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MISCELLANEOUS

ال ختف أبو إمساعيــــل يف الشـــارع !

بال رتوش

(الناطقون)
باسم الشعب!!

هوذا الشارع يعود شيئاً فشيئاً إلى وضعه

سعود الناصري

الطبيعي ،ويسود فيه األمان ،بسبب انتشار
رجال الشرطة يف الشوارع واألزقة ،واملواقع
احليوية والرئيسة فضالً على شعور الناس
باالطمئنان ،بعد أن عاشوا أكثر من عام من
الفوضى .التقينا بعدد من املواطنني ورجال
الشرطة للوقوف على حقيقة الوضع األمني
اجلديد.
علي حاتـم

الـنقيـب رامي سعــد من أفـراد الـشـرطـة
اجلديدة سألناه :هل يطبق شعار الشرطة يف
خـدمـة الـشعب؟ أجــاب :مهمـة الـشـرطـة
اجلـديـدة ،أن تـعيــد النـظـام إىل الـشـارع،
وتـصحح االنطبـاع السـائد لـدى النـاس عن
هـذا اجلهاز احليـوي واملهم .ونطبق بـالتالي
هذا الشعـار (الشرطة يف خـدمة الشعب) من
خالل إلـقاء الـقبض عـلى اجملـرمني وسحب
األسلحـة غري املـرخصـة اليت اسـتوىل علـيها
اللصـوص وغـايـتنـا هـي ضبـط األمن ،وأن
نكون مع املواطن عندما حيتاج إىل مساعدة.
أمــا املالزم األول حممـد عبـد اجلبـار فقـال
خبصـوص الـشـرطـة واملـواطـن وتطـبيق
القــانــون :القــانــون فــوق اجلـميـع ،وحنن
كــرجــال شــرطــة نـطـبق القــانــون حبق

اجملــرمـني ،واملـتجــاوزيـن علـــى حقــوق
املواطنني .وبالفعل ألقينا القبض على كثري
مـن املنحـرفـني والضـالني الـذي أسـاءوا إىل
املواطنني ،ألن املواطن هـو غايتنا .ونتلمس
يوميـ ًا ثقة املـواطنني بنـا وهم يعربون عن
ذلك من خالل التزامهم بالقوانني.
ماذا يقول املواطن
بعــد ذلـك وحنن نــدور يف شــوارع بغــداد،
توجهنـا بالسؤال إىل جممـوعة من املواطنني
للوقوف على آرائهم يف هذا املوضوع.
الـسيـدة انـتصـار ثـابت مـوظفــة يف خمترب
وزارة الـصحة قالـت :أشعر باألمـان كلما أرى
سيـارات الشـرطة جتـوب الشـوارع واألزقة،
ألنـنــا عــشـنــا مـــرحلــة مـن الفــوضــى
والالاستقـرار ،أما الـيوم فبـدأ األمر يـستقر
شيئ ًا فشيئاً.

السيـد عصام حممـد صاحب حمل يف سـاحة
األنـدلـس هـو اآلخـر قـال :نـريـد شـرطـة
حقيقيـة أن تكون يف خدمـة الشعب وليست
مثـل شرطـة صدام عـندمـا كان الـشعب يف
خـدمتها .أمتنـى أن يعود األمان إىل الـشرطة
مثلمـا كان سابقـاً ،وأن تقضي الشـرطة على
العصابات واإلرهابيني.
فيما قـالت إحدى ربـات البيوت وتكـنى بأم
علي :أمتنى أن تقبض الشرطة على عصابات

أكرب معرض لف ّن التكعيب يف إيطاليا

عازف الكمان خالد مكطوف ناصر
بعقوبة :املدى
كان عـمره مثـاني سنـوات حني
دخـل معهــد املـلكــة حــزميــة
للـمـكفـــوفــني يف العـــام ،1948
وخترج يف العـام  52ـ  ،1953وكان
من ضـمن العشـرة األوائل حيث
صنف يف قائـمة الذيـن ميتلكون
مواهب بدرجة فوق اعتيادية..
ذلك هـو عــازف الكمـان خـالـد
مكطـوف نـاصـر الـذي كـان من
اوائـل العــــازفـني يف اإلذاعــــة
والتلفزيون..
يذكـر خالد مـن مدرسي معهده
املرحوم بهجت داديان الذي كان
حينـذاك يف التسعـني من عمره
وله ذاكــرة قــويــة ..ويقــول؛
درسين كـذلك املـرحـوم مجيل
بـشري وقبلـين يف فرقـة اإلذاعة
والـتلفـزيــون يف اخلمـسـينـات،
وعـملـت يف تـلك املـــرحلـــة مع
معـظم املطربـني ومنهم (زهور
حـسني ،مليعة توفيق ،رضا علي،
سليـمة مـراد ،صديـقة املـالية،
يــوسف عمـر ،حـسـن خيـوكـة،
وقـد عـزفت مـرتني للـمطـرب
الكبـري الراحل حمـمد القـباجني
ال على نـاظم الغـزالي الذي
فـض ً
ذهبـت معه اىل الكـويت الحيـاء
حفـالت غنائـية هنـاك ..كذلك
عـملت مع داخل حـسن وجميـد
الفـراتي ونـاصـر حكـيم وعبـد
حمـمد وحضريي ابو عزيز الذي
ذهبت مـعه اىل اخلليج يف زيـارة
فنية ،كما عزفت للمطربني من
اجليل التالي منهم حسني نعمة
وكـاظم الـسـاهـر (يف بـدايـاته)
وحامت العراقي وباسم العلي.
وحيكي عن بداياته بعد خترجه
يف املعهـد كـان اصغـر عـازف يف
فرقة اإلذاعة والتلفزيون ،وكان
معه من الـعازفـني عازف الـناي
األول خـضـــر اليــاس ،وعــازف

وكالة (آكي) اإليطالية لألنباء
(التكعيب :ثـور ًة وتقليداً) هو املعرض
الكـبري الــذي تنـظّمه مــدينــة فريارا
اإليطالـية لرتوي تطوّر أشـهر ظاهرة
طليعـية حـديثـة من والدتـها وحـتّى
العقدَين األوّلـني من القرن العـشرين،
حيـث تربز أعمــال بيكـاسـو ،وبـراك،
وليـجري ،وغريـس اليت جتاور لـوحات
مـونـدريـان ،ودوران ،وسـوفـيتـشي،
وسيفرييين.
وكان بيكـاسو ،وبراك يف خـريف العام
 1908قـــد دشّـنـــا ،انــطالقـــ ًا مـن دروس
سيـزان ،على حنو خمتلف متـام ًا أسلوب ًا
جـديـدًا لتمـثيل األشكـال واألشيـاء يف
الفـضـــاء .قُلـبـت بــذلـك القــوانـني
التقليـدية للـتمثـيل ممّا شـكّل حتو ًال
جذري ًا يف تاريخ الف ّن احلديث.

سعاد توالن

الـنـــاي حكـمـت داود ،وعــازف
الكمـان جـوزيف حنـا ،وعـازف
القانون خضري الشبلي.
* من كنت تفضل العزف له من
املطربني او املطربات؟
ـ زهـور حـسني ..كـان صـوتهـا
يطربين ..إنه االقرب اىل نفسي.
* وكيف تـرى االبداع املـوسيقي
العراقي؟
ـ ما ميـيز مـوسيقـانا هـو طابع
احلزن ،فـروحيتهـا ختتلف عن
روحيــة املــوسـيقــى يف بـــاقي
الـبلـــدان العــربـيــة ،وحـتــى
املصـريون اخذوا من مـوسيقانا
فعلـى سـبيل املثـال أخـذ حممـد
عبــد الــوهــاب اغـنيــة جـبل
التـوبات من داخـل حسن وذلك
مـن نغم احلجـاز ..وأيضـ ًا أبـدع
الفنـانون الـعراقيـون من خالل
ابتكار احلـان كبرية ..وقد أوجد

حممد القباجني النغم الالمي.
* هل عزفت على آلة اخرى غري
الكمان؟
ـ هــوايـيت منــذ طفــولـيت هي
العزف علـى الكمان .فقـد عشت
مع الـكمــان منـذ كــان عمـري
مثاني سنوات وبقيت هكذا حتى
الـيوم .لكـنين أعزف علـى العود
أيضاً .فكل عـازف كمان ال بد ان
يعزف على العود.
* هل جربت التلحني؟
ـ مل اجـربه إال يف النـادر ..أذكـر
موقف ًا طريف ًا ففي آذار  1970كنا
يف اإلمــارات نــريــد ان نـصــور
اغنية لـتلفزيون ابـو ظيب وكنا
يف حرج..
كــانـت هنــاك اغـنيـــة جمليــد
الفـراتي مـن كلمـاته يـريـد ان
يغـنيهـا فلحـنتهـا له علـى وجه
السرعة فغناها..

عنـدما يـأتي احلديـث عن اللعب..
يتبـادر اىل الـذهن اننـا نتـكلم عن
االطفال ،ذلك ألن اللعبة هي وسيلة
الـتسلـية لـديهـم وغالـب ًا مـا تنـشأ
عالقة محيمة بينهم لدرجة يطلق
االطفـال على العابهـم امساء معنية
يتحدثون معها كأصدقاء..
يف موضوعنا هـنا نتحدث عن لعب
ليست هلـا عالقة بالصـغار بقدر ما
هلـا عالقـة بـالكبـار يـشرتونهـا وال
يلعبـون بهـا ،فهنـالك الكـثري ممن
حيتفـظون على منـاضدهم او فوق
آسرتهم بلـعبة هلم معهـا رابطة اىل
احد البوح باالسرار واهلموم ..وهنا
ابتعـدت الـلعبـة كــونهــا وسيلـة
للـتسلـية واصـبحت الصـديق الذي
حتـدثه ،قبل النـوم وتطل عليه يف
الصباح
من البـديهي ان اغلب الكبـار الذين
ميـتلكــون لعبــا منـوعـة هـم من
النسـاء باعمار متفاوتة وقد ترجع
اىل رقة املرأة وغريـزتها يف التعامل
مع االشـياء بـنعومـة يف وقت يـندر
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ويُع ّد هـذا املعرض املعرض األكرب الذي
خُـصّـص يــومــ ًا للـفن الـتكعـييب يف
إيطـاليـا ،واللوحـات تأتـي من خمتلف
اجملمـوعات العامـة ،واخلاصة يف أوروبا
وأمريكــا اليت تـظهــر أعمـال حـواىل
ثالثـني فنـانـاً .ويـسعـى املعـرض إىل
مـرافقـة زائـره يف (رحلـة سـاحـرة)
الكتشـاف مراحل احلـركة التكعـيبية
األساسية .ويتضـمن املعرض جمموعة
مـن أعمال براك ،وبيكـاسو ،يليه قسم
خمصص لرسم الـوجوه ومن بني هذه
الوجوه الرسّامان نفـساهما ،أمّا القسم
األخري فهـو يـزخــر مبجمـوعــة من
اللـــوحـــات الـيت متـثّل مـنـــاظـــر
طبيعـية.أمّـا املرحلـة اخلتـاميـة فهي
تــشمـل األعمــال الـيت ُنفّــذت خالل
احلرب العـاملية األوىل وبعدها مباشرة.

حسني كريم العامل

شهـدت احملكمـة الشـرعيـة يف حمـافظـة ذي قـار تـزايـدًا
ملحوظًا يف تسجيل عقود الزواج يف اآلونة األخرية ،وقالت
املعاونـة القضـائيـة مسرية قـاسم املـشرفـة على تـسجيل
عقـود الزواج يف احملكـمة املـذكورة .لقـد بلغ عـدد عقود
الزواج احلديثة منذ مطلع العام احلالي وحتى نهاية شهر
متـوز  3747عقدًا فيما بلغت عقـود الزواج اخلارجية 1790
عقدًا للفرتة نفسهـا واضافت ان هذا االرتفـاع جاء نتيجة
لالرتفـاع امللحـوظ يف مدخـوالت املوظفـني حيث يـشكل
املـوظفون نسـبة كبرية من بني الـراغبني يف الزواج.وعن
املستمسكات املطلوبة المتام عقد الزواج قالت:
ان امتام عـقد الـزواج يتطـلب بطـاقة األحـوال املدنـية
وشهـادة اجلنـسيـة مصـورة وأصليـة وكتـاب تـأييـد من
مـديـريـة اجلنـسيـة واألحـوال املـدنيـة يـوضح احلـالـة
الـزوجية لكال الزوجني واستـمارة الفحص الطيب صادرة
من دائـرة الصحة ،وصحة اذن بالـزواج للراغبني بالزواج
للمرة الثانية.
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ال يـرغب يف مجع
فيه ان جتـد رج ً
اللعب ويعـود هذا ايضـ ًا اىل طبيعة
الـرجل ..فهل هذا تـصرف طبيعي
النــســان حيـب العـيــش يف عــامل
الطفولـة؟ أم هي حالـة هروب من
عـامل الـشـوائب لـيعيـش حلظـات
طفولته يف اجواء نقية؟
يقــول اســاتــذة الـطب الـنفــسي،
ختتلف الـنظـريـات بـشـأن االدوار
اليت ميـر بهــا الطـفل حتـى يـبلغ
مـرحلة الـرشد علـى الرغم من ان
مـرحلـة الـرشـد ال تعـين النـضج
الـنفسـي امنا تعـين جتاوز مـرحلة
املراهـقة مبكـوناتهـا النفسـية وان
اللعـب لـــدى االطفـــال ضـــرورة
حتـميـة يف منـوهـم النفـسـي فهي
تـؤهل الـطفل ملـرحلــة عمـريـة
متـقدمـة كمـا انهـا تسـاعده عـلى
تفهم املسؤولية االجتماعية.
وعن ماهية االسباب والدوافع وراء
شــراء اللعب؟ يـؤكـدون بـأنهـا قـد
تعـــوض عن حــاجــات نفــسيــة
مـكبـوتــة من الـطفـولـة وهـذه
احلاجات النفسية ميكن اشباعها يف

الكرب ،وقـد حيـس الكبـار بـاخلجل
من ممارستها خاصة بعض االلعاب
االلكرتونية وهذا السلوك قد حيدد
النضوج النفـسي لالنسان حيث ان
النـضج النفـسي يتـطلب ان يـكون
االنـسـان قـادرًا علــى التعـامل مع
اجلنـس اآلخــر بصــورة تنـم عن
امكـانية الـتعبري عن هـذه العالقة
بصورة تنم عن اتزان انفعالي وقد
تعـــاجل حـــاالت او اضـطـــرابـــات
وجـدانيـة مـوجـودة لـدى الكبـار
وهـذا يفسـر شغفهم بلعب الـصغار
وخاصة النساء.
تقـول السيـدة خولـة حسـن (ربة
بيت) انـين حمرومـة من االطـفال
وال اجنب هلــذا يـنتــابـين شعــور
غـريب حنو اللُعب احـبها واشعر ان
بييت بـوجودهـا مملوء بـاالطفال،
انهـا حترك غريزة االمـومة عندي
واحس بانهـا صغاري الذين احبهم
وآراهم يف احناء املنزل.
وتقـول فـاتـن حممــد يف عقـدهـا
الثـالث وهي مـوظفـة انـا اشرتيهـا
بكثـرة وحني اجلـس معهـا اشعـر

بـالـرباءة والصـدق وهـي مبثـابـة
صندوق اسـراري هلذا احـدثها عن
الكـثري من األمـور فهي اصـدقـائي
اللــطفـــاء غـري الـثـــرثـــاريـن وال
املنافقني.
رجـاء خـالـد طــالبـة يف املـرحلـة
االعـداديـة وعلـى ابـواب اجلـامعـة
تقــــول :احـب ان اهـــــديهــــا اىل
اصـدقــائي فهـي شيء لـطيف وبه
طابع الصدق يف املشـاعر والنعومة
كمـا احب ان تـأتيين اهلـدايـا علـى

شكل لعب وان تقدم بي العمر.
وتقـول منـى حـسني مـوظفـة يف
هيئـة السيـاحة :لقـد حرمت من
اللعب وانـا صغرية ومل العب يـوم ًا
بـلعبـة فــأهلي كـانـوا ذوي دخل
حمـدود وانا كنت مهتمة بدراسيت
اكثـر هلذا أعزو حيب للعب اآلن اىل
حـرمـانـي منهـا مـ ٍن الصغـر فهي
لـدي مـسـألـة تعــويض عـن شيء
بـداخلي وانــا متمـسكـة بهـا اآلن
اكثر من متسك طفل صغري.
اكــرام يف عقــدهــا الــرابـع وهي
متـزوجة غـرفتهـا مملؤة بـاللعب
قالت :املكان بها يكون امجل بكثري
وأنـا أزين بهـا غـرفـيت فتعـطيين
احساس ًا مـنعش ًا بالطـفولة وبأنين
ما زلت صغرية حتيط بي لعيب.
وقالت نهـى حممود طه مـعلمة يف
نهايـة الثالثينـات من العمـر :انها
تـعود بـي اىل زمن الطـفولـة الذي
طـاملا متـنيت ان ال يـنتهي واشـعر
معها وكـأن الزمـن قد رجع بي اىل
الوراء وكأنين ابنة العاشرة حتتض
عروستها وتلعب معها..

اعداد :يوسف فضيل

.10صحـفي وكـــاتب امــريـكي عــاصــر
.1اشتـاق  /طـبيب وفـيلسـوف عـربي .5ساخن (م) /هالل (متفرقة)
لقب بـ جــاليتـوس العـرب له كتـاب .6ثلثا مثر/لعبة رياضية نشات يف انكلرتا الثـورة االشرتاكية يف روسيـا والف عنها
كتاب (عشرة ايام هزت العامل)/حيبون.
.7ضمري(م)/الذع(م)/انضما(م)
االشارات (1037-980م)
.11علم مذكر/مدينه سعودية.
.8قايض(م)/والده/ثلثا وخز
.2حب/كثري/صدود
.9خشـوع/لعبه ريـاضية ذهـنية نـشأت يف .12فيلـسـوف فـرنـسـي خيـالـي له كتـاب
.3حزنه/مكرر/قهوة
اهلند القدمية.
(الـقــــيـــــــــــاس)( – 19181822م)
.4قصري القامة (م)/هشاشة.
4

تزايد االقبال على الزواج
يف حمافظة ذي قار

ملاذا العاب االطفال يف حـــــوزة الكبــــار؟

افقيالكلمات املتقاطعة

5

خطـف األطفال ،ألنهم يـقلقوننـا ،ويهددون
حـياة أبنائنـا ووضعنا النفـسي واالجتماعي
يف أية حلظة.
وكـان آخر املـتحدثني احلـاج أبو أسعـد الذي
جتاوز السبعني من عمره إذ قال:
كنـا نعتـرب الشـرطة يف الـزمن املـاضي حنن
البسطاء حكومة ،ونقدرالشرطي على دوره
املـشرف يف ضبط األمن ومالحقة اخلارجني
علـى القـانـون .أمـا يف زمن صـدام فضـاعت

الشرطة بـسبب كثرة األجهـزة األمنية مثل
املخابرات واالستخـبارات واألمن اخلاص وما
إىل ذلك .نتمـنى أن يـأخذ رجـال الشـرطة
دورهم يف حفظ األمن واألمان.
وسـألناه ملاذا أطلق لقب (أبـو إمساعيل) على
الـشرطي قـال :يف بدايـات تأسـيس الشـرطة
كان هنـالك شرطـي يكنى بـ(أبـو إمساعيل)
وصـارت هـذه الكـنيـة مالزمـة لكل رجـال
الشرطة.

قلت حملـدثي :لنكـمل ما وعـدتين به
يف اللقاء السابق قال :أجل يا صديقي،
فقـــد اخــربتك بـــان كل االحـــزاب
والتكتالت والـتجمعات مـتمسكـة مبا
تعـده حقـ ًا شـرعيـ ًا ال تـسمح الحـد
بـالـتطـاول علـيه مهمـا كلف االمـر!
واملقـصــود احلق املـطلـق يف التحـدث
باسم الشعب.
قلت :ومن الذي منحها اياه؟
قال :ال احد بالطبع سوى خياالتها!
قلت :وما دليلك؟
قــال :امل تقــرأ ادبيــاتهــا وصحفهـا
وتصـرحيـاتهــا؟ امل تنـاقـش يـومـ ًا
مسـؤوليهـا؟ امل تـسنح لك الفـرصـة
حلضور ندوات قياداتهـا او مشاهدتها
على شاشات التلفزة؟
قلت :قـرأت وشاهـدت ..ولكن مـا هو
مـــوقـف مالكــــاتهـــا املـتقـــدمـــة
واملتوسطة؟
قــال مـبـتــسـمـــاً :اراك تعـتقــد ان
للكـثرييـن منهـا مالكــات متقـدمـة
واخرى متوسطة.
قلت :وكيف تفسر مواقف مؤيديها؟
قــــال :وهل مـن يفـتقــــر اىل املالك
(ينعم) باملؤيدين!؟
قلـت :لكـن اجلمـيع يـصــدر صحفــ ًا
وبيانات ،فكيف يتسنى له ذلك؟
قال :مـا وجه الـغرابـة! أو ليـس هذا
عصر (االنرتنيت)!
قلت :واين يكمن احلل؟
قال :يف االنتظار!
قلت :يف انتظار جودو!
قال ضـاحكاً :رمبـا ..ولكن يف انتـظار
يوم االختبار
قلت :اي اختبار؟
قال :بل ..قل االمتحان.
قلت :لعلك مؤمن بالقول املأثور (عند
االمتحان يكرم املرء أو يهان).
قال :بالضبط.
قلت :ومتى يأزف املوعد؟
قال :قريباً ..عنـدما تنتشر صناديق
االقـرتاع يف كل بقعة مـن بقاع البالد،
ويتجه الـناس صوبها ليقولوا كلمتهم
الفـاصلـة دون تـزويـر او حتـويـر..
فتسطع احلقيقة.
قلت :اية حقيقة؟
قال :حقـيقة املدعني بتمثيل الشعب
والنــاطقني بـامسه زوراً ،وحـقيقـة
الصادقني املعربين عن شرائح معينة
من ابنائه ،فلم ولن يكون هناك حزب
او مجـاعة او تكتل قـادرًا على متثيل
الـــشعـب بـكل فـئـــاته وطـبقـــاته
واطيافه.
قلـت :اذن ..عنـدهــا تنهــار االقنعـة
وتتمزق السرت البالية.
قال :ويتنفس الشعب الصعداء!
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عمودي
.1مفهـوم فلـسفي يعـنى بـدراسة اخـالق وعادات
النفس البشرية.
 .2عمله اسيويه (م)/زعلهم(م)
 .3دق (م)/من سور القران الكريم
.4وداعته/سقى
.5يضاف للطعام(م)/متاثال للشفاء
.6نعلن/صنف من التمور احمللية.
.7مـادة قاتلـة/ملك اسـطوري بـابلي بـطل احدى
املالحم امليثولوجية.
.8ارتضياه(م)/انبتها اهلل نباتا حسناً
.9من احلرف الشعبية (م)/جدها يف مرور
.10للتاوه/مكرر/مسري
.11بئر/الكيان.
.12عــامل طبـيعيـات منـســاوي له كتـاب املعـرفه
واخلطأ (1916-1838م) حنو.

احلمل

الثور

اجلوزاء

السرطان

االسد

العذراء

21اذار 20 -نيسان

21نيسان 20 -ايار

21ايار 20 -حزيران

21حزيران 20 -متوز

21متوز 20 -اب

21اب 20 -ايلول

ختطط منذ مدة الجياد
شـيء جديـد مما يـلون
حياتك الرتيبة ويضفي
علـيها التشـويق و املتعة
ولـكن احـذر االنـدفـاع
والتـنب القـصــور علـى
رمال متحركة.
رقم احلظ 10/
يــوم الــسعــد  /االحــد

يف جمـال العـمل تثـابـر
حتى الوصول اىل هدفك
النك ذو طـمـــوحـــات
كبرية حتتج على مسألة
عـائليـة ويـأخـذ افـراد
العـائلـة بــرايك للبـدء
مبشاريع جديدة.
رقم احلظ 2 /
يـوم الـسعـد  /االربعـاء

التـساؤالت اليت تطـرحها
بـاسـتمـرار علـى نفـسك
ستكـون سببـًا يف ترددك
واضــطــــرابـك ،التقـلق
ستسري االمور على مايرام
هذه االيام ،عاطفيًا التدع
االمـور الصغرية تـؤثر يف
جمرى حياتك.
رقم احلظ /
5يــوم الــسعــد  /الـسـبت

مكافأة مـالية ستحصل
عليها ومشروع يلوح يف
االفــق ،خــفــف مـــــن
العصبية ،عاطفي ًا هناك
آمــــال كـثـرية ســــوف
تـتحقق ولكن البـد من
ال عن
ان تـتنــازل قـليـ ً
بعض حقوقك.
رقم احلظ 7
يـوم الـسعـد  /االثـنني

مـبلغ مـن املــال يـصل
اليك عـن طريق مرياث
او جائزة عاطفيا انظر
اىل املـــســتقـبـل بعـني
االمل والـتفــاؤل جتــاه
احلـبيب خاصـة بعد ان
اوضح نواياه اجتاهك.
رقم احلظ 4 /
يوم السعد  /الثالثاء

امورك املالية تشهد حتسنًا
مـستمرًا عاطفيـا تستفيد
من اخـطــائك املــاضيـة
وتسعـى اىل اقامـة عالقة
اكثر ثـباتًا انـت حباجة اىل
فـرتة راحــة تــسـتعـيــد
خالهلا صفاءك النفسي.
رقم احلظ 6 /
يـوم الـسعـد  /اخلـميـس

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 الثاني 20 -شباط

21شباط 20 -اذار

حتــصل علـــى خـرب
مهم تكـون افكـارك
ممتـازة وتشـارك يف
نـشــاطــات عــامــة
وتلـتقـي اشخـــاص
كثريين.
رقم احلظ 3 /
يوم الـسعد  /السبت

سـتحدث تغـيريات كثرية
وسـريعه تـضطـر اىل ان
تتأقلم معها حللها ،تتلقى
عروضـًا كثرية ومتنوعة
لعــمل مــــا وذلك قـــد
جيـذبك اىل السفـر حيث
ستجد ماطاملا حلمت به.
رقم احلظ 7 /
يـوم الـسعــد  /اجلمعـة

حتــسن مـسـتمــر يف
امــــورك املــــالـيــــة
انفــراجــات واسعــة
علــى صـعيــد العـمل
تـعيــد الـيك الـثقــة
بــالـنفـس والتـبعــد
عنك اليأس
رقم احلظ 10 /
يـوم السـعد  /الـسبت

احلـظ اىل جــانـبك يف
هذه الفـرتة وستحظى
بفـــــرص لـلقــيـــــام
بـلقـــاءات عـــديـــدة
سـتـكــــون مفـيــــدة
للـتعـــرف االشخــاص
املناسبني
رقم احلظ 6 /
يــوم احلـظ  /االحــد

مهنيـا تشعر بانك تدفئ
مقعــدك الكثـر والاقل
ورغم ذلك تظل صـامتًا
هـذا معـيب ايهـا الـدلـو
وهــذه ليــست صفــاتك
عـاطفيا هنـاك تفاصيل
عن مشاعر احلبيب.
رقم احلظ 8 /
يـوم الـسعـد  /اخلمـيس

انـت متـشنج والتعـرف
كيف جتد درب السكينة
اضحـك تــــضحـك لـك
الــدنـيــا وافـتح قلـبك
ميـتلئ بــاحلب اجلــانب
االكـرب مـن االزمــة عـرب
ومل يـــبق اال الـقلـــيل
اصرب فتصل.
رقم احلظ 10 /
يـوم الـسعــد  /اجلمعـة

