا مبحمـد
عايش .وأسـألوه عن أسبـاب اجملاعة يف
العـراق وبرنـامج (النفط) أسـالوه عن
عزيز السيد جاسم وضرغام هاشم وال
أمتنـى أن تـنتـهي األسـئلـة ..ومبـا أن
(مــائــدة نــزهـت) ال ميكـن أن تـربح
خاطري فأتذكر أنها تقول:
(ما زعلت منه علي زعلوه)
متى يـزعل حاكم مـثل صدام ..وعلى
من سيـزعل ..هل يـزعل علـى نـصب
احلرية وحسني نعمة الذي كان يغين:
يا حرمية!
هل سيـزعل القـائد عـلى اجلـثث اليت
ستنهض بوجهه صارخة:
(اشسويت بينة!!)
مـن حق الغناء أن حيـاسب صدام ،ومن
حق صدام أن يـسأل هؤالء الـذين غنوا
له يف زهـوه وشجاعته املنـتحلة ويقول
هلم :كيف صدحت حناجركم لي:
(بالروح بالدم نفديك يا ...يا)...
أو
(صدام انته القائد الظافر
وانته امتداد املاضي واحلاضر)
لقـد كان الـقاضـي الشـاب مؤدبـ ًا جدًا
وهو يـوجه أسئلـته إىل املتهـم واجملرم
جـدًا جـدًا مـع سبق اإلصـرار صـدام.
الذي اعرتف بـشجاعـة باسم امه .اآلن
ال وأنـا اتنـاغم مع
أعـود له ..ولـو قلي ً
مائدة نزهت ألقول:
(أسألوه
ال تسألوني
أسألوه)
ومن حقي كمـواطن عراقـي أن انتظر
االسئلة ومن (يسألوه)؟

(جينيفر لوبيز)
صاحبة أعلى أجر تقاضته ممثلة

لنقابة الفنانني يف الناصرية
حبضور القـاضي عادل هالل عبد
ممثـل حمكمة النـاصرية والـسيد
حــسني اهلـاللي والــسيـد امحـد
البـاقـري اللـذين تـرأسـا املـؤمتـر
االنتخــابي .وبعـد اعرتاض احـد
األعضــاء يف اهليئـة العـامـة علـى
تــرشيـح األعضـاء الـســابقني يف
حــزب البعـث املقبــور لعضـويـة
اهلـيئـة اإلداريـة قــرر القــاضي
التـصــويـت علــى ذلـك من قـبل
اهليئـة العـامـة الـيت وافقت علـى
تـرشيح األعـضاء الـعامـلني فقط
واستـثنــاء أعضـاء الفـرق وبعـد

لكـن هـــذه املـنـتجـــات املـضـــادة
للـفريوسات تـبقى بـاهظـة الثمن يف
دول حـيث الــدخل متـوسـط مثل
روسيا.
وتـرى املنظمة ان مـكافحة االيدز يف
الـدول النـاميـة حيتـاج اىل  12ملـيار
دوالر سنـويا حتـى  ،2005واكثر من
عـشـريـن مليـار دوالر حتـى .2007
وعلـى الرغم من زيادة املساهمات يف
السنوات االخرية ،ما زال حتقيق هذا
اهلدف بعيدا.
وتـسـبب االيـدز يف وفـاة عـشــرين
مليـون شخص يف العـامل منـذ كشف
اوىل اصاباته يف .1981

إسألوه..
ال تسألوني

 .1ممثل لعب دور السيد املسيح (ع) يف فلم آالم
املسيح
 .2املعلومة اليت ترد إلينا ونسمعها أو نقرأها يف
وسائل اإلعالم اليت تتعلق باألحداث العاملية أو
احمللية  /املواطنون الذين ميثلون الشعب يف اجمللس.
 .3من الفواكه (م)  /نصف عادت (م)  /مكرر /
نصف جاسم
 .4مرتفع صخري  /براق (م)  /طلب جواب ًا (م)
 .5مدينة تركية  /حروف من ثلج
 .6قريب إىل القلب وحمبوب  /والده
 .7مثر السدرة  /حزن  /يهجم (م)
 .8للندبة  /الشرود أو االبتعاد من املكان  /نصف
شارل
 .9من االنبياء (م)  /هالل (مبعثرة)
 .10حضر يف املوعد والتقاني  /اليمني
 .11دفرت تدون فيه املعلومات املهمة (م)  /يتكلم
 .12فنان تشكيلي صاحب املدرسة التكعيبية يف
الرسم  /أعرف

ختطت (لـوبيز) اجملمـوع وبرزت
كـنجمـة العقــد األول من القـرن
اجلـديـد ورمبـا كـان هــذا كله يف
حـسبـان والـدتهـا املـدرسـة اليت
شجـعتهـا علـى شق طـريـق الفن
منـذ ان كــانت يف الـسـادســة من
عمــرهــا .ولـــدت (جنـيفــر) يف
نيـويــورك يف  1970وانتـقلت إىل
والية اريـزونا ،حيث كـان والدها
يعمل يف حقل الكمبيوتر.
يف سـن السـادســة عشـرة وجـدت
نفـسهـا امـام أول دور سيـنمـائي
وذلـك يف فيـلم بـعنــوان (ابـنيت
الـصغرية) امـام مـاري سـتيـوارت
وجري الدين بيغ.
يف العــام  1991رحبـت مـســابقــة
راقصـة وشقت طـريقهـا يف عامل
الـفن االسـتعــراضـي .بعــد أربع
سنـوات ظهرت يف فيلـم (عائليت)
بيئة القـصة يف هذا الفـيلم كانت
التينية .مـا جعل (لوبيـز) تفكر
مرتني قبل ان تقـدم على متثيل
دور التـيـين الحق،الن آخــر مــا
تــريــده ان تــسجـن داخل هــذا
النـمط مـن الشخـصيـات ،بـسبب
كونها التينية االصل.
لـكنهـا مل تـستـطع رد الفـرصـة
اليت واتتهـا عام  1996لتمثيل دور

املغنية (سيلينا).
اجـر لوبيـز عن تأديـة هذا الدور
ال
كان مليـون دوالر .رمبا كان قلي ً
بالنـسبة إىل مـا تتقـاضاه جـوليا
ال ( 15إىل  20ملـيون
روبرتـس مث ً
دوالر) لكـنه آنــذاك أعلـــى رقم
تقاضته ممثلة التينية.

القفزة النوعية إىل االمام ،حدثت
قبل اربعـة أعوام ،عندمـا استعان
بهـا املخـرج ستـيفن سـودر بريغ
لـبطولة (بعيـدًا عن االنظار) أقام
جـورج كلــوني وتلـتحق قــريبـ ًا
لـبطـولــة فيلـم عنـوانه (إمـرأة
الربيع).

احلمل

الثور

اجلوزاء

السرطان

االسد

العذراء

21اذار 20 -نيسان

21نيسان 20 -ايار

21ايار 20 -حزيران

21حزيران 20 -متوز

21متوز 20 -اب

21اب 20 -ايلول

احللول السريعة مطلوبة
حلـل بعــض املــشــــاكل
اآلنية .ال جتعل مشاكلك
تتفــاقم وتكـون عـبئـ ًا
عليك وبـالتــالي تفقـد
القـدرة علـى الـسيطـرة
عليها .رسالة يف الطريق
إليك فيها أخبار سارة.
رقــم احلـــظ 5/يــــــوم
السعد /السبت

وعكــة صحيـة تـؤثـر
علـى وضعـك النفـسي
هـــــذا األســبـــــوع .ال
تستـسلم هلذا املـوضوع
وتغـلب علـيه ،وتكـون
يف األسـبــــوع أكـثــــر
نـشاطـ ًا وتألقـ ًا من ذي
قبل.
رقـم احلــظ 7/يــــوم
الـــــسعـــــد /االحـــــد

صديقك قـدم لك خدمة
كــــبــــرية مــــن خـالل
حتــذيــرك مـن حــالــة
معينـة .تآلف معه بشكل
أكثر جدية لتكون بشكل
غري الـذي أنت فيه .باقي
األصـدقـاء علـيك إدامـة
العالقة معهم أيضاً.
رقم احلظ 6/يوم السعد/
االربعاء

ازمـتك العاطـفية اجلـديدة
تـؤثر علـيك سلبيـاً ،وليس
بإمكانك احتواؤها .الطرف
اآلخـر حياول التقـرب منك
وال جيد لـديك رغبـة جادة
كن مرنـ ًا وتعامل بشيء من
الــشفــافـيـــة مع احلــالــة
اجلديدة لتحصل على حلول
واقعية.
رقـم احلظ 8/يـوم الـسعـد/
اخلميس

ال أدري ملـاذ تفقد توازنك
وختسر أشـياء كثرية دون
مربر أو مسوغ موضوعي.
الـتهور ال يفـيدك يف شيء
واجـعل بــيــنـك وبــني
األشـيـــاء حمـطـــات مـن
املوضـوعيـة لتكـون على
قدر من التحمل.
رقــم احلـــظ 15/يــــــوم
السعد/الثالثاء

احلـظ حيــالفـك دائمــاً،
لكنـك ال حتسن التصرف
مع املـشاريع اليت تعرض
علــيك ،وختــســـرهـــا
بـسهـولـة .حـاول إعـادة
النظـر يف املوضـوع وكن
أكثـر حكمـة يف التـعامل
مع األشياء.
رقــم احلـــظ 18/يـــــوم
السعد /االثنني

امليزان

العقرب

القوس

اجلدي

الدلو

احلوت

21ايلول 20 -ت اول

21ت اول 20 -ت ثاني

21ت ثاني 20 -ك اول

21ك اول 20 -ك ثاني

21ك ثاني 20 -شباط

21شباط 20 -اذار

فــرصــة عـمل تعــرض
عـليك حتـقق من خالهلـا
رحبــ ًا وفريًا ورسـالــة من
صـــديق تـصـلك فـيهـــا
الـكثـري من الــذكــريــات
واملواجع القدمية .استعد
نشاطك ملواجهة متغريات
هذا األسبوع.
رقم احلظ 9/يوم السعد/
السبت

اجـعـل مــــن وضـعــك
اجلــديــد درســـ ًا لك يف
قادمات األيام وعليك أن
حتسـب كل خطوة حتى
تتخـذ قرارك على أرض
صلبـة ،ومـن املمـكن أن
تسـتشري أصـحاب اخلربة
والرأي دون خجل.
رقــم احلـــظ 13/يـــــوم
السعد /اجلمعة

فرصة للسفر متنح لك
هـذا األسبـوع اسـتثمـر
هذه الفرصة ،وبدل من
وضعـك الــنفـــسـي يف
الــتعــــرف إىل أجــــواء
جـديـدة .مفـاجـأة يف
الطريق إليك.
رقـم احلــظ 20/يــــوم
الـــــسعـــــد /األحـــــد

ستقابل هذا األسبوع شخص ًا
من األيام املـاضية اجلـميلة.
وهذا الشخص يكن لك مودة
كبرية جتعلك تـشعر بـأمان
وسعـــــادة يف اســرتجـــــاع
الذكـريات واأليـام املاضـية
معه ،وتـذكـر أن األصـدقـاء
يظهـرون وقت الشدائد ،فال
تبخل برد اجلميل إليهم.
رقـم احلظ 4/يـوم الـسعـد/
األربعاء

حـــاول أن تــبعـــد هـــذا
األسبـــوع عن أي مـصــدر
يـسبب لك قلق ًا يف العمل أو
يف حيـــاتك الــشخــصيــة
واجـعل هـنــــاك وقـتــــ ًا
خمصص ًا لالسرتخاء ومساع
املــوسـيقــى الـبعــد عـن
الضوضـاء ...هناك رسـالة
يف الطريق إليك.
رقم احلـظ 15/يوم السعد/
السبت

تعيش حـالة من االزدهار
يف أحوالك األسـرية حيث
تـتحقق أحالم كنـت تظن
أنهـا بعيـدة املنـال ،حاول
جتـنب أي مواجهات بينك
وبـني زمالئـك يف العـمل
حتى ال تفسد على نفسك
فرصـة الصـفاء الـيت متر
بها.
رقم احلظ 17/يوم السعد/
االثنني

