
اأعلن��ت ال�رشطة الأمريكية ع��ن مقتل رجل من 
�صيكاج��و بالر�صا�ص اأثناء قيامه ببث مبا�رش 
على موقع في�صبوك وذلك بعد اأيام من جرمية 
قتل مزدوجة يف فرن�ص��ا ا�صتخدم فيها القاتل 
خدم��ة في�صب��وك لي��ف للتحري�ص عل��ى مزيد 
م��ن العنف.وقالت ال�صابط��ة ب�رشطة �صيكاغو 
ل��ورا اأميزاج��ا اإن اأنطونيو بريكن��ز البالغ من 
العم��ر 28 عاما ع��ر عليه ملق��ى على وجهه 
يف منطقة خالية بالقطاع الغربي من املدينة 
وب��ه اإ�صاب��ات م��ن طلق��ات ناري��ة يف العنق 
والراأ���ص. ونق��ل ال�ص��اب اإىل م�صت�صف��ى حي��ث 
اأعلن وفاته. وحددت ال�رشطة ا�صم القتيل باأنه 
بركينز وقالت اإنه ع�صو يف ع�صابة. ومل تعلن 
ع��ن اعتق��ال اأي �صخ�ص على خلفي��ة احلادث.
يات��ي ذل��ك غ��داة قيام �ص��اب يبلغ م��ن العمر 
25 عام��ا بقتل قائ��د بال�رشطة ورفيقته يوم 
الثالثاء املا�صي ثم حتول اإىل خدمة في�صبوك 
لي��ف لين���رش ت�صجيال مدت��ه 12 دقيقة �صجع 
في��ه متابع��ي ح�صابه عل��ى قتل اأف��راد حر�ص 

وال�صحفي��ن  ال�رشط��ة  وم�ص��وؤويل  ال�صج��ون 
ون��واب الرملان.وي��رز احلادث��ان التحديات 
الكب��رية الت��ي تواجه ���رشكات مث��ل في�صبوك 
وتوي��ر ويوتيوب مع اإطالقه��ا خدمات فيديو 

مبا���رشة ملئات املالين م��ن النا�ص.وطرحت 
في�صب��وك خدم��ة لي��ف يف الأ�صه��ر الأخ��رية 
وت�صم��ح لأي �صخ���ص ببث مبا���رش لفيديو من 

هاتفه الذكي.
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متك��ن اأطب��اء م��ن اإزالة �رشي��ط مطاطي من عل��ى مع�صم 
�صب��ي �صيني بع��د اأن كان ينمو داخل جلده لعدة �صنوات. 
وكان الطفل على و�صك اإجراء عملية جراحية لبر يده من 
الر�ص��غ، بعد اأن اكت�صف الأطباء يف م�صت�صفى ت�صانغدو يف 
ال�ص��ن حالت��ه الت��ي توؤثر على من��و العظام ل��دى الطفل. 
وق��ال الأطباء اإن اجل�ص��م الغريب حول مع�صم الطفل يوؤثر 
على من��و عظام ال�صبي ويقيد حركة ذراعه. وكانت والدة 
الطفل قد قدمت له هدية وهي عبارة عن �صوار من الف�صة 
حن كان يبلغ من العمر عاما واحدا، كتميمة له حلمايته 
م��ن الأمرا�ص. اإل اأن جدة الطفل خلعت ال�صوار من مع�صم 
الطف��ل يف دي�صم��ر املا�ص��ي بع��د اأن اأ�صب��ح �صيقا على 
مع�ص��م الطف��ل. وح��ال خل��ع ال�صوار وج��دت اجل��دة اآثارا 
حم��راء وانتفاخ��ا حول مع�ص��م ال�صبي، لتتده��ور �صحة 
الطفل على اإثرها بعد عدة �صهور.وكان الأطباء على و�صك 
اإج��راء عملية جراحية للطفل لبر يده، اإل اأنهم عروا على 
ال�رشيط املطاطي حول مع�صم الطفل مزروع داخل اجللد. 

كاريكاتير

هذه الزاوية لرصد اهم القضايا 
والتعليقات التي يتندر بها العراقيون عبر 

مواقع التواصل االجتماعي 

قالوا في صفحاتهم 

اأحم��د ال�صع��داوي: األف �صكر للرج��ال ال�صجعان، الذي��ن جازفوا بحياتهم 
وقدم��وا الت�صحيات يف �صبيل اإعادة الفلوجة اىل ح�صن الدولة العراقية. 
والرحم��ة لل�صه��داء وال�صحايا م��ن الق��وات العراقية امل�صلح��ة مبختلف 
�صنوفه��ا، �صعبي��ة ور�صمية، وم��ن املدنين والأهايل. وع�ص��ى اأن يجري 
تطهري املدينة ب�صكل كامل باأقرب فر�صة حتى يعود الأهايل اىل مدنهم، 
وان يج��ري تعوي�صه��م ب�ص��كل منا�صب لإع��ادة اعمار بيوته��م املهدمة، 
وا�صتع��ادة اإيق��اع احلي��اة الطبيعية يف ه��ذه املدينة العراقي��ة العزيزة. 
�صخ�صي��ًا لدي اأ�صدقاء ومعارف يف املدينة متت��د عالقتي ببع�صهم اىل 
عقدي��ن اأو اأكر، واأع��رف اأن قدر هذه املدينة و�صعه��ا بن رحى حروب 
عبثي��ة، كما هو حال مدن عراقية اأخرى جتّرعت الويالت خالل ال�صنوات 
املا�صي��ة. اأع��رف اأن التحرير اأو ا�صتعادة املدين��ة لي�ص كافيًا ما مل يكن 
العم��ل الع�صكري خط��وة �صمن روؤية �صاملة، �صيا�صي��ة واقت�صادية، ومن 
دون تطم��ن جمتمع املدين��ة اأن الظروف التي خلق��ت اخراقات داع�ص 
�صتت��م معاجلته��ا، واأن باإمكانه��م اأن يطمئن��وا عل��ى حياته��م من دون 

�صفحات اأخرى حلروب جديدة.
فا�ص��ل اأب��و رغيف: تتقطع ني��اط قلبي وان��ا ارى ال�صكاك��ن على بلدي 
فكلم��ا حققن��ا ظفرا ون���رشا لمع��ا هجمت علين��ا ال�صب��اع وكلما امنا 
قاطع��ا فتكت بن��ا خفافي�ص الردى مدفوعة الثمن وبدع��م اإقليمي...تاهلل 
ب�صع مليارات الدولرات تنفق لقتلنا وابادة كل مظاهر احلياة بالعراق..

فال حول ول قوة ال باهلل العلي العظيم.
م�رشق عبا�ص: "حيل بيهم اهل الفلوجة .. جابوهة النف�صهم"!

تل��ك اجلمل��ة املك��رورة الت��ي ين�رشه��ا امللوث��ون با�صعاع��ات الطائفية 
الفتاكة .. هي بال�صبط .. وهي بال�صميم .. وهي يف اجلوهر .."داع�ص"! 

عل��ي وجيه: اإجناز عظيم واهلل، بع��د ان كان ل يعلق ب�صفحتي دليمي او 
كبي�ص��ي او هيت��ي او راوي، الي��وم و�صلتني تعليقات، �ص��ح انها �صتائم، 
لكنه��ا �صتائ��م لك��وين "�صّني��ا". جمي��ل ان ي�صتب��ه بك قارئ ل��رياك بغري 
مذه��ب، واإن كن��ُت ل�صُت �صني��ًا ول �صيعيًا، واإمنا عراق��ّي م�صكن يريد ان 

تهداأ الأمور وين�رشف لق�صيدته!  

أجمل تعليقات في الفيس بوك:
-ل ب��دَّ م��ن املو�ص��ل... واإن ط��ال ال�صفر. �صتوف��ر الت�صكي��الت الع�صكرية 
الكث��ري م��ن الدم��اء اإذا اإ�صتفادت م��ن درو�ص حتري��ر الفلوج��ة واأخذتها 
باحل�صب��ان يف معرك��ة املو�ص��ل، ع�صكري��ًا واإعالمي��ًا وحت��ى يف اإخالء 
املدني��ن والتعام��ل معهم مبا ي�صمن عدم ت���رشب الدواع�ص واملجرمن 
وكذلك اإجها�ص اأي فر�صة لتكون بيئاآت حا�صنة نائمة تتغذى وت�صتفيد 

من م�صاعر الإنتقام املنفلت. املجد لل�صهداء الذين �صنعوا الن�رش.
-�صك��ًرا اأيه��ا املقاتل ، املنت���رش .. �صكًرا لنَك تنزع م��ن الر�ص �صظايا 

اخليانة ، وتغ�صل عار .......بدمك ..!!
-اعتق��د لو متك��ن العراقيون من احل�صول على حقب��ة زمنية تقريبا ٣٠ 
�صنة من الرخاء واحلياة الطبيعية )بدون �صدام والبعث واحلرب العراقية 
اليرانية واحل�صار والتغي��ري و وداع�ص وال�صالمين ال�رشاق ،وتدخالت 
دول اجل��وار واخلون��ة والعم��الء( لكان��وا كله��م عل��ى ه��ذه درج��ة م��ن 
الخالقيات وزيادة، اعطني مدة بناء جيل بدون اي كارثة من الكوارث 
الت��ي حلت بالعراق منذ ٤٠ �صنة لعطيتك ح�ص��ارات �صومر واور وبابل 

ولك�ص وزيادة.

عجائب فيس بوكية: 

-من عجائب ال�صائمن: �صيام بدون �صالة، هذا ريجيم عزيزي.
-م��ن عجائب العائلة العراقية: الأب يحب بنته الأوىل، والأم حتب اأبنها 

الأخري، وايل بالو�صط حتب �صليمه.
-م��ن عجائ��ب ال�ص��اب العراق��ي: اين م��و مث��ل كل ال�صب��اب، القائل: كل 

ال�صباب.
-م��ن عجائ��ب اللغة الرو�صي��ة: كنت اأري��د اأتعلم رو�صي، ب���ص من عرفت 

"زدراف�صتويت�صيه"، تركت ال�صغلة. "اأهال" بلغتهم 

"واجب تكريم البطل""لتكتمل الفرحة""لكهرمانة قصة"
تعت��ر �صاحة كهرمانة، من �صاحات بغداد ال�صهرية التي تقع عند مفرق 
الطري��ق بن منطقتي الك��رادة )الداخل واخلارج(. وقب��ل ان نورد الق�صة 
التاريخي��ة لتمث��ال كهرمانة من ال���رشوري التاأكي��د ان ل عالقة لهاذا 
الن�ص��ب بق�صة "علي باب��ا والربعن حرامي" كما يعتق��د البع�ص. رغم 
وج��ود 40 ج��رة اي�صا. بطلة هذه احلكاية ه��ي )قهرمانة( بالقاف الذي 
اأ�صب��ح فيما بعد كاف��ا. وكانت )كهرمانة( طفلة ذكي��ة و�صجاعة والدها 
كان ميتلك )خانا( ليواء امل�صافرين وهو ا�صبه بالفنادق يف ايامنا هذه 
وكان ميتلك اي�صا عربة، ي�صع فوقها عددا من اجلرار.يقوم والد كهرمانة 
مبلء تلك اجلرار بالزيت �صباح كل يوم ليبيعه يف ال�صوق. وذات ليلة من 
ليايل ال�صتاء القار�ص نه�صت كهرمانة من فرا�صة، بعد ان �صمعت ا�صواتا 
غريب��ة و�صاهدت عددا من الغرباء اختباأوا يف ا جلرارات الفارغة.ولكنهم 
اطل��وا بروؤو�صهم ملراقب��ة رجال ال�رشطة الذين احاط��وا املكان.  ا�رشعت 
كهرمانة لأخبار والدها، واتفقا على احداث �صجة يف اخلان لكي يخفي 
الل�صو���ص روؤو�صه��م ومت لهم��ا م��ا اأرادا وهن��ا قام��ت )كهرمانة( مبلء 
اح��دى الواين بالزيت وراحت ت�صبه يف اجلرار الواحدة تلو الخرى.وملا 
�صارف��ت اجلرار على المتالء نه�ص الل�صو�ص واخذوا بال�رشاخ والعويل 

مما دفع رجال ال�رشطة لالم�صاك بهم. 

اأنت���رش اجلي�ص العراقي واحل�صد ال�صعبي يف معركة الفلوجة، 
واأهازي��ج الفرح تنت���رش على القن��وات الف�صائي��ة العراقية، 
وال�صفح��ات العراقي��ة عل��ى الفي���ص ب��وك، ولك��ن يف بع�ص 
البي��وت العراقية تعري اأم ال�صهيد �صعور بالغ�صة التي تعيق 
غبطة الفرحة بالن�رش، فاأم ال�صهيد كانت تنتظر اأبنها املغوار 
ليزف األيها ب�رشى الن�رش، وغدا �صوف نحرر املو�صل بجهود 
اأبناءن��ا، ولك��ن على طري��ق الن�رش �صوف نق��دم الت�صحيات 
الت��ي لب��د منه��ا، واأن �ص��اء اهلل لن ت��راق دم��اء اأبناءنا عند 
حتري��ر املو�صل، ولكن ه��ل �صتنتهي معاناتن��ا؟ يجب علينا 
بع��د تطه��ري اأر�صن��ا من جن���ص الأع��داء، نبحث ع��ن احللول 
اجلذري��ة الت��ي تقط��ع داب��ر الأرهاب كلي��ا من اأر�صن��ا، واأل 
�ص��وف لن ينته��ي م�صل�صل الدم الذي يج�ص��ده اأبناءنا، لكي ل 
جت��زع الأم العراقية من تقدمي اأبناءها قرابينا للوطن، يجب 
قط��ع دابر الأرهاب ومن ي��روج له كليا م��ن اأر�صنا، نن�صغل 
ببن��اء جيل متقدم، قدم اأباءه النف�ص قبل املال ليعي�ص بعزة 
وكرام��ة، نن�صغل ببناء ع��راق موحد، ننبذ كل م��ا كان �صببا 

لأختالفنا.

يخت���رش الكبري يون�ص حمم��ود حكاية بلد بتناق�صات��ه كم فرحنا به 
وك��م راهنا علي��ه مل يخذلن��ا يون�ص كث��ريا وحتمل من��ا �صتائم واكر 
كان ي�صج��ل اله��دف فيكتب��ه الفيف��ا ب��ن العظم��اء ونكتب��ه نحن يف 
قائم��ة اللذي��ن ينبغ��ي �صيطنتهم كل ذن��ب يون�ص انه جن��ح فيما عجز 
الآخ��رون كل ف�ص��ل املهاجمن يت��م تعليقه على جن��اح يون�ص وكاأنه 
اجرم عندما تقدم عمره وبقي ي�صجل الأهداف، كان يرد علينا جميعا 
ويق��ول مل اخذلك��م فلم��اذا كل هذه الهجم��ة علي. ابحث��وا يف اخلليج 
كل��ه هل �صتجدون مثلي فلماذا حتاول��ون التقليل من �صاأين. غريب ان 
يعت��زل يون�ص هكذا به��دوء وي�صتبعد من املنتخ��ب وكاأنه جمرم كان 
ميك��ن ان ُي�صتدعى ويجل�ص على دك��ة الحتياط احراما له ولتاريخه 
ت�صاه��دون يف كل العامل لعبن ي�صلون مرحلة اخلرف الكروي ولكن 
اعتزازابه��م يكرمون اأ�صمى تكرمي ويودعون اوفى توديع ماتيو�ص يف 
ي��ورو ٢٠٠٠ مل يكن ال ا�صم��ا يف امللعب ل ي�صمن ول يغني من جوع 
ومثل��ه لعب��ن يف كل منتخبات الر�ص مل ي��ودع لعب بجحود كما 
ح�صل مع يون�ص وكاأنه ابو بكر البغدادي ولي�ص هدافا ل ي�صق له غبار 
ولن يتكرر حتى فرة طويلة. وداعا يون�ص حممود كنت نهرا كرويا ل 

ين�صب وكنت �صفاحا ي�صفح الأهداف �صفحا.
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ا�صتخ��دم باحثون تكنولوجيا الليزر املتقدمة عر 
ما�صح��ات �صوئي��ة حممول��ة جوا به��دف الك�صف 
ع��ن العدي��د من املدن غ��ري املكت�صف��ة واملختفية 
يف اأدغ��ال كمبودي��ا من��ذ الع�ص��ور الو�صطى. ول 
تقت���رش الدرا�ص��ة عل��ى اإظه��ار م��دى ق��وة ه��ذه 
التكنولوجي��ا، اإل اأن ه��ذه النتائ��ج ميكن اأن تغري 
طريقة تفك��ري الباحثن حول تاريخ جنوب �رشق 
اآ�صي��ا، خا�صة ح��ول �صعود وهب��وط اإمراطورية 
اخلم��ري يف الق��رن ال��� 15. وتق��ع امل�صتوطن��ات 
الت��ي وجدت حديثا عل��ى مقربة من املعبد القدمي 
ملدينة اأنغكور وات يف ال�صمال الغربي من البالد. 
وت�ص��ري التقدي��رات اإىل اأن عمر ه��ذه امل�صتوطنات 
م��ا بن بن 900 و1400 �صنة، حيث يبلغ حجم 
بع�ص ه��ذه املناط��ق العا�صم��ة الكمبودية بنوم 
بنه.وا�صتخدم��ت تقنية ليدار م��ن اأجل عمل م�صح 
للمناظر الطبيعة للك�صف ع��ن النباتات ال�صطحية 

واأي تفا�صي��ل خفية يف �صكل الت�صاري�ص. وخالل 
عملي��ة البح��ث حلق��ت طائ��رة هليكوب��ر جمهزة 
مبا�ص��ح لي��زر حمم��ول ج��وا - ي�ص��در 16 نب�صة 
م��ن اللي��زر لقيا���ص كل م��ر مربع م��ن الأر�ص- 
لتنفي��ذ ه��ذا الن��وع م��ن ال�صتطالع��ات – بحيث 
حتاف��ظ املروحية عل��ى خط م�صاره��ا، و�رشعتها 
ا�صتخ��دام تقني��ة م�صابه��ة  وارتفاعه��ا. وق��د مت 
لتتبع الط��رق الروماني��ة يف اململكة املتحدة يف 
وقت �صابق من ه��ذا العام. وقد مت اكت�صاف اأفران 
ومناج��م وحت��ى حدائق الب��رية من خ��الل اأ�صعة 
لي��دار، داخ��ل تلك امل��دن املكت�صف��ة حديثا والتي 
ترتبط ببع�صها من خالل الطرق والقنوات. وعلى 
الرغم م��ن اأن علم��اء الآثار كان��وا ي�صتبهون منذ 
ف��رة طويلة بوجود بع�ص ه��ذه امل�صتوطنات، اإل 
اأن نتائ��ج ه��ذا امل�صح بتقنية اللي��زر يعد مفاجاأة 

كاملة حتى للخراء.

اكتشاف مدن حضارات قرون وسطى مخبأة 
في أدغال كمبوديا

شريط مطاطي "ينمو" 
داخل جلد طفل لسنوات

مقتل رجل في شيكاغو أثناء بث مباشر على فيسبوك
ّ


