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باسل طلوزي

عَرف عن الزعيم اهتمامات نووية 
ُ
لم ت

ــم يــكــن يعير  ــن قـــبـــل، أو بــــاألحــــرى لـ مـ
برمته،  العسكري  للتسليح  اهــتــمــاًمــا 
ــان جــــل اهـــتـــمـــامـــه يـــنـــصـــّب عــلــى  ــ بــــل كـ
تسليح أجهزته األمنية الداخلية فقط، 
ــعــــدّو بــالــنــســبــة لـــه هـــو الــشــعــب  ألن الــ
ال غـــيـــر، غـــيـــر أنـــــه أصـــبـــح فــــي اآلونـــــة 
ــأن يـــغـــدو بــلــده  ــ األخــــيــــرة مـــهـــووًســـا بـ
دولة نووية، والغريب أنه بات يصّرح 
بــهــذا الــهــاجــس جــهــًرا عــلــى املـــأ، وفــي 
وســـائـــل اإلعـــــام الــرســمــيــة والــدولــيــة، 
على الرغم من أنه يدرك تداعيات مثل 
هذا التصريح على الغرب الذي يحّرم 
امتاك هذا  كدولته  ثالثية  دولــة  على 

الساح. 
أبعد من ذلك، لم يكتف الزعيم بالكام 
لتحقيق هذا  العّدة  يعّد  راح  بل  فقط، 
الحلم، فقد خرج ذات يوم على الشعب 
بتصريح حــاســم قــال فيه إن ال عــودة 
ــقـــرار، وســيــرى الــشــعــب بــأم  عــن هـــذا الـ
عينيه عــّمــا قــريــب بــلــده دولــــة نــوويــة 
بــامــتــيــاز. بــالــطــبــع، لـــم يــأخــذ الــشــعــب 
الجّد  محمل  على  الزعيم  تصريحات 
فــي الــبــدايــة، ألنــه كــان يـــدرك مــدى فقر 
ــز املـــيـــزانـــيـــة عــــن تــغــطــيــة  ــلــــده وعــــجــ بــ
ــفــــاعــــات الــــنــــوويــــة، لــكــنــه  تـــكـــالـــيـــف املــ
ــى الـــتـــصـــديـــق، ألن  ــ ــــا إلــ

ً
اضــــطــــّر الحــــق

التأكيدات جاءت هذه املرة من الغرب 
الذي رّحب بالفكرة وأعلن تضامنه مع 

الزعيم، واستعداده لتحقيق حلمه.
ــبـــاء مع  أمــــا فـــي الـــخـــفـــاء، فــتــســربــت أنـ
تسرب إشعاعات نووية قاتلة في بلد 
اتفاقية سرية  أن ثمة  الزعيم، مفادها 
بمليارات الــدوالرات صّبت في رصيد 
ا للنفايات 

ً
الزعيم لقاء جعل بلده مدفن

ا 
ً
النووية. الزعيم لقاء جعل بلده مدفن

للنفايات النووية..

مع تزايد أخطار انتشار وباء كورونا، برزت الجرعة الثالثة 
ــيــت بالجرعة املــعــززة، كــإجــراء  مــن لــقــاح كــورونــا أو مــا ُســمِّ
وقائي إضافي طبقه عــدد من الــدول حــول العالم، ال سيما 
مــع تــكــرار مــوجــات كــورونــا املوسمية وتــحــورات الــفــيــروس املرعبة. 
الرسامون الساخرون أخذوا جرعة سخرية عالية وهم يرسمون عن 

لقاح كورونا الجديد، وبني مؤيد ومشكك ورافض تباينت آراؤهم. 

الجرعة 
الثالثة

مضحكات عربية

كاريكاتير مترجم

زعيم نووي

شريط
بيدرو فيريرا 

كارتون موفمنت

فيسبوك!

)آنجل بوليغان، كيغل كارتونز(

خريطة حرائق العالم العربي )أنور جبر، تويتر(

سادية االحتالل وصمود األسير الفلسطيني )محمود عباس، فيسبوك(

الموجة الرابعة من كورونا بحاجة لجرعة ثالثة )بيسمستروفتش، كيغل كارتونز(

نعد جرعات كورونا كسجين يعد األيام )رودريغو ديماتوس، كارتون موفمنت(الفوز بالشفاء بحاجة إلى ثالث جرعات )بيدرو فيريرا، كارتون موفمنت(

أغلق باب الوباء بإبرة اللقاح )آنجل بوليغان، كيغل كارتونز(

مأساة الفلسطينيين الغارقين في قوارب الموت )رمزي الطويل، فيسبوك(صافرة اإلنذار للجفاف في سدود األردن )محمود الرفاعي، فيسبوك(

المسيرات واالنتخابات في سماء العراق )الوطن القطرية(

أبيض وأسوأ

Thursday 11 November 2021
الخميس 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 م  6  ربيع اآلخر 1443 هـ  ¶  العدد 2628  السنة الثامنة


