
بي��ل  الأ�سب��ق  الأمريك��ي  الرئي���س  وج��ه  اأ���رق 
كلينت��ون وزوجت��ه املر�سح��ة الرئا�سي��ة هيالري 
كلينتون بر�س��ا جدين كّحال اأعينهم��ا بروؤية اأول 
حفي��د لهما، وخرجا يف��ّر وجهاهما عن ابت�سامة 
ب���1700 دولر، قيمة مت�سية الليل��ة الواحدة يف 
جناح ال��ولدة مب�ست�سفى مانهات��ن الفاخر. حفيد 
الثنائ��ي الرئا�سي اأطلق عليه ا�س��م اآيدان كلينتون 
ميفين�سك��ي. وق��د ن���رت ت�سيل�سي��ا البالغ��ة م��ن 
العم��ر 36 عام��ًا، اخل��ر يف تغري��دة ع��ر توير، 
تقول اإنه��ا وزوجها مارك )تغمرنا النعمة واحلب.
)اأم��ا هي��الري وبي��ل فقد اأعرب��ا ع��ن »�سعادتهما 
العام��رة« ب��اأن اأ�سبحا جدين للم��رة الثانية، وقد 
عل��ت ابت�سام��ة الر�س��ا وجهيهما وهم��ا يلوحان 
للمباركني املنتظرين خ��ارج م�ست�سفى »لينوك�س 
هي��ل« يف مانهات��ن، حيث اأجنب��ت ت�سيل�سيا ابنها 
بجن��اح  »لينوك���س«  م�ست�سف��ى  اآيدن.وت�سته��ر 
ال��ولدة والأمومة املتمي��ز والأنيق، حيث تت�سمن 
اخلدم��ات تلبي��ة كل رغبات العائل��ة، مبا يف ذلك 
خدم��ة الطع��ام عل��ى امت��داد 24 �ساع��ة، حي��ث 

تتن��وع القائم��ة م��ن الكركن��د اإىل »ت�سيزكي��ك«، 
وت�س��ل كلف��ة الليل��ة الواح��دة اإىل 2000 دولر.
ولي�س��ت ت�سيل�سيا ال�سخ�سية ال�سه��رية الأوىل التي 
ت�س��ع مول��وداً يف م�ست�سفى لينوك���س املخ�س�س 
للم�ساه��ري والأغني��اء. وق��د ا�ست�س��اف يف يناي��ر 
2012 بيون�س��ه وج��اي زي وول��دت ابنتهما يف 

الطاب��ق عينه. واأ�سدر الثنائي كلينتون بيانًا قال 
في��ه: )نحن بغاي��ة ال�سعادة كم��ا ت�سيل�سيا ومارك 
ل�ستقب��ال �سقي��ق ت�سارل��وت اإىل الع��امل، ون�سع��ر 
بالمتن��ان للنعم الكث��رية التي تغمرن��ا. ت�سيل�سيا 
بلحظ��ات  وي�ستمتع��ان  جي��دة  ب�سح��ة  واآي��دن 

خ�سو�سًا معا(.
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بيعت ر�سالة كتبها الرئي�س الأمريكي ال�سابق، جون 
كينيدي، اإىل ام��راأة كان ي�سعى لإقامة عالقة معها، 

بنحو 89 األف دولر يف مزاد.
 وقال��ت دار م��زادات "اآر اآر"، التي تتخذ من بو�سطن 
مق��را له��ا، اإن الر�سال��ة املكونة من اأرب��ع �سفحات، 
يعتق��د اأنه��ا كتب��ت يف اأكتوب��ر 1963، وبيع��ت اإىل 
م�سر رف���س ك�س��ف هويته.والر�سال��ة مكتوبة على 
ورق البي��ت الأبي���س، وموجه��ة اإىل �سديقة العائلة 
م��اري بن�سوه - ماي��ر، وهي فنانة وزوج��ة �سابقة 
لأح��د عمالء وكالة ال�ستخب��ارات املركزية، وموقع 
اأن  اإىل  الوكال��ة  )جون(.واأ�س��ارت  "جي��ه"  بح��رف 
الر�سال��ة مل تر�س��ل اأب��دا، ب��ل ظل��ت �سم��ن جمموعة 
مقتني��ات ال�سكرت��رية ال�سخ�سي��ة لكيني��دي، اإيفلني 

لنكولن.
كم��ا بيع��ت مقتنيات اأخ��رى خا�سة بكني��دي، منها 

كر�سي هزاز، بنحو 75 األف دولر.

كاريكاتير

هذه الزاوية لرصد اهم القضايا 
والتعليقات التي يتندر بها العراقيون عبر 

مواقع التواصل االجتماعي 

قالوا في صفحاتهم 

عل��ي �سام: يف كل مرة ن�ساأل فيها "من على حق؟”، نبحث دون اأن 
نع��رف عن �سلطة قادرة عل��ى حتديد احلقيقة .هذه ال�سلطة بالن�سبة 
للعامل ه��ي التجربة واملختر والثبات الريا�س��ي لكن التجربة ل 
ت�ستطي��ع ان تقول من ميلك �سوتا غنائيا اأجمل وحني ن�ساأل �سوؤال 
مث��ل ه��ذا فنحن ننق��ل ال�سلط��ة اىل اجلماه��ري ونق��ول اإن �ساحب 
ال�س��وت الجم��ل هو من يحب��ه النا���س .الدميقراطية نظ��ام اأحمق 
لأنه��ا يف اأحي��ان كثرية تاأخ��ذ اأ�سئلة له��ا اإجابة علمي��ة وتقدمها 
للجماهري لت�س��وت عليها وكاأنها م�ساألة ذوق.قبل ت�سويت الم�س 
ال��ذي ج��رى يف بريطاني��ا لتحدي��د البق��اء او اخلروج م��ن الوحدة 
الأوروبي��ة، ا�ستمعت اىل حما���رة بروف�س��ور متخ�س�س بقوانني 
الوح��دة الأوروبي��ة ويف حما�رته قال �سيئا اث��ارين فهو قال اإن 
ال�سيا�سي��ني عل��ى ط��ريف النقا�س ي�ستخدم��ون كلم��ات وتعابري ل 
يفهمونه��ا واإن عالقتهم الأ�سا�سية مع اجلمهور هي اخلوف.عجيب 
ك��م ي�ستخدم اخلوف م��ن اجل ك�س��ب الأ�سوات "انتب��ه اإن انتخبت 
عك���س م��ا اأقول لك ف�س��وف يغ�س��ب اهلل عليك وتنته��ي وانت ج�سد 
ي�س��وى يف الن��ار!".ل بد ان يكون الن�سان حرا م��ن اخلوف قبل ان 

يكون له راأي!

اأحم��د ال�سع��داوي: م��ا ال��ذي كان يفعل��ه الوث��ن؟ انه يهت��م حتديداً 
باأوؤلئ��ك الذي��ن �سنع��وه؛ تلك القبيل��ة التي يفهم كالمه��ا، ويعرف 
عاداتها. يعيد على م�سامعهم المثال التي يحفظونها، والت�سبيهات 
واملج��ازات الت��ي ي�ستخدمونها يف كالمهم. اإن��ه حري�س اأن يبدوا 
له��م، هم وحدهم ولي�س �سواهم، بال�سورة التي يتوقعون اأن يرونه 
فيه��ا. يقدم للقبيلة خطة لدارة م�ساحلها، وتاأتي هذه اخلطة على 
ح�س��اب القبائل والقوام الخرى، الت��ي مل ي�سغل الوثن نف�سه حتى 
مبحاول��ة التع��ّرف عليه��م، اأو اإعط��اء اأي و�سف دقي��ق عنهم. اإنهم 
كائن��ات ما وراء احلدود، حدود القبيلة، وحدود وعيها.يهتم ب�س�سع 
نعل فرد من اأفراد القبيلة. بالقذى يف اأعينهم، ول عالقة له بحركة 
الف��الك، باحليت��ان النائمة يف ظلمات املحي��ط. بطعام قطيع من 
الوع��ول اختب��اأ يف كهف ثم ان�س��ّد عليه. الوثن يراق��ب قبيلته على 
م��دار ال�ساع��ة، بعي��ون مفتوح��ة ل ترم���س، ول يهتم ب��اأي �سوؤون 
اأخرى.ميوت الوثن مب��وت القبيلة. ويكون �سعيداً بهذا امل�سري، فهو 
جمرد قطعة حجر خ��ارج حدود القبيلة. جنمع الوثان يف متحف، 

وجنمع ق�س�سها يف كتاب.

أجمل تعليق في الفيس بوك:
 -اأن الإن�س��ان الغا�س��ب ال��دي األق��ى كلمة بدل حجرا ق��د ندم على 

فعلته تلك وعاد ليلقي النابامل والف�سفور.. ليتها كانت حجارة .
-الطائفي��ون واملتخلفون يرتاحون للتف�س��ريات والتحليالت التي 
جتع��ل "م�سكلتنا" م��ع الدين. يرتاح��ون لركنا الدين له��م، واأنهم 

يتحدثون با�سمه.
-اأن حت��ول الطائفي املتخلف اىل حامي ملنظومة القيم جتعل من 
ال�سخ���س املتن��ور وحتى امل�سل��م املعتدل اىل ع��دو لتلك املنظومة 
له��ذا يح�س��د الطائفي وراءه ما ي�ستطيع م��ن اأن�سار ملنظومة القيم 

تلك وما اكرثهم.

عجائب فيس بوكية:
-م��ن عجائب النتائج: �سف��ت جوارينه يرك���س وره اأبنه بالنعال، 

ميكن طلعت النتائج!!!!
-من عجائب ال�سائم العراقي: ما هو ال�سيء الذي ياأكل ول ي�سبع؟، 
عبالكم راح اأكوللكم النار، ل عيني اجلواب: هو العراقي بال�سحور.

"يوسف""تعدد الزوجات""اللحظات األخيرة لمكسيمليان"
ج��ان بول لورين ر�ّسام ونّحات فرن�سي، متّيزت لوحاته بتج�سيد موا�سيع تاريخّية 
مث��رية للج��دل اأراد اأن يو�س��ل من خالله��ا ر�سال��ة اعرا�س ومتّرد عل��ى ا�سطهاد 
ال�سلط��ات ال�سيا�سّية والكَن�سّية،  اأ�سهر لوحاته هي "اللحظات الأخرية ملك�سيمليان" 
تتح��ّدث عن اإع��دام اإمراط��ور املك�سي��ك "فريدري��ك مك�سيمليان" باأمر م��ن رئي�س 
جمهورّي��ة املك�سي��ك "بينيتو خواريز"، بع��د تن�سيبه من ِقَب��ل الإمراطور الفرن�سي 
نابلي��ون الثالث، اأ�سبح الليرايل "بينيتو خواريز" رئي�سًا للمك�سيك، يف فرة كانت 
فيه��ا الب��الد منه��ارة اقت�سادّيًا مّم��ا جعل��ه يتَّخّلف عن �َس��داد ديون��ه للحكومات 
الأوروبّي��ة، فقام��ت فرن�سا وبريطاني��ا واإ�سبانيا باإر�ساِل ق��ّوات بحرّية اإىل �سواحل 
خلي��ج املك�سي��ك للمطالب��ة بالّدي��ون، ان�سحبت فيما بع��د بريطاني��ا واإ�سبانيا ، اأما 
فرن�سا - التي كان يحكمها اآنذاك نابليون الثالث - اأرادت اغتنام الفر�سة ، اقتحم 
اأ�سطول فرن�سّي م�سّلح ولية فرياكروز، وبداأت حرب طويلة دامت �ست �سنوات، اأهّمها 
معرك��ة "بويبال"، ما ب��ني �سّتة اآلف مقاتل فرن�سّي م��دّرب كامل العتاد،وجمموعة 
نوا يف البل��دة بقيادة  م��ن األفي مقات��ل مك�سيكي قليل��ي اخلرة والتجهي��زات حت�سّ
اجل��رال "اإغنا�سيو زاراكوزا" ا�ستعداداً للهجوم الفرن�س��ّي، انتهت املعركة بانت�سار 
رج��ال خواري��ز كّل��ف فرن�سا م��ا يق��ارب خم�سمائة مقات��ل، لكن فرن�س��ا بقيت هي 
اجع وعّينت فريدري��ك مك�سيمليان  امل�سيط��رة وا�ستطاع��ت اإرغام خواريز عل��ى الرَّ
اإمراط��وراً للمك�سي��ك وبعد �سّت �سن��واٍت من احلرب تراَجعت فرن�س��ا، واعَتقَل رجال 

خواريز الإمراطور مك�سيمليان ونفِّذ حكم الإعدام يف حّقه عام 1867. 

تن�ر على الفي�س يف الوقت احلا�ر بع�س البو�ستات عن مو�سوع "تعدد 
الزوجات" ماخذين املو�س��وع من جانبه الديني، فكاتبني اأ�سحاب هذه 
البو�ست��ات يف بو�ستاتهم " �سنة تعدد الزوجات، �سنة نبوية �ريفة، علينا 
اأحياءها" ، وماخذين املو�سوع من جانبه الأجتماعي فكاتبني" البلد دا 
مي��ر بظروف �سعبة، والأرامل والعوان���س اأ�سبحوا كثريات، فالزم ن�ساهم 
يف حمايته��م وم�ساعدته��م"، الرد على هذا البو�ست م��ن اجلانب الديني " 
يا�ساحب البو�ست، اأنت مطبق كل ال�سنن النبوية ال�ريفة، وبقت على �سنة 
تعدد الزوجات!!!"، اأما من اجلانب الأجتماعي "فيا �ساحب البو�ست للخري 
اأوجه عديدة، تكدر ت�ساهم، وت�ساعد �ريحة الأرامل واليتامى، وتخ�س�س 
يوم��ني م��ن الأ�سب��وع وت�س��وف �سنو طلب��ات جارت��ك الأرمل��ة و�ساحبة 
الأيت��ام، ب��دون ما ت�سبب م�س��اكل بينك وبني جارت��ك وزوجتك، ونحييك 
عل��ى ه��ذه الروح الطيب��ة"، الأرملة اأن�س��ان عانت ما عان��ت ب�سبب فقدان 
زوجه��ا، كان��ت فتاة يف يوم من الأي��ام متناها رجل يج��وز اأف�سل منك، 
فم��ن اللوؤم اأخذ مو�س��وع يتعلق مب�ساع��ر واأحا�سي�س اأم��راأة بهال�سخرية، 
لأن م��ن تقراأ الأرملة مثل هذه البو�ست��ات راح حت�س باأهانة، ويجوز هذه 
الأرمل��ة تك��ون زوجة �سهيد بطل �سح��ى بروحه من اأجل وط��ن اين واأنت 

نعي�س بي، مو �سد ال�سحكة لكن يجب اأبعادها عن م�ساعر النا�س.

ك��ر يو�س��ف ج�سديًا وعقلي��ًا، وهو بطل باأع��ني الكثريين، لكن 
بطل��ه املف�سل ه��و �سوبرمان.يو�سف كان يف الرابعة من عمره 
فق��ط عندم��ا هاجم��ه مقنعون خ��ارج منزله يف بغ��داد. �سبوا 
عليه البنزين وحرقوه ثم هربوا، اأتاه الدعم الفائ�س من جميع 
اأنح��اء العامل.اأ�سبح يو�س��ف وعائلت��ه الآن يف لو�س اأجنلو�س، 
حي��ث �سمع��ه وال��داه ي�سح��ك ويلع��ب لأول مرة بع��د �سهر من 
الهج��وم. وهناك اأي�سًا، جتم��ع اأ�سخا�س لل�سالة من اأجله على 
البحر.من��ذ ذلك الوقت، اأجرى يو�سف ع��دة عمليات، وذكرياته 
ّيت متام��ًا. هو مثل  يف الع��راق والعن��ف ال��ذي تعر�س ل��ه حمحُ
العدي��د م��ن املراهقني، مهوو���س بكرة القدم ولدي��ه الكثري من 
الأ�سدق��اء، ومازال يحلم باأن ي�سبح طبيب��ًا لي�ساعد الآخرين.
لكنه يعلم اأن��ه قد ل ي�ستطيع اأن يرى وطنه خالل حياته.حياة 
عائلة يو�سف كالجئ��ني لي�ست �سهلة اأبداً، فو�سام، والد يو�سف، 
مل ي�ستط��ع العث��ور اإل عل��ى عم��ل ب��دوام جزئي، وه��و يريد اأن 
يعم��ل اأكرث.هم جميعًا يدركون اأنه��م حمظوظون جداً لنجاتهم 
وهربهم من احلرب وهذا ب�سبب لطف الغرباء حول العامل الذين 

ا�ستمروا بتمويل رعاية يو�سف الطبية.

سيلفيتدري رأي

متقاطعة كلماتالفرق اوجد 

خل�ست درا�س��ة اإىل اأن الن�س��اء، اللواتي تتجاوز 
اأعمارهن 50 عاما، اأقل عر�سة للوفاة بال�سكتة 
الدماغية، اإذا كن يربني قطة اأو كلبا.وبعد ح�ساب 
الزيادة يف الن�ساط البدين املطلوب من اأ�سحاب 

ال��كالب، تب��ني اأن انخفا�س خط��ر الوفاة 
بال�سكتة الدماغية مرتبط بربية القطط، 
اأكرث من ارتباطه بربية الكالب.ودر�س 

الباحث��ون ما يقرب من 4 اآلف حالة 
يف �س��ن اخلم�س��ني اأو اأك��رث ل تعاين 
م��ن اأمرا���س خط��رية، و�ساركوا يف 

درا�سة م�سحية ع��ن ال�سحة والتغذية 
ب��ني عام��ي 1988 و1994.وق��ال 

هوؤلء اإنهم يرب��ون حيوانات األيفة.
واأج��اب م�سارك��ون اآخ��رون اأي�سا 

اأ�سئل��ة ع��ن الن�س��اط  ع��ن 
الب��دين والوزن والطول 

وعادات التدخني وغريها من املخاطر ال�سحية. 
وكان اأكرث من ن�سفهم يعاين من زيادة الوزن اأو 
البدان��ة.وكان نح��و 35 يف املئة يربون حيوانا 
األيف��ا، كلب��ا يف الأغلب.ووفقا ملوؤ���ر الوفيات 
الوطن��ي فاإن��ه بدءا م��ن ع��ام 2006 تويف 11 
م��ن كل األ��ف �سخ�س ل يربون حيوان��ات األيفة، 
وذل��ك نتيج��ة اأمرا���س القل��ب والأوعية 
كل  م��ن   7 مقاب��ل  الدموي��ة، 
األ��ف م��ن مرب��ي احليوان��ات 
بال�سكتة  يتعل��ق  الأليفة.وفيما 
كان  حتدي��دا  الدماغي��ة 
الأليفة  اأ�سحاب احليوان��ات 
من الذك��ور عر�س��ة للوفاة 
بنف���س الق��در لك��ن الإناث 
كن اأقل عر�سة لذلك بن�سبة 

40 يف املائة.

قطة أو كلب بالبيت 
"لتقليل" خطر السكتة الدماغية

رسالة غرامية لجون كينيدي 
بـ90 ألف دوالر

تشيلسيا تلد في الجناح األكثر ترفا

�أفقيًا 
هدم  o �ملتقاطعة  �لكلمات  �بتدع  �لذي  �لأمريكي   1

مت�شابهان  o ومو�قع  نز�لت   2
�يرلند� جمهورية  عا�شمة   o حب   3

o ��ش����م عل����م موؤنث مبعن����ى نظر بحب  4 نو�ع����ري 
و�شغف.

طموحه. يف  �أو  �أد�ئه  يف  يرت�جع   o �له   5
ملاليزيا �لقدمي  �ل�شم   6

 o �ل�شتم����ر�ر  ع����ن  �لعم����ل  تعطي����ل  يف  ت�شب����ب   7
مهند�س �أملاين ��شرتك يف �شنع �شيارة مر�شيد�س

8 وح����دة قيا�����س متناهي����ة �ل�شغر تع����ادل جزء من 
�مللي����ون من �ملليم����رت o حو�س مو�شى بل����دة لبنانية 

تقع يف �لبقاع �شرقي لبنان
حافظ �حلليم  لعبد  �أغنية   9

�ملعلقات �أ�شحاب  من  جاهلى  �شاعر   10

عاموديًا
�أو موجبة  �ملادة م�شحونة ب�شحنة �شالبة  م���ن  1 ذرة 

�ل�شاي مع  ي�شتخدم  عطري  نبات   o
حايل  o بيوت   2

�أثن���اء  دع���اء   o �لو�لدي���ن  �ح���د   o عط���ف  ح���رف   3
�ل�شالة.

o �شاعر فرن�شي معا�شر متيز �شعره  4 نزيف �لأنف 
بالتعقيد )بول ....(.

يف  �لكربي���ت  رم���ز   o ينق����س   o و�ح���د  ن�ش���ف   5
�لكيمياء

�ل�شيء ونفاده  �نتف���اء   o �لزرع )معكو�شة(  �شقي���ا   6
)معكو�شة(.

فيها من �حل���زن و�ل�شغط و�لغ�شب  نف�شية  7 حال���ة 
�لكثري o ي�شبح طريا.

للكمبيوتر كاأو�مر  �أو  للرتفيه  �لأحد�ث  �شل�شلة من   8
بالعم���ى و�ل�شمم  كان���ت م�شاب���ة  �أمريكي���ة  �أديب���ة   9

و�لبكم
مائي حاجز   o منقر�س  �شخم  ز�حف  حيو�ن   10


