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يبدو الش���عور بالسعادة أحياناً
أمراً في غاية السهولة .ولكن
أين تذهب تلك الس���عادة حين
تختفي وتظهر مكانها مشاعر
أخرى في أوقات التو ّتر؟ يتمتع
بعض األشخاص منذ صغرهم
بقدرة على اإلحساس بأسمى
ش���عور على اإلط�ل�اق وهو
السعادة ،ما يجعلهم أشخاصاً
مميّزين .ولك���ن أوليس علينا
أن نعتب���ر الس���عادة خياراً أو
نمط حياة؟ ّ
إن معظم األشخاص
الذين يعتبرون أنفسهم سعداء،
يتعمّدون ا ّتخاذ قرارات تكون
السعادة عنصراً جوهرياً فيها.
مق���االت كثي���رة وبح���وث
عديدة ُكتبت حول األش���خاص
الس���عداء .إذا نظ���رت إليهم
من نظ���رة س���طحيّة لن تبدو
س���عادتهم كخي���ار متعمّ���د.
ّ
ولكنه���م ا ّتخذوا الق���رار بأن
يكونوا سعداء بالفعل ،وشغلوا
أنفسهم بالمفاهيم التالية:

-1يعرف األشخاص السعداء
أنفس���هم ّ
حق معرفة ،لدرجة
ّأنهم يصيغ���ون حياتهم حول
طاقاته���م ،وش���خصيّتهم،
وقيمهم وقدراتهم المميّزة .ال
ننكر ّأننا نحتاج إلى القليل من
ّ
الح���ظ لنتم ّكن من اختيار نمط
حيا ٍة يناسب احتياجاتنا بشكل
مثالي ،ولكن ال بأس أيضاً إن
ّ
س���عينا ح ّتى النهاية لمطابقة
خياراتن���ا م���ع ما يتناس���ب
وطاقاتنا وش���خصيتنا .يمكنك
أن تختار ما تجيد فعله وتشعر
بالسعادة حيال ذلك.
-2يجد األش���خاص الس���عداء
طرقاً ليبق���وا على تواصل مع
أحبّائهم .وقد أثبتت دراس���ات
ع ّدة ّأننا نستطيع تخفيف ح ّدة
أي ّ
سن عبر ردم
االكتئاب في ّ
اله���وة مع األش���خاص الذين
ّ
نحبّهم والتي س���ببها انقطاع
التواصل ال���ذي تفرضه علينا
الحي���اة العصريّة .ارف���ع إذاً

س���مّاعة هاتفك وا ّتصل بأحد
أقارب���ك أو اطرق باب صديق
حس التواصل
نم ّ
قديم تفتقدهِّ .
لديك وحافظ على عالقاتك مع
اآلخرين.
-3يشعر األش���خاص السعداء
باالمتن���ان .فكلّم���ا ش���عرت
باالمتن���ان ،زادت س���عادتك.
لتختب���ر نفس���ك ،اكتب الئحة
باألمور التي تش���عر باالمتنان
حولها .س���تتفاجأ كثيراً بالنعم
الت���ي لدي���ك وأن���ت تعتبرها
ً
ً
حاصال .إعادة تقييمك
تحصيال
له���ا واعتباره���ا نعمة يجب
أن تجعل���ك تش���عر باالمتنان
لوجودها ف���ي حياتك فتغمرك
سعادة غامرة.
-4يميل األش���خاص السعداء
إلى التفاؤل .إنهم ال يسمحون
لألف���كار الس���لبيّة بعرقلتهم،
ويصبّ���ون تركيزه���م عل���ى
مجاالت يس���تطيعون السيطرة
عليها ليس���تفيدوا من وقتهم

ماريا خليفة

وطاقته���م في تحقي���ق هدف
معيّن.
-5يستثمر األشخاص السعداء
جزءاً من وقتهم في مس���اعدة
اآلخري���ن .فالقي���ام بأعم���ال
المجانية
الخدم���ة
التطوعي���ة ّ
ّ
يجعله���م يش���عرون بس���عادة
غامرة.
-6يميل األش���خاص السعداء
إلى عدم التفكير بطريقة ماديّة
بحتة .لك���ن ال يكفي أن نقتني
الكت���ب التي تتح���دث عن هذا
الموضوع بل ينبغي أن نمارس
هذه القناعة حتى نكتسبها.
-7يتعلّم األش���خاص السعداء
مواجه���ة تح ّدي���ات الحي���اة
صحي تناس���بهم
بآليات تكيّف ّ
وتتماش���ى مع أس���لوبهم في
الحياة .ف���إذا واجهت ٍّ
تحد ما،
أيمكنك إن تجد فيه جانباً مرحاً
تضحك بشأنه؟
الس���عداء
-8األش���خاص
روحانيّون .فالتواصل مع اهلل
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ال أفهم س����ر لهفة العلماء لجعل
الرجل يحبل ،أي يحمل ثم يضع
بيب����ي ،وهو مخل����وق بال رحم
يحم����ل فيه الجني����ن ،بل ال أفهم
لماذا االنش����غال بتركيب حبوب
منع حمل للرجال ،طالما أن هناك
وس����ائل كثيرة مأمونة ومجربة
لمنع الحمل عند النساء ،إذا كان
هن����اك ما يب����رره ،ولكن ها هي
جامعة ماساشوستس األمريكية
تب����رم اتفاقا مع ش����ركة س����بير
ماتيك الس����ويدية لطرح حبوب
تشل قدرات السائل المنوي على
تخصي����ب بويضة الم����رأة ،وقد
يكون عقار التعقيم االصطناعي
ه����ذا قيد الت����داول خ��ل�ال العام
المقبل! هذا غير الفاس����يكتومي
(تعقي����م
والهيس����تريكتومي
الرجل والم����رأة ،على التوالي،
جراحياً) ،وبحك����م انتمائي إلى
أس����رة كبي����رة (عددي����اً وليس
بالمنظور االجتماعي التفاخري)
فإنني أس����عد بأن أك����ون محاطاً
بجي����ش من اإلخ����وة واألخوات
وأوالد وأبن����اء وبن����ات الع����م
والعمة والخ����ال والخالة.وأكثر
م����ا أفتقده من����ذ أن هاجرت إلى
منطقة الخليج هو النوم ليال في
أس���� ّرة مبعثرة
الحوش ،وحولي ِ
عش����وائياً ،يرقد فيه����ا اخوتي
وأقارب����ي ..خيخاخوخاخخخ..
هذا خالي محمد ،وس����يظل يقدم
معزوفته تلك حت����ى الفجر ،وال
بد من نقل سريري إلى مكان ال

يصلني فيه ش����خيره!! هاهاهي
هئ هئ .ه����ذا أخي األكبر الذي
ال يحل����و ل����ه الضح����ك إال وهو
نائم ..همه����م نمنمنم ..هذا أخي
الذي يكبرني مباشرة ،ويمارس
األكل ف����ور نومه ،م����ع أنه في
صحوه ضعيف الميل إلى األكل.
أوركسترا نش����از ولكنها تنبض
دفئاً وحباً!! كم أفتقدهم ..وكلما
زرت الس����ودان وتوافد األقارب
عل����ى بيت����ي أو دخل����ت بيوتهم
أحسست بالسعادة ،كلما أدركت
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ً
أصال تمددت
أن عائلتي الممتدة
بانضم����ام أجيال جدي����دة إليها،
بعضهم ذوو بش����رة فاتحة بعد
أن ت����زوج بعض األق����ارب من
خ����ارج العائلة (ربما لتحس����ين
النسل!) وبعضهم شديد السمرة
وبمالمح نوبي����ة صميمة.أصغر
أخوات����ي صارت ج���� ّدة ،ويوما
ما كنت انظر الى س����اعتي وأنا
في مكان عمل����ي ،مترقبا حلول
موعد عودت����ي الى البيت لحمل
بنتها البكر الت����ي صارت اليوم

ً
الصحة
إيجابي���ا على
ينعكس
ّ
الجسديّة والنفسية وله منافع
ال تحصى.
-9ير ّكز األش���خاص السعداء
عل���ى راحته���م الجس���دية
والنفس���ية ،ويقومون بكل ما
في وسعهم لالهتمام بأنفسهم.
فهذا من أسمى أشكال االعتناء
بالنفس.
يح ّدد األش���خاص
-10
الس���عداء أهداف���اً تح��� ّرك
حياتهم في ا ّتجاهات إيجابيّة.
ويس���محون لقيمه���م برس���م
ال���درب التي يس���لكونها في
حياتهم.
قوة
الحي���اة الس���عيدة فيه���ا ّ
تحويليّ���ة ،وهي عب���ارة عن
سلس���لة خيارات .غي���ر ّأننا
قوى خارجة عن
نواجه أحياناً ً
سيطرتنا ّ
تؤثر بمشاعرنا .وقد
نفسي
تفيدك استش���ارة معالج
ّ
إذا ش���عرت ّ
بأن���ك تحتاج إلى
بعض المس���اعدة للس���ير في
طريق سعادة.
-----------------------------------لقد تعلّمت...
أن شعور اإلنس���ان بالسعادة
يعتمد على إرادة السعادة التي
لديه ~ .أبراهام لينكولن
أن أسعد األشخاص في الحياة
ه���م أحيان���اً أولئ���ك الذين ال
يملكون ش���يئاً .فال يمكننا أن
نتغاضى عن األمور البسيطة
في الحياة التي يجب أن تجعلنا
األكثر سعادة ~.ريان كابريرا
أن الس���عادة عام���ل مه ّم في
العم���ل ،والعمل عام���ل مه ّم
للشعور بالس���عادة .لكن يبدو
ّ
يتفوق
أن الش���خص الس���عيد ّ
ّ
األقل
في العمل على الشخص
سعادة .فاألش���خاص السعداء
يعملون س���اعات أط���ول ّ
كل
أس���بوع ،ويعملون في أوقات
فراغه���م أيضاً» -غريتش���ن
روبن.

«مام����ا» ،وأعتق����د أن����ه مهما
انعتقن����ا م����ن العصبي����ة القبلية
وتوس����ع أفقن����ا االجتماعي فإن
في داخل كل من جينة االعتزاز
باالنتم����اء إل����ى تكتل بش����ري،
وأصغ����ر التكت��ل�ات البش����رية
وأقواه����ا بنيان����اً ه����ي العائلة
الصغيرة تليه����ا «الممتدة» أي
تلك التي تضم كافة األقارب.
ولكن ذلك يكلفنا نحن السودانيين
ش����ططاً ف����ي بع����ض األحيان،
فالمغترب����ون من����ا مطالبون في
كل إجازة بشراء هدايا لألقارب،
وهب أنك تريد فقط قصر الهدايا
على أقارب الدرجة األولى (رغم
أن األمر ليس على كيفك ،فهناك
أق����ارب بل جيران ال تربطك بهم
صل����ة قراب����ة ،ينتزع����ون منك
هدية عن����وة ألنه����م يعتبرونها
حقاً ثابتاً) ،ولنفترض أن أقاربك
من الدرجة األولى كانوا س����تين
عندما غادرت السودان قبل 15
سنة ،ستكتشف في عام 2015
أن عددهم ارتفع إلى  ،235ذلك
أن معظم أهلنا ال يعرفون حبوب
من����ع الحمل ،وبعضهم يحس����ب
أنها مث����ل البن����دول تؤخذ عند
النوم!عندما زرت السودان في
أوائل األلفي����ة الثالثة بعد غياب
 14س����نة متتالية عنه ،فوجئت
في بيوت أقاربي بكائنات غريبة
المالمح يطالبني أهلهم بحملهم
وتقبيلهم ،وتل����ك الكائنات كانت
أطف����اال م����ن مختل����ف األحجام

الأظن ش���عباً من شعوب العالم
قد سمع ماسمعه العراقيون من
خطب رنانة وتصريحات طنانة،
م�ل�أت أس���ماعه عل���ى مدار
الس���نة ،وفي كل ظروفه جملة
وتفصي�ل�ا ،وكلها قطعاً خرجت
من أفواه ساس���ته ومسؤوليه،
س���يّما القيادي���ون وأصح���اب
القرار والمؤثرون فيه ،فاليوم
وأم���س وأم���س األول ،وقبل
أربع س���نين ،وقبله���ا بأربعة
أعوام وقبله���ا كذلك ...رجوعاً
ال���ى عق���ود الدكتات���ور الذي
كان بط���ل شاش���ة التلفاز دون
من���ازع ،ل���م يبخ���ل جميع من
مسك مايكروفوناً أو وقف على
منص���ة أو صعد منب���راً باألخذ

بأفانين ال���كالم ،وقطعاً كالمهم
م���دروس بغايات محس���وبة،
فه���م ينتق���ون م���ن المفردات
فصيحها ودارجه���ا -مايصببتحصي���ل حاصل فيما يرومون
الوصول إليه ،ولما كانت عالقة
المسؤول بالمواطن هي عالقة
الرأس بالمرؤوس ،فإن األخير
ف���ي عراقنا الجديد وضع جميع
بيضه في س���لة األول! ظاناً إن
من وعد يفي وم���ن تعهد ّ
ينفذ
يدر إن
ومن أقس���م يلتزم ..ولم ِ
الذي وعد يخلف ..والذي تعهد
ينك���ث ..والذي أٌقس���م يحنث،
ولم يعد جدي���داً على العراقيين
أي تصري���ح أو خطبة من زيد
ً
فض�ل�ا ع���ن جرار
اوعبي���د -

والمقاسات ،بعضهم كان يعاني
من تسيب في األنف ،وبعضهم
كان في مرحل����ة تجريب كفاءة
األس����نان بغرس����ها في لحم كل
من يقترب منه ،والبعض اآلخر
لم يكن يتعامل م����ع الحفاظات
(البامبرز) ..والنتيجة معروفة!!
ضاعت قيافتي وأناقتي ومعها
أريج العطر الذي اش����تريته من
الس����وق الحرة في المطار .ما
ش����اء اهلل ،كل هؤالء مني وأنا
منهم؟ اللهم زد وبارك ..وزدني
وبارك لي في ما أعطيتني حتى
أس����تطيع تقديم الهداي����ا لكافة
أف����راد األس����رة الت����ي تواصل
التمدد ..أقتطع قيمة الهدايا من
قوت عيالي بكل س����رور ،ألن
ذل����ك هو ضريب����ة «االنتماء»
التي تدفعها ورجلك فوق رقبتك
وأنت سعيد.
أنا أعطي أهلي مما عندي وهم
يعطونن����ي مما عندهم ولو كان
مجرد ابتس����امة أو كلمة حب..
ول����و كان أهل����ي يتعاملون مع
حب����وب من����ع الحم����ل لخففوا
األعب����اء المالية الت����ي أتكبدها
بين الحين واآلخر لترضيتهم،
وبالمقابل ّ
لخف حجم وكم الحب
والحن����ان اللذين أنعم بهما وأنا
بينهم ،بل وأنا بعيد عنهم.

اآلخر ث����وب أبيض مقل����م بأزرق
يشبه ثوب معتز في مسلسل “باب
الحارة” فذكرتني أني اشتريته قبل
رمضان الفائت بأيام معدودة،وأنها
السحاب العلوي إلى أزرار
حولت
ّ
ّ
بمهارة فائقة ..وهذا الثوب المطرز
عن����د “القبّة” جاءن����ي هدية من
أحد المعتمرين  ،وعندما استغرقت
ً
وقت����اً
طويال في تذ ّكره  ،قالت لي :
أنت كنت تصف ياقته بأنها تش����به
زخرفة كتاب التطبيق النحوي لعبد
اهلل الراجح����ي فتذكرته بس����رعة
 ...يا الهي ل����م تبدو ثيابي جديدة
وكأنني أقابلها للمرة األولى مع أنها

تعرف الرياضة انها مجهود جس���دي
أو مه���ارة تمارس بموج���ب قواعد
متفق عليها بهدف الترفيه ،المنافسة،
المتعة ،التمي���ز أو تطوير المهارات،
الجل المنافسة .
إن المراد توضيح���ه في هذا المجال
ه���و  ،إن الدعم المعنوي الذي عرف
ع���ن العراقيين ميولهم ل���ه  ،بات ال
يجدي نفعاً  ،بل اعتبر ُه البعض حقنة
(بروفي���ن) ف���ي ظل األزم���ة المالية
التي اجتاحت الع���راق بصورة عامة

علي علي
ي���رددون مايعرف���ه المواط���ن
ويحفظه عن ظه���ر قلب ،فهم
يتكلم���ون ع���ن الوطنية وحب
األرض واالنتم���اء ال���ى تربة
الوط���ن ،وه���ذه بديه���ة عند
الجميع ،كذلك هم يتحدثون عن
الصدق والشفافية واإلخالص،
وكأن هذه المفردات استحدوثها
بأنفسهم في قاموس العراقيين،
ولم يك���ن العراقيون على مدى
العص���ور والحق���ب يدرك���ون
معناها ،وهي قطعاً من سجاياهم
وخصالهم وشمائلهم منذ القدم،
كذلك اليفوت مسؤولينا وساستنا
اإلغ���داق بال���كالم المعس���ول
المتبّل باآلمال الواعدة لمستقبل
مشرق ،وهذه الخصلة يتمتعون

أحمد حسن الزعبي
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جعفر عباس
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الخيط  -فمضامين تصريحاتهم
وخطبه���م التتج���اوز مضمون
األبيات التالية للشاعر المصري
علي بن سودون ،إذ يقول:
عج���ب بقرة
عج���ب عجب هذا
ُ
ذنب
تمشى ولها ُ
ولهـ���ا في ضرعهـ���ا لبن يبدو
للناس إذا حلبوا
الكرم
من أعجب ما ف���ي مصر ْ
العنب
يرى فيه
ُ
والنخي���ل يرى فيه بل���ح أيضاً
ويرى فيه رطب
والناق���ة ال منق���ار لهـا والوزة
ليس لها قتب
ويستمر بن سودون في أبياته
بالحماس ذاته الذي يس���تمر به
ساستنا في تصريحاتهم ،حيث

أم����س األول فرح����ت أيم����ا ف����رح
عندما فتحت خزانتي ورأيت بعض
الوجوه الجديدة من أالواعي تعتلي
الطبق����ة العليا م����ن الخزانة...فهنا
ثوب أخضر يش����به لون الملوخية
م����ن غير ليمون ،س����ألت ام العيال
عنه “أهذا جديد”؟؟ فذكرتني به ،
انه نفس الث����وب الذي كنت أرتديه
العام الماضي..ث����م حاولت تقريب
الصورة أكثر عندما فردت الكمّين
أمامي ،نعم تذ ّكرته  ،انه يعاني من
تشوه تصنيعي فهناك كم أطول من
اآلخر اشتريته من سوق الحرامية
في الصيفي����ة الماضية..نظرت إلى

به���ا جميعه���م عل���ى اختالف
درجاته���م ومناصبهم جميعها،
إذ يتحل���ى به���ا أرب���اب الكتل
والقوائم ،والشخصيات القيادية
في مفاصل البلد ومؤسس���اته،
وكأنه���م جميع���اً ،ق���د أدركوا
إن العملي���ة السياس���ية وإدارة
البلد هي عملية حفظ (كليش���ة)
وترديد بضع مصطلحات براقة
مطمئنة لي���س أكثر ،وقد تكون
هذه العبارات أقرب الى الطلسم
والغم���وض منها الى الوضوح
والش���فافية ،حتى لكأنها ضرب
من الوهم أو السراب ،يتمنطق
بها قائله���ا لغايات ف���ي قلبه،
ولغ���رض قد يك���ون بعيداً عن
فحوى ماتحمل���ه مفرداتها من

ً
فضال
رقي ثقافي ونضوج عقلي،
عن الش���عور الوطني ،ويخيل
للمواطن حينها أن المس���ؤول
أمامه ش���اعر أو خطيب ،وفي
كل األح���وال ف���إن الزبدة التي
يخرج بها العراقيون اليوم من
خطب ساستهم ،هي ذات الزبدة
التي يخرج به���ا قارئ األبيات
اآلتية:
األرض أرض والس���ماء سماء
هـواء
والـمـاء مـاء والهـواء
ُ
والبحر بحر والجبال رواس���خ
عمـاء
والنـور نـور والظـالم
ُ
والحر ضد الب���ر ِد ٌ
ٌ
صـادق
قول
ٌ
شتاء
والشتاء
صيف
والصيف
ُ
ُ
ُّ
العموم مذك ٌر
عل���ى
الرجال
كل
ِ
ِ
نساء
أما النسـاء فجميعهـن
ُ
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بش���كل خاص تحت مجهر
والرياضة
ٍ
األهم ثم المهم  ،فأصبحت لدى مفهوم
التقش���ف ,الحرب ثم مسميات أخرى
تنتهي بالرياضة ،وس���تكون مثل هذه
الق���رارات تحم���ل عواق���ب وخيمة،
فالش���باب هم المس���تقبل الذي يبنى
العراق ألجل���ه والرياضة هي المكمل
لحركة البالد السياسية وبالخصوص
الجانب االقتصادي ،رغم كل مساعي
وزارة الش���باب والرياض���ة وإقامة
البرام���ج واالنش���طة المرعية ،لكن

مس����تعملة ..باختص����ار إنها إعادة
إنتاج الدهشة...ليس اال....
تق����وم ر ّب����ات البي����وت ع����ادة في
نهاي����ة الفص����ل الش����توي بترتيب
جميع المالب����س الثقيلة والصوفية
والقطني����ة م����ن بالي����ز وس����تر و
“جاكيت����ات” ووضعه����ا في غرفة
الخزين..حت����ى بدايات تش����رين..
فتغيب ه����ذه األواعي عن ناظري
المس����تخدم ويفقد الجل����د خاصية
االحتكاك المباشر مع هذه األشياء
فينس����اها..في بداية الصيف تخرج
مكانها المالب����س الصيفية المخبأة
م����ن العام الماض����ي وتحتل أماكن
الشتوية في نفس الخزانة..فيدهش
الش����خص م����ن وجوده����ا وكأنها
جديدة تماماً ثم يبدأ يتذكر مناسبات
شرائها وسلبياتها ورداءة وجودة
خيطانه����ا وألوانها وخصائصها...
يبقى على ه����ذا الحال..حتى نهاية
الخري����ف ..فتعود رب����ة البيت إلى
إخراج الش����توي من جديد ووضعه
م����كان الصيفي في نفس الخزانة..
فيدهش من نفس القطع المستعملة
“الل����ي كان زهقانها”..ويب����دأ
يتذكرها ويتذكر مناس����بات اقتنائها
وسلبياتها ورداءة وجودة خيطانها
الخ ..المس����ألة باختصار أن غرفة
الخزين هي “مخمر النسيان” وان
عملية تغيي����ر األواعي على الرف
العل����وي من فصل آلخ����ر هي فقط
إلعادة انتاج الدهشة عند المستخدم
ليس اال...
**
بالمناس����بة م����ا ينطب����ق عل����ى
المالبس ينطبق عل����ى المناصب..
في كل المواس����م يعاد إخراج نفس
األش����خاص “القدامى” المالئمين
له ..صحيح أن السماكة تتغير ،لكن
المقاس ثابت...

مصطفى الشمري
ذلك لن يحقق الهدف األس���مى الذي
اليتواف���ق مع سياس���ة المم���ول أو
الراع���ي  ،وال نتناس���ى أنن���ا نواجه
مرحلة رياضية مهمة لرفع قرار حظر
المالعب العراقية الذي عرض العراق
والرياضة الى أش ّد أنواع الظلم  ،وإن
كثيراً من الدول غير المس���تقرة أمنياً
وتنظيمي���اً ،لكنها تتمت���ع بكل حقوق
الفيفا ويمكنني كوجهة نظر أن أعزو
ذل���ك لما م ّرت ب���ه الرياضة من عدم
نزاه���ة ومهاترات س���لطوية ،انتهت
بتحطيم معالم الواقع الرياضي ،وما
اليمك���ن اخفاؤه في الفت���رة الحالية،
بشكل كبيرعلى العمل
اعتماد الوزارة
ٍ
الطوعي الذي بدأ يغيّر رأس المعادلة،
لكن حتى العم���ل الطوعي يحتاج الى
رعاية وأهتمام ودعم مالي ،واستمرت
الجهود الحثيثة دون أن تنثني من قبل
العمل الرياض���ي ،حتى أقيم ماراثون
في بغداد رغم كل المعوقات والتحديات
التي واجهتها الوزارة ،وكانت ضربة
قاضية لمن كان يتربص فشل الوزارة
في إقامة التجمعات الكبيرة دون مبالغ
تذكر ،وما شوهد في مواقع التواصل
االجتماعي وبعض النوافذ اإلعالمية
الت���ي نقلت احداث ملع���ب النخلة في
المدينة الرياضية بكل صدق وواقعية،
وثمّن���ت عمله التنس���يقي والتنظيمي
والتطوعي الذي خرج للعالم بصورة
فاق���ت جميع التص���ورات ..نأمل من
الحكوم���ة العراقية أن تتف���ادى تلك
االخط���اء طالم���ا ه���ي تح���ت وضع
السيطرة ..

