
اوجد الفرق

تعتم��د منظم��ة الهج��رة الدولي��ة عل��ى الق�ص�ص 
املاأ�صاوية للمهاجرين الذين جنحوا يف الو�صول 
اإىل اأوروبا، بهدف حتذي��ر اأولئك الذين يخططون 

خلو�ص رحلة البحر املرعبة.
وفق��ًا لأرقام منظم��ة الهجرة الدولي��ة، فاإن عدد 
املهاجري��ن الذي��ن و�صلوا اإىل الق��ارة الأوروبية 
عن طريق البحر هو 284 األفًا و473 �صخ�صًا منذ 
بداي��ة العام حتى نهاي��ة اأغ�صط�ص/ اآب املا�صي. 
م��ن بني هوؤلء 117 األف��ًا و590 �صخ�صاأ و�صلوا 

اإىل اإيطاليا.
يف تقريره��ا، تفي��د املنظم��ة الدولي��ة ب��اأن بالد 
املن�صاأ الرئي�صية، بالن�صبة ملن و�صلوا اإىل اإيطاليا 
ع��ر البح��ر الأبي���ص املتو�ص��ط، ه��ي نيجريي��ا 
واإريرتي��ا وغامبيا. كذلك، �صجل��ت وفيات الغرق 
3169 حالة يف ارتفاع كبري عن الفرتة ما بني 
مطلع 2015 ويوليو/ متوز 2015 حيث �صجلت 
1894 حالة وفاة غرقًا يف الطريق اإىل اإيطاليا.

يف هذا الإطار، تعتر املنظمة الدولية اأن "تهديداً 
يح��دق بحي��اة ه��وؤلء الب�رش عر رحل��ة حمفوفة 

باملخاط��ر، يف ق��وارب غري جمهزة، م��ا يجعلهم 
�صب��كات  وا�صتغ��الل  ال�ص��اق  لل�صف��ر  معر�ص��ني 

اإجرامية منظمة على طول الطريق".
احلال��ة املزرية التي يعي�صها ه��وؤلء الب�رش اأثناء 
حماول��ة العب��ور م��ن البل��د الأ�صل��ي يف اجت��اه 
اأوروب��ا، خ�صو�ص��ًا م��ع "تعر���ص الآلف منه��م 
ملخاط��ر ع��دة يف ليبي��ا"، تدفع منظم��ة الهجرة 

لتحذي��ر  جدي��دة  طريق��ة  ابت��كار  اإىل  الدولي��ة 
املهاجري��ن. الغ��رق والعط���ص والتعذيب والعنف 
ه��ي عناوين للحملة التي اأطلقتها اأخرياً املنظمة 
الدولي��ة للهجرة بالتع��اون مع اإيطالي��ا، لإقناع 
ع���رشات الآلف بالعدول ع��ن خمططات الهروب 
عر ال�صحراء وليبيا والإبحار اإىل م�صافات ت�صل 
اإىل 300 كيلوم��رت. تفرت�ص احلملة املوجهة اإىل 
ه��وؤلء، يف بالده��م الأ�صلية، اأنه��م "ل يدركون 
املخاط��ر الت��ي �صتواجهه��م". ومن اأج��ل اإي�صال 
الهج��رة  ومنظم��ة  اإيطالي��ا  ت���رشك  الر�صال��ة، 
املهاجري��ن والالجئني الذين و�صل��وا �صابقًا اإىل 
ال��ر الأوروبي برواية ق�ص�صهم ومعاناتهم اأثناء 

رحلة الهروب الطويلة.
م��ن جهت��ه، يق��ول مدير منطق��ة البح��ر الأبي�ص 
اإن  �ص��ودا،  فريدريك��و  املنظم��ة،  يف  املتو�ص��ط 
خماط��ر  اأي  بالفع��ل  يعرف��ون  ل  "كثريي��ن 
�صيواجه��ون يف رحلتهم من خالل مهربني، �صواء 
ع��ر ال�صحراء اأو يف بلد الرتانزيت )العبور( ليبيا 

والرحلة البحرية الطويلة". 
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�صه��دت الأح��كام ال�صادرة يف حق مرتكبي جرائ��م العنف �صد املراأة، 
ارتفاع��ًا قيا�صي��ًا، يف بريطانيا خالل الأ�صهر املا�صي��ة. واأ�صار تقرير 
"العن��ف �صد الن�صاء والفتيات"، الذي ن�رش، وي�صدر �صنويًا عن جهاز 
الدع��اء العام امللكي )CPS(، اأن عدد الق�صايا املتعلقة بالعنف �صد 
املراأة، وعدد الأحكام ال�صادرة يف حق مرتكبي جرائم من هذا النوع، 
و�ص��ل خ��الل الف��رتة الق�صائي��ة 2016-2015، اإىل اأعل��ى م�صتواه 
حت��ى وقتنا احل��ايل. واأو�صح التقرير، اأن عدد مم��ن �صدرت يف حقهم 
اأحكام لرتكابهم جرائ��م عنف �صد املراأة، مبا فيها اجلرائم اجلن�صية، 
والعنف الأ�رشي، والغت�صاب، واجلرائم املرتكبة عر �صبكة الإنرتنت، 
11 يف املائ��ة  ارتفاع��ًا بن�صب��ة   ،2015-2016 الف��رتة  �صه��د يف 
مقارن��ة بالفرتة ال�صابقة لها. واأرج��ع التقرير ذلك الرتفاع اإىل زيادة 
امليزانية املتاحة، وتق��دمي تدريبات اإ�صافية، للفرق التي تتعامل مع 
تل��ك الق�صايا. كم��ا ذكر التقرير اأن ن�رش �صور ولقط��ات عارية للن�صاء 
عل��ى �صبك��ة الإنرتنت، بغر���ص النتق��ام، اأ�صبح جرمي��ة يف القانون 
الريط��اين، اعتباراً من اأبريل/ ني�ص��ان 2015، م�صرياً اإىل اأنه مت رفع 

.2015-2016 206 ق�صايا من هذا النوع، خالل الفرتة 

كاريكاتير

هذه الزاوية لرصد اهم القضايا 
والتعليقات التي يتندر بها العراقيون عبر 

مواقع التواصل االجتماعي 

قالوا في صفحاتهم:
غ��زوان اجلا�ص��م: ح��ال ال�صعب مثل ح��ال واحد جان مت��زوج وطلك 
بعدي��ن ت��زوج وحده ثانية ب�ص خطية وره ف��رتة هم رجعت م�صاكله 
وكل م��ا يحج��ي وكالتلة مرت��ه اجلديدة لعد من ذي��ج جانت ت�صوي 
بي��ك هيج ما جنت حتجي هو هم يبلعها وي�صكت ويكول هم �صحيح 
وراه��ا ه��م تغثة يكلها عم��ي مي�صري هيج تكله لع��د ذيج الوىل مو 
جانت مطيحه حظك متحجي وهكذا كل ما جتف�ص تعريه بالأوىل ... 
ه�ص��ه الو�صع نف�ص ال�صي تك��ول ماكو كهرباء يكلك ديله على اأ�صا�ص 
ذي��ج احلكومة جانت معي�صت��ك برفاهية تكول ماك��و خدمات يكلك 
لع��د م��ا �رشت بط��ل على ذي��ج احلكومة وهك��ذا يع��ريون بينه اخر 
�ص��ي الرج��ال يطلك مرته الثانية و طل��ع اىل اأملانيا كلتله وين رايح 
وعايفن��ي كلها بنت النعال جا ما حجيتي ويه الوىل مو جانت بت 

عمج ... تره ال�صالفة مالها عالقة بال�صالحات
حممد قا�صم: ال�صالم عليكم اأحبتي .. 

قبل كم َيْوم ذهبت اإىل بغداد ، بعد اأن اأكملت عمل خا�ص بي توجهت 
زائ��را اإىل الإمامني الكاظمني عليهما ال�صالم ، و كانت وقت الزيارة 
قبل ليلة واحدة فقط من اإ�صت�صهاد الإمام اجلواد عليه ال�صالم و الكل 
يعل��م مدى اأهمية املنا�صبة و ���رشورة الإجراءات الأمنية التي يجب 
اأن تتخ��ذ عند هكذا اأوقات لأن الإرهابيني ي�صتغلون هذه املنا�صبات 
لتنفي��ذ اأعمالهم ال�صيطانية .. دخلت اإىل اإحدى �صيطرات الكاظمية ل 
اأع��رف اإ�صمها متام��ا لكنها الأقرب اإىل نهر دجل��ة و توقفت بطابور 
طوي��ل بائ���ص �صعرت للوهل��ة الأوىل اأن هنالك اإهتم��ام بالإجراءات 
الأمنية لكنني تفاجئ��ت بعدها بطريقة الفح�ص حيث جاء من بعيد 
�رشط��ي تظهر عليه عالمات عدم الإت��زان و التفاهة و عندما ركزت 
عل��ى حركاته كان يتحدث مع نف�ص��ه و يفتح �صناديق ال�صيارات ثم 
يغلقه��ا ب�رشعة و هك��ذا ي�صتمر بالتايل ، اأ�صب��ح عندي ف�صول حتى 
اأعرف مع من يتكلم و عندما و�صل اإىل �صيارتي تكلم معي بالإ�صارة 
و اأ�ص��ار اإىل الب��اب اخللف��ي ل�صيارتي و نزلت لأفت��ح الباب و تقربت 
منه حتى اأعرف مع من يتكلم و اذا به �صوت اإمراأة خفيف حيث كان 
يتكلم ب�صماعات الأذن و هو يقول لها ) مليت من التچف�ص مالتچ و 
اأنت��ي اللي ما اإنطيتيني بنتچ و اأنتي كذا و كذا و اأكمل احلديث معها 

و كان ي�صبها بهدوء و كاأنه ثمل ) حم�ص�ص ( ( ..
عنده��ا اأيقنت اأن الو�ص��ع الأمني يف بغداد ه�ص جدا و النا�ص تعي�ص 
بق��درة اهلل و ال�صيط��رات فق��ط �صكلي��ة و العنا���رش غ��ري من�صبطة و 
ل توج��د هنال��ك جدي��ة بالتفتي���ص حي��ث اأن ال�صيط��رات فقط خللق 
الزحام��ات و زي��ادة العبيء عل��ى املواطن و تكون مكان��ا �صائغا و 
�صي��دا �صه��ال لالإ�صته��داف الإرهابي ، ه��ذا ال�رشط��ي مل يتعب نف�صه 
بتفتي���ص �صيارت��ي و ال�صي��ارات ال�صابقة حيث فتحت ل��ه الباب قام 
بقل��ب غطاء �صيارتي باخللف و اأغل��ق الباب فقط مل يتعب نف�صه اأبدا 
و مل يتوق��ف عن التوا�صل بالكالم حيث كان من�صغال متاما مع هذه 
امل��راأة و هكذا احلال م��ع ال�صيطرات الأخرى و راأي��ت منظومة �صقر 
ب��اب فقط عل��ى لوحات بع���ص ال�صيطرات و هي عب��ارة عن بوابات 
الكرتوني��ة بائ�ص��ة ل تعم��ل و عندم��ا تري��د اأن مت��ر خالله��ا يق��وم 
املنت�ص��ب بو�ص��ع كارد الكرتوين لتفتح البوابة ب�ص��كل م�صحك لتمر 
ال�صيارة دون تفتي�ص و دون اي �صيء و راأيت منظومات ال�صونار يف 

�صيطرة واحدة فقط و متوقفة بحيث كان م�صارها مغلق ..
يعني بني قو�صني مهزلة كرى و اهلل ي�صاعد اأهل بغداد ..

و اهلل على ما ذكرت �صهيد ..

أجمل تعليق في الفيس بوك
_احدثك عن موتن��ا اليومي واهانات لل�صعب ل تنتهي من حماقات 
ا�صخا���ص موهوم��ني عل��ى انه��م نخب��ة وان��ت تق��ول ....والعملي��ة 
ال�صيا�صي��ة ....ل اح��د ح��دد موقف��ه م��ع خي��ارات املجتم��ع العراقي 
والتغي��ري ل�صاحل��ه ..... اي��ة عملي��ة �صيا�صي��ة ..... جلب��ت احلمق��ى 
واملعتوهني بامتيازات ل تقف ول تنتهي عند حد التخمة حتى ،،،،، 

كالمك بال معنى ....

فتى بعمر الـ12 يحقق معجزة 
طاقات شبابية مبدعة.. مهمشةأكاديمية ويلتحق بالجامعة 

رجل يعود ألسرته بعد شهرين 
من حرق جثته

 حق��ق فت��ى اأمريكي يف الثانية ع�رشة من عمره معج��زة اأكادميية حقيقية 
بع��د التحاقه باجلامع��ة يف هذا ال�ص��ن املبكر حيث �صي�صب��ح اأ�صغر طالب 

جامعي يف العامل بح�صب ما ورد يف موقع "يو بي اآي" الإلكرتوين. 
التح��ق جريمي��ي �صولر )12 عام��ًا( بجامع��ة كورنيل يف ولي��ة نيويورك 
الأمريكي��ة بعد اأن اجتاز �صبعة امتحانات لتحديد امل�صتوى يف الريا�صيات 
والعل��وم.  ويذكر باأن جريميي اأنهى درا�صت��ه البتدائية والإعدادية يف �صن 
ال�صاد�صة حيث تلقى تعليمه يف املنزل على يد والديه قبل اأن يلتحق مبعهد 
"تك�صا�ص للتقنيات" الذي ي�صاعد الطالب على اإنهاء درا�صتهم الثانوية يف 

وقت مبكر، وتخرج من املعهد يف العام املا�صي. 
وق��د اأ���رشف وال��دا جريم��ي اللذان يعم��الن يف �صل��ك التعليم عل��ى تعليمه 
ل�صن��وات عدي��دة بع��د اأن لحظا �صغف��ه بالتعل��م وذكاءه اخل��ارق وتعط�صه 

لتلقي املعلومات. 
وق��ال عمي��د كلية كورني��ل للهند�صة لوران���ص كولينز ب��اأن جريميي يتمتع 
مبواهب فريدة وذكاء ملفت و�صغف بالدرا�صة ما �صيمكنه من اإنهاء درا�صته 

يف كلية الهند�صة بنجاح.

يع��اين اغل��ب �صباب العراق م��ن التهمي���ص والق�صاء يف اغل��ب دوائر الدولة 
وال���رشكات واحلياة ال�صيا�صية والجتماعية ب�صكل ع��ام، بحجة عدم امتالك 
اخل��رة او حج��ج واهية اأخرى،  وهذا ال�صبب الرئي�ص لف�صل اغلب دوائر الدولة 
واملوؤ�ص�ص��ات العراقي��ة، حيث ينعك���ص الفكر الكال�صيكي عل��ى الواقع احلديث 
ل��رتى خمرجات تلي��ق بالق��رن التا�صع ع�رش وان��ت تعي�ص يف الق��رن الواحد 

والع�رشين !!
ويف الو�ص��ط العالم��ي ل يخفي علينا الف�صل الكبري ال��ذي مازالت ) القناة..( 
متم�صك��ة به رغم امتالكها لأكر ميزانية عربية ولأف�صل الجهزة واأكر عدد 
من املالكات وبرواتب وامتيازات عمالقة اذا ما قورنت مع باقي املوؤ�ص�صات 

العالمية، والنتيجة ؟؟ اأتركها لكم .. 
عل��ى �صعيد مت�صل وقبل اأق��ل من ن�صف عام اأنطلقت قن��اة ف�صائية عراقية 
ب��ادارة وفريق عمل �صاب،  فكان جناحها يف ال�صهر الول �صادم ملن راهنوا 
عل��ى انها �صتك��ون كزميالته��ا يف �صماء الع��الم العراقي .. وه��ا هي اليوم 
مت�ص��ي ب�رشع��ة كبرية نحو حتقي��ق اهداف الع��الم احلقيق��ي امل�صتقل، و قد 

ك�صبت ثقة ال�صعب العراقي ب�صكل غري م�صبوق .

اأ�صيب��ت اأ�رشة مك�صيكي��ة بحالة من ال�صدمة عندم��ا فوجئت بعودة 
جث��ة اجلد الذي ُحرقت جثته ودفنت حتت الرثى، حيث تلقت الأ�رشة 

ات�صاًل هاتفيًا باأن اجلد ل يزال على قيد احلياة.
ويف تفا�صي��ل الق�ص��ة، ه��رب املك�صيكي ميغويل اآنغي��ل غومار دي 
لون��ا )74 عام��ًا( م��ن منزله وبع��د قراب��ة �صهرين م��ن البحث عنه 
م��ن قبل عائلت��ه، عرثت ال�رشطة على جثة �صخ���ص متحللة مطابقة 

ملوا�صفات فقيد الأ�رشة، بح�صب موقع مريور الريطاين.
وعندم��ا عر�ص��ت بع���ص ال�ص��ور عل��ى ابنة الفقي��د لتتع��رف عليه، 
واجه��ت البنة �صعوبة كبرية يف التعرف علي��ه، نظراً لتحلل اجلثة، 
ولك��ن ال�رشطة اأخرتها اأنها اإن مل توؤكد اأن اجلثة تعود لوالدها، فلن 
تتمكن من ا�صطحابها معها ودفنها، فا�صطرت البنة التوقيع على 
اأوراق وفات��ه. وبعد اأيام من جنازته وح��رق جثته، فوجئت الأ�رشة 
بع��ودة الفقيد مرة اأخرى، وحتدي��داً يف 24 فراير )�صباط( املا�صي 
من العام اجلاري، حيث عاد وقد تعر�ص لإ�صابات يف الوجه، وقال 

ميغويل "اعتقدوا اأنني توفيت، لكنني كنت اأم�صي واأم�صي".

سيلفيتدري رأي

متقاطعة كلمات

مل يك��ن رج��ل م���رشد يف تايلن��د يتوق��ع اأن تنقلب 
حيات��ه راأ�ص��ًا عل��ى عقب، بع��د اأن وج��د حقيبة يف 
ال�ص��ارع حتت��وي على مبلغ م��ن النق��ود وعدد من 
البطاقات البنكية، وكان هذا الت�رشف النبيل �صببًا 

يف ح�صوله على عمل ومنزل ليعي�ص فيه.
وكان وورال��وب )44 عام��ًا( يتج��ول يف ال�صوارع 
كعادت��ه، عندما �صاه��د رجاًل ي�صق��ط حمفظته، ومل 
يفك��ر للحظ��ة بالحتف��اظ به��ا، وح��اول اللح��اق 

ب�صاحبه��ا، لكنه مل يتمكن م��ن ذلك، فما 
كان من��ه اإل اأن توج��ه اإىل اأق��رب 

لت�صليمه��ا  لل�رشط��ة  مرك��ز 
اأوديت��ي  موق��ع  بح�ص��ب 

�صنرتال. ومل يكن وورالوب 
ميلك ما ي�صد رمقه عندما 
وجد املحفظة التي كانت 
حتتوي على مبلغ يعادل 
دولراً،   580 ح��وايل 

اأن  املبل��غ  له��ذا  وميك��ن 
ي�صرتي له الطع��ام ويوؤمن له 

م��اأوى لع��دة اأيام اأو رمب��ا اأ�صابي��ع. وتاأثر �صاحب 
املحفظ��ة نيتي بونغريانغيو�ص )30 عامًا( باأمانة 
الرجل امل���رشد، بعد اأن ات�صلت به ال�رشطة واأعادت 
اإلي��ه حمفظت��ه، فم��ا كان من��ه اإىل اأن عر���ص على 
وورال��وب وظيف��ة يف م�صن��ع بالعا�صم��ة بانكوك 
مقاب��ل راتب �صه��ري يع��ادل ح��وايل 300 دولر، 
بالإ�صاف��ة اإىل �صكن يغنيه عن العي�ص يف ال�صوارع. 
ومل يك��ن �صاح��ب املحفظ��ة على علم باأن��ه فقدها 
بالأ�ص��ل، اإل بع��د اأن ات�صل��ت ب��ه ال�رشطة، 
واكت�ص��ف اأن �صيئ��ًا مل ينق���ص م��ن 
املحفظة، وكانت ده�صته كبرية 
عندما علم اأن ال�صخ�ص الذي 
اأعاده��ا هو م���رشد ل ميلك 
�صيئ��ًا م��ن حط��ام الدنيا، 
تق��دمي  البداي��ة  يف  فق��رر 
مكاف��اأة ب�صيطة ل��ه، لكنه 
وج��د طريق��ة اأف�ص��ل ل��رد 
اجلمي��ل، م��ن خ��الل منح��ه 

فر�صة للحياة ب�صكل طبيعي. 

ارتفاع قياسي لألحكام في حق مشرد يعيد محفظة.. فيحصل على عمل ومنزل
معنفي النساء في بريطانيا

ناجون ومآسي الهجرة

�أفقيًا 
وتوقف �نتهاء   o و�أعطت  �ساعدت   1

2 �أول من ��ستخدم �ال�سفلت يف تعبيد �لطرق
�لق���ادة  �أعظ���م  وم���ن  قرط���اج  مو�لي���د  م���ن   3

�لع�سكريني يف �لتاريخ
�لفم يف   o للتعريف   o بحر   4

ثمني معدن  ال�ستخر�ج  عميقا  حتفر   5
فرن�سا ملون  �أحد   6

�لديناميت خمرتع   7
وحنان برقة  نظر   o جليل  لعمل  مكافاأة   8

�حلروب �سبب  زيت   o �ملطر  بعد  ما  �ألو�ن   9
10 �س���رب وط���رق o للك�سور o تو�سع عليه 

�الأ�سياء

عاموديًا
�أ�سعل  o للق�سم   1

و�ل�سر�ء للبيع   o مت�سابهان   2
o مدينة عربية على �ملحيط  ��ستياق �سديد   3

�الطل�سي
4 �أول بلد عربي عرف �لطباعة o نظر بطرف 

عينه
�ألقى   o �آ�سي���وي يعن���ي بل���د �الأح���ر�ر  5 بل���د 

وطرح
ومرحبا و�سهال  �أهال  نقول   o مت�سابهان   6

�مل�ستغلون  7
o تفتت و�ختفاء  �أذن���ه باأنفه  8 حي���و�ن يحك 

يف �ل�سو�ئل
هرب  o �ل�سماء  جنوم  �أحد   o مت�سابهان   9
قطع  o كالما  قال   o نا�سبة  نافية  �أد�ة   10


