19

منوعات

العدد ( )2613ال�سنة العا�شرة  -ال�سبت ( )6ت�شرين الأول 2012

"في�سبوك" البلد الثالث يف العامل و�سكانه يتخطون املليار
يف م ��ا ي�أت ��ي بع� ��ض الأرق ��ام لتقيي ��م حج ��م
"في�سب ��وك" يف الع ��امل بعدم ��ا اعلن ��ت �شبك ��ة
التوا�صل االجتماعي �أول من �أم�س اخلمي�س ان
ع ��دد م�ستخدميها الن�شطني جت ��اوز عتبة املليار
�شخ�ص يف العامل:
 لو كانت "في�سبوك" بلدا الحتلت املرتبة الثالثةعاملي� � ًا من حيث عدد ال�س ��كان بعد ال�صني (1,34
مليار ن�سمة) والهند ( 1,17مليار ن�سمة) .واكرث
من ن�ص ��ف "�سكانها" اي ما يع ��ادل  600مليون
�شخ�ص يت�صلون بال�شبكة من جهاز نقال و522
مليون ��ا يدخلون املوقع يوميا - .ت�ضم الواليات
املتح ��دة �أك�ب�ر عدد م ��ن م�ستخدم ��ي "في�سبوك"
يف الع ��امل ( 166مليون ��ا) تليه ��ا الربازي ��ل (58
مليون ��ا) فالهند ( 55مليون ��ا) واندوني�سيا (47
مليونا) واملك�سيك ( 38مليون ��ا) (ارقام �سو�شل

بايكرز.كوم).وحتتل "في�سبوك" املرتبة الأوىل
عل ��ى الئح ��ة مواق ��ع التوا�ص ��ل االجتماع ��ي يف
البل ��دان كلها تقريبا م ��ع ا�ستثن ��اءات قليلة مثل
رو�سي ��ا حي ��ث ت�ض ��م ع�ش ��رة مالي�ي�ن م�ستخدم
لك ��ن يتق ��دم عليه ��ا موقع ��ا "�أودنوكال�سنيك ��ي"
و"فكونتاكتي ��ه" وال�ص�ي�ن حي ��ث هي ممنوعة.
 ت�ض ��م �شبك ��ة "في�سب ��وك  140,3ملي ��ارات"�صداقات" .ومت ال�ضغط على زر "احب" اكرث
م ��ن  1130مليار مرة .قد ن�شر ما جمموعه 219
ملي ��ار �صورة عرب ه ��ذا املوقع ف�ض�ل�ا عن 62,6
ملي ��ون اغني ��ة مت اال�ستماع اليه ��ا  22مليار مرة
(في�سب ��وك)� - .ش ��كل دخ ��ول "في�سب ��وك" اىل
البور�ص ��ة ثاين اك�ب�ر عملية اكتت ��اب يف تاريخ
الوالي ��ات املتح ��دة .فبعدم ��ا طرح �سع ��ر �سهمها
بداية بـ 38دوالرا �سمحت العملية بجمع 16,02

كادت املراهقة جي�س �سميث �أن تفقد
حياته ��ا بع ��د �أن ثقب ��ت �أذنه ��ا لت�ضع
قرط ��ا ،نتيجة تعر�ضه ��ا اللتهاب حاد
�أثر على قلبها .وكانت �سميث ،البالغة
م ��ن العم ��ر  16عام� � ًا� ،شع ��رت ب�آالم
ح ��ادة يف �صدرها ب�شكل مفاجئ� ،إال
�أن الأطب ��اء ظنوا �أنه ��ا تعاين مغ�ص ًا
معوي ًا قبل �أن يكت�شفوا �صوت ًا غريب ًا
يف قلبه ��ا .وات�ض ��ح بع� ��ض �إج ��راء
العدي ��د من الفحو�ص ��ات �أن ال�صمام
الرئي�س ��ي يف قلبه ��ا تعر� ��ض للتلف،
الأمر الذي ا�ستدع ��ى �إجراء جراحة
قل ��ب مفت ��وح .ورج ��ح الأطب ��اء �أن
تكون �سمي ��ث التقطت عدوى �سببت
لها هذا االلتهاب ال�شديد عندما ثقبت
�أذنه ��ا لتتمك ��ن من و�ضع ق ��رط فيها،
ح�س ��ب م ��ا ذك ��رت �صحيف ��ة "ديل ��ي

مي ��ل" الربيطانية .وبع ��د � 24ساعة
م ��ن اجلراحة ،تعر�ضت املراهقة �إىل
نوب ��ة قلبي ��ة ،ا�ستدع ��ت مكوثها يف
امل�ست�شف ��ى لـ� 7أ�سابيع .وو�ضع ا�سم
�سمي ��ث الآن عل ��ى الئح ��ة االنتظ ��ار
لتح�صل على قلب جديد.

رويرتز

بعدم ��ا �أنق ��ذه زوج ��ان
بريطاني ��ان م ��ن اال�ضطربات
الت ��ي اجتاح ��ت م�ص ��ر خ�ل�ال
�أح ��داث ث ��ورة يناي ��ر ،وتكلف ��ا
الكث�ي�ر م ��ن الأم ��وال لنقل ��ه �إىل
بريطاني ��ا اختف ��ى ق ��ط �ضال من
من ��زل الزوج�ي�ن ق ��رب مدين ��ة
�أوك�سف ��ورد �شم ��ال غ ��رب لندن.
وكان الزوج ��ان دون وريلت ��ون
�إلي ��وت يق�ضي ��ان عطل ��ة يف
منتج ��ع اجلونة عل ��ى �ساحل

الحمل

يو بي �أي
من ��ع مطع ��م بريطاينُ ،يق ��دم وجبات
مفتوحة للزبائ ��ن بثمن حمدد ،رجلني
من الرتدد عليه ب�سب ��ب �شهيتهما التي
جعل ��ت مالك ��ه يخ�ش ��ى عل ��ى م�ستقبل
عمله .وقالت �صحيف ��ة ديلي تليغراف
�إن ج ��ورج دامل ��ون ،الع ��ب الرغب ��ي
ال�ساب ��ق ،وزميل ��ه �آن ��دي مايل ��ز م ُنعا
م ��ن ال�ت�ردد عل ��ى مطع ��م الوجب ��ات
املفتوح ��ة (غوب ��ي) مبدين ��ة برايتون
ال�ساحلي ��ة ،بع ��د �أن و�صفهم ��ا مدي ��ره
ب�أنهما "خنزيران ج�شعان" .وا�ضافت
�أن مطعم غوبي يعر� ��ض على الزبائن
تن ��اول م ��ا يري ��دون م ��ن الوجب ��ات
املعرو�ضة مقابل  12جنيه ًا ا�سرتليني َا
لل�شخ�ص الواح ��د ،لكن داملون ومايلز
كان ��ا ي� ��أكالن خم�س ��ة �أطب ��اق م ��ن كل
وجبة كلما دخال �إىل املطعم .وا�شارت

الجوزاء

� 21آذار  19 -ني�سان

 20ني�سان� 20 -أيار

 21ايار  21 -حزيران

ال حت ��اول جتاه ��ل امل�سائ ��ل
الدقيق ��ة ،فهي قد تك ��ون اخطر
م ��ن االم ��ور الظاه ��رة تق ��دمي
الوعود الربّاقة مهم ،لكن الأهم
م ��دى قدرتك عل ��ى تنفي ��ذ هذه
الوعود االكثار م ��ن �شرب املاء
مه ��م ج ��د ًا ،وال �سيم ��ا يف ظ ��ل
احلرارة.

ق ��د يك ��ون ه ��ذا الي ��وم منا�سبا
لال�ستثم ��ارات والنقا�ش ��ات
املهني ��ة وط ��رح بع� ��ض االفكار
اجلدي ��دة وو�ض ��ع ال�ش ��روط
تعال ��ج م�سائ ��ل متنوّ ع ��ة منه ��ا
امل�سائ ��ل االجتماعية والعائلية،
وعلي ��ك املحافظة عل ��ى �سمعتك
وعدم الت�شهري بنف�سك

�أ�سبوع ممتاز لتحمّل امل�س�ؤولية،
وهذا �سيعزز موقعك بني الزمالء
ب�شكل �أك�ب�ر ح��دي��ث خ��ا���ص مع
ال �� �ش��ري��ك ،ي�ف�ت��ح �آف ��اق� � ًا جديدة
يف العالقة امل�ستقبلية بينكما
�صحي ًا :املطلوب القيام ببع�ض
احل� ��رك� ��ة ،ف� �ه ��ذا ي �� �س��اع��د على
تخفيف الوزن.

السرطان

 22حزيران  22 -متوز

تعي�ش ت��وت��ر ًا وت ��أ� �س �ف � ًا وقد
حت� ��ول ظ � ��روف خ ��ارج ��ة عن
�إرادت � � � ��ك دون ل� �ق ��اء بع�ض
الأ�شخا�ص �أو اجلماعات التي
ت�سعى �إل�ي�ه��ا تلم�س �شعور ًا
ب��ال �غ�يرة وامل�ح��ا��س�ب��ة .يكون
لأحدهم دور يف �إث��ارة بع�ض
الأمور احل�سا�سة.
الميزان

االسد

 23متوز � 22 -آب

علي ��ك ان تخت ��ار ب�ي�ن املواجهة
واالبتع ��اد ،وه ��ذا ب ��ات مطلب� � ًا
�ضروري� � ًا اليوم �صارح ال�شريك
مب ��ا يقلق ��ك ،فق ��د جت ��د عن ��ده
الأجوب ��ة املفي ��دة ل ��كل الأم ��ور
العالقة حافظ على ر�شاقتك ،لأن
ذل ��ك هو �أف�ضل احللول من �أجل
م�ستقبل م�شرق.
العقرب

العذراء

 23اب � 22 -أيلول

حت�سّ ن الأو�ضاع وح�ض ��ورك الذهني
ي�سهم ��ان �إىل ح ّد كبري يف رفع قدراتك
للتكيف م ��ع كل الأم ��ور عاطفي ًا :ميهد
ل ��ك ال�شريك الأمور للخروج من بع�ض
الظروف ال�صعب ��ة ،وهذا يرفع �أ�سهمه
م ��ن �أج ��ل م�ستقب ��ل واع ��د الت�ستخف
مبا يق ��وم به الآخرون م ��ن ممار�سات
ريا�ضي ��ة ،ب ��ل ق ��م به ��ا �أي�ض� � ًا لتفي ��د
�صحتك.

القوس

 23ايلول  23-ت�شرين االول

24ت�شرين 22 - 1ت�شرين2

 23ت�شرين 21 - 2كانون1

ت�ؤدي �سمعت ��ك دور ًا يف التقاط
الفر�ص او احل�ص ��ول على دعم
م ��ن حميط اك�ب�ر منك ق ��درة .ال
�شك يف �أن الطم ��وح يكرب جد ًا،
فتت�شعب االجتاه ��ات وقد تطل
على مرفق جديد مل تتطرق اليه
من قبل قد تتلقى جواب ًا �إيجابي ًا
عن قبول طلبك من ال�شريك

ي�سهل عليك العم ��ل �ضمن فريق �أو
يج ��ب ان تعمل مع جمموعة �أخرى
على هدف واح ��د .ال تتفرد بالقرار
ابتداء م ��ن اليوم ح ��اول �أن تخ ّلى
عن �أنانيتك ،وامنح ال�شريك جما ًال
�أو�سع للتعبري عن ارائه ،هذا يعيد
ت�صويب الأم ��ور بينكما ال ت�ضغط
عل ��ى نف�س ��ك �أك�ث�ر م ��ن طاقته ��ا،
فالنتائج ال�سلبية �ستظهر �سريع ًا.

�أر� ��ض �صلب ��ة للعم ��ل� ،ش ��رط اال
تت�س� �رّع ،ب ��ل ان تنج ��ز مهمات ��ك� .إن ��ه
ي ��وم م ��ن اال�ش ��راق والظه ��ور العلني
الناج ��ح وال ��كالم اجلمي ��ل واحل�ضور
اال�ستثنائ ��ي ت�ش ��ع جاذبي ��ة وتث�ي�ر
املعجبنيَ .تو ّقع �أخب ��ار ًا عاطفية جيّدة
تفرحك كث�ي�ر ًا �إذا كنت تكرث من تناول
احللويات ،النتائج �ستظهر قريب ًا جد ًا.

الجدي

 22كانون19– 1كانون2

العالق ��ة بالزمالء ت�سري من ح�سن �إىل
�أح�س ��ن ،وهذا �سي�ت�رك �أث ��ر ًا �إيجابي ًا
عل ��ى نوعي ��ة العم ��ل ونتائجه حتاول
تعمي ��ق رواب ��ط العالق ��ة و�أ�س�سه ��ا
بال�شري ��ك ،وجناحك يف ذل ��ك مرتبط
مبدى قدرتك عل ��ى �إقناعه بجديتك قد
ت�شعر ب�أمل خفيف يف بع�ض املفا�صل،
ب�سبب التهابات مفاجئة.

الدلو

�أول ع ��دو للحاكم الطاغية ه ��و العقل .ال يقلقه �ش ��يء �أكرث من وجود
�شع ��ب� ،أو حت ��ى �إن�س ��ان واحد ،يفك ��ر .ذكرت لكم م ��رة اين قر�أت عن
�ستال�ي�ن �أنه �أمر ب�إبعاد طبي ��ب �أ�سنان من ق�صره رغم ان الأخري ركبّ
ل ��ه �سنا ا�صطناعيا ب ��دل ال�ضر�س املقلوع بزم ��ن قيا�سي جدا .ال�سبب
هو الن الطبيب ف ّكر وقاده تفكريه الختزال عامل الزمن .املنطق يقول
ان مث ��ل هذا الطبيب ي�ستحق الثن ��اء والت�شجيع .لكن منطق الطغاة:
ان ال مكان للذي يفكر بيننا.
التفكري ،الذي هو نتاج العقل ال�ش ّغال ولي�س العاطل ،له جذور تدميه،
مث ��ل جذور الأ�شجار الت ��ي متدها بالدميومة .وكم ��ا ال بد من عوامل
بيئي ��ة �أخ ��رى يج ��ب توفرها كي ت ��ورق ال�شج ��رة وتعط ��ي ثمارها،
ف ��ان العق ��ل �أي�ضا يحت ��اج اىل عوامل بيئي ��ة� ،إ�ضافة للج ��ذور ،ليفكر
بطريق ��ة �صحيحة وليثمر �أفكارا �سليمة ومعافاة .وان كانت ال�شجرة
حتت ��اج للماء والرتب ��ة والهواء وال�شم� ��س كي تنتج �أوراق ��ا و�أثمارا
غ�ي�ر معطوب ��ة ،فالعقل ،ه ��و الآخر ،يحت ��اج حامله ،كي يفك ��ر ب�شكل
�صحيح ،اىل احلرية ،ومناذج ملفكرين ومثقفني يحتذي بهم وي�ستمد
�أ�سا�سيات وعيه منهم ،مع نظام �سيا�سي ي�سن قوانني حترتمه وتوفر
له الأمان ،ودولة توفر له اخلدمات وم�سببات العي�ش الكرمي.
وتوف�ي�ر ه ��ذه االحتياجات "البيئي ��ة" من عدمه ،هو م ��ا مييز النظام
الدميقراط ��ي ع ��ن اال�ستبدادي .ف ��الأول يري ��د �إن�سانا يفك ��ر (عاقل)،
والث ��اين ال يريده كذلك .رمبا هذا هو الذي دفع �سعيد عقل للقول "ان
اوربا هي قارة العقل".
لكن ماذا عن العراق اليوم؟
الطفل قبل الرا�شد ،بالعراق ،يعرف ان �أب�سط مقومات البيئة الالزمة
للتفك�ي�ر ال�سليم غري متوفرة .فال حرية وال رفاه وال �أمان وال خدمات
وال احرتام حلريات الإن�سان اخلا�صة والعامة� .شعب خائف يتح�سر
عل ��ى الكهرباء وامل ��اء حتيطه املزابل ون�سبة كب�ي�رة منه تعي�ش حتت
خ ��ط الفقر وتتخذ م ��ن املقابر وبي ��وت التنك م�ساكن ��ا .و�أ ّنى لإن�سان
يعي�ش يف هكذا بيئة ان يفكر؟
هذه البيئة مل تن�ش�أ لوحدها ،بل بفعل فاعل .يفعلها من يريد ا�ستعباد
ال�شع ��ب� .إن النظ ��ام احلاك ��م احل ��ايل الذي يق ��وده ح ��زب �إ�سالموي
(الدع ��وة) ،ال يخف ��ي �سعي ��ه اال�ستب ��دادي ع ��ن طري ��ق ح�ص ��ر اغل ��ب
ال�سلط ��ات التنفيذي ��ة ،خا�صة الع�سكرية واملخابراتي ��ة ،بجيب القائد
"الأمي ��ن" والهيئ ��ات امل�ستقل ��ة بجيب ��ه "الأي�سر" والق�ض ��اء بجيب
"ال�ص ��در" .ه ��ذا بالإ�ضاف ��ة ملنا�ص ��ب "باطني ��ة" خمتبئ ��ة يف جيوب
"ال�صف ��ح" ملقربيه وقادة حزب ��ه و�أبنائهم و�أقاربهم ،و�صلت اىل �آباء
و�أخ ��وة زوجة �أبناء القادة واملقربني .وه� ��ؤالء ي�شكلون اليوم طبقة
جدي ��دة ان�ضمت م�ؤخرا لطبقات �أخ ��رى تختبئ خلف جدران املنطقة
اخل�ضراء ولنا عنها حديث يف وقت �آخر.
هذا ال�سعي اال�ستبدادي م ��ا زال يواجه بالرف�ض من جماميع �شبابية
واعي ��ة من اجلن�س�ي�ن ،كتلك التي خرج ��ت يف يوم "�أن ��ا عراقي � ..أنا
�أق ��ر�أ" ،وي�سانده ��ا جم ��ع نوعي م ��ن املثقف�ي�ن والأدب ��اء ،ونا�شطون
ونا�شط ��ات يف املجتمع امل ��دين وم�ؤ�س�سات �إعالمية ح ��رة وم�ستقلة.
رف� ��ض ظ ��ل يقلق النظ ��ام وي�ؤرقه فجن ��د نف�سه ومن مع ��ه ال�ستهداف
منابع ذلك "القلق".
واح ��دة من حمن النظام احلايل انه نا�ص ��ب العداء ،ومنذ �أول �أيامه،
ل ��كل مثق ��ف مل يخ ��رج م ��ن حت ��ت عب ��اءة ثقاف ��ة الطائفي ��ة والإ�سالم
ال�سيا�س ��ي .وباملقاب ��ل �ض ��م �أن�ص ��اف املثقف�ي�ن واملتعلم�ي�ن ،اغلبه ��م
طائفي ��ون ،م ��ن �أ�صح ��اب الأل�سن ��ة ال�سليطة اىل خندق ��ه ليحارب بهم
"الأع ��داء" .لك ��ن النظام اكت�ش ��ف ان خندقه �ضعي ��ف ،ال بل متخلف،
�أمام اخلندق الآخ ��ر ،لذا كفر بالثقافة الأخرى واحتقر �أولها وتاليها.
والأول هو اجلذر .لذا بد�أ مبهاجمته مبعاوله ظانا انه اذا اقتلع الأول
�سي�سهل عليه اقتالع التايل.

ا.ف.ب

البح ��ر الأحم ��ر يف م�ص ��ر ،ال ��ذي كان
�شب ��ه مهج ��ور وق ��ت ان ��دالع ث ��ورة 25
يناي ��ر  ،2011عندم ��ا ع�ث�را عل ��ى الق ��ط
ال�صغ�ي�ر ووقعا يف حبه وق ��ررا نقله �إىل
بريطاني ��ا .وبعدم ��ا ق�ض ��ى � 6أ�شه ��ر يف
احلج ��ر ال�صح ��ي ،وكل ��ف الأ�س ��رة الحقا
فات ��ورة قيمته ��ا � 6آالف جني ��ه �إ�سرتليني
( 9700دوالر) انتق ��ل الق ��ط �إىل من ��زل
�أ�س ��رة �إلي ��وت الواق ��ع يف قري ��ة �صغرية
قرب �أوك�سف ��ورد .ومنذ �أ�سبوعني اختفى
القط من منزل الأ�س ��رة التي متلك متجر ًا

مطعم بريطاين مينع زبائن من
دخوله لأنهم ال ي�شبعون !

حظك هذا اليوم
الثور

عن اال�ستبداد والتفكري

قـــط م�صري "ناكر للجميل" يف بريطانيا

�أ�صي ��ب عنا�ص ��ر من �شرط ��ة ال�ضرائب الإيطالي ��ة بالده�شة ،عندم ��ا اكت�شفوا
�أن ال�شرك ��ة الإيطالي ��ة الت ��ي ذهب ��وا للتحقق منه ��ا ت�ستخدم �أفاع ��ي حلرا�سة
ك�شوفاته ��ا .ونقل ��ت وكالة الأنباء الإيطالي ��ة "�أن�سا" عن ال�شرط ��ة ،قولها �إنها
ع�ث�رت على "بع�ض الأفاعي العا�صرة ،ي�صل طول بع�ضها �إىل � 3أمتار ،وعلى
ثعب ��ان البوا ،وعلى  10زواح ��ف �أخرى ،كانت موج ��ودة يف �أوعية زجاجية
ومو�ضوع ��ة على الك�شوف ��ات التي ي�شتبه ب�أنها م ��زوّرة" يف خمزن يعود �إىل
�شركة ل�صنع الأدوات املعدنية يف مدينة بيلونو �شمال البالد .وقامت ال�شرطة
أفاع بهدف نقل ه ��ذه الأفاعي اخلطرية،
با�ستدع ��اء فرق ��ة من اجلوالة وخبري � ٍ
لتتمك ��ن �شرط ��ة ال�ضرائب م ��ن الو�صول �إىل ه ��ذه الك�شوف ��ات و�إجناز مهمة
التفتي�ش املوكلة �إليها.

كادت �أن تفقد حياتها بعد ثقب �أذنها

 ها�شم العقابي

ملي ��ار دوالر يف  18اي ��ار .وحده ��ا جمموع ��ة
بطاق ��ات االئتمان "فيزا" �سجل ��ت نتيجة اف�ضل
مع  17,9مليار دوالر يف العام  .2008ومنذ ذلك
احلني انه ��ار �سعر �سهم في�سبوك وخ�سر حوايل
 % 40م ��ن قميت ��ه - .اعلن ��ت في�سب ��وك يف متوز
يف اول نتائج ت�صدره ��ا منذ دخولها البور�صة،
ع ��ن خ�سارة �صافية يف الرب ��ع الثاين من ال�سنة
قيمته ��ا  157مليون دوالر فيم ��ا بلغ رقم اعمالها
 1,18مليار دوالر .ا�صغر ا�صحاب املليارات يف
العامل حققوا ثروته ��م بف�ضل في�سبوك� ،صاحب
املوق ��ع مارك زاكرب ��رغ واح ��د م�ؤ�س�سيه دا�سنت
مو�سكوفيت ��ز وكالهما يف الثامن ��ة والع�شرين.
كان املوق ��ع يوظ ��ف � 3976شخ�ص ��ا يف نهاي ��ة
حزيران/يوني ��و وه ��و ي�ؤك ��د نيت ��ه توظي ��ف
"االف" اخرين.

�شركة �إيطالية حتر�س ك�شوفاتها
بوا�سطة ..الأفاعي

يو بي �أي

سالما ياعراق

الحوت

 20كانون� 18 - 2شباط

� 19شباط � 20 -آذار

تنتظر رمبا جواب ًا ال ي�أتي �أو ت�صطدم
مبعاك�سة ما واحتج ��اج او با�ستمهال
يرب ��كك ،ك ��ن متنبه� � ًا لأدق التفا�صي ��ل
عوام ��ل مه ّم ��ة ت�ساع ��دك عل ��ى ّ
تخطي
�أزمت ��ك العاطفي ��ة امل�ستج ��دة ،وه ��ذا
يك ��ون در�س� � ًا ل ��ك لتحدي ��د خطوات ��ك
امل�ستقبلي ��ة حتا� ��ش الأعم ��ال املرهقة
�ساع ��ات طويل ��ة ،وخ�صو�ص� � ًا �أن
اجلميع حولك مل�ساعدتك.

ت ��راودك �شك ��وك يف �ش� ��أن قدرتك على
معاجل ��ة �أم ��ور ح�سا�س ��ة ج ��د ًا ،لكن ��ك
�ستثب ��ت للجميع �أنك م�ؤهل لهذه املهمة
املواجهة �ستك ��ون عنوان الأيام املقبلة
مع ال�شريك ،بع ��د متاديه يف ت�صرفاته
املربرة خرب عن تعر�ض �أحد الأ�صدقاء
لأزم ��ة �صحي ��ة خط�ي�رة ،يعك ��ر �صف ��و
خاطرك.

للحل ��وى .وق ��ال دون �إلي ��وت "مل يتجول
�أبد ًا خارج املنزل من قبل� ..أعتقد �أن �أحد ًا
ما �أخذه" ،ويحاول الزوجان حالي ًا تنظيم
حمل ��ة للبح ��ث عن الق ��ط يف جميع منازل
القري ��ة وعدده ��ا  300من ��زل ،لك ��ن �إقناع
�ش ��ركات الت�أم�ي�ن ب� ��أن "الق ��ط امل�ص ��ري"
ي�ستح ��ق تكلف ��ة ه ��ذه احلملة يب ��دو �أمر ًا
ع�سري ًا .وعر�ض الزوج ��ان مكاف�أة قدرها
 25جنيه� � ًا �إ�سرتليني ًا ( 40.18دوالر) ملن
يعي ��د القط ف�ض ًال عن تزويده بال�شكوالتة
مدى احلياة.
يو بي اي

دخل لي�سرق البيت ..ف�أنقذ
العائلة من املوت !!!

ال�صحيف ��ة �إىل �أن مال ��ك املطع ��م ق ��رر
من ��ع الرجلني من ال�ت�ردد على مطعمه
بع ��د �أن كان ��ا م ��ن زبائن ��ه املداوم�ي�ن
مل ��دة عامني ،حني �شع ��ر ب�أنهما ميثالن
تهدي ��د ًا يع ّر� ��ض مطعم ��ه للتوقف عن
العم ��ل ب�سب ��ب كمي ��ات الطع ��ام الت ��ي
ي�ستهلكانه ��ا يف كل م ��رة .ون�سبت �إىل
مال ��ك املطعم ،الذي رف� ��ض الك�شف عن
هويته ،قول ��ه "�إن الرجلني ال يتوقفان
ع ��ن الأكل ويلتهمان معظ ��م الوجبات
املعرو�ضة قب ��ل �أن ي�صل �إليها الزبائن
الآخ ��رون" .وا�ض ��اف �أن معظم زبائن
املطع ��م "كان ��وا ي�شرب ��ون امل ��اء فق ��ط
خ�ل�ال تواج ��د الرجل�ي�ن وال يدفع ��ون
ر�س ��وم اخلدم ��ة االختياري ��ة ،ونح ��ن
ل�سن ��ا جمعي ��ة خريية وقررن ��ا منعهما
جلعل النا�س يرتددون على مطعمنا".

يو بي اي

يف حلظات حت ��ول ل�ص اىل فاعل
خري ح�ي�ن وجد كل اف ��راد العائلة
التي كان ين ��وي �سرقتها يف حالة
اغماء بع ��د ان ا�صيب ��وا باختناق
ف�أ�س ��رع با�سعافهم قب ��ل ان ينقلهم
للم�ست�شف ��ى .وذك ��رت و�سائ ��ل
االع�ل�ام التون�سي ��ة ان �شاب� � ًا م ��ن
جهة قف�صة يف اجلنوب التون�سي
دخل منز ًال ل�سرقته غري انه فوجئ
بوجود �أفراد العائلة ال�ستة مغمى
عليه ��م نتيج ��ة اختناقه ��م بالغاز.
وا�ضاف ��ت ال�صحيف ��ة ان الل� ��ص
ب ��ادر بفتح جميع النوافذ للتهوية
وا�ستنج ��د ببع� ��ض اجل�ي�ران
ليخ ��رج اف ��راد العائلة م ��ن املنزل
وينقله ��م للم�ست�شف ��ى ب�سرع ��ة.
واعرتف ال�شاب بانه قدم لل�سرقة
لعجزه عن ت�سديد ديون ووقوعه

يف �ضائق ��ة مالية .غري ان ت�صرف
العائل ��ة ات�سم بالنب ��ل اي�ضا اذ �أن
الل� ��ص نف�س ��ه فوج ��ئ بتقدميه ��ا
املبل ��غ ال ��ذي يحتاج ��ه لت�سدي ��د
ديونه.
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حدث في مثل هذا اليوم

كوك�س مندوب ًا �سامي ًا يف العراق

يف مث ��ل ه ��ذا الي ��وم م ��ن ع ��ام  1920قررت
احلكوم ��ة الربيطاني ��ة تعي�ي�ن ال�سري بر�سي
كوك� ��س مندوب ��ا �سامي ��ا له ��ا يف الع ��راق .
وكان ��ت بريطانيا قد اعلن ��ت خ�ضوع العراق
لنظام االنتداب حتت و�صايتها وفق مقررات
امل�ؤمترات العاملية التي وزعت مغامن احلرب
العاملي ��ة االوىل  .وكان كوك� ��س ق ��د عمل يف
العراق مبعية الق ��وات الربيطانية املحتلة ،
وكان له دور يف االدارة املدنية لالحتالل .
ن�ش ��رت جري ��دة اال�ستق�ل�ال النجفي ��ة
ل�صاحبه ��ا ال�سي ��د حمم ��د عب ��د احل�س�ي�ن
احل�سني الكاظمي يف الع ��دد االول منها يف
 1ت�شري ��ن االول � 1920ضم ��ن افتتاحيته ��ا
الطويل ��ة تب�ش ��ر النا� ��س بع ��ودة كوك�س اىل
الع ��راق .وكان ��ت جري ��دة اال�ستق�ل�ال ل�سان
ح ��ال حكومة الث ��ورة يف الف ��رات الأو�سط.
وبع ��د اكرث من ا�سبوع و�ص ��ل ال�سري بر�سي
كوك� ��س اىل بغداد وبع ��د ان ا�ستقر به املقام
و�أ�ص ��درت وزارة امل�ستعم ��رات الربيطانية
�أمرا باعتباره املن ��دوب ال�سامي الربيطاين
يف الع ��راق تقاط ��ر علي ��ه الوجه ��اء لزيارته
وراح ه ��و ي�ستطل ��ع ر�أيه ��م حول م ��ا يعتزم

القيام به مل�صلحة البالد ويف مقدمتها ت�أليف
حكوم ��ة من �أبن ��اء البالد تت ��وىل امل�س�ؤولية
حتت نظارته.
و بري�سي زخريا كوك�س� ,سيا�سي بريطاين
�ساه ��م يف ر�س ��م ال�سيا�س ��ة الربيطاني ��ة يف
الوطن العربي بعد انهيار الدولة العثمانية،
حيث �ش ��ارك قوات الث ��ورة العربية الكربى
يف حماربة القوات العثمانية .عمل مبن�صب
املقي ��م ال�سيا�س ��ي الربيط ��اين يف اخللي ��ج
العرب ��ي وكان ل ��ه عالق ��ة م ��ع �شي ��وخ دول
اخلليج وربطته ببع�ض القبائل عالقات ودية
ولد يف  27ت�شرين الثاين  1864يف هريون
بيت يف منطقة �إك�سي�س الربيطانية . ،تخرج
من الكلية امللكي ��ة الربيطانية الع�سكرية يف
�سان ��د هري�ست ،وعني مبا�ش ��رة بعد تخرجه
يف الهن ��د يف العام  1884وحتى عام  1890احلرب العاملية الأوىل  .عمل وزيرا مفو�ضا
مع احلامية الربيطانية هناك . .انتقل للعمل يف �إيران يف الفرتة م ��ن � 1918إىل ,1920
يف منطق ��ة اخلليج العربي و�إيران يف العام وكان م�س� ��ؤوال ع ��ن االحت�ل�ال الربيط ��اين
 1893وا�ستم ��ر يف العم ��ل يف املنطقة حتى للعراق  .وكان هذا �سببا يف نقله من من�صبه
العام  ،1903تقلد خاللها عدة منا�صب ،ويف الأخ�ي�ر ليعم ��ل مندوب ��ا �سامي ��ا يف العراق.
الع ��ام  1911منح لقب �سري ك�أف�ضل �سيا�سي وح�ض ��ر كوك� ��س م�ؤمت ��ر القاه ��رة لدر� ��س
يف املنطق ��ة وكان ذلك ب�سب ��ب خدماته �أثناء �ش� ��ؤون ال�ش ��رق الأدن ��ى ،وهو ال ��ذي اقرتح

كلمات متقاطعة
�افقي
أفقي
 -1من الفاكهة� /صوت ال�شجر.
 -2اللجام(م) /يلقي.
 -3غزالن(م)./
-4جرى /ندور(م).
 -5يده�شن(م)� /صوت الر�صا�ص.
-6جواب /يتحدث.
-7خا�صتي(م)/ثاقب(م) /عك�س فر(م).
� -8ساحة(م).
 -9احطم /خ�صب.
 -10نهر عربي مير بدولتني /نغم.

عمودي
 -1اغنية لأم كلثوم.
 -2مر�ض �صدري(م)/ا�شارات
وعالمات.
 -3طري ح�سن ال�صوت /اترك.
 -4حيوان زاحف /حلفا.
 -5غري حقيقية /كد�س.
 -6الف�صاحة
 -7رواية فل�سفية.
 -8لو�ضع الر�سائل(م) /حبة ملتهبة.
 -9بحر  /الهواء ال�شديد.
 -10مطربة لبنانية� /آلة مو�سيقية.
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ت�أ�سي�س اجلي� ��ش العراقي ليخفف من �أعباء
بريطانيا ،وهو الذي �أجرى الت�صويت العام
واملن ��اداة باالم�ي�ر في�صل ب ��ن احل�سني ملكا
على العراق ت�أييد ًا لقرار جمل�س الوزراء يف
 11متوز/يوليو .1921
منحت ��ه حكومت ��ه و�س ��ام الإمرباطوري ��ة
الربيطاني ��ة ال�سام ��ي م ��ن الدرج ��ة الأوىل،
وعمل كذلك على ت�أ�سي�س املجل�س الت�أ�سي�سي.
يف  28ت�شري ��ن الثاين/نوفم�ب�ر  1922عند
مر�ض املل ��ك ،مار� ��س احلكم مبا�ش ��رة ،ف�أمر
ب�إغالق الأحزاب وتعطيل ال�صحف واعتقال
�أ�صحابها وغريهم من الوطنيني ونفيهم �إىل
جزي ��رة هنج ��ام و�أر�س ��ل الطائ ��رات لق�صف
القبائل امل�ؤيدة للحركة الوطنية.
بق ��ي كوك� ��س يف اخلدم ��ة يف املنطق ��ة حتى
تقاع ��د ع ��ام  1923و ت ��ويف يف الع ��ام 20
�شباط/فرباي ��ر  1937ع ��ن عم ��ر  73عام ��ا،
ورغ ��م دوره املح ��وري يف ر�س ��م منطق ��ة
اخللي ��ج �إال �أن ��ه ال يزال جمه ��وال للكثري من
العرب وحتى الربيطانيني .
رفعة عبد الرزاق حممد
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