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منهاج قناة الديار الفضائية
ليوم االثنين

حكمة اليوم

) لو أعطيت األحمق خنجرا أصبحت قاتال (

ƦƔů
ƭƺǀƫř

ǁȂưǳơ

مهني���اً :إنج���ازات مهنية الفتة ودق���ة في التنفيذ
ً
وصوال إلى النجاح ،وهذا سيكون عنوان المرحلة
المقبلة إذا قمت بالخطوات الالزمة عاطفياً :ال تكن
قاس���ياً مع الشريك فغايته تبقى راحتك وسعادتك،
واندفاعه قد يكون السبب في ارتكابه األخطاء

ƔơǃȂŪơ

مهني���اً :تتلقى عرضاً مهم���اً لتولي منصب مميز
ً
طوي�ل�ا ،فال تت���ردد في تس���لم المهمة
انتظرت���ه
وخصوص���اً أنك تمتلك الق���درة على ذلك عاطفياً:
ال تحمّل الشريك مس���ؤولية كل األخطاء القديمة،
وحاول أن تتخطى ذلك برحابة صدر وبساطة

البنية العراقية تسمن لسببين :

_ السبب األول أنها تاكل لما اتضوج
_ والسبب التاني أنها دائما» ضايجة

*****

عندما ينضرب اصبع رجلك الصغير بحافة
الباب وانت داخل بسرعه 200كم/ساعه
هنا تبدا رقصة الهنود الحمر مع اطالق
كلمات افريقيه غير مفهومه

 ǹƢǗǂǈǳơمهني���اً :ال تتس��� ّرع في الحكم عل���ى اآلخرين إذا
لم تك���ن متأكداً ،فقد تجد نفس���ك في مواجهة مع
الش���خص غير المعني بالمواجهة عاطفياً :الصبر
هو من أبرز صفات���ك ،وهذا يجعلك أكثر قرباً من
ً
ومثاال يحتذى في هذا المجال
الناس

ƾǇȏơ

مهني���اً :تنش���ط كثيراً ه���ذا اليوم على مس���توى
االتص���االت وتبادل المعلومات ،وق���د تقوم بعمل
مش���ترك ومثمر مع أحد الزمالء عاطفياً :يسعدك
الشريك باقتراحاته الجيدة ،فتطمئن ويساعدك على
تخطي العقبات التي كنت تخشى مج ّرد ذكرها

ƔơǁǀǠǳơ

مهنياً :ينتقل فينوس الى البيت الثامن ،فتوقع في
هذه الفت���رة مفاجأة ما تتعل���ق بوضع مالي على
االرجح ،وله عالقة بش���ؤون ش���خصية عاطفياً:
تس���تقطب بعض األش���خاص حولك وتأس���رهم
بسحرك وأناقتك وإطاللتك المميزة

ǹơǄȈŭơ

تضح بمرك���زك المهني من أجل أمور
مهنياً  :ال
ِ
المبرر
تافه���ة ،وإال دفعت ثم���ن اندفاعك غي���ر
َّ
عاطفياً :مساعدة الشريك في محنته النفسية مهم
جداً ،وإيجاد عامل االرتياح بينكما مفيد أيضاً

ƣǂǬǠǳơ

ǅȂǬǳơ

ȅƾŪơ

Ȃǳƾǳơ

ƩȂūơ

مهنياً :يسير كوكبا مارس وأورانوس معاً ويكونان
متقاربين ،فيطلب إلي���ك الفلك االنتباه الى األوالد
وس�ل�امتهم وإبعاد اآلالت الحا ّدة عن المنزل ،كما
ّ
وتجنب النزاعات
عدم إهمال وضع أحد المق ّربين
بشرى وارتياح واطمئنان عاطفياً :ينقصك التوازن
في المخططات التي تعدها لزواج أو إلرساء قواعد
عالقة طويلة األمد
مهنياً :ينتاب���ك بعض الخوف والحذر نتيجة أمور
مبهم���ة تواجه���ك ،وعليك أن تع���رف أنك تتمتع
بالس���لطة الكافية إلح���داث التغيي���رات عاطفياً:
تس���تقطب التأييد من بعض االصدقاء ،وخصوصاً
لجهة المبادرة إلى تحديد نوع العالقة مع الشريك،
وهذا سيوضح األمور أكثر
مهني���اً :تطورات ايجابية عل���ى الصعيد المهني،
ً
عاطفيا:
وكن على اس���تعداد تام لمرحلة مشرقة
لن يجديك اقناع الشريك بوجهة نظرك نفعاً ،ربما
تكون مخطئاً وتدفع ثمن استخفافك به

مهنياً :الظروف تس���اعدك عل���ى تحديد خياراتك
المستقبلية ،فحاول استغالل عامل الوقت لالستفادة
قدر المستطاع عاطفياً :غيرة الشريك غير مبررة،
فما عليك سوى توضيح بعض النقاط التي تسبب
غيرته لوضع حد لذلك

مهنياً :ش���خص مه���م ونافذ ّ
يخف���ف عنك أعباء
كثيرة ،ويجعلك تحتل أفض���ل المراتب في مجالك
المهني عاطفياّ :
تتبنى مواقف الش���ريك المنطقية
وتجده���ا واقعي���ة ،وهذا ما يتيح لك فس���حة من
النقاش المجدي معه

ƮƬƘţƪƷ
إن « سقراط « لم يؤلف كتابا ..
ومع هذا فهو في الصف األول
دوما ،والمكان األعلى بين مفكري
البشرية كلها !!..
لماذا  ..وهو لم يؤلف كتابا
واحدا..؟؟
ألنه عاش مفكرا ،على الحياة
صورة تفكيره ،وبذلك استطاع
أن يؤلف مكان الكتب جيال من
الفالسفة ،وال يزال الفكر اإلنساني
وسيظل يقبل على موائده مفتوح
الشهية !!..
وهل تعلم أن جمال الدين األفغاني
لم يؤلف كتابا  -عدا رسائل يسيره
محدودة  -ومع هذا فقد مأل الدنيا،
وشغل الناس  ،!!..ولم يكن ينزل
في بلد ميت ويقضي تحت سماءه
بضعة أشهر  ..حتى تقوم في
البلد حدث  ..يسجل في ذاكرة
التاريخ!!..
لم يكن يصنع أكثر من أن يدير
خواطره الذكية على مشاكل الناس،
والدنيا ،يقرأ ،ويفكر ،ويقرر  ..ثم
يجلس إلى حفنات من مرتاديه ..
يتحدث معهم ،ويودع في قلوبهم
شجاعته ،وعقول حكمته  ..وهم
بدورهم يفكرون  ..ويقررون ..
وتنتقل العدوى النبيلة الطيبة شيئا
فشيئا  ..حتى تتحول إلى قدر يبلغ
أمره

الكلمات املتقاطعة

ǲǸūơ

مهني���اً :دافع عن إنجازاتك اليوم وال تتهاون بها،
فالجمي���ع يحاول أن يدفعك إل���ى مواجهة قرارات
صعبة عاطفي���اً :يدخل فينوس الى برجك ويجعلك
تشرق بشمس جديدة ،وخصوصاً ان الشمس في
برجك اآلن تلتق���ي اورانوس ما يثير المش���اعر
ويُكس���بك هالة كبي���رة وجاذبية تمارس���ها على
الجنس اآلخر

تحشيشات

أفقي
جدباء ال خضرة فيها وال ماء  oينتس���ب
1
إليه سكان فلسطين والشام
ظاه���رة طبيعية تحدث لالجس���ام خارج
2
نطاق جاذبية األرض (كلمتان)
قدر قليل (كلمتان)  oحس���م األمر وقطعه
3
(معكوسة)
وس���ائل مواصالت ونق���ل  oعدم القدرة
4
على النوم
ابناء ف�ل�ان (معكوس���ة)  oيضع نظاما
5
يتبعه اآلخرون فيما بعد
بحر عظي���م  oمتعطر بالعط���ر والطيب
6
(معكوسة)
من شهور السنة الميالدية
7
حرف جر  oش���راء الس���لع من بلد آخر
8
بغرض التجارة
نظام اقتصادي عالمي سائد اليوم
9
الس���م األول لرئيس أميركي اسمه الثاني
10
كارتر  oالتعرف على الروائح بالنف

šŚŬƀƯ
صحيح العمر يمضي واحنه
نمشي....بس تبقه االخوه هيه كلشي
وصحيح الدنيه صعبه ومنهه نشكي
بس بيهه االخوه التسوه كلشيء
عل شا نك رسلنا والجل عيونك ابتسمنا
لومكنت غالي واهلل ما شوف رسائلنا
رأسي
نبات يش���رب كمهدئ لألعصاب ومسكن
1
للمغص والسعال  oطبيخ
من مشتقات البترول  oمن اسماء الرمح
2
(جمع)
رج���ل م���ن ع���رب البادي���ة  oأح���س
3
(معكوسة)
االسم الثاني لممثل مصري طويل (االسم
4
األول احمد)  oوالية أميركية جنوبية شرقية
قاعدة يرتكز عليها كل بناء  oقالدة تعطى
5
مكافأة لعمل عظيم
لون بين االسوداد واالحمرار وصفت بها
6
الخيل قديما  oطراز من السيارات البريطانية
أئ���ر الضوء فيم���ا يحيط بنا  oخمس���ة
7
حروف متشابهة
ق���ل وندر  oاألص���ل العربي م���ن كلمة
8
Story
شبكة المعلومات الدولية
9
حشرة قارصة مزعجة تعيش في الشقوق
10
 oشجاع يتقدم القوم

مزارع هندي يعيش عاريًا بال مالبس منذ  40عامًا
يعي���ش مزارع هندي عارياً بال ثي���اب منذ أكثر من  40عاماً
بس���بب مرض غريب يعاني منه ويسبب له الحساسية واأللم
عن���د محاول���ة ارت���داء الثياب.ولم يعد من المس���تغرب لدى
س���كان قرية راجبور في والية غرب البنغال ش���مالي الهند،
أن يش���اهدوا س���وبال بارمان وهو يتجول عارياً بين الحقول
أثناء أداء عمله ،بعد أن أمضى العقود األربعة الماضية دون
أن يستر جس���ده بأي قطعة من الثياب.ويقول بارمان« :منذ
طفولتي ال أس���تطيع ارتداء أي نوع من المالبس على جلدي،
فهي تس���بب لي الشعور بألم شديد ال يمكن احتماله ،كما أنني
أنام ً
ليال بدون غطاء لنفس السبب».وكان األطباء قد شخصوا
حال���ة بارمان النادرة عندما كان بعمر  5س���نوات ،وأكد هذا
التشخيص أطباء في مركز طبي محلي عندما بلغ  17عاماً ،إال أن وضعه المادي لم يسمح له بالبحث عن عالج
ً
وبدال من ذلك حاول التكيف مع وضعه بتغطية جس���ده بجلد الجاموس.وعلى الرغم من
في إحدى المدن القريبة،
ً
ً
ً
أن البعض يش���عرون بالصدمة عندما يرون رجال بالغا يتجول عاريا ،إال أن س���كان القرية اعتادوا على مشاهدة
بارمان دون مالبس ،ولم يعد مظهره يثير دهشتهم وتوقفوا عن التذمر من عدما ارتدائه للمالبس بحسب صحيفة
دايلي ميرور البريطانية.

زرعتك بالكلب شتلة وسكيتك من شراينى
ورسمتك فوك جفن العين اخاف تكول
ناسينى
كلمة حبيب الروح بس الك تنكال صدكني
اموت عليك مهما البعد طال
شلون الك رجلين وشلون الك روح
تكدر تعوف اهواك بفراشه مطروح
متعني للعباس ابجي بحضرته
عل خربك وياي يكسر ركبته
عش عفويتك تاركا للناس اثم الظنون فلك
اجرهم ولهم ذنب ما يعتقدون
تريد تشوف وجهي مدمع وخجالن وك اال
اخلي النار بضلوعك فرحان انا ومنعرفتك
زين راح انساك راح اطفيلك شموعك
ماتنزل دمعتي بس على الغالين والغالين
عندي مو مثل نوعك
احترك قلبي بغيابك ارجع شبيك الشماته
غنولي (اسعاف يا ربي احتركنه)
ايهما اسهل ان تنسى جرح من يحبك......
ام .....تنسى حب من يجرحك@
العشك يهديب عمري  ...........كلفاني
وحبنة بغير حبكـــــم  ..........كلة فاني
سهمك من رميتــــة  ..........كل لفاني
شك صدري وجزاني ورد علية

حسناء تايلندية تغطي جسدها يوميًا بعقارب سامة لتسلية السياح
ً
عمال ش����اقاً وخطيراً،
إذا كن����ت تعتقد أن����ك تمارس
فبالتأكيد س����تغير رأيك عندما تعرف نوع العمل الذي
تؤديه امرأة تايلندية تغطي جس����دها يومياً بالعقارب
لعرضها أمام الزوار في حديقة الحيوان.وتعرف هذه
المرأة التي لم يتم الكش����ف عن اسمها بلقب «ملكة
العق����ارب» فهي تبهر الس����ياح من خ��ل�ال عرضها
المدهش في حديقة حيوان «تايغر زو» بمدينة باتايا
الس����ياحية ،وتتجول يومياً حول الحديقة لتتفاعل مع
السياح وهي مغطاة بالعقارب السامة.ويظهر مقطع
الفيديو الذي التقطه أحد السياح ملكة العقارب وهي
تغطي جس����دها وجس����د الس����ياح بالعقارب ،وتلتقط
معه����م الصور التذكارية دون أن تش����عر بالخوف أو

الوجل بحس����ب صحيفة دايلي ميل البريطانية.ويقول
إي����ان ماكلين ال����ذي زار الحديقة حي����ث تعمل ملكة
العقارب « :إنها تحب تس����لية نفسها وإخافة السياح
بهذه التصرفات الغريبة ،ومن الس����هل تمييزها في
الحديقة ،فهي الش����خص الوحيد الذي يغطي جسده
بالعقارب الس����امة ،لكنني ال أنصح أصحاب القلوب
الضعيف����ة باالقتراب منها».يذك����ر أن ملكة العقارب
ليست أول امرأة تتعامل مع هذه المخلوقات الخطيرة
في تايلند ،حيث سبق وسجلت كانشانا كايتكاو رقماً
قياس����ياً عالمياً بعد أن وضعت عقربين سامين داخل
فمها ألكثر من دقيقتين.

