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الكلــــامت املتقــاطعـــة
عمودي  أفقي

حل العدد السابق

1-نفاق وفتنة  –ليس بغاز وال سائل.
2-ممثلـة امــريكيـة )نــاقص حـرف( –

اداة نفي.
3-القط والفار )م(.

4-جهـــــــاز يعـــمل عـــمل االســتــــــارت يف
محركـات التبريد )م(  –عـند احلسرة

 –احد الفصول.
5-مدينة عراقية  –دولة اوروبية.

6-دق  –دين سماوي
7-يـتعـــامل بــاملــزاح  –اداة للـتـمـنـي –

ننشد.
8-نـصف واعـد  –ارض الـكنـانـة )م( -

She.
9-يخبـر  –طـيب  –نحـاة ابـو االسـود

الدؤلي.
10-اقـلـــيـــم يف افـغـــــــانـــــســـتـــــــان  –ذات

العماد  –قبل الغروب.
11-اجـل  –مــن حـــــــاالت الــتــنــبـــــــؤات

النفسية.
12-رجــــــــــــــــــــــائــــــــي  –اشــــــــــــــــــــــاعــــــــــــــــــــــة.

6-لقب عدوة بن الورد )ناقص حرف(.
7-جزر يف اندونيسيا.

You -8- مرض رئوي  –بعد احلريق.
9-من حاالت البحر  –غدر  –للمعية.

10-حجر كرمي  –ممثل هندي.
11-مخفف اسألي  –والد السندرال.

12-من دواوين الشـاعر العراقي ابـراهيم الباوي.

1-سياسي لبناني  –يتكلم يف االذن بهدوء.
2-ممثلة اجبرتها املافيا على االنتحار.

3-العب كاميروني )م(  –ثائر مكسيكي.
4-صــــديق هــــالكـبــــريفـني )م(  –يـــاحـن )نـــاقـص

حرف(.
5-ابتداء الشيء )م(  –للتعريف.

اعداد/ حازم الباوي

احلمل
21اذار  20نيسان

الثور
21نيسان  20ايار

اجلوزاء
21ايار  20حزيران

السرطان
21حزيران  20متوز

االسد
21متوز  20اب

العذراء
21اب  20ايلول

امليزان
21ايلول  20ت االول

العقرب
21ت اول  20ت الثاني

القوس
21ت ثاني  20ك االول

اجلدي
21ك اول  20ك الثاني

الدلو
21ك الثاني  20شباط

احلوت
21شباط  20اذار

تـواجهك املـشاكل هـذه الفتـرة، عليك بـالصبـر ومعرفـة ما
يخـطـط له اعــداؤك. عـــاطفـيـــا، مفــاجـــأة علــى الـصعـيــد
العـاطـفي تـزيــدك ثقـة بـالـشـريـك وتعلقــا به، وهـو بـدوره
ـــــــــــــتـــــــــــــــــــظـــــــــــــــــــــــــــــــــــر مـــــــــــــــــــــــــــــــــــا وعـــــــــــــــــــــــــــــــــــدتـــــه بـــــه.  ـــــــــــــن ـي ـ ـ ـ ـ ـ

تسـتعيـد نشـاطك هـذه الفتـرة ممـا يـشجعك علـى القيـام
مبهمـات لطاملـا اهملتهـا. مكسـب مادي حتصل عـليه لقاء

جهودك. مشاريع تلوح باالفق فكر بها بوعي اكبر. 

تخـشى املسـتقبل كثيـراً وتزداد تسـاؤالتك من دون ان جتد
لها جـواباً يبدد قلقك على املصيـر تصر على الوحدة رغم

جهود االهل الخراجك من توترك. 

انهــا فـتــرة املـصــاحلـــات تكــون يف احـسـن حــاالتـك، لكـن ال
تـستــسلم ابـدا لهـذا الـرخـاء، فقــد ينـتهي سـريعــا من دون
انـــذار. لـــذا حـــاول الـتحـصـن جـيـــدا للـمــسـتقـبل ومـــا قـــد
ـيــــــحـــــــــــــــــمــــــلــــــه لــــــــــــك مـــــــــــــــــن مـــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعـــــــــــــــــب.  ـ ـ ـ ـ

لسانك السليط يـسبب لك املشاكل العاطفية ، فحاول أن
ــــــــــــب.  ــــــــــــي ـتــــــــكــــــــــــــــــــــــــــــــــون اكــــــــــــثــــــــــــــــــــــــــــــــــر وداً مــــع احلــــــــــــب ـ ـ ـ ـ ـ

صـديق قـدمي يقـدم لك عـونا فـال ترفـضه. انت قلـق وجتد
صعـوبــة يف التــركيـز اال ان هـذه املــرحلـة سـتنـتهي قــريبـا.
عاطفيا، احلب ما زال يف دارك وانت تعيش سعادة كاملة. 

أعــد تـنـظـيـم أشغــالك واسـتعـمل املـنــطق واالحـتــرام للــذات و
لآلخـــــريــن يف تعـــــاملـك مـعهــم ، تــنــتقـــــد تــصـــــرفـــــات بعــض
األشخــاص يف العـمل و تعـيــد الـنـظــر يف أسلــوب تعــاملـك مع
اآلخــــريــن . االســتقــــرار ســيـكــــون لـك يف اجملــــال العــــاطفــي. 

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

من يـرَ مصيـبة غيـره تهن مـصيبته. خـصوصـا انك ادركت
اخيرا ان ما تعانيه ال يعد نقطة يف بحر غيرك. عاطفيا،
الـرتـابـة تهــدد حيــاتك العــاطفيـة فال تـدعهــا تتـسلل الـى
ــــــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك.  ـن ـ ـ

انت كثير املغاالة يف تصـرفاتك وال سيما يف تعاطيك مع
الــزمالء. ال ميكنـك االستمـرار بـدونهم لـذا تـفهم كل مـا
يـدور وعـالج االمـر. تـضطـر اللغـاء مـوعـد مـهم مع احـد
املــــــــســــــــــؤولــــني وقــــــــــد يــكــــــــــون يف ذلــك مــــنـفـعــــــــــة لــك. 

تـكون أمـورك سهلـة التعـاطي بحيـث تأخـذ قرارات و تـكون
مـــدركـــاً أنـك علـــى صـــواب ، فـــرص العـمل سـتكـــون كـثـيـــرة
عنـدمـا تـتلقـى عـروضـاً مـتنـوعــة ولكـن كن مـتيـقظــاً عنـد
ـاالخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار.  ـ ـ

  أعد تـنظيم أشغـالك واستعمـل املنطق واالحتـرام للذات
و لآلخــريـن يف تعــاملـك معهـم ، تنـتقــد تـصــرفــات بعـض
األشخــاص يف العـمل و تـعيــد النـظــر يف أسلــوب تعــاملك
مع اآلخرين . االسـتقرار سيكون لـك يف اجملال العاطفي.

مهنيـاً، حاول اضـافة احلـماسـة علـى عملك كـي ال تظلله
الـرتـابـة ويـتقهقـر املـردود. عـاطفيــاً، احلب ال يتـحقق بني
لــيلــــــة وضحـــــاهـــــا فـكــن صــبـــــوراً وال حتـــــرق الـــطــبخـــــة. 
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ان اللغــة، كمـا تقـول كـاثلـني رين
كــاتبـة هـذا املقـال، هـي يف لب مـا
يجـعلـنــــا بـــشــــراً، ولــــو ان كــيفـيــــة
تطـويـرنـا لهـذه القـدرة قـد اثـارت
جــــدالً شــــديــــداً. وميـكــن للــبحـث
اجلــديــد ان يـســاعــد العـلمــاء يف
تـفحـــص مـــــا يــتعـلق بـــــالـــــدمـــــاغ

البشري الذي مينحنا اللغة. 
فقـــــد وجـــــد بـــــاحــثـــــون ان قـــــرود
الــــتــــــــــــامــــــــــــاريــــن  Tamarinاو
الـطمـارو لـديهــا بعض قـدرات مـا
يــشــبه الـلغــــة علــــى نحـــو ممـيـــز،
لكنهـا ال تستطـيع التمكن متـاماً
من القواعـد االكثر تعقـيداً لعلم

النحو البشري. 
وكمـا يقول مؤلف الـدراسة مارك
هــوســـر من جــامعــة هــارفــارد "ان
الــســــؤال املفـتـــوح نــسـبـيـــاً فـيـمـــا
يتعـلق بنـشــوء اللغـة او تـطـورهـا
هــــو: مــــا اوجـه القــــدرة الـلغــــويــــة
التي نـشتـرك فيهـا مع حيـوانـات
اخـــــرى، ومــــــا االوجه الــتــي تعـــــد

فريدة لدى البشر؟"
وللـتـحقق مـن ذلك، قـــام هـــوســـر

هل ساهمت زيادة االسعار يف حل ازمة الوقود؟ 
يــرى الكـثيــرون ومن بـينـهم الــسيــد عبــد الكـرمي
بنـاش صاحـب محطـة تعبئـة وقود الـناصـرية ان
الزيادة عقـدت املشكلة وان احلل يـاتي عبر زيادة
املـنـتـــوج ولـيــس عـبــــر رفع الـتـــسعـيـــرة، يف حـني
يعـتقـــد الكـثـيــر مـن اصحــاب املــركـبــات ان رفع
اسعـار الـوقـود ملـنع التهـريب هـو مجـرد خـدعـة
ويـــــؤكـــــدون ان رفـع االسعــــــار يعـــــود خلـــضـــــوع

احلكومة لعملية ابتزاز خارجي.
طـوابيـر الـسيـارات الـتي متتـد الالف االمتـار
مــازالـت تـنـتـظــر امــام محـطــة تعـبـئــة وقــود
النــاصــريــة منــذ مـســاء البــارحــة وصــاحب
احملطة يؤكد ان صهاريج البنزين لن تصل
احملطة قبل السـاعة الواحدة ظهرا مشيرا
الــى ان شحـة املـنتـوج وتـاخـر الـتجـهيــز همـا الـسـبب

لوس أجنلوس: تربع فيلم
"قـراصنـة الكـاريبي وخـزنة الـرجل
املـيت" وهــو النـسخــة الثــانيــة من
سـلسـة أفالم "قـراصنـة الكـاريبي"
علــــى عــــرش إيــــرادات الـــسـيـنـمــــا
األمريكيـة لألسبوع الثـاني على
التــوالي مبـبيعـات قـدرهـا 62.2
ـــــــة ـــــــون دوالر خـالل عــــطـل مـلـــي

األسبوع.
ــــــرادات ــــــذلـك ارتـفـعـــت اإلي وب
اإلجماليـة للفيلم منذ بداية
عــــرضه يف دور الـــسـيـنـمــــا يف
سـوق أمريكـا الشـماليـة منذ
ـــــــــى نـحـــــــــو 258 ـــــــــام إل 10 أي
مليـون دوالر، حسبمـا ذكرت

وكالة األسوشيتد برس.
وبــذلك يـتصـدر الفـيلم قــائمــة األفالم من
حـيـث اإليــــرادات يف عــــام 2006 حـتــــى اآلن،
X-Men: The ــــــى فـــيلــم مـــتفــــــوقـــــــا عل
الــــــــــــــــــــــذي حـــقـــق خـــالل 8 Last Stand 
أســــابــيع مـبــيعـــــات مقــــدارهـــــا 232 ملـيــــون

دوالر.
وكـــان الفـيلـم قـــد حقق مـبـيعــات قـيــاسـيــة
خالل عــــــرضه األول يف عــــطلــــــة األســبــــــوع

املاضية، مقدارها 132 مليون دوالر.
وخـــارج ســـوق أمـــريكـــا الــشـمـــالـيـــة، حـصـــد
"قـراصنة الكاريـبي" مبلغ 125 مليون دوالر

كمبيعات.
" قــراصنــة الكـاريـبي وخـزنـة الـرجل املـيت"
مـن إنـتــاج شــركــة ديــزنـي، وبـطــولــة املـمـثل
األمــــريـكـي جــــونـي ديـب، الــــذي يــــؤدي دور
الشخـصية الـرئيسيـة يف الفيلم، القـرصان

جاك سبارو، السكير واملضطرب الذهن.
Little Man وأحتل املـركـز الثـاني فـيلم
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تكــراراً للقـرود، وجــد البــاحثـون
ان احلــيــــــوانــــــات ال يــبــــــدو انهــــــا
تالحـظ الفـــرق بني مـجمــوعــات
حروف الكلمـات املتفقة مع هذه
القــواعـــد واجملمــوعــات االخــرى
الــتــي ال تــتـفق مـعهـــــا. بــيــنــمـــــا

الحظ املتطوعون البشر ذلك.
ان حقـيقــــة امكـــانـيــــة تعــشـيــش
عـــدد غيــر محـــدد من الـتعـــابيــر
بعــضه داخل بعـض ميـنح اللغــة
البـشــريــة ال نهـــائيــة مـفتــوحــة،
تــسمـح لنــا بــالـتعـبيــر عـن افكــار
جــديــدة علــى الــدوام. وقـــد علق
عالم النفس ديفـد برمياك على
هـامـش هـذه الـدراســة العلـميـة،
قــائالً: ان مـرونـة قـواعـد الـنحـو
الـبــشــــري ميكــن ان تكـــون سـمـــة
مــــــركــــــزيــــــة مــن ســمـــــــات العـقل
الـبـــشــــري. )ان العـقل الـبـــشـــري
والـتطور هما العمليتان املرنتان
الـــــــــوحـــيـــــــــدتـــــــــان عـلـــــــــى االرض
القـادرتــان علــى ايجــاد حلـول ال
نهـــــايـــــة لهـــــا للـمـــشـكالت الـتـي

توجهها الكائنات احلية.

علــى حـســاب بعـض االحـصــاءات
الــبــــســيـــطـــــة، شــيء مـــــا يـــنجـــــزه
االطفـــــال الــبــــشـــــر مــبـكـــــراً وهــم
يــتعلـمـــون الـكالم. وقــــد ال تكـــون
هذه القدرة نوعية بالنسبة للغة،
علــــــى كل حـــــال. "فـــــامـــــا اآللــيـــــة
نفـسها او ما يقاربها تستخدم يف
الريـاضيـات، والرؤيـة، واملوسـيقى
وغيرها من الـنشاطات"، كما قال

هوسر.
ان القــــواعــــد الــنحــــويــــة لـلغــــات
احلقيقيـة تتحكـم باكـثر ممـا هو
مجــــرد وضـع كلـمــــات مــتجــــاوزة،
كـمــــا ميـكـن لـكل مــن علــيه رسـم
جمل يف صف انكـليزي ان يتـذكر

جميعاً على نحو جيد متاماً.
واحد انـواع النحو االكثـر تعقيداً
يعــرف بـ )نحـو تـركـيب الـعبـارة(.
وهـذه القـواعـد تـتضـمن عالقـات
بني الـكلمـات ليـسـت متجـاورة يف
اجلملـة وبـالتـالي تـسمح بـصنف
مــن الـــتعــبــيــــــر اكــثــــــر تـعقــيــــــداً،
كقـــولـنـــا: "لـــو.. عـنـــدئـــذٍ"، مـثالً،
وبعـــد اسـمـــاع هـــذه الـتــسجـيالت

اجلملــة ففـي اللغـة االنـكليـزيـة،
مـثالً، يجب ان تـذهب صفـة مثل
)ســـــريع( امـــــام كلـمــــة )سـيــــارة(،
وهــي االســم الـــــذي تــــصفـه تلـك

الكلمة.
وبنـاءً على جتـارب سابـقة، سجل
هوسـر وفتش مجـموعـات حروف
كلــمــــــات تـــطـــــــاوع نحــــــو حــــــالــــــة
محـدودة معـينـة، كـان أي مقـطع
يـقــــــــولـه صــــــــوت انـــثــــــــى يـــتـــبـعـه

اوتوماتيكياً صوت ذكر.
وبعــد االصغــاء الــى سلـسلـــة من
هذه اجملمـوعات اصـبحت القرود
قــــادرة علــــى الـتـمـيـيــــز بــني تلـك
الـتي تـتبع هـذه القـاعـدة واخـرى
ال تفعل ذلـك. وميكن ملوضـوعات
اخـتبـاريـة بـشـريـة ان تكــشف عن
الفــرق ايضـاً، مـتضـمنـة ان قـرود
الطـمارو والـبشـر قد يـتشـاطرون
يف االقل بعض عناصر ما يدعوه
هــــوســــر )صـنــــدوق العــــدة الــــذي

يشكل اساس كل اللغات(.
وميــثل الـتــمكـن مـن هـــذا الـنـــوع
مـن الـنحــــو او القـــواعــــد القـــدرة

وتـيكــومــسـيه فـتــش مـن جـــامعــة
ســــانـت انــــدروز، يف سـكـــــوتلـنــــدة،
بابتكار اختبارات لقرود الطمارو
ومـتـطـــوعـني مـن الـبــشـــر. وهـــذه
القـرود تتـطور مبعـزل عن البـشر
على مـدى 40 مليون سنة تقريباً
ممـــــا يــــشــيـــــر الـــــى ان ايـــــة آلــيـــــة
مـــشـتــــركــــة لــــدى الـبـــشــــر وقــــرود
الطمـارو قدميـة مبا فيه الكفـاية
الن تكــون شــائعــة نــسـبـيــاً وسـط
احليـوانـات الــرئيـسـة )وهـي رتبـة
مـن الـثـــديـيـــات تــشـمل االنــســـان

والقرد وغيرهما(.
وبدالً مـن محاولـة تعليـم القرود
كلـمــــات حقــيقـيــــة، قــــام هــــوســــر
وفتش بتوليد مجموعات حروف
مـــن كلــمــــــات ذات مقــــطع واحـــــد

تتبع قواعد نحوية متنوعة.
ووفقــــاً لـلخـبـيــــر الـلغـــــوي نعــــوم
تـشـومـسكي، فـان ابـسط نـوع من
الـــنـحـــــــو هـــــــو )نـحـــــــو احلـــــــالـــــــة
احملـدودة(، الــذي يُمـلي علـى ايـة
انـــواع الـكلـمـــات هـي الـتــي تكـــون
قـــرب بعــضهــا الـبعـض اآلخــر يف

أو "الرجل الصغـير" من إنتاج شـركة سوني،
محققا مبيعـات تذاكر قيـمتها 21.7 مليون

دوالر.
You, Me and ـــــــدي الـفـــيـلـــم الــكـــــــومـــي
أو " أنـت وأنـــا وديـــوبـــري" أحــتل Dupree 
املرتبة الثالثـة مببيعات قدرها 21.3 مليون
دوالر، والفـيلم كــوميـدي اجـتمـاعـي بطـولـة

املمثل أوين ويلسون.
يــشــار إلــى أن املـمـثل جــونـي ديـب قـــد أعلـن
األسبـوع املـاضي إن عـازف الغـيتـار يف فـريق
"روليـنغ ستـونــز" كيـث ريتـشــاردز، سيـشـارك
يف أحـد األدوار التمـثيليـة املقبلـة يف اجلـزء

الثالث من فيلم "قراصنة الكاريبي."
وأكـد املنتج جيـري بروكهـايامر أن ريـتشاردز
سـيلعـب دور والــد قـبـطــان الــسفـيـنــة جــاك

سبارو.
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ثرثرة البرش ليست بال طائل!
ترجمة/ عادل العامل

ميكن القول ان التنقل يف
بلد ال تتكلم لغته امر صعب

من دون شك. وعليك ان
تستخدم قاموسك بعناية،
وإال فانك قد تسأل بقاالً ان

كان بامكانك ان تتزوج
باذجنانة! لكن تخيل يوماً لم

يستخدم فيه احد لغة على
االطالق هل يكون االمر،

يف النهاية، مختلفاً كثيراً
عن يوم من حياة أي حيوان

اجتماعي ذكي آخر؟

“قراصنة الكاريبي “يواصل تصدره 
ايرادات السينام االمريكية

ويربكون تنظيم الطوابير وياخذون دور غيرهم.
شــرطي اخـر اكـد قــول زميـله ورد كثــرة اطالق عنـاصـر
الـشــرطــة الـعيــارات النــاريــة يف الهــواء الــى املــواجهــات
الـتي حتـصل بـينـهم وبـني اصحــاب اجللكـانـات الــذين
يحـاولـون الهجـوم علـى احملطـة وكـذلك الـى استخـدام
بعـض املـــسلحــني االسلحـــة الـنـــاريــــة للحـصـــول علـــى
احملــــروقـــــات بقــــوة الــــسالح. احلـكــــومــــة واملـــســــؤولــــون
احمللـيون مـن جانـبهم لم يكـترثـوا كثـيرا علـى ما يـبدو
ملعاناة املواطنني فبدال من استنباط احللول لتخفيف
وطأة الـطوابيـر ومعاجلـة االزمة سـارعوا الـى رفع سعر
البـنزين يف احملطة التـي ترتادها اكثـر من 3000 مركبة
يـوميـا فجعلـوه 350 دينـارا للتـر الـواحـد بـدال من 250
فـالـبنــزين اجملهـز للـمحطـة كمـا يـؤكـد املـسـؤولـون من
الــنـــــوع احملــــســن الـــــذي تــــســتـــــورده الـــــدولــــــة مباليــني

الدوالرات من الدول التي تستورد منا النفط اخلام.

الرئيسي يف استفحال االزمة.
احـد السـواقني الـذي مـا زال ينـتظـر دوره امـام محطـة

الوقود كشف عن حجم معاناته قائال:
- كـيف ميكـننـي ان اعيل عـائلـتي وانـا انـتظــر اكثــر من
عـشــرين سـاعــة للتـزود بـالـوقـود؟ ولـم يخِف قلـقه من

استهداف االرهابيني مثل جتمعات كهذه. 
افـــراد الــشـــرطـــة املـكلفـــون بحـمـــايـــة احملـطـــة والـــذيـن
يتجاوز عددهم الثالثني شـرطيا من مختلف االجهزة
االمـنـيــــة ميــضـــــون جل وقــتهـم يف فــض املـــشــــاجــــرات
وتنـظيـم الطــوابيــر، فمعـدل املـشـاجـرات الـتي حتـصل
يوميـا يف احملطة حسبـما ذكر احدهـم يتجاوز اخلمس
عــشــرة مــشــاجــرة مــشـيــرا بــذلـك لعـنــاصــر الــشــرطــة
واجليـش ومنتـسبي االحـزاب واملكـاتب الــدينيـة الـذين
حــسـبـمــا يــذكــر يـتــسـبـبـــون يف معـظـم املـنــازعــات الـتـي
حتصل يف احملطـة النهم كما يـؤكد كثيرا مـا يخترقون

بسبب أزمة الوقود

مخـــس عـــرشة حالــة شجـار يوميــاً يف حمطــة واحـدة
الناصرية/ حسني كرمي العامل 

همس النساء

مــشهــد مـن فـيلـم قــراصـنـــة الكــاريـبـي  
ـ ـ ـ
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لقـطــات مـن ازمــة الـبـنــزيـن يف بغــداد .. امــس


