
234

5678

9101112

13141516

18

27Sep-2/10 األحد

28Sep-2/11اإلثنين
4Oct-2/17 األحد

5Oct-2/18اإلثنين

11Oct-2/24 األحد
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وإن ضاقت بك الحيل؟ سيهبك هللا 
1ربيعاً يكسو أرضك الجدباء..

هذه األتعاب وإن

يأتي اليوم
طالت،، س

الذي ِبـ حصادها

تفخر..

ال تتوقف عندما تتعب،،
 توقف عندنا تنتهي..

ال تتوقف،، تستطيع عمل الكثير 
لنفسك فقط! ابتسم..

أنت عظيمه نفسك التي كابدت
 أن تجعلك في حله الرائعين..

وتشاء أنت من األماني نجمه ** 
ويشاء ربك أن يناولك القمر..

وتشاء أنت من البشائر قطره** 
ويشاء ربك أن يغيثك بالمطر..

حتما ستزهر الدنيا في قلبك ،، 
طالما رب األكوان مدبرها ..

بـِ تتعوض كل حاجة ،،
 والعوض من ربي حلو..

افعل ما يحلو لك،، 
ما يستكين له قلبك..

سأعيش كما أحب،، سأكون كما أريد،، 
لدي الكثير الصنعه هنا،،

ال شيء بمقدوره أن يهزمني..

وما زال األمل في دواخلنا 
يوقظ كل جميل..

استمر فقليل اليوم! مع االستمرار 
يصبح شيئاً عظيماً..

لربما ينتظرك شيئاً أحب 
إليك مما فقدت..

امضي اىل ما ترنو له آمالك..

لن تغرق سفينه من الحياه في بحر من
اليأس،، طالما هناك مجد اسمه " األمل"

واصلي يا بطله :) 
فإن غداً في مضيك أجمل..

17 حارب من أجل األشياء
 التي تحبها..

هان التعب وانطوت أركانه،، اليوم هو الغد
الذي حدثتك نفسك عنه دائماً؛ فال تقلقي..

30Aug-1/11 األحد

31Aug-1/12 اإلثنين

1Sep-1/13 الثالثاء

2Sep-1/14 اإلربعاء

3Sep-1/15 الخميس

4Sep-1/16 الجمعه

5Sep-1/17 السبت

6Sep-1/18 األحد

7Sep-1/19 اإلثنين

8Sep-1/20 الثالثاء

9Sep-1/21 اإلربعاء

10Sep-1/22 الخميس

11Sep-1/23 الجمعه

12Sep-1/24 السبت

13Sep-1/25 األحد

14Sep-1/26 اإلثنين

15Sep-1/27 الثالثاء

16Sep-1/28 اإلربعاء

17Sep-1/29 الخميس

18Sep-2/1 الجمعه

19Sep-2/2 السبت

20Sep-2/3 األحد

21Sep-2/4 اإلثنين

22Sep-2/5 الثالثاء

23Sep-2/6 اإلربعاء

24Sep-2/7 الخميس

25Sep-2/8 الجمعه

26Sep-2/9 السبت

30Sep-2/13 اإلربعاء

1Oct-2/14الخميس

2Oct-2/15 الجمعه

3Oct-2/16 السبت

7Oct-2/19 الثالثاء

7Oct-2/20 اإلربعاء

8Oct-2/21الخميس

9Oct-2/22 الجمعه

10Oct-2/23 السبت

12Oct-2/25اإلثنين

13Oct-2/26 الثالثاء

14Oct-2/27 اإلربعاء

15Oct-2/28الخميس

16Oct-2/29 الجمعه

17Oct-2/30 السبت

20Oct-3/3 الثالثاء

21Oct-3/4 اإلربعاء

22Oct-3/5الخميس

23Oct-3/6 الجمعه

24Oct-3/7 السبت

29Sep-2/12 الثالثاء

18Oct-3/1 األحد

19Oct-3/2 اإلثنين

25Oct-3/8 األحد

26Oct-3/9 اإلثنين

27Oct-3/10 الثالثاء
28Oct-3/11 اإلربعاء

29Oct-3/12 الخميس

30Oct-3/13 الجمعه

31Oct-3/14 السبت

1Nov-3/15 األحد

2Nov-3/16 اإلثنين

3Nov-3/17 الثالثاء

4Nov-3/18 اإلربعاء

5Nov-3/19 الخميس

6Nov-3/20 الجمعه

7Nov-3/21 السبت

8Nov-3/22 األحد

9Nov-3/23 اإلثنين

10Nov-3/24 الثالثاء

11Nov-3/25 اإلربعاء

12Nov-3/26 الخميس

13Nov-3/27 الجمعه

14Nov-3/28 السبت

15Nov-3/29 األحد

16Nov-4/1 اإلثنين

17Nov-4/2 الثالثاء

18Nov-4/3 اإلربعاء

19Nov-4/4 الخميس

20Nov-4/5 الجمعه

21Nov-4/6 السبت

22Nov-4/7 األحد

23Nov-4/8 اإلثنين

24Nov-4/9 الثالثاء

25Nov-4/10 اإلربعاء

26Nov-4/11 الخميس

27Nov-4/12 الجمعه

28Nov-4/13 السبت

29Nov-4/14 األحد

30Nov-4/15 اإلثنين

1Dec-4/16 الثالثاء

2Dec-4/17 اإلربعاء

3Dec-4/18 الخميس

4Dec-4/19 الجمعه

5Dec-4/20 السبت

6Dec-4/21 األحد

7Dec-4/22 اإلثنين

8Dec-4/23 الثالثاء

9Dec-4/24 اإلربعاء

10Dec-4/25 الخميس

11Dec-4/26 الجمعه
12Dec-4/27 السبت

13Dec-4/28 األحد
14Dec-4/29 اإلثنين

15Dec-4/30 الثالثاء

16Dec-5/1 اإلربعاء

17Dec-5/2 الخميس

18Dec-5/3 الجمعه

19Dec-5/4 السبت

20Dec-5/5 األحد

21Dec-5/6 اإلثنين
22Dec-5/7 الثالثاء

23Dec-5/8 اإلربعاء
24Dec-5/9 الخميس

25Dec-5/10 الجمعه

26Dec-5/11 السبت

27Dec-5/12 األحد

28Dec-5/13 اإلثنين

29Dec-5/14 الثالثاء

30Dec-5/15 اإلربعاء

31Dec-5/16 الخميس
1Jan-5/17 الجمعه

2Jan-5/18 السبت


