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MISCELLANEOUS

اضاءة..
ذبح على الطريقة
الزرقاوية!

العـائـالت ال تـذهـب اىل السـينـما

مها عادل العزي
تصوير /مسري هادي

هل سمعت عن دور
السينما ايام
اخلمسينيات
والستينيات وحتى
السبعينيات؟ ايام
عصرها الذهبي،
حيث شهدت
صاالتها عشرات
العوائل التي تبحث
عن التسلية
والفائدة من دون أي
حرج او مضايقات،
فما ان تسمع عن
فيلم جديد حتى
حتجز احدى
املقصورات بعد ان
تكون قد هيأت كل
املستلزمات احملببة
الى النفس
(كالكرزات)
والشطائر واحللويات
 .ومما يحكى عن
السينمات وايامها ان
عبد احلليم حافظ
جاء الى بغداد
خصيصاًُ ليفتتح
فيلمه (اخلطايا) يف
احدى دور
السينما..ان دل هذا
على شيء فإنه يدل
على الدور الواضح
الذي لعبته السينما
والتي افلت شمسها
يوماً بعد آخر.

الـيوم هل تـفكر الـعائلـة العراقـية
جمـرد تفكري يف الـذهـاب ملشـاهـدة
احــد العــروض..؟ ان ذلك حمـض
خيال زاده صعوبة ظرفنا الراهن.
الـسيـد زاهــر حممـد احـد الـرواد
القدامى لـدور السينما يتحدث عن
نــوعيـة االشـرطــة اليت تعـرض
حالياً ،بقوله:
 بـالـدرجـة االوىل تعـرض االفالماالجنبـية اليت تلقـى رواج ًا خـاص ًا
مـن قبل الشباب ،وكـذلك االشرطة
اهلنـدية والعـربية ..وممـا يالحظ
اآلن ان اكثــر املتفــرجني هـم من
املـــراهقـني الـــذيـن ال تـتجـــاوز
اعمارهم العشرين عـاماً ،وغالب ًا ما
يتكـرر اجلمهور يف كل مرة ،ويف كل
عـرض ،امـا نـسبـة العـوائل فهي ال
تتجاوز الواحد باملئة.
*اال تعتقد انها نسبة قليلة؟ وما هو
السبب يف رأيك؟
 بالتـأكيد انهـا نسبـة قليلـة جداً،خـاصـة اذا مـا قــورنت مبـرحلـة
الستـينيات والـسبعينيـات والسبب
يف ذلك يعـود حـسـب اعتقـادي اىل
وجــود (الــستـاليت والــسيــدي)،
فـالعائلـة تفضل ان تـشاهـد الفيلم
يف الـبـيـت بــد ًال مـن ان تــأتـي اىل
السينـما ،هذا باالضـافة اىل صعوبة
الظرف االمين.
*اال تـعتقـد ان احــد االسبـاب قـد
يكـون يف ان معظم الـذين يرتددون
علـى الـسيـنمــا هم مـن اجلمهـور
الـزاعق ،وهذا يـؤثر حـتما يف ذوق
العائلة؟
 هنـاك مسـألة مهـمة هي صعـوبةالـسيطـرة على تـصرفـات الشـباب
خـاصة املراهقني مـنهم ،فهم غالب ًا
ما يـأتون يف جماميع يساند بعضهم
بعضاً ،واذكـر هنا حـادثة وقعت يف
سينـما غـرناطـة عنـدما تـدخلت
ادارة الــسيـنمـا واخــرجت بعـض
املــشــاكــسـني ،فـتــسـبـب ذلك يف
مشـاجــرة كبرية كـان من الـصعب
السيطرة عليها.
مصـدر االشرطة املعـروضة ،ويف ما
اذا كـــانت حــائــزة علــى شــروط
الـرقـابـة ،فهنـاك مكـاتب خـاصـة
إلسترياد االفالم ،فـمن املفروض ان

حسني التميمي

تكــون هنــاك اجــراءات خــاصــة
لـالستـرياد وهنــاك شـــروط جيب
االلتـزام بهــا ،حتــى الصــور اليت
تعرض يف واجهـة السينـما جيب ان
ختتـم وتعــرض للـتفـتيـش يف أي
وقت من قبل جلنة رقابية خاصة،
فهـل يعـمـل بهــــذه االجــــراءات
الرادعة؟
امســاعيل حلـوجي صـاحب احـد
مكاتب االسترياد يقول:
 اشــتغلـت يف جمـــال ادارة الـــدورالـسينـمائـية مـنذ عـام  ،1956حني
ترك لي والـدي دارين سينمائيتني
يف كــركــوك ،بعــد ذلـك عمـلت يف
جمـــــال اســتــرياد االشـــــرطـــــة
السيـنمائيـة ،فأنـا اسافـر بني مدة
واخرى اىل لبنان الـذي يعد املصدر

الرئيس لالفالم السينمائية والذي
ميول االقطار العربية.
* وهل تــسـتـــورد االفـالم علـــى
اساس ذوق اجلمهور؟ وكيف حتدده
؟
ال حنـو
 يف املــدة االخرية جنــد مي ًاالشرطة االجتمـاعية االجنبية او
كما يطلق عليها االشرطة الناعمة،
وهـذا يـدل علـى ان الـذوق يـبتعـد
عن العـنف واخلشـونة ،فـاجلمـهور
ال كـان يف مـرحلـة الـستـينيـات
مث ً
يفضل االشـرطة التارخيـية خاصة
االيطـاليـة ويف الـسبعـينيـات اجته
حنــو افـالم الكــاوبــوي وجنــد يف
الثمـانينيات والتسعـينيات اشرطة
االكشن.
* ومـــــاذا عــن اســتـــرياد االفالم

احلديثة؟
 هــذا الـنــوع مـن االفـالم يكــونال
بــأسعــار مــرتفعــة جــدًاُ ،فمـث ًُ
شـريـط تيتـانـيك قبل عـرضه يف
شـاشـات التلفـاز كـان يبـاع بـسعـر
خيـالي ،لـذا فمن املغـامـرة شـراؤه
حتـى ان جنح يكـون ابطـاهلـا احـد
املمثلـني املشهورين الـذين يفضلهم
اجلمهور احلالي.
* ومـاذا عن االشـرطـة العـربيـة؟
وهـل ختـــــــضـع االفـالم الـــــيت
تستوردونها اىل الرقابة؟
 االشـرطــة العــربيــة اغلــى مناالجنـبية ،خـاصة اجلـديدة مـنها،
اما خبصوص الـرقابة فاالفالم اليت
جتلب بطريق رمسي ختضع جلهات
رقابية خاصة يف احلدود والكمارك

الورق..
صنعه الصينيون ونثر سرّه العرب
استخدمها العرب للكتابة هي
( الرقـوق ) وهي نوع متطور
مــن اجللــــود يف الــصــنعــــة
واسلـوب الـدبـاغـة والـصقل
فكانـت رقيقة لـيّنة خـفيفة
واصـبحت مـادة اســاسيـة يف
الـكتــابــة .واشـتهــرت مــدن
عـربيـة يف صنـاعـة الـرقـوق
منها الطائف وصعدة وجنران
وصـنعاء ثم انتقلت صناعتها
اىل الكـوفة .وقـد كتبـت على
الـرقوق سـور القرآن الـكريم
والعقـود واملــواثيق ورسـائل
النيب (ص) اىل ملوك عصره.
واسـتـمـــر اسـتخـــدامهـــا اىل
القــرنـني الثــانـي والثـــالث
اهلجريني.
وحتـتفـظ معـظـم خــزائـن
املخـطـــوطـــات بـنــسخ مـن
املـخطوطـات اليت كتـبت على
الرقـوق .واىل جانب الـرقوق
اسـتخدمـت قراطـيس الربدي
املـصـريــة منــذ عهـد الـنيب
حمـمد (ص) اىل بدايـة العصر
الـعبـــاسي وقــد لقـب بعـض
االعالم الذين كـانوا يكـتبون
عـلى القـراطيـس املصـرية بـ
(القراطيسـي) وكان يف بغداد
(درب القـراطـيس) وانـتقلت
صـنــاعـــة القــراطـيــس اىل
سـامـراء ايـام املعتـصم الـذي

كاظم ناصر السعدي

يعـود فـضل اخرتاع الـورق يف
القرن الـثانـي قبل امليالد اىل
الصـينـيني وظلـت صنــاعته
منذ ذلك الـوقت سر اً حيتفظ
به الـصيـنيـون حتـى القـرن
الثــامـن للـميـالد حني اســر
العـــرب اثـنـني مـن عـمـــال
الـطباعـة الصينـيني واطلعوا
مـنهمـا علـى سـر الـطبـاعـة.
وهكــــذا يعــــود اىل العـــرب
الفـضل يف افـشــاء ســر هــذا
االخـرتاع العـظـيم ونـقله اىل
مجيع الـشعــوب .وانتـشـرت
مــصــــانع الــــورق يف عهــــد
االمرباطـوريـة العـربيـة بني
بغـــــداد ومــــــدن املغـــــرب
واالنـدلــس حتـى وصـلت اىل
االوروبـيني يف النـصف االخري
من الـقرن الثـاني عشـر .فلم
يعــرف العـرب يف اجلــاهليـة
وصــدر االسالم الـورق وامنـا
اسـتخـــدمـــوا بعـض املـــواد
للـكتـابــة والعــسب واجللـود
واملهـــــارق واكــتــــــاف االبل
وقـــراطـيــس الـربدي .لقـــد
اسـتعمـلت اجللــود اكثــر من
غـريها يف اول االمر بـاالضافة
اىل قراطيس الربدي املصرية.
ومن اشهـر انواع اجللـود اليت

زرع الربدي يف سـامراء وشـيد
مـعمالً لـصنـاعـة قــراطيـس
الربدي .واسـتمــر اسـتخــدام
الـربدي حتـى نهـايـة القـرن
الثــالـث اهلجــري .لقــد ظل
املخطـوط العربي يـكتب على
هـــاتني املـــادتني :الــرقــوق،
قراطيس الربدي ،حتى ظهور
الـــورق واسـتخـــدامه الـــذي
عــرفه العــرب لـلمــرة االوىل
عند فتحهـم (مسرقند ) سنة
 87هجـــريـــة  705 -مـيالديـــة
فـــإسـتخـــدم جملـــوبـــاً مـن
مســرقـنــد يف اول االمــر ثـم
مـصنـوعـاُ يف بغـداد مـركـز
احلـضارة العـربيـة حيث بين
اول مـصـنع للـورق يف عـصـر
هــارون الـــرشيـــد سنــة 174
هجـرية وقـد شاع اسـتخدامه
يف نهاية القرن الثاني اهلجري
(الثــامن املـيالدي) وتــداوله
الناس وتفـرغ قوم لـصناعته
يف بغداد عرفوا بــ(الوراقني)
احـرتفــوا صـنــاعــة الــورق
والوراقة حـيث ع جّلت حركة
الرتمجـة والتـأليف املـزدهرة
وظهـور جمـالـس االمالء اليت
نـتج عـنهــا كثــرة التــألـيف
فـــإزدادت مــصــــانع الـــورق
ازديـاد اً سريـع اًُحتـى بلغت يف
نهـاية القـرن الثـاني للـهجرة

تفـشـت يف اآلونــة األخـرية ظــاهــرة
(جنـابـر) أو مكــاتب األرصفـة لـبيع
اقـراص الفيديو سـي دي بكل أنواعها
فهي جتمـع النقيـضني يف آن  ،أي تلك
الـيت ختـص اخلـطـب واحملـــاضـــرات
الدينيـة ،جنبا اىل جنب مع تلك اليت
ختـدش الذوق العام مـن أفالم اباحية
وغريهـا ،وعلـى الـرغم مـن خطـورة
مثل هذه الظـاهرة فإن األمر مل يقف
عنـد هذا احلد ،فهـذه الـ (اجلنابر) أو
األكشـاك تقوم اآلن بـالرتويج ملشـاهد
القـتل وبأسـاليـب غايـة يف البشـاعة،
حيث يتم حـز الرؤوس عـلى املأل ثم
نقـرأ يف التـايتل العـبارة الـتالـية (مت
ذبح هـذا اجملـرم انتقـامـا لألسـرى يف
سجون العـدو  .التوقيع  ..أبو مصعب
الزرقـاوي) وحني تتطلع يف وجه هذا
الــذي يقــال له جمــرم تــرى مالمح
عـربية ال تكـاد ختتلف عن مالمح أي
مـواطـن من أولـئك الـواقـفني قـرب
شـاشــة التلفـاز ،بعـدهـا يقـوم أحـد
امللثمني بتجريد سكني طويلة ويقوم
بقـطع رقبـة هـذا (اإلنـسـان) بهـدوء
وثقة وكأنه جزار حمرتف يقطع رأس
خــروف ،والنـاس الـذيـن يتــابعـون
املشهد من على شاشة التلفاز صامتون
ال يبـدون أي تعليق ،وال يكـاد املشـهد
خيـتلف كـثريا حـني تنـتقل اىل كـشك
آخر ،يف حني يتوزع رجال الشرطة يف
طـول الـسـوق وعــرضه .وتقع هـذه
املـمارسات حتت مسعهـم وبصرهم من
دون أن حيركوا ساكن اً .وهنا نتساءل :
ترى مـا هو واجب الشـرطة ؟ هل هو
انتـظــار وقــوع اجلــرميــة ومـن ثم
معــاجلتهـا ،أم الـتصــدي لكل مـا هـو
خمـالف للقـانـون مـن نشـر لـسيـاسـة
العـنف وتــرويج للجــرميــة؟ ومتــى
سنشعر بأننـا قد ختطينا زمن اجلهل
والتخلف – زمن إنـسان الغـاب ـ الذي
يـريد لنا الزرقـاوي وأشباهه أن نعود
إليه ؟ واذا كـان الـزرقـاوي حــريصـا
فعال علـى الـدين وعلـى حمـاربـة من
يـسميهـم بالكفـار ،أليس حـريا به أن
يبـدأ أوال بتنظـيف مدينتـه (الزرقا)
اليت تـزخر بالـسائحني الـوافدين من
اسرائيل أو من أمريكا؟

للـتأكـد من صالحيـتها لـلعرض يف
دورنـا السينمائية يف ضوء تقاليدنا
واعــرافنـا ومـا يـسـمح به ديـننـا
االسالمي ،لكن املشكلة ما يصل عن
طريق التهريب وهذا شيء طبيعي
يف ظل تدهـور الوضع االمين للبلد،
لـكن هـذه املــشكلـة ميـكن ان حتل
مبـراقبـة العــروض السـينمـائيـة
بشكل مفاجئ ومستمر.
يف النهـايـة نقــول :هل تعـود دور
العرض السينمائي اىل سابق عهدها
من تألق؟ وهل يقدر هلا ان تضاهي
االشـرطة احلـديثـة اليت يـعرضـها
(الستاليت)؟
اجلــواب :ال يبـدو انهــا ستعـود اىل
جمدها السابق ،وازمتها ازمة عاملية
على ما يبدو.

عروض تشكيلية يف البصرة
حنـو مائـة حانـوت او مصنع
للـورق .لقد كان الورق يصنع
يف الـــصــني ومســـــرقــنـــــد
وخـــراســـان مـن احلـــريـــر
والكـتـــان .اال ان غالء هـــذه
املـــواد ونـــدرتهـــا يف الـبالد
العـربية خـصوصـاً يف العراق
دعـا اىل استخدام مـواد بديلة
عنهـا ومـيسـرة وهي القـطن
وااللـيــاف والقـنـب واخلــرق
البـاليـة املصنـوعة مـن مواد
خمــتلفـــة مـنهـــا احلـــريـــر
والكتـان .وهنـا يتجلـى االلق
االبداعـي يف العقلية العـربية
اليت مل تنقـل من دون اضافة
وابـتكــار بل اوجـدت اسـسـاًُ
جديـدة اعطت الـورق صفات
متـميــزة والــوانـــاً ومسكــاً
ومتانة.
ويقـال :ان جـابـر بـن حيـان
الكـويف صنع ورقـاً غري قـابل
لالحرتاق وقـد اقيمـت للورق
اســـواق خـــاصـــة ذكـــرهـــا
(الصولي) و (ياقوت احلموي)
وغريهما من املؤرخني.
روما–وكالة (آكي) اإليطالية لألنباء
فقـــد تـطـــورت وحتــسـنـت أفـادت سـلطـات الـشـرطـة بـالعــاصمـة
صنـاعـة الـورق خصـوصـاً يف اإليطاليـة روما بأنهـا متكنت من القبض
بغــــــداد ثــم انــتـقلـــــــت علـى هـارب ،إيطـالي اجلنـسيـة مطلـوب
تهـا اىل دولـيـــاً التهـــامه بــالـضلــوع يف جتــارة
صنـاعــــــــــــــ
احلـــــواضـــــر العـــــربـيـــــة املخــدرات ،بعــد أن عــاد فجــأة إىل بـيت
زوجته بـدافع احـتضــان طفله حــديث
واالسالمية.
البصرة /املدى
على الـرغم من الـوضع االمين
الذي تـشهده احملـافظـة والذي
هو مـا بني مد وجـزر ..اخذت
تثـبت احلــركــة الـثقـــافيــة
وجودهـا  ..وقد شهـد االسبوع
املـاضي العـديد مـن الفعالـيات
الـثقافـية فقـد اقامت مجـعية
الفـنــــانـني الـتـــشـكــيلـيـني
العراقيني يف البـصرة معرضها
علـى قاعـة عتـبة بـن غزوان،
وقـد شـارك فـيه العـديــد من
الفنـانني الـرواد والشبـاب من
ابنـاء احملـافظـة وقـد اتـسمت
االعمال الفـنية بروعة الفكرة
والتـقنيـة الـفنيـة العـاليـة يف
التنفيـذ .كذلك افتـتح الفنان

الـتـــشكـيلـي صـربي املـــالكـي
معرضه التشـكيلي الرابع على
القـاعـة نـفسهـا .وقـد امتـازت
اعمـاله بـالتعـبري الصـادق عن
اهلموم والتطلعات واآلمال اليت
يصبو هلا املواطن العراقي وقد
لــوحظ علـى اعمـاله الفـنيـة
تطور اًُ فني اً متقدم اً وتكنيكي اً
عــاليـاًُ .وكـم كنــا نتـمنـى ان
تقـوم اجلمعـية بـندوة نقـدية
فنيـة علـى هــامش املعـرضني
خاصـة ان يف البصـرة العـديد
مـن نقـــاد الفـن الـتـــشكـيلـي
والفنـانـني املبــدعني الــذين
يهــمهـم ان يـــســمعـــــوا آراء
املثقفني بأعماهلم.

الشرطة اإليطالية تقبض على هارب
بسبب حنانه األبوي
الوالدة.
وأكدت شرطة (سان بيرتو) يف وسط روما
أنها ش كّت يف وقـوع اهلارب تاجر املخدرات
فـريـســة حلنـان األبـوة بعـد أن الحـظت
أحدى دوريـاتهـا خروج زوجـة األخري يف
نــزهتهــا اليــوميــة من دون اصـطحـاب
طفلها الرضيع خالف اً للعادة.

ووجـدت قوات الـشرطـة بعـد اقتـحامـها
املسـكن ،وعلـى حـسب مـا تـوقعت ،األب
اهلـارب بـرفقــة طفله الـصغري .وذكـرت
سلـطات الـشرطـة أن اجملرم ،حتـت وطأة
العاطفة األبوية ،مل يبد أية مقاومة سوى
طـلبـه انتـظــار الــزوجـــة لكـي تعـتين
بالرضيع قبل أن يأخذوه إىل السجن.

الكلمات املتقاطعة

اعداد -حيدر محودي
افقي
 .1مدينة ايطالية على االدرياتيك .5 .من مؤلفات االديب يف ( )9و( )11افقي .راحل (له مـدام بـوفـاري)  -مـدينـة
فرنسية.
 .6االسم االول للرئيسة يف ( )4افقي.
 .2عاصفة حبرية.
 .10آلة تشق بها االرض للزراعة.
 .7من امساء القصر.
 .3اغنية لكارم حممود.
 .11االسـم الـثــــانــي لالديـب يف (- )9
 .4االسم الثـاني لـرئـيسـة آسيـويـة  .8من الكواكب السيارة.
 .9االسـم االول ألديـب روائـي فــرنــسـي مدينة ومرفأ فرنسيان.
سابقة  -مؤذن الرسول.
 .12مكان او بيت ال يسكنه احد.
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
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3

4

5

6

7

8

9

12 11 10

عمودي
 .1مقيــاس ارضي  -اغـطيـة للـكتــاب بكــامله
حلفظه.
 .2رسالة او خمطوط.
 .3صب القهـوة  -طـائفـة مـن سفن او طـائـرات
للسفر.
 .4رأس التلة.
 .5االسـم االول لالعـب كــرة قــدم ايـطــالـي -
عاصمة اوروبية.
 .6جوانب االعناق.
 .7يرفضان.
 .8حصوله على فرصته.
 .9االسم الثاني لالعب يف ( )5عمودي.
 .10الـراية  -مـدينـة نيجـريية  -11مـؤرخ كبري له
(الكامل) و ( اللباب) .
 .12عاصمة اوروبية.

احلمل

الثور

اجلوزاء

السرطان

االسد

العذراء

21اذار 20 -نيسان

21نيسان 20 -ايار

21ايار 20 -حزيران

21حزيران 20 -متوز

21متوز 20 -اب

21اب 20 -ايلول

كل املراحل احليـاتية
مهـمــة بــالـنـسـبــة
لالنسـان ،ال حتاول ان
تـضع بــرزخـــ ًا بني
مـاضيك وحـاضـرك،
االصـدقاء يكـنون لك
حمبة كبرية.
رقم احلظ.10/
يوم السعد/اجلمعة

الـوعكة الـصحية اليت
تعرضت هلـا ،اثرت يف
وضعـك النفـسـي .كن
اكثـر الفــة مع ذاتك،
لـتحـــوز علــى رضــا
اجلميع.
رقم احلظ.15/
يوم السعد/االربعاء.

انت حباجة اىل الراحة
ألنــك تعــبـــــان مــن
الوضـع السابق للعمل.
احبث عن مكان ترتاح
فـيه ،لتـضع امحــالك
النفـسيــة وتبــدأ من
جديد.
رقم احلظ.5/
يوم السعد/اخلميس.

الـطقـس يـتحــسن
هــــــــذه االيــــــــام،
ومـشاريعك املـؤجلة
باالمـكان الـبدء بـها
اآلن .مفـاجـأة سـارة
يف الطريق اليك.
رقم احلظ.15/
يوم السعد /االثنني.

ال حتـــــاول اجــرتار
التجارب السابقة كل
شـيء مضـى اتـركه
وفكـر بـاآلتـي ألنك
يف مـــــوقع جيـعلـك
ناجحاً.
رقم احلظ.18/
يوم السعد/االحد.

كل االشياء اجلميلة اىل
الزوال سائرة ،هذه هي
حكمة احلياة ال حتزن
علـــى مـــشـــاريـعك
اجلـمـيلــة وزهــورك
اليت ذبلت ،يف الطريق
اشياء امجل.
رقم احلظ.16/
يوم السعد/السبت.

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

سفـــــرتـك االخــرية
افادتـك كثريًا وجعلت
مـنك انـســانــ ًا آخــر
يـسـتطـيع ان يتـكيف
مـع الظروف احملـيطة
به.
رقم احلظ.10/
يوم السعد/االثنني.

رسـالـة من احلـبيب
تـأتـيك فيهـا عتـاب
كـثـري عـن حـــالـــة
حصلت بينكما قبل
عــــام .اقـرتب مــنه
واجعله يشعر بك.
رقم احلظ.12/
يوم السعد/االحد.

انـت هــادئ ووضـعك
طـبيعـي التـزم بهـذا
اخلـــط احلــيـــــاتــي
اجلميل .مشاريع عمل
كثرية تعـرض عليك،
اسـتـثـمـــــر هـــــذه
املشاريع.
رقم احلظ.20 /
يوم السعد /اخلميس.

الراحة احلقيقية يف اداء
العـمل بــشـكل جـيـــد،
وانت حـريص على ذلك
وهـذا جيعلك حمـرتم ًا يف
عيــون املسـؤولـني فيه.
اخرت مـا تـراه منـاسبـ ًا
حلــيـــــاتـك ،واتـــــرك
الزوائد.
رقم احلظ .18/
يوم السعد/السبت.

الـصرب مجيل ومفـيد
يف الظروف الصعبة ال
تكـن متـشــائمــ ًا من
بعــض االنكــســارات
اليت حتـصل لك .ربح
وفـري يأتـيك يف العمل
هذا االسبوع.
رقم احلظ.5/
يوم السعد/االحد

حتــــاول ان تـنـــصح
اآلخــــــريــن وتــرتك
نفسك تغـوص يف حبر
مـن االخطــاء .ال تكن
سلـبيــ ًا يف مــواجهــة
االمور.
رقم احلظ.4/
يوم السعد/االثنني.

