
كوري��ا  رئي�س��ة  ه��ي  ج��ن  ب��ارك  �أ�س��بحت 
�جلنوبي��ة مهددة بالعزل من من�س��بها ب�س��بب 
ف�سيحة ��ستعانتها بالأ�س��باح مل�ساعدتها يف 

�تخاذ قر�ر�تها �ل�سيا�سية.
فقد ر�سدت �سحيفة "�لتيليجر�ف" �لربيطانية 
حال��ة �لغ�س��ب �ل�س��عبي �ملوجه��ة �س��د بارك 
ج��ن هي بعد �لك�س��ف ع��ن �س��د�قتها بزعيمة 
طائف��ة �ل�س��امانية ت�س��وي �س��وون �س��يل �لتي 
كان��ت ت�س��اعدها على �لتو��س��ل مع �لأ�س��باح 

ل�ست�سارتهم يف �إد�رة �سوؤون �لدولة.
وقد �ندلعت �ملظاهر�ت موؤخر�ً يف بع�ض �ملدن 
�لكوري��ة مطالبة ب��ارك جن هي بال�س��تقالة 
من من�س��بها كرئي�سة للدولة وحما�سبتها على 
ت�ريب �أ���ر�ر �لدولة من خالل تو��س��لها مع 

طائفة �ل�سامانية �ملحظورة يف كوريا. 
زعيم��ة  �أن  �ل�رط��ة  ك�س��فت حتقيق��ات  وق��د 
طائفة �ل�س��امانية ت�س��وي �س��وون �سيل حتتفظ 
عل��ى �لكمبيوت��ر �خلا���ض به��ا مبجموع��ة من 
�خلطابات لرئي�س��ة �جلمهورية وبع�ض �لأ�ر�ر 

�حل�سا�س��ة للدولة، و�لتي ُيعتق��د �أن بارك جن 
هي قد �أدلت به��ا طو�عية من �أجل 

��ست�س��ارة روح و�لدها �ملتويف 
قبل �تخاذ قر�ر�تها �لهامة.
�أن  �مل�س��ادر  وك�س��فت 
رئي�س��ة كوري��ا �جلنوبي��ة 
كانت على �س��لة مبا�رة 
بزعي��م طائفة �ل�س��امانية 
�ملحظ��ورة، وبع��د وفات��ه 

��س��تكملت �بنته �س��يطرتها 
على رئي�س��ة �جلمهورية من 

خ��الل �إقناعها مبمار�س��ة 
غريب��ة  طقو���ض 

ل�ستح�س��ار روح و�لده��ا �ملت��ويف، ومن هنا 
كانت بارك جن هي تك�س��ف عن كل �أ�ر�ر 
�لدول��ة وكل خططه��ا لزعيمة �لطائفة 
حتى قبل �إعالنها مل�ست�س��اريها يف 

�ل�سلطة.
ورغ��م �عت��ذ�ر ب��ارك ج��ن هي 
لل�سعب �لكوري يف بيان ر�سمي، 
و�إعالنها �أن ت�س��وي �سوون �سيل 
هي �س��ديقتها من��ذ 40 عامًا، �إل 
�أنه يف حالة ثبوت ممار�سة �لرئي�سة 
لطقو�ض طائفة �ل�سامانية �ملحظورة 
يف كوريا، فاإنها �ستتعر�ض للم�ساءلة 
�لقانوني��ة ب�س��بب �عتناقه��ا لديانة 
ممنوعة يف كوريا، وكذلك 
ب�سبب ت�ريبها لأ�ر�ر 
ح�سا�س��ة  �سيا�س��ية 
خ��ارج  ل�س��خ�ض 
م�ساعديها  د�ئرة 

�لر�سمين.
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يف عام 1932 ��س��تقبلت �س��الت �لعر���ض �لأمريكية �أول فيلم 
 ،"Freaks عر�ض يف �ل�س��ينما على �لإطالق، وهو فيلم "م�سوخ
متوقعن �أن يحقق جناحًا كبري�ً، �إل �أن �لنتيجة كانت موجة من 

�لفزع �سيطرت على جميع �حلا�رين.
و�أث��ار �لفيلم هلع جميع �حل�س��ور يف �س��الت �ل�س��ينما كاملة، 
ب�س��بب م�س��اركة �لعديد من �ملمثل��ن ذوي �لإعاق��ات و�لعيوب 

�خللقية �لغريبة �سمن طاقمه، ما �سبب �سدمة للجمهور.
وو�س��ل �جلمه��ور �إىل حال��ة رعب �س��ديدة ب�س��بب فيلم "م�س��وخ 
Freaks"، و�س��لت �إىل نوب��ات �لهل��ع �لكامل��ة، ب��ل وحالت 

�لإجها�ض بن �لن�ساء.
وكرد فعل طبيعي، قاطع �جلمهور فيلم "م�سوخ Freaks" �لذي 
�أخرجه تود بر�ونينغ، ما �س��بب خ�س��ائر مادي��ة فظيعة لل�ركة 

�ملنتجة، ثم حظرت �ل�سلطات عر�سه متامًا.
ومل��دة 30 عام��ًا ظ��ل "م�س��وخ Freaks" خمزن��ًا يف علبت��ه 
د�خل �ل�ركة �ملنتجة، حتى متت �إعادة �كت�س��افه، و�قت�س��ا�ض 
نحو ن�س��ف �س��اعة من مدته �لكاملة، ثم عر���ض جمدد�ً يف دور 

�ل�سينما.
وت��دور �أح��د�ث �لفيلم ح��ول جرمية قتل وقعت يف �س��ريك يعمل 
فيه جمموعة من �لأقز�م و�لأ�سخا�ض �مل�سوهن، وذوي �لعيوب 

كاريكاتير

هذه الزاوية لرصد اهم القضايا 
والتعليقات التي يتندر بها العراقيون عبر 

مواقع التواصل االجتماعي 

قالوا في صفحاتهم:

ن��وري فا�س��ل: �لفي�س��بوك يعي�ض حالة �س��كر من��ذ قر�ر �لربمل��ان وحتى �لن 
وبع�ض �س��فحات �ل�سدقاء تر�جع ن�س��اطها ومت حتويل �لنظار عن �ملو�سل 

بق�سد �و دون ق�سد ..
�لقر�ر منع �خلمر ولكنه عمم حالة �ل�سكر يف �لبالد

عدن��ان �لطائي: دولة ماعدها فلو�ض .. ورو�تب موظفيها مهددة وعدها حرب 
م��ع د�ع���ض ويقطعون م��ن رو�تب �جلن��ود �يل تقات��ل وطلبتهم ب��دون كتب .. 

وي�رفون على معار�ض ومهرجانات وموؤمتر�ت ��سالمية من هي ...؟؟؟؟!!!!!

حممد بن حمودي: مبجتمعنا ..
من �س��خ�ض ي�س��وي فد �س��ي زين �أو عمل خري �أو �إجناز ،، �لنا���ض د�ئًما تقد�ض 

�ل�سخ�ض وتن�سى �لإجناز ...
بحيث ،،

تخلي �ل�سخ�ض نف�سه �ل�سخ�ض ين�سى �لإجناز ويلتهي بتقدي�ض نف�سه ،، وي�سعر 
بالألوهية ....

يكفي تعظيم وتقدي�ض لل�سخو�ض .
ن �ملطلقة لي�س��ت منحرفة.. ومن مل تتزوج لي�س��ت معقدة.. ومن  عب��ري عالء: لأ
مل تنجب لي�س��ت منف�س��ة.. ومن تعمل لي�ست م�س��رجلة.. ومن متكث يف �ملنزل 
لي�س��ت فا�سلة.. ومن ت�س��افر وحدها لي�ست منحلة.. ومن و�سعت �لنقاب لي�ست 
متطرفة. ومن خلعت �حلجاب لي�س��ت �أقل دينا. ومن و�س��عت �حلجاب لي�س��ت 
�أك��ر عف��ة.. ومن يختل��ف معك يف �لر�أي لي���ض بال�رورة جاه��ل. ومن يريد 
�حلياة بطريق��ة خمتلفة لي�ض بال�رورة جمنون.. ومن يدخل �أبناءه مدر�س��ة 
�أجنبي��ة لي�ض �أقل وطني��ة.. ومن يدخلهم مد�ر�ض حملي��ة لي�ض بال�رورة غري 
مقت��در.. ومن �أر�دت عر�ض كبري لي�س��ت مذنبة ومن �ختارت �أل حتتفل لي�س��ت 

فقرية. 
مل ت�سلخوننا �إن مل ن�سبهكم؟ 

حكام  �هلل خلقنا خمتلفون فمن �أنتم لريدونا جمرد ن�س��خ منكم ؟ ت�سدرون �لأ
ننا مل نن�ساع لمر��سكم �لنف�سية �و لل�سكل �لجتماعي كباقي �لقطيع؟  لأ

دعو� �لكل يتلون مبا يحب.. حينها ميكننا �أن جند �لدنيا �أكر �إ�ر�قا وبهجة.
#حقوق_�ملر�أة_�لعر�قية

تغريد �لعز�وي: هكذ� هي �حلياة ..
يجب �أن تلقى د�ئما �س��يئا يبهرك ... �إذ لي�ض �أ�س��قى عليك من �أن تقول : مل يعد 

يبهرين �سيء !!
�أن ت�سيخ �سيء ، و�أن حت�ض بال�سيخوخة ف�سيء �آخر !!

�أن ت�سعد نف�سك �سيء ، و�أن ترى �ل�سعادة عند غريك �سيء �آخر .
ولأن �حلياة هي �حلياة .. �بت�سم .

وهنا فعل �أمر و�جب �لتنفيذ

�بر�ج ها�سم: من ت�سوف فر�سة ممكن تفيد �سديقك �ساعده يح�سلها
ومن تكدر ت�ساعد �سديق يحقق حلمه ل تق�ر وياه

تر� كل�ض حلو �ل�سعور من ت�سوف �ملقابل جنح و�نت كنت ولو جزء ب�سيط �سبب 
هالنجاح 

ع فكرة مو ب�ض �ل�سدقاء �ي �سخ�ض �نت عندك قدرة ت�ساعده لتق�ر وياه
�حلى �سعور ممكن تعي�سه ت�سارك �ن�سان جناحه وحتقيق حلمه

م��ازن �لزيدي: نحن بحاج��ة �ىل توثيق بال�سورة+�ل�س��وت، لكل من �س��ارك 
بقتال #د�ع�ض، و�س��اهم بتحرير �لر�ض من هذ� �مل��د �لرهابي. هذه �خلطوة 
مهم��ة لكي نردع م��ن يركب موجة �لتحرير، وي�س��وق �لكاذي��ب عن بطولت 

مزعومة، يف �مل�ستقبل.

اجمل تعليق على الفيسبوك
--�ل�سعي �ىل �لنجاح ل يعرف �مل�ستحيل ..

من هم أكثر القادة 
وحشية في تاريخ البشرية

بدء حرب األفيون بين 
بريطانيا والصين

أعراض قد يعاني
 منها أصحاب الثروة المفاجئة

ت�س��ن �س��ي هو�نغ، وُيدعى �أي�سا ت�س��ن �س��ي هو�نغ دي �لذي وحد �ل�سن يف 
عام 221 قبل �مليالد، وحكم با�س��م �لمرب�طور �لأول من �أ�رة ت�س��ن. وكان 
معروفا ب�سيا�س��ة قتل �لعلم��اء من ذوي �لأفكار �ملخالف��ة لأفكاره، حيث كان 

ياأمر بحرق كتبهم.
بالإ�س��افة �ىل يوليو���ض قي���ر )وُيع��رف با�س��م كاليجول( حظ��ي كاليجول 
ب�س��عبية كبرية يف �لبد�ية لإطالقه �ر�ح �ملو�طنن �لذين �س��جنو� ظلما، ولكن 

بعد تعر�سه لوعكة �سحية تغري ب�سكل كامل.
فتخل���ض من خ�س��ومه �ل�سيا�س��ين م��ع �إجب��اره �لأهايل على م�س��اهدة تنفيذ 
�حلك��م، و�أعلن نف�س��ه �إله �حلياة، كما ن�س��ب فر�س��ه مقام �لكاه��ن وهُوجم يف 

نهاية �ملطاف من قبل جمموعة من �أفر�د �حلر�ض، وُطعن 30 طعنة.
�م��ا جنكيز خان متيز باأ�س��لوبه �لوح�س��ي، حيث �أ�س��ار �ملوؤرخ��ون �إىل �أنه ذبح 
مدنين ب�سكل جماعي، وكان و�حد�ً من �أكر �أمثلة �لق�سوة و�سوحا عندما ذبح 

�لأر�ستقر�طين من �إمرب�طورية خو�رزم ليق�سي على �لطبقة �حلاكمة هناك.
يف حن كانت �لكونتي�س��ة �ليز�بيث دي باثوري تعتمد �أ�س��اليب تعذيب قا�سية 
مثل �إدخال �لإبر حتت �لأظافر و�س��كب �لع�س��ل على �لفتيات قبل �إطالق �لنحل 

لنه�ض حلمهن، كما كانت ت�ستحم بدم �لعذ�رى لتبقى �سابة وجميلة.

حدث يف مثل هذ� �ليوم 1839   بدء حرب بن �ململكة �ملتحدة 
و�ل�سن. وهي حربن، �سميتا بحرب �لأفيون، قامتا بن �ل�سن 
�لمرب�طورية �ملحكومة �آنذ�ك من قبل �ساللة ت�سينغ وبريطانيا، 
ويف �لثانية �ن�س��مت فرن�س��ا �إىل جانب بريطانيا. وكان �ل�سبب 
هو حماولة �ل�س��ن �حلد من زر�عة �لأفيون و��ستري�ده، مما حد� 
بربيطانيا �ن تقف يف وجهها ب�سبب �لأرباح �لكبرية �لتي كانت 
جتنيه��ا بريطانيا من جتارة �لأفيون يف �ل�س��ن. عندها قررت 
بريطاني��ا �لتي كان��ت يف �وج قوتها �لع�س��كرية يف ذلك �لوقت 
�عالن �حلرب على �ل�س��ن لفتح �لأبو�ب م��ن جديد �مام جتارة 
�لفيون للعودة م��ن جديد. وبحث �لربيطانيون عن ذريعة لهذه 
�حلرب فا�س��تخدمو� مبد�أ "تطبيق مبد�أ حرية �لتجارة" ويف ذلك 
�لوق��ت كانت بريطانيا قد خرجت منت�رة علي مناف�س��يها من 
�ل��دول �لبحري��ة يف حروب نابلي��ون وقامت �لثورة �ل�س��ناعية 
فيه��ا ،  و�أ�س��بحت �لدولة �لر�أ�س��مالية �لقوى يف �لع��امل فلجاأت 
�يل فت��ح ��س��و�ق لت�ري��ف منتجاته��ا �ل�س��ناعية  و�لبحث عن 
م�س��ادر رخي�س��ة للمو�د �لأولية �لت��ي حتتاجها ل�س��ناعاتها . 

بعد �أكر من ثالثة عقود من �لعمل كم�سيفة جوية باإحدى �ركات �لطري�ن، 
فازت �ساندي �ستاين، �لبالغة من �لعمر 65 عاما، �أخري� بجائزتها �لكربى.
كانت �س��تاين يف �س��ن 53 عندما �بتك��رت �أد�ة "�لعثور عل��ى �ملفاتيح يف 
حقيب��ة �لي��د"، وهي �أد�ة ب�س��يطة ذ�ت ر�أ���ض معقوف ُيعل��ق يف حقيبة �ليد، 
بينما تربط �ملفاتيح يف نهايتها، ليكون من �ل�س��هل على �لن�س��اء ��ستخر�ج 

�ملفاتيح من �حلقيبة وجتنب م�سقة �لبحث عنها يف كل جزء يف �حلقيبة.
ويف ذلك �لعام، متكنت �س��تاين من �ر�ء �س��يارة فاخرة، وعينت �أول دفعة 
م��ن �ملوظفن لديها، ومتكن��ت من حتقيق مبيعات بلغت �إجمال نحو �أربعة 
مالي��ن دولر �أمريكي. كان ذلك ت�سل�س��ال لالأح��د�ث يحلم به كثريون، لكن 
ما �أ�س��اب �ستاين بالده�س��ة هو �أن كل ما �أ�سفر عنه هذ� �لنجاح هو �لعي�ض 
وحي��دة يف عزل��ة يف �ملنزل. فقد ُطلق��ت من زوجها، �لذي �عت��اد �أن يكون 
�مل�سوؤول �لوحيد عن توفري �لدخل لالأ�رة، و�أ�سبح كارها للنجاح �ملفاجئ 
�ل��ذي حققته �س��تاين.     ويف حن لن يفقد �أغل��ب �لنا�ض �لرغبة يف �لتطلع 
�إىل �ل��روة �ملالية، يقول �لأ�س��خا�ض �لذين خربو� �لعي�ض يف هذ� �حللم �إنه 
ميك��ن �أن يكون �س��ببا يف �لعزلة عن �لآخري��ن، و�إن حياتهم غالبا ما تبدو 

وردية من �خلارج فقط.

سيلفيهل تعلم في مثل 
هذا اليوم

متقاطعة كلماتالفرق اوجد 

�س��ناعة �لدم��ى يف �لياب��ان ل تعت��رب 
هو�ي��ة فح�س��ب، ب��ل هي ف��ن بحد 

ذ�ت��ه وحرفة يفتخر �أ�س��حابها 
عل��ى  ت��دل  رم��وز  بتق��دمي 

�لعتز�ز بالثقافة �ملحلية.
يف  �حلرفّي��ون  ويتمّي��ز 
�لدم��ى  ب�س��ناعة  �لياب��ان 
يدويًا، لكن دمى "هاكاتا"، 

با�س��م  حملي��ًا  �ملعروف��ة 
�أكرها �سهرة،  "نينغيو"، تعترب 

�إنتاجه��ا يكمن يف مدين��ة فوكوكا 
يف �ل�س��احل �جلنوب��ي جلزي��رة كيو�س��و 

�ليابانية.
هذه �لقطع �لفنية �ل�سغرية لديها تاريخ �أ�سخم من 
حجمها بكثري، يقول هاري �س��ارغانت، �لذي يعمل 
يف "Inside Japan"، وه��ي �رك��ة بريطاني��ة 
تنظ��م ج��ولت �س��ياحية يف مدينة فوك��وكا، �إنه " 
يعتقد باأن �إنتاج دمى )هاكاتا( بد�أ يف �أو�ئل �لقرن 
�ل�س��ابع ع���ر." ويقول �س��ارغانت  "يق��ال �إن �أحد 

�س��ناع �لبالط �ملغّطي ل�س��قوف �ملنازل 
��س��مه �ساويت�س��ي ما�س��اكي هو من 
�مل�س��ّنعة  �لدم��ى  ب�س��نع  ب��د�أ 
ق��ام  بعده��ا  بال�س��ري�ميك، 
بتقلي��ده  �آخ��رون  حرفّي��ون 
وم��ع تق��ّدم �لوقت �أ�س��بحت 
هذه �لدمى �أكر تعقيد�ً و�أكر 

تنوعًا باألو�نها."
وقام تاكيو�س��ي �حد �لعاملن 
بتل��ك �ملهنة بتخ�س��ي�ض معظم 
حيات��ه �لعملي��ة لحر�ف �س��ناعة 
ه��ذه �لدم��ى، و�ليوم تباع دم��اه بعدد من 
�لأ�س��و�ق و�ملح��ال �لتجارية ح��ول �ليابان، ويبلغ 
�س��عر بع�س��ها 1.6 مليون ين )�أي ح��و�يل 20 �ألف 
دولر �أمريكي(، بد�أ تاكيو�س��ي ب�سناعة هذه �لدمى 
بعم��ر 17 عام��ًا، ويق��ول: "�أبل��غ م��ن �لعم��ر �لآن 
53 عام��ًا وم��ا زلت �أحتف��ظ بال�س��غف ذ�ته، رغم 
�أن مهار�ت��ي حت�ّس��نت قلي��اًل �إل �أن��ه ل �أعتق��د باأين 

�ساأتقاعد �أبد�ً من ممار�سة هذ� �لعمل."

رئيسة كوريا الجنوبية مهددة بالعزل بسبب عالقتها باألشباح!فيلم رعب منع من العرض لمدة 30 سنة.. والسببليست لعبة.. بل حرفة توارثتها األجيال اليابانية على مدى قرون من الزمن

�أفقيًا 
�أمامكم و�لعدو  ور�ئكم  من  " �لبحر  قائل:   1

2 �أعطى ر�أيا خبري� o �إعادة تدوير �ملو�د �لطبيعية
3 �لبلد �لوحيد يف �لعامل �لذي ال ي�سع ��سمه على 

طو�بع �لربيد o حرف نفي.
�أر�سل ن�سف   o قارب  ن�سف   4

حلام دريد  قدمها  �سيا�سية  م�سرحية   5
نا�سط ن�سف   o هو�دة   6

باأر�����ض  حماط���ة  �أفريقي���ا  يف  �أ�س���بانية  مدين���ة   7
مغربية o يقرتب كثري� يف �لقيمة �أو �لعدد

ر�جع ن�سف   o منا�سبة   o )بالعامية(  خلف   8
لون�سكي بف�سيحة  ��ستهر  �سابق  �أميكي  رئي�ض   9

10 مدينة ترفيهية �مريكية كبرية منها ن�س���خة يف 
فرن�سا

عاموديًا
 1 قارن يف �حلجم لريى مدى �لتطابق o �سقوط

�لر�سائل نقل  نظام   o �سريكا  �الآخر  جعل   2
بعده. ما   o ما  مو�سوع  حول  �الأفكار  يف  م�ساركة   3

�ل����ورق و�الأقالم  م����ن  4 جمم����وع �حتياج����ات �ملكت����ب 
وغري ذلك o حرفان من كلمة )كزبرة(.

o و�س����ع �ل�س����يء يف �لركن ومبعنى  5 ن�س����ف مركز 
�عتمد عليه

مت�سابهات  o �لر�ئحة  كريه   6
7 طيب �لطعم و�ر�ئحة o عا�سمة �روبية )معكو�سة(
تايل. ن�سف   o حديث  بخار  حمام   o يرجو  ن�سف   8
9 �مل����ر�أة �لت����ي ال زوج لها �أو �لرجل �لذي ال زوجة له 

�لنجا�سة. من  خالون   o
)مبعرثة(. زناد   o كاخلوخ  فاكهة   10


