
تخيل اأنك تعي�ش يف حكومة تراقب كل ما تفعله 
وجتم��ع وحت�س��ب كمي��ات هائلة م��ن البيانات 
عن��ك وع��ن اأفعال��ك، ومن ث��م تعطي��ك درجات 

تقي�ش مدى كونك �سخ�سا "جديرا بالثقة"!
يف حكومة كهذه ميكن للتخّلف عن �سداد قر�ش 
اأو انتق��اد للح��زب احلاك��م اأو اخ��راق للإ�سارة 
احلم��راء واأي�س��ا لتق�س��رك يف رعاي��ة والديك 
وغره��ا من الأفع��ال، اأن يجعلك تفق��د نقاطا، 
وهو ما يحدد نتيجت��ك التي عن طريقها ُي�سمح 
ل��ك باقرا���ش امل��ال اأو بح�س��ول اأطفالك على 
اأف�س��ل املدار�ش واأي�سا بال�سفر اإىل اخلارج كما 
ُتكنك من احل�سول على غرفة يف اأحد الفنادق 

الفاخرة وغرها من المتيازات.
وه��ذه لي�س��ت دول��ة وهمي��ة واإمن��ا ق��د تك��ون 
ال�س��ن بحلول عام 2020. فهذا هو ال�سيناريو 
ال��وارد يف اخلط��ط ال�سيني��ة الطموح��ة لتطوير 
نظ��ام الئتمان الجتماع��ي البعيد املدى الذي 
ياأم��ل احل��زب ال�سيوعي من خلله بن��اء ثقافة 
املتناغم"  ال�سراك��ي  "ال�س��دق" و"املجتم��ع 

حيث يكون "الإبقاء على الثقة اأمرا ممّجدا".
ومل تعلن احلكوم��ة ال�سينية كيفية عمل اخلطة 

بالتدقي��ق مث��ل كيفي��ة جتمي��ع النق��اط، ولكن 
الفك��رة قائم��ة عل��ى اأن ال�سل��وك ه��و املقيا�ش 
الأعل��ى  الدرج��ات  �ستمن��ح  حي��ث  الأ�سا�س��ي 
لأ�سحاب ال�سل��وك اجليد، اأم��ا اأ�سحاب ال�سلوك 

ال�سيئ ف�سيتعر�سون للعقاب.
وم��ن خلل هذا امل���روع "تتج��ه ال�سن نحو 
جمتم��ع �سمويل حيث ال�سواب��ط احلكومية توؤثر 
عل��ى حياة الأفراد اخلا�س��ة". ويقول ليان وي، 
نائب رئي���ش جلنة التنمي��ة الوطنية والإ�سلح 
الرئي�سي��ة  القت�س��ادي  التخطي��ط  وكال��ة  يف 
يف الب��لد، يف اإبريل/ني�س��ان املا�س��ي اإن هذا 
امل���روع هو "حماولة لل�سيطرة على القت�ساد 
ال��ذي ت�سوده الفو�سى و�س��وء التنظيم، ملعاقبة 
ال���ركات التي تبيع املواد الغذائية امل�سممة اأو 
الأدوي��ة املغ�سو�سة ولف�س��ح الأطباء املرت�سن 

وك�سف املخادعن املحتالن على ال�سعفاء".
وه��ذا امل���روع ال�سين��ي ل يقت���ر فقط على 
تنظيم القت�ساد، ولكنه اأي�سا يعمل على اإن�ساء 

املدينة الفا�سلة.
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ه��ل �سعرت يومًا ما اأثن��اء اإحدى رحلتك اجلوية بعدم الراحة 
جللو�ش �سخ�ش بدين بجوارك؟

كث��راً ما ي�سادف امل�سافرون ذلك الو�سع، ولي�ش هم وحدهم 
الذي��ن ي�سع��رون مبعان��اة، ب��ل الراكب البدي��ن اأي�س��ًا قد يجد 
معان��اة يف اجللو���ش نتيج��ة �سي��ق امل�ساح��ة، وب�سب��ب ذلك 
العائ��ق وغ��ره م��ن العوائ��ق التي قد ته��دد �سلم��ة الطائرة، 
ق��ررت �ركة طران اأن تزن امل�سافري��ن البدناء قبل ال�سعود 

على منت طائرتها.
وق��د خرج��ت �رك��ة طران ه��اواي منت���رًة موؤخ��راً بعدما 
ربح��ت دعوى رفعها م�ساف��رون اأم��ام وزارة النقل الأمركية 
اعرا�س��ًا على اإقدام ال�ركة على وزن امل�سافرين البدناء قبل 

ال�سعود اإىل الطائرة.
ي�س��ار اإىل اأن ال�رك��ة هذا الع��ام اأوقفت خدم��ة حجز املقاعد 
اجللو���ش  اأماك��ن  تخ�سي���ش  بذل��ك  وا�ستبدل��ت  م�سبق��ًا، 
للم�سافري��ن، حيث وزعتهم ح�س��ب الوزن بالت�ساوي يف جميع 
اأنحاء الطائرة، وقالت ال�ركة حينها: "اإن هذه اخلطوة جاءت 

لتحافظ على �سلمة الطائرة ومنعًا لأي خماطر قد حتدث".

كاريكاتير

هذه الزاوية لرصد اهم القضايا 
والتعليقات التي يتندر بها العراقيون عبر 

مواقع التواصل االجتماعي 

قالوا في صفحاتهم:

ر�سلي املالكي: اكرث كلمة ت�سمعهه بالعراق .. وبدون اي مربرات منطقية ..
* ممن��وع تاخ��ذ �س��ور باملتح��ف العراق��ي .. علم��ا ان معظ��م متاح��ف العامل 
ت�سمحلك ت�سور بعد فح�ش نوع كامرتك فقط .. املمنوع العدنه �سنو مثل؟ انته 
تريد النا�ش تعرف متحفك �سبي لو ت�سل قافله ومعزل؟ ثم ال�سائح الجنبي من 

يجي غر ياخذ �سور؟ لو جاي ي�سلم عليك ويطلع؟
* ممنوع تفوت للن�سب التذكارية ..

وكل ن�س��ب العامل مفتوحة على مدار ال�ساع��ة .. املمنوع لي�ش مافتهمتهه هاي 
!!..

* ممنوع ت�سور فايلك ايل رقدت بي مب�ست�سفى ..
هو فايلك �سح، وبي تفا�سيل معاجلتك انته .. ب�ش ممنوع ت�ستن�سخه ..

هاي هم مافتهمتهه ..
* ممن��وع ترك��ن �سيارتك مي اي مول او �سوق ع��ام او جامعة او موؤ�س�سة او حته 

�سارع عادي ببع�ش املناطق ..
حت��ه تدخلهه كراج اكو من��ه ن�سبة لل�سيد القائد والآمر والخوة ال�سباط وحماة 

الوطن، والكراج املينطي الن�سبة يحطوله �سبه كونكريت ببابه ويعزلوه .
* ممنوع تخالف الزي املعظم .. اق�سد الزي املوحد باجلامعات ..

لن جامعات العراق بل زي موحد راح تنزل من املرتبة الثانية عامليا بالعامل 
للمرتبة الع�رين !!

* ممنوع .. ممنوع ..
ول اك��و ام��ن .. ول �رع��ة اجن��از .. ول انتاجية .. ول م�ست��وى علمي بي خر .. 

ب�ش هم ممنوع ..

�سابرين م�رف: من ا�سوف �سورة جلندي عراقي او مقاتل باحل�سد مبت�سم وهو 
ملي��ان تراب بار�ش املعرك��ة حيل افرح و بنف�ش الوقت افتخر مب�ساركتي لهيج 

ابطال نف�ش اجلن�سية العراقية
يعن��ي رغم كل �سيئات البلد و ظروفه التعبانة وو�سعه املزري نلكى اكو �سباب 
تداف��ع عنه وم�ستعدة ت�سحي بحياتها رغ��م كل امل�سميات والتيجان واخلطوط 
الوردي��ة .. هال�س��ي حي��ل كل�ش يقهر خ�سو�س��ا واين اعرف ممك��ن هالبت�سامة 
تنم�سح عن وجهه بر�سا�سة حقرة من �سخ�ش حاقد ودوين واقل ما يقال عنه 

انه هو ان�سان نذل بكل معنى الكلمة 
خلون��ا نتفق ع �سي العراق ملك لكل العراقين بدون ا�ستثناء وفكروا بال�سخ�ش 
الل��ي م�ستعد يخ�ر حياته لأج��ل راحتكم انه هو بطل حقيقي بكل معنى الكلمة 
وب��دون متفكرون بانتمائه ومذهبه تدرون لي�ش ؟ لن بكل ب�ساطة كل هالمور 
ت�سق��ط وتختف��ي م��ن ت�سوفه �ساي��ل �سلحه ومبت�س��م وهو بداخل��ه يعرف رايح 

للموت باثنن رجليه لأجل الوطن وب�ش ...
#خليكم_عراقين

�ستار مطاوع : �سيء عن التغلي�ش..
ا�سل��وب التغلي���ش عندنا يتحول اأو اأنه حتّول اإىل ع��ادة اأ�سيلة، ت�سبه عادة غ�سل 

الوجه يف ال�سباح.
ثمة اأمثلة عديدة:

- تكت��ب )بو�س��ت( تل��كاه بعد يوم��ن، وب�سفاقة عجيبة، عل��ى �سفحة �سديقك 
وحت��ى ب��دون اإ�سارة اإلك، وب��ل تغير اأي ح��رف.. فت�سطر، �سفقة ل م��داراة، اأن 

"تغل�ش" اأنت همن.
- تطلب واحد فلو�ش، يغل�سهن.. واحتمال حتى من ي�سوفك ي�سوي نف�سه ميعرفك.

- تنطي ل�سديقك كتاب حتى يقراه ويرجعه.. يتغل�ش الكتاب عليك.
- يعرف هاي البنية حبيبتك، ومع هذا يدخل على اخلا�ش ويتغزل بيها، �سالكًا 

درب التغلي�ش.
جمتمع تغلي�سي بامتياز..

ل��و ج��ان علي الوردي حي يرزق، لكان كتب عن )مهزل��ة التغلي�ش العراقي(.. اأو 
احتمال جان غل�ش ومكتب عن املو�سوع !

وجود كائنات يمكنها 
أن تعيش من دون ماء لسنوات؟

اندالع اعمال شغب 
في باريس

 السماح لشخصين بقضاء ليلة في 
تابوتين بقلعة دراكوال

يف ح��ن يع��اين الإن�سان الع��ادي ليبقى على قيد احلياة م��ن دون ماء لب�سعة 
اأيام، هناك بع�ش احليوانات ميكنها اأن تعي�ش ل�سنوات من دون ر�سفة ماء.

بيد اأن بع�ش الكائنات، ول �سيما التي تعي�ش يف البيئات ذات املوا�سم اجلافة، 
ميكنها التعامل مع موجات اجلفاف برباعة. ال�سلحف، مثًل، مبا فيها �سلحفاة 
ال�سح��راء وال�سلحفاة ال�سخمة التي تعي���ش يف جزر غالباغو�ش، تختزن املاء 
يف املثان��ة. وعن��د هط��ول الأمط��ار اأو عندم��ا جت��د ه��ذه ال�سلح��ف الأوراق 
اخل���راء، ت��لأ مثانتها على الفور باملاء، وعندما يق��ل املاء، ت�ستخل�ش هذه 
ال�سلح��ف املاء عرب ج��دران مثانتها التي ت�سمح لل�سوائ��ل بالنفاذ. وثمة نوع 
م��ن ال�سفادع ي�سمى ال�سف��دع ال�سرايل احلامل للماء ال��ذي يختزن املاء يف 
خيا�سيم��ه، واأن�سجت��ه، واأخًرا يف مثانت��ه. وقد يختزن هذا احلي��وان الربمائي 
املنتف��خ م��ا يكفي من املاء مل�ساعف��ة وزنه. وعندما ميتل��ئ، ميكنه اأن يعي�ش 
خلم���ش �سن��وات من دون اأن ي�رب يف بع�ش الأحيان، ميثل الطعام اأحد اأف�سل 
م�سادر املاء للحيوانات ال�سحراوية، وميكن لذلك الطعام اأن ُيختزن يف حالة 
تع��ذر اختزان املاء. فعندما يكون اجلو رطًبا والنباتات قد بداأت تتكاثر، جتمع 
ج��رذان الكنغ��ر، والفئران اجلرابية التي تعي�ش يف اأمري��كا ال�سمالية البذور، ثم 

تعي�ش على هذه البذور طيلة ال�سهور املتبقية من العام.

ح��دث يف مثل هذا اليوم من عام 2005 اجتاحت فرن�سا موجة 
م��ن العنف وال�سغب امت��دت يف البونلي��و الباري�سية اإىل و�سطها 
وانت���رت اإىل م��دن ومناطق فرن�سي��ة واأعلنت حال��ة الطوارئ، 
ومت تديده��ا مل��دة ثلثة اأ�سهر يف 16 نوفمرب م��ن نف�ش ال�سنة 
من قب��ل الربملان الفرن�س��ي. بلغ حم�سول اأعم��ال �سغب، خلل 
19 ليلة، 8،700 �سيارة حمروقة وعدة مباين عامة و2،700 
موقوف. نزل �سبان ينح��درون من اأ�سول مهاجرة اإىل ال�سوارع 
للحتج��اج وتفج��رت اأعم��ال عن��ف ت�سبب��ت يف الليل��ة الأوىل 

باإحراق 23 �سيارة ور�سق رجال الأمن باحلجارة.
يف املنطقة الباري�سي��ة حلقت فوقها مروحيات لل�رطة، جتنب 
ال�سب��ان املواجه��ات املبا���رة م��ع �رط��ة مكافح��ة ال�سغ��ب. 
واألقي��ت زجاج��ات حارقة عل��ى مفو�سيات لل�رط��ة. وتعر�ش 
ع��دد من احلافلت للهجوم والتدمر يف باري�ش واملناطق. وقد 
طال��ت الأ�رار املوؤ�س�سات املدني��ة يف عدد من البلدات واملدن 
حيث اأحرقت مدار�ش وح�سان��ات عديدة يف �سواحي العا�سمة 

الفرن�سية.

تق�س��ي قواع��د دخول قلع��ة الكونت دراكول بع��دم ال�سم��اح "بالثوم اأو 
م��واد تنبعث منها رائحة الثوم" مبا يف ذل��ك العطور ل�سمان األ يتمكن 
�سي��وف ليل��ة الهالوين من تف��ادي م�سا�ش الدماء. وقال��ت �ركة اإير 
بي.اإن.ب��ي لتاأج��ر اأماك��ن ق�ساء العطلت ع��رب النرنت اإن��ه �سُي�سمح 
ل�سخ�س��ن بالنوم يف تابوتن مزخرف��ن بالقطيفة يف �رداب الكونت 
وق�س��اء بقي��ة اللي��ل مبفردهم��ا تام��ا يف القلع��ة الواقع��ة يف جب��ال 
الكارب��ات. وطرحت ال�ركة م�سابقة ترويجية ع��ن طريق اإير بي.اإن.بي 
يوم الثنن لختيار �سخ�سن يقيمان خلل الليل يف القلعة وذلك لأول 
مرة على الإطلق منذ اأن طرد النظام ال�سيوعي يف رومانيا يف فرة ما 
بع��د احلرب العاملي��ة الثانية ملك القلعة وهم اأف��راد عائلة هاب�سبورغ 
امللكي��ة قبل 70 عام��ا تقريبا. ويف 2006 اأع��ادت حكومة دميقراطية 
حل��ت حم��ل النظ��ام ال�سيوعي ال��ذي �سقط قلعة ب��ران التي تع��ود للقرن 

الرابع ع�ر واملعروفة با�سم "قلعة دراكول" لأحفاد هاب�سبورغ.
وتق��ع القلع��ة يف �سف��وح جبال الكارب��ات الت��ي تغطيها الغاب��ات وقد 
اأ�سبح��ت الآن متحف��ا ونقط��ة ج��ذب رئي�سي��ة لل�سائح��ن يف رومانيا 

الع�سو يف الحتاد الأوروبي.

سيلفيهل تعلم في مثل 
هذا اليوم

متقاطعة كلماتالفرق اوجد 

انتحرت �سيدة رو�سي��ة برفقة ابنها ال�سغر 
العملي��ة  م��ن  زوجه��ا  �سخري��ة  بع��د 

التجميلية التي اأجرتها لأنفها، ما 
�سبب لها حالة اكتئاب حاد.

اأوجيغوف��ا،  اآّن��ا  اأقدم��ت  فق��د 
البالغ��ة م��ن العم��ر 33 عام��ا 
على النتحار برفقة ابنها غليب 

البال��غ من العمر ثم��اين �سنوات، 
بع��د اأن اأ�سيب��ت بالكتئاب نتيجة 

عملي��ة جتمي��ل فا�سل��ة لأنفه��ا جعلته 
اأ�سدقاوؤه��ا  "خنزي��ر". وق��ال  يب��دو كاأن��ف 

اإن تل��ك اجلراح��ة كان��ت ال�سب��ب يف ف�س��ل زواجها 
حي��ث انف�سل��ت ع��ن زوجه��ا اأولي��غ بونوماريوف 
م��ا جعلها تفقد الأمل يف العي���ش. وهكذا قفزت اآّنا 
م��ن �سق��ة والديها ال�ساهق��ة يف مدين��ة اأوم�سك يف 
�سيبريا برفقة ابنها الذي كان نائما بن ذراعيها، 
وفق��ا ملا ج��اء بالتقاري��ر، ووجدت جثت��ه بالقرب 
منه��ا. وذك��ر بي��ان �سادر ع��ن جلن��ة التحقيق يف 
احل��ادث اإن امل��راأة تركت ر�سالة ت���رح فيها �سبب 

انتحاره��ا، وكتب��ت "اجل��ّراح اأقنعن��ي باأن 
اأنف��ي ل ينا�سبني واأن��ا تاأثر ب�سهولة، 
"كان  واأ�ساف��ت  اأقنعن��ي"،  لق��د 
يقول اإن��ه �سيغر ملليمرا واحدا 
اأ�ستطي��ع  "ل  وتابع��ت:  فق��ط" 
البت�س��ام، فاأنف��ي الآن اأ�سب��ح 
كب��را تام��ا مثل اأن��ف خنزير 
.. ابت�سامت��ي الآن بات��ت عاب�سة 
لأن��ه اأزال الع�سلت من فوق فمي 
وغّر �سيئ��ا ما اأي�سا". كم��ا كتبت اآّنا 
اأنه��ا غر ق��ادرة على قبول البق��اء على مثل 
هذه احلال��ة للأبد واأنها �ستذه��ب اإىل طبيب نف�سي 
لأن لديه��ا طف��ل "تعي�ش من اأجل��ه"، وقالت اإحدى 
�سديقاته��ا مل تك�س��ف ع��ن هويتها، اإن ه��ذا املراأة 
كانت حتتاج اإىل دعم معنوي خا�سة واأنها حاولت 
النتحار �سابقا، واأكدت انها كانت تخ�سى اأن يكون 
زوجها، وهو رجل اأعمال، على و�سك احل�سول على 
ح�سان��ة ابن��ه "وهذا م��ا كان الق�سة الت��ي ق�سمت 
ظهر البعر" وما دفعها اإىل النتحار برفقة طفلها.

ممنوع على المسافرين البدناء جراحة تجميلية فاشلة في األنف تدفع روسية لالنتحار مع ابنها
الصعود في هذه الطائرة

الصين تريد منح جميع مواطنيها "درجات أخالقية"!

�أفقيًا 
�ش����رح  o كتاب  �لر�ئحة  1 مادة طبيعية عطرة 

�لكلمات )جمع(
�لربتغال عا�شمة   2

خر�ب  o مغاربية  جز�ئرية  مو�شيقى   3
�لغذ�ء ت�شنع  �لنبات  يف  �ملادة   4

5 �آل����ة مو�ش����يقية وترية تركي����ة o حمام ينقل 
�لر�شائل قدميا

�للغة يف  ن�شب  �أد�ة   6
ظل  o يركب   7

8 منتجع �شياحي م�شري o متحجر�ت ملونة 
يف �لبحر

9 فلو�س o �أن�س وت�شلية مع �الهل و�ال�شدقاء
10 نبات جف o ممثل �شوري ج�شد �شخ�شية ملك م�شري

عاموديًا
طرق  o �لر�ديو  خمرتع   1

�ملاء نرث   o للتعريف   2
قدمية م�شرية  ملكة   3

�الأ�شل( )فار�شية  �شنوي  تقومي   4
)معكو�شة( �كتمل   o )مبعرثة(  برقوق   5

مت�شابهان  6
ير�ش���م  في���ه   o �جلنوبي���ة  �أم���ركا  يف  جب���ال   7

�لر�شامون
وع�شى هاج   o زبالة   8

�خللق كرمي  خّيال   9
�لتاريخ يف  �إن�شان  بناه  ما  ��شخم   10


