
�إىل  بالإ�ضاف��ة  �ملناخي��ة،  �لتغ��ر�ت  ت�ضب��ب 
�ل�ضتخ��د�م "غر �مل�ضت��د�م" للمي��اه، تاأثر�ت 
و��ضعة �لنطاق على �ملجتمعات و�لقت�ضاد�ت، 
وخل��ق موج��ات م��ن �جلف��اف و�لفي�ضان��ات 
و�رتف��اع درجات �حلر�رة و�لت��ي توؤثر بدورها 
على جميع �ضبكات �ملياه مما يفاقم من �لآثار 
�ل�ضلبي��ة �ملرتتب��ة علي��ه وغالبا م��ا تكون تلك 
�لآث��ار مميتة. ولع��ل �ملنطق��ة �لعربية من بني 
�أك��ر مناط��ق �لعامل ت���رر� من م�ضاأل��ة �لفقر 
�ملائ��ي و�ض��ح �ملي��اه، فق��د �أكد تقري��ر ملنظمة 
�لأغذي��ة و�لزر�ع��ة ل���أمم �ملتح��دة ت�ضني��ف 
�ملنطق��ة �لعربية عل��ى �أنها من �أفق��ر �ملناطق 
مائي��ا يف �لع��امل، حيث �أن ح�ضته��ا من �ملياه 
�ضنويا ل تتجاوز حاجز 3 يف �ملئة من �ملعدل 
�لعامل��ي �لعام.و�أ�ض��ار �لتقري��ر �إىل �نخفا���ض 
ح�ض��ة �ملو�ط��ن �لعرب��ي منذ ع��ام 1960 �إىل 
م��ا ل يتج��اوز 600 م��رت مكع��ب �ضنوي��ًا، بعد 
�أن كان��ت 3500 مرت مكع��ب، �أي �أنه و�ضل �إىل 
حالة "�لفقر �ملائي �ملدقع"، وفقا للت�ضنيفات 

�لر�ضمية ل�أمم �ملتحدة.وحذر �لتقرير من �أزمة 
�لنم��و �ل�ض��كاين، �إذ ت�ضر �لتوقع��ات �إىل زيادة 
من 400 �إىل 500 ملي��ون ن�ضمة بحلول �لعام 
2050، �لأم��ر �ل��ذي م��ن �ضاأنه �أن ي��وؤدي �إىل 

��ضتفح��ال هذه �مل�ضكلة يف ح��ال مل يتم �تخاذ 
�إج��ر�ء�ت م�ئمة باأ�رع وق��ت ممكن.و�أ�ضارت 
�لدر��ض��ة �إىل �أن��ه ل توجد حل��ول �ضهلة مل�ضكلة 
�ملي��اه، و�أنه ل بد من �للجوء �إىل خيار�ت ذكية 
لرت�ضي��د ��ضتخ��د�م �ملي��اه ورفع كف��اءة �لعائد 
منه��ا، من خ�ل �لرتكيز عل��ى زر�عة �لنباتات 
�لتي تتطلب مياها �أقل وتعطي حما�ضيل �أوفر. 
و�أو�ضت �لدر��ض��ة بتعديل تقنية نظام �لري يف 
بع���ض �ملناطق، مث��ل دلتا �لني��ل، حيث ت�ضود 
زر�ع��ة �لغمر من��ذ �آلف �ل�ضن��ني، ول ت�ضتوعب 
�ملي��اه لأنه��ا  �ملزروع��ات ج��زء� كب��ر� م��ن 
فائ�ض��ة ع��ن حاجتها.وتركز �ملنظم��ة �لدولية 
يف تقريره��ا، على نحو خا���ض، على ��ضتخد�م 
�ملي��اه غر �لتقليدي��ة �أو �ضبه �ملاحل��ة، وياأتي 
جزء منها من معاجلة مي��اه �ل�رف �ل�ضحي.
و�أك��د �لتقري��ر �أن درج��ة ج��ودة ه��ذه �ملي��اه 
ت��و�زي مياه �ل���رب م��ن �لناحي��ة �لكيماوية 
و�لبيولوجي��ة، وميك��ن ��ضتخد�مه��ا باأمان يف 

�لزر�عة.
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�لياباني��ة  �لتكنولوجي��ا  عم���ق  �أخ��ر�ً  �أعلن��ت 
�لقادم��ة  �لأ�ضه��ر  خ���ل  �ضتب��د�أ  "بانا�ضوني��ك" �أنه��ا 
عر���ض �أجهزة روبوت من ط��ر�ز "HOSPI" �مل�ضمم 
ليكون م�ضاع��د�ً للفرق �لطبية �لعاملة يف �مل�ضت�ضفيات، 
نظ��ر�ً مل��ا تعاني��ه �لياب��ان م��ن نق���ض يف �لعامل��ني 
�لروب��وت  �لطبية.ويغط��ي  و�ملر�ك��ز  بامل�ضت�ضفي��ات 
جانب��ًا من �لأعم��ال �لطبية �ضاحمًا للف��رق �لعاملة يف 
�مل�ضت�ضفيات و�لعياد�ت بالرتكيز على رعاية �ملري�ض. 
ووج��ه �لروب��وت عبارة ع��ن �ضا�ض��ة تعلوه��ا �بت�ضامة 
عري�ض��ة، �أما ج�ضم��ه في�ضبه دلو�ً كب��ر�ً مو�ضوعًا على 
�لأر���ض ر�أ�ضًا على عقب، وم��زود باأجهزة ��ضت�ضعار عن 
بعد حيث يتح��رك يف ممر�ت �مل�ضت�ضفيات وبني �لغرف 
بو��ضط��ة عج���ت، دون �أن ي�ضطدم بالنا���ض و�عتماد�ً 
على ذ�كرة ميكنها �أن حتفظ خارطة �مل�ضت�ضفى، وميكن 
�ل�ضتعان��ة ب��ه يف �مل�ضت�ضفي��ات متو�ضط��ة �حلجم �لتي 

ت�ضم من 200 �إىل 400 �رير

كاريكاتير

هذه الزاوية لرصد اهم القضايا 
والتعليقات التي يتندر بها العراقيون عبر 

مواقع التواصل االجتماعي 

قالوا في صفحاتهم 

عل��ي �ض��ام: ل �أعرف ع��دد �ملر�ت �لتي �ضمع��ت فيها ق�ض�ض خ�ف��ات عائلية 
فاخل�ف��ات �لعائلية هي ما ن�ضميه مزحا ملح �حلياة .�أتذكر �إنني كنت �جل�ض 
م��ع جمموعة �ضباب و�ضاب��ات يف بريطانيا وكنا ب�ر� من جميع �أنحاء �لعامل 
ف�ضاألن��ا �أحد �لأ�ضدقاء عن �ل�ضخ�ضي��ات �لتي حلمنا �أن تكون بديلة لأباءنا �و 
�مهاتنا وبد�أ كل منا ي�رد خياله، هذ� �لذي كان يريد خاله �ن يكون �بوه وتلك 
�لت��ي كانت حتّلم �أن تكون �أمها كاتبة معرف��ة. �أتذكر �أي�ضا كّم ��ضتغربنا حني 
قالت �ضديقة �إنها مل ُتفكر بتغر و�لديها ول مرة يف حياتها ومتنيت �ضخ�ضيا 
�ن �تع��رف عل��ى �أهلها. �مل�ضاكل �لعائلية ��ضكال كث��رة فمنها �ل�رب ومنها 
�ل�رق��ة ومنها �لغت�ضاب وعدم �لكرت�ث وعدم �لهتمام وعدم �حلب وبدون 
م�ض��اكل عائلي��ة �ضتختفي �أك��ر �لق�ض���ض و�لرو�يات و�لأف���م و�مل�ضل�ض�ت. 
حت��ى ق�ض�ض �لأنبياء يف �أ�ضا�ضها م�ضاكل عائلي��ة يظهر فيها نبي ثم يرف�ض 
�هل��ه ت�ضديقه .�ليوم حني ي�ضاألن��ي �ضخ�ض �لتقيه عن �ل�ضبب �لذي دفعني �ىل 
ت��رك �لعر�ق �أق��ول �إنهما �ضبب��ان-�لأول �إنني كنت �ريد �ن �ه��رب من �لنظام 
�ل�ضيا�ض��ي و�لثاين �إنني كن��ت �ريد �ن �أعي�ض بعيد� ع��ن عائلتي وهذه �لأخرة 
حق من حقوق �لن�ضان يف ت�ضوري: هي حق �لفرد �ن يتعرف على ذ�ته بعيد� 
عن ��ضخا�ض ل يتقبلون تغره من �لطفل �ىل �ل�ضبي. �مل�ضاكل �لعائلية �حدى 
�لأ�ضب��اب �لتي جتعلني عاجز� متاما عن فه��م �لطرح �لطائفي-ما هي �لفكرة 
بالتحديد؟ �أبناء طائفتك مل يوؤذوك يف يوم من �أيام حياتك؟ �أبناء دينك كانو� 
د�ئم��ا �أك��ر �ضدقا معك من �أبن��اء �لأديان �لأخ��رى؟ �أولد حملتك مل يهددوك 
يوما بال�رب ومل ي�ربوك؟ لو كان �خليار بيدي لتمنيت �ن تنتهي �مل�ضاكل 
�لعائلي��ة ول �ع��رف كيف �ضتق��وم م�ضكلة عاملي��ة دون �ن تك��ون يف بد�يتها 

خ�فا بني �خوة؟

زي��د عمر�ن: عندما نف��اين �لوطن يف �ل�ضمال �لبارد �لكئي��ب، كنُت رحيمًا جد�ً 
ومل �أ�رق �للقمة من فم �لكلب ولكني �ضاركته رح�ته يف �لبحث عن �لطعام، 
كن��ا نتقا�ض��م �لغنائم يف �أي��ام �لزبل �لوفر ويف �ليام �لت��ي كنا جنوع فيها، 
كنا نحلم بافرت��ض بع�ضنا. ويف يوم من �لأيام �أفقت حتت �جل�ر بالقرب من 
م��اأوى �حليو�ن��ات �مل�ردة � حيث كنا ننام � ومل �ج��ده. هكذ� بب�ضاطة كخلية 

بد�ئية �لنو�ة رحل �لكلب. 
كان �لوق��ت جوع��ًا، فكرت يف �لبد�ية باأنه رمبا ع��ر �جل�ر �إىل جزيرة �خرى 
يتقا�ضم��ون فيه��ا �لطع��ام، كحفل��ِة خرية مث��ً� ���� يقدمون �لطع��ام �ملجاين 
ل�أغني��اء و�ل��ك�ب �� ث��م ما �ن ي�ضبع فاأن��ه �ضيعود للمبيت حت��ت �جل�ر، ذلك 
�ملكان �لوحيد �لذي ل تدخله �ل�رطة و�لع�ضابات و�لوجوه �ل�ضفر�ء �ملتاأنقة 
�لت��ي تبح��ث لها ع��ن مقعد.مع �لي��ام �لكثرة �لت��ي تلت غياب��ه فقدت �لمل 
برجوع��ه و�ضع��رُت باأين وحيد ج��د�ً، ففكرت يف �لإنتحار غرق��ًا، �لوحدة قاتلة 
حت��ى و�ن��ت ت�ضلي خم�ض مر�ت يوميًا. وخوف �أن �طف��و كفلينة فارغة ربطُت 
قدم��يَّ بثماني��ة قرمييد�ت ُحمر و�لقيت بنف�ضي من �أعل��ى �جل�ر . كانت رحلة 
�ضيقة من �أعلى �جل�ر حتى �ملنحدر �ملجاور ملاأوى �حليو�نات �مل�ردة، رمبا 
كان��ت من �جمل حلظات حياتي،�أح�ض�ض��ت مبد�عبة �لريح جللد بطني �خلاوية، 
�ضاهدُت نور�ضًا �أبي�ضًا �أثناء �ل�ضقوط، �ضيار�ت حمملة باملوز ت�ضر فوق �جل�ر 
كطابور فقر�ء على وجبة ح�ضاء كن�ضي، �ضياد خممور يف قاربه �لعتيق و�ملاء 
يزح��ف �لي��ه كاخلريف،بد�أت �لدنيا متطر فجاأة كاأغني��ة يف فلم هندي،�ختلط 
عل��ى �لمر يف رطوب��ة وجهي بني �لعرق و�ملطر، �أح�ض�ض��ت بلحظة ندٍم حارق 
قبل م�م�ضة �لبحر لروؤيتي قدر �حل�ضاء خارج من �بو�ب �لكني�ضة خلف �لزقاق 
�ل�ضيق بني �مل��اأوى و�جل�ر،كان �خر �ضيء �ضمعته �ضفارة �ضيارة ��ضعاف ثم 
دخل ر�أ�ضي يف �ملاء كولدة طفل فاختفت �ل�ضو�ت و�لأ�ضو�ء و�لأفكار و�ل�... 

ما هذ�؟ هناك �ضيء حتت كل هذ� �لركام ، �ضيء يف �عماق �ملاء ..

أجمل تعليقات في الفيس بوك:
-�خلوف مدخل �ضّيء للمعرفة.

- هن��اك مقول��ة تن�ضب لغاندي وهّي-ح��ني تغ�ضل �ملرحا�ض يب��دو ذلك �هم 
عم��ل يف �لع��امل وتلك ه��ي �حلقيقة .ه��ذه �ملقولة تاأتي �ىل عقل��ي و�نا �عجن 
�خلبز-كيف �ضناأكل �إن مل يعجن �أي منا؟ ترتدد يف ذهني و�نا �دهن �حلائط-
هل هناك �ضيء �أكر �أهمية من �ن يكون لون حائط بيتك �بي�ضا كما تريده؟ثم 
�بت�ض��م و�نا �غ�ض��ل �ملرحا�ض-�حلم��د هلل �ل��ذي مل يجعلني �أح��د �لب�ر �لذين 

ي�ضتنكفون من تنظيف مر�حي�ضهم!

" شهيدة العشق الكردي""فكر جديد لطريق جديد لعالم جديد"" خذ الحكمة من أفواه األطفال"

كان طفل يحب �أمه حبا �ضديد� ومت�ضبثا بها لق�ضى درجة ويف يوم 
من �لأيام ماتت �لأم .

وبع��د وف��اة �مه ت��زوج �لب بزوجة �خ��رى وكان �لب حري�ضا كل 
�حلر���ض �ن ي�ض��ال �بنه ع��ن زوجته �جلديدة وع��ن ت�رفاتها معه 
ويف ي��وم �ر�د �لب �ن ي�ض��ال �بنه عن زوجته �جلديدة و�ذ� ماكانت 
حت�ض��ن معاملت��ه .. فقال له �لأب ما �لفرق بني �مك �حلقيقة وزوجة 

�بيك 
فق��ال �لطفل: �م��ي �حلقيقية كان��ت كثرة �لكذب �م��ا زوجتك فهى 
د�ئم��ا ما ت�ضدق يف �قو�له��ا!! فده�ض �لأب مما �ضمع وقال له: كيف 

ذلك ؟
 قال �لطفل �مي �حلقيقية كانت حتلف على �ن مل �عود للبيت و�ترك 
�للعب فانها �ضتحرمنى من �لطعام فكنت �ع�ضيها و��ضتمر يف �للعب 
ومل تك��ن حترمنى �لطعام �بد� �م��ا زوجتك �ن مل �ن�ضت �ىل ك�مها 
�و �غ�ضبها فتهددنى بانى �ن مل �ن�ضاع �ليها و�طيعها ف�ضتحرمنى 

�لطعام وهى ت�ضدق د�ئما يف قولها فها �نا جائع منذ يومني. 

وعى �أ�ضحاب �لفكر، �أهمية �لأفكار و�لعلم و�لآد�ب، وقدرتها على 
فتح �آفاق عظيمة �أمام �لن�ضان �لفرد ثم �ملجتمع، لتاأ�ضي�ض حياة 
تق��وم على �حلد�ثة، ولها �لقدرة لتو�ك��ب ما يحدث من قفز�ت يف 
�لعلم و�لفكر على �مل�ضتوى �لعاملي، لذلك مل يغفل �لدعاة �لعظام، 
و�لأئمة �لكر�م )ع(، ومنهم �ضيد �لبلغاء �لمام علي بن �بي طالب 
ه��ذ� �ل��دور �لعظي��م للفكر يف تطوي��ر �لن�ض��ان ف��رد� كان �و �أمًة. 
فعندما يقول علي بن �بي طالب عليه �ل�ض�م: )�ْلِعْلُم ِوَر�َثٌة َكِرمَيٌة 
اِفَيٌة(، فاإن مكانة �لعلم تكون  َدٌة و�ْلِفْكُر ِمْر�آٌة �ضَ دَّ و�ْلآَد�ُب ُحَلٌل جُمَ
و��ضح��ة للجميع، كما �أن �لآد�ب تتجدد لتقدم �ىل �لنا�ض يف حلل 
وثي��اب جديدة، لياأتي بع��د ذلك قمة �لتاأثر له��ذه �ملقولة عندما 
يتعل��ق �لأم��ر بالفك��ر، حي��ث يخت�ر عظم��ة �لكلم��ات وتاأثرها 
�لفكري �لكبر يف �لآخ��ر، فالفكر هنا هو �لو�ضيلة �لأعظم و�لأكر 
ق��درة عل��ى تغير م�ضار�ت �لف��رد و�لأمة باجت��اه �لتجديد �لأ�ضّح 
و�لأح�ضن. وثمة ع�ق��ة تر�بط وثيق بني �لأدب و�لفكر، فما فائدة 
�أن نتلق��ى �لأجنا�ض �لأدبية و�أ�ضكال �لكتاب��ة �لبد�عية، كالق�ضة 
و�ل�ضع��ر و�لرو�ي��ة و�لنق��د، �ذ� مل حتمل لنا ه��ذه �لأجنا�ض �لدبية 

�أفكار جديدة ت�ضهم يف تطوير �لن�ضان.

�ضهي��دة �لع�ضق �لكردي هي ليلى قا�ض��م ح�ضن جاءت �لدنيا يف 
�ل�ضاب��ع و�لع�ري��ن م��ن دي�ضم��ر1952، يف مدين��ة خانقني، 

و�م�ضت �لبتد�ئية و�ملتو�ضطة فيها
و�لدها عامل ب�ضي��ط يف م�ضفاة خانقني وبعد تقاعده �قام يف 
بغ��د�د حيث تدر�ض �بنت��ه علم �لجتماع بكلي��ة �لآد�ب،وعملت 
ليلى يف �ل�ضحافة وكانت و�خوها �ضام وحبيبها جو�د �ع�ضاء 
يف �حل��زب �لدميوقر�ط��ي �لكورد�ضت��اين،  �ل��ذي ��ض�ض��ه وق��اده 
�لزعيم �خلالد م� م�ضطفى �لبار�ز�ين �لقي �لقب�ض عليها وعلى 
خطيبه��ا جو�د مع عدد من رفاقها يف 29 ني�ضان 1974 ومن 
رفاقه��ا: نرميان فوؤ�د م�ضتي و�آز�د �ضليم��ان وحمه ره �ض وبلغ 
م��ن ت�ضفي �لنظام �لبعثفا�ض��ي �ن عر�ضها ورفاقها من �ل�ضا�ضة 
�ل�ضغ��رة كاأن��ه لي�ضدق �ن �للب��وة و�لليوث وقع��و� يف فخاخ 

�لذئاب
 و�جري��ت له��ا وخطيبها ورفاقهما حماكم��ة �ضورية! وحكمت 
�ملحكمة باملوت ثم نفذ �حلكم عليها وعلى عدد من رفاقها يف 

�لثاين ع�ر من �أيار 1974.

سيلفيتدري رأي

�أفقيًا 
بالعامل متحف  �قدم   1

�لقر�ن يف  �سورة   o بر�ق   2
للند�ء   o �لتجارب  o ما تعطيه  للتعري����ف   3

معكو�سة
o �رهاق  للود�ع بالعامية   o 4 ن�س����ف بيان 

معكو�سة
نعمره  o جنبي  باال  نحن   5

بالر��س توجد  قد  ح�سرة   o جزم  حرف   6
للتمن����ي   o موؤن����ث  ��س����م   o مت�سابه����ان   7

معكو�سة
مكافاآت  o مت�سابهات   8

9 �ملط����ر �خلفي����ف �للطي����ف o بي����ت �لدجاج 
معكو�سة

o طعم  o �سقيق �الم  10 ن�س����ف كلمة غايل 
�ل�سرب

ر�أ�سيًا
1 �ول غ����زوة غز�ه����ا �لر�س����ول عليه �ل�سالة 

و�ل�سالم
معكو�سة طعام   o مبعرثة  ليايل  كلمة   2

مت�سابهات  o �البوين  �حد   3
�لرحمن عر�س  ملوته  �هتز   4

�لغناء من  نوع   5
�الر�سي����ة  �جلاذبي����ة  قان����ون  مكت�س����ف   6

معكو�سة
بحر  o �لرطب  من  ي�سيل  �سيء   7

مهرج  o ر�مي  كلمة  ن�سف   8
معكو�سة مغلق   o ق�سب  من  قلم   9

�لبلي����اردو  لعب����ة  يف  ت�ستخ����دم  ع�س����ا   10
معكو�سة 

متقاطعة كلماتالفرق اوجد 

ظ��ل رجل �أمرك��ي خمتفيا لنحو عق��د من �لزمن، 
دون �أن ي��دري �أقارب��ه �أن��ه كان د�خ��ل �ضي��ارة 
غارق��ة، ميك��ن ر�ضده��ا بو�ض��وح عل��ى خر�ئ��ط 
"غوغ��ل ماب�ض".وجرى �لعثور على جثة �لر�حل، 
د�يف نايلي���ض، بامل�ضادف��ة، يف �ضي��ارة مغمورة 

باملي��اه بولي��ة مي�ضغ��ان، بعدما �ختف��ى ب�ضكل 
مفاج��ئ، ع��ام 2006، ومتك��ن رج��ل يعم��ل يف 
ت�ضمي��م �أ�ضج��ار �ملي���د م��ن �كت�ض��اف �ل�ضيارة 
بعدم��ا �ق��رتب من �لبح��رة، ثم �ت�ض��ل بال�رطة 
�لت��ي �ضحب عنا�ره��ا �لعربة م��ن �ملياه.وغرق 
نايلي���ض وهو يف �ل���72 من عم��ره، وكان وقتها 
يعاين من �ل�رطان، �إ�ضافة �إىل �لكتئاب.وعرت 
�ل�رط��ة على هي��كل �لر�حل د�خ��ل �ل�ضيارة، كما 
و�ض��ط  و�أور�ق هويت��ه،  نق��وده  وج��دت حمفظ��ة 
ح�ض��ور �أقارب��ه �لذي��ن �أب��دو� �رتياحه��م للعث��ور 
على جثته بع��د تلك �ل�ضنو�ت.وق��ال �ضهر �ضكوت 
هاث��او�ي، �إن �لعث��ور على �ل�ضي��ارة ي�ضكل نهاية 
�لبح��ث بالن�ضب��ة �إىل �لعائل��ة، حت��ى و�إن مل تكن 
�ل�ضلطات ق��د �أكدت �لوفاة ب�ضكل ر�ضمي، �إذ يرجح 
�أن يج��ري �لطب �ل�رعي �ختب��ار� لتحديد �لهوية 

ب�ضكل نهائي.

خرائط غوغل ال تفيد دائما.. 

حكاية جثة كشفتها صدفة
روبوت مبتسم يوزع 
األدوية على المرضى

الدول العربية تعاني فقرا مائيا مدقعا


