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MISCELLANEOUS
إضاءة

أه ًال بكم يف إذاعة  F.Mمن كربالء  ..نبتة جديدة يف درب احلرية
بعد أن وضعت
آخر احلروب
أوزارها وران
صمت ثقيل يف
ارض وسماء
العراق كله،
نهضت من بني
الركام نبتة
(إعالمية) يف
تربة كربالء
لتكسر طوق
الصمت ولتصبح
يف غضون شهور
قليلة صوتاً
للمواطن احلر
ومحطة الرائه
آثرنا ان نتحدث
مع السيد عامر
مخيف العمر

صاحب فكرة االذاعة:
الـذي قال  :بعـد جفوة قـاربت
ثالثـة العقود من عدم االنفتاح
واحلـريـة وجـد الكــربالئيـون
انفـسهم إزاء جتـربـة جـديـدة
ميكنهم من خالهلـا التعبري عن
آرائهم مـن دون قيـ ٍد أو خـوف
ولــذا وجــدوا يف هــذه االذاعــة
مـايـدعم صــوتهم بقـوة وقـد
أردت قي اقـامـة هـذا املـشـروع
االعالمي ان اقدم خدمة ألهالي
هـذه املــدينــة املقـدسـة واول
أهـداف هـذه االذاعـة اسـتقبـال
االراء بــاخـتالف مـصــادرهــا
(ونـاسها) وبـثها حبـرية كـاملة
تـرسيخ ًا للغـة احلوار والـتفاهم
وازالة الكبت السياسي ومعاجلة
االمـور باسلوب حضاري يرتقي
اىل مرتبة االنسان العالية اصالً،
واحلمـد هلل وجـدنـا إقبـا ًال من
النـاس وتفهمـ ًا وثقـة تتـزايـد
بـاضطراد وهذا مـايشيع الفرح
يف نفوسنـا ويربهن بأن املشروع
الذي قمنا به بدأنا جنين مثارة.
أما الدكـتور حممد عـبد فيحان
احـد (كوادر) االذاعـة فتـحدث
الينا قـائالً:أن عددًا من مثقفي
هذه املـدينة اخنـرطوا يف العمل

د/حسني سرمك حسن

يف اذاعـة كــربالء F.Mمنـذ
تأسـيسها ولـذلك كانت بـدايتها
صحـيحـة ممــا ادت اىل نتــائج
جيــدة ومــازال جنــاحهــا هــو
هـاجس اجلـميع مـن خالل بث
روح احلريـة اجلديـدة واالخاء
لــدى أهــالـي املــديـنــة ،ومـن
(كـــوادر) اذاعـتـنــــا القـــاص
والـروائـي علي حـسني عـبيـد
واملسـرحي حسني رضـا حسني
واملذيعـات (زينـب أمحد ،أمـنة
علي ،اميـان بالل ،قـاسـم عبـد
الكــاظم صــاحب الــذي بــذل
جهـودًا جيـدة يف رفـد االذاعـة
بعنـاصر مهـنية جيـدة وكذلك
حييـى الطـويل والننـسى طـبع ًا
حـضور الـدكتور عـبد البـاسط

احلفـار وجهــوده املتـواصلـة يف
اجناح عمل االذاعة.
وسألـنا املـذيعة إميـان بالل عن
طبيعة عملها فـأكدت بأنها جتد
نفسهـا منـسجمـة يف اداء عملـها
االذاعي ألنها تقدم خدمة الهلها
وملدينتها الـيت تستحق منها كل
الوفاء وتقول كذلك انها التبخل
على اهلها بتقديم كل ما ميكنها
من ابداع يف جمال عملها.
وعن استقطـاب اجلمهور حدثنا
املخرج ماهر العمر قائالً:
مـن خالل عـملـي كـمخـــرج يف
اذاعة كـربالء F.Mاستـطعت
ان اتــــابع رغـبـــة الـنـــاس يف
التـواصل معنـا وثقتهم العـالية
بــاالذاعــة لكــونهــا طــريقـهم

االقـصــر لتــذلـيل مـشــاكلـهم
ومـواجهتهـم املسـؤولني وجهـ ًا
لوجه وبال عوائق تذكر..
امـا الشاعر هـادي الربيعي احد
(كوادر) االذاعة فقال:
انهـا اذاعة متنوعـة وحاولنا ان
نـــرسخ مـن خالهلــا اجلــانـب
الـثقــايف واالدبـي مع اجلـمهــور
وقـدمنا حلقات ثقـافية وادبية
ثـــــابــتـــــة ومــتــــــواصلـــــة
للـجمهور.وأخريًا نقول ان اذاعة
كــربالء F.Mتعــد اخلـطــوة
االعالمـيـــة االوىل يف كــــربالء
وصــوت اهلهــا ومنـربهم احلـر
ال
الــذي يتقـبل االراء كلهــا عم ً
بـالقول املـآثور (إخـتالف الرأي
ال يفسد للود قضية).

املرأة الثرثارة مثل السماء..
تربق وترعد ..ثم متطر!

برنامج حافل جلمعية الرواد الثقافية
علي املالكي
اىل جــانب املـؤسـســات الثقــافيـة
العـديـدة يف حمـافظـة بـابل ،واليت
شرعت باقـامة الفعاليات واالنشطة
الـثقــافيــة يف منــاخ من احلـريـة
والدميقـراطية واالستقـرار النسيب
للـوضع االمين يف احملـافظـة ،ظهرت
اىل الـسـاحــة الثقــافيـة يف اجملـتمع
احلـلي مجـعيـة الـرواد الـثقــافيـة
املـستقلة بشعـارها (بثقافـتنا احلرة
نســاهم يف بنـاء عـراق دميقـراطي
مــوحــد) ،وبـربنـــاجمهــا احلـــافل
باالماسي الثقافية.
وتضـمن الربنـامج الثقـايف الفـصلي

االول للجمعـية امـاسي متنـوعة يف
جمـاالت الثقافـة فثمة امـسية حتت
عـنـــوان (ورقـــة احللـــة  /قـــراءة
وشهـادات) للـشـاعــر جبـار الكـواز
وحمـاضــرة عن املـسـرح املــدرسي
لـالستـــاذ محيـــد راضي اضــافــة
حملاضرة لالستـاذ عبد االمري خليل
مراد جييب فيها عن السؤال (كيفية
كتــابــة حنــو شعــري) ،ويف اطــار
الربنــامج يقـدم الـشـاعـر شـريف
الزميلي حتت عنوان (ايقاعات قلب
اعــزل) قـــراءات شعــريــة ،كـمــا
تـستـضيف اجلـمعيـة يف بـرنـاجمهـا
الثقايف الـشاعـر الشـعيب منري احللي

للـتحـــدث عـن سـريته الـــذاتـيـــة
واالبـداعيـة ،اضـافـة لعـرض فـيلم
سـينمـائي تـعقبه منـاقشـة للفـنان
محيــد شــاكــر نقـيب الـفنــانني،
وحمـاضــرة بعنــوان (االعالم االن)
لالستـاذ حـافـظ مهــدي وخيتـتم
الربنـامج الثقايف للجمعية مبحاضرة
للــسيـد جـسـام الــشاله عن اخلـط
س يف املقــر
العــربـي  ،وتعقــد امــا ٍ
املــــؤقـت لـلجــمعـيــــة يف جتــمع
الدميقراطيني املستقلني يف حي شرب
السـاعة السابعـة من كل يوم اربعاء،
وينتهي الربنامج يوم .2004/9/22

الرست والسيكاه واحلجاز الديوان يف دياىل
بعقوبة  /املدى

بعـد أن نظم بيت املقـام العراقي
يف ديــاىل أمــسـيـتـني فـنـيـتـني
لتحليل مقامي الرست والسيكاه،
اقــامت اســرة البـيت أمـسـيتهـا
الثالثـة يف مقرها مببـنى السراي

القــديـم بـبعقــوبـــة وذلك يف
السـاعة الـسادسـة من مسـاء يوم
الـثالثــاء  7 / 27لـتحلـيل مقــام
احلجـاز الـديـوان ،وبعـد أن أدى
هــذا املقــام الـفنــانــان مهــدي
مـصطفـى وكـريم اخلـالـد قـام

األسر اإليطالية تستنجد
باجلدين لرتبية الصغار
بشكـل كبري ومسـتمر يف تـربية
األحفــاد ،وتـطـــرقت دراســات
كثرية إىل انتشار هذه الظاهرة يف
اجملتـمع اإليطـالي ،فـالكـثري من
الصغـار يفضـلون اجلـد واجلدة
على األبـوين ،وكشـف استطالع
للـــــرأي مشل  130طـفال أن %61
يعـتـربون اجلـــديــن يف مقـــام
األصـدقــاء كمــا أن  %17حيبـون
اجلدين ألنهما يرويان الكثري من
القصص املمتعة .وقال الكثري من
األطفـال املستجـوبني أن اجلدين
املثاليني هـما الرئيـس اإليطالي
كـارلو أتـزليو تـشامـيب وحرمه
السيدة فرانكا.
(خدمة آكي -ع.ل)-

رومـا -وكـالـة (آكـي) اإليطـاليـة
لألنباء
تعاني إيطـاليا من اخنفاض حاد
يف الـوالدات وذلـك بسـبب ضعف
نـظــام الــضمــان االجـتمـــاعي
ونقص حضانات األطفال وغالء
املعيشـة ،هذه العوامل وغريها ال
حتفّـز اإليطاليـني على اإلجناب.
وقد اهتـدت بعض األسر إىل حل
عـملــي يكـمـن يف االسـتـنجـــاد
بـاجلـدة واجلــد للمـسـاعـدة يف
تــربيــة األبنــاء خالل وجــود
األبـوين يف أماكن العمل .ويف هذا
الـشـأن ذكـر تقـريــر للمـركـز
اإليـطـــالـي لإلحـصـــاءات أن 8
ماليـني مسـن إيطـالـي يسـاهم

بتـحليل املقام الفنان سلمان فرج
علــي وشـــــارك يف الـــنقـــــاش
احلـــاضـــرون مـن الفـنـــانـني
واملثقفني ،وادار االمـسية مـدير
الـدار يف ديــاىل الفنــــان نــاظم
شكر.

تـستعـد العـاصمـة السـويسـريـة
الفتتـاح مـتحف ختليـدًا لـذكـرى
رائد الـسينمـا الصـامتة تـشارلي
شابلن  ،يف نهايـة عام  .2006يضم
املتحف ،بـعض مقـتنيـات الـنجم

.1الصناعات اليت تعتمد يف انتاجها  .4دق  /موجوده يف الرأس
على مواد اولية مصدرها النفط .5 .للنصب  /مكرر  /يف الفم
.2أغنية الم كلثوم  /مرتفع ترابي  .6لألختيار  /غري عذب/علم مؤنث
.7هرب/حزن/مكرر.
(م)
.8مسؤول اداري (م)/رأت (مبعثرة)/
.3مطحون  /آمل
مدينة يف سوريا.
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الفـيلسـوف سقـراط ينـاقش تالمـذته
حني اطـلت زوجـته مــوجهــة اقــذع
الكالم وشتـائم من كل نوع وملا مل جيب
فيلسـوفنا الـصبور علـى هجوم زوجته
مل تكتف من جانبها مبا صبت عليه من
لـعنة فـأضافـت اىل ذلك بأن دلـقت دلوًا
من املاء على سقراط وتالمذته.
هنا سـأل التالميذ استـاذهم الفيلسوف
عن حال زوجته ..اجابهم:
 ان زوجيت مثل السماء ..تربق وترعدثم متطر.
 بـال شك ان ثـــرثـــرة املـــرأة حمـنـــةحقـيقيـة .اذ حتتـار بني ان تقـول هلـا
(كفى) فتتهمك مبصادرة آرائها وطمس
شخصـيتهـا وبني ان تـدخل يف سجـال
طــويل عــريـض ال يـنتـهي اال بــوجع
الـرأس.لكن ذلك ال ينفي مـطلق ًا وجود
نـســوة يـتحـلّني مبــزيــة قلـــة الكالم
وصـربهن علــى (مصـائب) وهلـوسـات
ازواجهن.
(يف خرب نـشرته احدى اجملالت الدورية
العامليـة افاد بـأن (الثرثـرة) عامل من
عـوامل زيـادة حيـويـة عـضالت القلب
وتــســرع ايـضــ ًا يف عـملـيــة الــدورة
الــدمــويــة).قــد يـثلج اخلـرب قلــوب
الثـرثارات والثـرثارين علـى حد سواء

شـــابلـن وصـــورًا خـــاصـــة له ،
اإلضــافــة إىل بعـض املـتـعلقــات
اخلاصـة به  .وكـان من املـقرر أن
يفتـتح املتحـف مبنتـصف العـام.
وان التـأخري يعود اىل عدة عقبات

.9فنان مسرحي عراقي راحل يعترب
من رواد املسرح االوائل /نصف هتلر.
.10مدينة وميناء مصري على البحر
املتوسط.
.11حنث اخلطى/عكس غربي ًا (م).
.12من مذاهب الديانة املسيحية.

عمودي
.1االسم االول لرئيس دولة عربية  /أبهجونا.
.2كمل/مدينة يف تونس بدون تعريف(م)مرض
جدري.
.3مفرح(م)  /وطنك.
.4حمافظة عراقية/راياتهم(م).
.5كحل (مبعثرة)/كر/للتعريف(م).
.6من جزر الكارييب(م) /شرس (مبعثرة).
.7املكان الذي يتم فيه صقل املواد/غري مستقر
ومشوش.
.8مكرر/رب/آله عزف تراثية.
.9اخلنوع/انتقامي(م).
.10غزال /فاكهه صيفية.
.11واضح(م)/العملة االيطالية.
.12شاعر املاني من دعات توحيد الثقافات(م)/
قضاء يف دياىل شهري بزراعة الرمان(م).

 ،والسيمـا تلك املتعلقـة بالـوسط
البيئي للتمكن من اقرار املشروع،
الذي سيكـون مقره يف مـزرعة يف
بلـدة كـوسـيري جنـوب فـيفي ،اىل
جانـب حبرية ليمـان ،حيـث عاش
الفكــاهي الـربيطــاني .ومـن بني
تلك العـقبات ،تعني تقـليص عدد
ساحات مواقف الـسيارات وتهدئة
خمـاوف اجلـريان ،القلـقني جـراء
االزدحام املـستقبلي للـزوار ،الذي
يعتـقد انه ميـكن ان يصل اىل 230
الف زائـر يف العـام .كــان تشـارلي
معـــروفـــ ًا مبــيله اىل الـتجـــوال
والتشرد ،وجلأ اىل سويسرا بعد ان
اتهـمته سلطـات الواليـات املتحدة
بالتعاطف مع الـشيوعيني ،حيث
صـور جزءًا ال بـأس به من افضل
افالمه الفكـاهيـة يف عـام  ،1953يف
خـارج البالد ومنعته مـن دخوهلا
جمدداً.

 ..وهل اعتمـد البعض من النـسوة على
هذه املعلومة الـيت جتيز هلن االستمرار
يف ثرثرتهن؟
يتلقف السؤال احدهم فريد:
 اخي العزيز  ..اخلرب كـما يبدو حديث ًابينما عادة الثـرثرة عند النساء قدمية
العهـد ..فهذه العـادة ال تفارقهـن ابداً..
ال عـندمـا تقـوم بزيـارة ألحد
خـذ مث ً
املعـــارف ومـــا يـتـم خـالل ذلك مـن
احاديث شتى تأخـذ فيها النسوة حصة
االسد..هل يقفن عند هذا احلد؟
يتساءل حمدثي ثم جييب على سؤاله:
 ال  ..فـإن تكملة حـديث النسـوة تكونعند الباب وتظل انت واقف ًا  ..و (جيب
ليل واخذ عتابه).
لكنين اعرف متام ًا وكلكم معي تعرفون
حكـايــة (احلالق الثـرثـار) حـيث مل
يقولوا (احلالقة الثرثارة).
قـالـت ميـســاء :نعـم  ..ان هنــاك من
ال (خبيالت) يف
الـنسـوة من مل يكـن فع ً
الكـالم ،واؤكد عـلى هـذه الكلمـة ألنين
اعرف الـبعض مـن الالئي يعـزفن عن
اخلـوض يف احـاديث جـانبيـة ..شـرقـ ًا
وغربـ ًا وحسب ما تتجـه اليه (بوصلة)
احلــديث ..بعـدهـا خيتـمن اجللـسـة بـ
(ياهو مالتنه) كل انسان وطبعه.

قبـل اسبـــوعني اعـلن مـفيت احــد
البلـدان اخلليجية ان بـرنامج )استار
اكادميي) هو بـرنامج خمرب وان من
يعـده ويسـاهـم فيه (كـافـر) ،ثم مت
الرتاجع عن هـذه الفتـوى بعـد عدة
ايـام ،ثارت ضـجة واسـعة حـول هذا
الربنـامج قـامت علـى اثـرهـا اذاعـة
الـ  BBCبتقـديم بـرنـامج خـاص
علـى مدى سـاعة كـاملـة استـطلعت
فيـه اراء جممـوعــة من املـواطـنني
العـرب من شتى احناء الـوطن العربي
فـأشارت الغالبيـة اىل ان هذا الربنامج
خيرب قـيم الشـباب العـربي وحيطم
اعـرافـهم وتقــاليــدهم صـاح احـد
املشاركني :واهلل ..هذا كفر.
وقال آخر نصاً -:هذا عهر!!.
ال
برنامج السـتار أكادميي مأخوذ أص ً
عن بـرنامج فرنـسي عرض من قبل
التلفـزيـون الفـرنـسي قـبل سنـوات
واثار يف وقته ضجة كبرية أيضاً ،قدم
الربنـامج االن بنسخـة عربيـة تقوم
قنـاة الـ ) )LBCبعـرض خمـتصـر
عـنه اما قـناة (نـغم) ،وهي لبـنانـية
ايـضا ،خمـصصـة للربنـامج بـالكـامل
وتعرض وقـائعه علـى مدار الـــــيوم
أي ( )24ســاعــة يـصـــور الربنــامج
جممـوعــة من الـشبـاب والـشـابـات
العـربيات يعـيشون حيـاة مشرتكة يف
بيـت مغـلق يعـــرض الربنــامج ادق
تفـاصيل حيـاتهم اليـوميـة ،هنـاك
(حـضـن) و (قـبل) بـني الــشـبـــاب
والـشـابــات ...مالبـس الـبنــات من
مــوديالت (بــامـيال أنــدرســون) أو
(مـادونـا) ..احليـاة اليـوميـة غنـاء
ورقـص وهــز وكـل شيء عـــدا حمن
الوطن العـربي وفواجعـه اليت التعد
والحتصـى ..ال عراق ..والفـلسطني..
والاحتالل ..والفقـر ..والختلف ..وال
آالم والوجع رأس قـــومـي..شـبـــاب
يسـرح وميرح بال همـوم وبال غثيان
طـبقـي او امـربيــالـي او اشـرتاكـي..
الشـابات مـنبطحـات علـى بطـونهن
فوق األرائك والـشباب (مـسدوحني)
علـى االرض ورؤوسهم علـى سيقـان
زمـيالتـهم الـالئي جـئن مـن بلــدان
عربية خمتلفة ليتم التعارف يف بيت
(السـتار اكادميي) ..احليـاة باكملها يف
هـــذا الـبـيـت املـرتف جتــــري وفق
مقــاييـس غــربيــة بل امـريـكيـة
صـارخـة ،ولـوال احلـوار الـذي جيـري
باللهجات العـربية ملا استطعت متييز
املساهمني يف الربنامج  /البيت!!
أحد الـشباب الـذي شاركوا هـاتفي ًا يف
االستطالع الذين اجرته الـ))LBC
قـال -:يـاإهلي ..ملـاذا جيب ان نـصبح
مجيع ًا نسخ مكررة من االمريكان؟!
واوشكـت ان اهــتف ردًا علـــى هـــذا
املسكني املخلص وانا ممدد على السطح
هرب ًا من انقطاع الكهرباء -:اشعبالك..
عمي هاي (العوملة)...

مدرسة هندية تقدم طعاما ممزوجا بالكحول لطالبها!

جـنيف تـستعـد الفـتتـاح متحـف تشـارلي شـابلن

افقيالكلمات املتقاطعة
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كتابة /فؤاد العبودي
مـا الـذي دفع الكـاتب الـروسي الـشهري
وصــاحب الـرائعـة العــامليـة (احلـرب
والـسالم) تولـستوي ان يـرتك منزله يف
االيـام االخرية من حياته لـيودع احلياة
وحيـدًا يف كـوخ قــرب حمطـة الـسكك
احلـديـد؟ .ال شيء ســوى التخلـص من
زوجة ثرثارة وسليطة اللسان.
وهكـذا ظلت تهـمة (الـثرثـرة) عالـقة
بوجـود النسـوة ،على الـرغم من ان يف
وسط الرجال من هم (اكثر) ثرثرة من
النسوة.
مع كل هذا فـالتهمة الصقت بـ (قوارير
العـسل) وراح من يـصف تلك القـوارير
بـأنهـا تـصب (املـرارة) بـد ًَال مـن ذلك
السائل احللو املذاق.
 حسني عبـد العباس (احـد الزمالء يفجملـة الغـديـر) قـال( :يـا قـواريـر يـا
بطـيخ) ،اذا استلـمتك املـرأة ســاعتهـا
يبـدو حـديثهـا كـمطـرقـة تـدق علـى
دمـــاغك ..واحــسـب ان هلـن تــأرخيــ ًا
ال مع هذه الصفة.
طوي ً
اآلخر وهو مـن صنف املثقفني ساق لنا
ال اسـتنبـطه من التـأريخ وحتـديدًا
مث ً
زوجة سقراط :قال مستطرداً:
 -يف احـدى جـلسـات الـدرس كـان فيهـا

اعداد :يوسف فضيل
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هل الـ(ستار أكادميي)
برنامج خمرب؟

ذكـرت وكـالــة هنـديــة لالنبـاء ابتــدائيــة حكــوميـة يف واليـة الـطعام املقـدم للطالب بـالكحول
الثالثـاء ان طــاهيـا يف مـدرسـة شاتيزغار اهلندية اقدم على خلط واملارجيوانا لتحسني طعمه.
ان طــاهي املـدرسـة الـيت تقع يف
منـطقـة مـاهــامسنـد بـواليـة
شاتيـزغار اعتقل بعـد ان اشتكى
اولياء امور الـطالب اىل مسؤولني
حكوميني االسبوع املاضي.
وأكد حتقـيق يف احلادث صحـة ما
قاله اولياء االمور.
وقـال مـانيـش كـومـار تـايـاغي
املسـؤول يف الواليـة انه تبني انه
متت اضــافـــة الكحــول اىل املــاء
لتحـضري االرز كمـا اضيفـت مادة
القنـب اهلنــدي اىل طبق العـدس
بالبهارات ليصبح افضل مذاقا.
وتستخرج مادة القنب اهلندي من
نبات املارجيوانا.
وأضاف املسؤول انه مت العثور على
مــادة القنـب اهلنـدي يف مــطبخ
املدرسة.

احلمل

الثور

اجلوزاء

السرطان

االسد

العذراء

21اذار 20 -نيسان

21نيسان 20 -ايار

21ايار 20 -حزيران

21حزيران 20 -متوز

21متوز 20 -اب

21اب 20 -ايلول

املشاريع اجلديدة قد التكون
مضـمونـة النتـائج فحـافظ
على مـا حققته حتـى اليوم
وانتـظر الفـرصة املـناسـبة
لـتـحقق مـبـتغـــاك علـــى
الـصعيـد العــاطفي العالقـة
العـابرة غالب ًا مـاتتطور فاذا
مل تـكن مــستعـدًا تـصـرف
بسرعة حتى التندم.
رقم احلظ8/
يوم السعد /السبت

متلك االمكـانـات الالزمـة
لـتحسني وضعك على اكثر
من صعيـد ،لكن التتـسرع
قـبل التحقق من املـوضوع
الــــذي يـــشـغلـك ،حـبـك
لالسـتقــرار يــدفـعك اىل
زيــــادة ضغــطـك علــــى
الشريك لتقبل االمور.
رقم احلظ11/
يوم السعد/األحد

انطالقـة جديـدة واخبار
مـتـنــوعــة تــدفـعك اىل
اجــراء بعـض الـتغـيريات
الضـروريــة ،وذلك بغيـة
االستفادة من الوضع قدر
االمكان ،مـاكنت تتـوقعة
بالنسبة اىل الطرف االخر
اصبح على بعد خطوات.
رقم احلظ10/
يوم السعد/الثالثاء

التنتظر ان يبادر احد اىل
مساعدتك ،خصوص ًا بعد
مـابدر منك ،فـالتجاوزات
زادت واملفروض اجياد حل
وبـالتـالـي االستفـادة من
الــدرس ،اذا كنـت راضيـ ًا
عـمــــا تقـــوم بـه واصل
العمل بالطريقة نفسها.
رقم احلظ7/
يوم السعد/اخلميس

العالقـات املتينة بـرفاقك يف
العـمل تضمن لك مـزيدًا من
االنتــاج  ،اال ان ذلك اليـعين
بــالـضــرورة الــوصــول اىل
القمة.
عــاطفيـاً :سـوء تفــاهم مع
احلـبـيـب حيـــاول بعــضهـم
االستفادة منه ملصاحل خاصة
فحاول التنبه لألمر.
رقم احلظ10/
يوم السعد/اجلمعة

دع االخـريـن يهـتمـون
بشـؤونهم وامنح نفسك
بـعض االهـتمــام ،حتـى
التــصل يــومــ ًا مــا اىل
مقولـة( :يداوي الـناس
وهــو علـيل) ،وهـنــاك
خـطــوة تنـوي الـقيـام
بها ..الترتدد.
رقم احلظ16/
يوم السعد/االربعاء

الدلو

احلوت

امليزان

العقرب

القوس

اجلدي

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

رحلــــة اســتجـمــــام يف
طـــريـقهـــا الــيك ،اال ان
بعـضهم حيـاول ان حيـول
دون ذلك ،لكنك قادر على
التـصــرف مبــا يالئـمك
ويـبعـــد املـتـضـــرريـن،
مـواقفـك اللينـة تسـاعد
احلبيب على مصارحتك.
رقم احلظ17/
يوم السعد/اجلمعة

الـوحدة قد تكـون احيانا
قاتلة ،فال تبتعد كلي ًا عن
الـناس ،ولـو كنت حتـتاج
اىل الــراحــة ،الن وجــود
بعضهم قـد يوفـرها لك،
دعم الشـريك الالحمدود
يفـتح امـــامك جمــاالت
عديدة.
رقم احلظ19/
يوم السعد /السبت

اذا عاكـستك الـظروف
فال حتاول املواجهة الن
ذلك يـضــر بك ،وقــد
يكون له انعكاسات غري
سـارة ،اخبـار مفـرحـة
يف الـطــريق الـيـك فال
تتعجل وصوهلا.
رقم احلظ25/
يوم السعد/االربعاء

كـان االفضل ان تستمع اىل
النـصيحـة ،ودع اجلـميع
يقـوم مبا يـشاء ،واحـصر
اهتمامك بنفسك ،الن من
راقب الناس مات هماً.
عـاطفياً :االمـور قد تصل
اىل النهـايـة الـسعيـدة مع
احلبيب.
رقم احلظ2/
يوم السعد/االحد

االمور ال جتـري بالسـرعة
اليت تـرضيك ،فال تبتئس
مـــن العــــــراقـــيل الــيت
سرتضيك ،الـدبلـوماسـية
غــالـبــ ًا مـــاتكـــون احلل
االنـسـب حتـى لـو تـطلب
االمــر بعـض الـتنــازالت،
فــــــذلـك يـــضــمــن لـك
االستمرارية.
رقم احلظ16/
يوم السعد/الثالثاء

التستـسلم خليـبة االمل،
بل أجعلها حافزًا لتنطلق
جمـدداً ،اجملـاالت واسعـة
ولديك االمكانيات لتحلق
من جديد.
عــاطـفيــاً :مــا حتقق يف
سـنــوات قــد يـنـتهـي يف
حلظات.
رقم احلظ17/
يوم السعد/السبت

