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افادت صحیفة "یني شفق" التركیة أن الوالیات المتحدة تنفذ خ�ط�ط�ا س�ری�ة ج�دی�دة ل�ن�ق�ل 
وذك�رت  .اإلرھابیین من المنطقة عبر ال�ع�راق ب�أس�م�اء ووث�ائ�ق وج�وازات س�ف�ر م�زی�ف�ة

الصحیفة أن وكالة المخابرات المركزی�ة أع�ل�ن�ت ع�دة م�ن�اط�ق م�ن دی�ر ال�زور ك�م�ن�اط�ق 
ویقوم البنتاغون في ال�م�ن�اط�ق  .عسكریة وأغلقتھا لدخول السكان المدنیین وخروجھم منھا

التابعة لھ باستجواب أفراد مختارین. ویتم بعد ذلك نقل المقاتلین إلى نقاط تجمع "داع�ش" 
في معسكرات، وبعضھم اآلخر إلى معسكرات سریة یتم تحدیدھا من قبل وكالة ال�م�خ�اب�رات 

وأشارت الصحیفة إلى أن ممث�ل�ی�ن ع�ن ال�م�خ�اب�رات اإلس�رائ�ی�ل�ی�ة وال�ف�رنس�ی�ة  .المركزیة
والبریطانیة یزورون تلك المعسكرات السریة. ویتم فیھا إعداد وتوزیع البطاقات الشخص�ی�ة 

وأك�دت "ی�ن�ي ش�ف�ق" أن  .وجوازات السفر من أجل توفیر خروج اإلرھابیین عبر العراق
 زعیم "داعش" أبو بكر البغدادي یعمل تحت إشراف الوالیات المتحدة. 

ونشرت صورتھ داخل سیارة أمریكیة مدرعة. كم�ا أك�د مس�ل�ح�و "داع�ش" ال�ف�اری�ن م�ن 
إال أن الصحیفة لم تح�ص�ل ع�ل�ى م�ع�ل�وم�ات ح�ول م�ك�ان  .ھجمات "الباغوز" ھذه الصور

 .ووقت التقاط ھذه الصورة

  ا  ورة ة اي

  ا ا   م ارب ا 
 

أقرت وزیرة الصناعة الفیدرالیة كارین اندروز الیوم بأن االئتالف لن یتمكن على االرجح من 

تنفیذ التزامھ بترشیح نساء عن نصف المقاعد المضمونة الربح بحلول العام الفین وخمسة 

وعشرین. واعتبرت اندروز انھ یجب تعدیل ھذه السیاسة، عبر البدء بتخفیض الھدف من 

 خمسین بالمائة الى ثالثین بالمائة. ورأت ان تخفیض العدد سیجعل تنفیذ المھمة اكثر سھولة.

من جھتھا، نائبة زعیم المعارضة تانیا بلیبرسیك قالت ان رئیس الوزراء سكوت موریسون 

ما یزال في حالة انكار لوجود مشكلة مع النساء في حزب االحرار رغم الشكاوى العلنیة 

 المقدمة من نساء في الحزب.

طد اء ا ا  ااث  

   ن ردن
  
شھدت جلسة برلمان اقلیم كوردستان، الیوم الثالثاء فوضى من قبل اعضاء الجیل  

وطلب اعضاء الجیل  .الجدید الذین اعترضوا على الیة نوزیع اعضاء اللجان البرلمانیة
الجدید تسمیة اعضاء من كتلتھا في اللجان الرئیسة وبخاصة اللجنة المالیة 

من جانبھ قدم نائب رئیس البرلمان ھیمن ھورامي، شرحا اللیة توزیع  .واالقتصادیة
وبموافقة جمیع رؤساء الكتل  1.4اللجان واشار الى انھا تمت وفق نظام سانت لیغو 

وعند محاولة سكرتیرة البرلمان قراءة اعضاء اللجان احدث اعضاء الجیل  .البرلمانیة
الجدید فوضى في البرلمان العاقة التصویت على اللجان، لتطلب منھم رئیسة البرلمان 

 فاال فرید مغادرة الجلسة وفقا للنظام الداخلي الفقرة الرابعة.

اتھم مسؤول امریكي كبیر، ایران بالسعي لتح�وی�ل 

العراق الى "محافظة ایرانیة" تس�ت�خ�دم�ھ�ا ل�ن�ق�ل 

 الصواریخ واألسلحة في المنطقة.

وجاءت تص�ری�ح�ات ال�م�م�ث�ل االم�ری�ك�ي ال�خ�اص 

إلی��ران ب��رای��ان ھ��وك ب��ع��د س��اع��ات ع��ل��ى زی��ارة 

 الرئیس االیراني حسن روحاني الى العراق.

ووصل روحاني الى ب�غ�داد ی�وم االث�ن�ی�ن ف�ي اول 

زیارة لھ تستمر ثالثة ایام، ت�م ف�ي اول�ھ�ا ت�وق�ی�ع 

عدة اتفاقات تجاریة أولیة للمساعدة ف�ي ت�خ�ف�ی�ف 

وطأة العقوبات األمری�ك�ی�ة ال�ج�دی�دة ع�ل�ى ای�ران. 

وم�ن ب�ی�ن االت�ف�اق�ات خ�ط��ة ل�ب�ن�اء خ�ط ل�ل�س�ك��ك 

الحدیدیة یربط البلدی�ن. وت�ھ�دف االت�ف�اق�ات ال�ت�ي 

جرى توقیعھا بعد قلیل من بدء زیارة روحاني إلى 

التأكید على أن طھران ال تزال تلعب دورا مھی�م�ن�ا 

في العراق رغم الجھود األمریكیة ال�رام�ی�ة ل�ع�زل 

 الجمھوریة اإلسالمیة.

وقال برای�ان ھ�وك ف�ي م�ق�اب�ل�ة م�ع ق�ن�اة ال�ح�رة 

االمریكیة إن الحكومة اإلیرانیة ال تضع اإلیرانیی�ن 

على سلم أول�وی�ات�ھ�ا "ف�ل�م�اذا س�ی�ض�ع روح�ان�ي 

رفاھیة الشعب ال�ع�راق�ي ع�ل�ى س�ل�م أول�وی�ات�ھ". 

وتابع ھوك "إذا كان األمر یت�ع�ل�ق ب�أم�ن وس�ی�ادة 

 واستقرار العراق فإن إیران لیست الجواب".

وأضاف أن "إی�ران ت�ری�د ف�ت�ح ط�ری�ق عس�ك�ري 

سریع عبر شمال الشرق األوسط یمكن استخ�دام�ھ 

من قبل الحرس الثوري لنقل الصواریخ واألسلح�ة 

 والمقاتلین".

وقال إن إیران "ترید ت�ح�وی�ل ال�ع�راق ل�م�ح�اف�ظ�ة 

 إیرانیة".

ومن المقرر أن یزور روح�ان�ي م�دی�ن�ت�ي ك�رب�الء 

 والنجف یومي الثالثاء واألربعاء على التوالي.

وق�ال��ت وس��ائ��ل اإلع��الم ال�رس��م��ی��ة اإلی��ران��ی��ة إن 

الرئیس اإلیراني س�ی�ل�ت�ق�ي م�ع ال�م�رج�ع األع�ل�ى 

 للشیعة في العراق آیة هللا علي السیستاني.

وكان مسؤول ایراني كبیر قال لوكالة روی�ت�رز إن 

"العراق ق�ن�اة أخ�رى إلی�ران ل�ت�ف�ادي ال�ع�ق�وب�ات 

األمریكیة الجائرة" معتبراً زیارة روحاني ف�رص�ة 

لالقتصاد اإلیراني. ویعتم�د ال�ع�راق ع�ل�ى واردات 

الغاز اإلیرانیة في تشغیل شبكة ال�ك�ھ�رب�اء وط�ل�ب 

تمدیدا لإلعفاء الذي منحتھ لھ ال�والی�ات ال�م�ت�ح�دة 

من العقوبات لی�واص�ل اس�ت�ی�راد ال�غ�از اإلی�ران�ي. 

ودخلت العقوبات األمریك�ی�ة ع�ل�ى ق�ط�اع ال�ط�اق�ة 

اإلیراني حیز التنفیذ في تش�ری�ن ال�ث�ان�ي ن�وف�م�ب�ر 

مما جعل االقتصادي االی�ران�ي ی�ع�ان�ي م�ن  2018

ص��ع��وب��ات االم��ر ال��ذي دف��ع ق��ادة ال��ج��م��ھ��وری��ة 

االس��الم��ی��ة ل��م��ح��اول��ة ت��وس��ی��ع ن��ط��اق ال��ع��الق��ات 

 التجاریة مع دول الجوار.

  ااق " إام"ا  اان 



                 Wednesday  

Issue No.  690 • 13 Mar  19 • Year 14 AL- iraqia 02 

  كــروي لقاءمرت علینا  االثنین الماضي ذكرى اول 
تصفی ضمن واالسترالي العراقي المنتخبین بین جمع

وق�د  1974  میونخ لموندیال المؤھلة العالم كاس ات
اقیم اللقاء في سدني وتحدیدا في الح�ادي عش�ر م�ن 

وانتھى ل�م�ص�ل�ح�ة الس�وك�وروز ب�ث�الث�ة  1973 اذار
اھداف لھدف ضمن مباریات مجموعة ض�م�ت ایض�ا 

نیوزلندا واندونسیا واستطاع السكوروز من   كال من
التأھل بفارق نقطة واحدة ع�ن ال�م�ن�ت�خ�ب ال�ع�راق�ي 
وللحدی�ث ع�ن ھ�ذه ال�ذك�رى وام�ور اخ�رى ال�ت�ق�ت 
العراقیة بالمدرب الذي قاد المنتخ�ب االس�ت�رال�ي ف�ي 

ان   استطاع  حینھا وھو رایل راسك الذي اشار بانھ
یكون فریقا ج�ی�دا ق�ادر ع�ل�ى ال�م�ن�افس�ة وھ�و ض�م 
مجموعة من الالعبین من بینھم رون ك�وري وج�ی�م 
فرایزر لحراسة المرمى ودوك اتجینوفیستش وب�ی�ت�ر 

ومانفیرد شایفر وبوبي ھ�وغ   (قائد الفریق) ولسون
مك�اوي وراي ری�ت�ش�ارد  ریتشارد وجیم مكاي وراي

وادری����ان ال  واری����ن رون����ی����وج����ون����يوج����ی����م 
  تولســون وماكس بارتز التصفیات وراي ھداف 60

وبرانكو بیجیفی�ت�ش وای�رن�ي ك�ام�ب�ی�ل وات�ي اب�ون�ي 
وجون واتكس وكول ك�ی�وران وب�ی�ل ف�وج�ت�ی�ك وق�د 
خ�اض ال�م�ن��ت�خ�ب االس�ت��رال�ي اول�ى م��ب�اری�ات ھ��ذه 
المجموعة امام المنتخب النیوزلندي الذي رف�ض ان 
یلعب مباراتي الذھاب واالیاب في استرالیا بل خ�اض 
مباراة الذھاب على مل�ع�ب ن�ی�وم�ارك�ت ف�ي اوك�الن�د 

وانتھ�ت  1973 والتي جرت في الرابع من شھر اذار
ھ�ذه ال�م�ب�اراة  ب�ع�د بالتعادل االیجابي بھدف لھ�دف .

(ارید ان اش�ی�ر  كان لقاء المنتخب العراقي في سدني
ھنا بان المنتخب العراق�ي وص�ل س�دن�ي ب�ع�د رح�ل�ة 
جویة شاقة اس�ت�م�رت ی�وم�ا واح�دا م�ن ب�غ�داد ال�ى 

ساعة  72 سنغافورة ومن ثم سدني حیث وصلھا قبل
من المباراة وكان یدرب ال�ف�ری�ق ال�ع�راق�ي ال�م�درب 
الھنغاري توالكي یوال وضمت البعث�ة ث�م�ان�ی�ة عش�ر 

العبا لحراسة المرمى كان ھناك كل من ست�ار خ�ل�ف 
وجالل عبد الرحمن وعب�د ال�رزاق دخ�ی�ل ام�ا ب�ق�ی�ة 

وم�ج�ب�ل  (ق�ائ�د ال�ف�ری�ق) الالعبین ف�ھ�م ع�ب�د ك�اظ�م
فرطوس ودكلص ع�زی�ز وص�اح�ب خ�زع�ل وری�اض 
نوري وشدراك یوسف وعمو یوسف وبش�ار رش�ی�د 
وصباح حاتم وعبد الرزاق احمد وصالح عبید وعلي 
كاظم ورحیم كریم وقیصر حمید واحمد صبحي عل�م�ا 

مدرب لح�راس ال�م�رم�ى ول�م   انھ لم یكن مع الفریق
ی�ت�واج�د اي م�ت��رج�م وم�ن دون اي م�درب ل�ل�ی�اق��ة 

ب�ان�ھ اس�ت�ط�اع ان ی�درس   واش�ار راس�ك ) البدنی�ة
الفریق العراقي جیدا ویحد من خطورة الع�ب�ی�ھ ف�ھ�و 
استعان ببعض المدرب�ی�ن ال�ی�وغس�الف ال�ذی�ن ك�ان�و 
یدربون في الكویت والسعودیة ومن بینھم بروستش 

ص���ف���ح���ات  9( ال���ذي زودوه ب���م���ل���ف���ات خ���اص���ة
 عـن الالعبین العــــــراقیین وعـن  بھا) یحتفظ الیزال

اسلوب لعب الفریق العراقي وكیفیة الحد من خطورة 
العبیھ وبالفعل استطاع الفریق االسترالي من ال�ف�وز 
على العراق بثالثة اھ�داف ل�ھ�دف ال�م�ب�اراة ش�ھ�دت 
حضورا جماھیریا كبیرا في ذلك الوقت قدر ب�ح�وال�ي 
الثمانیة والعشرین الفا شوط ال�م�ب�اراة االول ان�ت�ھ�ى 

(ع�ب�د  3 سلبیا علما ان قائد ال�ف�ری�ق ص�اح�ب ال�رق�م
اصیب اصابة بلیغة في راسھ ورفض الخ�روج  كاظم)

من المباراة وك�ان ذل�ك ف�ي ال�دق�ی�ق�ة ال�ع�اش�رة م�ن 
 المباراة. 

في شوط المباراة الثاني تغیر كل شيء استطاع راي 
ریتشاردز ان یسجل الھدف االول ب�ع�د ارب�ع دق�ائ�ق 
من بدایة الشوط الث�ان�ي واض�اف ادری�ان ال�ی�س�ت�ون 
الھدفین الثاني والثالث قبل ن�ھ�ای�ة ال�م�ب�اراة ب�ع�ش�ر 
دق��ائ��ق ھ��دف ال��ع��راق ال��وح��ی��د ج��اء ف��ي ال��دق��ی��ق��ة 

(اشیر ھنا الى انھ من  (سجلھ ریاض نوري) االخیرة
اسباب الخسارة كان ابعاد الحارس االس�اس�ي س�ت�ار 
خلف واالس�ت�ع�ان�ھ ب�ال�ح�ارس ج�الل ع�ب�د ال�رح�م�ن 
باالضافة الى ان ال�ف�ری�ق ل�م ی�ت�ك�ی�ف م�ع الس�اع�ة 
البیلوجیة حیث ھناك فارق ال�وق�ت ی�م�ت�د ال�ى ث�م�ان 
ساعات والفریق العراقي وصل الى سیدني قبل ثالث�ة 
ایام فقط من المباراة). الفریق االسترالي استطاع ان 
یتصدر فرق م�ج�م�وع�ت�ھ ح�ی�ث ت�ع�ادل م�رت�ی�ن م�ع 

نیوزلندا بھدف لھدف وبثالثة اھداف لكل فریق وف�از 
على الفریق العراقي اوال بثالثة اھداف لھدف وثان�ی�ا 
تعادل معھ في ملبورن سلبیا وتغلب على ان�دون�ی�س�ی�ا 
مرتین بھدفین لھدف اوال وبس�ت�ة اھ�داف ف�ي اخ�ر 
مباریات المجموعة بعدھا التقى المنتخب االس�ت�رال�ي 
نظیره االیراني في مباراتین ففي مباراة الذھاب الت�ي 
جرت في سدني فاز بثالثة اھداف نظیفة وفي مب�اراة 
االیاب خسرھا االسترالیون بھدفی�ن ل�ی�ن�ت�ق�ل ب�ع�دھ�ا 
الفریق لمباراة الحسم والتي كانت مع منتخب ك�وری�ا 
الجنوبی�ة ح�ی�ث ان�ت�ھ�ت م�ب�ارات�ي ال�ذھ�اب واالی�اب 
ب���ال���ت���ع���ادل االول���ى ب���دون اھ���داف وال���ث���ان���ی���ة 

لیخوض الفریقین مباراة حاسمة ف�ي ھ�ون�غ   بھدفین
كونغ انتھت بفوز االسترالیین ب�ھ�دف ح�م�ل ت�وق�ی�ع 
جیم مكاي ومن ثم تحقیق الحلم باللعب في م�ون�دی�ال 

ضمت الب�ل�د ال�م�ض�ی�ف  فیمجموعة میونخ حیث لعب
ب�ث�الث�ة اھ�داف   المانیا الغربیة وقد خسرت استرالی�ا

وخس�رت�ھ�ا  (في حین�ھ�ا) نظیفة وامام المانیا الشرقیة
بھدفین وتعادل�ت م�ع تش�ی�ل�ي ب�دون اھ�داف واش�ار 
راسك الى انھ تلقى عدة عروض مغریة ف�ي ح�ی�ن�ھ�ا 
لتدریب المنتخب االی�ران�ي وك�ذل�ك ل�ت�دری�ب ات�ل�ت�ك�و 
مدرید ولكنھ رفضھا جمیعا وحول رای�ھ ب�ال�م�س�ت�وى 
الذي ظھر علیھ المنتخب االسترالي في بطول�ة اس�ی�ا 
والتي اختتمت مؤخرا في االمارات ق�ال راس�ك ب�ان�ھ 
من طبعھ الینتقد عمل المدربی�ن ك�ون�ھ م�درب ایض�ا 
ولكنھ اشار بانھ لم یبرز اي العب في ال�ف�ری�ق ال�ذي 
استطاع ان یقدم عروضا س�ی�ئ�ة ف�ي ھ�ذه ال�ب�ط�ول�ة 
خس�����ر اول م�����ب�����اراة ام�����ام االردن وف�����از 

وف��از بص��ع��وب��ة ع��ل��ى س��وری��ا  ) ف��ل��س��ط��ی��ن ( ع��ل��ى
واوزبكستان وخس�ر ام�ام االم�ارات ل�م ی�ك�ن ھ�ن�اك 
تعویض لغیاب بعض الالعبین المعتزلین ومنھ�م ت�ی�م 
كاھیل وجی�دی�ان�ك وف�ي ال�م�ب�ارات�ی�ن االخ�ی�رت�ی�ن ل�م 
یستطیع الفریق ان یسج�ل اي ھ�دف وان�ت�ق�د راس�ك 
عمل االتحاد االسترالي لكرة القدم كونھ اناط م�ؤخ�را 
بمھمة تدریب المنتخب االولمبي الى المدرب كراھ�ام 
ارنولد الذي فشل م�ع الس�وك�وروز ف�ي ك�اس اس�ی�ا 
حیث اشار بانھ ھناك العدید من الم�درب�ی�ن ال�ج�ی�دی�ن 
الذین ینتظرون الفرصة ومنھ�م م�درب ن�ادي ب�ی�رث 

كلوري توني بوبوفیتش الذي یقوم بعمل رائع والذي 
وایض��ا ھ��ن��اك   ی��ت��ص��در ف��رق ال��دوري االس��ت��رال��ي

المدرب كیفن موسكات ال�ذي ی�ق�ود ف�ری�ق م�ل�ب�ورن 
وفي سؤال للعراق�ی�ة ح�ول ف�ی�م�ا اذا ك�ان   فیكتوري

االتحاد االسترالي لكرة القدم یتواصل معھ او ی�دع�وه 
الى بعض المناسبات المھمة قال راسك ب�ان االت�ح�اد 
االسترالي الیتواصل معھ والیدعوه الى ال�م�ن�اس�ب�ات 
المھمة فمناسبة مرور ارب�ع�ی�ن ع�ام�ا ع�ل�ى ت�واج�د 
المنتخ�ب االس�ت�رال�ي ف�ي ال�م�ون�دی�ال وال�ت�ي ك�ان�ت 

ح�ی�ث   فكنت انا من دعوت ونظم�ت ل�ھ�ا 2014 عام
تمت دعوة جمیع الالعب�ی�ن ال�ذي ش�ارك�وا ف�ي ذل�ك 
الوقت في احتفالیة خاصة واشار راسك الى انھ ف�ق�ط 
تلقى اتصاال ھاتفی�ا م�ن رئ�ی�س االت�ح�اد االس�ت�رال�ي 
دیفید غالوب یدعوه الى مباراة المنتخ�ب االس�ت�رال�ي 
امام الھندوراس والتي جرت العام ال�م�اض�ي ول�ك�ن�ھ 
رفض ذلك وحول رایھ بالفریق العراق�ي ف�ي ب�ط�ول�ة 
اسیا االخیرة اشار راسك ال�ى ان ال�ف�ری�ق ال�ع�راق�ي 
فریق منظم یملك مجموعة جیدة من ال�الع�ب�ی�ن وان 
المدرب كاتانیش م�درب ك�ف�وء ف�ھ�و م�ن ال�م�درس�ة 
الیوغسالفیة التدربیبة التي ینتمي ل�ھ�ا راس�ك ح�ی�ث 
ان كاتانش كان العبا كبیرا في صف�وف س�ام�ب�دوری�ا 
وشت�وت�غ�ارت وایض�ا م�درب�ا ك�ب�ی�را م�ع ال�م�ن�ت�خ�ب 
السلوفیني ولكن سبب فشلھ مع الفریق العراقي ك�ان 
لقصر الفترة التي استلم بھا الفریق حیث ان الم�درب 
یحتاج الى فترة طویلة من اجل ان یكون ذو م�ع�رف�ة 
بقدرات ونفسیات الالعبین وھو ق�ادر ع�ل�ى ت�ح�ق�ی�ق 
االنجاز وحول رایھ بمستوى الفریق ال�ق�ط�ري ال�ذي 
احرز البطولة اشار راسك بان ھذا االنج�از ال�ق�ط�ري 

ح�ی�ن�م�ا  1981 نتاج عمل طویل جدا یعود ال�ى ال�ع�ام
تاھل المن�ت�خ�ب ال�ق�ط�ري ال�ى ن�ھ�ائ�ي ك�اس ال�ع�ال�م 
للشباب والتي جرت في استرالیا حیث التقى ب�م�درب 

(قاد ال�ع�راق ف�ي  الفریق في حینھا البرازیلي افرستو
حیث اشار افریستو الى ان ال�ك�رة  موندیال المكسیك)

القطریة سیكون لھا شانا كبیرا في المستقبل وبالفعل 
فقد كان االنجاز القطري نتیجة ال�ت�خ�ط�ی�ط الص�ح�ی�ح 
وایضا كون مدرب الفریق االسبان�ي س�انش�ی�ز ع�م�ل 
مع الفریق فترة طویلة جدا تدرج مع ال�الع�ب�ی�ن م�ن 

الناشئین الى الش�ب�اب ف�االول�م�ب�ي واخ�ی�را ال�وط�ن�ي 
وكان الناتج ھو الحصول عى لقب كاس اسیا واش�ار 

في كل عام ی�ذھ�ب ال�ى ال�ب�رازی�ل ل�م�دة   راسك بأنھ
شھر حیث یمضي الوقت ھناك یصطحب م�ع�ھ ط�الب 
احدى المدارس التي یشرف علیھا من اجل المعایشة 
مع نادي بوتافوغو واحیانا مع فالمینغو حیث تربط�ھ 
عالقات وثیقة مع ادارة ھ�ذه ال�ف�رق وح�ول مس�ال�ة 

ال احد ی�ل�ع�م�ك  التدریب وكیفیة اتقان ھذه الحرفة قال
كیف تدرب صحیح انك تست�ط�ی�ع ان ت�ط�ور ق�درات�ك 

ف��ان افض��ل ال��الع��ب��ی��ن  ال��ت��دری��ب ی��خ��ت��ل��ف  ول��ك��ن
وخصوصا لمھاجمین لم یستطیعوا ان ی�درب�وا او ان 
ینجحوا في التدریب فالكاو وكاري ل�ی�ن�ك�ر ورون�ال�دو 

ودي ستیفانو واوزیبیو وب�ی�ل�ی�ة وال�ب�رت�و  البرازیلي
ك���ارل���وس (ك���اب���ت���ن ال���م���ن���ت���خ���ب ال���ب���رازی���ل���ي 

وروم���اری���و وروب���رت���و   وس���ق���راط )1970 ع���ام
وب�الت�ی�ن�ـ�ي وك�ان�ت�ون�ا وب�ی�ك�ھ�ام   وباتستوت�ا  باجیو

وجورج بیست وحتى مارادونا لم ینجح في ال�ت�دری�ب 
وبوشكاش بقي مدرب عادي وافضل ال�م�درب�ی�ن ھ�م 
م�ن ل��ع�ب�وا ف�ي خ��ط ال�دف��اع وال�وس��ط وذل�ك الن�ھ��م 

م�ث�ل م�اری�و زاغ�ال�و   یتعلمون االنضباط في الملعب
وتراباتون�ي ودون�غ�ا ول�وران ب�الن   كان جناح یسار

واخرین واشار راسك بانھ لدیھ اشیاء تذكاریة وكتب 
وفدیوات كثیرة جدا الیملكھا احد كونھ بدأ بجمع ھ�ذه 
االشیاء منذ فترة طویلة جدا فھو ی�م�ت�ل�ك تش�ی�رت�ات 
الغلب المنتخبات وعلیھا تواقیع اشھر الالعبین م�ن 
امثال بیلیھ وكرویف وبی�ك�ن�ب�اور وس�ق�راط وال�ع�دی�د 
العدید من�ھ�م وك�ذل�ك ك�ان�ت ت�رب�ط�ھ ع�الق�ة ص�داق�ة 
بالمطرب الراحل بوب مارلي وب�ال�ب�رازی�ل�ي س�ق�راط 
وذكر لي معلومة بان سقراط قام بث�ورة ض�د ال�ح�ك�م 
في البرازیل في وقت�ھ�ا رف�ق�ة ال�الع�ب ك�ازاك�ران�دي 

اس�م�اه قص�ة  2006 وكان راسك قد اصدر كتابا ع�ام
رایل راسك وھو یحكي تاریخھ مع الكرة ومع بطول�ة 
كأس العالم وقد كتبھ ل�ھ الص�ح�ف�ي راي گ�ات وض�م 
الكتاب ایضا مشاھ�دات�ھ ع�ن ال�م�ن�ت�خ�ب االس�ت�رال�ي 

باالضافة الى ابرز الالعبین ف�ي ال�ف�ری�ق  2006 عام
االسترالي ومن ال�ج�دی�ر ب�ال�ذك�ر ان راس�ك ك�ان ق�د 

  اھداني نسخة من كتابھ الشیق ھذا.

:را را ارب اا  تا   "اا اا" 
 اول مدرب قاد استرالیا الى الموندیال -

 المنتخب االسترالي قدم عروضا سیئة في كاس اسیا االخیرة -
 كاتانیش مدرب كبیر وسیحقق االنجاز مع الفریق العراقي -

 
 

  سیدني،"العراقیة األسترالیة" رافق قاسم العقابي

 بریشة رسام جریدة العراقیة الفنان عبد الفتاح حمودي/سیدني

كل یوم في وطني قصة اسردھا لك یا بن�ي 
بعد رجوعي الیك سالما الج�م�ع م�ا ت�ن�اث�ر 
ع�ل�ى ج�ھ�ت�ي مس�ار ط�ری�ق�ي م�ن ھ�م��وم 
ومواقف، مواقف مؤلمة لی�س ل�ھ�ا م�ث�ی�ل 
لیس لھا حل كأننا نعیش لوحدنا في كوكب 
خارج مجرتنا الكونیة ال نری�د ال�ت�ع�ل�م وال 
نرید حتى الغیرة واالقتباس من مجتم�ع�ات 

 .العالم الجمیل الذي یعیش من حولنا
انھ العراق ی�ا ب�ن�ي ال ی�م�ض�ي ع�ق�د م�ن 
عمرنا بدون مفاجئة لترمي بنا ف�ي دوام�ة 
الحرمان والح�س�رة وال�ت�خ�ل�ف ع�ن رك�ب 

 .العالم
قد ترجعنا للوراء لسنین مضت من عمرنا 

 .دون ھدف او مقام او تبقینا حیث نحن
حقا انھ قدرنا الذي ال یجاري املنا ول�ی�س 

 .او تغییر  لھ إیثار

بعض االوطان ت�ن�م�و وت�زدھ�ر بش�ع�وب�ھ�ا 
وسواعد حكامھا المخلص�ی�ن ل�ی�س الن�ھ�م 
اذك��ى وافض��ل وان��م��ا الن��ھ��م م��ت��م��ی��زی��ن 

 .باالخالص والوفاء
لوط�ن ع�اش�وا ف�ی�ھ أم�ن�ی�ن م�ن�ذ الص�غ�ر 
یحبونھ بقدر ما انعم ع�ل�ی�ھ�م م�ن خ�ی�رات 

 . ونظام وھدوء
الحیاة واحدة لكل البشر ل�ك�ن ح�ی�ات�ن�ا ف�ي 

 ... العراق ال مثیل لھا
حیاة ال تشبھ حیاة باقي الب�ش�ر م�ن ك�ث�رة 

 . الحرمان والحسرة واالنتقام المفتعل
ربما ی�راد م�ن�ھ ت�خ�دی�ر االذھ�ان ال�ی�ان�ع�ة 
المستیقضة لتتالشى وتباد االفكار؟ لیغ�دوا 
ال��وط��ن م��رس��ى ج��ی��د الس��ت��ق��ب��ال االالم 
والمأسي والشواذ في كل ح�ی�ن وی�ن�ش�غ�ل 

 . بھا مدى حیاتھ
ت��أری��خ وأم��ج��اد وم��ن��ذ ع��م��ر   ل��وط��ن��ي

استفاق مرة لیترتج ثانیة من ش�دة   شعبھ
اآلھات والھوان فما بالك ی�ا ب�ن�ي ع�ن�دم�ا 

 تكبر.
فماذا وماذا ستتذكر من آھات لربما ت�ك�ون 
ق�د نس��ی��ت��ھ��ا او ت��ح��اول نس��ی��ان ب��ع��ض��ھ��ا 
واالفضل ان تمسحھا لالبد من ذھ�ن�ك ل�م�ا 
لھا من اثار وشجون لكنھا لالسف ستبق�ى 
بقایاھا عالقة في ذھنك لتصور مش�اھ�دھ�ا 
كالفیلم الحدیث م�ث�ل�م�ا ع�ل�ق�ت ف�ي ذھ�ن�ي 

 وذھن من سبقنا من اجیال

 ولید متوكا 
 العراق

(ال للعھدة ال�خ�امس�ة) ھ�و الش�ع�ار األب�رز، ال�ى 

جانب شعارات (بركات.. ال نرید ال�ع�ھ�دات) و(ی�ا 

أبو یحیى یا سعید.. الشع�ب ل�ی�س س�ع�ی�د) ال�ذي 

رف��ع��ت ف��ي االح��ت��ج��اج��ات الش��ع��ب��ی��ة ال��واس��ع��ة 

، ف�ي ال�م�دن 2019شباط  22اندلعت  یوم  التي 

الجزائریّة، بما فیھا العاصم�ة، ل�ل�م�ط�ال�ب�ة ب�ع�دم 

ترشح الرئیس ع�ب�د ال�ع�زی�ز ب�وت�ف�ل�ی�ق�ھ ل�ف�ت�رة 

رئاسیة خامسة، في االنتخابات المزمع إج�راؤھ�ا  

  نیسان المقبل.  18یوم 

 

تس��ت��م��ر االح��ت��ج��اج��ات رغ��م ق��رارات ح��ظ��ر 

، فیما یتش�دد 2011صدرت في ربیع عام  سابقة 

موقف السلطات ال�ت�ي ح�اول�ت ال�ت�ض�ی�ی�ق ع�ل�ى 

االحتجاجات عبر مختلف الوسائ�ل م�ن�ھ�ا إی�ق�اف 

مؤس�س�ات ال�م�ت�رو والش�رك�ة ال�وط�ن�ی�ة ل�ل�ن�ق�ل 

بالسكك الحدید المتج�ھ�ة ن�ح�و وس�ط ال�ع�اص�م�ة 

لمنع وصول المحتجین إلى مركز العاصمة. ك�م�ا 

واستخدمت الغازات السامة لقمعھ�ا، ال�ى ج�ان�ب 

تشویھ معالمھا عبر حملة إعالمیة كب�ی�رة ق�ام�ت 

بھا أجھزة اع�الم الس�ل�ط�ة وم�ن�اص�ری�ھ�ا، ع�ب�ر 

التلویح بان ھذه التظاھرات ستنتج عنھا أوض�اع 

شب�ی�ھ�ة ب�م�ا ح�دث ف�ي س�وری�ة، رغ�م ت�م�س�ك 

 االحتجاجات بطابعھا السلمي.

بدت السلطات الجزائریة م�رت�ب�ك�ة ف�ي م�واج�ھ�ة 

االحتجاجات، فال ھي قادرة على انھائھا وال ھ�ي 

مستجیبة لمطلبھا الداعي الى ترشی�ح ش�خ�ص�ی�ة 

أخرى من الحزب ال�ح�اك�م ن�ف�س�ھ وخ�اص�ة وأن 

االح��ت��ج��اج��ات ت��ت��وس��ع ب��ع��د انض��م��ام اق��ط��اب 

ال��م��ع��ارض��ة ال��ج��زائ��ری��ة ال��ی��ھ��ا، بش��خ��ص��ی��ات��ھ��ا 

المعروفة، فقد شاركت ف�ي ال�ت�ظ�اھ�رات ای�ق�ون�ة 

المقاومة الجزائریة جمیلة ب�وح�ی�رد، وھ�ي أح�د 

اب��زر رم��وز ث��ورة ال��ت��ح��رر م��ن االس��ت��ع��م��ار 

ال�ف�رنس�ي، وع�ل�ي ب�ن ف�ل�ی�س رئ�ی�س ال��وزراء 

 السابق، وعدد من الوزراء السابقین.

یصر الحزب الحاكم في ال�ج�زائ�ر، ح�زب ج�ب�ھ�ة 

التحریر الوطني، على ترشیحھ بوتف�ل�ی�ق�ھ، رغ�م 

شیخوخ�ت�ھ وام�راض�ھ�ا ووج�وده ع�ل�ى ك�رس�ي 

متحرك، وكأن ال بدیل عنھ حتى م�ن ب�ی�ن ق�ی�ادة 

الحزب الحاكم، اما ھو فیبدو ان غیبوبتھ ج�ع�ل�ت�ھ 

ال یدرك الرفض الواس�ع ل�ھ، وب�دال م�ن خ�ط�اب 

یستجیب بھ للمطالب، وجھ رسالت�ھ ال�ى الش�ع�ب 

قائال (بطبیعة الحال لم أعد بنفس الق�وة ال�ب�دن�ی�ة 

التي كنت علیھا، ولم أخف ھذا یوما عن شع�ب�ن�ا، 

إال أن اإلرادة الراسخة لخدمة وطني لم تغ�ادرن�ي 

قط، بل وستمكنني من اجتیاز الصعاب المرتب�ط�ة 

 بالمرض).

یعكس إصرار بوتفلیقة المضحك، صورة مك�ث�ف�ة 

لمھزلة عقلیة حكام األنظمة العربی�ة وت�م�س�ك�ھ�م 

بكرسي السلطة الذي ال یغادرونھ اال عبر ت�ك�ل�ف�ة 

عالیة تقدمھا الشعوب عبر تضحیات ال ت�ع�وض، 

فحتى االنتخابات التي یراد منھا التداول الس�ل�م�ي 

للسلطة، جعلوھا بابا إلعادة تربعھم على ك�رس�ي 

السلطة، محاولین إعطاء شرعیة مزیفة لحكمھ�م 

 وحكم احزابھم.

)ة ا (  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 جاسم الحلفي
 بغداد
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 أدیب كمال الدین
 أدیالید / أسترالیا

 
 أیّھا الُحبّ 

 أعِطني حرفاً فقط
 أو أعِطني نقطةً فقط 

 وسأعطیَك بكرٍم أُسطوريّ 
 أبجدیّةَ عشٍق كاملة.

* 

 ً  ال یمكنَك أن تكوَن عاشقاً حقیقیّا
 ما لم ترقص كالطفِل الذي یرقُص لیلةَ العید

 أماَم حذائھ األحمر الجدید.
* 

 حتّى ال أكتئب
 فإنّني أكتُب أُسطورتي بحروِف األطفال

 وذاكرِة الطیوِر التي تحلُّق عالیاً في الّسماء. 
* 

 كي أرّوَض َوْھمي العظیم
 فإنّني أشتري َوْھماً جدیداً 

 كّل یوٍم من سوِق األیّام
 فإن لم أجْد أقطع ورقةً أو ورقتین

 من شجرِة َوْھمي الكبرى
 تلك الّشجرة التي زرعتُھا سّراً 

 في حدیقِة الداِر الخلفیّة.
* 

 كي أرّوَض أُسطورةَ الموت
 فإنّني أكتب كّل یوٍم أُسطورةً جدیدة

 بحروٍف من ماء
 ثُمَّ أعرضھا على الّشمِس لتختفي

 فأكتب في الیوِم التالي
 أُسطورةً أخرى.

* 

 ورقةُ القصیدِة كانْت صغیرةً جّداً 
 والحروُف مكتوبة من الیمیِن إلى الیسار

 ومن الیساِر إلى الیمین
 ومن األعلى إلى األسفل
 ومن األسفل إلى األعلى.

 فاحترُت كیَف أقرأھا على النّاس
 ثُمَّ قّررُت في لحظِة ِشْعٍر ساحرة
 أن أقرأھا من الّسّرِة حتّى العنق.

* 

 الورقةُ التي أُعِطیْت إليَّ صغیرة جّداً 
 ال تتسُع سوى كلمٍة أو كلمتین.

 فكیف أختصُر سبعین عاماً من النفي
 والھرِب دوَن جدوى من النفي 

 في كلمٍة أو كلمتین؟
 یا لھا ِمن محنة!

 

 ریتا عودة/ حیفا
 
 
 

(1) 
  الذي یَْحتَِطُب َزْرِعي، بَْل الذي یُعیدُ   ال تَُكِن الَمطَرَ 

 .لِفِْرَدْوِسي اْخِضَراَرهُ، لِقَْلبِي اْشتَِعالَھُ 
 
(2) 

ِسیُر فِي َغابَة تََكاثََر ِذئَابَُھا َ  .قلمي ُعكَّازي. َعلَْیِھ أَتَِكىُء َوأَنَا أَ
 
(3) 

َوَسطَ الطُّوفَان، یَأتِي الفُْلُك، لِیَقُوَدنِي إلى ُحلٍُم یَفِیُض بِالفََراَشات 
 .والفََرِح الَمْوُعود

 
(4) 

 .َكَزْھرِة َعبَّاِد َشْمٍس أظَلُّ أُدوُر َوأَُدوُر باتَِّجاِه نُوِركَ 
 
(5) 

لم أْحلُم بِنُُجوٍم تَْسُجُد لِي. حلمُت بَرُجٍل فَقِیٍِر یراني ثَْرَوة فتحقَّق 
 .حلمي بكَ 

 
(6) 

 .حیَن تغادُر إطاَرَك وتأتیني تفیُض األَْعشاُش باألََغانِي
 
(7) 

 )أنا وأنتَ (
َزاِن البََساتِیَن، َوْرَدةً َوْرَدة رِّ َ  .ُمتَنَاِغَماِن، َكفََراَشتَْیِن تُطَ

 
(8) 

ُھنَاَك...َحْیُث أَْعَشاُش الَعَصافِیر والبََراِعُم والیََرقَاُت وَرقََصاُت 
 .البََجِع...َوَجْدُت نَْفِسي

 
(9) 

َجاِل ُحُروُف  في ُمْعَجِم الِعْشِق، أْنَت َحْرُف َعْطٍف، وبَاقِي الرِّ
  .ِعلَّة
 

(10) 
أصدقائي یُِضیئُوَن شجرةَ حیاتي، أّما حبیبي فھَو الشَّمُس التي 

 .لوالھا لما َرأى أحٌد الشََّجَرة
 

(11) 
البذوُر ِمنّي والَمطَُر ِمْنَك، لِنَمألَ إَذن فِْرَدْوَس الِعْشِق أشجاَر 

 .تُفاٍح أخضرَ 
 

(12) 
 .عندما یأتي الُحّب، تنحني األلُف لتُطَْبِطَب َعلَى تَاِء التَأْنِیث

 
(13) 

أن أحبّك ال تعني أن أرى الحیاة من خالل عینَْیَك أنَت، بل أن 
 .نراھا مًعا من خالل عینّي طفٍل تُذھلھُ أّدُق التّفاصیل

 
(14) 

 .الُحبُّ ھو أن یَُكوَن قَْلُب حبیبي ھَو خارطةَ الَكْونِ 
 

(15) 
أَْرَوُع َما في ھذا الِعْشِق، أَنََّك طلبَت یدي ِمَن هللا وكانِت المالئكةُ 

ُشُھوًدا على   والبحر واألشجار والطّیوُر والنُُّجوُم والُغیُومُ 
 .ِمیثَاِق َعْھِدنَا

 
(16) 

فِي َزَمِن الِحَصاِر والقََذائِف، ال أَِجُد إالَّ قَْلبََك َمْلًجأ آمنًا یَْنتَِشلُنِي 
 .ِمْن َمتَاَھاِت الُحْزِن، یُْھِدینِي الشَّْمس

 
(17) 

 ((ُحبٌّ إْنَسانِي))
 .َكُحبِّ آدَم لحواَء قَْبَل الخِطیئَة، ھَكَذا أُِحبُّكَ 

 
(18) 

تَتََسلَُّل َداِخَل التُّْربَة، تََسلَّلَت أْنَت إلَى   بُِھُدوِء َحبَِّة َمطَرِ 
 .قَْلبِي...ِصْرَت ِمنِّي

 
(19) 

َوَجَدْتنِي القَِصیَدْة َوِحیَدْة فَآَوْتنِي. أَْسَراَرَھا َمنََحْتنِي. َسفِیَرةَ 
 .الفُقََراِء، نَبِیَّةَ الُعشَّاِق، َسیَِّدةَ النُّبَالَِء َجَعلَْتنِي

 
(20) 
 

الشَّْمُس، َوإِْن َغابَْت، في القلِب تبقى، وأَْبقَى َمْحُكوَمةً بِأََمِل 
 .َعْوَدتَِھا
(21) 

َخارَج الفُْلِك: بَْرٌق َوَرْعٌد، َمطٌَر َوطُوفَان. َداِخلَھُ: أَنَا أْنَت، قَْوُس 
 .قَُزٍح َونُبُوَءة

 
(22) 

ال أَْعرُف َكْیَف، تَِصیُر ُكلُّ أَْرقَاِم السَّاَعِة فََراَشاٍت تَُرْفِرُف ِمْن 
 !..َحْولِنَا، ُكلََّما إلَْیَك َضَمْمتَنِي

 
(23) 

قَْد یَْحُدْث، أَْن یَٰأُخَذنِي الَحنِیُن إِلَْیَك، فَأَْبَحُث َعْن ُجَملَِك الِعْشقِیَّة 
 .ِألَتَلَذََّذ بِإِْعَرابَِھا، أَنَا َوالقََمرْ 

یُس��م��ى ف��ن ال��م��س��رح : ب��أب��ي 
الفنون وھذا دل�ی�ل ع�ل�ى ِرف�ع�ة 
مك�ان�ت�ھ وأھ�م�ی�ت�ھ ف�ك�ث�ی�راً م�ا 
ت��ت��داول ب��ی��ن ال��ن��اس م��ق��ول��ة 
أعطني خبزاً ومسرح�اً أع�ط�ی�ك 
شعب�اً م�ث�ق�ف�اً وی�م�ك�ن ت�ع�ری�ف 
المسرحیة بأنھا شكل فني مق�ل�د 
لحدث عن طریق م�ح�ادث�ة ب�ی�ن 
شخوص على خشب�ة ال�م�س�رح 
بدأ ھذا الفن منذ زمٍن قدیم ع�ن�د 
الرومان والفرس وت�أخ�ر ح�ت�ى 
دخل إلى األدب ال�ع�رب�ي إال أن�ھ 
أثّر فیھ بشكٍل كبی�ر وظ�ھ�ر ف�ي 
األدب ال���ع���رب���ي م���ا ی���ع���رف 
بمسرحی�ة خ�ی�ال ال�ظ�ل او ف�ن 
ال��ق��رق��وز او مس��رح الش��ارع 
وال�م��ق��ھ��ى ح��ی��ث ك��ان��ت اغ��ل��ب 
العروض تقدم اما في الم�ق�اھ�ي 
او ب��اح��ات ال��دور او ق��اع��ات 
م��درس��ی��ة بس��ط��ی��ھ او ف��وق 
سط�وح ال�دور او ف�ي الش�ارع 
الف��ت��ق��ار ل��ب��ن��ای��ة مس��رح ت��ظ��م 

أھمیة فن   العروض حیث تكمن
المسرح بانھ یسھم ف�ي ت�م�ث�ی�ل 
الواقع وعكس كل ما یحصل ب�ھ 
حیث یمثل جمیع القض�ای�ا ال�ت�ي 
تحصل ف�ي ال�م�ج�ت�م�ع بص�ورة 
واضحة أم�ام ال�ن�اس ی�ح�ل ف�ن 
المسرح الكث�ی�ر م�ن ال�م�ش�اك�ل 
االجتماعیة الت�ي ی�ع�ان�ي م�ن�ھ�ا 
المجتمع، فھو ی�ك�ش�ف ال�غ�ط�اء 
ع��ن��ھ��ا وی��ق��دم ل��ل��ن��اس ب��ع��ض 
الحلول، وی�زی�د نس�ب�ة ال�وع�ي 
لدى المجتمع لما یدور فی�ھ م�ن 
أم��ور م��خ��ت��ل��ف��ة ت��م��س ن��م��ط 
حیاتھم. یعد فن المس�رح ن�وع�اً 
م��ن ال��ت��س��ل��ی��ة وال��ت��رف��ی��ھ ع��ن 

النفس ف�ی�ق�ض�ي ال�ن�اس ب�ع�ض 
أوق���ات���ھ���م ل���م���ش���اھ���دة ھ���ذه 
ال��م��س��رح��ی��ات ل��ل��ت��رف��ی��ھ ع��ن 
أنفسھم وبعث نوع م�ن ال�راح�ة 
من الضغوطات الكثیرة ل�ل�ح�ی�اة 
وأش��غ��ال��ھ��ا ی��ع��ال��ج ال��م��ش��اك��ل 
االقتصادیة ال�ت�ي ی�ع�ان�ي م�ن�ھ�ا 
ال��م��ج��ت��م��ع یس��اع��د ال��م��ف��ك��ری��ن 
وأص��ح��اب األن��ظ��م��ة واألف��ك��ار 
المتحررة ع�ل�ى نش�ر أف�ك�ارھ�م 
بین الناس وت�وع�ی�ت�ھ�م خ�اص�ة 
من الناحیة السیاسی�ة ف�ال�ك�ث�ی�ر 
من المخرجین كان�وا ی�ع�ك�س�ون 
رفضھم للسیاسة ونظام ال�ح�ك�م 
ع��ن ط��ری��ق ال��ف��ن ال��م��س��رح��ي 
ورغم االنظمة ال�ح�اك�م�ة ك�ان�ت 
تخشى المسرح وت�اث�ی�ره ع�ل�ى 
الع�ام�ھ م�ن خ�الل ب�ث ال�وع�ي 
فیھم لكن امام اكت�س�اح ال�وع�ي 
ال��م��ع��رف��ي ول��و ب��ح��ی��ز ض��ی��ق 
وبدایتھ ...الة على نفسھا تب�ن�ي 
ب��ع��ض ال��م��س��ارح واح��ت��وائ��ھ��ا 
ورعایت�ھ�ا ل�ی�س ای�م�ان�ا وح�ب�ا 
ب��ال��م��س��رح ...ل��ك��ن م��ن ب��اب 
الس��ی���ط���رة وت���م���ری���ر ب���ع���ض 
سیاساتھا وایضا لذر الرماد ف�ي 
ال��ع��ی��ون وت��وص��ی��ل ف��ك��ره ب��ان 

السلطھ مؤمنھ ب�ال�دی�م�ق�راط�ی�ة 
وال���ح���ری���ة ال���ت���ي ی���ط���ل���ق���ھ���ا 
المسرح ...لكن للحقیقة وغ�ب�اء 
الس��اس��ھ ..م��ررت مس��رح��ی��ات 
وھي مدعومة ومح�ت�ض�ن�ھ م�ن 
قبل الدولة ..وھي تنقد وتس�خ�ر 
وتذم الس�ی�اس�ات ال�دك�ت�ات�وری�ھ 
للسلطات ..لكن ب�ذك�اء ال�ف�ری�ق 
ال��م��س��رح��ي ح��ی��ث ال��م��وارات 
ال��م��ت��ق��ن��ھ وال��م��دروس��ھ وایض��ا 
ایص��ال ال��م��ق��ص��ود ل��ل��م��ت��ل��ق��ي 
وتبصیره وبث الوعي المطل�ب�ي 
ل�دی��ھ ووض��ع��ھ ام�ام ال��ح��ق��ی��ق��ة 

...   وواق������ع������ھ ال������راھ������ن
ال��ف��رق ال��رس��م��ی��ة ال��ت��ي   وم��ن

رعتھا الدولة حیث ت�ع�رف ت�ل�ك 
ھي ت�ل�ك ال�ت�ي تش�رف  : الفرق

علیھا الدولة ولھذه الفرق ك�ادر 
م��ت���ف���رغ وم���ن ھ���ذه ال���ف���رق 
(الفرقــة القومیــــة للتم�ث�ی�ـ�ـ�ل) 
و (فرقـــة البصــرة للتم�ث�ی�ـ�ـ�ل) 
و (فرقــة نینـوى لـلـتـمـث�ی�ـ�ـ�ل) 
و(فرقة اربیل ل�ل�ت�م�ث�ی�ل) وھ�ذه 
الفرق تتبع قسم ال�م�س�ارح ف�ي 
دائرة السی�ن�م�ا وال�م�س�رح ال�ى 
جانب فرقة المسرح ال�ع�س�ك�ري 
ال�ت�ي ك�ان�ت ت�اب�ع�ة ال�ى وزارة 

الدفاع دائرة التوجیھ الس�ی�اس�ي 
 . انذاك

الفرق التمیلیة االھلیة وھي  -ب
مجازة من قب�ل وزارة ال�ث�ق�اف�ة 
واالعالم انذاك باسم م�ج�م�وع�ة 
من الفنانین بصفتھم االعتباری�ة 

 -: وھذه الفرق ھي
 فرقة المسرح الشعبي-1
 فرقة المسرح الفني الحدیث-2
 فرقة المسرح الحر-3
ت��م��وز  14ف��رق��ة مس��رح -4

 للتمثیل
 فرقة مسرح الیوم-5
 فرقة اتحاد الفنانین-6
 فرقة العراق المسرحیة-7
 فرقة مسرح الرافدین-8
 فرقة مسرح بغداد-9

 فرقة مسرح الجماھیر-10
ف��رق��ة مس��رح ال��رواد ف��ي -11

 محافظة نینوى
ف��رق��ة ال��م��س��رح ال��ك��ردي -12

 الطلیعي في السلیمانیة
 فرقة مسرح كربالء الفني-13
 فرقة مسرح شیرا.... - 14

والى جانب كل ما مر علینا م�ن 
فرق ت�ع�م�ل ف�رق اخ�رى غ�ی�ر 

منظم�ات ال�ع�م�ال  محترفة باسم
والن�س�اء وال�ط�ل�ب�ة وال�م�س�رح 
ال��ری��ف��ي وایض��ا ھ��ن��اك ف��رق 
مس��رح��ی��ة ت��ب��ن��ت��ھ��ا ال��م��ع��ام��ل 
وال��م��ص��ان��ع ...ل��ل��ت��رف��ی��ھ ع��ن 
م����وض����ف����ی����ھ����ا .... وایض����ا 

ف�رق م�ن ت�ع��م�ل ب�اس��م   ھ�ن�اك
مؤسسات ونق�اب�ات م�ث�ل ك�ل�ی�ة 
ال���ف���ن���ون وم���ع���ھ���د ال���ف���ن���ون 
والجام�ع�ات ون�ق�اب�ة ال�ف�ن�ان�ی�ن 

 ... وبعض المؤسسات الثقافیة

 ا
  اة

 
 

 حسن نصراوي

ّا  ..تو 

نھضت بتصمیم وقد عقدت العزم على أم�ر ..
ما،أخذت سكینھا ومض�ت، دخ�ل�ت غ�رف�ت�ھ�ا 

 ..الخاصة؛المكان األحب واألقرب لقلبھا،
ك��ل��م��ات��ھ ال��ف��ج��ة تض��ج ب��رأس��ھ��ا،،تص��ف��ع 
سمعھا،تشجھ،تصیبھا بالص�داع وال�غ�ث�ی�ان، 
كان تعلیقھ على إحت�ج�اج�ھ�ا ب�ك�ل بس�اط�ة" 
إش��رب��ى م��ن ال��ب��ح��ر"..،ك��م ھ��و ق��اس��ى 
وج���ارح،الج���دوى م���ن ال���ح���دی���ث م���ع���ھ 
ومحاورتھ، التجنى م�ن ج�دال�ھ س�وى األل�م 
والصدمة، اخذت سكینھا وبح�ث�ت ع�ن ش�ئ 

 ...آخر لیساعدھا
بح�ث�ت وب�ح�ث�ت...ث�م آاااه ھ�اھ�ى وأخ�ی�را   

وج��دت��ھ��ا ،ع��ث��رت ع��ل��ی��ھ��ا ف��رش��ات��ھ���ا 
،"البحر" ...الزالت الكل�م�ة ت�دق ك�م�ط�رق�ة 
ب�رأس��ھ��ا،"ال�ب��ح��ر" ھ��ذا ال��ج�م��ی��ل ب��زرق��ت��ھ 
الھادئة وتدرجاتھ الملون�ة ،ع�م�ق�ھ الس�اك�ن 
الغامض، جاذبی�ت�ھ األخ�اذة،ھ�ذا االرج�وان�ى 
رفیق العشاق عند وداع الشمس،ھذا ال�رائ�ع 
ح���ت���ى ب���غ���ض���ب���ھ وع���ن���ف���وان���ھ،بص���خ���ب���ھ 
وجنونھ،ھدوئھ وس�ك�ون�ھ، ھ�ذا ال�م�ع�ش�وق 

 ...االزلى عندھا

ھ��اھ��و ال��وس��ی��م ال��ح��ال��م ،ال��م��م��ت��د ال��ى 
 ...ماالنھایة،

یتعانق االزرق الفیروزى مع األف�ق ل�ی�ك�ون�ا 
 ..معاَ خطاَ واحداً 

ضربات الفرشاة تصاحبھا خطوات السكی�ن، 
 ...موج وزبد، نورس ونسیم

وھى..ھى ترقص على الرمال حافیة ، دق�ات 
الفالمنكو على الشاطئ تصفق ل�ھ�ا االم�واج 
الثملة بعطرھا، تكتب آثاراَ ل�ت�م�ح�ى،ف�ت�ك�ت�ب 

 ...ثانیة
یتالعب الھواء المشاكس بتنورتھا..مع�اب�ث�اً، 

تداعب انام�ل�ھ ال�رق�ی�ق�ة خص�الت ش�ع�رھ�ا، 
 ..سمفونیة سعادة تعزفھا قیثارة البحر،

رقصت ورقصت...حوریة بحر ھى ،یغم�رھ�ا 
الموج فتغتسل بالزب�د...ھ�اھ�ى وم�ع�ش�وق�ھ�ا 
االزلى،الج�م�ی�ل ال�وس�ی�م،ال�ھ�ادئ ال�غ�ام�ض 

 ... ،المثیر
یصل الزوج بعد وقت، كعادتھ یجلس لتلفازه 
،ینفث دخان سیجارتھ الالمبالى، یتابع بم�ل�ل 
كسول مباراة فریقھ المفضل، یت�ف�اع�ل م�ع�ھ 

-ویصیح ویقفز، ...بین الشوطین ی�ن�ادی�ھ�ا..
 )..(أحضرى لى كوب الشاى

 .. صمت 
یستفزه الھدوء،..وقف منادیاُ! ال أحد؟ ،م�ن 
جدید وبصوت غاضب ومرتفع!! لكن ال اح�د 
یرد ، ب�ح�ث ع�ن�ھ�ا ب�ك�ل ارج�اء ال�ب�ی�ت، ال 
احد...دخل مرسم�ھ�ا ،م�م�ل�ك�ت�ھ�ا ال�خ�اص�ة، 
فاجئھ االزرق ،احتضنھ غ�م�ره ،ن�ظ�ر ال�ی�ھ 

 ..بتشف خفى،
التقط وشاحھا المبلل ،وورقة كتب�ت ع�ل�ی�ھ�ا 

 ..آخر كلماتھا
 ..."لقد عملت بنصیحتك"

 قصة قصیرة

"وا "... 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 ھدى الفریطیس/ لیبیا

یعتمد التشكیلي "اسامة ش�ھ�ی�ب    
" مبدأ المحاكاة في رس�وم�ات�ھ اال 
انھ یتابع نق�ل االش�ی�اء ال�م�رم�وزة 
الى مس�ط�ح�ات ل�وح�ات�ھ ب�واق�ع�ی�ة 
كاشفا لمتابعیھ شغفھ البح�ث ف�ی�ھ�ا 
وت��دوی��ن��ھ��ا فض��ال ع��ن ال��ت��ع��ری��ف 
بھموم واھتمامات االنسان العرب�ي 
(ال��ب��دوي وال��ری��ف��ي) وت��وث��ی���ق 
الموضوع االج�ت�م�اع�ي وال�وط�ن�ي 
ومن ثم بیان نھجھ لن�س�ج ال�ف�ن�ون 
الت�ع�ب�ی�ری�ة ف�ي اط�ار ب�ن�ی�ة ف�ن�ی�ة 

ق�درت�ھ ف�ي  شم�ول�ی�ة م�م�ا ی�ع�زو 
التأثیر الوجدان�ي وال�ع�اط�ف�ي ل�دى 
نقلھ الى المتل�ق�ي  الت�اح�ة ظ�ھ�ور 
الفعل االیجاب�ي ال�دال ع�ن ال�ب�ی�ئ�ة 
وم�وج��ودات��ھ��ا ف��اراد ف��ی�ھ��ا اع��الء 
القیمة الجمالیة لالشیاء الط�ب�ی�ع�ی�ة 
والمصنعة, من ھنا تتضح لن�ا ت�ل�ك 
القیمة اكثر وھجا كلما ادرج رم�زا 
واض��اف��ھ ال��ى ت��ك��وی��ن��ھ االنش��ائ��ي 
ال��ت��ن��اس��ق واالنس��ج��ام وم��ن��ھ��ا  
المجموعة المص�ورة ف�ي ل�وح�ات�ھ 
كالخیل والقدس والمرأة والحمام�ة 
والسیف والش�م�س ودل�ة ال�ق�ھ�وة 
والصق�ر ح�ت�ى ی�ع�د ال�رس�م رم�از 
تجریبا في ث�واب�ت�ھ ال�ع�ق�ائ�دی�ة ف�ي 
معناه التصویري فالتجریب ال�ف�ن�ي 
لدیھ یتقمص الشك�ل�ی�ة وی�ع�د راف�د 
یت�ع�ق�ب ال�ف�ع�ل ال�ج�م�ال�ي وی�ح�رر 

المكنونات نح�و ع�ق�الن�ی�ت�ھ�ا ال�ت�ي 
تخیلتھا الذاكرة, بمعنى ان م�ای�راد 
االشارة الیھ م�ن خ�الل م�ایص�وره 
ھو حدث جمالي بلونیتھ وخ�ط�ی�ت�ھ 

اذ ی�ذھ�ب  وشكلیتھ وحركتھ وكتلتھ
بھا الفنان ح�د ال�ن�ق�ش س�ی�م�ا ان�ھ 
ی���م���ث���ل ال���ط���ب���ی���ع���ة وال���م���ك���ان 
بمرموزاتھما في حدود ال�ج�م�ال�ی�ة 
وقیمتھا, ومع ذلك یثی�ر (ش�ھ�ی�ب) 
الفكرة في الرمز ویعتقد ان اللوح�ة 
من وجھتھ ال�ف�ن�ی�ة ال ب�د ل�ھ�ا ان 
تكون جامعة ال تستثني ت�ن�ظ�ی�م�ھ�ا 
الشكلي وتعي وحدتھا , فھو یقربنا 
م���ن مض���ام���ی���ن اع���ت���دن���ا ع���ل���ى 
مالمستھا في قصید الشعر النب�ط�ي 
وال��ف��ص��ی��ح اال ان��ھ ف��رض ع��ل��ى 
متل�ق�ی�ھ ال�ج�زم ب�أن ال�ل�وح�ة ھ�ي 
المكان الذي تتمظھر ف�ی�ھ االش�ی�اء 
المرموزة ببریقھا ال�ت�ي ال ت�ف�ارق 
ارت��ب��اط��ھ��ا ب��م��ع��زل ع��ن ال��وج��ھ��ة 

 الجمالیة حیث المكان . 
لذا ان معنى التدوین ال یختلف ع�ن 
معنى الحفر والنقش فكالھما م�رآة 
تتسم بالتوثیق ولعل ما ات�ج�ھ ال�ی�ھ 
(شھیب) ھو ض�رورة ن�ق�ل ال�رم�ز 
الى اماك�ن�ھ االع�ت�ب�اری�ة ف�ي ذھ�ن 
المتلقي , حیث نجح في ذلك مثل�م�ا 
دلت ع�ل�ی�ھ م�ح�اك�اة "اف�الط�ون" 
ونقل ال�ج�م�ال ال�ى م�وط�ن�ھ ع�ل�ى 
اساس نظریة المث�ل ال�ع�ل�ی�ا ول�ع�ل 
الحكم على العمل یجىء م�ن خ�الل 
ع��ن��اص��ره ف��ھ��و یص��ور االش��ی��اء 
ب��رم��زی��ة م��ن ج��م��ادات ون��ب��ات��ات 
وحی�وان�ات وی�ع�ال�ج م�وض�وع�ات�ھ 
عل�ى ن�ح�و م�ن ال�ت�ك�ام�ل ال�م�ف�ع�م 
بالحیویة ولعلن�ا ن�درك ان ن�ظ�ری�ة 
المثل ماھي اال نظریة ف�ي ال�ق�ی�م�ة 

ال��ف��ن��ی��ة ت��رك��ز ع��ل��ى اخ��الق��ی��ة 
الموضوع وبذات الوق�ت ال�ن�ظ�ری�ة 
ال ت��ن��ف��ص��ل ع��ن م��ای��دور خ��ارج 
اللوحة , اذ ت�رك�ز ف�ي ال�ت�ص�وی�ر 
وبالتالي ان فھم ال�ع�م�ل ت�م�ح�ورت 
في جاذبیتھ ال�ح�س�ی�ة وارت�ب�اط�ات�ھ 
التخی�ل�ی�ة, وت�ل�ك اص�ب�ح�ت ھ�وی�ة 

م�اھ�ی�ات  الفنان في االع�راب ع�ن 
االشیاء, فضال عن محاكاة الجوھر 
ھ��و م���ن مس���ل���م��ات ال���ن���ظ���ری���ة 
االفالطونیة وارتباط الفن بالحیاة , 
وكلنا كمتلقین نتذوق العمل جمال�ی�ا 
على الرغم من ان العمل یمتلك من 
ال��ت��ن��وع وال��ت��ع��ق��ی��د ح��دا, وتش��ك��ل 
عالقتھما (الفن والم�ت�ل�ق�ي) وح�دة 
متكاملة ال تنفك ان ت�ك�ون ب�م�ث�اب�ة 
وقائع تتحكم بھا التجربة الجمال�ی�ة 

 وقیمتھا في ظل المتعة الجمالیة .
ومن خالل التقصي وقراءة عن�وان 
الدراسة في "القیم�ة االس�ت�ت�ی�ك�ی�ة 
لشیئانیة الرمز ال�ع�رب�ي" ن�ج�د ان 
االمكنة وال�الزم�ن�ة ل�ھ�ا ش�ی�ئ�ان�ی�ة 
ال��وج��ود ون��ؤك��د س��ع��ي ال��ف��ن��ان 

(شھیب ) الى رفد مح�اك�ات�ھ ب�ت�ل�ك 
الموضوعیة العالیة ضمن النظری�ة 
المثالیة حیث ف�ي م�ق�اب�ل�ھ�ا ك�ان�ت 
النظریة االنفع�ال�ی�ة ال�ت�ي ال ت�ھ�ت�م 
ب��ال��ف��ن��ان وح��ده م��ن��ف��ردا وان��م��ا 
بالمتلقي وھ�ذا م�ا ج�ع�ل�ن�ا ن�رص�د 
القیمة في كونھا تقدم موضوع�ا ال 
فت�ا ل�ل�ن�ظ�ر ت�ح�ت م�ظ�ل�ة ال�ت�ذوق 
وبالتالي ان التجربة الجمالی�ة ھ�ن�ا 
ال تتحق فحسب وانما عب�ر دراس�ة 
التحلیل ال�ف�ن�ي ل�ھ�ا ,ف�ف�ي ال�ت�أم�ل 
الجمالي تتفتح اس�ت�ق�ب�االت ال�ح�س 
والشعور ویكون االھتمام كامنا في 
الموضوع وھذا ما اسلفنا االش�ارة 
ال��ی��ھ ف��ي "ال��رم��ز" ال��ع��رب��ي ھ��و 
شىء نتذوقھ ازاء عوالمنا العربی�ة 
یحققھ الشعور بعد اكتم�ال ع�م�ل�ی�ة 
التأمل في معناه "االستمتاع " او 
الرؤیة حینما نك�ون ق�ادری�ن ع�ل�ى 
االمساك ب�الش�ع�ور ح�ی�ث ال�ق�ی�م�ة 
الجمالیة وضع الید ع�ل�ى االن�ف�ع�ال 
التأثیري ان جاز التعبیر وعلی�ھ ان 
كوامن االش�ی�اء ف�ي ال�ل�وح�ة ھ�ي 
اس�ت�ث�ارات ل�ی�س�ت اف�ك�ارا وی�ج��ب 
ال��ت��ف��ری��ق ب��ی��ن��ھ��ا ك��اف��ك��ار وب��ی��ن 
االحساس بما ینتابنا حینما ن�ت�ط�ل�ع 

 لقراءة الجمال .

ا ا و ا ا 
   ت ا  
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 $ كل اسبوع450
 

3 HOUSE FOR RENT / FAIRFIELD  
Beautiful 3 BedroomTownhouse / villa home in Small building. Garden courtyard, garage etc. Close to shop-
ping center, train station, suit family 
1/65 Hamilton Rd, Fairfield.  $450 rent p.w. Contact: John 0424 678018 

سابقا، كیف أختیر السید مح�م�د   كنت قد ذكرت   
الصدر رئیسا لوزراء الح�ك�وم�ھ ال�ع�راق�ی�ھ خ�ل�ف�ا 
ل��وزارة ص��ال��ح ج��ب��ر الس��اق��ط��ھ ال��ذل��ی��ل��ھ ال��ت��ي 

الشعب العراقي ب�ال�دم ال�ط�اھ�ر ال�ث�ائ�ر،    أغرقھا
والدمع المتفجر الغاضب، والسید مح�م�د الص�در، 
ھو رجل دین وقور م�ھ�ی�ب وعض�و ف�ي م�ج�ل�س 
أألعیان ومن المقربین الى العائلھ ال�م�ال�ك�ھ وال�ى 
الحوزه العلمیھ في النجف والى المراجع ال�دی�ن�ی�ھ 
فیھا، ووزارة محمد الصدر، كانت تبدو للسیاس�ي 
الواعي من انھا وزارة موق�ت�ھ ل�م�رح�ل�ھ وج�ی�زه 
محسوبھ تمتص غلیان نقمة ال�ج�م�اھ�ی�ر ال�ث�ائ�ره 
الواسعھ و الس�ی�ط�ره ع�ل�ى ال�وض�ع ال�م�ل�ت�ھ�ب، 
أبتغاھا عبد االل�ھ ال�وص�ي ع�ل�ى ع�رش ال�ع�راق 

ع�راب الس�ی�اس�ھ ال�ب�ری�ط�ان�ی�ھ   ونوري الس�ع�ی�د
ال��ع��راق��ی��ھ وق��ط��ب ك��ب��ی��ر وخ��ب��ی��ر ف��ي ال��ت��زوی��ر 
واالغ����ت����ی����االت واالع����دام����ات وال����م����وآم����رات 
االستعماریھ ومأمور السفاره البریطانیھ في تنفیذ 
سیاستھا المعادی�ھ وال�م�س�ت�ِغ�ل�ھ ل�ث�رواة ال�ع�راق 
وموارده النفطیھ وخیراتھ وتجارتھ ال�زراع�ی�ھ و 
أظطھاد ابناء شعبھ ورجال العراق الخ�ی�ری�ن م�ن 
الوطنیین االحرار ال�م�داف�ع�ی�ن ع�ن ك�رام�ة ال�ب�ل�د 
وحریتھ واستقاللھ وزجھم في غی�اھ�ب الس�ج�ون 
المظلمھ وال�م�ع�ت�ق�الت ال�ن�ائ�ی�ھ ال�م�م�ی�ت�ھ (ن�ق�رة 
السلمان) وسرادیب سجن الكوت ال�ع�ف�ن االظ�ل�م، 
والنفي وابعادھم خارج الحدود واسقاط الجن�س�ی�ھ 
عنھم، واصلت الجماھیر الشعبیھ ضغ�ط�ھ�ا ع�ل�ى 
حكومة محمد الص�در وظ�ل�ت ت�م�ارس ض�غ�ط�ھ�ا 
متقدمھ باحساس النصر الذي ح�ق�ق�ت�ھ ف�ي وث�ب�ھ 
كانون المجیده، واست�ط�اع�ت ال�ح�رك�ھ ال�ث�وری�ھ، 
وفي مقدمتھا الحزب الشیوعي، أن تمارس ق�درا 
من الحریھ وان تحصل على شیىء من ال�ت�ن�ظ�ی�م 
االجتماعي، بعد ان خرجت الجماھ�ی�ر م�ن�ت�ص�ره، 
والملفت للنظر ان الق�وم�ی�ی�ن وح�زب االس�ت�ق�الل 
القومي النزعھ المعارض لم�ع�اھ�دة ب�ورتس�م�وث 
االستعماریھ التي اسقطتھا الجماھیر ال�ب�ط�ل�ھ ف�ي 
الوثبھ ال�خ�ال�ده، وال�م�ط�ال�ب�ھ ب�ح�ری�ة الص�ح�اف�ھ 
والتنظ�ی�م ال�ح�زب�ي، وال�ت�ظ�اھ�ر واالج�ت�م�اع، أن 
اشترك رئیس حزب االستقالل محمد مھدي ك�ب�ھ، 
في وزارة محمد الصدر الت�ي ض�م�ت وزراء م�ن 

المعادي لحركة   الرجعیین و المعروفین بماضیھم
ام�ا ال�ف�ئ�ھ  الشعب وبعمالتھم المشینة لالنك�ل�ی�ز!!

الحاكمھ ومعھا السفاره البریطانیھ، صحی�ح ان�ھ�ا 
تراجعت بعد المعارك ال�دام�ی�ھ ال�ت�ي ح�دث�ت ب�ی�ن 
ج�م�اھ��ی�ر الش�ع��ب ال��ث�ائ��ر والش��رط�ھ ال�غ��اش�م��ھ، 
وھروب صالح جبر واسق�اط ح�ك�وم�ت�ھ ال�ع�م�ی�ل�ھ 
والمعاھده، أال ان الحكومھ س�ع�ت ال�ى ان ت�ن�ظ�م 
تراجعھا بھدوء وعلى مراحل، وفي الوقت نف�س�ھ 

حینا بعد حین، لكي   مضاده  راحت تقوم بھجمات
تعید بعضا من ھیبتھا وتع�ل�ن ان�ھ�ا الت�زال ق�وی�ھ 
ومسیطره على ال�وض�ع، ل�ق�د اوع�زت ال�ى اح�د 
الوزراء، عمر نظمي، ان یش�ن ھ�ج�وم�ا مض�ادا 
على السی�اس�ی�ی�ن ال�وط�ن�ی�ی�ن وی�م�ت�دح م�ع�اھ�دة 
ب�ورتس��م��وث، وأرس��ل ص��ال��ح ج��ب��ر ب��رق��ی��ھ م��ن 

التي فر الیھا خوفا م�ن غض�ب الش�ع�ب،   االردن
یدافع فیھا عن المعاھده، و یھاجم فی�ھ�ا ال�ح�رك�ھ 
الوطنیھ و یصفھا بالحركھ الرعناء الت�ي دب�رت�ھ�ا 
العناصر التي تریدالسوء بالبالد، في الوق�ت ذات�ھ 
كانت القوى الوطنیھ كلھا تطلب بالقصاص م�ن�ھ، 
وبالرغم من كل ذلك فان الحك�وم�ھ ل�م ت�ت�خ�ذ اى 
اجراء لمح�اس�ب�ت�ھ و ل�ل�ذی�ن ق�ام�وا ب�ق�ت�ل أب�ن�اء 

ترد عل�ی�ھ، أال ان�ھ�ا ش�ك�ل�ت ل�ج�ن�ھ  الشعب، ولم 
ل��ل��ت��ح��ق��ی��ق ف��ي ح��وادث ال��م��ظ��اھ��رات ال��وط��ن��ی��ھ 
والمسؤولین عن اطالق النار على ال�م�ت�ظ�اھ�ری�ن 
وقتلھم، ولم تتخذ أي أج�راء ب�ح�ق ال�ذی�ن ق�ت�ل�وا 

متظاھر من ابناء الشعب ال�ع�زل، وج�رح�وا  105
شخصا، وفي أحیاء اربعینیة الشھداء طافت  450

الوفود القادمھ من االلویھ مناطق بغداد للت�ع�زی�ھ، 
ح��ی��ث ت��ع��رض وف��د ل��واء ال��ع��م��اره ف��ي ب��اب 

لالعتداء، من قبل العناص�ر ال�ت�ي ت�دع�ي   المعظم
الدفاع عن الھویھ القومیھ، والوفد ال یحمل سوى 
الفتات تطالب ب�ت�وزی�ع االراض�ي ال�زراع�ی�ھ ف�ي 
العماره على الفالحین المعدمین الجیاع، وطال�ب�وا 
بانقاذ العماره من عزلت�ھ�ا ع�ن ال�م�دن االخ�رى، 
وفي وقتھا لم ترتبط المدینھ ب�ال�ب�ص�ره او ب�غ�داد 

بطرق مواصالت سالكھ مبلطھ أم�ی�ن�ھ وت�ت�ع�رض 
ل��ل��ع��زل��ھ بس��ب��ب االم��ط��ار وال��ف��ی��اض��ان��ات، وم��ن 
الشعارات التي رف�ع�ھ�ا وف�د ال�ع�م�اره ، م�ط�ال�ب�ة 
الحكومھ، نرید خبزا، نرید كساء، توفیر الط�ح�ی�ن 
غیر المخلوط بطحین ن�وى ال�ت�م�ر، ون�ری�د دواء 
لمكافحة مرض الجذام (الجرب والكریحھ)، ن�ری�د 
زیادة في فتح المدارس ومستشفیات، لق�د اث�ارت 
ھذه االعتداآت على وفد العماره أستنكار الش�ع�ب 

ال�ى   العراقي، وق�د ب�ادرت االح�زاب الس�ی�اس�ی�ھ
أدانة ھذه االعتداآت في بیان مشترك، لك�ن�ھ�ا ف�ي 
ال��وق��ت ن��ف��س��ھ اع��ت��ب��رت الش��ع��ارات االخ��رى 
أستفزازیھ وأنھا ال تتناسب وحرمة المواكب، ف�ي 
حین ان المواكب التي نظمھا ال�ح�زب الش�ی�وع�ي 
وال��ق��وى ال��ت��ق��دم��ی��ھ وال��م��ث��ق��ف��ون وال��م��ن��ظ��م��ات 
االجتماعیھ والنقابات المھنیھ، رف�ع�ت ش�ع�ار م�ا 
كان الشعب یطالب بھ وتظاھر وق�دم ال�ت�ض�ح�ی�ات 
الجسیمھ من اجلھا، وھ�و م�ا ی�ع�ب�ر ع�ن ج�وھ�ر 
مصالحھم مثل، المطالبھ بمحاكمة جالدي الشع�ب 
وس�ف��اك�ي ال�دم��اء ال��ط��اھ�رة، وأط�الق ال�ح��ری��ات 
ال��دی��م��ق��راط��ی��ھ وأط��الق س��راح ال��م��ع��ت��ق��ل��ی��ن 
والمسجونین السیاسیین واالك�راد ال�ب�ارزان�ی�ی�ن، 
ولم تقتصر مظ�اھ�رات ال�م�واك�ب وال�وف�ود ع�ل�ى 
بغداد وحدھا و انما شملت م�دن�ا اخ�رى وخ�اص�ة 
السلیمانیھ، أذ ھاجم المت�ظ�اھ�رون دار ال�ع�الق�ات 
البریطانیھ وحطموا جھازاً لألذاعھ كان ق�د نص�ب 

للدعایھ ال�ب�ری�ط�ان�ی�ھ واالف�ت�راء  1941 ھناك منذ
والتش�وی�ش ع�ل�ى ال�ح�رك�ھ ال�وط�ن�ی�ھ ال�ع�راق�ی�ھ 

تنتھج اوامرھا وت�ن�ف�ذ   وتناصر الحكومات ألالتي
أجندتھا االستعم�اری�ھ وف�ق م�ا ت�ق�ت�ض�ي أھ�م�ی�ة 
مصالحھا السیاسیھ في الم�ن�ط�ق�ھ، وف�ي ال�ن�ج�ف 
خرجت مظاھرات شعبیھ كبیره یت�ق�دم�ھ�ا ع�ل�م�اء 
الدین ینددون باالستعمار وع�م�الئ�ھ ال�خ�ون�ھ م�ن 
الحكام، وبصوت ش�ج�ي ح�زی�ن مس�ت�غ�ی�ث ی�ردد 

م�ا  -القارىء، (هللا وأكبر یاعرب شبانا ق�ت�ل�وھ�ا 
صارت بكل الدول صالح جبر سواھا) فقد ح�م�ل�ت 
المواكب، الفتات كتب عل�ی�ھ�ا، ال�م�وت ل�ل�خ�ون�ھ، 

للشعب، متجھ�ة ال�ى ال�م�ق�ب�ره،   والخبز والحریھ
لقراءة صورة الفاتحھ على ارواح شھداء الوط�ن 
والحریھ الذین سقطوا ف�ي وث�ب�ة ك�ان�ون ال�ث�ان�ي 

استقالت وزارة محمد الص�در ال�ح�ث�ی�ث�ھ  المجیده،
ع��ل��ى ال��ت��واف��ق ال��م��ح��س��وب س��ل��وك��ھ، وال��ھ��دوء 
المشوب بالحذر والترقب، بعد ان نجح في أن�ج�از 
مھمتھ التي أوكل بھا، وذلك لتھیئة الجو المتوافر 
ل��ت��ش��ك��ی��ل وزاره ج��دی��ده م��ن ال��ت��وف��ی��ق��ی��ن 

للس�ی�اس�ھ ال�ب�ری�ط�ان�ی�ھ وب�دون ش�ك   والمحابین
موافقة االحزاب البرجوازیھ ع�ل�ى تش�ك�ی�ل  اخذت

وفعال وكما ھو مرسوم، انظمت  الوزاره الجدیده،
االحزاب البرج�وازی�ة م�ع ال�ح�ك�وم�ھ ب�ق�ول�ھ�ا ،، 
نناشد ھوالء ج�م�ی�ع�ا االنص�راف ال�ى اع�م�ال�ھ�م، 
والكف عن المواكب والفواتح ، لكي یتجھ ال�ع�م�ل 
الى تحقیق اماني الشعب ومطالیب�ھ ب�ج�و یس�وده 
الھدوء، وھذا ھو بیت ال�ق�ص�ی�د، ف�ل�ت�دع مص�ی�ر 
الجماھیر بید االحزاب الرجوازیھ تتدبر االم�ور!! 
ولكن وفق ایة معاییر وأیة مصالح؟ والمؤكد انھا 
ترید ان تلعب لعبتھا المفضلھ وان تمسك ال�ع�ص�ا 
من وسطھا و تبحث عن الم�وازن�ھ دون ت�ح�ق�ی�ق 

 اماني الشعب، حتى اذا الشعب غلب على أمره.
 
بعد فترة وجیزه، نفضت االحزاب الوطنیھ أیدیھا  

من المھمھ وغ�ل�ق�ت االب�واب وج�م�دت ن�ف�س�ھ�ا، 
وبدون شك ستقول، فلیتدبر الشعب امره بنف�س�ھ، 
أما خبرة الحزب الشیوعي، وال سیما قی�ادت�ھ ف�ي 
المیدان، وت�ج�ارب�ھ ال�ن�ض�ال�ی�ھ وق�درات�ھ ال�ذات�ی�ھ 

(م�ال�ك  واوضاعھ التنظیم�ی�ھ ال�ت�ي ك�ان ی�ق�ودھ�ا
سیف المندوي)، وبتوجیھ ومالحظات (فھ�د) م�ن 
سجنھ أول بأول، كانت االح�داث تس�ی�ر بس�رع�ھ، 

م�ؤھ�ل�ھ�ال�ى خ�وض ال�م�ع�ارك   ولم تكن جمیعھ�ا
بثقھ عالیھ و بتكتیكات مؤكدة ال�ن�ج�اح،   النضالیھ

ان یتج�اوز ب�ع�ض ن�واقص�ھ   إال ان الحزب امكنھ
ھذه بالحماس�ھ ال�ع�ال�ی�ھ واالس�ت�ع�داد ل�ل�ت�ض�ح�ی�ھ 
والتنظیم المبرمج الذي ك�ان ی�ت�م�ت�ع ب�ھ ك�وادره 
واعض��اؤه، وك���ان م��ع���ظ���م���ھ���م م���ن الش���ب���اب 

النشط المت�ح�م�س، ب�ع�د ان�ت�ص�ار وث�ب�ة  الوطني 
كانون نشط الطلبھ لتأسیس اتحاد لھم وم�م�ارس�ة 

حقھم بالتنظیم، ف�اع�دوا تش�ك�ی�ل�ھ�ا ع�ل�ى اس�اس 
دیمقراط�ي، ف�ق�د ت�رددت االدارات ال�م�ع�ن�ی�ھ ف�ي 
السماح للطالب بانتخاب من یمثل�ھ�م ب�أی�ع�از م�ن 
ال�ح��ك��وم��ھ، اال ان ال��ط�الب وال��ط��ال��ب��ات اج��ب��روا 

المدارس على أجراء االنتخابات، وك�ان�ت   ادارات
نتیجة االنتخابات لص�ال�ح ال�ق�وى ال�ی�س�اری�ھ وال 
س��ی��م��ا الش��ی��وع��ی��ی��ن، وھ��ذه ال��ن��ت��ی��ج��ھ ازع��ج��ت 
الحكومھ والقوى ال�ق�وم�ی�ھ م�ن ج�م�اع�ة م�ح�م�د 
مھدي كبھ رئیس حزب االستق�الل وال�ت�ي راح�ت 
تبتعد عن التعاون مع الطالب ال�ی�س�اری�ی�ن، وف�ي 
رحابة االقدام ھذه شدد الطلبھ على ع�ق�د م�ؤت�م�ر 

یجمعھم وتألیف أتحاد عام یمثلھم، وق�د   تأسیسي
شاركت جمیع القوى الطالبیھ للتحضیر للمؤتم�ر، 
وھنا تدخلت الحكومھ بعدم السماح لھم بعقده ف�ي 
احد القاعات العامھ، وأخیراً وقع أختی�ار ال�ل�ج�ن�ھ 
الطالبیھ للحزب الشیوعي على (س�اح�ة الس�ب�اع) 

م��ح��ل�ة (أل��ب�وش��ب��ل وب��ی��ن م��ح��ل��ة   ال�واق��ع��ھ ب��ی��ن
الكوالت) وقد وافقت علیھ م�خ�ت�ل�ف ال�ت�ن�ظ�ی�م�ات 

وھذه مناطق شعبی�ھ ك�ادح�ھ م�ع�روف�ھ  الطالبیھ، 
بش��ھ��ام��ت��ھ��ا وحس��ھ��ا  ل��دى ال��ح��زب الش��ی��وع��ي 

الوطني، حیث ان ساكنیھا غال�ب�ی�ت�ھ�م م�ن ع�م�ال 
البناء وحدادین وقصابین واصحاب عربای�ن ن�ق�ل 
وبائعي ال�خ�ض�روات و(ال�ف�ش�اف�ی�ش وال�ب�اج�ھ و 
جكایر المزبن وال�ل�یٌ�ف وال�ت�ن�ك وال�ط�رش�ي) ف�ي 
شارع الشیخ عمر وشارع غازي (الكفاح) ح�ال�ی�ا 
والمناط�ق ال�م�ج�اوره، وأع�د ال�ح�زب ل�ل�م�ؤت�م�ر 
حراسھ قویھ وحمایھ مكثفھ مجنده من من�ظ�م�ات�ھ 
العمالیھ في ساحة السباع، أن�ع�ق�د ال�م�ؤت�م�ر ف�ي 

 1948ساحة السباع في الرابع من ن�ی�س�ان ع�ام 
وحض��ره آالف ال��ط��ل��ب��ھ وج��م��اھ��ی��ر غ��ف��ی��ره م��ن 
الس��ی��اس��ی��ن واالح��زاب والص��ح��ف��ی��ی��ن ون��ق��اب��ات 

والق�ى الش�اع�ر ال�ك�ب�ی�ر م�ح�م�د م�ھ�دي   العمال،
الجواھري على الجماھیر قصیدتھ الشھیره (ی�وم 

ب��ك وال��ن��ض��اِل ت��ؤرخ  - الش��ھ��ی��د، ت��ح��ی��ة وس��المُ 
عضواً منھم (جعفر 23االعواُم) وأنتخب المؤتمر 

اللبان) الطالب الشیوعي في دار المعلمین العالی�ھ 
أنتخب سكرتیرا ألتحاد الطلبھ العام، وب�دون ش�ك 
فان الحكومھ لن تترك نشاط الطلبھ ی�ت�وس�ع ب�ع�د 
ان أنظم اتحاد الطلبھ العراقي، الى اتحاد ال�ط�ل�ب�ھ 
الع�ال�م�ي، ف�ق�د ت�ع�رض االت�ح�اد ال�ى ت�ھ�ویش�ات 
ومض�ای��ق��ات م��ن الس��ل��ط��ھ ال��رج��ع��ی��ھ والص��ح��ف 
القومیھ، ول�م یس�م�ح�وا ل�ھ ب�ت�ح�ق�ی�ق ش�ع�ارات�ھ 
وقراراتھ، أال انھ بق�ى ح�ی�ا ف�ي ض�م�ی�ر ال�ط�ل�ب�ھ 
ومالزما لنشاطاتھم واف�ك�ارھ�م لس�ن�وات ط�وی�ل�ھ 
وخاصة (كلیة فیصل) التي تعرضت ال�ى اع�ت�داء 
من قبل االخوان المسلمین في االعظمیھ وجماعة 
(ید هللا) كانت كلیة فیصل مكرسھ لتعلی�م ال�ط�الب 
ال��م��ت��ف��وق��ی��ن ف��ي ع��م��وم ال��ع��راق، أس��س��ھ��ا 
المستشارون االنكلیز لھدف ستراتیجي مستقب�ل�ي 
یخدم مصلحتھم، وكان یجري التعلیم فیھا بال�ل�غ�ھ 
االنكلیزیھ وتدیرھا ادارة بریطانیھ، وقد اختیر لھا 
مكانا ھو قصر عبد الھادي الجل�ب�ي ق�رب م�دی�ن�ة 
ال��ح��ری��ھ ف��ي ال��ك��اظ��م��ی��ھ، وب��ع��دھ��ا ن��ق��ل��ت ال��ى 
االعظم�ی�ھ، وال�ب�رم�ج�ھ ال�ت�ع�ل�ی�م�ی�ھ ھ�ي ارس�ال 
خ��ری��ج��وھ��ا ال��ى ب��ری��ط��ان��ی��ا ل��ت��ك��م��ی��ل دراس��ت��ھ��م 
الجامعیھ، وفي المس�ت�ق�ب�ل ت�ع�ت�ق�د ب�ری�ط�ان�ی�ا أن 

من االصدقاء الم�ق�رب�ی�ن  ھوالء الطلبھ سیكونون 
والمخلصین لھم، ومن الكوادرالمؤیده لسیاستھ�م 
في العراق، والغریب والعجیب والم�ح�ی�ر ف�ي ك�ل 
ھذ التوجھ الفكري، والشىء الم�ل�ف�ت ل�ل�ن�ظ�ر ان 
ھذه الكلیھ قد تحولت الى واحده من أكب�ر م�ع�اق�ل 
الحزب الشیوع�ي وت�ح�ول�ت ال�ى ن�ق�م�ھ م�ع�ادی�ھ 
لالنكلیز وھزتھم، وال یمكن ال�ت�خ�ل�ص م�ن�ھ�م إال 
بغلقھا، حیث شارك العدید من طل�ب�ة ال�ك�ل�ی�ھ ف�ي 
الحركھ الیساریھ والحزب الشیوعي، امثال عام�ر 

ون�وري ع�ب�د ال�رزاق وح�م�زه س�ل�م�ان  عب�دهللا 
وھادي عبد ال�رض�ا وع�ب�د ال�رزاق م�ط�ر وب�اق�ر 
ابراھیم و دلي مریـوش وزاھــد محمد و واك�ی�س 
سركیس وسامي احم�د، وك�ث�ی�رون غ�ی�رھ�م م�ن 
الطلبھ الناشطین، وھوالء وغیرھ�م ت�درج�وا م�ن 

المسی�رة ال�ن�ض�ال�ی�ھ ال�ط�وی�ل�ھ وال�ت�ن�ظ�ی�م   خالل
اعضاء ل�ج�ان  الحزبي المتقدم، حیت أنھم أنتخبوأ

مركزیھ في الحزب الشیوعي العراقي ومنھم م�ن 
 الحزب.  تسلم سكرتاریة

..ول اا  ا ا 
         !!أ  اطا 

    
 االخیرة 3ح/  صبحي مبارك/ سیدني  

وإل�ى  أستعرضنا في الحلقة الثانیة، نماذج من الدول العربیة حول حالة الدیمقراطیة  
أي مستوى وصلت، ونتیجة لإلزمات السیاسیة واإلقتصادیة واإلجتماعیة وال�ت�دھ�ور 
السریع في أحوال الشعوب مع سیطرة طبقة سیاسیة التؤم�ن ب�ال�دی�م�ق�راط�ی�ة وع�دم 
اإللتزام بالدستور الذي ُشرع وأصبح ملزماً ل�ل�ح�ك�وم�ات والس�ل�ط�ات ال�ح�اك�م�ة. ل�ق�د 
خبرت الشعوب األنظمة الملكیة والجمھوریة وأنظمة دیمقراطیة ھجینة، كم�ا خ�ب�رت 
الدكتاتوریات واألنظمة الشمولیة والحزب الواحد. وخبرت المرحلة الوطنیة والنض�ال 

اإلتی�ان ب�ح�ك�وم�ات ب�دی�ل�ة   من أجل التحرر من األستعمار وإعالن اإلستقالل ومن ثم
تعمل ألجل األستعمار والشركات وھذا العرض فیھ تفاصیل كثیرة والخالص�ة الی�وج�د 
تراث متراكم من ناحیة ممارسة الدیمقراطیة وتكوین أنظمة تعتمد المؤسس�ات وب�دل 
ذلك تّم تقلیص الحالة إلى أصغر حلقة تحیط بالحاك�م ال�ف�رد وت�ك�وی�ن أح�زم�ة أم�ن�ی�ة 
ومخابراتی�ة ح�ول�ھ وی�ع�ام�ل الش�ع�ب بس�ی�اس�ة ال�ح�دی�د وال�ن�ار وتص�ف�ی�ة وإغ�ت�ی�ال 

وجود ھیئات رقابیة أو ت�ف�ع�ی�ل أي   المعارضین وإشاعة الرعب والخوف بسبب عدم
ھیأة تشریعیة حتى لوكانت صوریة. ولھذا وصل الغض�ب م�داه ب�ع�د ت�ف�ش�ي ال�ف�س�اد 

حالة التخلف والجھل المتف�ش�ی�ة ب�ی�ن   والتخلف وإنحطاط الثقافة السیاسیة وإستغالل
الشعوب ، والحاكم یأمر وینھي حسب رغبتھ سواء من ناحیة إعالن الحروب العبثی�ة 
وزج الشعب فیھا لغرض إستبعاده من اإلنتباه إلى مایجري تحت كذبة ال�وط�ن�ی�ة ك�م�ا 

الداخلیة القمعیة. كما خبرت الشعوب الع�رب�ی�ة   جرى في العراق أو من خالل سیاستھ
المرحلة القومیة والتجربة الناصریة الفاشلة، وتجربة القیادات الع�س�ك�ری�ة وت�ح�وی�ر 
المصطلحات والمعاني بمعاِن أخرى الصلة لھا بحقیقة المعنى الس�ی�اس�ي ك�م�ا حص�ل 
في ل�ی�ب�ی�ا وال�ك�ت�اب األخض�ر، وم�ن ال�ح�ك�وم�ات م�ن إدع�ت اإلش�ت�راك�ی�ة والش�ع�ب 
العامل ...ألخ فالطبقة السیاسیة التي حكمت الدول العربیة لم تك�ن ب�ال�م�س�ت�وى ال�ذي 

 ینقل حالة الشعوب العربیة إلى مرحلة متقدمة علمیاً وإقتصادیاً .
والمالحظ بأن الحكام العرب عندما یجلسون على كرسي الحكم ، یتمسك�ون ب�ھ ح�ت�ى 

تنتف�ض الش�ع�وب ك�م�ا حص�ل   الموت ولھذا عندما تتدھور األوضاع إلى حِد ال یطاق
في ثورات أو إنتفاضات الربیع في تونس ومصر وس�وری�ا ول�ی�ب�ی�ا وال�ی�م�ن وأخ�ی�راً 
العراق والسودان والجزائر ولكن سرعان ماجرى اإللت�ف�اف ع�ل�ی�ھ�ا ك�م�ا حص�ل ف�ي 
سوریا ومصر فتحولت إلى إتجاھات أخرى وبقی�ت األوض�اع ك�م�ا ھ�ي . وب�ال�ن�س�ب�ة 
لتجربة العراق حیث تم التغییر السیاسي المطلوب على أی�دي األم�ری�ك�ان وح�ل�ف�اؤھ�ا 
وكانت ھذه بدایة إلحالل نظام أسوء من السابق . وبعد سی�ط�رة األح�زاب اإلس�الم�ی�ة 

الطائفیة واإلث�ن�ی�ة   السیاسیة على الحكم في نظام شبھ دیمقراطي، أعتمد المحاصصة
والسیاسیة فتعاظم دور الملشیات .وألول م�رة ف�ي ت�أری�خ ال�ع�راق ال�ح�دی�ث ت�ت�ك�ون 
مافیات الفساد والعمل على مشاریع وھمیة وبدون حساب اإلستقالل ال�وط�ن�ي وع�ل�ى 
تبریر ثقة الشعب، تنھب أموال الشعب في وض�ح ال�ن�ھ�ار وتش�ری�ع ق�وان�ی�ن لص�ال�ح 
الطبقة السیاسیة الفاسدة، العراق وشعبھ یمر ب�ك�ارث�ة ح�ق�ی�ق�ی�ة وم�خ�ی�ف�ة ون�ت�ی�ج�ة 

ب�ی�د ال�م�ت�ح�اص�ص�ی�ن   للتنافس غیر المشروع وجعل كل مؤسسات الدول�ة الش�رع�ی�ة
والفاسدین، فخالل ستة عشر سنة لم یحصل أي ت�ق�دم أو ت�ط�ور ف�ي أي م�ج�ال م�ن 
المجاالت الزراعي والصناعي والتعلیمي والثقافي والتقدم التكنلوج�ي. األم�وال ال�ت�ي 
نھبت وسوء اإلدارة جعل من العراق دولة ضعیفة جداً بدالً من یكون أقوى دول�ة ف�ي 

 المنطقة العربیة.
العملیة االنتخابیة والتعددیة ، ال�ح�ری�ات ال�م�دن�ی�ة، أداء -من مؤشرات الدیمقراطیة :

الحكومة، المشاركة السیاسیة والثقافة السیاسیة فھذه المؤشرات دل�ی�ل ع�ل�ى وج�ود 
الدیمقراطیة من الناحیة العملیة وبنفس الوقت توجد معوقات للدیمقراطیة وأب�رزھ�ا: 

السیاسیة، وغیاب التداول السلمي ل�ل�س�ل�ط�ة   سیطرة الحزب الواحد وضعف التعددیة
 مع غیاب مبدأ التنافس.

ھشاشة القوى الدیمقراطیة: غیاب التنظیمات الدیمقراطیة ال�ح�ق�ی�ق�ی�ة وال�ت�ي ت�ؤم�ن 
بالدیمقراطیة كمبدأ ،كما إن إنطالقة العمل الدیمقراطي یأتي من ال�ت�رك�ی�ب�ة ال�ب�ن�ی�وی�ة 
والطبقیة التي ترى في العمل الدیمقراطي یأتي بنتائج مثمرة من خ�الل دع�م�ھ�ا ل�ھ�ذا 
العمل. كما إننا نرى الطبقة المتوسطة في كثیر من البلدان قد سحقت أو ضعفت وھ�ي 

 معتمدة في التوجھات الدیمقراطیة والحریات التي تتاح لھا.
كما إن غیاب القواعد والتقالید والممارسات الدیمقراطی�ة ال�واض�ح�ة وال�ث�اب�ت�ة ال�ت�ي 

 تمیزھا تعتبر معوق.
لتقوي م�وق�ف�ھ�ا ت�ج�اه   وقد تلجأ بعض القوى الدیمقراطیة للبحث عن تحالفات جدیدة

القوى التي ال تؤمن بالدیمقراطیة. كما إن طاقات الشباب غیر مستثمرة ضمن الق�وى 
الدیمقراطیة بسبب أنھا محبطة وعانت من اإلضطھاد والقمع واإلرھاب ولھ�ذا ت�ك�ون 
غیر مؤمنة بالحراك الجماھیري ألنھا ترى في ال�ت�ح�والت تس�ی�ر ف�ي مس�ار ب�ط�ی�ئ. 

 فالشباب یریدون تحوالت جذریة وسریعة.
الخیار الدیمقراطي الحقیقي الیتم إال بوجود قوى دیمقراطیة ق�وی�ة وح�ق�ی�ق�ی�ة وھ�ذه 
القوى نجدھا مشتتة وغیر متماسكة مما ینعكس على أھمیة تح�رك�ھ�ا وھ�ي م�وزع�ة 

 بین اللیبرالیة والیساریة.
والسؤال لماذا لم یحصل التحول الدیمقراطي : السبب أن الطبقة السیاسیة ف�ي أغ�ل�ب 
الدول العربیة ال تؤمن بالدیمقراطیة، وتعتبر أغلب الحكومات بأن الدیمقراطیة تعت�ب�ر 
خط أحمر عند التطبیق الفعلي حیث تتیح تبادل السلطة بكل حریة وثانیاً ین�ك�ش�ف ك�ل 
شیئ أمام المحاسبة، یكشف الفساد، یكشف المنفعة المتوخاة م�ن ال�دول الض�اغ�ط�ة 
العالمیة واإلقلیمیة التي تضمن بقاءھا في السلطة. الدیمقراط�ی�ة ال�ح�ق�ی�ق�ی�ة ت�ك�ش�ف 
فساد العملیة االنتخابیة وفساد التحالفات الفاسدة التي ت�ع�ت�م�د ال�م�ح�اص�ص�ة ل�غ�رض 

ك�م�ا إن ال�ف�ك�ر   دیمومة مصالحھا تكوین (ل�وب�ی�ات) ت�ع�ت�رض أي مش�روع ج�ذري.
السیاسي ألي حزب أو منظمة لھ دور كبیر في تحقیق الدیمقراطیة وأولھا الم�س�ت�وى 

بأن السلطة ھي تمثل الشعب والطبقة السیاسیة المنتخب�ة الی�م�ك�ن   الثقافي وإعترافھ
أن تكون فوق الشعب أو تؤمر الشعب بل ھي منفذة إلرادتھ. ولھذا فالفك�ر اإلس�الم�ي 
السیاسي الیعترف بالدیمقراطیة ویكون ع�م�ل�ی�اً ض�د ح�ق�وق الش�ع�ب ف�ي ال�ح�ری�ات 

وم�ھ�ی�ن�ة ك�م�ا ف�ي  وحقوق اإلنسان وحریة التعبیر والتظاھر ووضع قوانین رج�ع�ی�ة
قوانین األحوال الشخصیة، وقد یوجد فكر سیاسي دیني معتدل ولكن ھذا یظھ�ر ت�ب�ع�اً 
لشخصیات بذاتھا ولبس تمثیل حزب. ونتیجة لذلك سوف یظھر صراع سی�اس�ي ب�ی�ن 
الفكر العلماني الدیمقراطي وبین الفكر الدیني وإن الدعوة إلى فصل الدی�ن ع�ن إدارة 
الدولة الیعني بأن العلمانیین ضد الدین. إن الشعوب العربیة البّد لھا من نیل حق�وق�ھ�ا 

والحریة والدیمقراطیة والعدالة االجتماعیة. فالتح�ذی�رات ت�أت�ي ب�ك�ل ق�وة   في الحیاة
بإن صبر الشعوب لھ حدود وقد یحصل إنفجار كبی�ر ی�ف�وق ث�ورات ال�رب�ی�ع ال�ع�رب�ي 
بعشرات المرات. وقد یحصل في أي وقت كما یت�وق�ع ف�ي ال�ع�راق ب�ع�د أن أص�ب�ح�ت 

ولیست دولة المواطنة بأن تكون ب�ع�ی�دة ع�ن ال�م�ح�اص�ص�ة   الدولة دولة فساد عملیاً 
 والطائفیة.

ودفعھ إلى األمام لكي ی�ت�ح�ول   ولھذا یتطلب األمر من أجل ضم الصفوف، ھو الوعي
 إلى إداة قویة في التغیرات وبقوة الجماھیر المؤمنة باإلصالح والتغییر.

المصادر: الموسوعة ویكیبدیا ،دزبرھان الدین غلیون،عبد الحافظ الص�اوي، م�ح�م�د 
 أبو عزیزي (تونس)، تقاریر منھا تقریر اإلیكونمست
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 الزوج موجود
 واالبن مولود
 واالخو مفقود

ھ�ك��ذا ح��ددت االخ��ت ال��ع�راق��ی�ة م�ح��ب��ة 
ب�ن�ظ�ر ال�ح�زن   نفسھا واھل�ھ�ا ح�ددت�ھ

المتوارث عبر التاریخ ال�ط�وی�ل وع�ب�ر 
ال��ب��ك��اء وال��ع��وی��ل وال��ف��راق وال��م��وت 
المستمر ھذه ھي محبة االخ المتن�اھ�ی�ة 
ال��ت��ي ال ت��ت��غ��ی��ر م��ع االی��ام وال��زم��ان 
والمكان واالحداث و انھا اصب�ح�ت م�ن 
ال��ث��واب��ت ال��دائ��م��ة ب��ع��ض ال��ن��ظ��ر ع��ن 
مجریات احداث العالقات االجتماعی�ة و 
االس��ری��ة ت��ح��ب��ھ وت��ت��غ��ن��ھ ب��ھ ب��ال��م��دح 

 والثراء وبكل الصفات الحمیدة :
 اخوتي االربعة لیرات الكالده

 ناشي فص ملح بعیون حساده
 جاوي امعدل ومزیون بنشاده
 وعربي والنجوم اتلوك لزیاده

 زكي سیف المجرب دوم كالعاده
ھكذا ت�ع�دد س�م�ات وص�ف�ات اخ�وان�ھ�ا 
تعبیر صادق یصل الى مسامع المت�ل�ق�ي 
والقارئ ھذه الحالھ متوارث�ة م�ن اق�دم 

الخنس�اء ع�ل�ي   ورثاء  فبكاء  العصور
اخوھا صخر ومع�اوی�ھ ال زال م�ع�ط�اء 
على صفحات ال�ت�اری�خ رغ�م الس�ن�وات 

الشاعره فدعة وما قالت�ھ  الطویلة لنأخذ
بحق اخوھا حس�ی�ن وق�ول الش�اع�رات 
الحدیثات كث�ی�ر ك�ث�ی�ر وخص�ب وك�ب�ی�ر 

قد یصل ال�ى ال�ب�ك�اء وال�ح�زن  المعاني 
العمیق كلمات االخ�وة وخ�اص�ة االخ�ت 
ت��دخ��ل ال��ى م��ح��راب ال��وج��دان ل��ت��ث��ی��ر 
ع�واص�ف ال�م��ح�ب��ة والش��ج�ن ووص�ل��ة 
الرحم وایام العی�ش ال�م�ش�ت�رك غ�ری�ب 
ج��دا واك��ث��ر م��ن غ��ری��ب ھ��ذا الش��ع��ور 
والمحبة الغیر متناھیة التي تشع�ر ب�ھ�ا 
االخ��ت ات��ج��اه اخ��وھ��ا م��ح��ب��ة وع��ت��ب 

 وشجن وحزن :
 بیت الولّي ذبح خروف

 ضموه ما خلوني اشوف
 گطعت ایاس یمن شروا الصوف

او ت��ع��اب��ت��ھ ب��ك��ب��ری��اء وب��ع��زه ن��ف��س 
 وشموخ :

 غموس مارید من جدرك 
 وال ارید من جیبك فلوس
 ردتك انھ ھیبة وناموس

عالقة االخت باالخ عالقة ال ی�م�ك�ن ان 
ت��وص��ف ح��ت��ى ف��اق��ت ش��ع��ور ال��غ��رام 
والعشق انھا عالقھ مقدسة كعنایة اخت 

ع��ل��ی��ھ الس��الم ع��ن��دم��ا  س��ی��دن��ا م��وس
وضعتھ امھ في التابوت و س�ی�رت�ھ ف�ي 
ال��ن��ی��ل وھ��و رض��ی��ع االخ��ت ال��راع��ی��ة 
الحنونة واالمی�ن�ة الص�ادق�ة ال�وف�ی�ة ال 

 یغیرھا المكان وال الزمان
 بیني وبینك خویة سوریین

 یامھجتي ویاقرة العین
 جرحك یاخویة جرح سجین

تناجیھ رغم البعد وال�م�س�اف�ة ال�واس�ع�ة 
 والشوق والحنین :

 بعدك یا خوي عني اجبال
 تالیھھ خویة سجن وحبال

 الرجال انت یاخویة زین
 زودك یاخویة ماثمر شي

تقول الشاعره فدعة في وصف اخ�وھ�ا 
 حسین :
 یا خوي اناغي  كلما تون

 شمفضاه خلگي وشوساعي
 یمیر عرب یبن الصداعي

 والجابوك افاعي یعربید 
انھ حزن الشاعرة عمیق ال ی�ق�اس وال 

یعبر عن احد ان ال�ح�زن ف�ي   یمكن ان
قلوب ال�ب�ش�ر وخ�اص�ة االم او االخ�ت 

بشریة س�ك�ن�ت  انسانیة ومسحة   فطرة
القلوب والعواطف واالحساس یتألم�ون 
بال�ف�واج�ع ویش�ع�رون ب�ل�وع�ة ال�ح�زن 

حراره الم�ص�ائ�ب   ویعیشون ویتذوقون
والحزن شيء معنوي یسرى الى القلب 

بال�ج�روح ف�ی�ع�ب�ر ال�ب�ش�ر ع�ن�ھ  ویحل 
ب��وس��ائ��ل م��خ��ت��ل��ف��ة و ط��رق م��ت��ع��دده 
للتنفیس عن ح�زن�ھ�م ف�ال�دم�وع اح�دى 
ھذه الوسائل التي یعبر ع�ن�ھ�ا ال�ح�زی�ن 
ع��ن ح��زن��ھ ووال��م��ت��أل��م ع��ن ال��م��ھ 
وال��م��ن��ك��وب ع��ن ن��ك��ب��ت��ھ ان ال��دم��وع 
الصادق الذي یحس بھ حراره المص�اب 
وملوحة الحزن اول خطوه نحو الص�ب�ر 

 والسلوان قال ارسطو :
الشعور ب�ال�ح�زن ی�ؤدي ال�ى ن�وع م�ن 

 التطھیر والسكون
 اخوي جاراتھ خواتھ

 اخوي الثالثھ مرافجاتھ
 كرم ومراجل والثباتھ

 اخوي العبد و والضیف اغاتھ
ت�ق�ول الش�اع�ره ف�ي وص�ف ش�ع�ورھ��ا 

 اتجاه اخوھا :
 اسباع یاخویة امسنسلین

 ببیوتھم ماظل معین
 او ونین ادموع ونحیب

 بعدك یا خوي الموت ارحم
ان البكاء لیس مقت�ص�را ع�ل�ى ال�ن�س�اء 

 حتى االنبیاء بكوا وحزنوا
في مواقف معینة بالغة الحزن والتاث�ی�ر 
ھكذا یظل األلم یعصر ال�ق�ل�وب ف�ی�ظ�ھ�ر 

ویفصح عن اسرارھا وت�ب�ق�ى  مكنونھا 
ال�م��ص�ائ��ب ال��ت�ي تص�ی��ب االنس��ان ف��ي 
حیاتھ تحدد مأساة االیام وقساوة الزمن 
وی��ف��ت��ر وی��ق��ل ال��ح��ب ب��م��رور االع��وام 
والس��ن��ی��ن ت��ك��ون ال��م��ش��اع��ر ف��ات��ره 
واالحساس قلیل ان المصائب قد ت�ك�ون 
بمثابة التجدید في حیاة البشر واظ�ھ�ار 

وانتھ�ى ان ج�م�ی�ع االش�ع�ار   اندثر  ما
والقصائد تب�دا ب�الس�رد وال�ح�دی�ث ع�ن 
البكاء والدمع والدھر ثم تنتقل بص�وره 
سریعة من البكاء والحزن الي الفخر و 
وص��ف ص��ف��ات االخ و ذك��ر فض��ائ��ل��ھ 

 ومحاسنھ:
 ربعك یاخوي طوش ضایع

 ما ینغرل بیھم وشایع
 الزلم یاخویة طبایع

 غرگوا على التراب الشرایع
 والگول حچي السیوف خویة

ت��ق��ول ف��دع��ة ب��وص��ف ص��ف��ات اخ��وھ��ا 
 حسین :

 اشما تون یحسین انا شیط
 النوم عفتھ والغطیط

 یل معدل العوجھ عدل میط
 یمعزب الخطار تشریط
 ردتك على گومك گلیط

 یل چنھم ابعگلك زعاطیط
 على خشومھم منقار قطقیط

 یافحل النخل یملجح العیط
یا اخذوھا الشوق الى اخ�ی�ھ�ا ت�ح�ت�اج�ھ 
ف�ي ك��ل ل�ح��ظ��ة م��ن ل��ح��ظ��ات ح��ی��ات��ھ��ا 
تسامره علي بعد وتشتاق الیھ وتت�م�ن�ى 

 ان تكون وجوه العالم كوجھ اخوھا :
 كطعت ھیمھ ونشف زیجي
 معرف عدوي من صدیجي

 تمنیت خال ابن رفیجي

ومن زیاده وھول االشتیاق ال�ذي ل�ی�س 
 لھ حدود :

 مثل خالك یمھ حیف با لسلمان
 ویسیل الدمع من العین چا نھران

 علي السباع اتعیش بالسیسان  وسفھ
 والنجمات طاحت من ویرجعھا

وتس��ت��رس��ل االخ��ت ف��ي ت��أب��ی��ن ورث��اء 
ال�ت�أب�ی�ن او ال�رث�اء   اخیھا بعد ال�وف�اة

یكون ل�ل�ح�ي وال�م�م�ی�ت ف�ال�ح�ي ت�ذك�ر 
محاسنھ و صفاتھ ال�ح�م�ی�ده وق�د ت�ذك�ر 
احیانا بعض الصفات السیئھ ولكن لیس 
بالكثیر و انما بالعتب العاطفي من اج�ل 

ال��ع��واط��ف وأع��ادة الص��الت   ت��أج��ح
 والعالقات االجتماعیة

 یاحسین انھ اختك ھاي بحسین
 یا حسین شوفي یا ضوه العین
 یحسین مدري مصیرعك وین
 یحسین اجتنھ الگوم صوربین

 یحسین للشر مستعدین
 یحسین ولسلب النساوین

ی�ب��ق�ى ال��ح�زن وال�ب��ك��اء وال��دم�وع ھ��و 
الحالة ال�ت�ع�ب�ی�ری�ة ع�ن االل�م ال�ن�ف�س�ي 
ویمثل عمق الح�زن ف�ي ق�ل�ب االنس�ان 
في البكاء والنواح وال�ت�ع�ب�ی�ر الش�ع�ري 
لسان ھذا المض�م�ار ال�ع�م�ی�ق وی�ن�درج 
تحت ف�ن م�ن ف�ن�ون ال�ت�راث الش�ع�ب�ي 

 العراقي الواسع :
 تمنیت عندي اخوه عشرین

 واحد جبح واحد حنین
 من امي وبوي امصنصلین

انا ظاھره الموت التي تعد من الظواھ�ر 
االنسانیة التي شغلت عقول ال�م�ف�ك�ری�ن 
واالدباء و الفالسفة على حد سواء م�ن 
قدیم الزمان ومن ال�ح�ق�ائ�ق ال�م�ع�روف�ة 

احتفظ الت�راث الش�ع�ب�ي   والمسالم بھا،
العراقي بتراث ضخم من ھ�ذه االش�ع�ار 
التي تمیزت بص�دق ال�ع�اط�ف�ة وح�رارة 
اللوعة ونار الفراق والسیما فراق االخ 

 حیث یعتبر في قمة صلة الرحم
 جیت ولگیت الباب مسدود
 اظل واجفھ لو اردن اردود

 وخاف من ارد ایصیر منگود 
 مشھ وین چف الجایب الزود

ان ھ��ذا ال��ن��وع م��ن ال��م��دح وال��رث��اء 
اشتھرت فیھ شاعرات حفظ التاریخ ل�ن�ا 

وب�ق�ی�ت خ�ال�دة ع�ل�ي س�ف�ر   اشعارھن
التراث الش�ع�ب�ي ال�ع�راق�ي ھ�ذا ال�م�دح 
وبیان الصفات الحمیده العظیمة ورب�م�ا 
حتى المبالغة فی�ھ�ا ھ�و ل�ون ت�ع�ب�ی�ري 
تساھم في رفع مستوى ال�ف�ن الش�ع�ري 

 ویعد من المساھمات المتمیزه :
 یاعلتي من كبر نفر

 تشچي الزغر وترید تكبر
 ولونھا بصخر ماع وتفسر
 ولونھا السبع جار وتمرمر

 ولونھا بشجر ماصار اخضر
 ایسیر منكر اشنحچي یخویة 

ریما یكون ذلك الفن الشعري ال�وص�ف�ي 
الوجداني ف�ي ح�ب وم�دح ورث�اء االخ 
من طبیعة المرأه الوجدانیة وتركی�ب�ت�ھ�ا 
النفسیة ب�وص�ف�ھ�ا اك�ث�ر م�ی�ال ل�ل�ح�زن 
واالس��ى وال��ب��ك��اء احس��اس االخ��وه ال 
یش��ت��رى وال ی��ب��اع وال یس��اوم ع��ل��ی��ھ 

لیس مكانھ االسواق او الدوالر انم�ا   اذ

بع�ف�وی�ة   مكانھ القلب والضمیر. ینساب
وبطبیعة وت�ذوب ع�ن�ده ك�ل ال�م�ش�اك�ل 
والحواجز و اخیرا ان ال�ح�زن وال�ب�ك�اء 
سمة ومالمح جمیع امھ�ات�ن�ا واخ�وات�ن�ا 
الشامخات ال�م�ب�دع�ات خ�ی�م�ة ال�ح�ن�ان 

 والعطف واالخوه
 یالولد یبني شلون
 حس خالك اینادیك

 التنسى امك
 یمھ شلون التنسى امك

 اللي تحبھ روح اویاه
 التنسى امك.
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 سرمد إسحق اسطیفانا
  واضح جان شعرك جنھ ماي الھور 

  و الوزن الصعب باقالمك اتیسر
  جلماتك غزل بشفایف الخالن

  بالكیف كلبك ظل ترف و اخضر  ألن
  لبست الشعر ثوبك و اجا تفصال
 كلت عریان أبقى و انتھ تتستر

 یالصیتتك كبر باعلى المراتب صار
  صح شعرك سھل بس صعبة یتكرر

  كلت ردي و ردینا كلنا اردود
  أعز من روحي اعزك ال بعد اكثر
  والمعیبر عبد خطواتھ وصلت وین

  صیاد الھموم ایسجل ابدفتر
  شفاعات الوجد وي كاظم اسماعیل 

  مدارس للشعر ثالثھم امظفر
 كبل لیلة جنت اقرالك بدیوان

 أوراق و مواسم بیدي ظل یسھر
  من كالو رحت شفت المنصة اتنوح

  وبركان الشعر ابرمتھ اتفجر
  وحسیت المنیة اتحوم حول الروح

  و صمام الكلب مسدود یتفطر
 یا روح القصیدة و سید األشعار

  ابدمك شعر اشلون یتخثر
 جاري اجنبي یسالني منھو المات
  كلت عریان یعني السید المستر
  وسمعتھ شعر او ترجمت معناه
  وبخدي الدموع اتسیل تتطشر
 یا كلبي اشبعد بمعكرات البال
  لسان الناصریة ابأسمك اتعثر
  تل امن الورد خاله للتذكار

    واجت عشاك شعره حتى تتعطر

 ا ار واا 

  1ح/ ...  وام ا وادي         
 
الطریق الى عالم االھوار لیس سھال على سالكیھ ممن اع�ت�ادوا ع�ل�ى م�ف�ت�رق�ات�ھ  

وتشعباتھ المائی�ة، ال�ت�ي یش�ك�ل ن�ب�ات   وأجوائھ وكل ما یحتویھ من متاعب وافراح
القصب والبردي جزرا متراصفة فیھ، إضافة إلى التجمعات السكنی�ة، ال�ع�ائ�م�ة ف�ي 
اغلب األحیان، ما یجعل الوصول إلى الھدف المطلوب عسی�را، وع�ب�ر م�ت�اھ�ات ال 
یجید غیر السكان األصلیین معرفة معالمھا المتحركة، وأي نوع من وسائ�ط ال�ن�ق�ل 
المائیة یستعمل ھنا أو ھ�ن�اك، حس�ب ع�م�ق ال�م�ی�اه، وض�ی�ق أو س�ع�ة ال�م�م�رات 

الزوارق ھي سیدة الموقف في عالم االھ�وار، وواس�ط�ة ال�ن�ق�ل ال�وح�ی�دة، .المائیة
بأنواعھا المختلفة في ھذه البقعة المائی�ة ال�واس�ع�ة، ل�م�ا ت�ت�م�ی�ز ب�ھ م�ن س�رع�ة 
االنطالق، وھیكلھا االنسیابي الذي یشبھ إلى حد بعید ھیكل اسماك الشبوط، قبل ان 
تتعرف ھذه الزوارق على المحركات التي زادت من سرعتھا، وجعلتھا تشق عب�اب 
الماء، وتقطع مسافات تصل إلى مئات األمیال، في ھذه المسط�ح�ات ال�م�ائ�ی�ة. وق�د 
اشتھر العراق قبل غیره، ومنذ زمن بعید، بصناعة الزوارق، وخاصة في الجن�وب، 
حیث تمتد أھوار العمارة والناصریة والجبایش، والمدن التي تقع عند ضف�اف ت�ل�ك 
االھوار، كالمجر الكبیر والمیمونة والمشرح، والتي ازدھرت فی�ھ�ا ھ�ذه الص�ن�اع�ة 
بشكل خاص. ومن ابرز الط�وائ�ف ال�ت�ي اش�ت�ھ�رت بص�ن�اع�ة ال�زوارق ال�رش�ی�ق�ة 

، الصابئة المندائیون، الذین یقطنون على ح�اف�ات األن�ھ�ر، «المشاحیف«والسریعة 
 .وھم محترفون لھذه الصناعة

 
 
 
 
 
 

ان مس�ت�ل�زم�ات ص�ن�اع�ة »: -ع�ام�ا  45 -صناعة الورق یقول سعد دایش زام�ل 
الزورق تتوقف على نوعیة الخشب الذي یعد ال�م�ادة ال�رئ�ی�س�ة ف�ي ص�ن�اع�ت�ھ، إذ 
تستخدم األخشاب المحلیة، مثل خشب الصاج وأخشاب شجر التوت والسدر، ال�ت�ي 
تمتاز بصالبتھا ومقاومتھا للصدمات، حین یسحب الزورق على ضفاف النھر، قب�ل 

ویضیف: یتم اعتماد األلواح الطوی�ل�ة، ال�ت�ي ت�م�ث�ل ال�ھ�ی�ك�ل  .«ان یصل إلى المیاه
المقوسة التي تشبھ الق�ف�ص الص�دري  «العطفات»األساسي للزورق، لغرض عمل 

لإلنسان، ثم یتم بعدھا ملء الفراغات في ھذا الھیكل بال�خ�ش�ب، وتس�م�ى ال�ع�م�ل�ی�ة 
، إذ یتم عمل الخشب بشكل مستٍو، ثم تتم عملیة وضع مادة الق�ار ع�ل�ى » المداواة« 

ظھر الزورق، وتسویتھ وتغطیتھ بالكامل، لسد الفراغ�ات ال�م�وج�ودة ب�ھ�دف م�ن�ع 
ویتابع: ان الزوارق أنواع، ولكل نوع مھم�ة ف�ي ال�ھ�ور، م�ن ح�ی�ث .تسرب المیاه

وھ�و  «ال�م�اط�ور»السرعة والحمولة وطبیعة المنطقة التي یستخدم فیھ�ا، وم�ن�ھ�ا 
أذرع وعرضھ ذراع واح�د، وی�ق�ل ال�ع�رض ت�دری�ج�ی�ا ح�ت�ى  7زورق صغیر طولھ 

وی�وض�ح: ھ�ذا ال�ن�وع م�ن ال�زوارق  .«یصبح بحدود الشب�ر ف�ي ط�رف�ي ال�زورق
یستعملھ سكان االھوار لصید الطیور فقط، ویتسع لشخص واحد مع بندقی�ت�ھ ال�ت�ي 
یستعملھا في الصید، ویصبغ أحیانا باللون األبیض، ویسیّر بالغّرافة، أو المج�داف، 
وأثناء مشاھدة الصیاد للطیور في مكان قریب، یبدأ الغ�رف ب�ی�ده، ب�ع�د ان ی�ط�رح 

 .بالغّرافة جانباً، لكي ال یحدث صوتا یخیف الطیور

!!ي و ا 
 كتب أحد الجنود رسالة تم العثور ع�ل�ی�ھ�ا ف�ي م�البس�ھ ب�ع�د م�ق�ت�ل�ھ ی�ق�ول ف�ی�ھ�ا:     

إن ُمّت ... ال تصدقوا كل شيء، فإن قالت لكم أمي في برنامٍج تلفزیونيٍّ سخی�ف : ك�ان 

یتمنى الشھادة وكان یقول: (نموت نموت ویحیا الوطن)،  ال تص�دق�وھ�ا، ف�أن�ا ل�م أق�ل 

ذلك، وأنا مثلكم أحب الحیاة وال أتمنى أن أموت، لكّن ال�م�ذی�ع�ة ذاَت ال�ُح�م�رِة ال�ف�اق�ع�ة 

أما صدیقي ذلك الذي حّمل ص�ورة ل�ي ع�ل�ى ص�ف�ح�ت�ھ ف�ي  . أقنعتھا أن تقول عني ذلك

الفیسبوك وكتَب ِشعراً وھو یتغنى بِـ شھادتي حداداً ال تصدقوه، فھو مناف�ق ك�ب�ی�ر وك�م 

 . من المرات طلبت منھ أن أستدین مبلغاً بسیطاً من المال لكنھ كان یتھّرب مني

أما صاحب الفخامة، فال تصدقوه أبداً وھو یتغنّى بِـ روحي القتالیة العالیة وحبي للوطن 

في حفل التأبین، أتروَن طقمھ األنیَق ذاك؟ لقد اشتراه من سرقة المعونات الم�خ�ص�ص�ة 

لنا، نحن أبناء الفقراء بھذا البلد وقود للحروب التي ھم ی�وق�دوھ�ا، أم�ا أب�ن�اء ص�اح�ب 

وھؤالء ال�ذی�ن  . السیادة والفخامة فھم إما خارج البلد مترفین أو یتسكعون في المالھي

یطلقون الرصاص في الھواء بتشییع جثماني ، تُرى م�ن ھ�م ؟ ل�م أرھ�م أب�داً ف�ي أي 

معركة ؟  كما أني لم أكْن بطالً كما یقولون وال أعرف شیئاً ع�ن ال�ب�ط�ول�ة أو ش�ع�ارات 

   . حب الوطن والقائد، ولكنَّ البندقیِة إغواء كما النساء تستفزُّ الرجولةَ الحمقاء

إن ُمّت برصاٍص، أو بقذیفٍة سق�ط�ت ُمص�اَدفَ�ةً ب�ق�رب�ي، أو إْن ُم�ّت ق�ھ�راً ال ف�رق، ال 

تصدقوا سوى تنھیدةَ أمي عندما تكون وحیدة وانكساَر أبي ودمعةً خ�ف�ی�ف�ةً ن�ب�ی�ل�ة م�ن 

حبیبٍة لطالما وعدتُھا أْن أكوَن بخیر ولكني خذلتھا حینما التحقت بالجبھة لیس ل�ل�ج�ھ�اد 

لالسف ولكن لمكافحة الفقر والبحث عن لقمة العیش وحتى أضمن لي وألسرتي مصدر 

فال نام�ت أع�ی�ن ال�ج�ب�ن�اء وم�ن . دخل ثابت، وھذه حقیقة كل منا في الجبھة والمعسكر

لطالما سألت نفس�ي ل�م�اذا ف�ق�ط أب�ن�اء ال�ف�ق�راء ھ�م الش�ھ�داء؟ وھ�م . یتغنوا بِـ نضالنا

المدافعون؟ وھم الیملكون متراً على ھذه االرض؟ وتُباع علیھم قبورھم؟ لماذا لم نسمع 

موت مسؤول أو ابن مسؤول من أجل الوطن؟ فھل وجدت اإلجابة بعد موتي؟ أنا آس�ف 

یا وطني لم أمت ألجلك ولكني مت ألجل لقمة العیش في وط�ن ل�م ی�وف�ر أق�ل م�ق�وم�ات 

 الحیاة.
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من المؤمل ان یصل مدافع المنت�خ�ب ال�وط�ن�ي ل�ك�رة ال�ق�دم ع�ل�ي 
عدنان الى كندا األسبوع المقبل للتوقیع الرسمي على عقد أعارتھ 
حتى یوم الثالثین من شھر حزیران ال�م�ق�ب�ل ال�ى ن�ادي ف�ان�ك�وف�ر 
وایتكابس أحد أندیة المجموعة الغ�رب�ی�ة ف�ي دوري ال�م�ح�ت�رف�ی�ن 

قادم�اً م�ن ص�ف�وف ف�ری�ق أودی�ن�ی�زي 2019األمیركي لكرة القدم 
 األیطالي .

وذكرنادي فانكوفر وایتكابس الكندي على موقع�ھ ال�رس�م�ي : إن 
مدافع المنتخب الوطني العراقي لكرة القدم ع�ل�ي ع�دن�ان ی�ن�ت�ظ�ر 
حالیاً بطاقة االنتقال الدولیة الخاصة بھ من أدارة نادي أودی�ن�ی�زي 
األیطالي الذي عاد الیھ بعد نھایة إعارتھ الى صفوف فریق أتالنتا 
االیطالي الى جانب حصولھ على تصریح العمل وت�أش�ی�رة دخ�ول�ھ 
الى االراضي الكندیة (الفیزا ) حیث سیتم خضوعھ ال�ى ال�ف�ح�ص 
الطبي من قبل أدارة نادي فانكوفر وایتكابس قبل ال�ت�وق�ی�ع ال�ع�ق�د 
الرسمي وتقدیمھ في مؤتمر صحفي لوسائل االعالم سیظھ�ر ف�ی�ھ 
رقم القمیص الذي سیرتدیھ في المباریات التي سیلعبھا النادي في 
منافسات المجموعة الغربیة لدوري المحترفین األمیركي بالموسم 

 الكروي الحالي الذي أنطلق في شھر آذار الجاري .
وأضاف إن مجلس إدارة النادي والمدرب دوس س�ان�ت�وس وج�دا 
رغبة وحماسة منقطع النظیر لدى الالعب الع�راق�ي ع�ل�ي ع�دن�ان 
في أن یكون منتجاً في جھة الظھی�ر األیس�ر م�ن خ�الل ال�ت�ج�رب�ة 

االولى لھ في دوري المحترفین االم�ی�رك�ي ن�ظ�را ل�ل�م�ی�زات ال�ت�ي 
یمتلكھا من ناحیة أجادتھ المتمیزة أللعاب الھواء والق�وة ال�ب�دن�ی�ة 
التي تسمح لھا بااللتحام والضربات الحرة المب�اش�رة ال�ت�ي س�ج�ل 
منھا ھدفاً لمنتخب بالده في مرمى المنتخب ال�ف�ی�ت�ن�ام�ي ب�ب�ط�ول�ة 

التي أقیمت في دولة االمارات العربیة ال�م�ت�ح�دة  2019كأس آسیا 
حیث سیعید التوازن الى جانب زمالئھ المتواجدین حالیاً في قائم�ة 

 النادي بالمنطقة الغربیة .
وتابع ان ال�الع�ب ال�ع�راق�ي ع�ل�ي ع�دن�ان س�ی�ع�ود ال�ى ای�ط�ال�ی�ا 
للمشاركة مع فریق أودینیزي أحد أندیة الدرجة األولى بعد انتھ�اء 
أعارتھ مع النادي في یوم الثالثین من شھر حزیران المقبل ح�ی�ث 
سیتیح لھ الدفاع عن ألوان فریقھ اإلیطالي من جدید ب�ع�د أن ی�ت�م 
إدراجھ ضمن كشوفات الفریق في الصیف حتى یمكنھ ال�ل�ع�ب ف�ي 

 . 2020-2019الموسم 
ومن جھة أخرى سیفتقد منتخبنا الوطني لكرة الق�دم ال�ى خ�دم�ات 
علي عدنان في بطولة الصداقة الدولیة الثان�ی�ة ال�ت�ي ی�ح�ت�ض�ن�ھ�ا 
ملعب جذع النخلة بالمدینة الریاضیة في محافظ�ة ال�ب�ص�رة خ�الل 

آذار ال�ج�اري ن�ت�ی�ج�ة ل�ت�ع�رض�ھ ال�ى ع�ق�وب�ة  26-20الفترة من 
انضباطیة من قبل اتحاد الكرة بحرمانھ من تمثیل أسود ال�راف�دی�ن 
لمدة ستة أشھر وذلك للتأثیر السلبي الذي مارسھ وك�ی�ل أع�م�ال�ھ 
على الالعبین في مكان أق�ام�ة ال�وف�د ال�ع�راق�ي ال�ذي ش�ارك ف�ي 
بطولة ك�أس االم�م اآلس�ی�وی�ة الس�اب�ع�ة عش�رة ب�دول�ة االم�ارات 

 العربیة المتحدة .
 

وستكون أول بطولة یغیب عنھا الالعب علي عدنان م�ع ال�م�درب 
الع�ب�ی�ن  9السلوفیني ستریشكو كاتانیتش الذي وجھ الدعوة الى 

محترفین ( أحمد إبراھیم وریبین س�والق�ا وحس�ی�ن ع�ل�ي وأح�م�د 
یاسین وجیستن میرام وبشار رسن وھمام طارق وزی�ل�وان ح�م�د 
وأی�م�ن حس�ی�ن ) ی�ل��ع�ب�ون ف�ي ال�دوری�ات ال�ع�رب��ی�ة واآلس��ی�وی��ة 
واالوروبیة واالمیركیة من أجل االنضمام الى صفوف منتخبنا ف�ي 
المعسكر التدریبي الذي سیقام في مدینة البصرة ب�دای�ة االس�ب�وع 
المقبل قبل الدخول في منافس�ات ال�ب�ط�ول�ة ال�ت�ي س�ی�واج�ھ ف�ی�ھ�ا 
منتخبي سوریا واالردن في الساعة السابعة من یومي ال�ع�ش�ری�ن 

 والسادس والعشرین من شھر آذار الجاري .

أعلن نادي لایر مدرید اإلسباني تعیین الفرنسي زین ال�دی�ن زی�دان م�درب�اً ل�ل�ف�ری�ق 
وجاء في البیان الذي أص�دره ال�ن�ادي ال�ی�وم  2022یونیو/ جزیران  30األول حتى 

االثنین: إنھاء العقد الذي ربط سانت�ی�اغ�و س�والري ك�م�درب ل�ل�ف�ری�ق األول. وق�ال 
النادي إنھ یقدر الوالء وااللتزام بالعمل الذي أظھره ال�م�درب س�والري ف�ي ال�ف�ت�رة 
السابقة. وعرض على العبھ السابق فرص�ة ال�ب�ق�اء ف�ي ال�ن�ادي. وس�ی�ق�ود زی�دان 
الفریق بشكل فوري، كما سیظھر رئیس النادي فلورنتینو بیریث وزیدان في مؤتمر 

مس�اء  10مس�اء ب�ت�وق�ی�ت وس�ط أوروب�ا ( 8صحفي أمام وسائل اإلعالم الساع�ة 
بتوقیت مكة المكّرمة) في قاعة الصحافة في ملعب سانتیاغو برنابیو. وكتب زیدان صفحات تاریخیة براقة ف�ي م�دری�د 

، ففاز بدوري األبطال لثالث مواسم متتالیة كما ل�م ی�ف�ع�ل أح�د م�ن ق�ب�ل. 2016حین جاء بدیالً لرافا بینیتیز مطلع عام 
وجاء اإلعالن عن عودة زیدان، في وقت عصیب یمر فیھ النادي الملكي بعد خروجھ من دوري أبطال أوروبا ع�ل�ى ی�د 
أیاكس أمستردام ومن كأس إسبانیا على ید برشلونة وخسارتھ فرصة المنافسة على بطولة الدوري "منطقیاً". وك�ان 

، وجاء مكانھ لوبتیغي الذي لم یكمل الموسم. وقاد زیدان في والیتھ 2018-5-31زیدان فك االرتباط مع لایر مدرید في 
 70مباراة. وبلغت نسبة انتص�ارات�ھ  16وخسر  29، وتعادل 104مباراة حقق الفوز  149األولى فریق لایر مدرید في 

 ألقاب. 9%، محققاً 

ا م اداتا  ة ت يا م  لا  نم  

حقق فریق الزوراء لكرة القدم فوزاً كبیراً على ضیفھ ف�ری�ق ال�وص�ل 
اإلماراتي بخماسیة نظیفة في المباراة التي جرت بینھما ع�ل�ى م�ل�ع�ب 
كربالء الدولي ضمن منافسات الجولة ال�ث�ان�ی�ة م�ن م�رح�ل�ة ال�ذھ�اب 

 .2019لحساب المجموعة االولى في بطولة دوري أبطال آسیا 
ال�ت�ي  22وسیطر التعادل السلبي على مجریات المباراة حتى الدقیق�ة 

شھدت تسجیل ھدف التقدم لفریق الزوراء عبر المدافع سامال س�ع�ی�د 
دقیقة حتى سجل المھاجم ع�الء ع�ب�اس ال�ھ�دف  14ولم تمض سوى 

الثاني وقام الحكم كوك مان لیو بطرد مھ�اج�م ال�وص�ل االم�ارات�ي ف�ي 
بعد تدخلھ العنیف على مداف�ع ال�زوراء مص�ط�ف�ى م�ح�م�د  39الدقیقة 

 جبر لینتھي الشوط االول لصالح النوارس بثنائیة بیضاء.
وواصل فریق الزوراء لكرة القدم سیطرتھ ف�ي الش�وط ال�ث�ان�ي ح�ی�ث 

وتمكن زمیلھ المھاجم مھند عبد الرحیم في خطف ال�ھ�دف  51نجح المھاجم عالء عباس في إحراز الھدف الثالث .في الدقیقة 
عن ط�ری�ق رك�ل�ة ج�زاء م�ن�ھ�ی�اً ال�م�ب�اراة  84وعززه المدافع حسین الجوید بھدف خامس في الدقیقة  75الرابع في الدقیقة 

نقاط متقدماً ب�ف�ارق االھ�داف  4متصدراً فرق المجموعة االولى برصید  0-5بفوزكبیر للزوراء على الوصل االماراتي بنتیجة 
 على فریق ذوب اھن االیراني الذي تمكن من التغلب على مضیفھ فریق النصر السعودي بثالثة أھداف مقابل ھدفین.

قلب برشلونة حامل اللقب تأخره أمام ضی�ف�ھ 
، وحق�ق أت�ل�ت�ی�ك�و 1-3رایو فایكانو إلى فوز 

المطلوب، ف�ی�م�ا تش�ب�ث م�انش�س�ت�ر س�ی�ت�ي 
ب��الص��دارة ال��ت��ي ان��ت��زع��ھ��ا م��ن ل��ی��ف��رب��ول، 
وواصل توتنھام نزیف النقاط بخسارتھ أم�ام 

 ساوثمبتون.
حقق كل من برشلونة ال�م�ت�ص�در ووص�ی�ف�ھ 
أتلتیكو مدرید ف�وزه ال�راب�ع ت�وال�ی�ا، ف�ب�ق�ي 

نقاط السب�ت ف�ي ال�م�رح�ل�ة  7الفارق بینھما 
من الدوري اإلسباني ل�ك�رة ال�ق�دم، ق�ب�ل  27

استحقاقھما الھامی�ن االس�ب�وع ال�م�ق�ب�ل ف�ي 
 دوري أبطال أوروبا.

وقلب برشل�ون�ة ح�ام�ل ال�ل�ق�ب ت�أخ�ره أم�ام 
على غ�رار  1-3ضیفھ رایو فایكانو إلى فوز 

أتلتیكو مدرید الفائز بصع�وب�ة ع�ل�ى ض�ی�ف�ھ 
 صفر.-1لیغانیس 

ویلتق�ي ب�رش�ل�ون�ة االرب�ع�اء ض�ی�ف�ھ ل�ی�ون 
ص�ف�ر ذھ�اب�ا)، ف�ی�م�ا ی�ح�ل -الفرنسي (صف�ر

أتلت�ی�ك�و م�دری�د ال�ث�الث�اء ع�ل�ى ی�وف�ن�ت�وس 
اإلیطالي بعد ت�ح�ق�ی�ق�ھ ن�ت�ی�ج�ة ج�ی�دة ذھ�اب�ا 

 صفر.-2بفوزه 
في المباراة االولى على ملعب "كامب ن�و"، 
استعد برشلونة لمباراة لیون بتشكیلة ق�وی�ة 
ضمت نجم�ھ االرج�ن�ت�ی�ن�ي ل�ی�ون�ی�ل م�ی�س�ي 
والھداف االوروغویاني لویس سواریز، بی�د 
أن مدربھ ارنستو فالفیردي أراح ال�ك�روات�ي 
ایفان راكیتیش والفرنسي عثم�ان دی�م�ب�ی�ل�ي 
وسیرجي روبرتو في التشك�ی�ل�ة االس�اس�ی�ة، 
فیما غ�اب ق�ل�ب ال�دف�اع ال�ف�رنس�ي ك�ل�ی�م�ان 

 النغلیھ الیقافھ.
ع��ام��ا) ث��ان��ي أك��ث��ر  31وأص��ب��ح م��ی��س��ي (

ال�الع��ب��ی��ن خ��وض��ا ل��م��ب��اری��ات ال��دوري م��ع 
) م�ت�خ�ط�ی�ا زم�ی�ل�ھ الس�اب�ق 443برشلونة (

أندریس إینییستا، فیما یحت�ل ال�م�رك�ز االول 
 ).505زمیلھ السابق أیضا تشافي (

وخ��اض ب��رش��ل��ون��ة ال��م��ب��اراة ق��ادم��ا م��ن 
انتصارین ھ�ام�ی�ن ج�دا ف�ي ال�دوري خ�ارج 

) ولایر 2-4قواعد على إش�ب�ی�ل�ی�ة ال�ق�وي (
صفر)، إضافة الى الفوز ال�ك�اس�ح -1مدرید (

على األخیر في ایاب نص�ف ن�ھ�ائ�ي ال�ك�أس 
 ).3-(صفر

وضغط برشلونة مطلع المباراة عبر م�ی�س�ي 
) والبرازیلي فیلیبي كوتینیو من تسدیدة 23( 

). لكن فایك�ان�و ل�م ی�ك�ن خص�م�ا 24سانحة (
سھال، فخسر العب الوسط التشیلي أرت�ورو 
فیدال الكرة لینطلق الضیف بم�رت�دة س�ری�ع�ة 
وصلت الى م�ھ�اج�م�ھ راوول دي ت�وم�اس، 

فأطلق تسدیدة جمیلة من خارج المنطقة ف�ي 
الزاویة الی�س�رى ال�ب�ع�ی�دة ل�ألل�م�ان�ي م�ارك 

)، رافعا رص�ی�ده ال�ى 25أندریھ تیر شتیغن (
 ھدفا ھذا الموسم. 11

لكن برشلونة عادل قبل انتھاء الش�وط االول 
من ضربة حرة من ال�ج�ھ�ة ال�ی�م�ن�ى ل�ع�ب�ھ�ا 
میسي جمیلة على القائم القریب، تابعھا قلب 

)، 39الدفاع جی�رار ب�ی�ك�ی�ھ ب�رأس�ھ ق�وی�ة (
 مسجال رابع اھدافھ ھذا الموسم.

 3وعلق بیكیھ بعد المواجھة "نصارع عل�ى 
جبھات ومباراة االرب�ع�اء (ل�ی�ون) س�ت�ك�ون 

 بمثابة النھائي".
مطلع الشوط الثاني، حصل ب�رش�ل�ون�ة ع�ل�ى 
ركلة ج�زاء ب�ع�د ع�رق�ل�ة ع�ل�ى ال�ب�رت�غ�ال�ي 
نلسون سیمیدو، ترجمھا میسي عكس اتجاه 

ھ�دف�ا  26)، رافعا رصیده ال�ى 51الحارس (
ت�م�ری�رة  12في صدارة ترتیب الھدافین مع 

م�ب�اراة ف�ي  800ھ�دف�ا ف�ي  651حاسمة و
 مسیرتھ االحترافیة.

وبعد دقیقتین من دخول�ھ ب�دی�ال ل�ك�وت�ی�ن�ی�و، 
مرر راكیتیتش عرضیة مقشرة الى سواری�ز 

 17لیسجل الھدف الثالث رافعا رصی�ده ال�ى 
ن ـ�ھدفا في المركز الثاني في ترتیب الھ�داف�ی�

)، لیحقق برشلونة ف�وزه ال�ث�ال�ث عش�ر 82( 
 توالیا على فایكانو.

ورأى فالفیردي ب�ع�د ال�ف�وز "م�ن ال ش�ی�ئ 
سجلوا ھدفا، لكنھ ج�م�ی�ل. ال�ف�وز ع�ل�ى أي 

 فریق صعب في ھذه اللیغا".
وعن الدفع بدیمبیلي أضاف "ك�ان�ت ال�ف�ك�رة 
ان نش��ت��ت دف��اع��ھ��م ال��م��ؤل��ف م��ن خ��م��س��ة 
العبین. كان صعبا اللعب في العمق وشع�رن�ا 
أننا بحاجة للقوة على الجناحین ولھذا دخ�ل. 

 في الشوط الثاني استفدنا أكثر من العمق".
وت��ح��دث ف��ال��ف��ی��ردي ع��ن م��واج��ھ��ة ل��ی��ون 
الفرنسي "لدین�ا م�ب�اراة أس�اس�ی�ة االرب�ع�اء 
ل��ع��دة أس��ب��اب: ھ��وی��ة ال��خ��ص��م، ط��ب��ی��ع��ة 
المسابقة... وقد شاھدنا ماذا حصل في ب�اق�ي 

 مباریات ثمن النھائي".
بدوره، قال میتشل مدرب رای�و "أت�ی�ن�ا ال�ى 
ھنا للخروج بنتیجة ج�ی�دة. ب�ع�د ال�ھ�دف ل�م 
یمنحنا برشلونة الكثیر من ال�ف�رص، ل�ع�ب�ن�ا 
عبر االطراف ولیس ھ�ن�اك م�ا ی�ع�اب ع�ل�ى 

 الفریق الیوم".
 
 -أتلتیكو یحقق المطلوب  -

وفي المباراة ال�ث�ان�ی�ة ع�ل�ى م�ل�ع�ب "وان�دا 
م��ت��روب��ول��ی��ت��ان��و"، دخ��ل ف��ری��ق ال��م��درب 

األرجنتیني دییغو سیمیوني الى مبارات�ھ م�ع 
صاحب ال�م�رك�ز ال�ث�ال�ث عش�ر وذھ�ن�ھ ف�ي 
توری�ن�و ح�ی�ث ی�ح�ل ال�ث�الث�اء ض�ی�ف�ا ع�ل�ى 

 یوفنتوس.
ولعب سی�م�ی�ون�ي دون ال�ث�ن�ائ�ي ال�م�وق�وف 
االوروغویاني دییغو غودین وك�وك�ي، ف�ی�م�ا 
غاب بسبب اإلصابة ال�ظ�ھ�ی�ران ال�ب�رازی�ل�ي 
فیلیبي لویس والفرنسي ل�وك�اس ھ�رن�ان�دی�ز 
والمھاجم دییغو كوس�ت�ا، وج�ل�س ال�م�ھ�اج�م 
ال�ف��ارو م��ورات�ا ع�ل��ى م��ق�اع��د ال��ب�دالء ب�ع��د 
تسجیــلھ ثنائـیة على ارض لایر سوس�ی�ی�داد 

 صفر).-2(
ونجح لیغانیس في الشوط االول بال�ت�ض�ی�ی�ق 
على العبي اتلتی�ك�و م�ن دون ص�ن�اع�ة ای�ة 
فرصة حقیقیة على مرمى الس�ل�وف�ی�ن�ي ی�ان 

 أوبالك.
في المقابل، كان أتلت�ی�ك�و االك�ث�ر اس�ت�ح�واذا 

 لكن دون جماعیة ونجاعة.
وكان المھاجم الفرنسي أن�ط�وان غ�ری�زم�ان 
األقرب الى التسجیل مع كرة فوق ال�ع�ارض�ة 

) وأخرى بعیدة ال�م�دى ص�دھ�ا ال�ح�ارس 6( 
)، ف�ی�م�ا 30االوكراني الشاب اندري لونین (

سدد العب الوسط الغان�ي ال�ن�ش�ی�ط ت�وم�اس 
بارتي من خ�ارج ال�م�ن�ط�ق�ة ب�ج�ان�ب ال�ق�ائ�م 

 ).18االیسر (
في االستراحة، أجرى سیم�ی�ون�ي ت�غ�ی�ی�ری�ن 
فأراح نجمھ غریزمان والظھیر ال�ك�ول�وم�ب�ي 
الش��اب أن��دری��س س��والن��و ال��م��ش��ارك��ة ف��ي 
مباراتھ االولى مع اتلتیكو لحساب ال�ف�رنس�ي 

 توما لیمار وساوول نیغیس.
وب��رر س��ی��م��ی��ون��ي اراح��ة غ��ری��زم��ان ق��ب��ل 
مواجھة دوري االبطال "قّدرت ان غریزمان 

 أعطى كل ما لدیھ في ھذه المباراة".
وأثمرت الت�ب�دی�الت ام�ام ل�ی�غ�ان�ی�س ال�ف�ائ�ز 
مرتین فقط خارج ارضھ ھذا الموسم، فسق�ط 
االرجنتین�ي أن�خ�ل ك�وری�ا داخ�ل ال�م�ن�ط�ق�ة، 
لیحتسب الحكم ركلة ج�زاء س�ددھ�ا س�اوول 
فصدھا الحارس قبل ان یتابعھا ب�ی�س�راه ف�ي 

 ).50الشباك (
ووقفت بعدھا العارضة أمام تس�دی�دة ب�ع�ی�دة 

)، ثم ضربة حرة خطیرة ل�ل�ی�م�ار 52لبارتي (
)، قبل أن یبح�ث 61تعملق لونین في صدھا (

لیغ�ان�ی�س ع�ن ھ�دف ال�ت�ع�ادل دون ف�ائ�دة، 
لینھي أتلتیكو عاشر مباراة لھ ھ�ذا ال�م�وس�م 

 دون ان تھتز شباكھ.
وقال ساوول صاحب ھدف الفوز "كان ف�وزا 
ھاما وصعبا. لم نحصل ع�ل�ى ف�رص ك�ث�ی�رة 

 لكن أظھرنا شخصنا قویة".
وعزز خیتافي م�وق�ع�ھ ف�ي ال�م�رك�ز ال�راب�ع 
بعدما قلب ال�ط�اول�ة ع�ل�ى ض�ی�ف�ھ ھ�ویس�ك�ا 
صاحب المركز األخیر محوال تخ�ل�ف�ھ ب�ھ�دف 

) إل��ى ف��وز ب��ھ��دف��ی��ن 35ألن�ری��ك غ��ای�ی��غ��و (
م�ن رك�ل�ة ج�زاء)  77و 50لخایمي م�ات�ا (

 ھدفا ھذا الموسم. 13رافعا رصیده إلى 
 .75وأھدر ماتا ركلة جزاء في الدقیقة 

وعاد االفیس الخامس الى مسلسل التعادالت 
وخسر نقطتھ السادس�ة ف�ي أرب�ع م�ب�اری�ات 

. افتتح االف�ی�س 1-1بتعادلھ مع ایبار العاشر 
)، 58التسجیل عبر الیاباني تاكاشي إینوي (

قبل أن یعادل ایبار في آخر ثل�ث س�اع�ة ع�ن 
 ).71طریق مارك كاردونا (

ویلعب لایر مدرید الثالث والواق�ع ف�ي أزم�ة 
االحد على ارض بلد الولید الس�ادس عش�ر، 
بعد خروجھ من ث�م�ن ن�ھ�ائ�ي دوري اب�ط�ال 
اوروبا، نصف نھائي الكأس وف�ق�دان�ھ االم�ل 
منطقیا بالمنافسة ع�ل�ى ال�دوري، إذ ی�ب�ت�ع�د 

 نقطة عن برشلونة. 15بفارق 

 م  ه إ ز  و   اارة

تحتضن المدینة الریاضیة في محافظة البصرة ی�وم الس�اب�ع 
عشر من شھر آذار الجاري المع�س�ك�ر ال�ت�دری�ب�ي ال�داخ�ل�ي 
القصیر لمنتخبنا الوطني لكرة القدم تحضیراً للمشارك�ة ال�ى 
جانب منتخبي سوریا واألردن في بطولة الص�داق�ة ال�دول�ی�ة 
الثانیة التي ستقام على ملعب جذع النخلة خالل الف�ت�رة م�ن 
العشرین ولغایة السادس والعشری�ن م�ن الش�ھ�ر ذات�ھ ف�ي 
إطار أستعداداتھ للتصفیات المشتركة لبط�ول�ة ك�أس ال�ع�ال�م 

 .2023وبطولة كأس آسیا  2022
وذكر مصدر في اتحاد الكرة إن الالعبین علي ف�ائ�ز وع�ل�ي 
عدنان وولید سالم وعلي حصني لن یتواجدوا في ال�ب�ط�ول�ة 
نتیجة رفض مجلس إدارة اتح�اد ك�رة ال�ق�دم ب�رئ�اس�ة ع�ب�د 
الخالق مسعود االستئنافات التي ق�ّدم�وھ�ا ل�رف�ع ال�ع�ق�وب�ات 
األنضباطیة التي طالتھم من قبل لجنة تقصي الحقائ�ق ال�ت�ي 
تم تشكیلھا بناًء على ما حدث لمنتخبنا الوطني ف�ي ب�ط�ول�ة 

التي ض�ی�ف�ت�ھ�ا دول�ة اإلم�ارات ال�ع�رب�ی�ة  2019كأس آسیا 
كانون الثاني ولغای�ة األول م�ن ش�ب�اط  5المتحدة للمدة من 

 الماضیین.
وأضاف :"إن مھاجم فریق النفط لكرة الق�دم م�ح�م�د داوود 
والمحترف في صفوف فریق سانتا كالرا البرتغ�ال�ي أس�ام�ة 
رشید والمحترف في صفوف ھ�وب�رو ال�دن�م�ارك�ي ف�ران�س 
ضیاءبطرس كانوا من أبرز الالعبین الغائبین عن تش�ك�ی�ل�ة 

العب�اً ال�ت�ي  23السلوفیني ستریشكو كاتانیتش المؤلفة من 
كشف عنھا مساء أمس األثنین بع�د إن�ت�ھ�اء م�ب�اراة ف�ری�ق 
ال��زوراء وض��ی��ف��ھ ف��ری��ق ال��وص��ل اإلم��ارات��ي ض��م��ن دور 

بس�ب�ب  2019المجم�وع�ات ل�ب�ط�ول�ة دوري أب�ط�ال آس�ی�ا 
تعّرضھم الى اصابات بلیغة ستبع�دھ�م ع�ن ال�م�الع�ب ل�م�دة 

 شھرین على األقل".
وبین:" ننتظر موافقة االتحاد الدولي لكرة القدم ع�ل�ى ن�ق�ل 
البطاقة الدولیة لالعب زیلوان حمد المح�ت�رف ف�ي ص�ف�وف 
انتشون یونایتد الكوري الجنوبي من االتحاد السویدي لك�رة 
القدم الى االتحاد العراقي ل�ك�رة ال�ق�دم م�ن أج�ل ان ی�ك�ون 
مؤھالً حسب ضوابط وتعلیمات الفی�ف�ا ل�ل�دف�اع ع�ن س�م�ع�ة 
الكرة العراقیة في االستحقاقات المقبلة، ویقف في مقدمت�ھ�ا 
بطولة الصداقة الدولیة الثانیة السیما بعد أن أك�م�ل أوراق�ھ 
الرسمیة العراقیة وحصل على جواز السفر من مدینة ران�ی�ا 

 في محافظة السلیمانیة في أقلیم كردستان".
وتابع:"إنھ سیتم احتساب رصید نقاط منتخبنا الوطني لك�رة 
القدم وشقیقھ السوري واألردني في تصنیف االتحاد الدولي 
لكرة القدم الذي سیصدر یوم الرابع من شھر نیسان المق�ب�ل 
على أثر أعتماد الفیفا لبطولة الصداقة الدولیة الثانیة لكون�ھ 

) 26-18تقام خالل أیامھ لشھر آذار الجاري المح�ّددة م�ن (
التي یسمح فیھا بإجراء مباریات دول�ی�ة ودی�ة أو رس�م�ی�ة 

ال�م�ن�ض�وی�ة  211لجمیع المنتخبات العالمیة البالغ ع�ددھ�ا 
تحت لوائھ الى جان�ب أنض�م�ام الع�ب�ی�ھ�ا ال�م�ح�ت�رف�ی�ن ف�ي 
الخارج الى صفوفھا، مشیراً الى أن المالك التدریب�ي ی�ع�ّول 
كثیراً على تحقیق الفوز في مباراتي سوریا واألردن ال�ل�ت�ان 
ستجریان یومي العشرین والسادس والع�ش�ری�ن م�ن ش�ھ�ر 
آذار الجاري على ملعب جذع النخلة بالمدینة الریاضی�ة ف�ي 
محافظة البصرة بموجب الجدول الذي تم وضعھ من اللج�ن�ة 
العلیا المنظمة من أجل تح�س�ی�ن م�رك�ز ال�ع�راق خ�الل ھ�ذا 

 التصنیف على الصعید العالمي والقاري والعربي".
وكشف:" إن كاتانیتش سیعود الى العراق بعد غد الخم�ی�س 
قادماً من العاصمة المالیزیة كوااللمبور بعد مشاركتھ بمعیة 
د.قاسم لزام المدی�ر ال�ف�ن�ي الت�ح�اد ك�رة ال�ق�دم ف�ي ورش�ة 
التحلیل الفني الخاصة ببطولة كأس آس�ی�ا الس�اب�ع�ة عش�رة 
التي أقامھا االتحاد اآلسیوي لك�رة ال�ق�دم ل�ج�م�ی�ع ال�م�دراء 
الفنیین لالتحادات الوطنیة ومدربي المنتخبات الوطن�ی�ة ف�ي 
القارة حیث من المؤمل أن یتواجد في ملعب الشعب ال�دول�ي 
بالعاصمة بغداد في الساعة الخامسة من مساء یوم الجمع�ة 
لحضور كالسیكو العراق الذي سیجمع فریق ال�زوراء راب�ع 

نقطة وغریمھ ال�ت�ق�ل�ی�دي ف�ری�ق ال�ق�وة  36الترتیب برصید 
في مباراة مؤجلة م�ن ال�ج�ول�ة  38الجویة الوصیف برصید 

السادسة عشرة من مرحلة الذھاب لدوري ال�ك�رة ال�م�م�ت�از 
 .2019-2018بالموسم 

من جھة أخرى أع�ت�م�دت ل�ج�ن�ة ال�م�س�اب�ق�ات ف�ي االت�ح�اد 
اآلسیوي لكرة القدم مالعب م�ب�اری�ات ال�ت�ص�ف�ی�ات األول�ی�ة 

عاماً التي ستقام خ�الل  23المؤھلة لبطولة كأس آسیا تحت 

الفترة من الثاني والعشرین ولغایة السادس والعشری�ن م�ن 
منتخباً من منطقت�ي غ�رب�ي  43شھر آذار الجاري بمشاركة 

 وشرقي القارة .
وسیكون مل�ع�ب ب�اس (ش�اھ�د دس�ت�ك�ردي) ف�ي ال�ع�اص�م�ة 

مباراة لحس�اب ال�م�ج�م�وع�ة  12االیرانیة مسرحاً الحتضان 
الثالثة التي تضم منتخبنا األول�م�ب�ي ال�ى ج�ان�ب م�ن�ت�خ�ب�ات 
الیمن وت�رك�م�انس�ت�ان وإی�ران ال�ب�ل�د ال�م�ن�ظ�م ل�ل�ت�ص�ف�ی�ات 
اآلسیویة حیث سیلعب منتخبنا األولمبي مع نظیره ال�ی�م�ن�ي 
في الساعة الثانیة والربع ظھر یوم الثاني وال�ع�ش�ری�ن م�ن 
شھر آذار الجاري بتوقیت العاصمة ال�ع�راق�ی�ة ب�غ�داد ع�ل�ى 
ملعب باس في افتتاح الجولة األولى من دور ال�م�ج�م�وع�ات 
لمنطقة غربي آسیا تعق�ب�ھ ف�ي الس�اع�ة ال�خ�امس�ة وال�رب�ع 
مساًء مباراة منتخبي إیران وتركم�انس�ت�ان ف�ی�م�ا س�ی�واج�ھ 
األولمبي نظیره التركمانستاني في الساعة ال�ث�ان�ی�ة وال�رب�ع 
ظھر یوم الرابع والعشرین من الشھر نفسھ ع�ل�ى ال�م�ل�ع�ب 
ذاتھ ضمن الجولة الثانیة ویل�ت�ق�ي ال�م�ن�ت�خ�ب ال�ی�م�ن�ي ف�ي 
الساعة الخامسة والربع مساًء ن�ظ�ی�ره اإلی�ران�ي ف�ي ح�ی�ن 
سیفتتح المنتخبان التركمانستاني والیمني منافسات الج�ول�ة 
الثالثة واألخی�رة ف�ي الس�اع�ة ال�ث�ان�ی�ة وال�رب�ع ظ�ھ�ر ی�وم 
السادس والعشرین وس�ت�ك�ون الس�اع�ة ال�خ�امس�ة وال�رب�ع 
مساًء مسرحاً للقمة الناریة المنتظرة التي ستجمع المنتخ�ب 

 األولمبي مع نظیره اإلیراني.
وأعتبر االتحاد اآلسیوي لك�رة ال�ق�دم أن م�ب�اراة م�ن�ت�خ�ب�ن�ا 
األولمبي ونظیره اإلیراني ستكون واحدة من أھم المباری�ات 
المث�ی�رة ف�ي تص�ف�ی�ات ال�م�ج�م�وع�ات اإلح�دى عش�رة ف�ي 
التصفیات األولیة لكونھا ستحدد صاحب ال�م�رك�ز األول ف�ي 
المجموعة الذي سیضمن بطاقة ال�ت�أھ�ل ال�ى ب�ط�ول�ة ك�أس 

عاماً التي ستجري في العاصمة ال�ت�ای�الن�دی�ة  23آسیا تحت 
ح�ی�ث  2020ك�ان�ون ال�ث�ان�ي  18-6بانكوك خالل المدة من 

یرغب كلیھما في التواجد في النھائیات القاریة التي ستكون 
مؤھلة الى مسابقة كرة القدم ف�ي دورة األل�ع�اب الص�ی�ف�ی�ة 
المقبلة التي تحتضنھا العاصمة الیابانیة طوكیو خالل الفترة 

آب من العام ذاتھ ب�ح�ك�م م�وق�ع�ھ�م�ا  9تموز ولغایة  24من 
ضمن دائرة المنتخبات الكبار، فضالً عل�ى أن ال�ع�راق م�ث�ل 
القارة الى جانب منتخب�ي ك�وری�ا ال�ج�ن�وب�ی�ة وال�ی�اب�ان ف�ي 

 .2016أولمبیاد ریو دي جانیرو 
ویعاني المنتخب األولمبي لكرة القدم بقیادة ال�م�دی�ر ال�ف�ن�ي 
عبد الغني شھد ومالكھ المساعد المكون من ع�ب�اس ع�ب�ی�د 
وحیدر نج�م وع�ب�د ال�ك�ری�م ن�اع�م م�درب ح�راس ال�م�رم�ى 
وسردار محمد مدرب اللیاقة البدنیة من عدم أكتمال القائم�ة 
التي أختارھا لخوض تصفیات كأس آسیا حیث یغیب أرب�ع�ة 
العبین ھم (نجم شوان ومصطفى محمد جبر وأمیر العب�ادي 
وریاد بولص) عن المعسكر التدری�ب�ي ال�م�ق�ام ح�ال�ی�اً ع�ل�ى 
مالعب أكادیمیة أسبایر بالعاصمة القطریة ال�دوح�ة ن�ت�ی�ج�ة 
الرتباطھم بمباریات رسمیة مع فرقھم ال�ت�ي ی�داف�ع�ون ع�ن 
ألوانھا خالل الموسم الكروي الحالي وسیغیب�ون أیض�اً ع�ن 
المباراة الثانیة التي سیلعبھا األولمبي مع شقی�ق�ھ الس�وري 
في الساعة السابعة مساء یوم الخمیس المقبل التي سترسم 

العباً ق�ب�ل ال�ت�وّج�ھ  23مالمح القائمة النھائیة المكونة من 
یوم الثامن عشر من شھر آذار الجاري م�ن م�ط�ار ال�دوح�ة 
مباشرة الى مطار طھران للدخول في تلك ال�م�ن�افس�ات أم�الً 
في خطف بطاقة العبور ال�ى ال�ن�ھ�ائ�ی�ات ب�رغ�م ص�ع�وب�ت�ھ�ا 
لوجود رغبة مشتركة الطموح لدى منت�خ�ب�ات إی�ران ال�ب�ل�د 

 المنظم وتركمانستان والیمن.

م ّ راا ا   وراءا 

ر ر د إ انز 
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ا ا ا  
 حاضر االنسان مھما تقدم بالعمر مرھون الى االبد بماضیھ وطفولتھ.   

لھذا فأن الحل الوحید كي نحسن حاضرنا ون�م�ن�ح االس�ت�ق�رار وال�راح�ة 
لنفسیتنا، ونتخلص من عقدنا المتعبة وامراضنا الخط�ی�رة، ق�د ی�ت�ع�ج�ب 

الكثیر منا عندما یسمعون ذلك المصطلح العجیب أال وھو التصالح مع الذات ، فھل أنا وذات�ي 
في حلبة مصارعة حتى أحتاج إلى التصالح معھا بعد ع�راك ط�وی�ل؟ وال�ح�ق�ی�ق�ة ال�م�رة أن�ن�ا 
بالفعل نحیا ھذا الصراع، ولعل مفتاح عدم التصالح مع الذات ھ�و ال�م�ش�اع�ر الس�ل�ب�ی�ة، ت�ل�ك 

 المشاعر التي تزداد یوًما بعد یوم لتغرق صاحبھا وتتحول إلى ھاجس مزعج ال یكاد یفارقھ.
فاإلنسان كثیًرا ما یختلف مع ذاتھ في شتى المواضیع فھل معنى ھذا أن یظل أسیر مش�اع�ره  

السلبیة، وأن یكون في مجتمعھ عبارة عن آلة تحركھا تلك المشاعر السلب�ی�ة دون إن�ج�از أو 
تحقیق ذلك النجاح الذي یشعره بذاتھ ووجوده في الحیاة  للتغلب على ھذا الصراع ال�داخ�ل�ي، 

 والوصول لحالة التصالح مع الذات. 
إّن الحل للخروج من ذلك المأزق سھل بل إنھ قریب كل القرب منك كل ما علیك فع�ل�ھ ھ�و أن 
تستبدل تلك المشاعر السلبیة بنقیضھا أال وھي اإلیجابیة، وأن تحرر ن�ف�س�ك م�ن ق�ی�ود ت�ل�ك 

 المشاعر السلبیة.
من خالل تحقیق التصالح مع الذات والتي ترتقي بك نحو االنسجام واالستقرار النفسي ع�ل�ى  

كافة المستویات علیك أن تعرفي أنھ ال یوجد شخص سیئ مطلقًا أو جید مطلقًا، ولكننا جمی�ًع�ا 
مزیج بین ھذا وذاك، إّن التسامح ھو الحل األمثل لكل مشاكلنا التي تواجھنا سواًء مع أنفس�ن�ا 

 أو مع اآلخرین؛ ألنھا تحررنا من الماضي وتطلق سراحنا نحو الحاضر والمستقبل.
اعتني بنفسك وأنجزي شیئًا لنفسك فكل شخص لدیھ القدرة على إدخال التغیرات على حی�ات�ھ  

 الخاصة وحیاة اآلخرین؛ حیث إّن التغیر یحدث انطالقًا من صغائر األمور.
عندما تنتقدین نفسك انتقدیھا ال بأس من ذلك، ولكن انقدیھا لبنائھا فھنالك فرق ش�اس�ع ب�ی�ن 

 النقد البناء والنقد الھادم المدمر.
علیك وضع نفسك في مكانھا الصحیح وعدم تحمیل الخط�أ أك�ب�ر م�ن ح�ج�م�ھ وع�دم إع�ط�اء 
اإلنجاز أكبر من قیمتھ وھذا سوف یفیض بك إل�ى ت�ح�ق�ی�ق ال�ت�وازن ال�م�ق�ب�ول ب�ی�ن ال�ج�س�د 

 والروح.
یجب أن تدركي جیًدا أّن مفتاح االنسجام الداخلي ھو التعامل بتلقائیة مع النفس ب�دون ت�ك�ل�ف 
وال تصنع، علینا ان نتصالح مع نفسنا. وھذا یعني ان نتحلى بالشجاعة ب�م�راج�ع�ة ط�ف�ول�ت�ن�ا 
وماضینا العائلي، ونتعرف علیھ، ثم نعترف بھ، ثم نتفھمھ ونت�ق�ب�ل�ھ ون�ت�ص�ال�ح م�ع�ھ،  وان 

 البكاء والدموع ھي افضل المواد لغسل الماضي وتنظیفھ.

"ا " ل طم   ة 

 ھل تخافین من تدھور ذكائك مع مرور الزمن؟
ھل تعانین من كثرة النسیان؟ ھل تشكین في أن ق�درت�ك 
العقلیة ع�ل�ى ال�ت�ق�اط األم�ور وف�ھ�م�ھ�ا بس�رع�ة ب�ات�ت 
محدودة؟ ھ�ل ت�خ�اف�ی�ن م�ن ت�دھ�ور ذك�ائ�ك م�ع م�رور 

 الزمن؟
لست وحدك من تعاني ھذه األعراض، فكث�ی�رون غ�ی�رك 
حول العالم یشكون نفس األعراض، لكن األسب�اب ال�ت�ي 
أدت إلى التدھور العقلي لكل واحد منھم مختلفة، ومھم�ا 
كانت األسباب فھناك ست خط�وات وال�ت�ي إذا ات�ب�ع�ت�ھ�ا 
فسوف تزید من نسبة ذكائك وت�ع�ود ب�ع�ق�ل�ك إل�ى ح�ال�ة 

 االنتعاش والیقظة وسرعة الفھم وحضور العقل.
إن عدم التركیز وكثرة النسیان وعدم حضور الذھن ف�ي 
الكثیر من المواقف الحیاتیة أصبح سمة یش�ت�ك�ي م�ن�ھ�ا 
العدیدون في اآلونة األخیرة، لذلك كث�ر ال�ل�ج�وء ل�ع�ل�وم 
التنمیة الذاتیة والعقلیة واالطالع على ما یقولھ الخب�راء 
في ھذه المجاالت وتطبیق نصائحھ�م م�ن أج�ل ت�ح�ق�ی�ق 
المزید من االنتعاش ال�ع�ق�ل�ي وال�ذھ�ن�ي رغ�م الض�غ�وط 

خطوات منھا بشكل م�خ�ت�ص�ر ع�ل�ى  6العصریة، وأورد 
 النحو التالي:

 
 . استرخي وتنفسي بعمق1

إن أفضل ما ینصح بھ من أجل أن یبقى العقل دائ�م�اً ف�ي 
حالة شباب وصحة جیدة ھو االست�رخ�اء م�ع م�م�ارس�ة 
تمارین التنفس بعمق، حیث أن ذلك من شأنھ أن ی�ن�ش�ط 
الدورة الدمویة ویؤثر بشكل إیجابي على صحة ال�ع�ق�ل، 
وھناك برامج منتشرة تدمج تمارین التنفس مع تم�اری�ن 
إنقاص الوزن في وقت واحد، مما یحقق نت�ائ�ج ع�ق�ل�ی�ة 
أكثر، وقد أثبتت الدراس�ات أن م�م�ارس�ت�ھ�م�ا ف�ي وق�ت 
واحد تفید كثیراً في تنشیط المخ والحفاظ على ح�ی�وی�ت�ھ 
وشبابھ، ومن المعروف أنھ كلما تقدم اإلنسان في الس�ن 
فإن خالیا المخ التي تعرف بالخالیا العصبیة تف�ق�د ح�ب�ل 
االتصال بینھا تدریجیاً، ومن ال�م�ع�روف ك�ذل�ك أن ھ�ذا 

الحبل لھ دور أساسي في التفكیر الجید وسرعة الفھ�م 
 واإلدراك.

 . تغذیتك طریقك للذكاء2
إحدى الطرق التي ی�م�ك�ن أن یس�ل�ك�ھ�ا اإلنس�ان 
إلعادة الحیویة والنشاط إلى عقلھ ھ�ي ت�غ�ذی�ت�ھ 
جیداً، حیث یقول العلماء إن المعدة ھي الطریق 
السلیم لعقل نشط ویقظ، ومما ال ش�ك ف�ی�ھ أن 
جمیعنا سمعنا عن األطعمة التي تحتوي ع�ل�ى 
مض��ادات األكس��دة، وال��ت��ي م��ن ال��م��ع��روف 

عنھا أنھا تحارب مرض الس�رط�ان، وق�د 
أثبتت الدراسات أن تناول األطعمة ال�ت�ي 
تحتوي على ھذه الم�ض�ادات ال ی�ح�ارب 
السرطان فقط، بل ھو مفید أیضاً لصح�ة 
ال��ع��ق��ل ونش��اط��ھ، وم��ن��ھ��ا: ال��ف��واك��ھ، 

والخضراوات، وبعض الحب�وب ك�ال�ق�م�ح وج�وز ال�ھ�ن�د 
 والتوابل.

 
 . جربي برامج اللیاقة العقلیة3

عقل اإلنسان أشبھ بآلة التعلم، وكل ما على اإلنس�ان أن 
یوفره لعقلھ األدوات الصحیحة ل�ت�دری�ب�ھ ع�ل�ى ال�ن�ش�اط 
والسرعة، وھ�ن�اك ب�رام�ج ت�ع�رف بـ�"ب�رام�ج ال�ل�ی�اق�ة 
العقلیة"، وتعتم�د ع�ل�ى ت�ط�وی�ر ال�م�ھ�ارات الس�م�ع�ی�ة 
والكالمیة، ویتعامل البرنامج مع من یخض�ع ل�ھ ب�ط�رح 
أسئلة تمیز بین أصوات یتم عرضھا ببطء في البدایة ث�م 
تسریع النطق بھا من أجل جعل المخ أكثر یقظة تجاه م�ا 
تلتقطھ األذن، وھناك مالیین األنشطة العقلیة التي ت�ث�ی�ر 
فضولھ وانتباھھ كممارسة لعب�ة ال�ب�ی�ن�ج ب�ون�ج أو ح�ل 
األلغاز أو تعلم لغة جدیدة وغیرھا من ال�ن�ش�اط�ات ال�ت�ي 
تحتاج إلى التفكیر والیقظة، فق�د ث�ب�ت أن ھ�ذه األل�ع�اب 

 تعطل مسار فقدان الذاكرة المرتبط بالشیخوخة.
 

 . خذي إجازة من التفكیر4
إذا كانت إثارة العقل بالتفكیر في حل األلغاز وال�م�ش�اك�ل 
أمراً مفیداً لصحتھ، فإن إبقاءه ھ�ادئ�اً أم�ر م�ف�ی�د أیض�اً 
لنشاطھ، حیث أن ضغوط الحیاة والتفكیر فیھا باستمرار 
تسبب أضراراً كبیرة ل�خ�الی�ا ال�م�خ وت�ع�ی�ق ال�ع�م�ل�ی�ات 
المعرفیة كالتعلم والتذكر، كما أن ال�ت�ف�ك�ی�ر ب�ھ�دوء ف�ي 
األمور الشائكة شيء یریح العق�ل وی�ج�دد ق�درت�ھ ع�ل�ى 
التفكیر بشكل سلیم، ویؤكد الباحثون أن أفض�ل ط�ری�ق�ة 
إلعطاء المخ إجازة تعود بالفوائد الصحیة علیھ ھ�ي أن 

 یحصل اإلنسان على عدد ساعات النوم الكافیة لھ.
 . نشطي عقلك بالضحك5

 

لیس ھناك أیسر وال أمتع بالنسبة لك من ج�ل�س�ة س�م�ر 
تضحكین فیھا بملء قلبك، ف�ھ�رم�ون ال�دوب�ام�ی�ن ال�ذي 
یفرزه الجسم عن�د الض�ح�ك أو الش�ع�ور ب�الس�ع�ادة ھ�و 
نفسھ الذي یحفظ أجزاء المخ ویجعلھ نشطاً، وكل�م�ا زاد 

إفراز الجسم لھذا الھرمون كان النشاط الذھني لإلنس�ان 
في أفضل حاالتھ، كما أن مشاھدة األفالم ال�ك�وم�ی�دی�ة 
أو سماع نكتة مضحكة أمر یفید العقل ویرفع درج�ة 

 فھمھ واستعداده لحل كل ما یقابلھ من قضایا.
 . احذري التدخین6

أثبتت ال�ك�ث�ی�ر م�ن ال�دراس�ات أن األداء ال�ع�ق�ل�ي 
والمعرفي لدى الم�دخ�ن�ی�ن أق�ل ب�ك�ث�ی�ر م�ن غ�ی�ر 
المدخنین، حیث یؤثر التدخین س�ل�ب�اً 
ع��ل��ى ال��ذاك��رة وع��ل��ى 
ال���وظ���ائ���ف اإلدراك���ی���ة 
ل��ل��م��دخ��ن، ك��م��ا ی��ح��دث 
شرب الكح�ول�ی�ات ن�ف�س 
التأثیر السلبي عل�ى وظ�ائ�ف 

 المخ.

 ن واا  ات

ھل سألت نفسك یوماً ما الذي ال تعرفینھ عن 
الرجل؟ أو ماذا یتمن�ى ك�ل رج�ل أن ت�ع�رف�ھ 
رفیقة دربھ عنھ من دون أن ی�خ�ب�رھ�ا ب�ھ؟. 
ھي لغة سھلة، وأمور یمكن معرفتھا، ول�ك�ن 
ما الھدف من معرفتھا؟. إن معرفة ما یتمن�اه 
الرجل، یختص�ر ع�ل�ی�ك ال�ط�ری�ق إل�ى ق�ل�ب�ھ 
وعقلھ، بل ویجعلك تخرجین م�ن�ھ أفض�ل م�ا 
لدیھ. حینھا سیفیض علیك ب�ال�ح�ب وال�وف�اء 
وتح�م�ل ال�م�س�ؤول�ی�ة، وس�ت�ك�ون�ی�ن م�الذه، 
وأمینة سره. ومما ال ش�ك ف�ی�ھ أن ع�الق�ت�ك 
بالطرف اآلخر تتعرض للكثیر من الت�ح�دی�ات 
الناتجة عن االخ�ت�الف ب�ی�ن�ك�م�ا ف�ي ط�ری�ق�ة 
التفكیر واألولویات، والتركیب العاطف�ي ل�ك�ل 
من�ك�م�ا، ف�م�ا ی�رض�ي ال�ط�رف اآلخ�ر ق�د ال 
یرضیك، وما یس�ع�دك ق�د ال یس�ع�ده، وھ�ذه 
االختالفات ال یمكن تجاوزھا إال بتفھم طبیع�ة 
كل طرف ل�آلخ�ر. ھ�ن�ا ب�ع�ض األم�ور ال�ت�ي 
یتمنى الرجل أن تعرفھا ش�ری�ك�ت�ھ ع�ن�ھ م�ن 

 دون أن یخبرھا بھا وھي:
 

*حین یختلف الرجل معك في أم�ور م�ع�ی�ن�ھ، 
تشعرین بأنھ أصبح ال یحبك، وأنك شخص�ی�ة 
مرفوضة لدیھ. علیك االنتباه، فإذا ما خ�ال�ف�ك 
شریكك في الرأي، أوحدث�ت ب�ی�ن�ك�م�ا مش�ادة 
كالمیة، فھذا ال یعني بتاتاً أن�ھ ال ی�ح�ب�ك وال 
یحترم�ك، ف�ك�ل رج�ل ی�ود ل�و ت�ع�رف ع�ن�ھ 
شریكتھ أنھ من الممكن أن یرفض العدید من 
آرائ��ھ��ا، ول��ك��ن��ھ ال ی��رف��ض ش��خ��ص��ھ��ا، وال 

 یكرھھا.
 

*ال یقصد الرجل ال�ن�ق�د وال�ت�ج�ری�ح ح�ی�ن ال 
یجاملك، فھو یحاول قول الحقیقة كما یراھ�ا، 
ویسعى إلى أن یك�ون ك�ل ش�يء ف�ي أحس�ن 
حال، وقد تكون مج�ام�ل�ت�ھ ل�ك ق�ائ�م�ة ع�ل�ى 
حس��اب إخ��ف��اء ع��ی��ب،أوخ��ط��أ ی��ج��در ب��ك 
إصالحھ، لذلك یرى أن التجرد في ذك�ر رأی�ھ 
ھو طریقة یساعدك ب�ھ�ا ل�ت�ك�ون�ي ف�ي ح�ال 

 أفضل.
 

*من طبیعة المرأة أنھا تحت�اج إل�ى اإلط�راء 
على جمالھا، وتقدی�ر ك�ل م�ا ت�ف�ع�ل�ھ بش�ك�ل 
دائم، ولكنھا ت�ع�ت�ق�د خ�ط�أً أن ال�رج�ل أق�وى 
وأكثر ثقة بنفسھ منھا، وأنھ لیس في ح�اج�ة 
إلى اإلطراء والمدیح، مع أنھ یحتاج إلى ذلك 
من وقت إلى آخر، فحین یقدم لك ما تریدین، 

أو یتحمل مس�ؤول�ی�ات�ھ، ف�ھ�و ی�ن�ت�ظ�ر م�ن�ك 
التربیت على كتفھ، وكلمة شكر على ما قدم، 
أو إطراء على طریقتھ في عمل شيء م�ا أو 
إنجازه، فھذا من شأنھ أن یبعث السع�ادة ف�ي 

 قلبھ، ویدفعھ لتقدیم المزید.
 

*یرى الرجل أن ما یقدمھ لل�م�رأة م�ن خ�الل 
أفعالھ، ومحاولتھ الدائمة لتقدیم كل ما یم�ك�ن 
أن تحتاج إلیھ، ھو األفضل الستمرار الح�ی�اة 
المشتركة بینھما، وھذا عنده أث�م�ن وأع�ظ�م 

 من الكلمات.
یود شریكك أن تعرفي أنھ إن نسي أن ی�ق�دم  

لك ھدیة في عید میالدك، أو لم یُسمعك كالماً 
جمیالً، فھذا ال یعني أنھ ال یحبك، ف�ب�ال�ن�س�ب�ة 
إلیھ تسدید إیجار البیت، أو فاتورة التلیف�ون، 
أوجلب الخضار من السوق ھ�ي دل�ی�ل ع�ل�ى 
حبھ، واھتم�ام�ھ ب�ك، وب�أن�ھ مس�ؤول ع�ن�ك 

 وعن بیتھ.
 

*یود الرجل أن تشعر المرأة بأنھ كأب ال یقل 
أھمیة في حیاة أطفالھ عنك كأم، فمھم�ا ك�ان 

دورك مھماً في رعایة صغارك، فھذا ال یعني 
أن األب ال یملك أھم�ی�ة مس�اوی�ة م�ن ح�ی�ث 
تقدیم اإلحساس باألمان، والرعای�ة ألط�ف�ال�ھ 

 كذلك.
 

*یش��ع��ر ال��رج��ل ب��ان��زع��اج إذا م��ا دع��وتِ��ھ 
للتسوق، بینما یعتبر التسوق متعة ح�ق�ی�ق�ی�ة 
عند معظم النساء، یراه الرجل أمراً ال ف�ائ�دة 
م�ن��ھ، ب�ل وی��ود ل��و أن أح��داً ت�ول��ى م�ھ��م��ة 
الشراء بدالً من�ھ، ح�ت�ى ف�ي ش�راء أش�ی�ائ�ھ 
الخاص�ة، ل�ذل�ك س�ت�ج�دی�ن ش�ری�ك�ك ی�ت�ذم�ر 
ویرفض مرافقتك إلى السوق تجن�ب�اً ل�ل�ت�وت�ر 

 والشجار.
 

*یرى الرجل أنھ المسؤول األول عن عالقتھ 
بك، وما یترتب علیھا من تبعات تجاه ال�ب�ی�ت 
والحیاة المشتركة،  فھو بحكم ذلك یبقى قلق�اً 
بشأن تدبر ھذه األمور، مما یجعل�ھ م�ن�ش�غ�الً 
في التفكیر أوالعم�ل ل�م�دة ط�وی�ل�ة، وھ�ذا ال 
یعني إھمالھ لك بقدر ما یع�ن�ي االھ�ت�م�ام ب�ك 

 بطریقة عملیة.

وجود النباتات في المنزل ھو أمر مھم جداً ل�ل�ص�ح�ة. تس�اع�د ال�ن�ب�ات�ات ع�ل�ى زی�ادة ك�م�ی�ة 
األوكسیجین، األمر المھم جداً لصحة الجھاز التنفسي وأیضاً تعطي الراحة النفسیة ل�ل�ج�س�م 
عند النظر إلیھا. العدید من الدراسات الحدیثة تؤكد ب�أن ال�ن�ب�ات�ات ض�روری�ة ف�ي ال�م�ن�زل 

 خصوصاً نبتة اللبالب.
تساعد نبتة اللبالب على تنقیة الھواء في المنزل وبالتالي تحافظ على صحة الرئة وھي ت�ع�ت�ب�ر 
حتى أفضل من منقیات الھواء. عندما تم وضع نبات اللبالب في عبوة زجاجیة مل�ی�ئ�ة ب�ال�ھ�واء 
الملَوث، نسبة التلَوث في الھواء خفت كثیراً في الیوم التالي حتى باتت شب�ھ م�ع�دوم�ة. وص�ف 
العلماء في جامعة واشنطن حیث أجریت دراس�ة ع�ل�م�ی�ة ع�ل�ى ن�ب�ت�ة ال�ل�ب�الب ب�أن�ھ�ا "ال�ك�ب�د 

 األخضر" إذ تقوم بتنظیف الھواء تماماً كما یفعل الكبد داخل الجسم.
ات وفي دراسات سابقة تبیَن أن غلي أوراق اللبالب والقیام باستنشاقھا یساعد على تنظیف الشعب الھوائیة والقضاء على مختلف أن�واع ال�ف�ی�روس�

 في الرئة ویحمي من مشكلة الربو. أما دھن القلیل من زیت نبتة اللبالب على الجسم یساھم في الحَد من أوجاع المفاصل والروماتیزم. 

یعّم الھدوء الخمیس جزیرة بالي اإلندونیسی�ة 
لالحتفال بمھرجان "یوم الص�م�ت" الس�ن�وي 
وق��د أوق��ف��ت ال��رح��الت ال��ج��وی��ة واإلن��ت��رن��ت 
وأغلقت مناطق الجذب السیاحي إلتاحة وق�ت 
للتأمل وال�ت�ف�ك�ی�ر. وخ�الل ال�م�ھ�رج�ان ال�ذي 
یعرف محلیاً باسم "نییبي"، یبقى ال�ھ�ن�دوس 
الذین یعیشون في الجزیرة في منازلھم ل�م�دة 

 ساعة للتأمل. 24
كذلك یطلب من السیاح ومن األشخاص الذی�ن 
ال یتبعون الدیانة الھندوسیة أن یشارك�وا ف�ي 
ھذا الیوم من خالل البقاء في أماكن إقامت�ھ�م. 
وال یس�م��ح ل��ل�س�ی��ارات وال��دراج�ات ال��ن�اری��ة 
بالسیر في الشوارع إال في حاالت ال�ط�وارئ، 
كما یجب إطفاء األن�وار ف�ي ال�ب�ی�وت وع�ل�ى 

الطرق إضافة إلى إغالق ك�ل أم�اك�ن ال�ج�ذب 
 السیاحیة ومراكز التسوق.

وأع��ل��ن م��ط��ار "ن��غ��ورا راي" ال��دول��ي أن��ھ 
ساعة اع�ت�ب�اراً  24سیغلق یوم الخمیس لمدة 

 468من السادسة صباحا، ما س�ی�ؤث�ر ع�ل�ى 
 رحالت دولیة. 207رحلة جویة من بینھا 

 
وقال المسؤول عن العملیات في المطار إل�ف�ي 
أمیر في بیان :"المطار ھو من أكثر األم�اك�ن 
المسببة لإلزعاج، وألن الھندوس عل�ی�ھ�م أن 
یركزوا على نشاطھم الدیني... ست�ت�وق�ف ك�ل 
العملیات فیھ". وأعطت ال�ح�ك�وم�ة ال�م�ح�ل�ی�ة 
أوامر لمزّودي خدمات اإلنترنت النقال بوق�ف 

 عملھم، باستثناء الخدمات العامة األساسیة.

وقال رئیس جمعیة بالي للسیاحة آي ك�ی�ت�وت 
أردانا :"نأمل بأن یحترم السیاح ھذا الت�ق�ل�ی�د 
ویشاركوا فیھ من خالل ع�دم خ�روج�ھ�م م�ن 
الفن�ادق"، مض�ی�ف�اً أن ال�زوار ی�م�ك�ن�ھ�م أن 
یستفیدوا من ھذا الیوم لالستم�ت�اع ب�األج�واء 
الھادئة في الجزیرة. وأوضح أن "نییب�ي م�ن 
أكثر الفع�ال�ی�ات ف�رادة ف�ي ب�ال�ي وج�زء م�ن 

 السیاح یأتي من أجل خوض ھذه التجربة".
واألرب�ع�اء، عش��ی�ة ب�دء "ن�ی�ی�ب��ي"، أق�ام��ت 
الجزیرة طقوسھا السنوی�ة ل�درء الش�ی�اط�ی�ن 
واألرواح الشریرة، وخالل المواكب المل�ون�ة، 

أوغو" في الشوارع -استعرضت دمى "أوغو
ق�ب��ل أن ت��ح��رق، ف�ي ح��دث ی�م��ث��ل ال�ت��ج��دی��د 

 والتنقیة.

م  اء ال                

" روا م  إ "ا    

 
 
 
 
 

حصلت شبكة "نتفلیكس" على حقوق تحویل روایة "مائة عام من العزل�ة" ل�ل�م�ؤل�ف ال�ح�ائ�ز ج�ائ�زة ن�وب�ل 
غابرییل غارسیا ماركیز، إلى مسلسل تلفزیوني باللغة اإلس�ب�ان�ی�ة. وق�ال�ت 
"نتفلیكس" في بیان إن ابنَي الكاتب الكولومبي الراحل رودریغو غ�ارس�ی�ا 
وغونزالو غارسیا بارتشا "سیعمالن كمنتجین تن�ف�ی�ذی�ی�ن ف�ي ال�م�س�ل�س�ل 
الذي سیصّور بشكل أساسي في كولومبیا". وتعتبر روایة "مائة عام م�ن 

تحفة أدبیة وقد س�اھ�م�ت ف�ي االع�ت�راف  1967العزلة" التي نشرت العام 
بـ"الواقعیة السحریة" كنوع أدبي. وتدور القصة حول س�ب�ع�ة أج�ی�ال م�ن 

 46عائلة بویندیا في مدینة ماكوندو الكولومبیة الخیالیة، وقد ترجمت إلى 
م�ل�ی�ون نس�خ�ة ح�ول ال�ع�ال�م. وق�ال رودری�غ�و  50لغة وب�اع�ت ح�وال�ى 

غارسیا :"كان والدنا متردداً في بیع الحقوق لعقود ألنھ كان یعتب�ر أن�ھ ال 
یمكن تحویل الروایة إلى عمل سینمائي ضمن القیود الزمنیة لفیل�م روائ�ي 
طویل، أو أن إنتاجھ بلغة غیر اإلسبانیة لن یفي الروایة حق�ھ�ا،  ل�ك�ن ف�ي 
"العصر الذھبي" الراھن للمسلسالت التلفزیونیة ومع جودة الكتابة واإلخراج وت�ق�ب�ل ال�ج�م�اھ�ی�ر ف�ي أن�ح�اء 

 العالم البرامج بلغات أجنبیة، فإن التوقیت مؤات جداً إلنتاجھ". 
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حالیًا أنت قلق بعض الشيء وتمیل إلى االنفعال عندما تسیر األم�ور ع�ل�ى ع�ك�س 
رغبتك، أو عندما یخالفك اآلخرون في الرأي. تحكم في نفسك، واس�ت�خ�دم ط�اق�ت�ك 
في شيء أكثر عقالنیة من المواجھة. لھذا السبب قد تصادف أعداء فقط وحواج�ز 

 أكثر مما تستطیع التعامل معھ على المدى الطویل. 

انظر إل�ى األم�ر   –ھناك شخص یحاول إثنائك عن خطتك أو حتى إحباطك. ال تیأس 
كأنھ عقبة واختبر إرادتك. دافع عن خططك وامض إلى األم�ام، أو ح�اول ت�ك�ی�ی�ف 
أفكارك بحیث تتماشى مع الظروف الحالیة. إي من الخیارین س�وف ی�ظ�ھ�ر م�ا إذا 

 كان ھدفك واقعي ویستحق عناء الوصول إلیھ. 

ع�ن�د ال�ت�ف�ك�ی�ر ف�ي ا أنت ناجح، القرارات التي اتخذتھا أثب�ت�ت ص�ح�ت�ھ�ا. خ�ذ وق�ت�
المشروعات. أنت مفعم بالحیویة، فاستمتع بوقتك. اطلب م�ن األص�دق�اء االنض�م�ام 
إلیك  وسف یؤدي ھذا إلى رفع روحك المعنویة، أن�ت تش�ع�ر ب�ال�ق�ی�ادة وال�ھ�دوء؛ 

 استغل ھذا في الحفاظ على مستوى صحتك الممتاز. 

صحتك الجسدیة والعقلیة في أحسن أحوالھا، فال تدع اللحظة ت�م�ر دون أن تس�ع�ى 
وراء أفكارك. سوف تكسب المؤیدین الذین یشاركوك في األھداف ویمكنھم الم�ض�ي 
قدًما كفریق. ھكذا تستطیع العمل الیوم بطریقة جیدة وتتقدم بشكل كبی�ر ل�ك�ي تص�ل 

 في النھایة إلى أھدافك. 

أمامك فرص جدیدة، خذ أفكار الزمالء بجدیة، سوف تتمكن م�ن ال�وص�ول إل�ى 
نتائج خالقة من المقترحات الكثیرة والمخ�ت�ل�ف�ة. ال�ت�غ�ی�ی�رات واردة أیًض�ا ف�ي 
حیاتك الخاصة؛ استقبل األشخاص ال�ج�دد ب�ت�رح�اب وس�وف ت�الح�ظ إم�ك�ان�ی�ة 

 تطویر الصداقات وھذا سوف یضیف إلى معارفك الحالیین . 

أنت مفعم بالحیویة والنشاط البدني والذھني؛ اس�ت�خ�دم إم�ك�ان�ات�ك ف�ي ات�خ�اذ ال�ق�رار 
السلیم لتنفیذ مخططاتك والتق�دم إل�ى األم�ام ف�ي مش�روع�ات�ك. ل�ن ی�ف�ی�دك االك�ت�ف�اء 
باألمجاد الماضیة والسلبیة! لدیك اآلن قدرة التعامل بدقة وحكمة مع جمیع ال�م�واق�ف 

 التي تواجھھا وتتعرض لھا، فتأكد من استغاللك لھا بقدر اإلمكان! 

سوف تتعرض للكثیر من األسئلة الیوم، وسوف یُطلب منك النصح ویتطلب ذل�ك أن ت�ح�اف�ظ 
على السالم في موضوعات حساسة. لكن ال تدع الغرور یصیبك نتیجة لھذه الثقة الموضوعة 
فیك، وإال فإنك سوف تسيء استخدام ھذه الصراحة التي تراھ�ا ف�ی�م�ن ح�ول�ك ف�ي أغ�راض 

 أنانیة. استخدم نفوذك في مساعدة اآلخرین، فربما تكسب قلب شخص آخر. 

تغمرك الحیویة والنشاط  وحب االستطالع. استسلم لھذا الدافع الداخلي وخذ اسابیع لتس�اف�ر 
عبر العالم. نشاطك الداخلي سیعطیانك القوة وقدرة التحمل الالزمین للقیام باستكشافات وفھم 
أشیاء جدیدة. ال تخجل من التقرب والتعرف على الناس وتأمل روائع الطبیعة س�وف ت�ث�ري 

 ھذه التجارب والصداقات واالستكشافات الجدیدة حیاتك بشكل كبیر ولفترة طویلة. 

یلعب القدر لعبتھ معك وستجد نفسك أمام موقف لم تكن تتوقعھ تماًما، لكن ال تبالي 
بذلك. إن كان باستطاعتنا توقع كل شيء، ستغیب عنا ملذات الحیاة. إذن، ال ت�ن�ع�ي 
حظك وال تشعر باألسف لمصیرك: بل على العكس، كن یقظًا، فالحیاة تخ�ب�ئ دائ�ًم�ا 

 مفاجئات سعیدة. 

تقف أمام مشكالت ال یمكن التغلب علیھا، فال تیأس! غییر منظورك لألشیاء وسوف 
تبدو الحلول واضحة. ال تخف من طلب النصیحة! حیاتك الخاصة متقلبة  ی�ج�ب أن 
تتعامل مع التقلبات غیر المتوقعة بھدوء. خ�ذ اس�ت�راح�ة ب�ع�ی�ًدا ع�ن مس�ئ�ول�ی�ات�ك 

 واستمتع ببعض الوقت الخاص بك. اقرأ كتابًا جیًدا أو استمتع بحمام مریح. 

ستعم أجواء من االرتیاب تستوجب منك اتخاذ موق�ف، وس�ت�ج�د ح�ال�یً�ا ص�ع�وب�ة ف�ي 
التخلي عن طریقة تفكیرك المعتادة، بالرغم من العواقب السلبیة التي قد تكون ن�اب�ع�ة 
من الماضي. مع ذلك، حاول أن تكون متف�ت�ح ح�ت�ى ت�ت�م�ك�ن م�ن ت�ع�دي ال�م�ص�اع�ب 

 . والعراقیل بلیونة وسھولة. قد یتأثر جسمك اذا زاد الضغط علیھ

یمكنك الیوم العمل بشكل بنّاء من خالل الفریق، وھذا ی�ع�ن�ي أن�ك س�وف تس�ت�ط�ی�ع 
تطبیق أصعب األفكار الیوم. سوف تتلقى دعًما بشكل خاص من خالل العمل وك�ذل�ك 
حیاتك الشخصیة، أظھر حبك لآلخرین بھدف تقویة العالقات. قد تق�اب�ل ال�ی�وم ح�ب 

 حیاتك، فافتح عینیك جیًدا! 
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 طریقة التحضیر
. اخلطي الماء الدافئ مع ال�خ�م�ی�رة 1

والسكر في وع�اء وات�رك�ي ال�م�زی�ج 
 دقائق ثم اخلطي مرة أخرى. 5لمدة 

 
. أض�ی�ف�ي زی�ت ال�زی�ت�ون وال�م�ل�ح 2

والطحین واعجني بواسط�ة ال�ع�ج�ان�ة 
حتى تتكون عجینة متماسكة ولینة ثم 
ان��ق��ل��ی��ھ��ا لس��ط��ح م��رش��وش ط��ح��ی��ن 

 دقائق. 5واعجنیھا بالید لمدة 

. یمكن عجن ال�ع�ج�ی�ن ب�ال�ی�د أیض�اً 3
حتى ت�ت�ج�ان�س ال�م�ك�ون�ات وت�ت�ك�ون 
عجینة لینة لك�ن م�دة ال�ع�ج�ن ت�ك�ون 

 دقیقة. 15 - 10حوالي 
. ادھني العجینة بال�ق�ل�ی�ل م�ن زی�ت 4

الزیتون وغطیھا واتركیھا ف�ي م�ك�ان 
داف��ئ ل��م��دة س��اع��ة ح��ت��ى ت��ت��خ��م��ر 
ویتضاعف حجم�ھ�ا ث�م م�دی�ھ�ا ع�ل�ى 
س��ط��ح م��رش��وش ط��ح��ی��ن لس��م��اك��ة 

 متوسطة.
. قط�ع�ي ال�ع�ج�ی�ن ل�دوائ�ر ص�غ�ی�رة 5

 بواسطة القطاعة.
. ضعي دوائر العجی�ن ف�ي ص�ی�ن�ی�ة 6

 مدھونة بالقلیل من زیت الزیتون.
. وزع��ي ص��وص ال��ب��ی��ت��زا ف��وق 7

 العجین ثم وزعي األوریغانو.
 8. أدخلي الص�ی�ن�ی�ة ل�ل�ف�رن ل�م�دة 8

دق��ائ��ق ث��م ازی��ل��ی��ھ��ا ووزع��ي ج��ب��ن 
 الموزریال فوق البیتزا.

 5. أعیدي الص�ی�ن�ی�ة ل�ل�ف�رن ل�م�دة 9
دقائق إض�اف�ی�ة ح�ت�ى ی�ذوب ال�ج�ب�ن 

 وتنضج البیتزا وقدمیھا ساخنة.
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10 
تحتوي ھذه الشبك�ة ع�ل�ى  

)، 33Xمربعات كبی�رة ( 9
 9كل مربع منھا مقسم الى 

مربعات صغیرة. ھدف ھذه 
ال��ل��ع��ب��ة م��ل��ئ ال��م��رب��ع��ات 
الصغ�ی�رة ب�االرق�ام االزم�ة 

، ش�رط ع�دم 9ال�ى  1من 
تكرار الرقم اكث�ر م�ن م�رة 
واحدة في كل م�رب�ع ك�ب�ی�ر 
وف���ي ك���ل خ���ط اف���ق���ي 

 وعمودي.    

 ا  

 المقادیر
الدجاج : دجاجتان (كبی�ر ال�ح�ج�م /  -

م��غ��س��ول وم��ق��ط��ع إل��ى أرب��ع ق��ط��ع 
 ومنزوع الجلد) 

 زبادي : كوب (خالي الدسم)  -
 ملعقة كبیرة  2زعتر مجفف :  -
 ملعقة كبیرة  2بابریكا :  -
 الزنجبیل : ملعقة كبیرة (مبشور)  -
ملعقة كبیرة (مفروم فرما  2الثوم :  -

 ناعماً) 
 مالعق كبیرة  4الخل :  -
 ھیل : ملعقة صغیرة (مسحوق)  -
 الكمون : ملعقة صغیرة  -
 كزبرة یابسة : ملعقة صغیرة  -
 ملح : حسب الرغبة  -
 فلفل أسود : حسب الرغبة  -
 مالعق كبیرة  4صلصة طماطم :  -
 ملعقة كبیرة 2زیت الزیتون :  -

 طریقة التحضیر

. تشرح قطع الدجاج بواسطة سكین 1
حاد إلى أن تصل السكین إل�ى ال�ع�ظ�م 
بالطول وبالعرض لمس�اع�دت�ھ�ا ع�ل�ى 
 التشرب من التتبیلة وسھولة النضج.

. تمزج مكونات التتبیلة م�ع ب�ع�ض 2
إلى أن تتجانس وت�ت�رك ل�ت�رت�اح م�دة 

 دقیقة لتتناغم النكھات. 15
 
. ت��ت��ب��ل ق��ط��ع ال��دج��اج ب��ال��ت��ت��ب��ی��ل��ة 3

المحضرة وتدعك جیداً، ثم توضع ف�ي 
وعاء زج�اج�ي وت�ت�رك ت�رت�اح ل�ی�ل�ة 

 ساعات). . 3كاملة (أو على األقل 
 
. تشوى في فرن حار على ش�ب�ك أو 4

صینیة مغلفة بورق ال�خ�ب�ی�ز إل�ى أن 
 تتحمر.

. ینصح بتغطیتھا بورق الفویل ب�ع�د 5
خروجھا من ال�ف�رن م�ب�اش�رة إلع�ادة 

 توزیع السوائل بداخلھا وطراوتھا.

 دج  ي

 مشاھیر

    ا ؟ 
 وذا  ا  ا ؟

 
ع�ن�د ال�ح�دی�ث ”  مختوم بالشمع األحم�ر“ نسمع بین الحین واآلخر عبارة 

 عن إغالق مكان ما، فما معنى تلك العبارة؟ وما ھو شمع الختم ؟
شمع الختم مادة شمعیة تتصلب وتتحجر بسرعة بعد ذوبانھا، وتُس�ت�خ�دم 
إلحكام إغالق القواریر والبرطمانات، وإلعطاء السریة واألم�ان ل�ألوراق 
والرسائل، وكذلك قد تُستخدم لغرض لصق وإصالح األسالك مثًال والمواد 
األخرى؛ بحیث تتمیز مادتھ بقوة یصعب اختراقھا وفتحھا إال بجھد كبی�ر. 
وفي القرن السادس عشر استُخدم شمع الختم إلغالق مظاریف ال�رس�ائ�ل 
التي كان یتبادلھا الملوك واألمراء. وقبل ذلك، كان الرومان یس�ت�خ�دم�ون 

 القار لھذا الغرض.
ھناك تركیبات مختلفة لشمع الختم، وقد حدث التحول الكبیر ب�ع�د ان�ف�ت�اح 
التجارة األوروبیة مع الھند. وخالل العص�ور ال�وس�ط�ى ك�ان یُص�ن�ع م�ن 
شمع النحل، وخالصة الراتنج الصفراء المائلة للون األخضر م�ن ش�ج�رة 
األركس األوروبیة. وفي البدایة كان الشمع ع�دی�م ال�ل�ون، والح�قً�ا ت�م�ت 

 صباغتھ باللونین األحمر أو القرمزي.
ومنذ القرن السادس عشر دخلت مكونات جدیدة، وھي: الشیالك، وزی�ت 
التربنتین، والراتنج، والطباشیر، أو الجبس، وم�واد ال�ت�ل�وی�ن غ�ال�بً�ا م�ا 
تكون إما القرمزي، أو األحمر، ولیس بالضرورة أن یكون ش�م�ع ال�ع�س�ل 

بدأ استخدام ألوان متعددة لشمع الختم، والی�وم  1866موجوًدا. وفي عام 
 یتوفر بألوان صناعیة مختلفة.

 
یأتي شمع الختم إما على شكل أعواد، أو فتائل، أو حبیبات، یتم تسخینھ�ا 
ووضعھا على المكان المراد، فمثًال یتم تس�خ�ی�ن ال�ح�ب�ی�ب�ات ف�ي م�ل�ع�ق�ة 
ولصقھا في المكان. واستُخدمت في العصر الحدیث أن�م�اط م�خ�ت�ل�ف�ة م�ن 

 شمع الختم في الطرود البریدیة، والذي یتمیز بمرونتھ.
 

 ماذا یعني أن المكان مختوم أو مغلق بالشمع األحمر؟
یعني أن المكان تحت تصرف الشرطة أو السلطة القضائیة، أي یُمنع منًعا 
باتًا التصرف فیھ، أو العبث بمحتویاتھ من قبل صاحبھ أو أي جھة أخ�رى 
لحین البت قضائیًا في أمره. وإلیضاح الصورة أكثر، إن كان ھناك خ�الف 
على قطعة أرض وص�ل 
لجریمة قتل مثًال، ف�ی�ت�م 
تشمیع�ھ�ا؛ وذل�ك م�ن�ًع�ا 
ل�ت�غ�ی�ی�ر ال�واق�ع ف�ی�ھ��ا، 
وال��ح��ف��اظ ع��ل��ى أدوات 
الجریمة ب�م�ا ال یس�م�ح 
بس����رق����ة األدل����ة أو 

 إخفائھا.
وأح���ی���انً���ا ق���د ال ی���ت���م 
ال���ت���ش���م���ی���ع ب���الش���م���ع 
األح��م��ر، ح��ی��ث ی��ت��وف��ر 
ش��م��ع ال��خ��ت��م ب��أل��وان 
مختلفة، ل�ك�ن یُ�ق�ال أن 
المكان مختوم ب�الش�م�ع 
األحمر لما ی�وح�ی�ھ ھ�ذا 

 .اللون من رھبة وقوة

 ذا م ا   أدم؟
قد یشعر البعض منا بحاجة إلى حك یده أو قدمھ أو أجزاء أخ�رى م�ن جس�ده ل�ك�ي 
یشعر ببعض الراحة. لكن ما السر وراء ذلك؟ ولماذا یصبح شعورنا أفض�ل ع�ن�دم�ا 

أظھرت العدید من الدراس�ات ب�اس�ت�خ�دام ال�ت�ص�وی�ر ب�ال�رن�ی�ن كما  نحك أجسادنا؟ ;
، وھو نوع من التصویر بال�رن�ی�ن ال�م�غ�ن�اط�ی�س�ي ”fMRI“المغناطیسي الوظیفي 

المتخصص المستخدم لقیاس استجابة الدورة الدمویة المتصلة بالن�ش�اط ال�ع�ص�ب�ي 
في الدماغ، أن الحك أو الخدش في الجسم یُثیر أن�م�اط ل�ن�ش�اط ال�دم�اغ ال�ُم�رت�ب�ط�ة 
بالمتعة والمكافأة. وأظھرت النتائج أن ھذا التأثیر یكون أقوى عن�د ال�ق�ی�ام ب�خ�دش 
نفسك. لكن خالفاً لما قد تكون قرأتھ في مكان آخر أو توقعتھ، فإنھ لی�س ھ�ن�اك أي 

أح�د أھ�م   –دلیل واضح على أن ھذه الُمتعة تأتي ب�ف�ع�ل االف�راج ع�ن االن�دورف�ی�ن 
مسكنات األلم التي تفرز طبیعیاً من جسم اإلنسان. وأشار بعض العلماء إلى أن ھذه 
اآللیة قد تطورت لدى البشر منذ القِدم لتشجیعنا على طرد الطفیلیات ال�ج�ل�دیّ�ة. ك�ل 
األدلة تُشیر إلى أنھا استجابة قدیمة جداً، ألن جمیع الفقاریات تحك أجسادھا بما في 

 ذلك األسماك.
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