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  آ3ر�P و�3Nء 356س  ):ددلعاةمكل
مجرد ان قامت الدنيا وانقلبت على رأسها ل

الرئيس االسبق جيمى كارتر اعلن انه سيقابل 
خالد مشعل رئيس المكتب السياسيى لحماس 

!!!وكأنه ارتكب اكبر  
ان المتتبع لالحداث يجد ان كل العالم ياتمر بأمر 

حتى ، اسرائيل وينفذ كل مل يطلبه االسرائيليون 
أن بابا الفاتيكان وهم الطائفة الكاثوليكية االكبر 

  وهو يقوم باول زيارة له الى امريكا فى العالم
تم تحديد جدول زيارته وذلك بأن يزور مجلس 
الجالية اليهودية فى نيويورك  وهذا اكبر اثبات 

لتضخم النفوز االسرائيليى فى العالم شرقه 
وهى حقيقة يجب علينا نحن العرب ، وغربه 

والمسلمين ان نعترف بها ونتعامل معها حتى 
كان مفعوال ونستطيع ان نعد يأذن اهللا فى امر 

العدة والقوة ونكون على االقل مساوين لهذا 
.النفوز االسرائيلى وليس ذلك على اهللا بكبير   

مهندس اتفاقية ( وليس لقاء حماس بكارتر وهو
فحماس التى ترفض كامب ، بجديد ) كامب دافيد 

دافيد ال يعيبها ان تتعامل مع اى جهة تقرب 
ا اليه طالما اننا ال نملك الحق الفلسطينى وتوصلن

اال التمسك بالحق ومقاومة العدوان بما نملك 
ولكن ايضا التفاوض والمناقشة والحوار مع 

منيريد حوارنا هو سالح كبير وفعال فى طريق 
.التحرير   

 إقرأ فى هذا العدد
  

  آ3ر�P و�3Nء 356س العددكلمة *

  2بقلم رئيس التحرير                           ص 

  
ا	�
�	� و��آ�ن : صورة الغالف   *

�� 3ر(   ا	��� �� �Sا T %(�ا56$ /  ا
     3                            ص)�*,; 134*ر

   اخبار الجالية المصرية   *
       4ص                        )حسام جابر/ اعداد (

   ) الحب وهما   (-    أخبار الرياضة    *
  5ص                                ابن البلد / بقلم 
  عيد العمال قرات لك      *
  6ص                طارق المرسى     /   م
  
  7   ص    )     بنت النيل(    لك يا سيدتى*
  

  صحافة المعارضة ومقام الرئاسة  قضية للمناقشة*
                    8ص                               احمد عاشور / بقلم 

        حضارة قدماء المصريين : مختارات   •
  9 صاحمد على                             / اختيارم 

  اربعة و اربعة   ن غير  عنوانصفحة م* 
ايمن /اعد هذا العدد ) طارق عبداللطيف /اعداد م ( 

  10ص                                  طاحون
  منوعاتصفحةال*  
   11ص)      يم مرسىاحمد عبد الحل/شرافإ( 

     
 AL BASHIR MAGAZIN                

  12                                         ص
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  ا������ و��آ�ن ا���� � ���:  صورة الغالف 

  
ان البطالة المنتشرة بين صفوف الشباب وخصوصا الخريجين الجدد تعتبر هى القنبلة الموقوتة  

اد من هذه المشكلة تزايد حدة المشكلة وقد ز،فى اى وقت فى مصر االنفجار والتى تنتظر 
حتى ان الغالء فى االسعار اصبح ، االقتصادية  التى يعانى منها المجتع المصرى والعالم اجمع 

 ٌلوما المظاهرات واالضرابات التى نراها كل يوم فى مصر إال دلي،  يمس كل شيىء فى الحياة  
ونعود الى  موضوع مقالتنا وهو البطالة والسؤال هو لماذ ، مصريين كبير على صعوبة الحياة لل

ال نخطط لمشروع قومى كبير مثل استصالح االراضى او مشروعات الخريجين  التى تمولها 
الحكومة والدولة وبذلك نستوعب هذا الكم الكبير من الخريجين ونحل مشكة من اكبر مشاكلنا هذه 

ماذا ال نيسر للخريجين مجال السفر للخارج وذلك باعطائهم خبرات والسؤال الثانى هو ل. االيام  
لخارج يكون عن طريق التدريب والبرامج التدريبية بحيث ان الخريج الذى يسافر للعمل فى ا

   على وظيفة مناسبة ويستطيع ان يحقق مستقبال باهرا مؤهال ومدربا حتى يحصل

ستثمر الثروة الشبابية خير ستطيع ان تها المعطاء وبحسن تخطيط الحكومة تإن مصر بشباب
.استثمار فنحل مشكلة البطالة ونهيىء مستقبال سعيدا لشبابنا 
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   أخبار رابطة المصريين
  )فى شركات قابكو و كيوفى سى و قاتوفين(
عقد االجتماع العام الثالث ألبناء تم  •

رابطة المصريين فى شركات قابكو 
وكيوفى سى وقاتوفين وذلك فى مساء 

 2008عة الموافق الثانى من مايو الجم
وقد حضر جمع كبير من ، فى نادى دانة 

ابناء الرابطة وتم الموافقة على النقاط 
  :اآلتية

 الموافقة على استمارة العضوية -1
واالشتراك السنوى لالعضاء وهو مبلغ 
مائة ريال سنويا على ان يقوم الزميالن 
سيد عبد العظيم ومحمد طاهر باالشراف 

لصندوق ومتابعته وتقديم تقرير على ا
  .شهرى لمجلس الرابطة

/  الموافقة على اعتذار المهندس -2
نة الطوارىء حسام جابر عن عضوية لج

نشغاله وتصعيد  اكثر االعضاء اصواتا إل
  فى االنتخابات 

 الموافقة على اقامة حفل عائلى يضم -3
شهر مايو  االعضاء وذلك فىجميع 

  .عيد بمسيويكون فى نادى دانة
  

  حسام جابر/  إعداد  مهندس 
  

  :أخبار الرياضة 
 ا���م ا���ا���دى ا����� و 

كرهنا الكورة وكرهنا الرياضة ألن اإلعالم كله دون 
استثناء ينحاز إلي ناد واحد لونه أحمر لون الدم 

نعيب  .ويكاد يفرضه علينا وعلي أطفالنا بالعافية
كيل بمكيالين علي أمريكا وعلي األمم المتحدة أنها ت

وكذلك انتم اإلعالميون والمسؤولون عن الكرة 
والرياضة، فأنا ال أري أي فرق بين هذا النادي 

إذا كان سبب التحيز هو عدد .وبين أي ناد آخر
البطوالت أو األقدمية فهذا سبب غير وجيه، ولكن 
أري أنها ميول شخصية وأهواء ومصالح، والدليل 

قيقية في أندية علي ذلك أنه ال توجد رياضة ح
المحافظات ألنه ال يوجد نفس الدعم وال نفس 

هذا االحتراف المزعوم  .االهتمام وال نفس اإلعالم
يزيد من الكارثة ويزيد من الفجوة بين نادي 

الشياطين وبين باقي األندية، فليس من المعقول أن 
نفرغ األندية من أي موهبة تظهر ونضعها في 

مفيش «ونقول » افاحتر«ونقول !! النادي إياه
» الدوري محسوم من الدور األول«ونقول » منافسة

  .»من قبل أن يبدأ«أو 

يا إخوانا المنظومة كلها غلط والبد من تصحيح 
  .المسار وتصحيح الفكر والثقافة واإلعالم واللوائح

  ابن البلد/اعداد         
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 قصة ومعنى كبير
 المصري لفزيونالت على بيتك البيت برنامج في حدثت جميلة قصة

 جدا عاجلة نخاع زرع عملية محتاج لشخص مرضية حاله عن أعلن سعد محمود االعالمي حلقة فى

 والحالة مصري جنيه مليون حوالي مايعادل اي يورو الف 150 وتحتاج الخارج فى العملية لعمل ومحتاج

 اثناء حصل حتى ليفوناتالت طريق عن التبرعات جمع سعد محمود االعالمي استطاع وبالفعل جدا عاجلة

 شريف اسمه شاب اتصل الحلقة وأثناء مصري جنيه الف 850 حوالي على ساعة من اقل وفي الحلقة

 هذا ان الشاب هذا برر امريكي دوالر اثنين مايعادل اي مصري جنيه 15ب وتبرع الهوا على بالبرنامج

 ابي بن علي قال كما ..محتاج النسان جداً اًجد عظيم مبلغ هو ..لنا بالنسبة القيمة والقليل الزهيد المبلغ

 ان بسبب ضئيل تبرعه ان برر منه أقل فالحرمان القليل اعطاء من تستحي ال :وارضاه عنه اهللا رضى طالب

 احد اتصل االتي حدث نفسها الحلقة وأثناء ذلك بعد الدنيا حطام من بالظبط مايملكه نصف هو المبلغ هذا

 الف بمبلغ ايضاً اتبرع سوف انني :وقال المرضية للحالة جدا محترم بمبلغ وتبرع المتبرعين األشحاص

 ايضا وتبرع المريض للشخص تبرع تاني واحد اتصل وبعدها جنيه 15بـ اتبرع اللي للشخص جنيه

 تبرع شريف الن صدقة من مال مانقص ..اهللا سبحان جنيه خمسمائة بمبلغ جنيه 15بـ اتبرع اللي للشخص

 شريف سعد محمود استضاف جنيه وخمسمائة الف بمبلغ عليه عوض الوقت نفس فى ربنا ..مايملك بنصف

 المصري التلفزيون مبني فى فورا بتعينه االعالم وزير فقام عمل يجد ولم تلفزيوني مصور انه منه وعرف
 ..رعللتب القليل المبلغ من مستحي كان النه مايملك نصف جنيه 15الـ ان يقول ان اضطر انه شريف وقال

 بسبب بالقلب المريضة والدته وسأل وقام بالخارج نخاع لزرع شخص احتياج عن البرنامج اثناء سمع وأنه

 ولسه جنيه ثالثين من اقل :وقالت والدته كام؟ردت معانا احنا :وسألها اخوانها من اثنان وفاة على حزنها

 لشخص البيت فى موجود اللي مبلغال بنصف اتبرع اني تمانعي :شريف فسألها الكهرباء فاتورة مدفعناش

 زيه اللي المريض اال بالمريض ميحسش ماهو له، اتبرع يابني وماله :وقالت والدته ردت محتاج؟ مريض
 وظيفة الى باالضافة جنيه 1500بـ عليه عوض وربنا ..جنيه 15بالـ وابترع شريف اتصل وبالفعل

 من مرة مليون افضل الفقير وصدقة صدقة من مال مانقص اهللا سبحان المصري بالتلفزيون مصور

 ) عليم به اهللا فإن شيء من تنفقوا وما تحبون مما تنفقوا حتى البر تنالوا لن(تعالى قال الغني صدقة
 العظيم اهللا صدق

 

� 3ر ا�f5.$س S35دى/ ا�� �*,; ا
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   عيد العمـال                :قرأت لك 

الذين بذلوا جهودهم الجسدية والفكرية إلعالء مداميك تلك بنيت الحضارة اإلنسانية على يد العمال 
ولكن رغم أهمية الدور الذي يلعبونه تعرض العمال لشتّى صنوف القهر والتعذيب  .الحضارة

والعمل في الظروف القاسية وغير المالئمة، وليس أدّل على ذلك من نظرة سريعة إلى التاريخ 
أغلب الحضارات القديمة، فكانوا يستعبدون ويستغلون في الذي يخبرنا عما تعرض له العمال في 

أعمال قاسية شاقّة دون تأمين مستلزمات راحتهم الحياتية، فكانوا يجبرون على العمل في المناجم 
  .وغيرها.. وتعبيد الطرق وبناء القصور واألسوار

ض له العمال، وقد تنبه عدد من المتابعين في عصر النهضة الصناعية في أوروبا، لما يتعر
فرفعوا لواء الدفاع عنهم، وطالبوا بتحسين ظروف العمل، وتأمين متطلبات عيش كريم لهؤالء 

العمال، وتمخّض عن تلك التحركات والمطالب ظهور عدد من الجمعيات والهيئات والنقابات 
لى كتنظيم نقابي يسعى إ" فرسان العمل"م تأسست في أمريكا منظمة 1869ففي عام  .العمالية

تحسين األمور وتخفيض ساعات العمل، ومع تطور الحركة النقابية نجحت مجموعة من القيادات 
مايو /م، وتبنّت هذه الهيئة الدعوة العتبار األول من أيار1886النقابية في تكوين هيئة للعمال عام 

لمهن من ذلك العام يوماً لإلضراب العام من أجل تخفيض ساعات العمل إلى ثماٍن في جميع ا
والصناعات، وقد حصلت مصادمات بين العمال والشرطة أدت إلى سقوط عدد من القتلى، وألقي 

  .القبض على عدد من قيادات ذلك التحرك وحوكموا، وأعدم أربعة منهم
مايو الذي صار ذكرى تستعاد كل عام، وما /ومنذ ذلك اليوم اتّسع االهتمام باليوم األول من أيار

ماً عالمياً للعمال، يحتفل به في كل أنحاء العالم بهدف لفت األنظار إلى دور لبثت أن اعتبرت يو
  .العمال ومعاناتهم، والعمل على تأمين متطلبات عيش كريم لهم

وأئمته ) لى اهللا عليه وسلمص(وختاماً يجب أال يغيب عن بالنا أن اإلسالم، ممثالً برسوله الكريم
  قوق العمال وضرورة إكرامهم واالهتمام بشؤونهماألطهار، نبه منذ مئات السنين إلى ح

  

  طارق المرسى / "ويكبيديا"اختيار من موقع 
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 جاذبيتها ابتسامة المرأة سر          لك يا سيدتى

سر جاذبية المرأة واالبتسامه تدخل البهجة واالنشراح الى  المعروف ان االبتسامه هي
لكن ينبغي ان تكون اللثة ..تألقا وشبابا في عيون األخرين  النفوس وتجعل المرأة اكثر

فمن الممكن ان . واالاعطت االبتسامة عكس ماهومقصودمنها واالسنان في صحة جيدة
المعروف انه كلما تقدمت المرأة في السن .في نفسها تشوه صورة المرأة وتهز ثقتها

لهذا . ألطعمة والمشروباتتأثيرآ سلبيآ عليها وا تغير لون اسنانها كما ان للتدخين
المرأة بأسنانهافتصبح ابتسامتها اكثر جماآل  ينصح خبراء الصحة والجمال بأن تعتني

 واشراقآ

                                     

 وصايا للزوجة

 البنتها ام إياس وصية أمامة بنت الحارث

  :لما هيئت ام اياس بنت عوف الى زوجها ملك كندة قالت لها امامة 

 إن الوصية لو تركت لفضل ادب تركت لذلك منك ولنها تذكرة للغافل ومعونة: أي بنية 

 للعاقل ، ولو ان امرأة استغنت عن الزوج لغنى ابويها وشدة حاجتهما اليها كنت اغنى

انك فارقت : أي بنية .الناس عنه ، ولكن النساء للرجال خلقن ولهن خلق الرجال
العش الذي فيه درجت الى رجل لم تعرفيه وقرين لم الجوالذي منه خرجت ، وخلفت 

  كابملكه عليك رقيبا ومليكا ، فكوني له امة يكن لك عبدا وشي تألفيه فأصبح

  

 

  ��� ا����/إ�اد 
  



   هـ 1429       رجب)الحادية عشر نة سلا( 125 لعدد          ام 2008مايو   

 


	� ا������  
  Web site www.saidabulazayem.netطـر،قــة يـصدرهـا  املصريون يف يهـرـة شلـجـم

                                                                �����������,( $ ا+*/ر! � ا�  @3رق 4<$ ا�=> ;:ا56$ %�,-،%�ا:(9:أ56$ 134*ر،ا�12اف ا�/.-/ا�()ا�'،  %$�� ا
����� ص �   mail -  eqa.net.rqata@sazayem : 50155ب .                                                                :E 5 ا��5ا,Dت +B,' ر! � ا

  8 

  صحافة المعارضة فى مصر ومقام الرئاسة: قضية للمناقشة 
 ) T %(�3�9 ا�h/�e- ر,3�9 ار,=3f اN% -�ا+�اه ' k 4- //- ا56$ 134*ر ا�- ا�i% 9=j5 �ا ا

�- +(.*ان��*ن"وا % 'foوا p % qo3رك " ا>% � !����ة s6' اh ل*@ -�وهvw ، و3f h ا31رة ا
 3fN =)P9 و=j5�3�9 ه- رد اN5�  ) ا

 عاشور بن احمد  الخليل يكون ان اهللا وادعو والصاحب والرفيق الصديق االستاذ

  ومفيدة مثمرة جد انها اقول وللحق وهى ومعارضاتك ومناظراتك مناقشاتك الى اشتقت كم

   ومناقشتك بمعارضتك إال يستيقظ ال عندى والفكر الشعر شيطان ان اشهد وانا

 حافظ الحليم عبد حبيبك يقول كما بالمعارك فاهال

 خليفة ومنهم الكثير فقبله الحكم فى البقاء اطال من هو فقط مبارك الرئيس ليس احمد سيد يا 

 عبد وجمال الحديثة مصر مؤسس على محمد وكذلك عفان ابن عثمانو الخطاب بن عمر المسلمين

 17 تاتشر ومرجريت عام 28زيمبابوى فى وموجابى عاما 30 القذافى عاماوالعقيد  18الناصر

 ما ان ارى ولكننى كثيرا الحكام بقاء اؤيد ال انا الكثيرعموما وغيرهم عام 35 وكاسترو عاما

 هناك هل عليك فباهللا مبارك للرئيس وسلوك يرس حسن شهادة هو عيسى ابراهيم كتبه

 وماذال عيسى ابراهيم كتبه ما الحاكم عن وكتب كاتب تجرأ ان العصور من عصر اى فى

  له معارضتنا رغم لمبارك اهللا امام شهادة انها يريد ما يكتب طليقا حرا
 عندما الناصر عبد عهد فى والتعليم التربية وزير وهو مراد حلمى محمد كالدكتور رجال ان ويكفى 

 مراد حلمى الدكتور واختفى اقاله الناصر عبد ان فيه مصيبا وكان قرار فى الناصر عبد مع اختلف

 يسمح الذى الحاكم هو اين اهللا  بعهد لى قل ثم البارحة من نحن فاين  الناصر عبد وفاة حتى

 عين جامعة مدير ان لساداتا الرئيس عهد بداية فى اذكر اننى اآلن يحدث مثلما وانتقاده بمعارضته

 وربما مجنون انه اعلنت ان الحكومة من كان فما السادات ضد للرئاسة نفسه يرشح ان اراد شمس

 اال معنا ينفع ال المصريين نحن عاشور ابن احمد الفاضل العباسيةأخى فى عمره باقى قضى

 وتذهب ونفشل ونتنازع قاتلفنت الحرية جو فى اما نتكلم وال سالم فى فنعيش والجبارين الديكتاتور

   وسلم عليه اهللا صلى قال كما االرض جند خير واهلها االرض فى كنانته مصر اهللا حمى ريحنا
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    ابن البشير: اعداد               الحب وهماً       :       االدب ركـن 
  الـدرس صاحـبنا  وعب ـأخيراً إست أخيراً 

 تُخـفيِه النفسفهم المقصود من األحـداث وما 

ـَم وكان يعـيشُ بال ِحس قـد كان  يعيشُ الوه

 أخيراً 

 محض خُرافة أدرك أن الحب من طرٍف واحٍد 

 وأن الحب في هذه  األياِم فـن و قدرةٌ  و ثقافة

 من البساطة  فالخبرةٌ والطرافة وصاحبنا أبسطُ

 أخيراً 

أن ال أمَل في حِب إمرأٍة ترفضه نياهافي د أيقن 

 حِب إمرأة فشلتَ ذاتَ يوٍم في حبها وفي هواها

 نفسهاوالتري في الوجودِ سواها إمرأٍةالتحب إال

 أخيراً 

 وداعـا يقوُل صاحبنا للحِب  وللحبيِب  وداعـاً

 فهذه آخر رساالتي إليِك  حيثُ ال تنفع الشفاعة

  نوع من الشجاعة وحيثُ يكون الهروب مـن 

 أخيراً 

 النهاية ستارعلي خشبة المسرِح وجاءتُأسِدَل ال

 لم يدِر  صاحبنا  أنه ليس  له دور  منذُ  البداية

 لم يكن من فصـول الرواية وأن كلَّ ما حـدثَ

 أخيراً 

 الليالء غاب البدر حزيناً وبكت النجومُ في الليلةُ

 ما أسهَل أن نحطم بأيدينا في غروٍرأغلي األشياء

 ذاألزِل كان من صنِع النساءيا سيدتي إن الغدرمن

•  



   هـ 1429       رجب)الحادية عشر نة سلا( 125 لعدد          ام 2008مايو   

 


	� ا������  
  Web site www.saidabulazayem.netطـر،قــة يـصدرهـا  املصريون يف يهـرـة شلـجـم

                                                                �����������,( $ ا+*/ر! � ا�  @3رق 4<$ ا�=> ;:ا56$ %�,-،%�ا:(9:أ56$ 134*ر،ا�12اف ا�/.-/ا�()ا�'،  %$�� ا
����� ص �   mail -  eqa.net.rqata@sazayem : 50155ب .                                                                :E 5 ا��5ا,Dت +B,' ر! � ا

  10 

"   9�/x y% � z 3           " 4.*انf%$N� $635ن واfh            م ا4$اد  /y563*ن ا�@  
  

  أر+(9..و .. ٌ أر+(9
  

  :ابن القيم رحمه اهللا قال
 : أربعة أشياء تُمرض الجسم

  الكثير ، واألكل الكثير ، والنوم الكثير، الكالم
  . والجماع الكثير

 :تهدم البدن ةوأربع

  .والجوع ، والسهر ، والحزن ، الهم

  :تيبس الوجه وتذهب ماءه وبهجته وأربعة

  وكثرة السؤال عن غير علم ، ، والوقاحة ، الكذب
  . وكثرة الفجور

  :وبهجته تزيد في ماء الوجه وأربعة

  .والوفاء ، والكرم ، والمروءة ، التقوي

  :تجلب الرزق وأربعة

 ثرة االستغفار باألسحار، وتعاهد الصدقة ، والِذكر أول النهارالليل ، وك قيام

  .وآخره

  :تمنع الرزق وأربعة

 .والخيانة الصبح ، وقلة الصالة ، والكسل ، نوم
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  9�/x 5.*34ت�  %�,- ا��5 $ 4<$ ا56$/م ا4$اد                                            ا
 

 

    .........6< <- �3 ر,*ل ا{ 
   

$�    ا�5oك  وا�3N5@(9 ا~,D% 9ا
 

 
 

 
  

 ا�3N5@(9 إ�3Nف إ�- �k(*ن ا�$35oرآ 9 وا�N.*ات ا�*زراء ور! � ا�$35oرك ,/ �

 � 6p=x3!� وk���Te ا�3N5@(9 ا,��5ت وإذا �*رو %= 3ر 2 إ�- اh $)+ 7 �f1أ -� إ
�h �5- ا�h 9)@3N5- آ3s% Tن h- ا�< �*رو %= 3ر 40ko 4= .3 ان �j h 3.ه y% و  p

�h �5- ا�3fر 9N N6 ا~,Dم ko ا��3 ان �j1 -ء و� T9 وآ%*s��وا�E.�5 وا��TN وا
 9N N��� �N اهT ا�/f' و�(*دون ا�- اk� -�و�$ر ا��,*ل ا�x '��s=- ا{ 4= � و,=' 6

 ��ا%3 اهT ا�s/� ا�f =4 �6 y�w' ا��fh �/s~ء %��f' ا�- ا{ ، و��%.*ن +D,~3م ور,*
 -�3)Pو �o3�>,  

fh � �*�� ........ 3 ا�3f ا�k5=5*ن ا�- ا�3N5@(9 وا�(T5 وا�/f' وا
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Psychology tests –Dream house 

 

1. You are walking in the woods. Who are you walking with?  

2. You are walking in the woods. You see an animal. What kind of animal is it?  

3. What interaction takes place between you and the animal?  

4. You walk deeper into the woods. You enter a clearing and before you is your dream house. Describe 
its size.  

5. Is your dream house surrounded by a fence?  

6. You enter the house. You walk to the dining area and see the dining room table. Describe what you 
see on and around the table.  

7. You exit the house through the back door. Lying in the grass is a cup. What material is the cup made 
of (ceramic, glass, paper, etc.)?  

8. What do you do with the cup? 

Analysis 

  
1. The person you are walking with is the most important person in your life. 

2. The size of the animal is representative of your perception of the size of your problems.  

3. The severity of the interaction you have with the animal is representative of how you deal with your 
problems (passive, aggressive).  

4. The size of your dream home is representative of the size of your ambition to resolve your problems.  

5. No fence is indicative of an open personality. People are welcome at all times. The presence of a 
fence is more indicative of a closed personality. You would prefer people to not drop by unannounced.  

6. If your answer did not include food, people, or flowers then you are generally unhappy.  

7. The durability of the material with which the cup is made is representative of the perceived durability 
of your relationship with, the person from number 1. For example, Styrofoam, plastic, and paper are 
disposable; Styrofoam, paper, and glass (ceramics) are not durable; and metal and plastic are durable.  

8. Your disposition of the cup is representative of your attitude toward the person in number 1.  
  

By ; Eng. Ahmad  Ezz 


