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استراحة املدى

الـسجــاد اليـدوي العــراقي خـزيـن يمـنحه تقـادم الــزمن القـاً
املثنى /املدى

ألــوان بــراقــة وتـصــاميـم يغـلب
عليهـا طـابع الـبيئـة التي قـدمـت منهـا،
مقـاســاته مخـتلفـة وأسعـاره تــرتفع مع
تقـادم الـسـنني  ..هـذا هـو حـال الـسجـاد
اليدوي العـراقي الذي أصبح سلعـة غالية
الثمن وجزءا من التراث العراقي.
سج ـ ـ ــاد (غل ــيجـ ـ ــة) وأغـ ـط ـيـ ـ ــة (
ايـزارات) وبـسـط (رقم) هـي نتـاج
العـمل الـي ــدوي املـضـنـي لـن ـس ــاء
ورج ـ ــال ع ـ ــراق ـيــني م ـن ـ ــذ م ـئ ـ ــات
السنني.
أم ف ــاضل امــرأة بــدويــة  ،قــادمــة
من باديـة السماوة  ،دخلت احملل
بـائع السجـاد مرزوق مطـر كاطع
يف ش ـ ـ ــارع الـ ـبـك ـ ـ ــر وسـ ــط س ـ ـ ــوق
الـ ـسـمـ ــاوة لـتـ ـشـتـ ــري جـ ــزءا مـن
جه ــاز ع ــروس أخــيهـ ــا محـم ــد..
تق ـ ــول "ال ـ ــسج ـ ــادة (الـغلــيج ـ ــة)
م ــازالـت ج ــزءا مهـم ــا مـن جه ــاز
الع ــروس عنــدنــا بــاإلضــافــة إلــى
البـساط وهي تضـاهي الذهب يف
أهـميتهـا للعـروس حيث نـادرا ما
تفـرشهـا املرأة و تـدخرهـا لبيعـها
عنـد احلـاجـة ".أم فـاضل اشتـرت
مــن احملل سج ــادتـني وب ـس ــاطـني
وبعــض ال ـ ــوس ـ ــائ ـ ــد ال ـص ـ ــوف ـي ـ ــة
امللونـة .يقول مـرزوق مطـر الذي
يـبلـغ من الـعم ــر  65سنــة "أعـمل
يف ه ـ ــذا اجمل ـ ــال م ـن ـ ــذ س ـن ـ ــوات،
ول ـ ــدي خ ـب ـ ــرة طـ ـ ــويل ـ ــة يف ه ـ ــذا
اجملـ ـ ــال اك ـت ـ ـس ـب ــتهـ ـ ــا م ــن خالل
عـائلـتي واساليف ،فـأنـا نـشـأت يف
ب ـي ــت يف ريف الـ ـ ـســم ـ ـ ــاوة ح ـيــث
تـصنع هـذه الـسلع
وت ـ ـ ـسـ ـتـعـ ـم ــل
عــلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى
نطاق

واسع".
ويـ ــت ـ ـ ـ ـ ــابـع م ـ ـ ـ ـ ــرزوق "وأن ـ ـ ـ ـ ــا أب ـ ـيـع
االيزارات والرقم والغالئج".
وعن هـذه التـسـميـات ومـاذا تعـني
أجـاب "اإليزار هو كالبطانية وكان
يسـتعمل يف السـابق كغطـاء ولكن
مع تطـور الــوقت أصبح يـستخـدم
كجـ ــزء مـن األثـ ــاث ،وي ـصــنع مـن
الـصــوف اخلــالــص وتنــسج بعـض
مكــونــاته محـلي ــا بيـنمــا تــستــورد
األخــرى لـلتـطــري ــز اليــدوي علــى
بعض أجزائها".
واضاف "االيزار يتم تطريز بعض
مكــون ــاته يــدوي ــا وبعـضهــا مــازال
يحــتفــظ بـبـ ــريـقه وألـ ــوانـه علـ ــى
الـ ــرغـم مـن صـنـعه قــبل عـ ـشـ ــرات
السنـني ".وقال "أما الغليجة فهي
سجـ ــادة م ـصـنـ ــوعـ ــة يـ ــدويـ ــا مـن
الـصــوف امللــون واملــصبــوغ يــدويــا،
وتكـون سميكـة وتسمـى غليجة يف
بعـض منـاطق العـراق وخـاصـة يف
اجلنــوب وتعتـز بهـا املـرأة كـثيـرا و
تفخر باقتنائها".
وأض ــاف أن "الغلـيجــة يف املــاضـي
ك ـ ــانــت تع ـت ـب ـ ــر ج ـ ــزءا مــن جه ـ ــاز
العــروس ومــا زال بعــض البــدو يف
العــراق يحــافـظــون علــى عــادة ان
تكون ضمن جهاز العروس".
أم ـ ــا ال ـب ـ ـس ـ ــاط ف ــيق ـ ــول ع ــنه
مـ ــرزوق "يـ ـسـمـ ــى عـنـ ــدنـ ــا
(ال ـ ــرقــم) وه ـ ــو ي ـ ـشــبه

الــسجــادة إلــى حــد م ــا ولكـن أقل
سمكـا و أكثر استخـداما يف البيت
ب ـ ـ ـسـ ـب ــب خـفـ ـتـه ورخ ـ ــص ثـ ـمـ ـنـه
باملقارنة بالغليجة".
وعـن مميـزات الـسجــاد العــراقي ،
يقــول مــرزوق "الــسجــاد العــراقـي
عـبـ ــارة عـن صـ ــوف خـ ــالــص يـتـم
نـ ـ ـسـجـه ي ـ ـ ــدوي ـ ـ ــا وي ـت ـمــي ـ ـ ــز عــن
الصناعي ،فـالصناعـي بعد شرائه
ال ميكن اسـترداد قـيمته األصلـية
بعــد بيـعه ،ولكـن اليــدوي الـصـنع
يزداد سـعره كلـما مـر عليه الـزمن
بـل أن مـ ـنـه مـ ـ ـ ــا يـعـ ـ ـ ــد تـ ـ ـ ــراث ــيـ ـ ـ ــا
وب ــالـت ــالـي تـتـض ــاعف قـيـمــته مع
الوقت".
وحـ ـ ــول تـ ـ ــوفـ ـ ــر هـ ـ ــذه األنـ ـ ــواع يف
الـسوق يقـول مرزوق "الـسجادة أو
الغلـيج ــة وك ــذلك ال ــرقـم م ــا زاال
متوفـرين حتـى اآلن إال أن االيزار
ب ــدأ يـنق ــرض ،الن ال ــذيـن ك ــان ــوا
يـصـنعــونه ،غــالـبيـتهـم من نـســاء
األريــاف ،ولم يعـد هــؤالء النـسـوة
مـوجودات خصـوصا أن غـالبيتهن
 ،تــوفني ومـن انتـقلت إلـيهن هـذه
اخلبــرات مـن بنــاتـهن ت ــركن هــذه
احل ــرف ــة وابـتع ــدن عـنه ــا ب ـسـبـب
ظـ ــروف احلـيـ ــاة ال ــصعـب ـ ــة خالل
الفـتـ ــرة املـ ــاضـيـ ــة ".وعـن كــيفـيـ ــة
ص ـنـ ـ ــاعـ ـ ــة االيـ ـ ــزار أو ال ـ ــسجـ ـ ــادة
يق ـ ــول"يقـ ــوم احلـ ــائـك بحـيـ ــاكـ ــة
االيــزار مـن خيــوط صــوف الغـنم
اخلــالـص الـتي أعــدت يــدوي ــا ،ثم
يـصـبغ االيــزار بــأصـبــاغ تــذاب يف
املــاء وتقــوم بعــد ذلك نـسـاء ذوات
خبـرة بتطـريزه بـاخليـوط امللـونة
ورس ــم أشــك ـ ـ ـ ــال مـعـ ـي ــن ـ ـ ـ ــة عـلـ ـيـه
كاحليوانات مثل اجلمال ،الطيور
والعـقارب وغيرها ممـا هو موجود
يف بـيئـة العـامل ".وتـابع "الـرسـوم
علــى االيــزار حتــدد اسـمه ون ــوعه
وحـت ــى سع ــره فـمـنه ــا ال ــدي ــوانـي
واجلمهـوري ،حـيث تكـون الـرسـوم
يف ال ـ ـ ــدي ـ ـ ــوانــي أكــث ـ ـ ــر م ـنـه ـ ـ ــا يف
اجلمهـوري ،ومـدة اجنـاز كل ايـزار

تـتــراوح بـني أسـبــوعـني إل ــى أربعــة
أسـابيع باالعتـماد على هـمة املرأة
التي تقوم باحلياكة و التطريز".
ويـ ـتـح ـ ـ ــدث م ـ ـ ــرزوق ع ــن االي ـ ـ ــزار
وشح ــته يف الـ ــس ـ ـ ــوق احملل ـيـ ـ ــة يف
الـ ــوقـت الـ ــراهـن فــيقـ ــول "االيـ ــزار
أصــبح نـ ـ ــادرا وقلــيال يف ال ـ ـس ـ ــوق،
فحـاليـا ال يـأتي إلـى الـسـوق أكثـر
مــن اي ـ ــزار واح ـ ــد أو اث ـن ــني خالل
شهرين ولرمبا ثالثة أشهر".
واضــاف "اننـا نـذهـب أحيـانـا إلـى
القـ ـ ــرى ال ـ ـ ــريفــي ـ ـ ــة لل ــبحــث عــن
االيزارات فنمر على قرية واثنتني
وثالث وال جنــد قطعـة واحـدة وان
وجـدنا فقد ال جنـد أكثر من ايزار
واحد".
ويـكــمل مـ ــرزوق"قـ ــد تـ ــأتـي امـ ــرأة
ب ـ ــاي ـ ــزار ح ـ ــاكــته بــنفـ ــسه ـ ــا أو
حت ـتـفـ ــظ بـه مــن ـ ـ ــذ زمــن
لـبيعه ،وهي
حت ـ ـ ـ ـمــلـ ــه
عــلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى
رأسـها وعـند
وصـولهـا السـوق
يـ ـتـلـقـفـه ـ ـ ـ ــا بـع ـ ــض
الــذيـن يعـملــون يف هــذا
اجملــال ويتـســابقــون لـشــراء
م ــا عـن ــده ــا وبع ــده ــا يق ــوم ــون
بـجل ــبه إل ـي ـن ـ ــا ل ـن ـ ـش ـت ـ ــريـه نحــن
مـنهم ".ويعزو مرزوق هـذه الشحة
يف االي ـ ـ ــزارات إل ـ ـ ــى أن "أصـح ـ ـ ــاب
اخل ـبـ ـ ــرة والق ـ ــادري ــن عل ـ ــى ع ــمل
االيـزار قد انـقرضـوا تقـريبـا  ،وما
كـان مـوجـودا من االيــزارات أصبح
له قيـمة تراثـية" .ويضيف "حـاليا
قلـيال مــا يجـلب إلـينــا ايــزار لـكن
السجاد اليدوي يأتي باستمرار".
وعـن أسع ــار االي ــزارات يف ال ـس ــوق
العــراقـيــة يقــول "األسعــار تـتــأثــر
ب ـ ــارتف ـ ــاع كـلف ـ ــة ال ـي ـ ــد الع ـ ــامل ـ ــة
وتـك ـ ـ ــالـ ـيـف الـ ــص ـ ـ ــوف واألل ـ ـ ــوان،
فـااليزار زاد سعـره كثيـرا يف اآلونة
األخيــرة ويف أواخــر التـسـعيـنيــات
(مـن الق ــرن امل ــاضـي) كـن ــا نـبـيـعه

مـج ــمـ ـ ـ ــوعـ ـ ـ ــة م ــن الـ ـتـجـ ـ ـ ــار
وخ ــاص ــة مـن بغ ــداد
ي ـ ـ ـش ــتـ ـ ـ ــرون م ــنـ ـ ـ ــا
كـمـيـ ــات مـن
ال ـ ـ ـسـجـ ـ ـ ـ ــاد
واملصنوعات
اليـدويـ ــة

بــح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدود  40ألــف
دينـار أما اآلن
ف ـقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد
جتــاوزت
أسعـ ـ ــاره
مـ ـ ـ ــائـ ـ ـ ـ ــة
ألف".
أم ـ ـ ـ ـ ــا عـ ــن
ال ـ ــسجـ ـ ــاد
وأسـعـ ـ ـ ـ ــاره
فـ ـيـقـ ـ ـ ـ ـ ــول

"الـ ــسج
اد يف جـنـ ــوب
الـع ـ ـ ـ ــراق عـل ـ ـ ـ ــى
ن ـ ـ ـ ـ ــوعـ ــني سـج ـ ـ ـ ـ ــاد
الـ ـ ـســم ـ ـ ــاوة وسـج ـ ـ ــاد املـ ـ ـشـخ ـ ـ ــاب،
وال ـثـ ـ ــانــي أفـ ــضل مــن األول وأدق
صــنعـ ـ ــا وأغل ـ ــى ث ـم ـن ـ ــا ،فـ ــسج ـ ــاد
الـ ـسـمـ ــاوة ال يــتجـ ــاوز سعـ ــره اآلن
 125ألفـا للـواحـدة بيـنمــا يتجـاوز
سجـاد املشخـاب املسـمى"الغـزالي"
 150ألف دي ـنـ ـ ــار أمـ ـ ــا ال ـبـ ـ ـسـ ـ ــاط
(الرقم) فيباع بأربعني ألفاً".
وح ــول رواج ه ــذه الـتجـ ــارة يق ــول
مـ ـ ــرزوق "ق ــبل بـ ــضعـ ـ ــة أعـ ـ ــوام يف
(ال ـت ـ ــسع ـي ـن ـي ـ ــات) ك ـ ــانــت ه ـن ـ ــاك

األخـ ـ ـ ــرى بـ ـ ـ ــانـ ـتـ ــظـ ـ ـ ــام
ومبـعدل  20إلـى  30سجـادة يف كل
مـرة ،حيث يقومـون باالتصـال بنا
مقـدما حـتى نـوفر لهـم البضـاعة
حــال وصــولـهم ".واضــاف " كــانــوا
يقـومـون بـتصـديـر هـذه الـبضـاعـة
إلــى عــدة دول مـنهــا الــسعــوديــة
واألردن ..وتنـامـى إلـى أسمـاعنـا
أن األسع ــار تـت ــراوح بـني  200إل ــى
 300دوالر للسجادة الواحدة".
ويق ــول محـمــد (  35عــامــا) وهــو
زبـون دائم ملـرزوق :بعـد أن اشتـرى
ســت سج ــادات ،عـن سـبـب شـ ــرائه
هـ ــذا العـ ــدد الكـبـي ــر مـنهـ ــا دفع ــة
واحدة " أنا أدخـر أموالي يف شراء
هـذه الـسجـادات ،فـسعـرهـا يـرتفع
على الـدوام لذا أنـا أراها كـالذهب
بالنسبة لي وألسرتي".
واض ــاف "انه ــا مـص ــدر تـب ــاهـي يف
منطـقتنا حـيث نسكن يف مـنطقة
ريفيـة ويـأتـي الكـثيــر من أقــاربنـا
السـتع ــارتهـ ــا لكـي يف ــرش ــوه ــا يف
املنــاسبـات سـواءا أكــانت فـرحـا أو
مـ ـ ــأمتـ ـ ــا ".وسـ ـ ــواء كـ ـ ــان اق ـت ـنـ ـ ــاء
الـسجـاد للعـرض أم للـمتـاجـرة أم
للـتبـاهـي بني األقـارب و اجليـران،
فـم ــا زال يحـتفــظ بقـيـمــته عل ــى
الـرغم من تـقادم الـسنني ولـو كان
له لـ ـ ـسـ ـ ــان ل ـنـ ــطق وحتـ ـ ــدث عــن
تنقالته من يـد الى اخـرى يف بلد
متنوع ثقـافيا وبـيئيا وفكـريا مثل
العراق.

عشاق كرة القدم يف االرجنتني يأخذون (اللعبة احللوة) معهم اىل القرب
بوينس ايـرس (رويترز) :قد
يـكـ ــون بـ ــوسع عـ ـشـ ــاق فـ ــريق
بـ ـ ـ ــوكـ ـ ـ ــا جـ ـ ـ ــونـ ـيـ ـ ـ ــورز األكـ ـثـ ـ ـ ــر
جمــاهيـريــة بني مـشجـعي كـرة
القــدم يف االرجـنـتـني ان يــرقــدوا
اآلن يف سـالم عقـب وفـ ــاتهــم وذلك
يف مقبرة تخصـص جزءا منها لهم
فقط.
وبـدأ نـادي بـوكـا الـذي يـنتـسـب إليه
العـب ــون كـب ــار يف ع ــالـم كـ ــرة الق ــدم
مــثل ديــيجـ ــو مـ ــارادونـ ــا بـ ــالفـعل يف
تـ ــوفـيـ ــر تـ ــوابـيـت ب ـ ــاللـ ــونـني األزرق
واألصفر وهما لونا الفريق.
وبـ ــوسع عـ ـشـ ــاق الفـ ــريق اآلن شـ ــراء
قــطعـ ــة مـن بــني ثالثـ ــة آالف قــطعـ ــة
أرض مُخـصصة لـنادي بوكـا يف مقبرة
اراوال الـتـي تـبعــد  60كـيلــومـتــرا عـن
العاصمة بوينس ايرس.
وقالت ماريـا كريستينا دياز مديرة
املقبـرة "نـريـد تقـدمي خـدمـة
جيـدة ونـصبح لـذلـك مقبـرة

من الدرجة األولى".
وستـطلــى بــوابــات قــسم بــوكــا يف املـقبــرة
ب ـ ــاللـ ــونــني االزرق واالصفـ ــر وســتغ ـطـ ــى
بعـض أرضـي ــات املك ــان بع ـشـب مـن سـتــاد

بـومبـونيـرا اخلـاص بـالفـريق يف بـوينـس
ايـ ــرس .وأبـلغـت ديـ ــاز اذاعـ ــة مـحلـيـ ــة ان
ق ــطع ـ ــة االرض س ـتـكـلف بــني  500و 900
دوالر سـي ــذهـب بعــضه ــا ال ــى الـن ــادي يف

الناقد السينمائي فراس الشاروط
يلقي كلمته

افتتاح منتدى (صحبة السينام)
يف الديوانية
الديوانية  /باسم الشرقي
ب ــرع ــاي ــة امل ــرك ــز الـثق ــايف يف احمل ــافـظ ــة ومـنـظـم ــة م ــرسـي ك ــور
اإلنـسـانيـة مت افـتتـاح مـنتــدى (صحبـة الـسيـنمـا) يف الـديـوانيـة
على قاعـة احلرية ،وقد بـدأ حفل االفتتاح بكلمـة البيت الثقايف
ألقـاهـا نيـابـة عن مـديـر الـبيـت الثقـايف األستـاذ أيـاد ألـسـاعـدي
مؤكداً على دعم البيت الثقايف يف احملافظة ملثل هذه النشاطات
احليـويــة املتـألقـة وشـاكــرا احلضـور واجلهــات التـي عمـلت علـى
دعم هـذا املشروع املهم واحليوي للمدينة مـنوها ملا للسينما من
معـن ــى وجـم ــال خـص ــوص ــا يف مـثل ه ــذه الـظ ــروف ،وأن الـبـيـت
الـثق ــايف ه ــو ل ـس ــان املـثقـف والفـن ــان يف احمل ــاف ـظ ــة ،داعـيـ ــا كل
اجلهــات الفـنيــة واألدبيــة لــرفــد البـيت واحملــافـظــة بكل مــا من
شـأنه رفع مـستـوى الـوعي واملمـارسـة الثقـافيـة للجـميع ،ثم قـرأ
األستــاذ النـاقـد الـسيـنمــائي ( فـراس الـشـاروط) مـديـر مـنتـدى
صحبـة الـسيـنمــا عن مـشـروعه الـسيـنمــائي هــذا كلمـة قـصيـرة
ليقرأ بعدهـا البيان التأسيسي للمنتدى الذي جاء فيه :تصعب
اخملــاطـبــات ملـثـل هكــذا أطــروح ــات ،واألصعـب إنـنــا نــري ــد بهــذا
الـبـيــان الـتع ــريفـي إن يعــرف املـتلقـي بـتــأسـيــس ن ــادي(صحـبــة
السينمـا) وسط إجهاض العديد من املشاريع الثقافية يف وسط
مناخ مفخخ نتيجـة االحتالل والفوضى وغيـاب األمن ومشاهد
املــوت اليــوميــة وتهـميـش الـثقــافــة ،ولـكن اإلبــداع هــو مــا منلك
والثقـافة هـي همنا األسـاس لتنميـة الوعي اجلمـاهيري وهـو ما
ال ميكن ألي ظرف قاس أن يؤثر فيه ألننا ما زلنا منلك القليل
من الـفرح وما زال هنـالك ضوء صغيـر يف نهاية العـتمة وما زال
العـراق فينـا .....لذا تكـافلت كل جهـود احملبـني مع بعضهـا وهي
ت ـضـع اللـبـنـ ــة األول ـ ــى لهـ ــذه اجلـمـ ــاعـ ــة فـكـ ــان ل ـطـ ــروح ـ ــاتهـم
ومنـاقشــاتهم أستـزادة بـالفـائـدة واملعـرفـة واضعني نـصب أعـيننـا
النجاح مـثلما وضعنـا الفشل ،فكـان البد من أن نـضع أهم مبدأ
للمنتدى - :ال تنتمي اجلماعـة ألية جهة رسمية أو شبه رسمية
هـي تـنـتـمـي إلف ــرادهـ ــا فقــط ،وأف ــراده ــا يـنـتـم ــون إلـ ــى ذواتهـم
اإلبداعيـة.لذا سيأخـذ نادي صحبة الـسينما علـى عاتقه تفعيل
املـشهد الـثقايف الـسينمـائي العـراقي من خالل عـرض مجمـوعة
من األفـالم العراقية الـقدمية املهمـة واألفالم العراقيـة احلديثة
خمل ــرجي الــداخل واخلــارج ،وهــذا هــو ه ــدفن ــا األسم ــى .....كمــا
سـيقـوم نـادي صـحبـة الــسيـنمــا بعــرض األفالم العــامليـة املـهمـة
والـتـي تع ــالج مــواضـيع إن ـســانـيــة ح ـســاســة وم ــواقف ت ــاريخـيــة
ومـذكرات شـخصيـة.وفقنـا اهلل جميـعا خلـدمة عـراقنـا العـظيم.
بعـدهــا مت تقـدمي بـدايــة لنـشـاطـات مــستقـبليـة مـتنـوعــة أفالم
لـلمخــرج قتـيبــة اجلنــابي بــوصفه أحـد الـتيــارات املهمـة اآلن يف
السينمـا العراقيـة املغتربـة ولرؤيته اجلمـيلة واخلاصـة لإلنسان
وغـ ــربــته وأشـيـ ــائه احلـمـيـمـيـ ــة واألفـالم املعـ ــروضـ ــة كـ ــانـت مـن
مجمـوعـة أفالم أسمـاهـا قـصص العـابـرين وعـرضـت منهـا أفالم
(بـني بغ ــداد ولـن ــدن) فـيلـم وث ــائقـي خ ــاص ج ــدا عـن الفـن ــان ــة
الـرائعة نـاهدة الـرماح وعن ذكـرياتـها الفنيـة وغربتهـا ،فيلم(بني
جــدارين) ،فـيلم (تـرانـزيـت) ،وفيلـم (حيـاة ســاكنـة) وفـيلم(ارض
بال رجال).

صورة عمولة.
وخـ ـصـ ـصــت نح ـ ــو  300ق ــطع ـ ــة لــنج ـ ــوم
النــادي ومـســؤولـيه الـتنـفي ــذيني ال ــذين
سيدفنون هناك من دون رسوم.

قـــش األرز ..مكـيف هـــواء بـــدون آثـــار بـيـئـيـــة
القاهـرة :متكن فـريق بـحثي
بـاملـركـز القـومـي للبحـوث من
استخـدام اخمللفـات الـزراعيـة
كـم ــواد متـتـص ال ــرط ــوب ــة يف
ان ـ ـظ ـم ـ ـ ــة ال ـ ـ ــدورة ل ـتـك ـي ـيـف
اله ــواء وذلك بــدال مـن املــواد
الكـيمــائيــة مثل الـسـيلكـاجل
املـستخـدمـة حـاليـا لـتجفيف
الـهـ ـ ـ ـ ــواء مـ ــن الـ ـ ـ ـ ــرطـ ـ ـ ـ ــوبـ ـ ـ ـ ــة
لـتحقيق معـدالت أداء عـاليـة
يف أنـ ـظ ـم ـ ــة تـك ـي ـيـف اله ـ ــواء
ودرجـات بـرودة أعلـي يف فتـرة
وجـيـ ــزة وأي ـض ـ ـاً اقـت ـصـ ــاديـ ــة

السلطة اخلرضاء غنية
بالفيتامينات

مـنـخف ـض ــة دون آث ــار بـيـئـي ــة
ضارة .
وق ــد اسـتعـ ــان الفـ ــريق بقــش
األرز وجـريــد النـخيل وقـصب
السكر وجاءت الـنتائج لتؤكد
تفــوق اخمللفــات ال ــزراعيــة يف
حتقـيق معــدالت بــرودة أعـلي
مع نفقــة أقل مقـارنـة بـاملـواد
الكيميائـية  ،يف الوقت الذي
مت فــيه تـخلــص آمـن مـثـمـ ــر
مــن قـ ــش األرز الـ ـ ــذي أص ــبح
الـتخلـص مـنه ميـثل صــداع ـاً
موسمياً يف مصر .

الكلــــامت املتقــاطعـــة
اعداد /محمد راضي

واشنطن :أفادت دراسـة حديثة بـأن السلطـة اخلضراء الـطازجة
حتـت ــوي علــى فـيـتــامـيـنــات ومــواد مـض ــادة لألك ـســدة ت ـسـتـطـيع
األمعاء امتصاصها بسهولة.
وأشـارت الدكـتورة وينـدي وايت من جـامعة واليـة أيوا األميـركية،
إلـى أن القلـيل من الـدهـون فــى أطبـاق الـسـلطـة يـسهل لألمعـاء
امتصاص الفيتامينات واملواد املضادة لألكسدة فيها.
وأوضـح الباحثـون يف جامعـة كالـيفورنيـا وجامعـة والية لـويزيـانا
األميـركـيتني ،إلـى أن تنـاول الـسلطـة واخلضـار الطـازج يفيـد يف
رفع مــستــوى الــدم يف اجلـسـم لكل مـن الفــولـيت وفـيتــامـني سي
وإي ومـ ــواد اليك ــوبـني املـض ــادة لألك ـس ــدة وم ــواد بـيـت ــا ك ــاروتـني،
بحسب جريدة الشرق األوسط.
وأضـافـت وايت أنه مع كـل حصـة غــذائيــة من الـسـلطـة يـتنـاولهـا
اإلنـسـان ،يـتحقق تـزويـد جـسم املــرأة بنـسبــة  %165من حــاجتهـا
الـيــومـيــة مـن فـيـتــامـني سـي الـتـي تـنــصح بهــا هـيـئــات الـتغــذيــة
العاملية ،وتزويد الرجال بحوالي  %120من تلك احلاجة أيضاً.

احلمل

امليزان

21اذار 20نيسان

21ايلول 20ت االول

عـمـلك ال ــذي اهـملـته يـنـتـظ ــر حـم ــاسـتـك عل ــى اح ــر مـن
اجلمـر .عـائليـا ،يتــوقع الفلك سـوء تفـاهم مع احـد افـراد
االسرة قد يتطور الى زعل وخالف.

الثور

العقرب

21نيسان 20ايار

اجلوزاء

قـلقـك ال مـب ـ ــرر له النـك ركـن اسـ ــاسـي ال يـ ـســتغـنـ ــى عــنه.
عـائليـا ،اال تـظن انك يف املقـابل ال حتقق اهـدافـا يف مـرمـى
اهلك وبيتك? انك مقصر جتاههم.

عمودي
 -1احد العبي منتخب العراق لكرة القدم.
 -2اسم معـركـة انـدحــر فيهـا نــابليـون .احـد
احلكماء املعروفني.
 -3تلمس .شوق .سفن (م).
 -4اسم مدينة مصرية (م) .ماركة سيارات.
 -5امسّ الكرامة (م) .عملة آسيوية.
 -6حرف  +عكس الظالم .احفظ السر.
 -7ينفعهم .قط (م).
 -8يدليان بصوتهما .اعاني.
 -9مـن املع ــادن .اح ــد اب ــرز العـبـي الـب ــرازيل
بكرة القدم (م).
 -10جه ــاز فحـص طـبـي .املــصحـح اللغ ــوي
(م).
 -11مركز محافظة عراقية.
 -12اطباق .يسلك الطريق الصحيح.

هـن ــاك الكـثـيــر مـن األفكــار اجلــديــدة الـتـي سـتــؤدي إلــى
مشـاريـع مختلفـة و التي بـالنهـايـة ستكـون إيجـابيـة علـى
مستقبلك.

21ت اول 20ت الثاني

21ايار 20حزيران

أفقي

جانب من املنتدى

االرض املعطاء مرة اخرى

منــدفع كـثيــرا ،تقـوم بـطـرح مـشــاريع مـهمـة تـثيـر اهـتمـام
احمليـطني بـك وستـشعـر بـاحلـاجـة الــى ان تكــون احملبـوب
الوحيد والقادر على ملء كل الفراغ احلاصل.

 -1احدى الفضائيات العربية.
 -2دولــة اف ــريقـيــة .اول خـط ــوة ملعــاجلــة
املريض (م).
 -3ابدي مرونة .عاصمة اوربية.
 -4عبودية (م) .االحتواء (م).
 -5نُـقـ ـ ـ ـسِ ــم .لـل ــتـ ـ ـ ـ ــأفـف  +حـ ـ ـ ـ ــرف .م ــن
احلروف.

سلطة
خضراوات

9

استفتاء يتناولك و تبـدو من خالله متمكنا من عالقاتك
العامة .لقاء يعيد األمل و يساعدك على اتخاذ قرار.

القوس
21ت ثاني 20ك االول

هـن ــاك مـن ي ــراقـب ت ـص ــرفـ ــاتك ويـت ــربــص بك .كـن ح ــذرا
فـم ــرك ــزك يف خـط ــر .ع ــائلـي ــا ،تلـبـي دع ــوات االق ــارب بع ــد
انقطاع طويل بسبب املشاغل طبعا.

السرطان

 -6افضل العب كـرة قدم يف العـالم لسـنة
 2005.بحر (م).
 -7ارشد (م) .دحرج.
 -8اخلبر .يغيران مكانه (م).
 -9ن ـصـف (نقـيـم) .القـ ــابلـي ــة ال ــذهـنـي ــة
واملادية.
 -10دولـة من امـريكـا الـشمـاليـة بـدون ال
التعريف .نهتم بها (م).
 -11البوليس الدولي.
 -12وبخت .يتعقبه (م).

حل العدد السابق

21حزيران 20متوز

لم تـعتــد الع ــودة عن قــرار اتخــذته ف ــاصمــد قلـيال الن الــوقـت كفـيل
بتـدعيم قرارك .عاطفيا ،احلـب الكبير الذي تنتظـره قد يتأخر لكنك
لن تفقد االمل.

اجلدي
21ك اول 20ك الثاني

حتتاج ان تهـرب بعشيقك  .ساعـد أفراد العائلـة مبشاكلهم
الفـوريـة بـإعطـائهم وقـتك  .الصـداقـات مع الغـربـاء سـوف
تكون ذات فائدة تثقيفيّة .

االسد

الدلو

21متوز 20اب

21ك الثاني 20شباط

الـعديـد من الفـرص اجلديـدة ستظـهر أمـامك يف إطـار عملك وذلك
بعـد مـا مـررت به من صعـوبـات و لـذلك سـتبقـى حـذراً .يف احلب ،إنهـا
قترة مناسبة لترسيخ العالقة.

ت ـت ـم ـتـع بقـ ـ ــدرة م ـ ـ ــذهل ـ ـ ــة و إرادة واثق ـ ـ ــة لل ــنجـ ـ ــاح ح ـيــث
شـخصيتـك متكنك من الـتقرب إلـى معارفـك ألن أسلوبك
اخلاص مييزك عن غيرك.

العذراء

احلوت

21اب 20ايلول

21شباط 20اذار

لن تتـأخر يف استعمـال كل ما قـدر لك من جاذبيـة وجمال
بهــدف الـتــأثـي ــر علــى مـن تــريــد .ويف ح ــال انك تـصــرفـت
بحــسب مـشــاعــرك فــانك لـن تتـمكـن من الــسيـطــرة علــى
املواقف.

احلظ إلـى جــانبك و خـاصـةً يف مجـال الـعمل حـيث تــأتي
املـ ـشـ ــاريع كـم ــا تـتـ ــوقع  ،هـن ــاك اســتق ــرار عـ ــاطفـي حـيـث
السعـادة جتـري من حـولك و تـتيح لك فـرصٍ كثيـرة تكـون
أساسية يف حياتك.

