
�إن  �لأوروب��ي،  �لحت��اد  يف  كب��ر  م���رع  ق��ال 
�للغ��ة �لإجنليزية ثاين لغة يف �لع��امل ولغة �لعمل 
�لرئي�سية يف م�ؤ�س�سات �لحتاد �لأوروبي قد ل تظل 
لغ��ة ر�س��مية يف �لحتاد مبجرد خ��روج بريطانيا 
م��ن �لتكتل. ومن �س��اأن �لتحرك �لرم��زي، �لذي قد 
ل يك���ن قابال للتطبي��ق، �أن يقلل م��ن نف�ذ لندن 
يف �لق��ارة ويثر غ�سب �لأيرلنديني. ومن حق كل 
دولة ع�س��� بالحتاد حتديد لغة و�حدة بالحتاد، 
ورغم �أن �لإجنليزية �أكرث �للغات حتدثا يف �أوروبا 
وهي �لل�سان �لر�سم��ي يف ثالث دول �أع�ساء، فاإن 
بريطاني��ا هي �ل�حيدة �لت��ي �ختارتها ر�سميا يف 
بروك�س��ل و�ختارت �أيرلند� �للغة �لغيلية و�ختارت 
مالطا �للغة �ملالطية. وقالت رئي�سة جلنة �ل�س�ؤون 
�لد�ست�رية بالربملان �لأوروبي، د�ن�تا ه�برن، يف 
م�ؤمت��ر �سحفي عن �لتد�عيات �لقان�نية ل�ستفتاء 
بريطاني��ا عل��ى �خل��روج م��ن �لحت��اد �لأوروبي 
"�لإجنليزية لغتن��ا �لر�سمية لأن �ململكة �ملتحدة 
�ختارته��ا. و�إذ� مل يكن معنا �ململكة �ملتحدة فلن 
يك��ن لدينا �للغة �لإجنليزية". و�أو�سحت ه�برن �أن 

�لإجنليزي��ة رمبا تبقى لغة م�ستخدمة حتى و�إن مل 
تب��ق لغة ر�سمي��ة، م�سيفة �أن �لإبق��اء عليها كلغة 
ر�سمي��ة �سيتطل��ب م��فقة جميع �ل��دول �لأع�ساء. 

و�أ�س��ارت ه�ب��رن �إىل �أن �لل��ئح ق��د تتغر �لق��عد 
ب��دل من ذلك لت�سمح لل��دول باأكرث من لغة ر�سمية 
و�ح��دة. وكان��ت �لفرن�سي��ة ه��ي �للغ��ة �ملهيمن��ة 
يف م�ؤ�س�س��ات �لحت��اد �لأوروبي حت��ى ت�سعينات 
�لق��رن �لع�ري��ن، حني دخل��ت �للغ��ات �ل�س�يدية 
و�لفنلندي��ة و�لنم�ساوية لتع��ادل �لكفة بالإ�سافة 
للج���ء دول و�س��ط و�رق �أوروب��ا ل�ستخد�م �للغة 
�لإجنليزي��ة كلغ��ة ثانية. وترتج��م وثائق �لحتاد 
�لأوروبي ون�س��س��ه �لقان�نية �إىل جميع �للغات 
�لر�سمية وعددها 24، و�إذ� فقدت �للغة �لإجنليزية 
�لربيطاني��ني  عل��ى  ف�سيتع��ني  �لر�سمي��ة  �سف��ة 
�إج��ر�ء �لرتجم��ة باأنف�سه��م. و�لإجنليزي��ة و�ح��دة 
م��ن �للغ��ات �لث��الث �مل�ستخدمة للتق��دم بطلبات 
حق�ق بر�ء�ت �لخ��رت�ع يف �لحتاد �لأوروبي، �إذ 
ي�فر هذ� للباحث��ني �ملتحدثني بالإجنليزية ميزة 
ع��ن مناف�سيهم �لذين يتحدث�ن لغ��ات �أخرى. ومل 
تقبل فرن�سا �أب��د� خ�سارتها �للغ�ية وفر�ست �للغة 
�لفرن�سي��ة كلغ��ة م�ستخدم��ة مكافئة رغ��م �أن عدد 
�ملتحدثني بها من م�س�ؤويل بروك�سل يف تناق�ص.            
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 يف حادث��ة غريب��ة، �ت�سل زوج��ان �أمركيان يف 
ولي��ة وي�سك�ن�سن، باإد�رة �لط����رئ، طلبا للنجدة 
م��ن قط �ألي��ف، قال �إن��ه "يحتجزهم��ا" يف �لبيت.
و�ت�سل��ت �لزوج��ة على �لط��رئ، قائل��ة: "قد يبدو 
�لأم��ر غريبا، لكن ثمة ق��ط يت�رف ب�سكل جمن�ن 
بعدم��ا هاجم زوج��ي، ولقد �أ�سبحن��ا �لآن مبثابة 
رهينتني يف بيتنا". ومتكن �لزوجان من �حل�س�ل 
على م�ساعدة، وجرى �إخر�ج �لقط من �لبيت قبل �أن 
يت��م عر�سه على هيئة مر�قب��ة �حلي��نات �لأليفة، 
وف��ق ما نقل��ت �سحيف��ة "�إندبندن��ت" �لربيطانية. 
وذكر �مل�س��در �أن �أيا من �لزوجني مل ي�سب باأذى، 
بالرغم من �لهلع �لذي �أ�سابهما ودفعهما �إىل طلب 
�مل�ساع��دة. و�سبق �أن طلبت �أ���ر �أمركية م�ساعدة 
للتحك��م يف حي��نات �أليفة تربيه��ا د�خل �لبي�ت، 
لكنه��ا ق��د تك�س��ف عن "�سل���ك عني��ف" يف بع�ص 

�لأحيان.

كاريكاتير

هذه الزاوية لرصد اهم القضايا 
والتعليقات التي يتندر بها العراقيون عبر 

مواقع التواصل االجتماعي 

قالوا في صفحاتهم 

علي �سام: �ل�طن لي�ص حكر� لأحد وحني ُيحتكر ل يك�ن وطننا.
هذه �لفكرة تر�ودين منذ فرتة وتتعمق يف كل مرة تخطر يف بايل. 
لي���ص �سحيح��ا �أن نتهم بع�سن��ا بالعمالة �أو �لنح��الل �أو �أي من 
�ل�سفات �لعجيبة �لتي نهاجم بها �أبناء بالدنا.من حق �لعر�قي �أن 
يك�ن مغرما بال�سيا�سة �لإير�نية ومن حقه �أن يعجب بالر�أ�سمالية 
�لمريكي��ة �أو �ل�سرت�كي��ة �لأملانية �أو �لرو�سية.م��ن حق �لعر�قية 
و�مل�رية �أن تلب�ص �أزياء �فريقية �أو فرن�سية �و حتافظ على �أزياء 
حملية ومن حقها �أن ترق�ص �أن �ر�دت و�أن تغني.�سخ�سيا �أت�س�ر 
�إنني كان�سان ن�ساأ يف �لعر�ق تعلمت �أ�سياء كثرة خطاأ لأن �لعر�ق 
ح��ني ن�ساأت كان بل��د� دكتات�ريا و�لدكتات�ري��ة بطبيعتها تخلق 
�س��كال خا�سا ت�سميه �مل��طن �ل�سال��ح �و �لفا�سل �و �ل�طني لكن 
هذه �أفكار دكتات�رية ويجب علينا �أن نر�جعها ونتخل�ص منها.�أن 
كان �ل�ط��ن وطنا فلي�ص هناك �سكال و�ح��د� للم��طن.�ل�طن لي�ص 
�ساح��ة قتال يرت��دي فيها �جلميع �أزياء م�ح��دة ليك�ن�� مقاتلني 
ي��رددون �غنية و�ح��دة و�سعار� و�حد� .نحن ننا���ر �لدكتات�رية 
ح��ني ننادي ب�ط��ن لطائفة ووط��ن لعرق ووطن لدي��ن-كل هذه 
��سكال من �س�رة م�حدة ل يحق لالإن�سان �أن يخرج عنها. �ل�طن 
يعني حق �لفرد �أن يختار �سكله ور�أيه ولبا�سه و�كله و�أن ُيعرب عن 
نف�س��ه ويعار�ص ويرف�ص ويرق���ص ويغني.لي�ص هناك جرم ��سمه 
�أن تك���ن �أن��ت. م�سكني يا وطن��ي فحتى �أنت مل يع��د من حقك �أن 

تك�ن �أنت.
�سي��اء جبيل��ي: ��ستطاع �جلن�د، زم��الء و�سام، �أن يق��ر�أو� �لكلمة 
�لأوىل �لت��ي و�سمه��ا على �سدره قبل �أن ُيقتل وهي كلمة " �أُريد ". 
يف ح��ني ما ز�لت �لكلمة �لثانية جمه�لة، فقد �خرتقت �لر�سا�سة 
قلب��ه من �خللف، و�جتثت كتلة من �س��دره، ف�ساعت معها �لكلمة 
�لأخرى. حمل�ه �إىل ذويه يف �جلن�ب. وما �أن فتح�� �لنع�ص، حتى 

�ألقت �مر�أة حا�رة �لر�أ�ص ملفعة بال�س��د، بنف�سها على �سدره. 
عندئذ، علم�� �أنه كان يريد �أمه.

عجائب فيس بوكية:

من��ت باللي��ل ماك� �سي، كع��دت �ل�سب��ح لكيت �سن��دوق �لر�سائل 
يك���ل: �ك� ١٣٢ و�ح��د د�زلك ر�سال��ة. �حلقيقة خف��ت، كلت هاي 
�كي��د �سفحتي خمرتقة، و�ملخرتقها م�س�يلي زفة وتار�سها �س�ر 
ك�ل�ل��سي��ة، و�جلماع��ة د�زيل��ي ر�سائ��ل ��ستغر�بية، چ��ان �فتح 
�لر�سائل، طلع �لي�م عيد ميالدي. �حلقيقة �ين �لعام �لفات �س�يته 
خا�ص، يعني ب�ص �ين �عرفه، ومنت و�ين كل ظني باقي على حطة 
�لع��ام، ب���ص �لظاهر �ك� تغر�ت ما �دري بيه��ا، وهاي �ملتغر�ت 
خلتن��ي م��ا �عرف �سل�ن �رد على �لكلمات �لت��ي ين�سح منها �ل�د 

وينام بني طياتها �ل�رد.

أجمل تعليق في الفيس بوك:

- لي���ص كل م��ن لدي��ه �ذن ي�سمع ولي�ص كل من ل��ه عني يرى �نها 
حقائ��ق يجب �أن تع��رف. ث��م �أن كل �لروؤو�ص بد�خله��ا مخ. ولكن 
ك��م منهم م��ن يعرف �ن ي�سغل هذ� �جلهاز لي���ؤدي و�جبه بال�سكل 
�ملطل���ب. - �ذ� �سّح��ت "�لأخبار" �أن درج��ة �حلر�رة �لعظمى يف 
بغ��د�د �لي�م ه��ي 55ْ مئ�ي فاأبرونه �لذّم��ة، �لأ�سب�ع �جلاي ر�ح 

نتبّخر!!

"ياسر man""االنغالق االجتماعي""فخر عراقي"
- ت��دري �لدكت���ر �لعر�ق��ي �حم��د عبد �لك��رمي �لأعرجي ح�سل عل��ى جائزة 
�لبت��كار �لعلمي �ملمي��ز يف كهربائي��ة �لقلب.وه��ذه �جلائ��زة �أف�سل �إجناز 
علمي يف كهربائية �لقلب، وقد مت  تكرميه يف حفل خا�ص يف مدينة كاناز�و� 
يف �لياب��ان، ويعت��رب �لدكت���ر �حمد �ول �أجنب��ي يف تاري��خ �ليابان يح�سل 
عل��ى ه��ذه �جلائ��زة.- تدري عاي��دة ندمي �ساع��رة وملحنة وعازف��ة ومغنية 
عر�قي��ة، متزج م��سيقاه��ا �مل�ست�حاة م��ن �لرت�ث بني �ملا�س��ي و�حلا�ر. 
فم�روعه��ا ه� تقدمي �لتن�ع �لثقايف �لعر�ق��ي ب�سكل خا�ص و�لعربي ب�سكل 
عام، و�لتعريف باحل�سارة من خ��الل �مل��سيقى �ملعا�رة و�لبديلة. كرمت 
�لفنانة �لعر�قية عايدة ندمي، من خالل �ختيار �لإذ�عة �ل�س�يدية لها لتاأليف 
مقط�ع��ة م��سيقية مبنا�سبة �حتفال �لإذ�ع��ة �ل�سن�ي.- تدري �لفنان �سفاء 
�ل�ساع��دي �ول ملحن عر�قي ي�سجل يف نقاب��ة �مللحنني و�ل�سعر�ء �لرنويجية 
بعد �جتياز �ملر�ح��ل �ملطل�بة و�ملعقدة و�لنقاط �لتي يجتازها �مللحن. يعد 
�لفن��ان �سفاء �ل�ساعدي �مللحن �لعر�قي �ل�حيد يف �لرنويج ومن �أحد �أف�سل 
خ��رة �لعازفني يف �وربا وميتاز بالعزف على �أكرث من �لة كالناي و�لبيان� 
و�لكيب���رد �ل���ريف و�لآلت �لإيقاعي��ة كافة وه��ذ� ما �ساع��ده يف �لتاأليف 
و�لت�زي��ع و�ل�ستماع �ىل �ر�ء �لخري��ن وجعله يكت�سب �خلربة من �لأوربيني 

�لعازفني ومن زمالئه �لفنانني �ملقربني له.

 �أرتب��ط ه��ذ� �مل�سطلح بكتاب��ات ماك�ص في��رب. قد �عترب في��رب �أن �لنغالق 
ه��� �أح��د �ل��سائ��ل �لتي تتحرك م��ن خالله��ا �لطبقات �لتجاري��ة و�ملالكة 
عل��ى مت�سل من �ل�رعي��ة، و�إعادة �نتاج فر�ص حياته��م يف �جتاه �لطبقة 
�لجتماعي��ة ومكانة �جلماع��ة. ويف �لجتاه نف�سه يلفت ج���رد�ن �لنتباه 
�إىل م��ا تق�م به جماعة من �ل�ستبعاد �لفع��ال جلماعة �أخرى"، بينما يرى 
بري��ان ب��اري: " �أن �ل�ستبع��اد �لجتماعي ل يعدو �أن يك���ن �إعادة ت�سمية 
مل��ا �عت��اد �لنا�ص ت�سميت��ه ب� “�لفقر"، �أم��ا ما ي�سمى بالتعري��ف �لإجر�ئي 
لال�ستبع��اد �لجتماع��ي فه��� ين�سب على فك��رة �مل�سارك��ة، �إذ " يعد �لفرد 
م�ستبعد�ً �جتماعيًا �إذ� كان ل ي�سارك يف �لأن�سطة �لأ�سا�سية للمجتمع �لذي 
يعي�ص في��ه"، وجند باأنه تعري��ف قا�ر عن �لإحاطة باأ�س��كال �ل�ستبعاد، 
فع��دم �مل�ساركة ق��د تك�ن خي��ار�ً �إر�ديًا، فم��اذ� عن �ل�ستبع��اد �لق�ري؟! 
ل �سيم��ا يف �ملجتمع��ات ذ�ت �ملنظ�مات �ل�ستبد�دي��ة، �إذ ت�ستفيد �ل�سلطة 
�ملهيمن��ة ع��ادة م��ن ت���رذم �ملجتم��ع و�نق�سام��ه �إىل جماع��ات متفرقة 
لإح��كام �ل�سيط��رة عليه، ما يدفع جماع��ة �ل�سلطة �إىل دع��م �إنتاج �لأن�ساق 
�لأيدي�ل�جي��ة �ملكر�سة ملظاه��ر �ل�ستبعاد، وذلك من خ��الل تر�سيخ فكرة 
م�روعية �ل�سلطة وتربير �لت�سلط مقابل تهمي�ص �لآخرين �مل��س�عيني يف 

عزلة �جتماعية ق�رية ل تتيح لهم �مل�ساركة �لفعلية يف �حلياة �لعامة.

من �لرب�مج �لي�مية �لتي تقدم �ىل �مل�ساهد �لعر�قي يف �لليايل 
�لرم�سانية، برنامج يا�ر مان.

وه��� م��ن �لرب�م��ج �لت��ي ت�سن��ف باأنه��ا ترفيهي��ة وم�سلي��ة 
وم�سحكة.

  لك��ن بع���ص �لناقدين و�سف �لربنامج بالغ��ر ترب�ي ومييل 
�ىل �لبت��ذ�ل يف كل �سيء، �بتد�ًء م��ن �سخ�سية مقدم �لربنامج 

�إىل طريقة عر�سه. 
و�نته��اًء ب��رد �أفع��ال �ل�سي��ف �لعنيف��ة و�لتي متي��ل �ىل �إثارة 

�لغر�ئز �ملتدنية عند �لن�سان
. و�س��ف �لناقدون �لربنامج و�لذي يعر�ص على ماليني �لنا�ص 
باأن��ه غ��ر �أخالقي وغر ترب�ي وغر ممت��ع! لأنه ي�سيع ثقافة 
�لعنف و�ل�رب و�لهانة و�ل�ستفز�ز من �أجل �إ�ستدر�ر �سحكة 
�ساذج��ة من �مل�ساهدين، ولأنه ي�سجع على �إثارة �أحط �لنزعات 

�لب�رية، 
حيث يلجاأ �ملقدم �ىل �إذلل متعمد ل�سيفه،

 مم��ا يدع� �ل�سيف للثاأر من كر�مته عن طريق �ل�رب بعد �ن 
ي�ستنفد كل م�ساعيه يف تاليف وقاحة �ملقدم �ملتعمدة.

سيلفيتدري رأي

متقاطعة كلماتالفرق اوجد 

للطف�ل��ة  �ملتح��دة  �لأمم  منظم��ة  �س��ددت   
)ي�ني�سي��ف(، يف تقريرها �ل�سن���ي، على �أول�ية 
حت�سني و�س��ع �لأطفال �لأك��رث حرمانا. و�أو�ست 
�لع��امل  �أطف��ال  "و�س��ع  تقريره��ا  يف  �ملنظم��ة 
�أهد�ف  2016" بت�ريع وت��رة �لتقدم وحتقيق 
�لتنمية �مل�ستد�م��ة، �لتي و�سعتها �لأمم �ملتحدة 
يف �سبتم��رب �ملا�س��ي، للع��ام 2030. وك�سف��ت 
�لي�ني�س��ف �أنه بحل���ل �لع��ام 2030، وحتى ل� 
��ستم��ر �لتق��دم بال�ت��رة نف�سه��ا ف��اإن "�أكرث من 
165 ملي�ن طفل �سيعي�س�ن يف فقر مدقع"، 90 
يف �ملئ��ة منهم يف بل��د�ن منطقة �إفريقيا، جن�ب 
�ل�سحر�ء. كما �سيم�ت 69 ملي�ن طفل "حتت �سن 
خم���ص �سن��ت ب�سبب �أمر��ص ميكن �ل�قاية منها 
�إىل حد كب��ر، ن�سفهم من بل��د�ن منطقة �إفريقيا 
جن���ب �ل�سحر�ء"، بال�ساف��ة �إىل "750 ملي�ن 
�م��ر�أة �سيتزوجن وه��ن يف �سن �لطف�ل��ة". بينما 

�سج��ل �لتقرير �نخفا���ص معدل �ل�في��ات بن�سبة 
53 يف �ملئة ل��دى �لأطفال �لذين تقل �أعمارهم 
عن خم���ص �سن��ت، وتقلي�ص ن�سب��ة �لفقر �ملدقع 
�إىل �لن�س��ف من��ذ ع��ام 1990. وق��ال م�ساع��د 
�ملدير �لع��ام للي�ني�سف، جا�س��ن ف�ر�سيث " �إذ� 
مل نركز عل��ى �لأطفال �لأكرث حرمانا فلن نتمكن 
م��ن حتقيق تق��دم ب�رع��ة �أكرب" و�سيك���ن لذلك 
"تاأثر �سلبي خطر" وع�دة �إىل عدم �ل�ستقر�ر". 
فيم��ا �أ�س��ار مدير �لربنام��ج، تيد �ساي��ن، �إىل �أن 
�لأطفال �لأكرث فقر� ي��جه�ن خماطر �مل�ت قبل 
�سن �خلام�س��ة، �أكرث مبرتني من �ملع��دل �لعادي. 
وت�سببت �لنز�عات يف نزوح �ستني ملي�ن مهاجر 
بينهم 30 ملي���ن طفل. و�سدد �لتقرير �أي�سا على 
"�مل�س��او�ة يف �لتعليم"، حيث �أن �أكرث من 124 
ملي���ن طفل ل يذهب���ن �إىل �ملدر�س��ة �لبتد�ئية 

ول �إىل �ملرحلة �لأوىل من �لتعليم �لثان�ي.

اليونيسيف. توقعات "مزعجة" عن الفقر 
وأطفال المستقبل

قط "يحتجز" أسرة 
أميركية في بيتها

االتحاد األوروبي قد يلغي اإلنجليزية كلغة رسمية

�أفقيًا 
حمتلة �سورية  ه�سبة   1

ل�سوريا جارة  دولة   2
o هز�ر ولعب 3 منطقة �سياحية �سورية 

نر�سخ لن  �سوف   o بالغ  �سخ�ص   4
�س���وى  مبعن���ى   o �سم���اوي  ج�س���م   5

)مبعرثة(
تر�أ�ص  o �لأعلى  يف  �مل   6
�لقلم نقلم   o �سغري  نهر   7

 o باملاء و�لنباتات  مليئة  �سبخة  �أر�ص   8
قرية �سورية قرب �حلدود �للبنانية

�جنبية عملة  وحدة   o للنفي   9
10 مدينة �سورية جنوب جبال طورو�ص 

قرب �حلدود �لرتكية

عاموديًا
 o 1 �ساح���ة �ل�سهد�ء و�سط دم�سق

�أهال )بالعامية(
موبايل  o ملل   2

و�ملنبع �لأ�سا�ص   3
 o 4 �ل�سخ�ص �لذي يتوىل �لأمور 

يف �ل�سلم �ملو�سيقي
�لالحرب  o ثياب   5

�سنف  o نا�سب  حرف   6
�ملنم���ق  �خلط���اط  �أو  �لكات���ب   7

لكتابته o نزيل �لو�سخ باملاء
ر�حل �سوري  عربي  �ساعر   8

قدمية �سورية  مملكة   9
�سوريا �أ�سو�ق  �أهم   10


