
وافق��ت �رشك��ة فرياي��زون لالت�ص��االت عل��ى �رشاء 
البوابة االإلكرتونية ل�رشكة ياهو، بح�صب العديد من 
التقاري��ر ال�ص��حفية التي نقلت عن م�ص��در جمهول 
وحيد. ومن املتوقع اأن تعلن ال�ص��فقة ب�صكل ر�صمي 
قب��ل فت��ح االأ�ص��واق. وبزغ��ت فرياي��زون يف االأيام 
االأخ��رية عل��ى اأنه��ا املر�ص��ح االأوف��ر حظ��ا ل�رشكة 
االنرتن��ت املتع��رة.  وم��ن املتوقع اأن تبي��ع ياهو 
خدم��ة الربي��د االإلكرتوين اخلا�ص��ة به��ا ومواقعها 
االإخبارية واالقت�ص��ادية والريا�ص��ية باالإ�صافة اأو 
اأدواتها االإعالنية حتت �ص��غط حملة االأ�ص��هم الذين 
�ص��ئموا م��ن تراجع عائ��دات ال�رشكة خ��الل الثماين 
�ص��نوات االأخرية. وبعد اكتمال البيع، �ص��وف ت�صبح 
ياهو �رشكة قاب�ص��ة ميتلكها علي بابا غروب، رائد 
التجارة االإلكرتونية ال�ص��يني، وياهو اليابان. ومن 
املرجح اأن تنهي ال�ص��فقة م�صرية املديرة التنفيذية 
لياهو ماري�صا ماير، وهي املديرة التنفيذية ال�صابقة 
لغوغل التي اأخفقت يف تبديل حظوظ ال�رشكة، التي 
�ص��هدت تراجع��ا قب��ل اأربع �ص��نوات. وعان��ت �رشكة 
ياه��و م��ن ك�ص��اد كب��ري وطوي��ل عل��ى الرغ��م م��ن 

املكا�ص��ب املادية التي يحققها �ص��وق االإعالن التي 
بلغ��ت 160 مليار دوالر، وفق��ا ل�رشكة اإي ماركتري 
لالأبح��اث. وتدفقت معظم االأم��وال اأو حمرك البحث 
العمالق غوغل ورائد �ص��بكات التوا�صل االجتماعي 
في�ص��بوك، وهما اثن��ان فقط من ال���رشكات العديدة 

الت��ي تفوق��ت عل��ى ياهو، ال��ذي تراجع م��ن �رشكة 
تق��در قيمتها ب� 130 مليار دوالر اأو �رشكة متعرة. 
وعق��ب اكتمال ال�ص��فقة، �ص��يتحول ياه��و اأو �رشكة 
قاب�ص��ة حل�ص��تيها يف عل��ي باب��ا، رائ��دة التجارة 

االإلكرتونية يف ال�صني، وياهو اليابان.
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 يخلد الر�ص��ام ويل�صون روغا�س بري�صته ا�صم 
بابل��و اإ�ص��كوبار، اأ�ص��هر تاج��ر خم��درات يف 

كولومبيا. 
ويقول الر�ص��ام ويل�ص��ون، يف حديقة مبدينة 
ميدل��ني الكولومبي��ة، اإن��ه ير�ص��م اإ�ص��كوبار 

لتلبية طلبات ال�صياح
م�ص��ريا اأو اأن اللوحات التي يكون فيها تباع 
اأكر من غريها. ويعترب اإ�صكوبار، الذي تويف 
ع��ام 1993، �ص��ابع اأغنى رج��ل يف العامل، 

وفق ت�صنيف جملة الفورب�س. 
وجم��ع ثروته، التي تقدر ب� 30 مليار دوالر، 
م��ن بيع املخدرات وغ�ص��يل االأموال. وارتبط 
ا�صم بابلو طوال �صنوات بالعنف والكوكايني، 
حيث �ص��نع ثورة يف جت��ارة املخدرات، قبل 

اأن يتحول اأو ملك الكوكا يف كولومبيا.

كاريكاتير

هذه الزاوية لرصد اهم القضايا 
والتعليقات التي يتندر بها العراقيون عبر 

مواقع التواصل االجتماعي 

قالوا في صفحاتهم
حامد املالكي: انهم يحتكرون اهلل، يف�ص��لونه على قدر اطماعهم ال�صيا�ص��ية، 
فتارة اهلل ذّباح وقاطع رقاب، من اأجل الق�صاء على التهمي�س ال�صني، وتارة 
اخ��رى ل�س ي���رشق املال بحج��ة املظلومي��ة ال�ص��يعية، ال االحزاب ال�ص��نية 
نفعت �ص��ّنة العراق، فها هم يفرت�صون العراء حتت �صم�س حارقة ت�صل درجة 
حرارته��ا اأو م��ا فوق اخلم�ص��ني )تخيل طفل��ك معهم( وال االحزاب ال�ص��يعية 
نفعت �ص��يعة العراق، فال زال ابن الب���رشة ي�رشب ماء ماحلا، وابن املكرودة 

يبيع يف الطرقات.
انهم ي�رشقون الحزابهم فقط، فقط، ومل يخرج لنا من ي�ص��األ: "من اأين متول 

هذه االحزاب؟".

زي��د عمران: اأو الع��رب الناجني من احلرب ..اأعرف اأن اأعدادكم لي�ص��ت كثرية 
بع��د اأن اأحرق��ت احل��رب كل الكائن��ات احلية على ظه��ر هذه الب��الد، لكنكم 
م�صتقبلنا يف اإ�صتمرارية اجلن�س العربي ومقدرته على النمو من بني �رشطان 
االإنقرا�س. اأخربوا اأوالدكم اأن اهلل يحب احلياة ويحب من يحب احلياة ويريد 
من الب�رش اأن يعي�ص��وا اأطول فرتة ممكنة من اأعمارهم ب�ص��عادة واأخربوهم اأن 
اأحب اإن�صاٍن اأو اهلل هو اأكربكم قلبًا واأكركم ع�صقًا واأطولكم غزاًل واأن ال�صالة 
يف الدي��ن اجلدي��د ه��ي اأبت�ص��امتني وُقبلت��ني، ال��زوج يقبل زوجته ويبت�ص��م 
الأطفاله والعا�ص��ق يقبل حبيبته ويبت�ص��م لبائع الذرة على �صاحل الكورني�س 

والولد يقبل اأمه واخته ال�صغرية وييبت�صم بوجه اأباه وجده.
اأخربوه��م اأن اهلل ق��د خل��ق م��ن قبلكم خلق��ًا اأحرق��وا االأوط��ان بالبحث عن 
مر�ص��اته وه��و غري را���سٍ عنه��م واأن اهلل ال يري��د منكم غري �ص��عادتكم وال 
تبحث��وا عن��ه الأنه موج��وٌد يف قلب كل واح��د منكم. اأخربوه��م اأن الدين هو 

احلب واالأمل يف حياٍة مرفهة واأن اهلل يحب اأن يراكم ت�صحكون.
علي �ص��ام: كثرية هي االأغاين التي �ص��معتها باأكر من �ص��وت وال �ص��ك لدّي 

اإنني غنيت اأكر اأغاين عبد احلليم حافظ وفريوز ب�صوتي.
الفرق دون �ص��ك كبري جدا بني اأن ت�ص��مع اأنت عمري ب�ص��وت اأم كلثوم وبني 
اأن ت�ص��معها ببحة �صاحبك علي. العربة لي�ص��ت يف كلمات الن�س فاأنا احفظ 
اأغاين فريوز بل هي دائما يف �ص��وت واح�ص��ا�س املغني ولو كان الن�س هو 

االأ�صا�س ال�صتمع كل �صخ�س ل�صوته وهو يغني.
العربة لي�صت يف الن�س... العربة لي�صت يف الن�س.

أجمل تعليق في الفيس بوك
- من نزور مري�س للم�صت�صفى، ناخذ ويانا كيلوين برتقال، يتحول املري�س 
اأو �صاحب حمل ع�صري... ما عدنا ثقافة اهداء الزهور الطبيعية، ميكن يف كل 
 بغداد  حمل او اثنني لبيع  الزهور  ، ا�ص��وكت و�ص��لون ت�صري عدنا هاي  الثقافة    

الرقيقة؟ بلكي ترق قلوبنا على بع�س، نهاركم طيب.
- ح��ني ينتف��ي احلب تبداأ الغ��رية، احلب فعل ح��ر، الفعل احلر ه��و ماتفعله 
لتمن��ح االآخر م�ص��احة اأكرب من احلرية الأجل اأن يحقق ذاته كما ي�ص��اء، متى 
ي�صاء، اأين ي�صاء ومع من ي�صاء كاأن ت�صرتي طائرا جمياًل وتطلقه للعا�صق اأن 

يفعل ماي�صاء وللغرية احلجر.

عجائب فيس بوكية
ال�صوك مزدحم ،وهو ا�صال �صايد واحد وجحيم من احلر،والريك�صونا والنيفيا 
تركت مواقعها من ا�ص��بوع و�ص��لمت ا�صلحتها ، وحده �صمينه مت�صي وي طفله 
ا�ص��من م��ن امها، توقف��ت وقطعت الطريق عل��ى النا�س ، قالت االم : "ام�ص��ي 
ال اجيب��ج براج��دي "، الطفل��ة مل ت�ص��تجيب ، قال��ت االم : "والنب��ي حجيب��ج 
براجدي" ، �ص��ار ازدحام و�رشنا النرى القادمني من اجلهة االخرى ، قالت 
االم : "�ص��كتتلج م��ن اخذتي من جيب اب��وج 500 وهو نامي ،والنبي حجيبج 
براج��دي" ، النا���س كلها ق��ررت تبجي الأن ماكو حل ، اين متت من ال�ص��حك 
، �ص��ايب ما�ص��فته ، �صمعت �ص��وته فقط ، قال : "ولج �صني نبات هنا ،ال انتي 

جايبته براجدي وال خمليتنه من�صي".

"كنفاني"" ال أنتمي""فان كوخ"
ولد فن�صنت فان كوخ يف غروت –زندرت، يف هولندا يف 30 
مار�س عام 1853 ور�ص��م اول لوحة وكان يف 27 من عمره 
ومل ينتظر اأو اأحد ليعلمه ومل ينظر اأو نف�ص��ه باأنه اأ�صبح كبري 
بالعمر، وكانت اأول اعماله الناجحة هي لوحة اكلة البطاطا 
يف عام 1885. واي�صًا عرف فان كوخ بلوحاته الذاتية حيث 
قام بر�ص��م نف�ص��ه اكر من 20 مرة ليكت�صف مهارات جديدة 
بني عامني 1886 و 1889. كان ير�صم اأغلب لوحاته بدون 
فر�ص��اة حيث كان يق��وم بن�رش الطالء من االنب��وب مبا�رشة 
. لوحت��ه االكر �ص��هرة ق��ام بها وه��و يف م�ص��فى لالمرا�س 
العقلية فن�صنت فان كوخ قام بر�صم اكر لوحاته �صهرة ) ليلة 
النجوم (عندما كان يقيم يف امل�صت�ص��فى النف�صي �صان رميي 
يف فرن�ص��ا ب�صبب ا�ص��طراباته الع�ص��بية التي كان يعانيها، 
وو�ص��ع حتت عناية دكت��ور يدعى ثيوفل. ر�ص��م هذه اللوحة 
للمنظ��ر الذي تخيله خارج غرفته يف امل�ص��ح، وكتب الأخوه 
ثي��و يف ذل��ك الوقت “املوت مثل رحل��ة اأو النجوم، ان متوت 
ب�ص��الم كاأن تذه��ب اأو هن��اك �ص��رياً على االق��دام ” واللوحة 

موجودة االآن يف متحف نيويورك للفن احلديث.

 ال اأنتمي ملن يتحدث با�صم الطائفة والعرق والقومية، والتجارب اأثبتت لنا 
اأن كل من حتدث بل�صان عن�رشه وفئته جلب اخلراب والويل لعن�رشه وفئته 
اأواًل ث��م باق��ي اأبناء الوطن.اإن كان يل اأم��ل، وال ميكن العي�س من دون اأمل، 
فاأن جند، يف امل�ص��تقبل القريب، رجااًل ون�ص��اًء من ال�ص��نة وال�ص��يعة والكرد 
والرتكم��ان، م�ص��لمني وم�ص��يحيني وايزيدي��ني و�ص��ابئة وطوائ��ف اأخرى، 
قادرين على الوقوف اأمام �ص��لطة وابتزاز وترهيب "جماعاتهم"، وقادرين 
عل��ى تنظي��م اأنف�ص��هم ليعملوا م��ن اأجل اجلمي��ع ولي�س من اأج��ل عن�رشهم 
وفئتهم. حينها فح�ص��ب، �ص��نكون عربًا جيدين وكرداً جيدين، و�صنة و�صيعة 
جيدين. �ص��نقرتب مما نحبه يف هوياتنا ال�صغرى اأكر مما نحن عليه االآن، 
حي��ث حمبة ال��ذات تب��دو وكاأنه��ا م�رشوطة بكراهي��ة االآخر. حي��ث اعالن 
الهوي��ة الطائفية والعرقية يب��دو متامًا وكاأنه حفلة اط��الق نريان باجتاه 
اجلميع. نحن مدينون بوجودنا ووعينا الأوؤلئك الرجال والن�ص��اء من ال�صنة 
وال�ص��يعة والك��رد والرتكم��ان، م�ص��لمني وم�ص��يحيني واإيزيديني و�ص��ابئة 
وطوائ��ف اأخ��رى، من الذي��ن اآمنوا، حت��ت اأي نظام �صيا�ص��ي كان، عاداًل اأم 
جائراً، بفك��رة العراق، وطنًا وهوية، وعملوا من اأجله، كتبوا واألفوا واأبدعوا 
يف الفن��ون والعمارة والعلوم، وقدموا اأنف�ص��هم لتالميذه��م واأهلهم كاأمثلة 

على املخل�صني والنبالء وما ميكن ان يقدموه.

هن��اك ن�ص��و�س غ�ص��ان كنفاين، وهن��اك كنفاين باعتباره ن�ص��ًا، 
�ص��اهمت اأط��راف عدي��دة يف تاأليفه، من ق�ص���س احل��ب املتنوعة 
والر�ص��ائل والتدخ��ني املفرط، وجمل��ة الهدف الت��ي كان يحررها 
لوح��ده من الغ��الف للغالف، ثم اخلامتة املثرية له��ذا الن�س التي 
�ص��نعتها املخاب��رات االإ�رشائيلي��ة؛ تفجري �ص��يارته، والعثور على 
كّفه اليمنى التي كان يكتب بها مقطوعة ومرمية على اأحد اأ�ص��طح 
البناي��ات املج��اورة حل��ادث التفج��ري االإرهابي.  ذهب �ص��ابًا يف 
عنفوان عطائه االأدبي، وترك عدة اأعمال غري مكتملة، اأهمها رواية 
"برقوق ني�صان" التي كتب فيها �صوطًا كبرياً و�صارف على انهائها 
قبل ان يعاجله املوت . كنفاين هو ق�صة مثالية، كان يكتب وير�صم 
ويج��ازف عل��ى حافة املوت، عا�ص��قًا ومدخن��ًا باإفراط، �ص��حفيًا 
وكات��ب مقاالت اأدبية و�صيا�ص��ية. وفوق ه��ذا وذاك هو اأديب كبري 
يجب اأن يقراأ .  ولالأ�صف يف ع�رش الفي�صبوك الذي يغري باالختزال 
والت�صطيح، تكون املقتب�صات الغرامية والرومان�صية والرتكيز على 
ر�ص��ائله مع غادة ال�ص��مان، هي ال�صورة البديلة عن غ�صان كنفاين 

الكثيف والعميق واملتعدد واملتنوع. 

سيلفيتدري رأي

متقاطعة كلماتالفرق اوجد 

 ي�صكون متخ�ص�صون يف االآثار بلبنان من قلة 
االهتمام بكن��وز البالد التاريخي��ة، رغم اأنها 
تزخر بالكثري منها التي يعود بع�صها اأو اآالف 
ال�صنني. ويقول االأ�صتاذ اجلامعي املتخ�ص�س 
يف عل��م االآثار جعفر ف�ص��ل اهلل:" ينبغي منح 
االأولوي��ة لهويتنا وتراثنا"، م�صت�ص��هدا بالدور 
االهتم��ام  الغربي��ة يف  ال��دول  ت��وؤدي  ال��ذي 

بتاريخه��ا ملعرف��ة تط��ور احلي��اة الب�رشي��ة. 
وينف��ق ف�ص��ل اهلل وقته يف ا�ص��توديو �ص��غري 
يف العا�ص��مة اللبناني��ة ب��ريوت، حي��ث يرمم 
بع���س كنوز لبن��ان القدمية، مثل الف�صيف�ص��اء 
اأو الفخ��ار والزج��اج واملعادن، وي�ص��يف اأنه 
ال توج��د معرف��ة تذكر لدى العام��ة يف لبنان 
لتاري��خ الب��الد الطوي��ل. وكانت ث��ورة البناء 
الت��ي �ص��هدتها ب��ريوت يف ال�ص��نوات االأخرية 
على ح�صاب اأنقا�س الرتاث املعماري املهدم، 
وفق ما يقول نا�صطون يف جمال احلفاظ على 
ال��رتاث، الذين ي�ص��عون اأو اإنقاذ بع�س املباين 
التاريخية يف املدينة. وك�ص��فت اأعمال البناء 
عل��ى م��دار �ص��نوات يف املدينة الت��ي مزقتها 
احل��رب االأهلي��ة 15 عاماعن طبق��ات كثرية 
من ما�صي املدينة، وعر علماء على اآثار من 
احل�ص��ارات الكنعانية والفينيقية واليونانية 
واململوكي��ة  والبيزنطي��ة  والروماني��ة 

والعثمانية.

ريشة رسام تخلد أشهر كنوز لبنان الخفية تخضع للترميم
تاجر مخدرات كولومبي

"فيرايزون" تستحوذ على ياهو

�أفقيًا 
1 �س���جن كان رم���ز� للطغي���ان و�لظل���م كان يوم 
�قتحام���ه ي���وم �لعيد �لوطن���ي حتتفل به فرن�س���ا 

كل عام
حدي���ث  مبعن���ى   o )معكو�س���ة(  فر�����ش   2

باالجنليزية
و�ملحبة �لود  عن  نابع   o �لو�لدين  �حد   3

فل�سطني يف  �لربتقال  مز�رع   4
o ن�سف  �لبناء �الأ�سا�س���ي  �أ�س���فل  5 بناء حتتي 

بلبل
�الأر�ش �سقيا   o نهجا  نتبع   o �أجل  من   6

غ�سن  o مثنى  ��سارة  �أ�سم   7
�ملكان هذ�  يف   o �أعلى   8

9 مل���وؤه �الإب���اء و�ل�س���رف )معكو�س���ة( o حرف 
جازم o �ليوم �ل�سابق

10 حو�ر للت�سلية o نبات ي�ستخرج منه �ل�سكر

عاموديًا
1 زخرفة ��سالمية o ت�ساري�ش بحرية حتتوي على �ملرجان
�أر�دو  �أمريكيون حم���ررون  ��س�س���ها عبي���د  �فريقية  2 دول���ة 

�لعودة �إىل �أفريقيا o ياب�سة
o ن�سوب  o ن�سف رماد  3 حفظ حق �لو�لدين و�حرت�مهما 

و�نتهاء
4 لغة و�سعت من �الأمم �ملتحدة لتكون دولية ولكنها ف�سلت 

ف�سال ذريعا
5 �خلط���اط �لوزي���ر و��س���ع �أ�س����ش خ���ط �لثل���ث يف �لدولة 

�لعبا�سية
هام ثلثا   o حياتها  تنتهي   6

o غري  �لبحر تد�وى به �جلروح  7 عن�سر من عنا�سر مياه 
نا�سج وغري م�سذب �أو مهذب

o و�س���ف يطل���ق عل���ى كل من لدي���ه موهبة ميكن  8 عن���ده 
تطبيقها يف عمل ما

�أو �جلزء  �لتلفزيون  فار�سي تطلق على مو�د  �أ�سلها  9 كلمة 
غري �ملرئي من قدر�ت �لكمبيوتر

o �ذ�  10 م���ادة تفرزه���ا �لبنكريا�ش حلرق �ل�س���كر يف �لدم 
جتاوز �ثنني �ساع


