
اوجد الفرق

اأظهرت درا�س��ة اأجري��ت يف الربازيل على 70 
طفال تاأكدت اإ�ساب��ة اأمهاتهم بفريو�س زيكا 
اأن نحو �ست��ة يف املئة اأ�سيبوا بفقدان ال�سمع 
مم��ا يزيد من قائم��ة الأمرا�س الت��ي ي�سببها 

الفريو�س عندما ي�سيب احلوامل.
واأّك��دت الدرا�س��ة الربازيلي��ة -الت��ي ن���رت  
يف التقري��ر الأ�س��بوعي للمراك��ز الأمرييكي��ة 
لل�سيطرة على الأمرا�س والوقاية منها ب�ساأن 
الأمرا���س والوفي��ات- تقارير �س��ابقة كانت 
اأقل ح�س��ما مل�ساألة فقدان ال�سمع بني الأطفال 

الذين ولدوا لأمهات اأ�سنب بالفريو�س.
وياأت��ي هذا الك�س��ف يف اإطار جه��ود لتحديد 
الإ�س��ابة  ع��ن  الناجم��ة  الأ���رار  كام��ل 
بفريو�س زيكا اأثناء احلمل، بح�سب ما اأوردت 

وكالة رويرتز.
ويف ه��ذه الدرا�س��ة دق��ق الطبيب��ان م��اريل 
جمعي��ة  م��ن  ماركي��ز  واإرن�س��تو  تنوري��و 
اأوزفال��دو ك��روز يف برنامبوك��و يف الربازيل 
يف ال�س��جالت الطبية ل�سبعني طفال م�سابني 

ب�س��غر حج��م الراأ�س وال��ذي اأثبت��ت فحو�س 
املخت��ربات اإ�س��ابة اأمهاته��ن بفريو�س زيكا 

اأثناء احلمل.
واأ�س��ار الطبيب��ان اإىل اأن �س��تة يف املئ��ة من 
املوالي��د فق��دوا حا�س��ة ال�س��مع م��ن دون اأي 

�سبب اآخر حمتمل.

ويقول العلماء اإن زيكا ميكن اأن يعترب عامال 
م�سببا لالإ�س��ابة بفقدان ال�سمع لدى الأطفال 
الذين تعر�س��وا له خالل احلمل لكن مل يفقدوا 
�س��معهم عن��د الولدة وله��ذا ال�س��بب يجب اأن 
يخ�س��عوا ب�س��كل منتظ��م للفحو���س الطبي��ة 

خوفا من فقدانهم ال�سمع.
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رف��ع الحت��اد الأمريك��ي للحري��ات املدني��ة دعوى 
ق�س��ائية �س��د م�س��وؤولني يف ولي��ة األبام��ا، اأمروا 
امراأة م�س��يحية بخلع غطاء راأ�س��ها، من اأجل �سورة 

ترخي�س القيادة.
وقال��ت اإفون اآل��ن، وهي م��ن مدينة تو�س��كيغي، اإن 
املوظف��ة اأ���رت عل��ى اأن امل��راأة امل�س��لمة وحدها 
ه��ي امل�س��موح لها بتغطية راأ�س��ها، وف��ق ما ذكرت 
وكال��ة اأ�سو�س��يتد بر���س. ورف��ع الحت��اد الأمريكي 
للحريات املدنية الدعوى اأمام حمكمة مونتغومري 

الحتادية.
وق��ال اإن كاتب��ة مقاطعة يل بيكي فراير ورئي�س��ها 
القا�س��ي بي��ل اإنغلي�س انته��كا حق اآل��ن يف احلرية 
ود�س��اتري  الأمريك��ي  الد�س��تور  مبوج��ب  الديني��ة 
الولي��ات برف�س��هما طلباتها املتكررة باحل�س��ول 

على �سورة جديدة لها بغطاء الراأ�س.

كاريكاتير

هذه الزاوية لرصد اهم القضايا 
والتعليقات التي يتندر بها العراقيون عبر 

مواقع التواصل االجتماعي 

قالوا في صفحاتهم:

عل��ي �س��ام: كان النقا�س على الراديو الرنويجي ه��ذا اليوم عن الدين واأحد 
ال�سيوف كانت �سحفية اإيرانية.

قالت بني ما قالته اإنها تعجبت يوم ا�ستلمت ا�ستمارة يف املدر�سة لتحديد 
الأدي��ان ونظ��رت اليه��ا واىل خياراته��ا: م�س��لم، م�س��يحي، زارد ا�س��تي او 
يهودي ف�ساألت نف�سها: ترى من اختار الدين يّل وما ادراين ان كنت م�سلمة 

او م�سيحية؟
قالت اأي�سا اإن ال�ستمارة و�سعت خيارين حتت م�سلم: �سيعي و�سني لكنها 
مل تكن تعرف الفرق وطلبت م�ساعدة مدر�ستها التي تربعت باأخبارها اإنها 

�سيعية.
بعد دقائق تكلم نائب برملان نرويجي ولد من ابويني باك�ستانيني وحتدث 
عن امل�س��افة الق�س��رية بني بلد اهله الباك�س��تان وبل��ده الرنويج وكيف اأن 
هذه امل�س��افة التي ل ت�س��تغرق اأكرث من �ست �س��اعات بالطائرة ل ميكن ان 
تعلم الن�س��ان معنى حرية التعبري واحرتام خيارات الأطفال يف انتمائهم 
ث��م قال ان الرحلة الذهنية التي يقطعها الن�س��ان و�راعه مع فهم �س��بب 
رف�س��ه للحرية التي جاء بحثا عنها ت�س��تغرق العمر كله بل هي ت�س��تغرق 

اجيال.
ابراهي��م الع��الف: من��ذ 50 �س��نة كن��ا نع��رف ونق��راأ لكت��اب ومنا�س��لني 
وي�س��اريني ومثقف��ني .. واهلل مل نك��ن نح���س باأنه��م ينتم��ون اىل املذه��ب 
ك��ذا والطائفة ك��ذا ...كانت الطائفي��ة عيبا ، وكان من يتح��دث بها يخجل 
. اك��رث 40 % مم��ن در�س��وين اأو عرفته��م يف جامعة بغداد كان��وا ينتمون 
اىل الو�س��ط واجلنوب واهلل مل ا�س��مع منهم كلمة واح��دة تنبئ مبذهبهم .ما 
دهان��ا احدهم وليزال يدر�س املاج�س��تري يتفاخ��ر بطائفيته والخر وبعد 
يومني من ح�س��وله على الدكتوراه يتباه��ى بالطائفية ويروج لها وثالث 
وقد �سار �سحفيا منذ �سنة واحدة حت�س الطائفية تقطر من كل �سطر يكتبه 

اعوذ باهلل .

مه��دي العكيل��ي: لن�س��هم بدعم �س��فراء الع��راق. يخو�س منتخبن��ا الكروي 
مباراة مهمة �س��من ت�س��فيات كاأ���س العامل وتزامنت مع م�س��اركة ابطال 
الع��راق يف اللجن��ة الباراملبية لعدة لعاب ميثل��ون فيها العراق خري متثيل 
وكان ابط��ال الع��راق يف ريا�س��ة املعاق��ني ق��د زينوا �س��دورهم بالذهب 
عامليا وا�س��يويا ولي�س بجديد عليهم الو�س��ول اىل نهائيات العامل وكانوا 
اف�س��ل من كل ريا�س��ات الحتادات با�س��تثناء احتاد القو�س وال�سهم الذي 
ح�س��ل على ميدالية ذهبية باإم�س��اء البطلة فاطمة �س��عد امل�س��هداين واما 
الحت��ادات الخرى عجزت اأن ت�س��ل اىل من�س��ات التتوي��ج وثقتنا عالية 
بالعب��ي الباراملبي��ة من رف��ع راية الع��راق عامليا على من�س��ات التتويج 
وعلين��ا اأن نك��ون خ��ري داعم��ني لفري��ق ك��رة الق��دم وكذلك ف��رق ولعبي 
الباراملبي��ة انهم��ا ميثالن العراق ومن الواجب اأن ندعمهم ون�س��اندهم يف 

رحلتهما

أجمل تعليق في الفيس بوك

-مل��ن ه��ذه البيتزا ؟ ملن ه��ذا الكنتاكي ؟ وهذه ال�س��لوع املحمره !! ملن ؟ 
والق��وزي امله��اب ؟ والكباب احلن��ون ؟ املن هاي ال�س��ياء ، اذا كلها لزم 

تتع�سه ربع تفاحه خ�ره وتو�ست ا�سود ؟

عجائب فيس بوكية

كل ي��وم اك��ول، هاملرة راح اتابع الفل��م ع ال MBC2 للنهايه وافهم كل 
التفا�س��يل، لن يف افالم �سابقة، اتابع اول خم�س دقايق وبعدين تطلعلي 
�س��الفة، والكاه خل�س��ان، قررت قرار خطر، بده الفلم، امل�س��هد الول: زوج 
وزوجته ب�س��يارتهم ومعاهم طفل ابنهم، اجاين ات�س��ال وان�س��غلت، ن�سيت 
الفل��م، رجع��ت، لكيت الطفل �س��اير بعم��ر الربعني، وحما�رت��ه الرواح 
ال�ريرة يف بيت مهجور، وا�س��وات ال��ربدات والبيبان ايل حتركها الرياح 
القوية، وال�سما حمرة ومتطر، ون�س عني تباوع عليه من فتحة الباب، وهو 

خ�سمه ي�سب دم وي�سيح: لن ا�ست�سلم ... �ساأكون بخري .

حياتي عذابالفرصة تخلق اللص ابتسامات
اأكرث م��ا اأحبته يف وجهه تلكم��ا الغمازتني الهالليتني 
اللت��ني خطهما الزمن على مر الأع��وام، حتى بدتا مثل 

اخدودين على جانبي فمه، وحتديداً عندما يبت�سم. 
قال لها يومًا اأنه يرغب اأن يكون �سيئًا يذكرها به. لكنه 
اختفى فجاأة ومل تعد تراه اأو ت�س��مع عنه. قيل اأنه هرب 

اإىل مكان بعيد. هام على وجهه يف ال�سحراء.. طار ! 
ويف اأح��د اأي��ام ال�س��يف، بينم��ا كان��ت برفق��ة ن�س��اء 
اأخري��ات، ت�س��طف ثيابه��ا عل��ى ج��رف النه��ر، وبفعل 
م�س��حوق الغ�س��يل، انت���رت رغ��وة كثيف��ة على �س��طح 
املاء. ومّدت بع�س ال�س��مكات اأفواهه��ا فانبعثت منها 
فقاعات قو���س قزحية ملونة وكبرية حتمل يف داخلها 

ابت�سامات. 
كان��ت تلك ابت�س��امات الذي��ن غرقوا. وعل��ى الرغم من 
كرثته��ا اإل اأنه��ا ا�س��تطاعت التع��رف عل��ى ابت�س��امة 

حبيبها.

مل ي�س��هد التاري��خ ول��ن ي�س��هد اب��دا ام��وال �س��ائبة كاأم��وال العراق 
، لع��ن اهلل ال��ذي كان ال�س��بب يف كل م��ن كان طرف��ا يف تدمري هذا 
البل��د و�رق��ة اموال��ه ، نتذكر يف بداي��ة الحتالل ان ام��وال العراق 
ومدخرات��ه واأثاره الت��ي نهبتها املافيات ومن ج��اء بهم الحتالل 
وج��د بع�س��ها يف املقاب��ر وامل��زارع وبع���س �س��بائك الذهب قرب 
احل��دود الدولية ، وامل�س��كلة لي�س��ت هنا فقط بل ا�س��تمر نزف اموال 
العراق حتى بعد الحتالل ب�سبب الف�ساد الداري واملايل ، وعلى ما 
يبدو ان املثل العراقي ال�س��عبي الذي يقول :)ماكو خري ب�س خ�س��ري 
حتى خ�س��ري طلع يطري ( ينطبق متاما عل��ى البع�س ، واكرث النا�س 
دراي��ة ب�رقة اموال العراق وتهريبها ه��م وزراء املالية ، والحراج 
الكرث مع هو�س��يار زيباري ، الذي هدد بك�سف ا�سم �سخ�سية واحدة 
هرب��ت مبلغ �س��تة مليارات ون�س��ف دولر ان �س��ح اخل��رب ومل يكن 
ملفق��ا ، يف حالة اقالته نعم �سخ�س��ية واح��دة ، وابكي ياعراق على 

مال م�ساع مثل الن�ساء مل حتافظ عليه مثل الرجال .

حيات��ي ع��ذاب. ام��ي غ��داره اع��ز النا���س ام��ي كان اغل��ب ال�س��باب وخا�س��ة 
)املراهق��ني وال�س��جناء ( يخط��ون على الكتف عب��ارة )حياتي ع��ذاب ( ومنهم 
يعرب عن حبه لوالدته )اعز النا�س امي( وقد يكون هناك من يوجه ر�سالة عتب 
اىل اإخوت��ه ويكتب على اليد او بقية اع�س��اء اجل�س��م )اخ ماك��و وفه( لن الهل 
جتاهلوه وتخلوا عنه واخر يكتب ا�س��م حبيبته وي�س��ف حب��ه بعبارات خمتلفه 
حيات��ي ع��ذاب او احب��ك ت�س��واهن او كرمية نور عيوين و�س��ليمة احب��ج للموت 
وغريه��ا وهناك م��ن يلتزم ب�س��داقته لالأ�س��دقاء ويقول الف �س��ديق ول عدو 
واخ��ر يكت��ب رب اخ ل��ك مل تلده امك !! واخ��ر ينتقد اقاربه وي�س��فهم ) الأقارب 
عق��ارب( ولكن يف النهاي��ه هناك من يعترب الكتابة هي حالة نف�س��ية يتعر�س 
لها ال�س��جني او املراهق خالل الفرتة وي�س��طر اىل الكتابة لخراج هذا الغ�س��ب 
والكاآبة واحلزن عرب التطريز على اجل�س��م واخرين يعتربون الكتابة على اجل�سم 
يف ال�س��جون واملعتقالت يعطي ر�س��اله اأن الخ) بطل واخو اخيته ( وكما يلقب 
)خو�س��ي و�س��قاوه ( من اجل اأن يفر�س هيبته داخل ال�س��جن من خالل الر�سوم 
والعب��ارات ولك��ن. الذي��ن يكتبون )حياتي ع��ذاب ( هم نا�س فقراء وم�س��املني 

اخرجوا احزانهم بهذه العبارة لتفريغ احلزن لي�س ال.

سيلفيتدري رأي

متقاطعة كلمات

مت حتمي��ل نح��و 150 األ��ف كيل��و غ��رام م��ن 
مدين��ة  اإىل  ونقله��ا  �س��احنات  يف  الطماط��م 
بونيول الإ�سبانية على بعد 38 كيلو مرتا غربي 
بلن�س��يا قب��ل مهرج��ان "ل توماتينا" ال�س��نوي 
حيث يرتا�س��ق نحو 20 األف م�سارك بالطماطم 

يف �سوارع �سيقة باملدينة.
املتاج��ر  واجه��ات  املدين��ة  �س��كان  وغط��ى 

واملن��ازل حلمايته��ا م��ن ع�س��ري الطماط��م 
الأحمر حي��ث يتوقع��ون اأن يتكد�س 

�س��ريتدي  الأ�س��خا�س  اآلف 
بع�س��هم النظ��ارات لوقاي��ة 

الفاكه��ة  م��ن  اأعينه��م 
يف  للم�س��اركة  الطائ��رة 

املعركة ال�سخمة.
وق��ال بابلو باملي�س وهو 
اإن  بوني��ول  �س��كان  اأح��د 

ال�سكان ركبوا ال�سواتر على 
حلماية  ومنازلهم  متاجرهم 

املتفرجني.
واأ�ساف "ال�سوارع �س��يقة للغاية نحو �سبعة اأو 
ثماني��ة اأمتار من ط��رف لآخر. وهناك نحو 20 
األف �سخ�س وعندما ت�سل ال�ساحنة )التي حتمل 
الطماطم( يقف النا�س على اأطراف ال�س��ارع مما 
ي�سكل �س��غطا على اجلدران. اإذا مل تكن الأبواب 
والزج��اج قوية مب��ا يكفي فاإن هن��اك خطر اأن 

تتحطم حتت وطاأة ال�سغط."
وولد مهرج��ان ل توماتينا من 
ع�س��وائية  رحم مناو�س��ات 
ب��ني القروي��ني يف عام 

.1945
الذي  واجتذب احلدث 
ُحظر لفرتة من الوقت 
حك��م  ذروة  خ��الل 
فرانثي�س��كو  اجل��رنال 
فرانكو ح�س��ودا دولية 

يف ال�سنوات الأخرية.

إجبار مسيحية أميركية إسبانيا على شفير حرب "ال توماتينا" الطاحنة
على خلع غطاء رأسها

زيكا يعتبر عامال مسببا لفقدان السمع

�أفقيًا 
 o 1 �شج���اع ويج�ش���ر على خو�ض غمار �ل�شيء

خمرتع �أمو��ض �حلالقة.
�ل�شهري. �لياباين  �لزي   2

3 ممث���ل هوليوودي متمر�ض يف ريا�شة �لدفاع 
عن �لنف�ض o توجه �إىل.

�ملاء. �شقاية  ميتهن  من   o �أن�ض   o ياب�شة   4
 o �شابقا  �لأهر�م  ��شم رئي�ض حترير �شحيفة   5

من �شفاته �أنه خنا�ض
تعباأ  o �خلطوة  متقارب  مي�شي   6

ت�شدير  o ونرغب  نحب   7
)معكو�شة(. �شدمي  جمع   o �ل�شام   8

o م���ن �ه���م �عمال  9 �شاح���ب �ل�ش���يء ومالك���ه 
نيكو�ض كازنتز�كي �لأديب �ليوناين �ملعا�شر.

�لتل�شكوب و�شاحب نظرية �لأر�ض  10 خمرتع 
كروية يف �لع�شور �لو�شطى o �شمري متكلم.

عاموديًا
 o o جمي���ل وفي���ه بهاء  1 ن�ش���ف جاب���ر 

يو�شع على �حل�شان.
�لديناميت. خمرتع   2

مل���ح  تركي���ب  يف  يدخ���ل  غ���از   o ه���د�أ   3
�لطعام.

�لديزل حمرك  خمرتع   4
5 رج���ل )بالجنليزي���ة( o ثالث���ة حروف 

من ر�وي.
6 خمرتع �لآلة �لبخارية o ن�شف �شرور.

ورفعة. �رتقاء   o يابانية  عملة   7
. �حلرب  قلم  خمرتع   8

9 �أو�شمة �أو �أو�شحة �مل�شوؤولية كالرئا�شة 
وغريها.

�لكهربائي. �مل�شباح  خمرتع   10


