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إضحـــك لقلبـــك....
*********************************************

* فاتت على زوجها عم تبكي...
قال لها :خير شو في؟
قالت له :الجيران بيقولوا عني ناصحة!!
قال لها :انتي كل شي بتسمعيه بتص ّدقيه! روحي
جيبي كرستين وتعي اقعدي ح ّدي!!!

***************

معلمة بتتصور مع طالب صف الروضة ...وعشان
تشجعهم وتطلع الصورة حلوة قالتلهم :بكرا بس
تكبروا و تتذكروا اللي في الصورة حتقولوا هاد
خالد صار أستاذ ؛ وهاي مريم صارت دكتورة ؛
وهاد أحمد صار مهندس
قام ولد مسطول وقال  :وهاي المعلمة ماتت هللا
يرحمها

***************

اثنين مصريين محششين واحد قال لصاحبه :
تص ّدق الدنيا دي مآســــي ...
قاله الثاني :ليه أنتا بتلبس مآس كام؟؟!!!

لبناني مسافر عألمانيا قام أخد معه مجدرة لياكلها
عالطريق اذا جاع ...فمسكوه بالمطار قالوله :شو
هيدا ؟
قالهم  :هي أكلة لذيذة مشهورة عنا...
طبعاً أمن المطار شكوا بأمره ...أخدوا من المجدرة
عينة وراحوا حللوها لقوها كلها فيتامينات...
داقوها ولقوها طيبة  ..قالوله  :اعطينا مجدرة
واطلب أي شي بدك إياه ..
قالهم  :بدي أحدث شيء نزل بألمانيا ،أعطوه
سيارة مرسيدس.. 2018
رجع فيها ع لبنان ...شافه صاحبه خلف قاله  :شو
القصة ياغالي منين هالسيارة ؟ حكالو القصة وشو
صار معو...
راح خلف أخذ معه علبة مكدوس وطار عألمانيا..
مسكوه في المطار وصار معه نفس الشيء  ..وبعد
ماداقوا المكدوسات وطار عقلهم فيه ..
قالوا له  :اطلب أي شيء بس اعطينا هالعلبة ..
قال لهم خلف :بدي أحدث شيء نزل بألمانيا ...
عطوه المجدرة!!!!!!!

هل تعلم؟
أن حجم القلب يختلف من شخص
الى آخر وكذلك أبعاده  .أما وزنه
المتوسط فهو 325غم للرجال
و245غم للنساء فهو يتفاوت
بحسب حجم الجسم ووزنه
950 Cobb Pkwy S., Suite 100
Marietta, GA 30060 Phone: (770) 429-8999

فيض الشفاه
راسلنا عرب الربيد اإللكرتوين:

Editor@An-Nournews.com

ّ
أنجمال العقل بالفكر
وجمال اللسان بالصمت
الحال باالستقامة
وجمال َ
وجمال الكالم بالصدق

**قصــــــــة**
ّ

أمر ملك جنوده بقتل المسنين
جميعاً ...وكان هناك شاب
يحب أباه جداً ،فعندما علم
الشاب بما أمر به الملك،
ادخل والده غرفة سرية تحت
البيت ،وعندما جاء الجنود لم
يجدوا أحداً.
مرّ ت االيام وعلم الملك عن
طريق الجواسيس والخونة
ان الشاب أخفى أباه ،فقرر
ً
أوال
الملك ان يختبر الشاب
قبل حبسه وقتل والده.بعث له جندياً يقول
له« :الملك يريدك أن تأتيه في الصباح
راكباً ماشياً».
وقص
إحتار الشاب وذهب لوالده في حيرة
ّ
عليه ما حصل وما قاله له الجندي.
ابتسم الرجل وقال البنه :أحضر عصا كبيرة
وأذهب للملك عليها راكباً ماشياً....
عمل الشاب بما نصحه به أبوه وذهب،
فأُعجب الملك بذكائه ،وقال له« :اذهب
وات في الصباح البساً حافياً»
ِ
فذهب الشاب وقص على أبيه ما قاله له
الملك ،فقال األب« :أعطني حذاءك» وقام
بنزع الجزء السفلي منه وقال له« :البسه
وانت عند الملك»
ففعل الشاب...
تعجب الملك لذكائه وقال له مرّ ة أخرى:
وات في الصباح معك عدوك
«اذهب
ِ
وصديقك»
ً
ذهب الشاب وأخبر أباه مج ّددا بطلب الملك،
فتبسّ م الرجل وقال البنه« :خذ معك زوجتك
والكلب ،واضرب كل واحد منهما أمام
الملك»
فقال الشاب« :كيف؟»

النور لخدمات الترجمة

قال األب« :إفعل وسترى»
ذهب الشاب في الصباح الى الملك مصطحباً
زوجته وكلبه وقام بضرب زوجته أمام
الملك ...فصرخت وقالت له« :ستندم!»
واخبرت الملك انه يخفي أباه ،وتركته
وانصرفت .ثم قام بضرب الكلب فجرى
الكلب ...تعجّ ب الملك وقال« :كيف الصديق
الوفي والعدو؟»
فقام الشاب باإلشارة للكلب فأتى مسرعاً
يطوف حوله فرحاً به ،فقال الشاب للملك:
«هذا هو الوفاء والعدو»
فاعجب الملك وقال تأتي في الصباح ومعك
أباك ...ذهب الشاب وأخبر والده بأن الملك
يريده أن يُحضر أباه ،فرافق الولد إبنه
وذهبا الى الملك صباحاً.
قرّ ر الملك تعيين األب مستشاراً له بعد كل
اإلختبارات التي نجح بها ونجا الشاب من
القتل بفضل أبيه.
العبرة:
مهما تق ّدم األب في السن فهو كنز ال ندرك
قيمته إال بعد فوات االوان
األب مدرسة فاجعله مستشارك ومكاناً
السرارك وعنده ستجد الحل دائماً....

حكمـة هـذا العـدد

انكليزي <> عريب

Call: 770- 608-3343
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حــــــــل األلعــاب

ساعـه ال يضاهي سعة قلب األب
الكون على اتّ ِ
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لإعالناتكم يف
جريدة النور
�إت�صلوا بنا
على الرقم:
)(770
608-3343

بقلم :الشاعر حس ن حوارنة
أين الشفاه تفيض يف عمري
بعـض الـرواء كنسمة الـفجـر
أنـت الفتـون بهمسـة الــثغــر
تروي الهوى يف لفتة الـنحـر
أهــواك يف رسي ويف جهري
مــياســة فـي قــدك الـفـتـــن
ممـشـوقـة يف طرفـك الوسن ُ
وإذا اقرتبت أصابني الوهــن
وإذا ابتعدت أصابني الشجـن ُ
وأنـا الغـريق بوحشــة الهجــر
كـم أبـتـني بطيوفك املــدنـا
بشـوارع ال تعـرف الوسنــا
فيها سكنت أداعب الـزمــنـا
فيها مشيت فكنت أنـت أنــا
وكــأنـنا مثــل الــدى نــجــري
ال تغرقيني أنت من غرقـت
تـاهـت بحـبي ليـتهـا عرفت
رقص الفؤاد بأضلع عشقت
ذهبت ويف جنبيك قد رقـدت
فـيـك املـتـاه ولـم أكــن أدري
ال تهجري ال تخلقي عـذرا
ال أرتيض شكوى وال هجـرا
ونظمت فيك قصائدا تتـرى
ترعى الوفاء وتنرشالعطــرا
نــلهو بهـا بحدائق الصـدر
سريي بقلبي واعتيل خييل
مـضمـارها صـبح بـال لــيـل
أشـواقـنا مـن بعـدنا تغــيل
أهــواؤنـا قــلــب بال عـقـــل
نحن انبعاث يف الدجى يرسي
سريي بقلبي وارشيب عشقا
ريش سناه الغرب والرشقـــا
املــستحيـل بـطــودنـا يـبـقى
هــو قـمـة شـمــاء ال ت ُـرقــى
صوين الهــوى يـا درة العمر
من جوهر األخالق والتقـوى
أنـت املناهل مـنـبع النجــوى
وأنـا كطـيــر طـار ال يـقـوى
عرض الجناح لكل من يهوى
فخذي بجنحي واسرتي أمري
من ثغرك الولهان محبـريت
منـه الجـواب لــكل أسـئــلتي
وبهـمسة ترعـني مشكلـتي
أو فاكـتبي فـي سفر أخيلتي
إنـي الغريـق بشـاطئ البحر
صوين الشفاه شفاه عاشقتي
وخـذي فؤادي يف مساءلتي
منك الخروج بركـب قافـلتي
أنت الربيع بقفر قاحــلـتـــي
ألـوان حـبـك رقــة الــزهــر
لحم حالل
770-499-7399
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962 Roswell St.
Marietta, GA 30060
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الجواب :ليس هناك حل ممكن للمسألة
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بوفيه غذاء مفتوح

