
و�ش��ف �لطي��ار، �أندري��ه بور�شب��رغ، هب��وط طائرة 
"�ش��ولر �إمبل���س 2" يف �أبوظبي، ب�ش��ام، بالإجناز 
�لتاريخ��ي، باعتبارها �أول طائ��رة يف �لتاريخ تقوم 
ب��دورة ح��ول �لأر���س بالعتم��اد كليا عل��ى �لطاقة 
�ل�شم�شي��ة. و�أ�ش��اد بور�شبرغ �ل��ذي كان يتناوب مع 
زميله، برتر�ن��د بيكارد على قيادة �لطائرة، بالدعم 
�ل��ذي وفرته �رشك��ة م�شدر �لإمار�تي��ة للم�رشوع يف 
نطاق ت�شجيعها للطاقة �لنظيفة. وقال يف مقابلة �إن 
"�إمت��ام رحلة �لط��ر�ن �لطويلة دون ��شتخد�م قطرة 
وق��ود و�حدة يبع��ث عل��ى �لتف��اوؤل بامل�شتقبل، كما 
يفت��ح �لباب �أمام تعوي�س �لطاق��ة �لتقليدية باأخرى 
متج��ددة." و�أ�ش��اف: "قب��ل �شن��و�ت، كان �لكثرون 
يعتق��دون �أن �مل�رشوع م�شتحي��ل، لكن �لعتماد على 
�لتقني��ات ودجمه��ا يف طائرة خفيفة �ل��وزن، جعلنا 
نتخط��ى �لكثر من �لعقب��ات، �إىل �أن جنح �مل�رشوع، 
�لي��وم، و�ش��ار ملهم��ا". وبح�ش��ب بور�شب��رغ، فاإن 
ثم��ة رهانا عاملي��ا، �ليوم، على �لطاق��ة �لنظيفة يف 
�لط��ر�ن، �إذ قررت وكالة �لف�ش��اء �لأمركية "نا�شا" 
تطوير طائرة جديدة بالعتماد على �لطاقة �ل�شم�شية، 

فيما �أعلن��ت �رشكة "�إيربا�س" �أنه��ا �شت�شنع طائرة 
كهربائي��ة ب���19 مقعد�. �أم��ا �لتحدي��ات �لتي كانت 
قائم��ة �أم��ام �مل�رشوع فكث��رة بح�شب �لطي��ار، ذلك 
�أن قط��ع �ملحيط بني �آ�شيا وجزيرة هاو�ي يف خم�شة 

�أي��ام كان هاج�شا يف ح��د ذ�ته. ف�شا عن ذلك، كان 
�لقائم��ون على �مل�رشوع حذري��ن ب�شدة من �لظروف 
�جلوية وم��دى م�شاعدتها للطائرة "�لتاريخية" على 

�إكمال رحلتها ب�شام حتى �لعا�شمة �لإمار�تية. 
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 ب��د�أ م�رشعون �إيطالي��ون، بحث �ل�شم��اح با�شتخد�م �لقنب 
يف �لأغر����س �لرويحية، يف �ق��ر�ح �شيفجر معارك د�خل 
�لربملان. ويثر �أي تخفيف لقو�نني تعاطي �ملاريغو�نا يف 
�إيطاليا �نق�شامات، �إذ يوؤيده من يرون �أن تنظيم �إنتاج وبيع 
�ملخ��در �شيحرم ع�شابات �ملافيا م��ن م�شدر مهم للدخل، 
لك��ن تعار�شه جماع��ات حمافظة و�لكني�ش��ة �لكاثوليكية. 
وطالب �ملعار�شون مل�رشوع �لقانون 1300 تعديل عليه، 
قب��ل طرح��ه للنقا�س يف �لغرف��ة �لأدنى بالربمل��ان. ياأتي 
ذلك فيم��ا يقود نو�ب من �حل��زب �لدميقر�طي �لذي ينتمي 
له رئي�س �ل��وزر�ء ماتيو رينت�شي، وحركة -5جنوم، حملة 
لدع��م �مل���رشوع. ويعاقب �لقان��ون �لإيطايل عل��ى حيازة 
�لقنب لا�شتخد�م �ل�شخ�شي، مب�شادرة �لوثائق �ل�شخ�شية 
مث��ل جو�ز�ت �ل�شفر، لكن م���رشوع �لقانون �جلديد �شي�شمح 
لاأف��ر�د بحيازة 5 غر�مات خ��ال تنقلهم �أو �لحتفاظ مبا 
ي�ش��ل �إىل 15 غر�م��ا يف منازله��م. ول��ن يعاق��ب �لقانون 

�جلديد على زر�عة �لقنب

كاريكاتير

هذه الزاوية لرصد اهم القضايا 
والتعليقات التي يتندر بها العراقيون عبر 

مواقع التواصل االجتماعي 

قالوا في صفحاتهم
زي��د عمر�ن: قبل قليل ملحُت ماكًا يد�سُّ �لأحام حتت و�شادة حفيدتي، 
فهم�شت باأذنه �إن كان عنده وقٌت للحديث مع رجل عجوز ل ياأتيه �لنوم 
من��ذ �أن ماتت �أمه، فخرج �أمامي �إىل �ل�رشف��ة وتبعته بهدوء و�شاألته عن 
�أم��ي، فقال: "هي بخر، لكنها ترثثر كثر�ً للمائكة عنك، حتكي لهم عن 
حلمها بك كل ليلة، وكيف �أنها ماتت ويف قلبها غ�شة ��شتياق لك، وعن 
�هلل �ل��ذي مل ي�شتج��ب لها وه��ي يف �نفا�شها �لخرة وكان��ت تطلب منه 
روؤيت��ك، حتى �أنهم �أ�شبحو� يتحا�شون �ملرور من �مام �رشفتها.هي �لآن 
ت�شل��ي، ت�شل��ي كثر�ً، �لوحدة مميتة حتى و�أن��ت يف د�ر �خللود." �شاألته 
ع��ن �أبي وكيف يركها وحيدة؟ قال: "�أباك م�شغول عنها باأخوتك، كلما 
ر�أى �أح��د�ً منه��م يري��د �خلروج �إىل �حل��رب، �أوقفه، فا ه��م يرجعون ول 

�حلرب تنتهي".

حمي��د �شاج��ت: �أجم��ل م��ا يف �حلي��اة �أن ت��درك كل م��ا ه��و ح��ي جدير 
باحلماية و�لتبجيل، �حلب/ �أن تهتم باحلبيب �أكرث من �هتمامك بنف�شك، 
�حلري��ة/ �أن تعمل لتحري��ر �شجانك قبل �أن تك�رش قي��دك، �حلقيقة/ �أنها 
�لوحي��دة �لت��ي تتمت��ع باخلل��ود ول يعرفها �أح��د و�أجمل م��ا يف �ملوت، 

�لكر�هية، �لعبودية و�لزيف �أنها جميعها فردية وز�ئلة.

عل��ي وجي��ه: �أتفهم متامًا �أّن خطابي يبدو ُم�شح��كًا، �أعلم و�هلل، �أعلم �أنه 
خط��اٌب ح��امل، خطاٌب غر مفه��وم، لأنكم ترتدون نظ��ار�ٍت ل تعرُف �إّل 
تلق��ي �لإن�شان �أما بو�شفه �شّني��ًا �أو �شيعّيًا، ثم يطاردونه ليعرفون مدى 
نقائه �ل�شّني �أو �ل�شيعّي. �أفهم متامًا �أّن غالبّية �ل�شيعة يرونني ُمنبطحًا، 
جُمامًا على دمائنا، ول �أقوُل بتهمة �لإبادة �ملوجهة �شّد �ل�شيعة، و�أنني 
�أنتقد �حلكومة، و�أحيانًا خطباء �ملنرب �حل�شينّي، وبع�س �ملر�جع، وكيف 
ذل��ك؟ �أنا �شّيد ها�شمّي، يج��ب �أن �أكون �أ�شد�ً لل�شيعة �شّد كّل َمن خالفهم. 
�أفه��م متام��ًا �أن غالبية �ل�شّنة �أي�شًا يرونني �شيعي��ًا، طائفيًا و�أد�ّس �ل�شم 
بالع�شل، و�أنني �أ�شكُت على �جلر�ئم �لتي يفعلها �لبع�س �شّد �أبناء �ل�شّنة، 
و�أنن��ي بكّل حالتي ل�ش��ُت �شوى "�رشوَك��ي" و"معيدي"، وجئ��ُت لبغد�د 
لأخّربه��ا. �أتفهم متامًا كيف تكّونت هذه �ل�ش��ورة �لنمطّية �شّد �أّي و�حٍد 
من��ا، منار�شها جميعًا، �شّدنا جميعًا، لكّن  �ل�ش��كل  �لتايل، رمبا تذكرونه 
من �لريا�شيات، هي �ملجموع��ة �ملنتمية �إىل �ملجموعتني، و�أ�شمي هذه 
�ملجموع��ة "�ل�شحايا ". لي�س �أمامي، و�أن��ا �أرى بر�ميل �لبنزين حُميطًة 
بنا، �إّل حمل �ملاء، �أعلم �أن �لبنزين باآلف �للر�ت، و�أنني ل �أحمُل �شوى 
"دّبة" ذ�ت �ل� 5 لر�ت، و�أنني لن �أطفئ نار�ً �أو ما �شابه، لكن �شيكفيني 

�رشف �ملحاولة.

أجمل تعليق في الفيس بوك
-لبن��اء يف كل مكان يف �لع��امل يتفق مع �جو�ء ذلك �ملكان . يف �لعر�ق 
�ج��و�ء �ل�شي��ف ه��ي �لغالب��ة، و�لكهرب��اء متقوملها قائم��ة يف درجات 
�حل��ر�رة �ملرتفعة، وبيوتن��ا نبنيها كونكري��ت م�شلح، و�ل�شط��ح �شتايكر 

�أعطني �رشد�با مهّو� بادكريا، �عطيك بيتا م�شلحا كونكريتا.
�أعطني حو�شا مطبك فر�شيا، �أعطيك �شطحا �شتايكريا. 

�أعطني حريتي �طلق يدَيا، �نني �عطيُت ما ��شتبقيُت �شيا.
- �هلل ين�رش �جلميع على �جلميع ويخل�شنا منهم ومن معاركهم.

عجائب فيس بوكية
قب��ل ج��ان �لي�شتغل عامل مبح��ل و�هلل يوفقه، يفتحله حم��ل خا�س بي، 
ه�شه �شبح��ان �هلل �يل يريد �هلل يوفقه ين�شق من ف�شيله وياأ�ش�شله ف�شيل 
خا���س بي .�يييي��ي �حنه �شعلين��ه ..�هلل يرزق �لعامل و�حن��ه من معاهه  

)�لأخرة ب�شوت مرة عجوز وكون تدخن(

"أسد البصرة""تخيل""لتعلم "
-فو�جعن��ا �ملتو�ترة لن ي�شفها �أي قلم، فحتى �لقلم �نثلم لبه 
حمزون��ا بفجيعتنا، فو�جعنا تكتبه��ا دموع �لثكاىل و�ليتامى 
ودم��اء �ل�شهد�ء، دموعن��ا و دمائنا �لتي ر�فقتنا كطوفان نوح 
م��ن �آلف �ل�شن��ني وما جف ذل��ك �لطوفان، وم��ا ��شتوفى حق 
ماآ�شين��ا، فلو كانت دموعن��ا ودمائنا م��د�د� لو�شف فو�جعنا 
لنف��ذت دموع �لعامل باأ�رشه ودمائه وما نفذت ماآ�شينا، خر�ب 
كذل��ك �خل��ر�ب ح��ل بقلوبن��ا، فجع��ت قلوبنا وجف��ت دموعنا 
وتفحم��ت �رو�حن��ا، عجي��ب �أمر �ج�شادن��ا كيف له��ا �أن حتيا 
بقل��ب مفجوع ودم��ع همال وروح مك�ش��ورة، نحن موتى على 

قيد �لنتظار ل �كرث.
- يف يوم ما �ُشئل �لكاتب و�لفيل�شوف �لفرن�شي فولتر.

من �لذي �شيقود �جلن�س �لب�رشي؟ 
فاأجاب " �أنهم �لذين يعرفون كيف يقروؤون " 

مل يقل باأنهم من يعرفون �لقر�ءة فهناك �لكثر منهم.
بل �أجاب �نهم من يعرفون كيف يقروؤون .

وبهذه دعوة لت�شجيع �لقر�ءة وكذلك لتعلم كيفيتها.
دعوة لقر�ءة ما ُيكتب ل ملن َيكتب .

بع��د ك��رثة �لرم��وز و �رتف��اع �شق��ف �لقد��ش��ة للن�شو���س، 
تخيل �أن حجم��ك كاإن�شان بد�أ بالت�ش��اوؤل و��شبحت ��شغر 
م��ن ��شغر خمل��وق يف هذه �لدني��ا، خملوق �شئي��ل ل ُيَرى 
بالع��ني �لن�شانية خمل��وق م�شوه �لب�ش��رة بعدما ُتهَت يف 
دو�مات �لن�شو�س ومتاه��ات �لقد��شة لدرجة �نك ��شبحت 
ل َتَرى بالنور، عيناك ل ُتب�رش�ن �إل �ل�شو�د، �ل�شو�د فقط ما 
ت�شتطي��ع �ب�ش��اره، و�نت على هذ� �حلال تخي��ل �نك ُحِب�شَت 
ب��ني �شفحتي كتاب طوّي فوقك، لي�س لك �شبيل �إل �أن تّتبع 
تل��ك �حل��روف �ل�ش��ود�ء يف �ل�شفحتني �ملحبو���س بينهما، 
طريق��ك �لآن ميُر بح��روف جملة تق��ول )�لن�شان جمموعة 
م��ن �ل�شئلة ومتى ما �حت�ش��دت فيه �لجابات فانه ميت ل 

روح فيه(. 
تل��ك �جلمله كان��ت �ول خط��و�ت طريق��ك و�لآن و�شلت �إىل 
نهايتها، �إىل تلك �لنقطة �لناهية للجملة )نقطة ر�أ�س �ل�شطر( 
هل �شتجروؤ على عبور تل��ك �مل�شافة �لبي�شاء �ل�شغرة جد� 

بني جملتك �لوىل و�جلملة �لتالية.
 ��شك يف ذلك لأنك جتهلها و�لن�شان عدو ما جهل.

 ت�ش��كل �لهوي��ات �ملت�شارع��ة يف بح��ر �لهوي��ة �لوطني��ة �لعر�قي��ة 
�ملفر�ش��ة ميد�ن ��شتغال �لعر�قي �شي��اء جبيلي يف رو�يته �جلديدة 
"�أ�شد �لب�رشة" �لتي ي�شتهلها مب�شهد يحمل نوعا من �لعبث و�ل�شخرية 
و�لأ�ش��ى يف �لوق��ت نف�ش��ه. يتوج��ه بطل رو�يت��ه بطريق��ة �فر��شية 
متخيل��ة �إىل �لرو�ئ��ي �لب��رويف ماري��و بارغا���س يو�ش��ا ليحك��ي له 
حكايت��ه �لت��ي يعتقد �أنها �شتكون مادة خام ل��ه ميكن �أن يخلق منها 
باأ�شلوب��ه وفنه رو�ية مميزة. وبطل �لرو�ي��ة )�ل�شادرة عن د�ر �جلمل 
2016( ه��و نت��اج زو�ج �أبي��ه �ليهودي و�أم��ه �لأرمنية يف �لب�رشة 
يف خم�شيني��ات �لق��رن �ملا�ش��ي، ويخت��ار ل��ه جبيلي ثاث��ة �أ�شماء 
يف �لوق��ت نف�شه "مو�شي، خاجي��ك، �أمل". يبقي �أ�ش��ر �أزمات نف�شية 
تع�ش��ف ب��ه، و�شحي��ة تربية بائ�ش��ة لثاث ن�ش��اء )�لعم��ة �ليهودية 
هيا، �خلالة �لأرمنية مي�ش��اك، �لأم بالتبني �مل�شلمة حنان( �للو�تي 
يخ�ش��ن �رش�عا خفيا من �أجل �إظهار �شخ�شيته بال�شورة �لتي تر�ها 
كل منه��ن �أن�ش��ب له ولنتمائ��ه. وكان��ت كل و�حدة م��ن �مل�شوؤولت 
عنه حت��اول -بذريعة �نت�شاله من م�شتنق��ع �لأخريات-تعبئته وبث 
�شغائنه��ا فيه، وتكري�شها لديه ليغ��دو �شورة لها، ويتحول فيما بعد 

�إىل كتلة من �لنقائ�س و�لتناق�شات.

سيلفيتدري رأي

متقاطعة كلماتالفرق اوجد 

ور�ء  تق��ف  �لت��ي  �ل�رشك��ة،  رئي���س  �أعل��ن   
"بوكيمون غ��و"، �أن �ملزيد من قدر�ت �للعبة 
�لذكي��ة  �لهو�ت��ف  عل��ى  �لنت�ش��ار  و��شع��ة 
مبادل��ة  عل��ى  �لق��درة  ومنه��ا  �لطري��ق،  يف 

�لبوكيم��ون. وخال ظهوره يف مهرجان تنكر 
يف �ش��ان دييغ��و يف �لولي��ات �ملتح��دة، قال 
�ملدي��ر �لتنفي��ذي ملخت��رب�ت نيانتي��ك، جون 
هانك��ي، �إن "�لتحديث لإ�شاف��ة �لتبادل على 
قائم��ة �أولوياتن��ا" لكن��ه مل يعل��ن ع��ن موعد 
ح��دوث ذلك. ويق��ول هانكي �أي�ش��ا �إن �لن�شخ 
�أن تت�شم��ن  �للعب��ة ميك��ن  م��ن  �مل�شتقبلي��ة 
حمطات توقف للبوكيم��ون ميكن �لتحكم بها 
و�إ�شاف��ة �شخ�شي��ات �أخرى م��ن �لبوكيمون. 
باأنه��ا  غ��و"  "بوكيم��ون  هانك��ي  وو�ش��ف 
لعب��ة "نتوقع �أن ت�شتم��ر ل�شن��و�ت"، و�أ�شاف 
"�شن�شتمر يف �ل�شتثمار فيها بتلك �لطريقة". 
و�للعبة �لت��ي تعتمد على �لو�قع �ملعزز ت�شمح 
عل��ى  �لبوكيم��ون  با�شطي��اد  للم�شتخدم��ني 
هو�تفهم �ملحمول��ة �لذكية يف مو�قع بالعامل 

�حلقيقي.

تحديث للبوكيمون..

 شخصيات جديدة وإمكانية المبادلة
القنب يفجر معارك في 

البرلمان اإليطالي
رحلة "سوالر إمبلس" تفتح األبواب أمام "الطيران النظيف"

�أفقيًا 
�لعربية �لأغنيه  �سندباد   1

)معكو�سة( �ل�ستخد�م  و�سعب  ممهد  غري   2
�لفني كلثوم  �أم  لقب   3

�لفني و�سوف  جورج  لقب   4
5 نبات �لذرة �لبي�ساء ي�ستخدم كبديل للأرز o حزم

و�لديك لأحد  تقلها  ل   6
�لأ�سمر �لعندليب   7

�لعربي �لغناء  �أمري   8
o يدخ���ر �و يجعل  9 حي���و�ن متنط���ط )معكو�س���ة( 

�ل�سيء متاحا.
و�ل�سباب �لهوى  مطرب   10

عاموديًا
ما �أمر  على  يعتاد   o )معكو�سة(  مدمن   1

�لعجاب لدرجة  عمله  متقن   o �سبي   2
o �ساعر م�سري  3 م���ا تكتب���ه �أو تر�سم���ه )معكو�س���ة( 

عروبي من دو�وينه: �لبكاء بني يدي زرقاء �ليمامة
و�ل�ستطر�د. �ملعنى  تف�سري  تفيد   o طريقان   4

�سيء. �أي  على  تطلق  كلمة   o �ساعد   5
6 �غني���ة لعلي حميدة �و�خر �لثمانينات جعلته يرتبع 

على عر�ش �لكا�سيت o تقال للحمار.
�لوزن  o �حلركة  على  قادر  غري  جعله  يف  ت�سبب   7

�ل�س���وت   o �لو�ح���د  �ل�س���يء  بع���رة  يف  �ت�سب���ب   8
�مللئكي و�سفرية لبنان �إىل �لنجوم

�سباحا. لبع�سنا  نتمناها  زهور   o م�ستدير  ج�سم   9
o ينتج عن تفريغ �ل�سحنات  10 �ل���ة مو�سيقية جلدية 

�لكهربية يف �لغيوم o يعي�ش على �لياب�سة


