
اوجد الفرق

 اأث��ار تف�ش��ي الفريو���س ع��ر غ��رب افريقي��ا 
خماوف من انتقاله للب�رش

اأعدم��ت ال�شلطات يف توغو، 11500 دجاجة 
ردا على تف���ٍس لفريو�س )اإت�س5اإن1( امل�شبب 
لأنفلون��زا الطيور، يف العا�شم��ة لومي وبلدة 
اأديتكوب��ي، الواقع��ة على بع��د 25 كيلو مرتا 
�شم��ايل لومي. وانت�رش فريو���س )اإت�س5اإن1( 
ع��ر ع��دد م��ن دول غ��رب اإفريقي��ا، خ��ال 
العام��ن الأخريين، م�شيبا م��زارع الدواجن 
يف النيجر والكامريون.واأثار تف�شي الفريو�س 
عر غرب اإفريقيا خماوف من انتقاله للب�رش، 
يف �ش��وء �شعف البني��ة الأ�شا�شي��ة ال�شحية 
يف املنطق��ة، وعدد ح��الت الوفاة بن الب�رش 
ب�شبب فريو���س )اإت�س5اإن1(، من��ذ اأن اأ�شاب 
هذا الفريو���س الإن�شان لأول مرة يف 1997، 

خال تف�ِس يف الدواجن يف هونغ كونغ.
وع��ادة م��ا يجري اإع��دام الدجاج ع��ن طريق 
خنقه��ا، بو�شعه��ا يف اأكيا�س �ش��وداء م�شبعة 

بغاز ثاين اأوك�شيد الكربون.
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اأطلقت ال�شلطات ال�شينية حملة جديدة ت�شتهدف منع 
ظه��ور "منط احلياة الغربية" يف الأخبار ذات الطابع 
الرتفيه��ي والجتماعي، يف اأح��دث حماولة حكومية 

لت�شديد القب�شة احلكومية على الإعام.
وح�ش��ب ما نقل��ت "روي��رتز" ع��ن وكال��ة "�شينخوا" 
ال�شينية، ، فاإن هيئة تنظيم البث يف الباد، قالت اإن 
الأخبار املن�ش��ورة يجب اأن تكون وفق��ا للتيار العام 

لاأيديولوجية والطاقة الإيجابية. 
واأ�ش��ارت اإىل اأن ه��ذه الأخب��ار ل يج��ب اأن ت�شم��ن 
طرائ��ف غ��ري لئق��ة اأو ت�شويه��ا للكا�شيكي��ات، كما 
يج��ب األ ت�شم��ن "الإعج��اب العلني بنم����ط احلي��اة 

الغربي��ة".
وبداأت ال�شلطات ال�شينية حملة ل هوادة فيها لفر�س 
رقاب��ة م�ش��ددة عل��ى و�شائ��ل الإع��ام الت��ي ل متثل 
وجه��ة نظر قادة احل��زب ال�شيوعي احلاك��م مع تويل 

الرئي�س �شي جن بينغ.

كاريكاتير

هذه الزاوية لرصد اهم القضايا 
والتعليقات التي يتندر بها العراقيون عبر 

مواقع التواصل االجتماعي 

قالوا في صفحاتهم:

عل��ي �ش��ام: جرمي��ة ال�رشف هي جرمي��ة يقتل فيه��ا الذكر انثى م��ن العائلة 
كزوجت��ه او اخته او ابنته لأنها ومبح�س ارادتها الكاملة اقامت عاقة غري 

�رشعية مع ذكر اآخر.
ه��ذه ه��ي ذات الزوج��ة والخت والبن��ت التي ت�شم��ى العر�س والت��ي يدافع 

الرجل حلمايتها من الغت�شاب وال�شبي.
عجيب الي�س كذلك؟

ل لي���س عجيبا ابدا-العجي��ب الوحيد هو ال�شيطان وال�شيط��ان اما ان يكون 
انت او املراأة او اخليار احلر او ال�شبي ونحن اخرتنا ان يكون املراأة

حميد �شاجت: من الغباء ، النفاق اأو التخلف اأن تعامل الآخر كما يعاملك !
اإن ع�شك الكلب هل تع�شه؟

اإن لعن اأخ لك اأمك واأباك هل تلعن اأمه واأبوه؟
واإن قبل القاتل وجنتك بعد اأن قتل جارك هل تعامله باملثل ؟

اإن اأخطاأ اأحدهم يف حقك وجاءك يعتذر ......
حموراب��ي �ش��ن قان��ون العن بالع��ن وال�شن بال�ش��ن لأنه مل يع��رف عقوبة 

ال�شجن
�شالح احلمداين: يف الب�رشة 

ت�شتطيع اأن ترى الف�شاد - باأم عينك - مي�شي معك اأينما اإلتفت، يف ال�شوارع 
املحفرة، يف اجلزرات الو�شطية املهملة، ويف ق�ش�س ع�شابات ال�رشطة التي 

تخطف، وتبتز، و تلفق التهم، من دون اأن يردعها اأحد!
مع��ارك الع�شائ��ر ل تنته��ي، وق�ش���س ال�شيوخ الذي��ن مل يبقي م��ن )حظهم 

والبخت( �شوى التبجح الفارغ خمزية.
الف�شاد تراث يف كل العراق، لكنه يف الب�رشة يتجلى .. من دون اأن يهتز لأحد 

ال�شيا�شين اأو القادة الإجتماعين للب�رشة �شاربا!
عب��د اخلالق ح�ش��ن: البارحة تابعت بع�س اختبارات اأك���س فاكتور بن�شخته 
الريطاني��ة. اأح��د امل�شاركن غنى اأغنية اأديل ) هل��و(. بذل جهداً كبرياً حتى 
ي�ش��ل باإح�شا�ش��ه لها لكنه ف�شل. جلنة التحكيم اأثن��ت على اختياره اجلريء، 
وقال��ت له اأن جم��رد املحاولة مع ه��ذه الأغنية الفائق��ة الإح�شا�س هو حتٍد 
ومغام��رة كبرية. واح��دة من املحكمتن قال��ت له : �شكراً لك، م��ع اإنني �شد 
نا له..فعًا اأن اأجمل  امل�شا���س به��ذه الأغنية لأنها مما يجب اأن ل نف�شده مب�شِّ
الأف��كار هي الأف��كار الغام�ش��ة. مثلها مث��ل الأحا�شي�س الغام�ش��ة.. وكلما 

كانت الأمور مبتناول العقل والتف�شري، فقدت غمو�شها ال�شاحر مبكراً.
احمد �شعداوي: نحن ن�شعى لكل �شيء ذي "معنى". ونريد اأن جنعل كل �شيء 
ذا معن��ى. املجانية اأحيان��ًا مهمة جداً كي يتنف�س الدم��اغ، كي تهداأ الروح. 
الت�شال��ح مع الا معنى الذي يحيط بنا مثل مياه املحيطات، نحن الأ�شماك 

ال�شغرية.
ك��م هو غ��رور فاقع اأن توؤك��د مع نف�ش��ك اأن املعنى بي��دك، واأن حياتك ذات 

معنى. كم جتعل الا معنى ي�شحك ملئ فمه..!

عجائب فيس بوكية:

عزي��زي ال�شاب العلماين املتطرف، لزم تعرف اإن��ه ما ممكن اأن تلغي الدين 
بالكام��ل م��ن الوجود، و لزم تكون احامك منطقية م��و انت �شاكن بلد بيه 
الف املقد�ش��ات ال�شيعي��ة و مئ��ات املقد�ش��ات ال�شنية و تري��ده ي�شلك �شلوك 

الإحتاد ال�شوفيتي يف عهد �شتالن!
اوروب��ا اللي تاخذه��ا كمثال للنظ��ام العلماين اغلب دولها بيه��ا عطلة عيد 

املياد اللي ا�شتمر لعدة اأيام و اأعياد املياد احتفال ديني.
اعي��اد احل��ب و الهالووي��ن الل��ي تعتره��ا م��ن مام��ح املدني��ة و تهاج��م 
ال�شامين من ينتقدوها هي اعياد دينية )طبعا جنابك ما تعرف هال�شي(
ال�شع��ب الأوروبي العلماين و اللي ح�رشتك تتوقع��ه ح�شب تف�شريك األغى اي 
وج��ود للدين من حياته يطلعون مئات اللف ل�شتقبال بابا الفاتيكان من 
يجيهم زي��ارة و يتجمهورون باعداد هائلة للقاء نظرة الوداع على جثمان 
باب��ا راحل و يحتفلون بنف�س العداد من يعل��ن الكرادلة انتخاب بابا جديد 

)هم طبعا ما تعرف هال�شي(
العلماني��ة ل تعن��ي من��ع النا�س م��ن ال�شاة وال�ش��وم وممار�ش��ة طقو�شهم 

الدينية.

ما ذنب الدجاجة؟المرأة الحديدية معلومة
-كان عدد �شكان الكرة الأر�شية عام 1972 ن�شف عدد �شكانهم

اليوم، اي ان الب�رش ا�شبح ال�شعف خال 44 �شنة فقط.
-�شمكة Sail Fish تعتر من اأ�رشع اأنواع الأ�شماك ،

ت�شبح ب�رشعة 110 كيلومرت يف ال�شاعة و تعتر قريبة جدا من �رشعة الفهود 
اأ�رشع حيوان بري ت�شل �رشعته ل120كم يف ال�شاعة 

-جائزة اذكى دماغ يف العامل نالتها املغربية
نورهان اأبو مازن �شاحبة ال�� 17 عام ..

-اأ�رشع الطيور على الإطاق هو 
�شقر ال�شاهن حيث تتخطى �رشعته عند ال�شيد

ال�350 كيلو مرتاً يف ال�شاعة
-اأكر عملية ريا�شيات يف التاريخ هي

15000 �شفحة " اتي حلها يف  " برهان �شخامة الأبعاد 
وقام بحلها 100 عامل ريا�شيات وا�شتغرقوا 30 عام حللها ..

-درا�شة تقول ان اكرث الأ�شخا�س الذين ميتلكون ح�ّشا
فكاهيًا هم اأكرث الأ�شخا�س اإكتئابًا.

اإرتبط ا�شم املراأة و�شفاتها وتو�شيفها بالأ�شماء اجلميلة كالزهرة وعطر الورد الفواح والنخلة 
العيط��اء ال�شم��راء العين��اء املكتزة اللماح��ة الر�شيقة الباذلة ، �شف��اة لي�س لها ح��دود ، واأ�شواأ 
م��ا يدم��ر املراأة �ش��وء خلق الرجل وتعذيبه��ا يف اأمل وعوز واهمالها وتركه��ا يف مرارة و�شقم ، 
واأجم��ل م��ا يف املراأة الرقة وال�شفافي��ة والقلب الكبري والوفاء حتى ل��و كان زوجها غري ويف ، 
وم��ن منطلق املجتمع الذكوري نق��ول وراء كل رجل عظيم امراأة ، وهذا يعني اإن وراء كل رجل 
فا�ش��ل ام��راأة ، واملجتمعات ال�شعيدة اأعطت للمراأة الدور الول ، وجنحت يف ق�شيتن ، مع خلق 
ال�شع��ادة والتدبري يف املنزل ، احلفاظ على جناح العاقة الزوجية ، والنجاح يف تربية البناء 
، ول ي�شتهوين��ي اطاق �شفاة الزوجة الرجل وامل��راأة احلديدية وامل�شرتجلة ، واملراأة الوقحة ، 
فامل��راأة عن ال�شم���س والقمر املنري والوتر الع��ذب وغناء الفراح وزغاري��د الحتفال واحلب ، 
وبالم���س ج��اء طفا �شغريا يف حمط��ة تعبئة الوقود يبيع ورق الكلينك���س ي�شتجدي ا�شحاب 
ال�شي��ارات ان ي�ش��رتوا من��ه ، ف�شاألت��ه هل لك اب ، قال نع��م ، هل يعمل قال ل ين��ام يف البيت ، 
وا�شف��ت ، ه��ل هو مري�س قال ل يع��اين من اي �شيئ ، قلت له من يدبر عي���س العائلة ، والدتي 
واأنا ويل اأخ طفل اأخر يخرج للعمل بالطرقات ، حقيقة حزنت كثريا ، ويذكرين هذا الطفل بامراأة 

ت�رشب زوجها ، فعاتبتها يوما على فعلها ، فقالت يل لي�س زوجا مثل باقي الزواج

ل اأدري مل��اذا تذك��رين تظاهرات اجلمع��ة الأحتجاجية 
بق�شة الرجل الذي ي�شك��و ل�شاحبه اأن زوجته ل حترتم 
راأي��ه فين�شحه اأن ياأخ��ذ معه قطة ويقط��ع راأ�شها اأمام 
زوجته فيذهب وينفذ الن�شيحة )م�شكينة القطة ، ل ذنب 

لها غري انها كانت يف طريقه( فرتد عليه زوجته
_ ه��ذا ما كان علي��ك اأن تفعله يف الليل��ة الأوىل ولي�س 

اليوم .
فيع��ود ويخر �شاحب��ه فين�شحه اأن ياأخ��ذ معه كلب ) 
م�شك��ن الكلب ل ذنب له غ��ري انه كان يف طريقه( فرتد 
زوجت��ه _ ه��ذا ما كان عليك اأن تفعل��ه يف الليلة الأوىل 

ولي�س اليوم .
فيع��ود ويخر �شاحب��ه فين�شحه اأن ياأخ��ذ معه ذئب ) 
م�شك��ن الرجل ل ذنب له غري اأن��ه كان ي�شدق �شاحبه 
كل م��رة ( فتق��ول زوجت��ه ل�شاحب��ه _ م��ا ذن��ب القطة 

والكلب كان عليك اأن تن�شحه بالذئب اأول مرة (

سيلفيتدري رأي

متقاطعة كلمات

 لعب��ة بوكيمون غو حققت انت�ش��ارا وا�شعا يف 
ف��رتة زمني��ة وجيزة. وزي��ر التعلي��م الفرن�شية 
جن��اة فال��و بلقا�ش��م، قال��ت، اإنه ينبغ��ي على 
�شن��اع لعب��ة )بوكيم��ون غ��و( ال�شه��رية على 
الهوات��ف الذكي��ة، التوقف ع��ن ا�شتخدامها يف 

املدار�س.
فيم��ا اأ�شاف��ت: "انتبهوا، خملوق��ات بوكيمون 

الأ�شطوري��ة، ق��د تعر�شك��م للط��رد م��ن 
املدار�س الفرن�شي��ة"، وفق ما ذكرت 

وكالة اأ�شو�شيتد بر�س.
موؤمت��ر  يف  بلقا�ش��م  واأو�شح��ت 

�شحف��ي، اأنها تري��د اأن تلتقي 
ممثل��ن ع��ن �رشك��ة 
تتخذ  التي  نيانتيك 
كاليفورني��ا  م��ن 

مق��را له��ا، لتو�شيح 

اأن اللعب��ة تغ��ري غ��ري الطاب للتج��ول داخل 
اأن  اإىل  الوزي��رة  واأ�ش��ارت  الأطف��ال.  مدار���س 
الأ�شطوري��ة  ال�شخ�شي��ات  اإيج��اد  اإىل  ال�شع��ي 
اأو الن��ادرة، ي�ش��كل اأكر خط��ر اأمني من خال 

دخول الغرباء غري املرغوب فيهم.
تزال فرن�ش��ا ت�شهد حال ط��وارئ عقب ل 

باري���س  يف  نوفم��ر  هجم��ات 
والعت��داء ال��ذي �شهدته مدينة 
ال�شه��ر  الفرن�شي��ة  ني���س 
املا�شي. ولفتت بلقا�شم 
املديري��ن  اأن  اإىل 
يتقدم��وا  اأن  ميك��ن 
بطل��ب عل��ى الإنرتنت 
لإزالة  نيانتيك  ل�رشكة 
خريط��ة  م��ن  مدار�شه��م 

اللعبة العاملية.

وزيرة التعليم بفرنسا: بوكيمون 
بالمدارس يعرضكم للطرد

الصين تطلق حملة لمحاربة 
"النمط الغربي"

إعدام آالف الدواجن في توغو بسبب إنفلونزا الطيور

�أفقيًا 
1 مبعنى رحلة و�أ�صلها من كلمة �صفر o �أ�صل 

Amber كلمة
�أ�ص���ماء  o من  �لدول  �إىل جمموعة  �لن�ص���بة   2

�ل�صيف مبعنى �ل�صيف �لقاطع
�لفرن�صي �الحتالل  �صد  جز�ئرية  منا�صلة   3

�ل�ص���يء  دفاعا عن  Gap o رد  �أ�ص���ل كلمة   4
وذود� o �صعور بال�صيق من �أمر ما

Cut كلمة  �أ�صل   Zero o كلمة  �أ�صل   5
Tamarind كلمة  �أ�صل   o �جلر�س  دق   6

 o o عك�س حر  �لنوق و�جلم���ال  7 جمموع���ة 
ثلثا و�صل

�لدجاج بيت   Canal o كلمة  �أ�صل   8
�صهادته تطلب  من   9

كلمة  �أ�ص���ل   Bouquet o كلم���ة  �أ�ص���ل   10
Crimson

عاموديًا
 Castle o �أ�ص���ل كلم���ة   o 1 حاج���ز للم���اء 

Gapأ�صل كلمة�
�أغ�صان  o فم   2

�ل�ص���جر  Algebra o طويل  �أ�ص���ل كلمة   3
جميله

�صغري مرتفع   o �لغز�ل  �أ�صماء  من   4
طوعا �الأكل  عن  ميتنع   5

�ملن�ص���اب  �مل���اء   Solid o كلم���ة  �أ�ص���ل   6
�ل�صايف

قط  o على  وتغلب  �أنت�صر   o �الأب  �أخت   7
�أ�صل   o �أو كتاب  8 جمموع ما كتب يف مقال 

كلمة Cotton o من �الأطر�ف
Down كلمة  �أ�صل   o �صجاع   9

 Chemise أ�صل كلمة� o 10 ف�ص���د وتعفن
�صيف ثلثا   o


