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 : د. موفق ساوارئیس التحریر
 نائب رئیس التحریر: ھیفا متي

  ا ت ااا  ا ا  .. 

ب ا    ان وك اَ " 

ل األمین العام لجامعة الدول العربیة، أحمد أبو الغیط، األح�د اق
، إن ال�دول ال�ع�رب�ی�ة ل�ن 2017نوفمب�ر/تش�ری�ن ال�ث�ان�ي  19

�ل ب�ی�ان  تخوض ح�رب�اً م�ع إی�ران ف�ي ال�وق�ت ال�راھ�ن، وح�مَّ
الجامعة حزب هللا اللبناني مسؤولیة دعم الجماعات اإلرھ�اب�ی�ة 

وج�اء ذل�ك ف�ي م�ؤت�م�ر ص�ح�ف�ي ع�ق�ب   .في ال�دول ال�ع�رب�ی�ة

االجتماع ال�ط�ارئ ل�وزراء ال�خ�ارج�ی�ة ال�ع�رب، ال�ذي ان�ع�ق�د 
 .بالقاھرة لبحث "تدخالت إیران" بالمنطقة

وقال أبو الغیط إن "العرب لن یدخلوا في ال�وق�ت ال�ح�ال�ي ف�ي 
  ."حرب مع إیران

 5البقیة صفحة /  ..................               

  وا     

 ا ار  م اق  وف 

 

   م ا 
  ءما ادا رت ا 

 

دعا الرئیس الروسي، فالدیمیر بوتین، إلى تسویة سیاسی�ة 

طویلة األمد في سوریا بعد ان�ت�ھ�اء ال�ق�ت�ال ض�د اإلرھ�اب، 

الذي كان یتحدث خالل زی�ارة  -وقال بوتین  .بحسب ما قالھ

إن  -غیر معلن عنھا ل�ل�رئ�ی�س بش�ار األس�د إل�ى روس�ی�ا 

موسكو تعمل مع الوالیات المتحدة وزعماء المنط�ق�ة ع�ل�ى 

 .تحقیق ھذا الھدف

 5البقیة صفحة /  .................وأضاف أن أي تسویة سیاسیة یجب تنفیذھا تحت رعایة األمم المتحدة

 موط رزام 
 رزامما  ا  ن 

 

أفادت حركة التغییر الكوردیة، الیوم الثالثاء، بأن رئیس حكومة اقلیم كوردستان نیجیرفان بارزاني ونائب رئ�ی�س ال�ح�ك�وم�ة ق�ب�اد ط�ال�ب�ان�ي 
سیزوران الیوم مدینة السلی�م�ان�ی�ة ل�ع�ق�د اج�ت�م�اع م�ع زع�م�اء 

وقال عضو حركة التغییر اسماعیل ن�ام�ق ف�ي تص�ری�ح  .الحركة
صحفي ان "بارزاني وطالباني سیزوران الیوم حرك�ة ال�ت�غ�ی�ی�ر 
في السلیمانیة، لبحث عدة مسائل أبرزھا الحكومة االنتقالیة ف�ي 
االقلیم، اضافة الى مناقشة قضیة الوفد الكوردستان�ي ال�ذي م�ن 

م�ن   ."المقرر أن یتفاوض مع ال�ح�ك�وم�ة االت�ح�ادی�ة ف�ي ب�غ�داد
جانبھ، ذكر المكتب االعالمي لمكتب طالباني، ان االج�ت�م�اع ف�ي 
السلیمانیة سیبحث أھمیة ایجاد حلول للمسائل السیاسیة العالق�ة 

یشار الى ان رئیس حكومة اقلیم ك�وردس�ت�ان ن�ی�ج�ی�رف�ان   .حالیاً 
بارزاني ونائبھ قوباد طالباني، بحثا یوم أمس االثنین، االوض�اع 
الحالیة في االقلیم ومستقبل العالق�ات ب�ی�ن ارب�ی�ل وب�غ�داد، م�ع 
االمین العام لالتحاد االسالمي الكوردستاني صالح ال�دی�ن ب�ھ�اء 

 .الدین

  ا د ادي ..
 دا مر اا رط  را 

 

وقال السید مقدى الصدر في حوار م�ت�ل�ف�ز ، 

، إن  ال�ع�ب�ادي “ بغداد ت�ای�م�ز” تابعتھ وكالة 

یجب ان یُمنح اربع سنوات اخرى إلكمال م�ا 

ی�دع�م ت�رش�ح ال�ع�ب�ادي “ بدأ بھ، مؤكدا أن�ھ 

 .لوالیة ثانیة ولیس ثالثة

 







 
 مالم ترسل بأسم رئیس التحریر.أي موضوع ـ نعتذر عن نشر 

ف�ي وس�ائ�ل إع�الم�ی�ة  ـ  نعتذر عن نش�ر ای�ة م�ادة س�ب�ق نش�رھ�ا 
 اخرى. 

ـ المواد المنشورة تعبر عن أراء كتابھا وال ت�م�ث�ل ب�أي ش�ك�ل م�ن 
 االشكال عن رأي صحیفة العراقیة باستثناء االفتتاحیة.
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 بریشة رسام جریدة العراقیةالفنان عبد الفتاح حمودي  

الفرق بین المدنیة   
 العلمانیة و (الدینیة)!! 

 وحشبرلمان

ة:  برلمان بأفكار داعشیــَّ
 احنھ كولش دیمقراطیین!!!

 جیبھ بـ....

سن 
قوانین 
 جاھیلة
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  . . .ار  ص 

 ة  وإاز ا وااق

 
على الرغم من صعوبة ال�ظ�روف 

الت�ي م�رَّ ب�ھ�ا ال�ع�راق�ی�ون ع�ب�ر 

مراحل ھجرتھم إلى بلدان ال�ع�ال�م 

المختلفة ، فإن تلك ال�ظ�روف ل�م 

تمنع الكثیر منھم من تحقیق تقدم 

في مجاالت مختلفة ، سواء كانت 

ع��ل��م��ی��ة أو أدب��ی��ة أو ف��ن��ی��ة أو 

غیرھا. وكثیرون ھم ال�ع�راق�ی�ون 

الذین یشار لھم بالبن�ان ف�ي دول 

العالم المختلفة كونھم حقق�وا ف�ي 

مجاالت إختصاص�ات�ھ�م ن�ج�اح�ات 

متمیزة تقدموا ف�ی�ھ�ا ح�ت�ى ع�ل�ى 

 أقرانھم من أبناء الدول التي ھاجروا لھا.

من ھؤالء الدكتورعلي حلبوص، الذي یشغل م�ن�ص�ب رئ�ی�س أط�ب�اء، 

ورئیس قسم طب أمراض القلب في إحدى أشھر مستشفی�ات أل�م�ان�ی�ا، 

وھو أحد ھذه الكفاءات العراقیة المتمیزة والمعروفة في م�ج�ال ال�ط�ب 

في المانیا، الدولة التي أشتھرت بتقدمھا في أغلب المجاالت ال�ع�ل�م�ی�ة 

   والصناعیة.

  اي  
   اد واان!!

 
 

حس�ب م�ا ك�ت��ب الص��ح�اف��ي 
األلماني فرانتز ش�ت�ای�ن�م�ای�ر 
في صحیفة دیر شبیغل تحت 

س��ع��د ال��ح��ری��ري   ع��ن��وان:
 والخیانة العظمى!! 

بدأت الق�ص�ة ع�ن�دم�ا ط�ل�ب 
ول��ي ال��ع��ھ��د م��ن ع��دد م��ن 
األمراء األثریاء السعودیی�ن 
التبرع ل�ل�دول�ة ب�ن�ص�ف م�ا 
ی���م���ل���ك���ون وب���ح���ج���ة أن 
الس���ع���ودی���ة ب���م���واج���ھ���ة 
ضروس مع إیران، وبحاجة 

 .لكل فلس ممكن
ول��م��ا ت��ل��ك��أ ھ��ؤالء م��رارا 
وتكرارا للطلب، قرروا التخلص من ولي الع�ھ�د ب�أي ط�ری�ق�ة، وال�ع�م�ل 
للتوصل مع إیران التفاقیة تفرمل على أثرھا إیران تق�دم�ھ�ا ب�ال�م�ن�ط�ق�ة 
وتخفف من لھجتھا تجاه السعودیة إذا ما تم إزاحة األمیر س�ل�م�ان ول�ي 

 .العھد و المعروف باتخاذه قرار المواجھة مھما كلّف الثمن
ولما كان متعذر ع�ل�ى أي أم�ی�ر االتص�ال ال�م�ب�اش�ر م�ع إی�ران بس�ب�ب 
المراقبة الحثیثة لھم في الداخل السعودي و الخ�ارج، م�م�ا دف�ع�ھ�م إل�ى 
التواصل مع ال�ح�ری�ري وأدخ�ل�وه ب�الص�ف�ق�ة وف�ّوض�وه ال�ت�واص�ل م�ع 

وط�ل�ب م�ن�ھ ج�س   اإلیرانیین من وراء ظھر وعلم الملك وولي العھ�د،
نبض إیران عن إمكانیة إجراء اتفاقیة سالم بین إی�ران والس�ع�ودی�ة إذا 

 .ما أزیح ولي العھد بانقالب ابیض نظیف
والن الحریري كان منزعج و محرج من الول�ي ال�ع�ھ�د بس�ب�ب الض�غ�ط 
الذي یمارسھ علیھ األخیر للمواجھة السیاسیة في ل�ب�ن�ان وم�ح�اص�رت�ھ 

 مالیا في السعودیة،
 

انخرط الحریري بھذا المخطط بعد تشجیع نادر الحریري لھ وھذه ك�ان�ت 
 …بدایة الخطیئة

ولما كانت المخ�اب�رات األم�ری�ك�ی�ة ق�د كش�ف�ت ال�م�خ�ط�ط ول�دی�ھ�ا أدل�ة 
وتسجیالت صوتیة بتقنیة التصن�ت، وم�ن�ھ�ا وأھ�م�ھ�ا ف�ح�وى اج�ت�م�اع 
الحریري مع اإلیرانیین ودخولھ الم�ؤك�د ب�الص�ف�ق�ة ال�م�ذك�ورة ك�الع�ب 
أساسي كصلة وصل، سافر صھر ترامب كاش�ن�ر إل�ى الس�ع�ودی�ة ع�ل�ى 

ط�ل�ع�ھ اعجل ومن دون موعد مسبق و التقى ولي العھد یوم الخمی�س و
م�ن  CNN على ما یجري، وبقي االجتماع للرابعة صب�اح�ا ب�ح�س�ب ال

بعدھا اتخذ ال�ق�رار ب�ت�وق�ی�ف األم�راء ال�م�ع�ن�ی�ی�ن ب�االن�ق�الب وك�ف ی�د 
 .الحریري، وقد تم توقیف الجمیع ضمن فترة ال تتعدى ساعات قلیلة

فالحریري، طلب إلى السعودیة ع�ل�ى ع�ج�ل، وف�ور وص�ول�ھ ج�رد م�ن 
ھواتفھ و أفرغ مضمونھا، و ووجھ الحریري بالدالئل القاطعة، وما كان 

 .بھ إال أن انھار واعترف بفعلتھ ووافق على االستقالة وطلب الغفران
في اْلیَْوَم الثاني من االستقالة أُخذ الحریري شخصیا عند ال�م�ل�ك ل�ط�ل�ب 
المغفرة، والن الملك طلب أن یسمع شخصیا م�ن ال�ح�ری�ري اع�ت�راف�ھ، 
فالملك كان غیر مصدق ومقتنع في البدایة ومتشكك من أن ال�م�خ�اب�رات 
األمیركیة قد تكون تورط السعودیة بعمل ما، إال أن ال�ح�ری�ري اع�ت�رف 
بفعلھ أمام الملك وطلب الغفران، ومنح�ھ إی�اه ال�م�ل�ك وك�ان ل�ل�ح�ری�ري 

 .مطلبھ أن یكون في منزلھ مع عائلتھ
وقد طلب من الحریري الذھاب إلى أبو ظبي واالعتراف أمام ولي الع�ھ�د 
اإلماراتي لیكون األمر موثق ل�دى م�رج�ع�ی�ة أخ�رى م�ن خ�ارج اإلط�ار 
السعودي، وقد تمت الزیارة، واخبر الحریري ولي عھ�د اإلم�ارات ب�ك�ل 

 . التفاصیل
غضب ش�دی�د ع�ن�د ال�م�ح�ور اإلی�ران�ي   وانكشاف المخطط مما أدى إلى

واستنكاره لتوقیف الحریري وفشل مخطط انقالب ابیض في الس�ع�ودی�ة 
 .كان من الممكن أن یریح إیران بنشاطھا التوسعي في المنطقة

..................................................... 
 .ترجمة عن، صحیفة دیر شبیغل 

  .. ا ت ااا  ا ا 

    ان وك اَ"ب ا " 
 1تتمة صفحة / 

وأضاف أنھ "ال یستبعد اللجوء إل�ى م�ج�ل�س األم�ن ال�دول�ي 

 ."كخطوة مقبلة لمواجھة التدخالت اإلیرانیة

  

 تحفظ من لبنان والعراق

وأشار أبو الغیط في البیان الختامي لالجتماع إلى أن "ح�زب 

هللا" اللبناني "منظمة إرھابیة"، وھو ما أثار ت�ح�ف�ظ ل�ب�ن�ان 

والعراق على وصف الحزب باإلرھابي، فیما ت�ح�ف�ظ�ت ب�غ�داد 

أیضاً على "إدانة سیاسة الحكومة اإلیرانیة" بالمنطقة، وفق 

 .مصدر دبلوماسي شارك في االجتماع

وقال مصدر دبلوماسي لبناني، إن "لبنان تتحفظ أیض�اً ع�ل�ى 

اإلشارة (في البیان الختامي) إلى وجود حزب هللا ب�ال�ح�ك�وم�ة 

اللبنانیة". وأشار إلى أنھ ال ی�م�ك�ن ال�م�واف�ق�ة ع�ل�ى وص�ف 

حزب هللا بـ"اإلرھابي"، كونھ "خارج تصنیف األمم المتحدة 

للتنظیمات اإلرھابیة، وغیر متوافق م�ع ال�م�ع�اھ�دة ال�ع�رب�ی�ة 

لمكافحة اإلرھاب، خاصة ما یتعلق بالتمی�ی�ز ب�ی�ن ال�م�ق�اوم�ة 

واإلرھاب، وكونھ ممثالً أساسیاً في لبن�ان لش�ری�ح�ة واس�ع�ة 

 ."من اللبنانیین

وأشار المصدر إلى أن "وزیر ال�خ�ارج�ی�ة ال�ل�ب�ن�ان�ي ج�ب�ران 

وزراء  10باس�ی�ل أج�رى اتص�االت م�ن ب�ی�روت م�ع ن�ح�و 

خارجیة عرب (لم یسمھم) ق�ب�ی�ل االج�ت�م�اع، ل�ل�ت�أك�ی�د ع�ل�ى 

موقف لبنان الراف�ض ألي ت�دخ�الت ف�ي الش�ؤون ال�داخ�ل�ی�ة 

 ."للدول العربیة

وحسب المصدر، "طالب باسیل أن یراعي البی�ان ال�خ�ت�ام�ي، 

موقف لبنان وطبیعة التوازنات الداخلیة الل�ب�ن�ان�ی�ة، وح�رص 

 ."بیروت في الوقت ذاتھ على عالقاتھا مع الدول العربیة

  

 زعزعة االستقرار

من جانبھ، قال مصدر دبلوماسي عربي شارك في االجت�م�اع، 

إن "وزیر خارجیة البحرین الشیخ خالد بن أحمد آل خ�ل�ی�ف�ة 

قام بالرد على موقف الوفد اللبناني، متھماً حزب هللا بالت�ورط 

 ."والتدخل في الشؤون الداخلیة للدول العربیة

وخالل الجلسة المغلق�ة، وف�ق ال�م�ص�در ال�ع�رب�ي ق�ال وزی�ر 

خارجیة البحرین، إن "ھناك أدلة تثبت ت�ورط ح�زب هللا ف�ي 

سوریا والیمن وبعض دول الخلی�ج، ك�م�ا أن�ھ یس�اع�د إی�ران 

على زعزعة استقرار الدول العربیة؛ ما استدعى ت�دخ�الً م�ن 

وزیر خارجیة جیبوتي محمود علي یوسف رئیس االجت�م�اع، 

 ."وقام برفع الجلسة المغلقة لمزید من المشاورات

لت الجامعة العربیة، حزب هللا مسؤولیة دعم الجم�اع�ات  وحمَّ

اإلرھابیة في الدول العربیة" واتھمتھ م�ع ال�ح�رس ال�ث�وري 

 .اإلیراني بـ"تأسیس جماعات إرھابیة" في مملكة البحرین

واستنكر وزراء ال�خ�ارج�ی�ة ال�ع�رب ف�ي ب�ی�ان�ھ�م ال�خ�ت�ام�ي 

"تأسیس جماعات إرھابیة في البحرین، ممولة ومدرب�ة م�ن 

الحرس الثوري اإلیراني وح�زب هللا ال�ل�ب�ن�ان�ي"، م�ح�م�ل�ی�ن 

الحزب "الشریك في ال�ح�ك�وم�ة ال�ل�ب�ن�ان�ی�ة مس�ؤول�ی�ة دع�م 

الجماعات اإلرھابیة في الدول العربیة باألس�ل�ح�ة ال�م�ت�ط�ورة 

 ."والصواریخ البالستیة

وأكدت الجامعة في بیان�ھ�ا ض�رورة ت�وق�ف ح�زب هللا "ع�ن 

نشر التطرف والطائفیة والتدخل في الشؤون الداخلیة للدول، 

وعدم تقدی�م أي دع�م ل�إلرھ�اب واإلرھ�اب�ی�ی�ن ف�ي م�ح�ی�ط�ھ 

وفي كلمات لھم خالل االجتماع، ج�دَّد مس�ؤول�ون   ."اإلقلیمي

عرب، اتھام إیران بإمداد "الحوثیین" بالصواریخ، مطالب�ی�ن 

د لوقف ت�دخ�الت ط�ھ�ران ف�ي ال�م�ن�ط�ق�ة  بموقف عربي موحَّ

 .العربیة

ن�وف�م�ب�ر/تش�ری�ن ال�ث�ان�ي  12وكانت السعودیة طلب�ت، ف�ي  

الجاري، عقد اجتماع طارئ لوزراء الخارجی�ة ال�ع�رب "م�ن 

 ."أجل بحث التدخالت اإلیرانیة في شؤون الدول العربیة

وت�ت�ھ�م ال�ری�اض ودول خ�ل�ی�ج�ی�ة وع�رب�ی�ة أخ�رى ط�ھ��ران 

بـ"زعزعة استقرار دول عربیة، بینھا لبنان والعراق والیمن 

وسوریا، عبر أذرع موالیة لھ�ا ف�ي ت�ل�ك ال�دول"، وھ�و م�ا 

 ."تنفي إیران صحتھ، مؤكدة "التزامھا بعالقات حسن جوار

ومع اندالع االحتجاجات في الجارة سوری�ا، ف�ي م�ارس/آذار 

، انقسمت الساحة اللبن�ان�ی�ة ب�ی�ن م�ؤی�د ل�ن�ظ�ام بش�ار 2011

آذار، وم��ؤی��د ل��ل��م��ع��ارض��ة  8األس��د، ع��ل��ى رأس��ھ��م ف��ری��ق 

آذار، ثم تسبب ق�ت�ال ق�وات  14السوریة، في مقدمتھم فریق 

، 2013"حزب هللا" بجانب قوات النظام السوري، منذ ع�ام 

 .في تعمیق ھذا االنقسام

 ھافینغتون بوست :المصدر

 1صفحة /  تتمة
وقد أعلن الكرم�ل�ی�ن ال�ث�الث�اء أن ب�وت�ی�ن 
التقى االثنین مس�اء األس�د ف�ي س�وتش�ي 
بجنوب غرب روسیا، قبل یومین من قم�ة 

 .ثالثیة بین روسیا وإیران وتركیا
وقال بوتین لألسد في تصری�ح�ات أذاع�ھ�ا 
التلفزیون الروسي إن�ھ "م�ا زال أم�ام�ن�ا 
طریق طویل قبل أن ن�ح�ق�ق نص�را ك�ام�ال 
على اإلرھابیین. لكن بالنسبة إلى جھودن�ا 
المشتركة لمحاربة اإلرھاب ع�ل�ى األرض 
في سوریا، فإن العم�ل�ی�ة ال�ع�س�ك�ری�ة ف�ي 

وأضاف "أعتقد أن أھ�م   ."نھایتھا بالفعل
ش��يء اآلن ب��ال��ط��ب��ع ھ��و االن��ت��ق��ال إل��ى 
ال��ق��ض��ای��ا الس��ی��اس��ی��ة وأالح��ظ ب��رض��ا 
استعدادكم ل�ل�ع�م�ل م�ع ك�ل م�ن ی�ری�دون 

 .السالم والتوصل لحل" للصراع
وقال الكرملین في بیان إن بوتین "ھ�ن�أ" 
الرئیس األسد على النتائ�ج ال�ت�ي ح�ق�ق�ھ�ا 

 .في مكافحة "اإلرھاب
بحسب ما ذكرت�ھ وك�ال�ة  -وعبر األسد لھ 
ع��ن "ام��ت��ن��ان الش��ع��ب  -ف��ران��س ب��رس 

السوري" للمساعدة التي قدمتھا روس�ی�ا 

ف��ي ال��دف��اع ع��ن "وح��دة واس��ت��ق��الل" 
 .سوریا

وأع��ل��ن ب��وت��ی��ن أن��ھ ی��ع��ت��زم االج��ت��م��اع 
بالرئیسین ال�ت�رك�ي واإلی�ران�ي األرب�ع�اء، 
وأنھ سیرسل مبعوثا خاصا للقاء م�م�ث�ل�ي 

 .المعارضة السوریة في السعودیة

وذكر المتحدث باسم الكرمل�ی�ن، دی�م�ت�ري 
بیسكوف، أن ب�وت�ی�ن س�ی�ت�ص�ل ب�ال�ع�اھ�ل 
السعودي الملك سلمان إلب�الغ�ھ ب�م�ا دار 

 .خالل اجتماعھ بالرئیس األسد
وتحاول روسیا تحقیق توافق دولي ح�ول 
اتفاق سالم في سوریا بعد عامین من بدء 

التدخل العسكري الروسي الذي حول دف�ة 
 .الصراع لصالح األسد

 
وكان بوتین التقى ب�األس�د آخ�ر م�رة ف�ي 

 2015أك��ت��وب��ر/تش��ری��ن األول ف��ي  20
بموسكو بعد أس�اب�ی�ع ق�ل�ی�ل�ة م�ن إط�الق 
موسكو عملیة عسكریة في سوریا تغلب�ت 
على مس�ل�ح�ي ال�م�ع�ارض�ة ال�م�ن�اھض�ی�ن 

 .لألسد ودعمت قوت الحكومة السوریة
ون��ق��ل��ت وك��ال��ة اإلع��الم ال��روس��ی��ة ع��ن 
دی��م��ت��ري ب��ی��س��ك��وف، ال��م��ت��ح��دث ب��اس��م 
الكرملین، قولھ إن االج�ت�م�اع ال�ذي ع�ق�د 
ف��ي س��وتش��ي دام ل��م��دة أرب��ع س��اع��ات 
وحض��رت��ھ م��ج��م��وع��ة م��ن ك��ب��ار ال��ق��ادة 
العس�ك�ری�ی�ن ج�اءوا خص�ی�ص�ا إل�ى م�ق�ر 

 .بوتین في سوتشي
ویتھم معارضو األسد والحكومات الغربیة 
روسیا ب�ق�ت�ل ع�دد ك�ب�ی�ر م�ن ال�م�دن�ی�ی�ن 
الس��وری��ی��ن بض��رب��ات��ھ��ا ال��ج��وی��ة وھ��ي 
ادعاءات تنفیھا موسكو، التي تق�ول إن�ھ�ا 
ال تستھدف سوى اإلرھابیی�ن وم�واق�ع�ھ�م 

 .في سوریا

   ءما   م اادا رت ا 

 ا ار     وا  م اق  وف 

   تا  دا ا ا اق اا   
نقل تنظیم "داعش" اإلرھابي، أسواق النخاسة التي افت�ت�ح�ھ�ا ف�ي م�ن�اط�ق س�ی�ط�رت�ھ ال�ت�ي 
خسرھا في العراق، وسوریا، إلى دولة أخرى، یحتجز فیھا المخت�ط�ف�ات ب�ی�ن ع�ائ�الت�ھ ال�ت�ي 

 .ھربھا في وقت سابق قبل تفاقم خسائره بتقدم القوات العراقیة والسوریة علیھ
یجري عناصر تنظیم "داعش" مفاوضات، من داخ�ل م�دن ت�رك�ی�ة، م�ع ذوي ال�م�خ�ت�ط�ف�ات 
العراقیات، من المكون االیزیدي، مع ذویھن مقابل إطالق سراحھن بع�د س�ن�وات م�ن الس�ب�ي 

كشف الناشط العراقي االی�زی�دي، ع�ل�ي   .والتعذیب واالستعباد الجنسي، مقابل آالف الدوالرات
الخانصوري، في حدیث خاص ل�م�راس�ل�ة "س�ب�وت�ن�ی�ك" ف�ي ال�ع�راق، ال�ی�وم اإلث�ن�ی�ن، ع�ن 
مختطفات ایزیدیات یحتجزھن تنظیم "داعش" اإلرھابي، مع أطفال من الم�ك�ون، ل�ل�ب�ی�ع ف�ي 

 .أسواق نخاسة في ثالث مدن تركیة
یقول الخانصوري، "إن تنظیم "داعش" ال یدع األطفال االیزیدیین الذین نقل�ھ�م إل�ى ت�رك�ی�ا، 

 ."حیث یحتجزھم داخل بیوت عناصره ھناك، دون مقابل مالي
وأشار الخانصوري، إلى المدن التركیة التي یبیع فیھا تنظی�م "داع�ش" اإلرھ�اب�ي، األط�ف�ال 

 .والمختطفات االیزیدیین، وھي: غازي عنتاب، وأورفا، وحتى في العاصمة، أنقرة
وأضاف الخانصوري، أن تنظیم "داعش" یدع المختطفات والمختطفین االیزیدیین الموزعین 
بشكل سري وغیر معلوم في بیوت الدواعش داخل تركیا، یتكلمون مع ذویھم، ویطلب ع�ن�ھ�م 

وأعلن الخانصوري، عن وجود طفلین ایزیدیین من المخ�ت�ط�ف�ی�ن، وھ�م�ا ف�ت�اة   .فدیة بالمقابل
وطفل یدعیان "أمیر، وأمیرة"، أعمارھما في الثامنة والعاشرة، موجودان حالیا بحضانة في 
مدینة قرشھیر وسط تركیا، وھناك تواصل بین ف�ری�ق ای�زی�دي والس�ف�ارة ال�ع�راق�ی�ة إلرج�اع 
الطفلین إلى ذویھم، منذ سبعة شھور لكن حتى اآلن لم تسفر الجھود إلى ن�ت�ی�ج�ة أو م�واف�ق�ة 

 18وأفادت مراسلة "سبوتنیك" في العراق، نقالً عن مصدر م�ح�ل�ي، الس�ب�ت،   .من السفارة
نوفمبر/تشرین الثاني، بتحریر فتاتین عراقیتین من ال�م�ك�ون االی�زی�دي، م�ن ق�ب�ض�ة ت�ن�ظ�ی�م 

وحسب المصدر، أن ال�ف�ت�ات�ی�ن وھ�م�ا ب�ع�م�ر   .ألف دوالر 30"داعش"، داخل سوریا، بنحو 
، تنحدران من قریة خانصور التابعة لقضاء سنجار ف�ي غ�رب ال�م�وص�ل، م�رك�ز 19، و17الـ

وأضاف المصدر،   .2014نینوى، شمالي العراق، مختطفتان عند "داعش" اإلرھابي منذ عام

تم تحریر الفتاتین من سیطرة "داعش" من داخل مدینة المیادین أحد أبرز معاقل التنظیم ف�ي 
ریف دیر الزور شرقي سوریا. ونوه المصدر، إلى أن المبلغ الذي دفع مقابل تحریر الفتات�ی�ن، 

دوالر أمریكي، مشیراً إلى وصولھما إلى إقلیم كردستان مس�اء ی�وم  100ورقة فئة  290بلغ 
 .الجمعة، وسیتم جمعھن بذویھن الیوم

آالف شخص ایزیدي ب�ی�ن�ھ�م أغ�ل�ب�ی�ة م�ن ال�ن�س�اء  5واقتاد تنظیم "داعش" اإلرھابي، نحو 
واألطفال، من قضاء سنجار والقرى التابعة والقریبة منھ الت�ي یس�ك�ن�ھ�ا ال�م�ك�ون ف�ي غ�رب 
الموصل، مركز نینوى، "سبایا" ومختطفین، أرغمھم على اعت�ن�اق ال�دی�ن اإلس�الم�ي ت�ح�ت 

 .االغتصاب والتعذیب
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منُذ أربعة عشر عاماً، مابعد سقوط النظام ال�دك�ت�ات�وري    

والمتغیرات السی�اس�ی�ة ف�ي ح�ال�ة م�ن  09/04/2003في 

التفاعل من خالل العملیة السیاسیة ال�ت�ي ت�ج�ذاب�ت�ھ�ا ع�دة 

أطراف سیاسیة متعددة اإلتجاھات تب�ح�ث وت�ت�ج�ادل ح�ول 

شكل النظام السیاسي اإلجتماعي واإلقتصادي ف�ي ال�ع�راق 

والذي یراه كل طرف بأنھ یلبي تطلع�ات الش�ع�ب ال�ع�راق�ي 

بكل مكوناتھ بعد مروره في فترات طویلة من عھود النظ�م 

الدكتاتوریة والحروب وما أنتجتھ تلك العھود م�ن ت�خ�ل�ف 

في النموالحضاري والتقدم العلمي والثقافي واإلج�ت�م�اع�ي 

 والصحي والتعلیمي والموارد البشریة المتقدمة.

كتابة الدستور الدائم واإلستفتاء علیھ ف�ي ع�ام   ولكن بعد

م وإن��ھ��اء ح��ال��ة ال��وض��ع الس��ی��اس��ي ال��م��ؤق��ت أو 2005

اإلنتقالي التي ساھمت فیھ إدارة اإلح�ت�الل األم�ری�ك�ي ف�ي 

فرضھ ووضع خ�ط�وط�ھ األس�اس�ی�ة وم�ن�ھ�ا ق�ان�ون إدارة 

الدولة العراقیة للمرحلة اإلنتقالیة (ق�ان�ون ب�ری�م�ر) ال�ذي 

أُعتم�د ع�ل�ی�ھ ك�م�ص�در م�ن مص�ادر م�ن مص�ادر ك�ت�اب�ة 

الدستور الدائم، لقد بیّن الدستور في المادة األولى ال�ن�ظ�ام 

السیاسي بشكل م�ب�ت�س�ر ب�أن (ج�م�ھ�وری�ة ال�ع�راق دول�ة 

إتحادیة واحدة مستقلة ذات سیادة كاملة، نظام الحكم فیھ�ا 

جمھوري نیابي (برلمان�ي) دی�م�ق�راط�ي، وھ�ذا ال�دس�ت�ور 

ضامن لوحدة العراق) بالرغم من النواقص في الكثیر م�ن 

المواد والتي تتحمل تفسیرات مختلفة حسب مصالح الكت�ل 

التي شاركت في كتابتھ ومواد أخرى تحتاج إلى تع�دی�الت، 

ولكن إنجاز الدستور یعتبر مكسب كبیر للشع�ب ال�ع�راق�ي، 

والبدأ بمرحلة جدیدة بعد المرحة اإلنتقالیة، وھ�ي ت�ث�ب�ی�ت 

المؤسسات الدستوریة وممارسة اإلنتخابات لثالث دورات 

تشریعیة بالرغم مما شاب�ھ�ا م�ن م�خ�ال�ف�ات، ول�ك�ن ع�ن�د 

التطبیق الدستوري وتفسیراتھ المتعددة، خلقت خط ف�اص�ل 

بین النظام الدیمقراطي الذي ثبتّھ الدس�ت�ور وب�ی�ن ال�ن�ظ�ام 

التوافقي الطائفي المحاصصي اإلثني ال�ذي أرادت�ھ ال�ك�ت�ل 

الكبیرة المتن�ف�ذة ال�ت�ي ف�ي ط�ل�ی�ع�ت�ھ�ا ال�ك�ت�ل اإلس�الم�ی�ة 

السیاسیة والقومیة على حساب الوالء والھویة ال�وط�ن�ی�ة 

وتقدیم ال�والء ال�ط�ائ�ف�ي وال�م�ذھ�ب�ي وال�ق�وم�ي ع�ل�ی�ھ�ا، 

وبالتالي أصبح الدستور یفسر ویطبق حسب منھجیة ت�ل�ك 

الكتل فتراجع�ت ال�دی�م�ق�راط�ی�ة وأُغ�ل�ق�ت م�ن�اف�ذ ت�ق�دم�ھ�ا 

وتطورھا وبالتالي تكبیلھا بشكل مباشر وغیر مب�اش�ر م�ن 

أجل عرقلة تحقیق الدولة ال�م�دن�ی�ة ال�دی�م�ق�راط�ی�ة، ف�ك�ان 

ھاجس القوى الوطنیة والدیمقراطیة وھو كیف�ی�ة ت�ج�م�ی�ع 

قواھا في إطار تحالفي كبیر عابر للطائفیة والمح�اص�ص�ة، 

إلنھاء حالة التشتت واإلن�ق�س�ام، ل�ك�ي ی�واج�ھ ال�ت�ك�ت�الت 

الكبیرة في حلبة المنافسة السلمیة والدخول إلى الب�رل�م�ان 

كقوة مدنیة نیابیة متمیزة ع�ددی�اً ت�ل�ع�ب دوراً م�ھ�م�اً ف�ي 

إرساء أسس بناء الدولة ال�م�دن�ی�ة ال�دی�م�ق�راط�ی�ة. ول�ھ�ذا 

ظھرت في بدایة األمر بعض التحالفات المصّغرة وم�ن ث�ّم 

/ تش�ری�ن 22تأسیس التیار ال�د\ی�م�ق�راط�ي ال�ع�راق�ي ف�ي 

على خلفیة بذل جھود كب�ی�رة وت�ق�ارب ب�ی�ن  2011األول /

األفكار التي تؤمن بالدیمقراطیة، ھذا التحالف یعتبرخ�ط�وة 

جیدة نحوالتحالف األكب�ر. ل�ق�د ق�دّم ال�ت�ی�ار ال�دی�م�ق�راط�ي 

العراقي من خالل عمل ونضال لجانھ التنسیقیة في الداخ�ل 

والخارج والزال صورة متمیزة ف�ي ال�ن�ش�اط�ات ال�م�دن�ی�ة 

التالیة ومنھا الحراك الشعبي الجماھیري وب�ال�ت�ال�ي أن�ج�ز 

قائمة إنتخابیة وھي قائمة (التحالف المدني الدیم�ق�راط�ي) 

التي حصلت على ثالث مقاعد للدورة الثالثة التي بدأت في 

م .ولك�ن ذل�ك ال�ف�وز ل�م ی�م�ث�ل س�ع�ة وق�وة  2014أیلول 

وجماھیریة القوى الوطنیة والدیمقراطیة الم�دن�ی�ة، ف�ب�ادر 

التیار الدیمقراطي العراقي من خالل األحزاب العامل�ة ف�ی�ھ 

إلى طرح اوراق عمل لغرض تأسیس تحالف أوسع وأكب�ر 

یكون خطوة نحو تجمیع معظم الق�وى ال�م�دن�ی�ة ال�وط�ن�ی�ة 

الدیمقراطیة العاملة بحیث تشمل أحزاب ع�ری�ق�ة وأح�زاب 

جدیدة تحت التأسیس، ومنظمات مجتمع م�دن�ي وال�ح�راك 

الجماھیري ونقابات وشخصیات مس�ت�ق�ل�ة، ف�ت�م�ت دع�وة 

العدید من األحزاب والمنظمات المدنیة السیاسیة إلى ع�ق�د 

م حیث ب�دأ 2017لقاءات التي بدأت منُذ بدایة العام الجدید 

التفكیر جدیاً بالمرحل�ة ال�ج�دی�دة، م�رح�ل�ة م�اب�ع�د داع�ش 

والتصدي للمھام الوطن�ی�ة وال�دی�م�ق�راط�ی�ة ی�ق�ول د.ع�ل�ي 

مھدي عضو اللجنة التح�ض�ی�ری�ة ل�م�ؤت�م�ر ت�ق�دم (ارت�أت 

القوى الوطنیة والدیمقراطیة إعادة تنظیم نفس�ھ�ا، إلع�ادة 

إطالق مبادرة مدنیة ح�ی�ث ت�ّوج�ت ال�ل�ق�اءات ف�ي ال�ل�ق�اء 

وجرى فی�ھ اإلت�ف�اق ع�ل�ى  19/05/2017الموسع بتأریخ 

برنامج سیاسي إنتخابي) مقابلة في برنامج أض�واء ع�ل�ى 

كمال یلدو وبذلك تّم اإلتف�اق ع�ل�ى ع�ق�د م�ؤت�م�ر  -العراق 

م�دن�ی�ة وط�ن�ی�ة إلع�الن  یضم قوى وأحزاب وش�خ�ص�ی�ات

 28/10/2017التحالف الجدید، تّم عقد المؤتم�ر ب�ت�أری�خ 

السبت تحت شعار (الدیمقراطیة والم�دن�ی�ة ص�ّم�ام األم�ان 

 لمستقبل العراق الزاھر).

یقول د. حسان عاكف عض�و ال�م�ك�ت�ب ال�ت�ن�ف�ی�ذي ل�ل�ت�ی�ار 

الدیمقراطي العراقي وعضو اللجنة التحضیریة لل�م�ؤت�م�ر، 

بأن (المؤتمر حصیلة لقاءات وإجتماعات وم�ب�اح�ث�ات م�ع 

قوى وأحزاب وشخصیات مدنیة وطنیة أستمرت منُذ بدایة 

 م).2017العام الحالي 

تناول الب�ی�ان ال�خ�ت�ام�ي ل�ل�م�ؤت�م�ر ج�م�ل�ة م�ن ال�م�س�ائ�ل 

 -اإلج��ت��م��اع��ي  -ال��م��ط��روح��ة ع��ن ال��وض��ع الس��ی��اس��ي 

اإلقتصادي المّعقد، وأبرزھا األزمة العامة ال�ت�ي ی�ع�ی�ش�ھ�ا 

الع�راق ج�راء ن�ھ�ج ال�م�ح�اص�ص�ة ال�ط�ائ�ف�ی�ة واإلث�ن�ی�ة، 

والصراع بین المتنفذین ع�ل�ى الس�ل�ط�ة وال�م�ال وال�ن�ف�وذ 

والتأكیدعلى ضرورة الخروج من ھذه األزم�ة ب�م�ا ی�ؤم�ن 

اإلستقرار والبناء واألعمار والتنمیة، كما أشار البیان ب�أن 

تحالف القوى ال�دی�م�ق�راط�ی�ة ال�م�دن�ی�ة (ت�ق�دم) ھ�و إط�ار 

سیاسي یتسع لألحزاب والتنظیمات والشخصیات ال�م�دن�ی�ة 

ال�م�س��ت�ق��ل�ة ویض�م أل�وان ال�ت�ی��ار ال��م�دن��ي ال��دی�م��ق�راط��ي 

وإتجاھاتھ وفق مشروع الدولة المدنیة الدیمق�راط�ی�ة ك�م�ا 

أكد ال�ب�ی�ان ع�ل�ى ج�م�ل�ة م�ن اإلج�راءات وھ�ي اإلص�الح 

اإلداري واإلقتصادي، توفیر الخ�دم�ات وع�ودة ال�ن�ازح�ی�ن 

وتعویض المتض�رری�ن، ت�وط�ی�د ال�دی�م�ق�راط�ی�ة وال�ع�دال�ة 

اإلجتماعیة وإحترام حقوق اإلنس�ان وإس�ت�ئ�ص�ال ال�ف�س�اد 

بالوسائل القانونیة. كما وجھ المؤت�م�ر ت�ح�ی�ة إل�ى ح�رك�ة 

اإلحتجاج السلمیة الم�ط�ال�ب�ة ب�إص�الح ال�ن�ظ�ام الس�ی�اس�ي 

وإصالح المنظ�وم�ةاإلن�ت�خ�اب�ی�ة م�ن أج�ل تش�ری�ع ق�ان�ون 

إنتخابات عادل ومنص�ف. ك�م�ا أش�ار ال�ب�ی�ان إل�ى األزم�ة 

العامة واألزمة اإلقتصادیة وأزمة اإلستفتاء وغیرھا. ك�م�ا 

أشارات وثائق تقدم إلى إلى إن تقدم ھو ت�ح�ال�ف س�ی�اس�ي 

ولكنھ بنفس الوقت تحالف إنتخابي، ویعمل ع�ل�ى ت�وس�ی�ع 

قیاداتھ حیث سیبقى منفتحا على القوى المؤم�ن�ة ب�ال�دول�ة 

المدنیة الدیمقراطیة. وأوضحت ال�ت�ص�ری�ح�ات ب�أن ھ�ن�اك 

توجھات لعقد مؤتمرات محل�ی�ة ف�ي ال�م�ح�اف�ظ�ات وك�ذل�ك 

القیام بزیارات إلى اإلقلی�م ل�دع�وة الش�خ�ص�ی�ات ال�م�دن�ی�ة 

الدیمقراطیة الكوردیة لعقد لق�اءات م�ع�ھ�م ب�غ�ی�ة ت�وس�ی�ع 

تقدم وآفاق المستقبل: تحالف (تقدم) یح�م�ل    دائرة (تقدم)

رسالة إلى الشعب العراقي والمجتمع السیاسي ومن�ظ�م�ات 

المجتمع المدني، بأن أسلوب النظام وآلیاتھ المتبعة ح�ال�ی�اً 

أثبتت فشلھا، من بدأ تعثر العملیة السیاسیة وع�دم ال�ق�ی�ام 

بإصالحھا ، والمعاناة من الصراع السیاسي المستمر ب�ی�ن 

ال��ك��ت��ل ال��م��ت��ن��ف��ذة وم��ن ت��داع��ی��ات إح��ت��الل داع��ش 

وتقدیم التضحیات الكب�ی�رة ألج�ل  للمدن وتمدده  اإلرھابي 

ال�ذي   تحریر كامل األراضي العراقیة، وكذلك من ال�ف�س�اد

نخر جسم الدولة العراقیة والتخلف اإلقتصادي وال�ت�ن�م�وي 

وتوقف إعادة األعمار وت�راك�م مش�اك�ل ال�ن�اس ال�خ�دم�ی�ة 

والمعاشیة والكثیر من المشاكل ومنھا أوضاع الن�ازح�ی�ن، 

 والمھجرین.

یفترض مراجعة النظام اإلنتخابي وإصالحھ حیث ی�ت�ط�ل�ب 

إنتخابي عادل وكما رأینا كیف أنتج مجلس ال�ن�واب   قانون

مفوضیة مستقلة علیا لإلنتخابات في الفترة األخی�رة ع�ل�ى 

أساس المحاصصة الطائفیة والمصالح الحزبی�ة الض�ی�ق�ة. 

والسؤال كیف سیكون النظام اإلنتخاب�ي ھ�ل ع�ل�ى أس�اس 

الدائرة الواحدة والقائمة المفتوحة وھي برأینا األفضل ف�ي 

الوقت الحاضر وتحول دون تأجیل اإلنتخابات ل�ع�دم ت�وف�ر 

الظروف، أو حسب الدوائر المتعددة ولل�ع�راق�ی�ی�ن ت�ج�رب�ة 

أو العمل بأسلوب الدائرتین، الدائ�رة ال�واح�دة  مریرة بھا، 

 والدوائر المتعددة.

ورسالة القوى الوطنیة الدیمقراطیة الم�دن�ی�ة ت�ؤك�د ع�ل�ى 

بناء دولة المؤسسات والحریات العامة والتعبیرعن ال�رأي 

وعن حقوق اإلنسان، دولةالمواطنة الحقیقیة دون ت�م�ی�ی�ز 

ولیست دولة دینیة. المسألة األخرى ھي مكافحة األرھ�اب 

مابعد داعش ب�ع�د أن ح�ق�ق�ت ق�وات�ن�ا ال�م�س�ل�ح�ة ال�ن�ص�ر 

العسكري على داعش ول�ك�ن ھ�ن�اك ص�ف�ح�ات أخ�رى م�ن 

المعارك ومنھا المعركة الفكریة وت�ج�ف�ی�ف م�ن�اب�ع ال�دع�م 

والقضاء على أسباب تجدد حركات مشابھة لداعش، وھ�ذا 

األمر یحتاج إلى وضع الخطط العلمیة الص�ح�ی�ح�ة واألھ�م 

 ھو قطع سبل نمو الكراھیة والحقد الطائفي والمذھبي

وتعزیز الوحدة الوطنیة وإنجاز ال�م�ص�ال�ح�ة ال�م�ج�ت�م�ع�ی�ة 

 الوطنیة.

 بقلم
 احمد الیاسري

عادة ما استغل األحداث المتفاعلة في العراق من تداعیات سیاسیة 
وقانونیة ألحاول ان أسجل رفضي لھا طگ بطگ عبر قصائدي الشعبیة 
الناقدة وتحدیداً القصائد اآلي اقدمھا لجمھوري بصوت شخصیة حجي 
طافر .. شخصیة الدمى الناقدة البغدادیة التي قدمت لھا مجموعة كبیرة 
من االعمال الشعریة كان ابرزھا قصیدة حسنة ام اللبن صارت سیاسیة 
التي حققت اكثر من نصف ملیون مشاھدة بالیوتیوب وقوةرابة ملیون 
ونصف مشاھدة بالفیس وھا انا اقدم عملي الجدید لحجي طافر الرافض 
لقانون زواج القاصرات والتعدیالت التي طرأت على قانون األحوال 
المدنیة وأدعو الى حمایة الحریات الشخصیة وحمایة الطفولة العراقیة 
بشكل خاص وفصل الدولة العراقیة ومؤسساتھا عن االّراء الفقھیة ألن 
االّراء الفقھیة خاصة والدولة عامة لكل الطوائف واالعراق واألدیان لذلك 
كتبت ھذه القصیدة السریعة وستسمعونھا قریباً بصوت حجي طافر حال 

 إكمال تسجیلھا وتصویرھا ....
 مع تحیات الشاعر احمد الیاسري ...
  2017سیدني 

 

 
  فھمونا بعد شنھو الوسیلة
  حكم قانون لو حكم القبیلة

 
  زواج القاصرة شلون

 سویتوه قانون
  

  ضیعنا ترة راس الشلیلة
 حكم قانون لو حكم القبیلة

 
 بالعالم الطفلة یدلعوھا

 بگلب أمھا تعیش وگلب ابوھا
 واحنا الطفلة عدنا یزوجوھا

 
  زواج القاصرة شلون

  سویتوه قانون 
 

  ضیعنا ترة راس الشلیلة
  حكم قانون لو حكم القبیلة

 
 ویاكم ترة ضایع المحصول
 ألن مبزانكم میزان دعبول

 على دگاتكم ما ندري شنگول
 

  زواج القاصرة شلون
  سویتوه قانون 

 
  ضیعنا ترة راس الشلیلة
  حكم قانون لو حكم القبیلة

  
  ابلدنا البرلماني عینھ حولة
  ألن ما یگدر یشوف الطفولة

  بالقانون وهللا لعب جولة
 

  زواج القاصرة شلون
  سویتوه قانون 

 
  ضیعنا ترة راس الشلیلة

 حكم قانون لو حكم القبیلة

  من 
  

ا  

  م  ن ناا ا 
 نرفض إستخدام لغة التھدید والوعید والتعالي ضد أتباع الدیانة المندائیة

ال�ح�ارث�ي)، ال�ذي یش�غ�ل  ارثتستنكر ھیئة الدفاع عن أتباع الدیانات والمذاھب في العراق تصرفات عضو مجلس النواب العراقي، السید حارث شنشل السنید، المعروف بـ (ح�
واقع ال�ع�ائ�دة ل�ل�ط�ائ�ف�ة، وج�ھ�ھ الممقعد الكوتة المخصص لطائفة الصابئة المندائیین بمجلس النواب العراقي، والذي نشر بیاناً شدید اللھجة على وسائل التواصل االجتماعي و

رة ع�ل�ی�ھ ب�ال�ق�وة، م�ھ�ددا س�ی�ط�لرؤساء واعضاء المجالس القیادیة للطائفة (الروحاني والشؤون والعموم)، ھددھم فیھ بمنعھم من دخول مندى الطائفة الرئیسي في بغ�داد وال
ھ كنائب ال یعطیھ حق الوالیة ع�ل�ى وقعبالقول (بأنھم سیكونون تحت مرمانا قانونیاً وعشائریاً وبدون سابق انذار)، مستغال مركزه النیابي وما یتمتع بھ من حصانة، علما بأن م

 .مد للطائفةمعتمقدرات الطائفة ومصادرة قراراتھا، خاصة وان ھذه القیادات قد استلمت مواقعھا الشرعیة بالتصویت الحر المباشر وحسب النظام الداخلي ال
من مكونات الشع�ب ال�ع�راق�ي،  اسيفي الوقت الذي نستنكر فیھ إستخدام اسلوب التھدید والوعید بصورة عامة، نجد أن تھدید القیادات الشرعیة ألقلیة دینیة أصیلة، ومكون اس

ول عن ط�ائ�ف�ت�ھ واب�ن�ائ�ھ�ا اال متعكزین بھ على فوضى غیاب القانون وسیادة القیم العشائریة والبلطجة في المجتمع العراقي، ومن قبل شخص مندائي یفترض ان یكون المدافع
ة ل�ی�ت�م ت�ھ�ی�ئ�ت�ھ الع�الن ال�ع�راق دول�ة اسدوقیاداتھا، ال یمكن تفسیره اال بكونھ حلقة من حلقات التآمر الفراغ العراق من مكوناتھ الدینیة األصیلة بدفع من األحزاب الدینیة الف

 إسالمیة بالكامل، لیمرروا اجندتھم بتغییر الواقع الدیموغرافي للعراق.
ال�م�ش�ك�وك ب�اس�ت�ح�واذه ع�ل�ى  لوضع حد لتصرفات ھذا النائب ان ھیئة الدفاع عن أتباع الدیانات والمذاھب في العراق تدعو رئاسة مجلس النواب العراقي والسلطة القضائیة، 

 وایقافھ عند حده.یا المقعد الوحید (الكوتة)، وبالتواطؤ مع كتلة سیاسیة اسالمیة كبیرة تبغي تجییر صوت الطائفة الوحید لحسابھا، وندعو الى محاسبتھ قانون
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ا ا ا  

كل شخص لدیھ جانبان، جانب منطوي وجانب منفتح. إّال أّن لدى البعض یك�ون ال�ج�ان�ب االن�ط�وائ�ي أك�ث�ر   

 ظھوًرا من اآلخر فیكون حاملھ صاحب شخصیة انطوائیة. 

یقلل كثیر من الناس من شأن المرأة االنطوائیة ألنھا إنسانة ھادئة جدا وتمیل إلى ال�ت�واج�د ب�م�ف�ردھ�ا ح�ی�ث 

تشعر بالراحة واالستمتاع بالوحدة، وحتى ال تخطئوا في الحكم على الش�خ�ص االن�ط�وائ�ي س�وف أق�دم ل�ك�م 

 أسباباً مقنعة مذھلة بعد التعرف علیھا قد یتمنى كل واحد منكم لو كان انطوائیاً.

 یمكنك استخدام ما یطلقون علیھ بسلبیة االنطواء وتحویلھا إلى إیجابیات تشجع الجمیع لیكونوا انطوائیین.

من أول األسباب العدیدة التي تجعلك تعشق كونك انطوائیاً ھو أنك تقضي مزیدا م�ن ال�وق�ت م�ن�ع�ك�س�ا ع�ل�ى 

نفسك وكأنك مرآة تعكس صورتك الحقیقیة بدون تزییف أو تصنع، ھذا ألنك تقضي وقتاً أكثر بمفردك أو م�ع 

 عدد أقل من الناس، تقضي وقتاً أكبر في التركیز على نفسك.

وبذلك یصبح لدیك القدرة على نقد أفعالك وأفكارك بكل دقة وصراحة، إن�ھ�ا ف�رص�ة رائ�ع�ة ل�ی�ن�ظ�ر اإلنس�ان 

 بداخلھ ویدرك أي نوع من األشخاص یكون وبذلك یستطیع اتخاذ المسار المناسب لشخصیتھ.

عندما یكون اإلنسان باستمرار محاطاً بعدد كبیر من الناس یقع تحت ضغط نفسي كبیر ألنھ في ھذه ال�ح�ال�ة  

یبذل جھدا كبیرا لیبدو دائما في أفضل مظھر یرضي من حولھ، لكن االنطوائي ال یعاني من ذلك فلدیھ الحریة 

 لالسترخاء وعدم االلتفات إلى مثل ھذه المظاھر الكاذبة.

فاستقاللیتك تعتبر أحد األسباب التي تجعلك تحب كونك انطوائیة، وھذه نعمة یحسدك علیھا الكثی�رون ال�ذی�ن 

 ال یجدون فرصة لالختالء بأنفسھم لدرجة تصبح ھذه األمنیة بالنسبة لھم شیئاً صعب الحصول علیھ. 

لذلك استغلي استقاللیتك في صالحك واستفیدي من الوقت الذي تقضینھ مع نفسك في الترك�ی�ز ع�ل�ى ك�ی�ف�ی�ة 

 تطویر نفسك نحو األفضل.

إنھا حقیقة معروفة عن االنطوائیین بأنھم یمتلكون مھارات في التركیز أفضل من غ�ی�رھ�م، ف�ق�درت�ھ�م ع�ل�ى 

 التفكیر مع أنفسھم تساعدھم وتسمح لھم بمزید من التركیز الدقیق الواضح ألداء العمل الذي بین یدیھم.

ویرجع ذلك إلى توفر الوقت الالزم لمناقشة األشیاء والتدقیق بھا قبل تقدیمھا أو عرضھا وھذه مھارة مفی�دة 

 جدا خاصة في أماكن العمل وتالقي اھتماماً وتقدیراً بشكل كبیر لدى أصحاب العمل.

مع االنطوائیة أنت تسمح لخیالك بالتوسع واالنطالق بحریة، فبین�م�ا ی�رك�ز االن�ب�س�اط�ی�ون ع�ل�ى ال�ع�الق�ات  

 االجتماعیة والتعبیر عن آرائھم للعالم، یتفرغ االنطوائیون لالستمتاع بما یجول بمخیلتھم واالستراحة.

 كما یتمیز االنطوائي باإلبداع وتقدیم الجدید دائما مما ینعكس إیجابا بالتقدم في مكان عملھ وحیاتھ الیومیة.

ال یعني عدم تعلیقك على العالم أنك ال تالحظھ، إنما ألنك إنطوائي أنت قادر على إلقاء ن�ظ�رة ف�احص�ة ع�ل�ى  

العالم من حولك وتقدیر قیمة التفاصیل الصغیرة في كل شيء، وھذه موھبة نادرة یمكن تسخیرھا وتحولی�ھ�ا 

 إلى میزة ھامة لك.

تقتصر عالقات االنطوائي على عدد قلیل من الناس مما یجعلھا أعمق وأقوى وأق�ی�م، ف�ل�ی�س ع�ل�ی�ھ ض�غ�ط  

 أواضطرار لتكوین كم كبیر من العالقات االجتماعیة أو الرغبة الدائمة في أن یكون مركز انتباه الجمیع.

وبسبب ذلك یستطیع قضاء مزید من الوقت في بناء العالقات الت�ي ی�م�ت�ل�ك�ھ�ا ووض�ع�ھ�ا ف�ي م�ك�ان�ة أع�ظ�م 

 فصداقاتھ على سبیل المثال تتسم بقوة الروابط التي ال تتأثر بأي شيء.

وفي النھایة، وبغض النظر عن كونك شخصاً انطوائیاً أو انبساطیا، اعلم أن لكل سمة ممیزات�ھ�ا وع�ی�وب�ھ�ا، 

فأحیانا ینظر الناس إلى االنطوائیین على أنھم غیر اجتماعیین أوھادئین بش�ك�ل س�ل�ب�ي، ل�ك�ن الت�ع�ب�أ ب�ذل�ك 

عزیزي االنطوائي ألن ھذه طبیعتك التي خلقك هللا علیھا، وإذا لم تتمكن من تغییرھا علیك النظر ب�ع�م�ق إل�ى 

الممیزات الموجودة بھا واالستمتاع بما بھا من فوائد وتأكد من أن كل العباقرة كانوا مثلك أناس أنطوائیون، 

لذا استغل دائما ما تملك من نعم للتقدم واالرتقاء بحیاتك وحیاة من حولك وقدم الجید دائما، حتى ی�ع�رف م�ن 

 یسخرون منك قیمتك الحقیقیة ویرجعون عن نظرتھم السطحیة لك.

االنطوائي ھو الشخص الذي آثَر عدم الظھور ورّكز على عالمھ الداخلي ال�خ�اص، ف�ك�ان ع�ب�ارة ع�ن غ�اب�ة 

عمیقة، بمجّرد أن تقترب منھا ستكتشف أنّھا قد تكون بال قرار یُرى لشدة اتساعھا، غابة لربما عندما تراھ�ا 

للمرة األولى ستقول أّن صاحبھا المنطوي شخًصا أھبًال یرتدي ثی�ابً�ا رثّ�ة، ب�ی�ن�م�ا ع�ن�د االق�ت�راب ت�ب�دأ ف�ي 

 تصحیح النظرة واكتشاف أمور لم تكن بالحسبان.

حّذرت دراسة أمیركیة حدیثة، من أن تعرض األطفال للض�رب ع�ل�ى األرداف 
في سن الخامسة من قبل أولیائ�ھ�م، ی�زی�د خ�ط�ر إص�اب�ت�ھ�م ب�اض�ط�راب ف�ي 
السلوك. الدراسة أجراھا باحثون في جامعة ت�ك�س�اس األم�ی�رك�ی�ة، والض�رب 
على األرداف ھو نوع من العقوبة الجسدیة التي یتم فیھا صفع األطفال ع�ل�ى 
أردافھم من أجل التسبب في شعور باأللم، وعادة ما تستخدم الید في الضرب، 

 وفي بعض الحاالت تستخدم العصا.
طف�الً، ف�ي س�ن  112ألفًا و 12وللوصول إلى نتائج الدراسة، راقب الباحثون 

 الخامسة من عمرھم، ورصدوا تعرضھم للضرب من أولیائھم.
ولقیاس مدى تعرض األط�ف�ال ل�م�ش�اك�ل س�ل�وك األط�ف�ال، راج�ع ال�ب�اح�ث�ون 

 تقییمات معلمیھم عندما كان المشاركون في سن السادسة إلى الثامنة.

األطفال الذین تعرضوا للضرب على األرداف في سن الخامسة، ازدادت لدیھم 
 اضطرابات في السلوك مثل العصیان

وتمثلت مشاكل السلوك في الجدال والع�ن�ف وال�غ�ض�ب وال�ت�ص�رف ب�ازدراء، 
 باإلضافة إلى االعتراض على المشاركة في األنشطة الطالبیة.

ووجد الباحثون أن األطفال الذین تعرضوا ل�ل�ض�رب ع�ل�ى األرداف ف�ي س�ن 
الخامسة، ازدادت لدیھم اضطرابات في الس�ل�وك م�ث�ل ال�ع�ص�ی�ان، والس�ل�وك 
الفوضوي، ونوبات الغضب، باإلضافة إلي السلوك الع�دوان�ي م�ث�ل ال�ج�ن�وح، 

 والقتال.
 

وكانت دراسة سابقة، قد كشفت أن األطفال ال�ذی�ن ی�ت�ع�رض�ون ل�ل�م�ض�ای�ق�ات 
والبلطجة والعنف من زمالئھم في الدراسة، أكثر عرضة لإلصابة ب�االك�ت�ئ�اب 

 وإدمان التبغ والمخدرات والخمر في مرحلة المراھقة.
وأكدت دراسة أخرى أن ضرب األط�ف�ال م�ن ط�رف اآلب�اء ق�د ی�دف�ع�ھ�م إل�ى 
العدوانیة واستعمال العنف خارج البیت تجاه األطفال اآلخرین أو الكبار أیضاً. 
وشمل البحث الذي قام بھ الباحث األمیركي میشائیل م�اك�ك�ن�زي م�ن ج�ام�ع�ة 

عائلة، من م�خ�ت�ل�ف ك�ب�ری�ات ال�م�دن  1900طفل من  5000كولمبیا، حوالي 
األلمانیة. وقام الباحث بدراسة البیانات الشخصیة ألولئك األطفال خالل عش�ر 

 سنوات من حیاتھم.
واستجوب الباحث اآلباء في عدة مراحل من ن�م�و ال�ط�ف�ل ك�م�رح�ل�ة م�ا ب�ع�د 

 الوالدة مباشرة، وبعدھا بعد مرور عام واحد، ثم عامین وھكذا دوالیك.
وكان الباحث یسأل اآلباء عن سلوك أبنائھم، لمعرفة إن كانوا عدوان�ی�ی�ن وال 

بالمئة م�ن اآلب�اء أن�ھ س�ب�ق  28یلتزمون بالقواعد في البیت أم ال. واعترف 
 لھم ضرب أحد األبناء، في السنوات الثالث األولى.

وبعد العام الثالث ارتفع عدد األطفال الذین تعرضوا للضرب من ط�رف اآلب�اء 
بالمئة. ومع مرور الوقت أصبح عدد كبیر من اآلباء یصفون أبناءھ�م  57إلى 

 باألشقیاء.

..   ن ر  

Home Alone "2  أ أ اس   

تمكن علماء أمیركیون م�ن ت�ح�ق�ی�ق اخ�ت�راق 
كبیر في مجال عالج األم�راض ال�ع�ق�ل�ی�ة ب�م�ا 
فیھا الخرف وغیرھا مما یواج�ھ ك�ب�ار الس�ن، 
حیث تمكنوا من تحدید ألعاب كم�ب�ی�وت�ر ت�ب�ی�ن 
أنھا ق�ادرة ع�ل�ى خ�ف�ض اح�ت�م�االت اإلص�اب�ة 
باألمراض العقلیة ب�ن�س�ب�ة ت�زی�د ع�ن ث�الث�ی�ن 

 بالمئة.
وقالت جریدة "دیلي میرور" البریط�ان�ی�ة ف�ي 
تقریر إن ألعاب الكمبیوتر التي تشكل ت�م�ری�ن�اً 
مھماً للعقل شبیھة ببرامج الكمبیوتر التي ی�ت�م 
استخدامھا من أجل ت�ع�ل�ی�م ق�ی�ادة الس�ی�ارات، 

وتلك البرامج التي تُنمي قدرات األشخ�اص 
على التجاوب السریع مع المخاطر ال�ت�ي 
تُصادفھم على الطریق خالل قیادة السیارة، وھي برامج معتمدة بشك�ل رس�م�ي ف�ي ال�ت�دری�ب ع�ل�ى ق�ی�ادة 
السیارات في بریطانیا، ویتوجب النجاح في امتحان خاص بھا على الكمبیوت�ر م�ن أج�ل ال�ح�ص�ول ع�ل�ى 

 رخصة قیادة السیارة.
 

 
\\ 

وأمضى العلماء األمیركیون سنوات في اختبار تأثیر ألعاب كمبیوتر تتضمن تمریناً لل�دم�اغ ع�ل�ى ك�ب�ار 
شخص ممن ھم في السبعینیات والثمانینیات من العمر، وی�ن�ت�م�ي  2802السن، حیث شارك في البحث 

ھؤالء إلى ست مناطق مختلفة في الوالیات المتحدة ولیسوا من مكان واحد، كما قام الب�اح�ث�ون ب�ت�وزی�ع 
ھؤالء األشخاص إلى أربع مجموعات، ومن ثم خلصوا أخیراً إلى نتیجة مذھلة مفادھا بأن استخدام "لعب�ة 

 %.30الكمبیوتر" تؤدي إلى خفض مخاطر اإلصابة بالخرف واألمراض العقلیة بنسبة تصل إلى 
وفي تفاصیل البحث العلمي فإن واحدة من بین المجموعات األربع قام أعضاؤھا ب�ال�ج�ل�وس بش�ك�ل دوري 
واللعب على الكمبیوتر ألعاباً تتضمن تمرینات للدماغ، أما المجم�وع�ة ال�ث�ان�ی�ة ف�ح�ص�ل�ت ع�ل�ى ج�ل�س�ات 

ودروس في "استراتیجیات الذاكرة" من أجل تنشیط ال�ذاك�رة ف�ي ال�دم�اغ، أم�ا ال�م�ج�م�وع�ة ال�ث�ال�ث�ة 
فحصلت على تدریبات دماغیة مختلفة، بینما تم ترك أعضاء المجموعة الرابعة بدون أي ش�يء 

 مما سبق.
وانتھى العلماء األمیركیون بعد سنوات من المتابعة والدراسة إل�ى أن ال�م�ج�م�وع�ة 

األولى أقل عرضة لإلصابة باألمراض العق�ل�ی�ة وأق�ل ق�اب�ل�ی�ة ع�ل�ى ت�ط�وی�ر ھ�ذه 
%، مقارنة مع المجموعة الرابع�ة ال�ت�ي ل�م ت�ح�ص�ل ع�ل�ى 29األمراض بنسبة 

 فرصة اللعب بألعاب الكمبیوتر.
وقال مدیر الفریق البحثي جیري إدواردز من جامعة جنوب فلوریدا: "لقد قمنا 

باختبار درجة االستجابة والتأثیر، ووجدنا أن أولئك الذین تم ت�دری�ب أدم�غ�ت�ھ�م 
 بواسطة برامج كمبیوتر كان لدیھم استفادة إیجابیة كبیرة".

إذا كنت تبحث عن وسیلة سھلة ولذی�ذة ل�ت�ع�زی�ز 
صحتك ھذا العام، حاول إضافة س�م�ك الس�ل�م�ون 
إلى نظامك الغذائي، فھ�و م�ف�ی�د ل�ك�ل ش�يء م�ن 

 صحة العظام إلى وظیفة الدماغ.
ولمعرفة المزید عن سمك السلم�ون ھ�ذه ق�ائ�م�ة 
بأھم الفوائد التي ستجنیھا اذا تناول�ت الس�ل�م�ون 

 بانتظام:
 

 مفید للقلب
ت���ح���ت���وي ال���م���أك���والت 
البح�ری�ة ع�ل�ى س�ل�س�ل�ة 
ط��وی��ل��ة م��ن األح��م��اض 

) 3ال��دھ��ن��ی��ة ( أوم��ی��غ��ا 
DHA  وEPA  وال�ت�ي ،

تساعد على حمای�ة ال�ق�ل�ب 
م��ن خ��الل ت��ب��اط��ؤ ت��راك��م 
المواد الدھنیة في الش�رای�ی�ن 
وتقلیل خ�ط�ر ال�وف�اة 
م��ن 

االزمة القلبیة بنسبة الثلث. ھذا وت�م�وت ح�وال�ي 
امرأة كل عام من ال�ن�وب�ات ال�ق�ل�ب�ی�ة.  200.000

ببساطة سمك السلمون غني باألحماض الدھ�ن�ی�ة 
 ، وھو غذاء رائع لصحة القلب. 3األومیغا 

 
 یعزز وظائف المخ

ال�م�وج�ودة ف�ي س�م�ك  3ال تساعد كمیة األومیغا 
السلمون قلوبنا فقط، بل یمكن ان ت�ع�ود ب�ال�ن�ف�ع 
على دم�اغ�ن�ا ایض�ا. ل�ق�د وج�دت ال�دراس�ات أن 

قد تقل�ل م�ن خ�ط�ر االص�اب�ة  3أحماض األومیغا 
بمرض الزھایمر وتباطؤ التدھور ال�م�ع�رف�ي م�ع 
تقدمنا في العمر. وتوصي جمعیة الزھایمر ب�أك�ل 

م�ن أس�م�اك ، م�ث�ل  3كمیة اكثر م�ن األوم�ی�غ�ا 
السلمون. سمك السلمون ، قد یس�اع�د أیض�ا ف�ي 
منع االكتئاب. وج�دت ع�دة دراس�ات ح�دی�ث�ة أن 
الن�س�اء ال�ح�وام�ل ال�الت�ي ی�ت�ن�اول�ن ال�م�أك�والت 
البحریة خالل فترة الحم�ل ت�ق�ل ل�دی�ھ�ن م�خ�اط�ر 
االصابة باالكتئاب م�ق�ارن�ة م�ع أول�ئ�ك 
الذین تناول المأكوالت البحریة مرتی�ن 

 في األسبوع.
 

 توفر فیتامین (د) لصحة العظام
یساعد ف�ی�ت�ام�ی�ن د أجس�ام�ن�ا ع�ل�ى ام�ت�ص�اص 

وس��م��ك  -ال��ك��الس��ی��وم وت��ع��زی��ز ص��ح��ة ال��ع��ظ��ام 
السلمون یفعل ذلك أیضا. ان عدم الحصول ع�ل�ى 
ما یكفي من فیتامین د یض�ع األط�ف�ال ف�ي خ�ط�ر 

االصابة بالكساح ولین العظام عند الك�ب�ار، االم�ر 
الذي یمكن أن یؤدي إلى ضعف العظام وتعرضھا 
للكسر. نحص�ل ع�ل�ى م�ع�ظ�م ف�ی�ت�ام�ی�ن (د) م�ن 
التعرض ألشعة الشمس ، ولكن بما ان ال�ت�ع�رض 
ألشعة الشمس محدود أكثر خالل أش�ھ�ر الش�ت�اء  
وینخفض أیضا ع�ن ط�ری�ق اس�ت�خ�دام ك�ری�م�ات 
الوقایة من الشمس، فأن تناول س�م�ك الس�ل�م�ون 
قد یساعد في تلبیة احتیاجات جسمك من فیتامی�ن 

 د.
 یساعدك على النوم

بالرغم من عدم وجود بحوث ك�ث�ی�رة تش�ی�ر ال�ى 
قدرة السمك على تحسین النوم، اال ان�ھ ی�ح�ت�وي 

وھ�ي أط�ع�م�ة  B6، و فیتامین B6على فیتامین 
 B6غنیة تساعد في تحسین النوم، ألن فیتامین 

ضروري إلن�ت�اج ال�ھ�رم�ون ال�ذي ی�ح�ف�ز ال�ن�وم 
"المیالتونین". معظم المأكوالت ال�ب�ح�ری�ة ،ب�م�ا 
في ذلك سمك السلمون، یحتوي عل�ى م�ج�م�وع�ة 

 ."6متنوعة من الفیتامینات ب ، بما في ذلك ب
 

 جید لصحة العیون
الموجودة   DHA   3االحماض الدھنیة االومیغا 

في السلمون قد تس�اع�د أیض�ا ف�ي اب�ط�اء ض�رر 
الضمور البقعي عن طریق حم�ای�ة خ�الی�ا ال�ع�ی�ن 
من أشعة الشمس والج�ذور ال�ح�رة. ل�ق�د وج�دت 
إحدى ال�دراس�ات أن ات�ب�اع ن�ظ�ام غ�ذائ�ي غ�ن�ي 

قلل من خطر الضمور البقعي بن�س�ب�ة  3باألومیغا 
بالمائة. وتنصح الرابطة األمریكیة الب�ص�ری�ة  30

بتناول وجبات غنیة باألحماض الدھنیة األوم�ی�غ�ا 
، بما في ذلك سمك السلمون، لما لھ من فوائ�د  3

 متصلة بصحة العیون.

 ء "  " ن   ف 

" Home Aloneس��ی��ت��ذك��ر ال��ت��اری��خ أف��الم "
األمریكیة، وتحدی�دا ال�ت�ي م�ن ب�ط�ول�ة م�اك�ول�ي 
كالكن، من أكثر األعمال السینمائیة ت�ع�ب�ی�را ع�ن 
أعیاد الكریسماس، التي عادة ما یتم عرضھا م�ن 

 بدایة شھر دیسمبر المقبل.
عاما عل�ى ع�رض�ھ األول ف�ي  25احتفاال بمرور 

، 1992نوفمب�ر ع�ام  20أعیاد الكریسماس، في 
م��ن ال��م��م��ك��ن اع��ت��ب��ار أن ال��ج��زء ال��ث��ان��ي م��ن 

 "Home Alone م��ن ب��ی��ن أن��ج��ح األف��الم "
السینمائیة ال�ت�ي ت�ن�اول�ت أع�ی�اد ال�ك�ریس�م�اس، 
للعشرة أسباب التالیة، بعد إضاف�ة أن�ھ ك�وم�ی�دی�ا 

 صارخة تناسب كل أفراد العائلة:
 

*تمنحك مواق�ع تص�وی�ر ال�ف�ی�ل�م ش�ع�ورا أفض�ل 
بأجواء أعیاد الكریسماس، بفضل اصطح�اب�ھ ل�ك 
في عدد من معالم مدینة نی�وی�ورك خ�الل م�وس�م 
األعیاد، بدایة من ف�ن�دق "ب�الزا" ال�ذي ی�م�ل�ك�ھ 
الملیادریر ورئیس الوالیات المت�ح�دة األم�ری�ك�ی�ة 
الحالي دونالد ترامب، ونھایة بشجرة عید المیالد 
المتواجدة في مبنى روكف�ی�ل�ر، وذل�ك أفض�ل م�ن 
تصویر أحداث الجزء األول من الفیلم ف�ي م�ن�زل 

 في شیكاغو.
 

 Home*ی��ح��ق��ق ل��ك ال��ج��زء ال��ث��ان��ي م��ن "
Alone إش��ب��اع��ا ذات��ی��ا ل��ك��ل م��ا ت��رغ��ب ف��ي "

الحصول علیھ خالل ال�ك�ریس�م�اس، م�ث�ل ت�ن�اول 
وجبة بیتزا ساخ�ن�ة ف�ي ش�دة ال�ب�رودة، وت�ن�اول 
المثلجات تحت البطاطین، بی�ن�م�ا تش�اھ�د ف�ی�ل�م�ك 
ال�م��ف��ض�ل ف��ي أف�خ��م ال�ف��ن��ادق، ورك�وب س��ی��ارة 

 "لیموزین" تجول بك في ضواحي نیویوررك.
 

*ال یمكن نسیان أداء الممثل الكومیدي تیم ك�اري 
في الفیلم، ودوره الممیز كالمدیر البغیض للفن�دق 
"ھیكتور"، الذي یترصد ببط�ل ال�ف�ی�ل�م م�اك�ول�ي 

 كالكن طوال الوقت.
 

*الكریسماس یعني ھدایا وألعاب، ومشھد مت�ج�ر 
" یمن�ح�ك Duncan's Toys Chestاأللعاب "

ھذا الشع�ور، وال ن�ن�س�ى ك�ذل�ك ص�اح�ب�ھ ش�دی�د 
الطیبة، ولكن لألسف المتجر غیر م�ت�واج�د ع�ل�ى 

 أرض الواقع.
 

كانت دوافع اللصین "ھ�اري" و"م�ارف" أك�ث�ر 
وضوحا في الجزء الثاني عن الجزء األول؛ فھم�ا 
یخططان لسرقة األموال المجمعة في محل أل�ع�اب 

"Duncan's Toys Chest لصالح األعم�ال "
الخیریة، كما أنھم یرغبان في االنتقام من الصبي 
"كیفین ماكالیستر"، بعدم أن أذاق�ھ�م�ا ال�وی�الت 

 في الجزء األول.
 
حبكة األحداث بدت قصة "كیفین ماكال�ی�س�ت�ر"  -

في الجزء الثاني أكثر موضوعیة وإقناعا؛ فأھ�ل�ھ 
ال یعلمون مكان تواجده ألن�ھ ض�ائ�ع ف�ي م�دی�ن�ة 
كبیرة مثل نیویورك، عكس حبك�ة ال�ج�زء األول، 
التي جاءت غ�ی�ر م�ق�ن�ع�ة، ف�ال ن�رى أھ�ل�ھ وھ�م 
یفكرون بجع�ل أح�د م�ن ال�ج�ی�ران ل�ل�ذھ�اب إل�ى 

 المنزل لالطمئنان علیھ.
 

*ج��اءت األف��خ��اخ ال��ت��ي نص��ب��ھ��ا "ك��ی��ف��ی��ن 
ماكال�ی�س�ت�ر" ف�ي ال�ج�زء ال�ث�ان�ي أك�ث�ر ط�راف�ة 

 وكومیدیة وأكثر لؤما عن أفخاخ الجزء األول.
 

*أیضا ال یمكن نسیان جھاز الت�س�ج�ی�ل الص�وت�ي 
ال��ذي یس��ت��خ��دم��ھ الص��ب��ي ال��ق��اص��ر "ك��ی��ف��ی��ن 
ماكالیستر"، من أج�ل ت�ح�ق�ی�ق أھ�داف�ھ، وم�ن�ھ�ا 
حجز غرفة في الفن�دق ال�ف�خ�م "ب�الزا"، ب�ع�دم�ا 

 ادعى بأنھ والده.
 

*صاحب مشاھد الفیلم، توزی�ع م�وس�ی�ق�ي ج�دی�د 
للكثیر م�ن أغ�ان�ي ال�ك�ریس�م�اس الش�ھ�ی�رة، م�ا 

 یمنحك شعورا أفضل باألعیاد وبفعل الخیر.
 

" Home Alone*ضم ال�ج�زء ال�ث�ان�ي م�ن "
العدید من المشاھی�ر، وف�ي م�ق�دم�ت�ھ�م ال�رئ�ی�س 
األمریكي دونالد ت�رام�ب، ول�ك�ن ت�ظ�ل ال�م�م�ث�ل�ة 
األكثر خلودا في ذاك�رة ال�ج�م�ھ�ور م�ن ال�ف�ی�ل�م، 
األیرلندیة بریندا فیكر، التي ح�ازت ع�ل�ى ج�ائ�زة 
األوسكار عن دورھا المؤثر لـ "سیدة ال�ح�م�ام"، 
التي تساند "كیف�ی�ن م�اك�ال�ی�س�ت�ر" ف�ي م�ح�ن�ت�ھ 

 وتصبح صدیقتھ مع نھایة أحداثھ.

  ان 

 ء : ادا 

 

 



الیوم، مھاراتك التنظیمیة واالجتماعیة قویة على غیر العادة، فیج�ب أن تس�ت�غ�ل ذل�ك 
للسیطرة على األمور. سوف تنجح في العمل وخارجھ، وحتى في حیات�ك الش�خ�ص�ی�ة، 
سوف ینتج عن نظرتك الدافئة ل�ألم�ور ال�ك�ث�ی�ر م�ن ال�ف�وائ�د. س�وف ی�ق�درك ال�ن�اس 

 ویعاملونك بمودة. فكر في إعادة بعض من ھذه األمور. 

سوف تقابلك التحدیات بصورة متكررة بش�ك�ل غ�ی�ر ع�ادي ال�ی�وم، مس�ب�ب�ة ل�ك ال�ك�ث�ی�ر م�ن 
الضغوط. ربما یجب أن تبتعد عن الطریق أحیانًا بدالً من تحم�ل مس�ئ�ول�ی�ة ك�ل ش�يء. س�وف 
یساعك ھذا على توفیر طاقتك لألشیاء الھامة بحق، خاصة في العمل. یجب أیًضا أن تفكر ف�ي 
صحتك، ألنھ على المدى الطویل لن یعود علیك بالفائدة أن تستھلك كل قوتك ف�ي م�دة زم�ن�ی�ة 

أنت تشعر بالتجدید والحیویة، خاصة عندما تكتسب وتستشعر اإلشارات اإلیجابیة م�ن 
محیطك. علیك اآلن البدء في مشروعات معت�م�ًدا ع�ل�ى خ�ی�ال�ك وإب�داع�ك الش�خ�ص�ي. 
بفضل ثقتك بالنفس الفطریة، فبإمكانك الیوم أكثر من ذي ق�ب�ل أن تس�اع�د اآلخ�ری�ن. 

 یجب عدم التحلي بالغرور، بل یجب أن تكون محل عون ودعم لیربح الجمیع. 

األشخاص في محیط العمل یتعاملون بإیجابیة خاصة مع�ك؛ ف�ان�ت�ف�ع م�ن ھ�ذه ال�ف�ت�رة 
لمواجھة المشاكل الصعبة مع فریقك وبالتالي االقتراب أكثر من ھدفك. س�وف تس�اع�د 
الدینامیكیة التي تنمو بین ال�ف�ری�ق ع�ل�ى ال�وق�وف بص�الب�ة أم�ام أص�ع�ب ال�ت�ح�دی�ات 

 والوصول مًعاً إلى النجاح. 

أنت مفعم بالطاقة والتفاؤل، وال عجب أن كل شيء تواجھھ ین�ج�ح بس�رع�ة وب�ك�ف�اءة 
ویثمر نتیجة جیدة. إعجاب كل من حولك بك واضح ویعزز من ثقتك بذاتك. لك�ن اح�ذر 
من التمادي في األھداف نتیجة للغرور أو الكثیر من التمحیص، ألن ھذا ال�ح�ظ ال�ج�ی�د 

 الواضح سرعان ما سیتحول إلى سوء حظ. 

یجب أن تكون أكثر حذًرا في العمل، فأنت سریع الغضب مع الزمالء. ی�ج�ب أن ی�ك�ون ھ�دف�ك ال�ج�ودة 
ولیس الكمیة! كن دبلوماسیًا فیما یتعلق بالخالفات. ھذا ینطبق على األم�ور الش�خ�ص�ی�ة. أن�ت ت�ع�ادي 
اآلخرین بصورة متكررة. یجب أن تتواصل أكثر مع أحبائك حتى یفھموا كیف تسیر األمور م�ع�ك. أن�ت 
تشعر باإلحباط الشدید بداخلك؛ حاول أن تجد بعض السالم. ما رأی�ك ف�ي رح�ل�ة قص�ی�رة أو م�م�ارس�ة 

 بعض الریاضة من أجل التوازن؟ 

ھناك ما یعوقك عن التقدم في اتجاه أھدافك، فال تیأس أو ت�ت�وق�ع ت�ل�ق�ي ال�ك�ث�ی�ر م�ن 
حتى وإن ك�ان الب�د   –المواساة من أي شخص. احشد قوتك واستمر في تتبع أحالمك 

من تغییرھا بعض الشيء. ال تتصرف بتسرع وحاف�ظ ع�ل�ى ط�اق�ت�ك. ان�ظ�ر إل�ى ھ�ذه 
 المشكلة كمھمة أخرى یجب إنجازھا، وثق أنھ لن یقف أمامك أي شيء. 

یأتي الیوم مصحوبًا ببعض المشكالت، فسوف تقابل مواقف ال یمكن التغلب علی�ھ�ا إال 
من خالل تغییر رؤیتك لألمور. افصل نفسك عن كل ما ھو قدیم ومعروف، وتطلع ل�ك�ل 

فمن الممكن أن تكون قد ارتك�ب�ت أخ�ط�اًء   –ما ھو جدید. توخ الحذر عند لوم اآلخرین 
 أیًضا. إذا كنت متفتًحا تجاه األشیاء الجدیدة، فسوف تتعلم المزید عن نفسك. 

یبدو في الوقت الحالي أنك تواجھ عدًدا متزایًدا من التعقیدات غیر ال�م�ت�وق�ع�ة. ال ی�ق�ع 
في بعض األحیان تكون أنت المخطئ. حاول أن تظل ھ�ادئً�ا   –اللوم على من ھم حولك 

وأن ترى العقبات الموجودة في طریقك كوسیلة الكتشاف مداخل جدیدة. اعد اكت�ش�اف 
 ھدوئك وسوف تخرج من ھذه المرحلة أقوى. 

بسبب الظروف المتغیرة، یبدو أن ھدفك خارج السیطرة من جدید. ال یجب أن ی�ن�ت�اب�ك 
الیأس واإلحباط؛ ابدأ بإعادة التفكیر في الموقف بتمعن. قد یكون مجرد انطباع ویمك�ن 
جعل الخسارة في أضیق الحدود باتخاذ اإلج�راءات ال�م�ن�اس�ب�ة. اذا ل�م ی�ك�ن ھ�ذا ھ�و 

 الوضع، فتذكر إن مخطط الرحلة غایتك في حد ذاتھ. 

أنت على وفاق وانسجام تام مع محیطك، سواء على المستوى الشخصي أو ال�م�ھ�ن�ي. 
انتفع من ھذا التناغم في تقویة عالقاتك والروابط القائمة بینك وبین اآلخرین للت�س�ل�ح 
في األوقات العصیبة التي تكون فیھا مجموعة األبراج الكونیة غیر م�ب�ش�رة واألح�وال 

 لیست لصالحك. 

ال شيء یسیر حسب رغبتك في الوقت الحالي، ولكن إذا قمت بتغییر مدخلك، قد تنجز أھداف�ك 
بشكل أسرع، كما قد تساعد آراء اآلخرین. سوف تواجھ في ح�ی�ات�ك ال�خ�اص�ة ج�م�ی�ع أن�واع 
المشكالت، ولكن یجب أن تكون وجھة نظرك واضحة في ھذا الموقف. سالمتك الج�س�دی�ة ق�د 

 تصبح أفضل. فكر في أسلوب حیاتك، ولكن ال تكن قاسیًا على نفسك. 

ط ت 
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 9م�ك�ون�ة  ھذه الش�ب�ك�ة  
مربعات كبیرة. وكل مرب�ع 

خ�ان�ات  9كبیر مقسم الى 
صغیرة، م�ن ش�روط ھ�ذه 

 1اللعبة وضع االرقام من 
ض��م��ن ال��خ��ان��ات  9ال��ى 

بحیث ال یتكرر ال�رق�م ف�ي 
كل مربع كب�ی�ر  وف�ي ك�ل 

 خط افقي وعمودي.    

 حل الشبكة السابقة

 مشاھیر

كبسة اللح�م ب�ال�ف�ق�ع م�ن األك�الت الش�ھ�ی�رة 
بالمطب�خ الس�ع�ودي. ت�ن�ت�م�ي ھ�ذه ال�وص�ف�ة 
للتراث العریق في فنون إعداد اللحم ب�أش�ك�ال 
مختلفة. منھا إعداد لحم الغ�ن�م أو ال�ب�ق�ر م�ع 
الفقع. ھذا الن�ب�ات ال�م�غ�ذي ال�ذي ی�ن�م�و ف�ي 

 الشتاء على ماء المطر.
 

 المقادیر
 كیلوجرام لحم بعظم 2كیلو فقع /  1/2

 حبة بصل متوسطة 2كوب أرز بسمتي /  2
 حبات قرنفل 5لومي أسود /     1
 عود قرفة 2حبات ھیل  /    5
 
 ملعقة صغیرة ملح 1أوراق لورا  /  3
 ملعقة كبیرة سمن 2ملعقة صغیرة فلفل / 1
 ملعقة صغیرة لومي مطحون 1
 ملعقة صغیرة كاري 1ملعقة صغیرة كمون/1
 

 طریقة التحضیر
قطعي بص�ل�ة واح�دة ف�ي وع�اء ع�ل�ى ال�ن�ار 
المتوسطة مع نصف كم�ی�ة الس�م�ن وح�رك�ي 

 حتى یذبل البصل.

أضیفي قطع اللحم وقلبي إلى ان یتغیر لون�ھ�ا 
ثم أضیفي اللومي والھیل والقرفة وال�ق�رن�ف�ل 
واوراق الغار والملح والفلفل وقلبھم دقیقتین 

 دقیقة. 45ثم اغمریھم بالماء لمدة 
أتركي اللحم ی�ن�ض�ج واغس�ل�ي ال�ف�ق�ع ج�ی�ًدا 
وقومي بتقش�ی�ره وأض�ی�ف�ی�ھ ل�ل�ح�م وات�رك�ي 

 الخلیط حتى ینضج.
ضعي البصلة األخرى الُمقطعة مع باقي كمیة 
السمن في وعاء للقلي على نار متوسطة إلى 

 أن یذبل البصل.
أضیفي اللومي المطحون والكاري وال�ك�م�ون 
وقلبي جیًدا. ثم أخرجي اللحم الناضج والفق�ع 
من المرق بعد تصفیتھم، ث�م أض�ی�ف�ی�ھ�م إل�ى 
البصل. إغمري األرز بالماء الفاتر ثم ض�ع�ی�ھ 
في مصفاة. ضعي األرز في وعاء للطھ�ي ث�م 
أضیفي مرق اللحم بحیث یغطي س�ط�ح األرز 

سم وغ�ط�ي وع�اء ط�ھ�ي األرز ال�ى أن  1ب
 ینضج تماًما.

ضعي األرز في طبق التقدیم وأضیف�ي خ�ل�ی�ط 
الفقع واللحم والبصل ع�ل�ى ال�وج�ھ وق�دم�ی�ھ 
ساخنًا مع السلطة الخضراء والثومیة بال�ھ�ن�ا 

 والشفا.

 ور اج ن
وجبة خفیفة من الدجاج ب�ن�ك�ھ�ة وط�ع�م 
اللیمون الحامض وم�ذاق ل�ذی�ذ الی�م�ك�ن 

 مقاومتھ.
 

 المقادیر
 كیلو جرام صدور دجاج 1
 فصوص ثوم مھروس 5
 حبات لیمون 5
 مكعب مرق دجاج 2
 حبة بصل حلقات 2
 حبة بطاطس حلقات 3

 كوب كریمة طبخ الیت 1/2
 علبة قشطة الیت 1/2

 كوب زبادي صغیر
 ملعقة كبیرة زبدة

 ملعقة صغیرة فلفل
 ملعقة صغیرة كسبرة جافة

  
 طریقة التحضیر

إغسلي صدور الدجاج جیًدا باللیم�ون وال�خ�ل 
 والملح ثم بالماء.

 ضعي الدجاج ف�ي وع�اء ال�ت�ت�ب�ی�ل وأض�ی�ف�ي
فلفل اسود وكزبرة وبابریكا وجنزبیل وم�ل�ح :

 .وعصیر لیمونة ونصف كوب زبادي
تبلي الدجاج جیًدا مع وضعة في الب�راد ل�م�دة 

سخ�ن�ي   ثالث ساعات أو لیلة كاملة إن أمكن.
مقالة غیر الصقة ثم ضعي الدج�اج ف�ي زی�ت 
زیتون ساخن وقلبي  حتى یأخذ ل�ونً�ا ذھ�ب�یً�ا. 
ضعي قطع الدجاج في صینیة الفرن مع بصل 
مقطع حلقات وبطاطس، ثم أضیفي القلیل من 

 الماء الساخن وغطي الصینیة بالفویل.
ضعي الصینیة في الفرن الساخن على درج�ة 

 دقیقة. 15مئویة لمدة  180حرارة متوسطة 
 

 لعمل الصوص:
كوب ماء حار مع  2مكعب مرق في   2ذوبي 

 لیمونات مع بصل مقطع حلقات. 4عصیر 
ض��ع��ي الص��وص ف��ي وع��اء م��ع ال��ت��ق��ل��ی��ب 

 وإضافة الفلفل األسود والكزبرة.
أضیفي كریمة الطبخ والقشطة م�ع ال�ت�ق�ل�ی�ب 

 دقائق حتي یصبح القوم كثیفًا. ١٠لمدة 
أخرجي صینیة الدجاج من الف�رن ث�م وزع�ي 
الصوص فوق الدجاج وأعیدی�ھ�ا إل�ي ال�ف�رن 

 دقیقة أخرى. 20مرة أخري لمدة 
قدمي ال�دج�اج بص�وص ال�ل�ی�م�ون م�ع األرز 

 األبیض وسلطة خضراء. وبالھنا والشفا.

  ا   

ا  ذا م 
  اس؟ 

 
خالل السفر، عادةً ما نحتاج ألخذ قیلول�ة قص�ی�رة إن ك�ان�ت ال�م�س�اف�ة 
طویلة على وجھ الخصوص. وإن كانت الرحلة في السیارة أو ال�ط�ائ�رة 
أو أي وسیلة نقل أخرى، فمن الصعب ال�ن�وم مس�ت�ل�ق�یً�ا ع�ل�ى ظ�ھ�رك، 

 وتضطر إلى أخذ قسط الراحة جالًسا.
ورغم محاوالتك الُمستمرة للنوم، إال أنك ال تنج�ح ف�ي ال�ح�ص�ول ع�ل�ى 
قیلولة مریحة، أو تفشل ب�ذل�ك ع�ل�ى اإلط�الق، ع�ل�ى ع�ك�س ل�و ُك�ن�َت 
مستلقیًا تماًما على ظھرك. فما السبب في أننا ال نتمكَّن م�ن أخ�ذ قس�ط 

 من الراحة في وضعیة الجلوس؟
 

لفھم ھذا األمر، علیك في البدایة أن تتعرف على دورات النوم الخ�اص�ة 
بك، حیث تتدرج دورات النوم للدماغ البشري على خمس م�راح�ل م�ن�ذ 
وضع رأسك على الوسادة، أھم ھذه المراحل ھ�ي ال�م�رح�ل�ة ال�خ�امس�ة 

 Rapid Eye-التي تُعرف باسم: م�رح�ل�ة ح�رك�ة ال�ع�ی�ن الس�ری�ع�ة (
Movement -REM).  وتُشكل مرحلة(REM)  25ما نس�ب�ت�ھ %

دقیقة بعد أن تغفو، ل�ك�ن خ�الل  90-70من دورة النوم فقط، وتمتد من 
 اللیلة الواحدة، یدخل الدماغ عدة مرات في ھذه المرحلة.

، یُرسل ال�دم�اغ إش�ارات إل�ى ال�ح�ب�ل الش�وك�ي (REM)خالل مرحلة 
لخلق شلل مؤقت للعضالت، ما یُسبب ف�ق�دان ال�ق�درة ع�ل�ى ت�ح�ری�ك�ھ�ا 
إرادیًا. ویحدث ھذا األمر من أجل تجنب تعریض أنفسنا لإلصاب�ة أث�ن�اء 

 األحالم عبر التفاعل معھا حركیًا.
وبسبب الشلل الُجزئي في العضالت، فإن التحكم في اس�ت�ق�ام�ة ال�رق�ب�ة 
والظھر یُصبح صعبًا للغایة، لذلك یكون النوم ُمستلقیًا أك�ث�ر راح�ة ألن 
ثقل الرقبة والعمود الفقري ُمستند إلى السریر. أما في حالة ال�ج�ل�وس، 
فإن الثقل ُمستند إلى جذع ال�ج�س�م، وع�ن�د ال�دخ�ول ف�ي م�رح�ل�ة ش�ل�ل 

، یصعب السیطرة على عضالت الرق�ب�ة م�ا (REM)العضالت الُجزئي 
 یجعلھا تمیل باستمرار مسببةً استیقاظك في كل مرة.

لذلك، من الصعب أن تُریح جسدك خالل السفر الطویل سواًء على مقعد 
الطائرة أو السیارة، إال إن ُكنت ممن اعتادوا ع�ل�ى الس�ف�ر وال�ت�رح�ال. 
ویُنصح أن تأخذ قسط جید من الراحة قبل موعد رحلتك أو بین اإلق�الع 

 والھبوط.

  10الـ فروقات الجد 
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حسم ارسنال دربي شمال لندن محققا فوزه االول 
ص�ف�ر، -2في سبع مباریات على ضیفھ ت�وت�ن�ھ�ام 

في حین حافظ مانشستر سیتي على سجلھ خ�ال�ی�ا 
من الھزائم بالعودة ب�ن�ق�اط ال�م�ب�اراة ال�ث�الث م�ن 

صفر، ض�م�ن ال�م�رح�ل�ة ال�ث�ان�ی�ة -2لیستر سیتي 
 عشرة من الدوري االنكلیزي لكرة القدم.

وضمن ارسنال النقاط باكرا بھ�دف�ی�ن ف�ي الش�وط 
) 36االول للمدافع االلماني شكودران مصط�ف�ي (
)، 41والمھاجم التشیلي الی�ك�س�ی�س س�انش�ی�س (

 اثارا غضب العبي توتنھام المطالبین بتسلل.
نقط�ة ف�ي ال�م�رك�ز  22ورفع ارسنال رصیده الى 

السادس متخلفا بفارق نقطة واحدة عن ت�وت�ن�ھ�ام 
الذي لم یخسر امام ارسنال في الدوري منذ اذار/

 .2014مارس عام 
م�ت�ف�رج�ا،  59530على مل�ع�ب االم�ارات وام�ام 

افتتح المھاجم الفرنسي الكسندر الك�ازی�ت ف�رص 
المضیف الخطیرة، من تس�دی�دة ق�وی�ة م�ن داخ�ل 

 ).5المنطقة فوق العارضة (
رد علیھا المھاجم الدولي ھاري ك�ای�ن ب�اخ�ت�راق�ة 
سری�ع�ة وتس�دی�دة ض�ع�ی�ف�ة ب�ی�ن ی�دي ال�ح�ارس 

 ).7التشیكي بتر تشیك (
وبعد ركلة حرة بعیدة من صانع االلعاب االل�م�ان�ي 
مسعود اوزیل، ارتقى المداف�ع مص�ط�ف�ي ع�ال�ی�ا، 
وضرب رأسیة متقنة ارت�دت م�ن ال�ق�ائ�م االیس�ر 
بعیدة عن الحارس الفرنسي ھوغو ل�وری�س ال�ى 

 ).36الشباك (
ألوزیل منذ قدوم�ھ  45وھذه التمریرة الحاسمة الـ

م�ن لایر  2013الى البرمیرلیغ في ایلول/سبتمبر 
 مدرید االسباني.

وقبل انتھاء الشوط االول، انس�ل الك�ازی�ت ع�ل�ى 
الجھة الیمنى ضارب�ا مص�ی�دة ال�ت�س�ل�ل، وع�ك�س 
عرضیة الى سانشیس ھ�ی�أھ�ا ل�ن�ف�س�ھ وأط�ل�ق�ھ�ا 
صاروخیة في سقف المرمى م�ن مس�اف�ة ق�ری�ب�ة 

 ).41جدا (
وف�ي الش�وط ال�ث�ان�ي، ح�اول ت�وت�ن�ھ�ام ت�ق�ل�ی��ص 
الفارق، بید ان سانشیس اھدر ھدفا ثالثا بتسدیدة 

)، قب�ل 76قریبة من زاویة ضیقة صدھا لوریس (
ان یبعد الحارس االخر تشیك رأسیة الری�ك دایـ�ر 

)81.( 
وفي اللحظات االخی�رة اھ�در س�انش�ی�س ان�ف�رادا 

)، ل�ی�ح�ق�ق ارس�ن�ال 2+ 90جدیدا امام ل�وری�س (
فوزه الخامس في آخ�ر س�ب�ع م�ب�اری�ات، وی�ح�رم 

توتنھام من الفوز في ملع�ب االم�ارات الول م�رة 
 .2010منذ 

وكان توتنھام، تحت اشراف المدرب االرجنت�ی�ن�ي 
ماوریسیو بوتشیتینو، نجح بتخط�ي ارس�ن�ال ف�ي 
ترتیب الدوري الموسم الماضي للمرة االولى ف�ي 

 عاما. 22
 
 -فوز جدید لسیتي  -

وعاد مانشستر سیتي بفوز ث�م�ی�ن ع�ل�ى ل�ی�س�ت�ر 
بھدفین ن�ظ�ی�ف�ی�ن، ل�ی�ب�ق�ى  2016سیتي بطل عام 

الفریق الوحید الذي لم یخسر اي مباراة حیث فاز 
مباراة وتعادل في واحدة فقط على مل�ع�ب�ھ  11في 

 مع ایفرتون.
 

وعاد الى صفوف سیتي قائده البلج�ی�ك�ي ف�انس�ان 
كومب�ان�ي ب�ع�د غ�ی�اب ط�وی�ل الص�اب�ة ف�ي رب�ل�ة 
الساق. واطلق سیتي الرصاصة االولى قبل نھای�ة 
الشوط االول بعد ھجمة رائعة وصلت فیھا ال�ك�رة 
الى االسباني دافید سیلفا داخل المنطقة لی�م�ررھ�ا 
باتجاه البرازیلي غابریال جیزوس المتربص امام 
المرمى، فتابع�ھ�ا بس�ھ�ول�ة ف�ي ش�ب�اك ال�ح�ارس 

 الدنماركي كاسبر شمایكل.
وحسم البلجیكي المتألق كیفن دي بروین المباراة 
في مطلع الشوط الثاني، بتسدیدة یس�اری�ة رائ�ع�ة 

 من خارج المنطقة سكنت شباك لیستر.
لكن النقطة السوداء الوحیدة كانت خسارة سی�ت�ي 
لجھود مدافعھ جون ستونز اثر تمزق في العضل�ة 

الخلف�ی�ة وال�ت�ي س�ت�ب�ع�ده ع�ل�ى االرج�ح الرب�ع�ة 
 اسابیع على االقل.

 تشیلسي ووست برومویتش البیون
وواص�ل تش��ل�س��ي ع�روض��ھ ال�ق��وی��ة ف��ي االون��ة 

-1االخیرة، فبعد فوزه على مانش�س�ت�ر ی�ون�ای�ت�د 
صفر في الجولة الم�اض�ی�ة، ع�م�ق ج�راح وس�ت 
برومویتش البیون بسحقھ برب�اع�ی�ة ن�ظ�ی�ف�ة ف�ي 

 عقر دار االخیر.
وتناوب على تسجیل االھ�داف االس�ب�ان�ي ال�ف�ارو 
موراتا راف�ع�ا رص�ی�ده ال�ى ث�م�ان�ی�ة اھ�داف ھ�ذا 
الموسم منـــذ قدومھ من لایر مــدرید في مط�ل�ع�ھ 

) واالس�ب�ان�ي 23)، والبلجیكي ادین ھازارد (17( 
) ق�ب�ل ان ی�خ�ت�ت�م 38االخر م�ارك�وس ال�ونس�و (

 ).62ھازارد نفسھ مھرجان االھداف (
 

 لیفربول وساوثمبتون
وقاد المصري محمد صالح فریقھ ل�ی�ف�رب�ول ال�ى 
فوز صریح على ضیفھ س�اوث�م�ب�ت�ون ب�ت�س�ج�ی�ل�ھ 
ثنائیة في حین اضاف البرازیلي فیلیبي ك�وت�ی�ن�ی�و 

 الثالث.
وافتتح صالح الت�س�ج�ی�ل ب�ت�س�دی�دة یس�اری�ة م�ن 

)، ث�م 31خارج المنطقة سكنت ال�زاوی�ة ال�ع�ل�ی�ا (
اضاف الثاني عندما كسر مصیدة الت�س�ل�ل وغ�م�ز 

 ).41الكرة لحظة خروج الحارس (
اھ�داف  9وتصدر صالح ترتیب الھدافین برصید 

مت�ق�دم�ا ع�ل�ى م�ورات�ا ب�ھ�دف واح�د. ام�ا ھ�دف 
 كوتیتیو فجاء منتصف الشوط الثاني.

 دوف  َ   از

 أرل    در ل ن

وتغلب دیمیتروف الذي شارك في بطولة الماسترز للمرة األولى في مسیرتھ على البلجیكي دافید غوفان لینھي البطولة م�ن دون أي 
وتقدم دیمیتروف ثالثة مراكز لیتقدم على األلماني ألكس�ن�در زف�ی�ری�ف ال�ذي ت�راج�ع  .خسارة رافعاً رصیده إلى أربعة ألقاب ھذا العام

 .إلى المركز الرابع بعد خسارتیھ مباراتین في بطولة الماسترز ضد السویسري روجیھ فیدرر واالمیركي جاك سوك
اما سوك فانھى العام الحالي في المركز الثامن متقدما مرت�ب�ة واح�دة ب�ع�د 

 .بلوغھ نصف النھائي
ولم یطرأ اي تعدیل على مركز الصدارة الذي یحتلھ االسباني رافایل ن�ادال 

 .متقدما على فیدرر
وكان نادال اضطر الى االنسحاب من بطولة الماسترز بعد خوضھ مبارات�ھ 

 .االولى فیھا وخسارتھ امام غوفان، في حین بلغ فیدرر نصف النھائي
                   

 :ترتیب العشرة األوائل
  نقطة 10645        اإلسباني رافایل نادال   -1

 9605        السویسري روجیھ فیدرر  2-
  5150    البلغاري غریغور دیمیتروف  3-
 4610      األلماني ألكسندر زفیریف  4-
 4015        النمساوي دومینیك تییم  5-
 3805       الكرواتي مارین سیلیتش  6-
 3775        البلجیكي دافید غوغان  7-
  3165             األمیركي جاك سوك  8-
 3150  السویسري ستانیسالس فافرینكا  9-

 امط اة   ودي ور اوراء

 د اا ر ا 
ة ا 

 
في إیطالیا أن رئیس االتحاد المحلي لكرة القدم كارلو  beIN SPORTSأفاد مراسل 

تافیكیو تقدم باستقالتھ عقب الضغوطات التي رافقت عدم تأھ�ل م�ن�ت�خ�ب إی�ط�ال�ی�ا إل�ى 
. ویأتي ھذا القرار بعد  االج�ت�م�اع ال�ذي ُع�ق�د ال�ی�وم ب�م�ق�ر 2018كأس العالم روسیا 

االتحاد، بعد الضغط الكبیر الذي تعرض لھ تافیكیو م�ن ق�ب�ل ع�دة ج�ھ�ات ف�اع�ل�ة ف�ي 
 الوسط الكروي االیطالي، باالضافة إلى ضغط الصحافة االیطالیة والشارع الریاضي.

 عاماً. 74وھو یبلغ من العمر حالیاً  2014ویترأس تافیكیو االتحاد اإلیطالي منذ عام 
وأبلغ مارسیلو نیتشي رئیس رابطة الحكام الصحفیین أن تافیكیو استقال من م�ن�ص�ب�ھ 

 خالل اجتمال عقد في مقر
 االتحاد اإلیطالي للعبة الشعبیة في العاصمة روما.   

ی�وم�ا ل�ت�ع�ی�ی�ن رئ�ی�س ج�دی�د ل�الت�ح�اد  90ویتعین اجراء انتخابات جدیدة في غضون 
االیطالي. وتعادل المنتخب االیطالي على أرضھ بدون أھداف أمام نظیره السوی�دي ف�ي 
إیاب ملحق التصفیات األوروبیة األسبوع الماضي وفشل في التأھل للنھائیات العالمی�ة 

 .0-1.  وذلك ألن األتزوري خسر ذھاباً في السوید 1958للمرة األولى منذ 
 وأقیل مدرب المنتخب جیان بییرو فینتورا من منصبھ األربعاء الماضي أیضاً.

 اة ا اا س ا  وراءا 

حقق فریق الزوراء لق�ب ك�أس 
السوبر العراقي للمرة ال�راب�ع�ة 

في تاریخھ، بفوزه عل�ى ال�ق�وة 
ال��ج��وی��ة بض��رب��ات ال��ج��زاء 

الترجیحی�ة. وان�ت�ھ�ى ال�وق�ت�ان 
األص��ل��ي واإلض��اف��ي ل��ل��م��ب��اراة 
بالتعادل اإلیج�اب�ي ب�ھ�دف ل�ك�ل 
منھما، لیحت�ك�م ال�ف�ری�ق�ان إل�ى 
ركالت الترجیح التي اب�ت�س�م�ت 
للزوراء. وسجل عماد م�ح�س�ن 
ھدفاً مبكراً للق�وة ال�ج�وی�ة ف�ي 

، ل�ی�ن�ت�ھ�ي الش�وط 15الدقیق�ة 
األول من اللقاء بھدف دون رّد 
لصالح القوة الج�وی�ة. وب�ی�ن�م�ا 
كانت المب�اراة ت�ل�ف�ظ أن�ف�اس�ھ�ا 
األخیرة، حقق مدافع ال�زوراء، 
علي رحیمة، ھدف�اً ث�م�ی�ن�اً م�ن 
رأس��ی��ة ُم��ت��ق��ن��ة ف��ي ال��دق��ائ��ق 

 األخیرة من عمر اللقاء.
وبعد ان�ت�ھ�اء ال�وق�ت األص�ل�ي 
للم�ب�اراة ب�ال�ت�ع�ادل اإلی�ج�اب�ي، 
اح��ت��ك��م ال��ف��ری��ق��ان لض��رب��ات 
الجزاء الترجیحیة، حیث أضاع 

رك�الت  3العبو القوة الج�وی�ة 
ترجیحیة، في حین نجح الع�ب�و 
الزوراء ف�ي ت�رج�م�ة ال�رك�الت 
الثالث إل�ى أھ�داف، ل�ی�ح�رزوا 
ب��ذل��ك ل��ق��ب ك��أس الس��وب���ر 

 العراقي للمرة الرابعة.

اثبت المھاجم األرجنتین�ي ل�ی�ون�ی�ل م�ی�س�ي ھ�داف 
نادي برشلونة اإلسباني علو ك�ع�ب�ھ أم�ام غ�ری�م�ھ 
ومنافسھ المھاجم البرتغالي ك�ریس�ت�ی�ان�و رون�ال�دو 
ھداف نادي لایر مدرید اإلسباني وفقا للتقییم الفني 
الش��ھ��ري ال��ذي ت��ق��وم ب��ھ ص��ح��ی��ف��ت��ا "م��ون��دو 

 دیبورتیفو" و "ماركا" اإلسبانیتان.
وكان التقییم الفني الخاص بمباریات شھر أك�ت�وب�ر 
المنصرم قد عزز من مكانة میسي م�ق�اب�ل ت�راج�ع 
غریمھ رونالدو، وھو ت�ق�ی�ی�م ی�أخ�ذ ف�ي االع�ت�ب�ار 
حضور النجمین في ال�م�ب�اری�ات ال�رس�م�ی�ة وع�دد 

 األھداف التي سجلھا أو صنعھا كل العب منھما.
وش��ھ��د ش��ھ��ر أك��ت��وب��ر ال��م��اض��ي ت��أل��ق��اً الف��ت��ا 
لـ"البرغوث" األرجن�ت�ی�ن�ي، رغ�م ان�ھ خ�الل ھ�ذا 
الشھر توج رونالدو بلقب أفضل العب ف�ي ال�ع�ال�م 

والتي یمنحھا سن�وی�اً االت�ح�اد ال�دول�ي  2017لعام 
لكرة القدم . ھذا وحصل میسي عل�ى خ�م�س ن�ق�اط 
في تقییم الصحیفتین نظیر خوضھ ثماني م�ب�اری�ات 
رسمیة في تشكیلة برشلونة األس�اس�ی�ة، وغ�ی�اب�ھ 
عن مباراة مورسیا في مسابقة كأس ال�م�ل�ك ال�ت�ي 
أعفاه م�ن�ھ�ا ال�م�درب إرنس�ت�و ف�ال�ف�ی�ردي ب�ھ�دف 
إراحتھ، كما تحصل النجم األرجنتی�ن�ي أیض�اً ع�ل�ى 
ھذا التقی�ی�م ن�ظ�ی�ر ت�وق�ی�ع�ھ ع�ل�ى س�ب�ع�ة أھ�داف 
وتقدیمھ تمریرة ح�اس�م�ة ف�ي ج�م�ی�ع ال�م�ب�اری�ات 

 الرسمیة المحلیة والقاریة.
في المقابل، لم یحصل رونالدو سوى على نقطت�ی�ن 
ونصف النقطة، وھو تقییم یترجم تواضع أدائھ مع 

بدایة الموسم الجاري ، و ال یعكس إطالقا حصول�ھ 
على جائزة االتحاد الدولي ل�ك�رة ال�ق�دم "ال�ف�ی�ف�ا" 
بعدما اكتفى بتسجیل ثالثة أھداف وصناعة ف�رص�ة 
 وحیدة خالل سبع مباریات خاضھا مع لایر مدرید.

وعزز تألق میسي في شھر أك�ت�وب�ر م�ن ت�ق�ی�ی�م�ھ 
بعدما بلغ خمس ن�ق�اط م�ق�اب�ل  2017للعام المدني 

 اقل من أربع نقاط لرونالدو.
وحتى ن�ھ�ای�ة ش�ھ�ر أك�ت�وب�ر ، ل�ع�ب م�ی�س�ي م�ع 

م�ب�اراة رس�م�ی�ة ض�م�ن ال�ت�ش�ك�ی�ل�ة  54برشلونة 
أھ�داف  5ھدفاً ، من�ھ�ا  51األساسیة سجل خاللھا 

أھ�داف ب�واس�ط�ة  9من ركالت حرة م�ب�اش�رة، و 
ھ�دف�اً،  11ركالت الجزاء ، كما ساھ�م ف�ي إح�راز 

ب��ی��ن��م��ا ت��راج��ع حض��ور رون��ال��دو ف��ي ال��ت��ش��ك��ی��ل��ة 
األساسیة لریال مدرید خالل العام الح�ال�ي م�ك�ت�ف�ی�اً 

م�واج�ھ�ة، س�ج�ل  49مباراة م�ن أص�ل  46بلعب 
أھداف عن می�س�ي،  10ھدفاً أي بفارق  41خاللھا 

أھ�داف  5إضافة إلى مساھمتھ في التوق�ی�ع ع�ل�ى 
 لفریقھ بعد صناعتھ لتمریرات حاسمة لزمالئھ.

ویطرح تفوق میسي على رونالدو عل�ى ال�م�الع�ب 
بأدائھ الفن�ي وم�ردوده ال�ت�ھ�دی�ف�ي دون ت�ت�وی�ج�ھ 
بجائزة االتحاد الدولي لكرة القدم عالمات استف�ھ�ام 
كثیرة حول المعاییر المعتمدة م�ن ق�ب�ل "ال�ف�ی�ف�ا" 
الخ�ت�ی�ار ال�الع�ب األفض�ل ال�ذي ی�ج�ب أن ی�ك��ون 
متفوقاً على مدار العام ب�أھ�داف�ھ وحض�وره ال�دائ�م 
في م�ب�اری�ات ف�ری�ق�ھ ق�ب�ل ال�ح�دی�ث ع�ن األل�ق�اب 

 والبطوالت التي نالھا مع فریقھ أو منتخب بالده.

قررت لجنة االنضباط ف�ي ات�ح�اد ك�رة 
القدم حرمان الم�دی�ر اإلداري ل�ف�ری�ق 
القوة الجویة جاسم م�ح�م�د غ�الم م�ن 
مرافقة فریقھ والجلوس في الم�ن�ط�ق�ة 
الفنی�ة لس�ت م�ب�اری�ات م�ت�ت�ال�ی�ة ف�ي 
الموسم الكروي الجدید الذي سینطل�ق 
یوم غد اإلثنین، بسبب اعت�دائ�ھ ع�ل�ى 
مداف�ع ف�ری�ق ال�زوراء ع�ل�ي حس�ی�ن 
رح��ی��م��ة ب��ع��د ان��ت��ھ��اء م��ب��اراة ك��أس 
السوبر التي ضیّ�ف�ھ�ا م�ل�ع�ب ك�رب�الء 
الدولي، وت�ّوج ف�ی�ھ�ا ال�زوراء ب�ط�الً 

 بفارق ركالت الجزاء الترجیحیة 
 ) على أثر انتھاء الوقت األصلي 3-0(
)1-1.( 
 

ذكر ذلك مدیر الدائ�رة اإلع�الم�ی�ة ف�ي 
اتحاد كرة القدم محمد خ�ل�ف وأض�اف 
أن الل�ج�ن�ة وّج�ھ�ت اإلن�ذار ال�ن�ھ�ائ�ي 
لمھاجم فریق القوة الجویة لكرة الق�دم 
حمادي أحمد نتیجة كثرة اع�ت�راض�ات�ھ 
على حكم المباراة الدولي مھند ق�اس�م 
ما أّدت ال�ى ت�ھ�یّ�ج ال�ج�م�ھ�ور ع�ل�ى 
األخیر، وكذلك ت�وج�ی�ھ إن�ذار ن�ھ�ائ�ي 
لجمھور الزوراء بسبب رمیھ القن�ان�ي 
الب�ال�س�ت�ی�ك�ی�ة خ�ل�ف ال�م�رم�ى أث�ن�اء 
المباراة، مشیراً الى أن مج�ل�س إدارة 
االتحاد منح لجنة االنضب�اط ص�الح�ی�ة 
اتخاذ قرارات فوریة بعد التش�اور م�ع 
مشرف المباراة ھذه أو غ�ی�رھ�ا، وال 
یُقبل االستئ�ن�اف، م�ث�ل�م�ا حص�ل ب�ع�د 
انتھاء مباراة كأس الس�وب�ر، إذ ج�اء 
قرار االنضباطیة سریعاً وأعلن ع�ن�ھ�ا 
لوسائل اإلعالم بعد االستماع الى رأي 
النائب الثاني لرئیس اتحاد الكرة عل�ي 

 جبار كونھ مشرف تلك المباراة.

وبّرر خلف أسباب إقامة ال�م�ؤت�م�ری�ن 
الفني والصحفي لفریقي القوة الجوی�ة 
والزوراء صباح یوم الجمعة، أي ف�ي 
نفس یوم المباراة، یعود ال�ى انش�غ�ال 
المالكات اإلداریة واعضاء االتحاد في 
ح��ف��ل م��راس��ی��م إج��راء ق��رع��ة دوري 

مم�ث�الً  19الكرة الممتاز التي حضرھا 
وبغیاب زاخ�و ال�ت�ي ج�رت ب�الس�اع�ة 
ال��ث��ان��ی��ة ظ��ھ��راً، ح��ی��ث ت��م إج��راؤھ��ا 
ووضع جداول جولة الذھاب وط�ب�ع�ھ�ا 
وتم توزیعھ�ا ع�ل�ى م�م�ث�ل�ي األن�دی�ة، 
حیث غادر وف�د االت�ح�اد ف�ي الس�اع�ة 
الواحدة الى مدی�ن�ة ك�رب�الء م�ن أج�ل 
تنظ�ی�م ال�ق�اع�ة ال�ت�ي س�ی�ك�ون ف�ی�ھ�ا 
ال��م��ؤت��م��رون ووض��ع ال��ب��وس��ت��رات 
الخاصة بمباراة كأس السوب�ر وع�م�ل 
باجات الصحافیین والمصورین، حی�ث 
حص��ل ات��ف��اق م��ع إدارت��ي ال��ن��ادی��ی��ن 
صباح الیوم التالي الذي كان تن�ظ�ی�م�ھ 
متمیّزاً بحضور أعداد كبیرة م�ن ق�ب�ل 

ممثلي الصح�ف ال�م�ح�ل�ی�ة وال�ع�رب�ی�ة 
والقنوات التلفازیة المحلیة والعربی�ة، 
مش��ی��راً ال��ى أن االت��ح��اد ك��ان ی��ع��ق��د 
المؤتمرین الفني والصحفي ق�ب�ل ی�وم 
واحد م�ن إج�راء ال�م�ب�اری�ات ال�ودی�ة 
ال�دول��ی��ة ال��ت��ي ل�ع��ب��ت��ھ�ا ال��م��ن�ت��خ��ب��ات 
الوطنیة على ملعبي البصرة وك�رب�الء 
ومباراة نصف نھائ�ي ج�ول�ة ال�ذھ�اب 
لمنط�ق�ة غ�رب آس�ی�ا ل�ب�ط�ول�ة ك�أس 

ب�ی�ن ف�ری�ق�ي  2017االتحاد اآلسیوي 
الزوراء والقوة الجویة، وكان آخ�رھ�ا 
مباراة الوطني م�ع ش�ق�ی�ق�ھ الس�وري 

 التي أقیمت یوم اإلثنین الماضي.
 

وأك��د خ��ل��ف، إن م��ب��ارات��ي ال��زوراء 
والصناعات الكھربائیة والطلبة ون�ف�ط 
میسان اللتین ستق�ام�ان غ�داً االث�ن�ی�ن 
وبعد غد الثالثاء، سیحتضنھما مل�ع�ب 
الشعب ال�دول�ي ك�م�ا ھ�و م�ق�رر ل�ھ�ا 
ضمن الدور األول من جولة ال�ذھ�اب، 

ب��ع��د ط��ل��ب��ن��ا م��ن وزارة الش��ب��اب 
والریاض�ة بض�رورة وض�ع م�ع�ال�ج�ة 
سریعة لجانب م�ن ال�م�ق�ص�ورة ال�ت�ي 
تخضع حالی�اً ل�ل�ص�ی�ان�ة، الس�ی�م�ا أن 
إدارتي الزوراء والطل�ب�ة أب�رم�ت�ا م�ع 
وزارة الشباب والریاضة ع�ق�د إی�ج�ار 
رسمي لمدة موسم ك�ام�ل ب�خ�ص�وص 
الملعب ذاتھ وفي ضوئھ ُمنحا رخص�ة 
كاملة من قبل لج�ن�ة ال�ت�راخ�ی�ص ف�ي 
اتح�اد ال�ك�رة، فض�الً ع�ن أن األخ�ی�ر 
اتخذ قراراً بعدم تأجیل أیة مباراة ألّي 
سبب كان ماعدا استحقاقات المنت�خ�ب 
الوطني خالل الفترة المقبلة م�ن أج�ل 
إنھائھ قب�ل م�وع�د ان�ط�الق م�ون�دی�ال 

 .2018روسیا بحزیران 
 

وأوضح أن الیوم األحد س�ی�ك�ون آخ�ر 
موعد لتسلم الكشوفات النھائی�ة ال�ت�ي 
سیتم تقدیمھا من قبل الفرق العشری�ن 
المشاركة في الموسم الكروي الج�دی�د 
وفق العقود الم�ص�ادق�ة ب�ی�ن ال�الع�ب 
واألندیة وفق المبالغ التي تم وضع�ھ�ا 
من قبل اتحاد الكرة ال�ت�ي ال ت�ت�ج�اوز 

مل�ی�ون دی�ن�ار، وال�ت�ي ت�م  150مبلغ 
ف��ی��ھ��ا ارس��ال ك��ت��ب رس��م��ی��ة ال��ى 
ال�م�ف�ت�ش�ی�ن ال�ع�ام�ی�ن ال�ى ال��وزارات 
والمؤسسات وم�ج�ال�س ال�م�ح�اف�ظ�ات 
التي ترتبط بھا تلك األندیة وت�دع�م�ھ�ا 

 مالیاً.
وفي شأن قضیة المدافع كرار مح�م�د، 
أكد خلف، أن الالعب یم�ت�ل�ك ع�ق�دی�ن 
مع ن�ادی�ي ال�زوراء والش�رط�ة، وأن 
اتحاد ال�ك�رة ل�ن ی�ع�ت�م�د غ�ی�ر ال�ع�ق�د 
الرسمي األول ضمن الكشوف�ات ال�ت�ي 

 سترسلھا األندیة الیوم األحد.

 أ   وروم   
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