
مت اختي��ار فتاة تبلغ من العم��ر �سبع �سنوات يف 
النيب��ال لتعي�س وتتنف�س كاآله��ة ب�سبب رمو�سها 
الت��ي "ت�سب��ه رمو���س البق��ر" و�سوته��ا املماثل 
ل�س��وت "البط". وداأبت النيب��ال على هذا التقليد 
ال��ذي تختار م��ن خالله الآله��ة " كوماري" منذ 
ق��رون، من خالل وج��ود طفل يج�س��د روح الإله 
ويعي���س بني الب���ر يف نيبال، يعب��ده الهندو�س 
مهرج��ان  ويف  �س��واء.  ح��د  عل��ى  والبوذي��ون 
املط��ر الهندو�س��ي، يف �سه��ر يوليو/مت��وز، جاء 
الآلف للتعب��ر ع��ن احرتامه��م للطفل��ة مب��ا يف 
ذل��ك رئي���س وزراء نيب��ال، بو�سب��ا كال داه��ال، 
ال��ذي ا�سط��ر اإىل النحن��اء اأمام الطفل��ة تعبرا 
عن الح��رتام. ومات��زال الطفلة يوني��كا البالغة 
م��ن العم��ر 7 �سن��وات تعي���س م��ع والديه��ا رغم 
مكانته��ا ال�سامي��ة، ويعتق��د اأنه��ا جتل��ب احل��ظ 
ال�سعيد لكل من تقع عينيها عليهم. وقال رامي�س 
باجر�ساري��ا والد الفت��اة اإنه "عندم��ا مت اختيار 
ابنت��ي لت�س��ر كوماري �سعرت ب�سع��ادة كبرة" 
واأ�س��اف اإن "كوم��اري اآلهة تعي���س و�سط الب�ر 

باح��رتام ومكانة كب��رة يف نيبال". وتقول الأم 
�سبيتا: "اأ�سعر باحلزن بع�س ال�سيء لأن الأطفال 
يلعبون يف اخلارج بينما على اأ�سدقائها القدوم 
اإىل الداخ��ل للعب معه��ا، ولكنها مهما طلبت من 
األع��اب اأو دمى، فنحن ننف��ذ مطالبها". ولي�سبح 

اأي طفل��ة كوم��اري، وه��و م��ا يعني "فت��اة غر 
متزوج��ة" اأو "ع��ذراء"، يج��ب اأن تتوف��ر فيه��ا 
معاي��ر حمددة مثل "الرمو���س ال�سبيهة برمو�س 
البق��ر" و"فخذي��ن مثل فخذي الغ��زال" و"�سوتا 
وا�سح��ا مثل �سوت البط". وحتى اإذا كان الطفل 
لدي��ه كل اخل�سائ�س املذك��ورة، فيجب اأن يكون 
الر�س��م الفلك��ي للطف��ل اإيجابي��ا يف نظ��ر مل��ك 
النيب��ال، و�سيت��م اختبارها اأي�سا قب��ل اأن متنح 
اللق��ب، ومبج��رد اأن يت��م اختي��ار الفت��اة فاإنها 
�ستعت��ر جت�سي��دا لالإلهة الهندو�سي��ة دورغا. مع 
ذل��ك، ف��ال ينبغ��ي عل��ى يوني��كا اأن تعت��اد على 
زي��ارات رئي���س ال��وزراء واحل�س��ود العا�سقة لها 
ومن��ط احلي��اة امل��رتف ال��ذي ياأتي م��ع طبيعة 
و�سعه��ا احلايل لأن��ه مبجرد بلوغه��ا تعود مرة 
اأخ��رى اإىل ع�س��و ع��ادي يف املجتم��ع. فبمجرد 
و�س��ول الطفلة �س��ن البلوغ، يتغ��ر كل �سيء يف 
حياتها، اإذ يخ�س�س لها احتفال يدوم 12 يوما 
لالإع��الن عن تقاعدها وتع��ود بعدها اإىل احلياة 

العادية التي مل تعرفها اأبدا.
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عر�س اأغلى اإبريق �ساي يف العامل يف العا�سمة الريطانية 
لندن يبلغ �سعره 3 ماليني دولر، بح�سب اأخبار من �ركة 
Luxurylaunchesواأب��دع هذا الإبريق امل�سنوع من 
الذه��ب وامل�سم��ى ب��� Egoist �ساغة يعمل��ون يف �ركة 
Scavia الإيطالي��ة، حي��ث ا�ستخدم��وا يف �سناعته اأكرث 

من 1.6 األف قطعة اأملا�س و388 ياقوتا اأحمر لزخرفته.
كم��ا زين هذا الإبريق ع��ن طريق تر�سيع��ه بياقوت اأحمر 
وزن��ه 6 قراري��ط )1.2 غ��رام( يف منت�س��ف ج�سمه بينما 
يت��وج ياقوت اأحمر اآخر يزن 20 قراطا )نحو 4 غرامات( 
راأ�س غطاء الإبريق.واأ�سبح هذا الإبريق جزءا من جمموعة 
Chitra الت��ي تت�سم��ن نح��و 1700 قطع��ة فريدة من 
نوعه��ا م��ن اأواين واأدوات املطبخ، من بينه��ا طقم لل�ساي 
من الف�سة امتلكته ابنة ون�ستون ت�ر�سل، وطقم اأوان عائد 
اإىل اأ���رة "�سون" ال�سينية ا�س��رتاه امللك لوي�س ال� 18 يف 
عام 1816.وكان الإبريق الأغلى يف العامل قبل ذلك الذي 

بيع يف مزاد �سوذبي ب�2 مليون دولر عام 2007.

كاريكاتير

هذه الزاوية لرصد اهم القضايا 
والتعليقات التي يتندر بها العراقيون عبر 

مواقع التواصل االجتماعي 

قالوا في صفحاتهم:

�سذى فرج: العيد ... اأيام كان عيدا
لطامل��ا مل اأحب اجللو���س قبالة املراآة، مل اكن اعاين م��ن التهيوؤ للخروج 
فخ��الل ث��واين معدودات اأك��ون خارج البي��ت اىل اأي اجتاه �س��واء زيارة 
عائلية اأو مدر�سة اأو حفلة ومنا�سبة ت�ستحق التهيوؤ لها، رمبا مل ينتابني 
ف�س��ول م��ا ان اأب��رز مالحم��ي واأنوثت��ي لتظهر للعي��ان بل كن��ت دوما 
حري�سة على اأن اختبئ خلف ما اأرتدي بخجل فيه غنج لطيف نوعا ما. 
ولطاملا مل اأحب ان اأكون اأمام كامرا اأو اأن اعر اأمام �سا�سة ما يراودين 
اأو اأحتدث باأي مو�سوع، كنت اأفر من هذا لأعر عما يف داخلي بالكتابة، 
رمب��ا لن الكت��اب والورق �سديق��اي من ال�سغر، فهم��ا الوحيدان اللذان 
كان��ا يت�سلالن مع��ي اىل غرفة نوم��ي مع م�سجل �سغ��ر يحوي �ريطا 
لفريد الطر�س اأ�سمع فيه اأغنية )عينية بت�سحك وقلبي بيبكي( وكنت قد 

�سجلتها على جهتي الكا�سيت كي اعيدها ب�سهولة اأكرث. 
بجان��ب �ري��ري هناك دوما عناوي��ن فاأحيانا تكون اأن��ا حرة لإح�سان 
عب��د القدو�س واأظل اتباه��ى بتلك احلرة يف �سخ�سية البطلة وكاأنني هي 
وتارة يكون جران رفيق �سهرتي واأخرى نوال ال�سعداوي معلمتي الوىل 

التي اأخذت جل جراأتي من دفعها للمراأة اأن تكون مراأة بالفعل. 
كث��را ما كنت ات��وق للعطل وايام اجلمع لأتفرغ لق��راءة ما بجعبتي من 
روايات وق�س�س وق�سائد، كل هذا وم�سامعي ل تفارقها اأم كلثوم وجناة 

ووردة واأ�سمهان فاأطر واأنا اأقراأ واأ�سمع وكاأنني يف حدائق الهوى. 
اأي زمان كان ذاك الزمان، الذي �رنا نتح�ر على ق�ساء �سويعات منه 

براحة بال الن،
ول اأن�س��ى التلف��از وبرنام��ج �سينما الطف��ال حني كنت انتظ��ره ب�سغف 
واتاب��ع الفل��م واحتدث لنف�سي عما يعنيه الفلم كم��ا كانت تفعل مقدمته 
اجلميلة ن�رين جورج مع الطفال بعد نهاية الفلم لتكت�سف ما بعقولهم 

من افكار وروؤيا وخيال. 
وفل��م اجلمع��ة ع���را بالأ�س��ود والبي���س كنت اتهي��اأ له من��ذ ال�سباح 
لأ�س��رتي ) ح��ب ال�سم�س( ويبداأ يف الرابعة واجلميع نيام ) األ اأنا واخي ( 

فكنا نتابع الفلم بولع وحمبة . 
يف العي��اد كان اأملرحوم اأبي ل يتوان��ى عن اأخذنا اىل �سالت ال�سينما 
لن�ساه��د عر�س��ا م��ا ، وكن��ا اأن��ا واخوت��ي نف�س��ل الف��الم الجتماعية 

والرومان�سية واحيانا العنف . 
وب��ني ه��ذا وذاك كنا نزور اقاربن��ا ون�ساأل عنهم كما كان��وا يفعلون هم 

معنا ،  اأيام العيد كانت تعني يل ) اأبي( والن ) ل عيد ( بعدم وجود 
اأبي الذي كان يهياأ لنا الفطور لأنه يعلم جيدا اننا نحب الفطور من يديه 
اأك��رث م��ن فطور اأمي ،فه��و كان يح�ر لنا ) الوملي��ت ( بطريقة ونكهة 
خمتلف��ة ع��ن اأم��ي فكنا نع�س��ق �ساعة يجهز لن��ا هذا الطبق م��ع حر�سه 
اأن يك��ون فط��ور العيد كل��ه بلون ) اأبي���س( هكذا اأحببت الل��ون البي�س 
،ف��كان يه��رع مبك��را اىل بائع��ة القيمر واجلنب ومي��الأ املائ��دة بالقيمر 
واجلبن��ة باأنواعها والبي���س والكاهي والع�سل ول ين�س��ى اأن يكون غداء 
اأول ي��وم ) عل��ي �سي�س( قد جاء به من املحمودي��ة قبيل العيد بيوم لكي 
يك��ون عن��وان وجبة الغداء  والفاكه��ة ي�سطرها كال��ورود ويزين حولها 
الكليج��ة واجلكلي��ت والبق��الوة واملك���رات والكثر الكثر م��ن الطعام 
ال��ذي ي���ر الناظر ، ث��م يقبلني اأول واح��دة لأنني اأك��ر اأخوتي ثم يقبل 
اأخوت��ي ويعطين��ا ) العيدية( ويتمن��ى لنا اجمل الم��اين التي مل تتحقق 
ل��الآن ومازلنا نتمناها لأولدنا . كل م��ا كان يفعله اأبي كان فيه حمبة 

وحنان واألفة وجمال و�سعور قد فارقتهما مذ فارق هو احلياة . 
هكذا كان اأبي يفعل يف العيد 

من ياأتي يل باأبي 
ول اأريد العيد

أجمل تعليق في الفيس بوك

قال يل �سديقي مرة: كل عام وانت يف عراق اآمن وم�ستقر.. واحلقيقة ان 
هذه اأمنيتي الكرى، واأخ�سى ان اأموت، ول تتحقق!

سفينة اسطوريةاحالم العراقيينالبعوض األكثر فتكا بالبشر 

غالب��ا م��ا نعتق��د اأن اأ�سم��اك القر���س الأكرث فت��كًا بالب�ر يف الع��امل، لكن 
تقري��را �س��در عام 2014 اأو�سح اأن معظم الوفي��ات يف العامل تتعلق بعدد 
م��ن احليوان��ات بع�سها غر متوق��ع. ووفق��ا للتقرير فاإن معظ��م الوفيات 
املتعلق��ة باحليوان��ات، تتعل��ق بالأمرا�س الت��ي تنقله��ا دون ق�سد، ولي�س 
باحليوان��ات يف ح��د ذاته��ا، اإذ اأن اأك��رث املفرت�سني رعبا لي�س��وا باخلطورة 
التي تتوقعه��ا، وهنا بع�س احليوانات امل�سوؤولة ع��ن معظم وفيات الب�ر. 
منه��ا البعو�س حيث يعد البعو���س الذي ميت�س الدم ناقاًل الفرو�سات من 
�سخ���س اإىل اآخر، ه��و امل�سوؤول عن اأكرث الوفي��ات املتعلقة باحليوانات يف 
الع��امل عل��ى الإط��الق. اإذ تت�سب��ب املالريا مبا يزي��د على ن�س��ف الوفيات 
املرتبط��ة بالبعو���س، خا�سة يف ال�سح��راء الكرى يف اإفريقي��ا، وبح�سب 
منظم��ة ال�سحة العاملية، تراجع��ت ن�سبة الإ�سابة باملالريا اإىل 37 % ما 
ب��ني عاَم��ي 2000 و2015. كم��ا اأ�سبحت حم��ى ال�سنك، اأح��د الأمرا�س 
املرتبط��ة بالبعو�س، ال�سب��ب الرئي�سي لدخ��ول امل�ست�سف��ى والوفيات بني 

الأطفال يف بع�س البالد الآ�سيوية اأو الالتينية.

كل كائن يحلم اذا كانت احداث وافكار نهاره �سوداوية يرتجمها النعا�س 
كوابي���س خانقة، واحيانا تك��ون وردية متفائلة فتك�سب جمالية يف�رها 
العارف��ون بانفراج ازمة وايام خر ، هك��ذا يفكر العراقيون ويحلمون يف 
يقظتهم يف ان يجتاز العراق نكبة احزاب ال�سالم ال�سيا�سي . حق طبيعي 
ان يخت��ار العراقي��ون األ��وان احالم تف���ر نف�سها وح��دة م�سرتكة وطنية 
ان�ساني��ة تن�سجه��ا الرادة احل��رة للمكون��ات عل��ى واق��ع مزده��ر بثقافة 
الت�سام��ح والخ��وة ورغب��ة التعاي�س والندم��اج الطوعي واع��ادة الروح 
ل�سع��ور النتماء لالآخر يف وطن موؤطر بال�سيادة والمن واحلياة الكرمية. 
بع�سه��م يحل��م مبمار�س��ة حي��اة طبيعي��ة خالية م��ن املوت ب��ني زخات 
الر�سا���س ودوي النفج��ارات التي �رق��ت الكثر من ابن��اء هذا الوطن 
دون ذن��ب فق��ط لن قدرهم و�سعهم يف ه��ذا البلد املج��روح الذي عانى 
الكث��ر من اللم وال�سعوبات من��ذ ايام الدولة العبا�سي��ة. احالم ب�سيطة 
يحل��م بها اطفالن��ا لكنها دون حتقيق رغباتهم ال�سغ��رة، البع�س �رقه 
امل��وت ومنع��ه من ال�س��ر يف طريق احلي��اة وبع�سهم ل زال��وا ميار�سون 

احلياة ب�سكل اخر وب�سيط دون اخذ حقوقهم يف العي�س الكرمي.

قال��ت �سحيفة اجلارديان الريطانية اإن باحثني عرثوا على حطام ال�سفينة 
الأ�سطوري��ة "ترور"، والتي كانت تتبع لبعثة امل�ستك�سف القطبي الريطاين 
"ج��ون فرانكل��ني" ال�ستك�سافي��ة. وذك��رت ال�سحيف��ة اإن �ساب��ط البحرية 
الريطاني��ة ج��ون فرانكل��ني وبعثت��ه الت��ي �سم��ت 128 بح��ارا على منت 
�سفينت��ني هم��ا "ترور"، و"اإريب���س"، اأبحروا من اململك��ة املتحدة يف مايو 
1845 بغية العثور على ما ي�سمى باملمر ال�سمايل-الغربي للقطب ال�سمايل 
عر املحيط املنجمد ال�سمايل. وانقطعت اأخبار تلك البعثة يف �سهر اأغ�سط�س 
م��ن العام نف�سه، فيما ل يزال م�سرها جمه��ول حتى يومنا هذا. وفى �سهر 
�سبتم��ر 2014 ع��رث باحثون على حط��ام ال�سفينة "اإريب���س"، والتي كانت 
تعد رائدة يف تلك البعثة التاريخية، كما عرث الأحد الفائت باحثون تابعون 
ملوؤ�س�س��ة "Arctic Research Foundation" عل��ى حطام ال�سفينة 
الأ�سطوري��ة الأخ��رى "ترور"، والتي وجدت غارق��ة يف اأحد خلجان القطب 
ال�سم��ايل. وذكر الباحثون اأنهم عرثوا على حطام ال�سفينة مب�ساعدة غوا�سة 
�سغ��رة جرى التحك��م بها عن ُبعد، ومتكنوا من الدخ��ول اإىل قمرة القيادة، 
والعدي��د من حج��رات ال�سفينة، وا�ستطاع��وا العثور على م�ست��ودع الأغذية، 

سيلفيتدري رأي

متقاطعة كلماتالفرق اوجد 

حل��ل فري��ق م��ن الباحث��ني م��ن جامع��ة ج��ورج 
وا�سنط��ن برئا�سة "اإميي زوت��ا" 26 درا�سة من�سورة 
يف جم��الت حول البحوث املكر�س��ة لدرا�سة عينات 
الغب��ار املاأخ��وذة م��ن املن��ازل. و�سمل��ت الدرا�س��ة 
حي��ث  اأمريكي��ة،  ولي��ة   14 يف  منت���رة  من��ازل 
اكت�س��ف العلم��اء يف تل��ك العين��ات اآث��ار 45 نوعا 
من امل��واد الكيميائي��ة ال�سامة الت��ي حتتوي عليها 
كثر من امل��واد الغذائية والبن��اء والغ�سيل والزينة 

وغ��ر ذلك. واحتوت %90 م��ن العينات على 
10 تركيبات كيميائية، تت�سف مبفعولها 

 TDCIPP ال�س��ام، مب��ا فيه��ا م��ادة 
الت��ي ت�سبب ال�رط��ان، وت�ستخدم هذه 

املادة ع��ادة يف اإنتاج الأثاث كمانع 
الح��رتاق.  اأو  الأك�س��دة  تفاع��الت 

و�سغل��ت مواد الفين��ول املرتبة الثانية 
بني املواد امل�رة التي يحتوي عليها 

الغبار املنزيل، وهي موجودة يف تركيب 
املواد امل�ستعملة لغ�سيل املالب�س داخل 

املن��ازل، وقد ت�سب��ب هذه املواد بال��ذات اختاللت 
خمتلف��ة يف منظوم��ات املناع��ة واله�س��م والغ��دد 
ال�سماء لالإن�س��ان. وي�سر الباحثون اإىل اأن كل هذه 
امل��واد حت��ى اإذا كانت كمياته��ا �سئيلة يف عينات 
الغب��ار ي��زداد مفعوله��ا ال�س��ام عندم��ا تتفاعل مع 
تركيب��ات كيميائي��ة اأخ��رى. ه��ذا وتنتق��ل امل��واد 
الكيميائية من الب�سائع اإىل الهواء، ثم ترت�سب على 
الأث��اث واأر�سي��ة الغرف، وعلى جل��د الإن�سان 
وغ�سائ��ه املخاط��ي م��ع التنف���س، 
وبالت��ايل فاإن الأطف��ال الُر�سع 
وال�سغ��ار يقع��ون يف ع��داد 
املهددين اأك��رث من غرهم. 
تخفي���س  وميك��ن  ه��ذا 
ه��ذه املخاطر ع��ن طريق 
يومي��ا  املن��ازل  تنظي��ف 
وغ�س��ل الأي��دي كلم��ا اأمكن 
ذل��ك مرات كث��رة خالل 

اليوم.

أغلى إبريق شاي في العالم الغبار المنزلي يسبب العقم والسرطان
بـ 3 ماليين دوالر

طفلة الـ7 سنوات في نيبال »اله« ال تطأ قدماها األرض

�أفقيًا 
�أ�صه����ر كات����ب ق�ص�����ص خر�في����ة للأطف����ال يف   1

�لغرب
�نه�ص  o يتكلم   2

نوبل. جائزة  حائز  ر�حل  م�صري  رو�ئي   3
�لظاملون  "�أخي جاوز  �ل�صاع����ر كاتب ق�صيدة   4

�ملدى"
o تفيد تف�صري  o ن�صف �صوم����ر  د�د�  5 ن�ص����ف 

�ملعنى و�ال�صرت�صال.
وحجب. غطى   o وقتا  ق�صى   6

�أو �ل�صرقة  7 ي�صه����ر عل����ى �حلماية من �خلط����ر 
o �أدي����ب ورو�ئ����ي �جنليزي كت����ب رو�ية ديفيد 

كوبرفيلد.
خروب ن�صف   o �ل�صم�ص  مغيب  وقت   8

تكلفة  o �صهولة   o بحر   9
�صاخر. �جنليزي  وفيل�صوف  �أديب   10

عاموديًا
1 ملك���ي o ممث���ل م�ص���ري يق���وم غالبا ب���دور �الأب 

�حلنون.
2 �ل�صفا )معكو�صة( o بناء �أو مكان و�جبة حرمته.
�مللم�ص. ناعم  �صلب  �بي�ص  حجر   o ياباين  جبل   3

�لعامل. م�صتوى  على  �جنليزي  �أديب  �أ�صهر   4
�الن�ص���ان من  يبلغ���ه  م���ا   o در��ص���ات ومتحي����ص   5

عمره.
o مدينة فل�صطينية جنوب غرب  6 تو�ص���اأ دون ماء 

�خلليل.
�لكمبيوتر. وبرجميات  �أجهزة   7

مائي. حاجز   o لك  فد�ء  �لثمني  قدمت   8
 o دق وقرع o 9 م���ا تعط���اه �لعرو����ص يوم زفافه���ا

بيت �لع�صفور.
o بط���ل ��صط���وري ��صباين  10 �ل�ص���كل �خلارج���ي 

�نتجت ق�ص�صه �صينمائيا وتلفزيونيا.


