
اوجد الفرق

دائما ما �سمعنا يف برامج واأفالم اجلرائم العبارة 
التالي��ة "لي�ست هنالك جرمي��ة كاملة" بل وحتى 
اإن متعن��ا جي��دا يف هذه املقولة �سيب��دو لنا الأمر 
منطقي��ا اإذ مهم��ا كانت �س��دة ذكاء املجرم فالبد 
واأن يقرتف خطاأ �سغريا يقود اإليه ويك�سف فعلته.

هن��اك جرائم كاملة مل يتم الك�سف عن مرتكبيها، 
ومنه��ا حري��ق �سخ��م ادى لإزال��ة مبن��ى مك��ون 
م��ن خم�س��ة طواب��ق كان عبارة ع��ن دار للعجزة، 
وق��د اأودى ه��ذا احل��ادث بحياة 14 رج��ال م�سنا 
و7 �سي��دات ومل يتبق��ى على قيد احلي��اة �سوى 3 
اأ�سخا���ص. ه��ذا احل��ادث املرعب ال��ذي وقع �سنة 
198، لي�ص حادثا عر�سيا ح�سب ما اأكدت تقارير 
ال�رشط��ة اإذ اأن��ه كان متعم��دا اإح��راق دار العجزة. 
لك��ن مل ت�ستطع التحري��ات اكت�س��اف مرتكب هذا 

العمل ال�سنيع اإىل يومنا هذا.
ووقع��ت ح��الت اختف��اء غريبة وعجيب��ة للعديد 
م��ن الن�س��اء والأطف��ال ال�سغار يف ع��ام  1975 
بطريق��ة غام�س��ة بحيث اأنه ل اأح��د ا�ستطاع فهم 
ال�سبب، ما اأدى بال�رشطة اإىل البحث عن املختفني 

لكن عرثت عليهم بعدما اأ�سبحوا اأمواتا 
الربامي��ل  م��ن  جمموع��ة  يف 

الربامي��ل  ه��ذه  املتج��اورة. 
بالأ�س��الء  مليئ��ة  كان��ت 

الب�رشية بحيث مت تقطيع 
اأط��راف  اإىل  ال�سحاي��ا 
�سكاكني حادة  بوا�سط��ة 
ورغ��م اأن ال�رشط��ة بذلت 

اإل  و�سعه��ا  يف  م��ا  كل 
اأنه��ا مل ت�ستط��ع التو�س��ل 

لهوية ال�سفاح الذي قام بهذه 
اجلرائ��م، ويف املقاب��ل عملي��ات 

اإىل  اأدت  ب��ل  تتوق��ف  مل  ه��ذه  القت��ل 
ت�ساعدها حتى توقفت ب�س��كل كامل، مع انت�سار 
�سائع��ات باأن ال�سفاح مات موتة طبيعية ما اأدى 

لتوقفها.
يف واح��دة من اجلرائ��م املرعبة الت��ي ن�ساهدها 
يف الأف��الم فق��ط ، والتي وقع��ت يف عام 1990 
وج��دت ام��راأة جمي��ع اأ�رشتها مقتول��ة من طرف 

�سخ���ص جمه��ول ق��ام بتعذيبه��م حتى 
امل��وت بطريق��ة وح�سية. حيث مت 
اعت�س��اب طفلتيها البالغتني 
15 عاما ونزع اأح�سائهما. 
بطلقتني  ال��زوج  وا�سابة 
ظه��ره  يف  ناريت��ني 
اأرديتاه قتيال يف احلال.

 ورغ��م تواج��د كل ه��ذا 
الك��م الهائ��م م��ن الأدل��ة 
والدماء يف م�رشح اجلرمية 
ت�ستط��ع  مل  ال�رشط��ة  اأن  اإل 
ح��ل لغ��ز ه��ذه اجلرمي��ة املرعبة. 
يف �سن��ة 1930 وجدت ام��راأة يف لندن 
بع��د دخولها بيته��ا اأبناءه��ا ال�سغ��ار مقتولون 
وروؤو�سهم معلق��ة يف نوافذ غرفة نومهم والدماء 
مت��الأ كل األعابه��م ومالب�سه��م م��ا اأدى بامل��راأة 
ح��ادة.  قلبي��ة  لأزم��ة  تعر�سه��ا  بع��د  لوفاته��ا 
والغريب يف الأمر اأن ال�رشطة مل ت�ستطع اكت�ساف 

الفاعل اأو التعرف على هويته.
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بي��ع عنق��ود عن��ب م��ن 30 حب��ة ب�سع��ر غ��ري م�سب��وق بلغ 
اأول مزاد على الفاكهة هذا املو�سم. 10900 دولر، يف 

ودف��ع رجل من غرب اليابان ه��ذا ال�سعر يف مقابل ثالثني 
حب��ة من عنب “روب��ي رومان” الت��ي يبلغ حج��م الواحدة 

منها حجم كرة الطاولة.
واأو�سح ال�ساري تاكامارو كوني�سي “�سنعر�ص العنقود يف 

متجرنا قبل اأن يتذوقه زبائننا”.
ولي���ص من النادر اأن تباع فاكهة ا�ستثنائية باأ�سعار باهظة 
ج��دا من قب��ل اأ�سخا�ص ي�سعون اإىل حتقي��ق �سمعة، اأو جتار 

يريدون الرتويج ملتجرهم.
وتنظ��م التعاوني��ات الزراعي��ة عملي��ات بيع كه��ذه حتظى 

بتغطية اإعالمية وا�سعة، من اأجل لفت انتباه امل�ستهلكني.
وبيع��ت بطيخة العام املا�سي ب�سعر 350 األف ين )3500 
دولر بال�سع��ر احل��ايل(، ف�سال ع��ن �سمامت��ي “يوباري”، 
وه��ي الفاكهة الأفخر يف اليابان، ب�سعر 1،5 مليون ين، اأي 

حوايل 15 األف دولر.

كاريكاتير

هذه الزاوية لرصد اهم القضايا 
والتعليقات التي يتندر بها العراقيون عبر 

مواقع التواصل االجتماعي 

قالوا في صفحاتهم:
عقيل نعم��ان: كيف يتجراأ القارئ على رمي كتب��ه ب�ساحة النفايات 

؟؟؟!!!! 
قب��ل �ساعة كنت عائداً من املتنبي اىل الكاظمية واإذا مبنظر افرحني 
و ك���رش قلبي بنف�ص الوقت راأيت كوم من النفايات تغطيه كتب ي�سل 
عدده��ا اىل 100 كتاب فلم اخجل م��ن الوقوف عند مرمى النفايات 
بالطري��ق وقفت انتقي الكتب التي لزالت مل تتو�سخ فوجدت ع�رشين 

كتاب �سالح للقراءة فمر احد ال�سدقاء و قال يل مازحًا .... 
) ها عقيل اليوم جوعان جاي تاكل من الزبالة ( 

ف�سح��ك هو و بع���ص املارون من الطريق ... الكت��ب قدمية ولكن من 
املوؤ�سف اأن ترمى بالنفايات كان الجدر بالقارئ اأو اولده ان كان 
مت��ويف ان يتربعوا بها ولكن على ما يبدوا ان القارئ مل يعلم اولده 
معن��ى الكت��اب و اأهميته و لذل��ك امتنى من اجلمي��ع ان يق�سموا على 
انف�سه��م ان يعلم��وا اولدهم حب الق��راءة و معنى الكت��اب يف حياة 

الأن�سان ... دمتم بخري
ه�سام الها�سمي:  #تلميح

١-الع�س��رية وال�سالح هي عالقة اأولدتها الّدول��ة العراقية ال�سعيفة، 
ل التقالي��د ول الأعراف )واإن كانت الع�سرية يف بنيتها ترتبط بهما(. 

فم�سري ال�سالح اإىل قانون الدولة. وكّل �سيء ينبغي اأن يرجع اإليه.
٢-اعتَق��دت الع�سائر العراقية اأن اخلطاب الع�سائري امل�سلح قد خرَج 
م��ن قانون الدولة اإىل اأعراف وقانون الع�سرية. وكاأّنها مل تُعد قادرة 

على اأن تعي�ص يف جلباب قانون الدولة.
٣-الكث��ري من �سي��وخ الع�سائ��ر يتغ��رّيُون بالأزمة �سم��ن ح�سابات 

الربح واخل�سارة وامل�سلحة اخلا�سة. ول يبقى بعدها كما كان.
٤-وب�سب��ب ان�سغالهم بال�سيا�سة ج��اوؤوا لتحويل الع�سرية اإىل م�سدر 
انتخاب��ي يرتبح منه يف ال�سيا�سية وبالتقاول مع الأحزاب امل�سيطرة 

على احلكم والإدارة. اأف�سوا اإىل حتزيب الع�سرية، وجتزئتها.
٥-البع���ص من �سيوخ الع�سائر يعمل حل�س��اب جيبه. وثّمة من يربط 
جيب��ه بح��زب ُم�سيط��ر. وثّم��ة م��ن يح��اول اأن يفه��م كي��ف يرتب�ص 

بالفر�سة. وثّمة من لي�ص له اإل الن�سب والتاريخ ال�رشيف.

زي��د العراقي: �سافن على اطف��ال يف مدينة العاب والطفال واكفني 
يف الدور للدخول اللعبة اأحد الباء يكول لبنه ا�سعد فوكاهم ودخل 

ل �سري فاهي!!!!
لي���ص فاه��ي ا�ست��اذي لي���ص تعلم ابن��ك الحتي��ال من ال�سغ��ر لي�ص 

ت�سجعة ياخذ حق الخرين 
وراها تروح �سلي وراها تدعي اهلل تريدها يفرجها عنك 

املو�سوع ترة جبري مو عبالكم �سغري و�سي عادي

أجمل تعليق في الفيس بوك

_اإذا اأردت ان تعرف �سخ�سية اأن�سان، فاأعطه �سلطة.

عجائب فيس بوكية:
يج��ب الثورة �سد ثالث مقولت: الت��داوي بالع�ساب هو احلل: عمره 
م��ا عالج مري�ص، واغلب ايل يحبوه مات��وا او حتولوا اىل كف�سة ذره، 
لذل��ك او�سيك��م بالرفق بك�سفة ال��ذره لنها من بقاي��ا احبتكم الذين 

رحلوا. 
*الطف��ل وره الربعني تتعدل نومته ،جذب طبع��ا ، بل يتخبل عليكم 
بع��د الربع��ني ولي�سكته املاء الغري��ب او القري��ب ، و�ستكونون انتم 

الغرباء وال�رشاخ يحيط بكم .
*اب يفتح من ال�ستا باب ، بل يفتح ابواب اجلحيم وهو احقر ال�سهور 
،ودائم��ا اتخيل��ه مثل اب��و الفيزيا ج��ان يجيبلنا ا�سئل��ه بالمتحان 
،حت��ى اث��رت ع �سخ�سياتن��ا و�رشن��ا انطوائيني ، اتذكر م��ره طالب 
انط��اه الورق��ة اول دقيق��ه وقال ل��ه: ا�ستاذ حتى لو ت��رديل احلل هم 

ما اجنح .

استقالل النرويج عن السويد الماء أحد العناصر الجمالية
الدراما الغرامية تساعد على 
التخلص من األلم

 اإن امل��اء ي�سكل ثلثي وزن الإن�سان واأن بالزما الدم تتكون من %90 من 
امل��اء، بينما ن�سبة املاء يف العظام ت�سكل %22، وان با�ستطاعة الإن�سان 
ان يعي�ص �سهراً كاماًل بدون غذاء، لكنه لن ي�ستطيع العي�ص �سبعة اأيام دون 
م��اء. ويعترب املاء املذي��ب الطبيعي للمع��ادن والعنا���رش الطبيعية، مثل 
الفيتامينات والبكترييا والفطريات، بالإ�سافة اىل انه منظف حيث يغ�سل 
اجل�س��م من ال�سموم وامل��واد ال�رشطانية، ثم يخرجها عل��ى �سكل بول. وان 
�س���رب امل��اء على معدة فارغة يعال��ج الكثري من الأمرا���ص مثل ال�سداع، 
واآلم املفا�س��ل، وال�سمنة، و�رشعة �رشبات القلب، التهاب ال�سحايا، الربو، 
ال�سل، ال�سكري، الإم�ساك، والعيون، والرحم، وال�رشطان. ويحذر العلماء من 
���رشب املاء والن�سان واقف فاإنه ي�سبب ع�رش اله�سم، ب�سبب �سقوطه دفعة 
واح��دة يف ق��اع املعدة، وين�س��ح ب�رشبه يف حالة اجللو���ص وعلى دفعات 
حت��ى تنبه الكبد بنزول املاء ول ت�سبب ل��ه التليف الكبدي، ا�سافة اىل اأن 
امل��اء ميد اجل�سم بالطاق��ة، ويجعل اخلاليا الب�رشية تتج��دد. ويعترب املاء 
اأحد العنا�رش اجلمالية التي ين�سح بها خرباء اجلمال والب�رشة؛ لأّنه يجعل 

اخلاليا اجللدية حية طوال الوقت، ويقلل من ن�سبة خاليا اجللد امليتة.

 يف مث��ل ه��ذا الي��وم م��ن ع��ام 1905 وافق��ت ال�سويد عل��ى ا�ستقالل 
الرنوي��ج ، حيث لع��ب كري�ستي��ان ميكل�سن، اأحد اأقط��اب جمال ال�سحن 
ورجل دولة ورئي�ص وزراء الرنويج من �سنة 1905 حتى �سنة 1907، 
لع��ب دوراً رئي�سي��ًا يف النف�س��ال ال�سلم��ي للرنويج ع��ن ال�سويد يف 7 
يوني��و/ حزيران �سنة 1905. بعد اإج��راء ا�ستفتاء وطني ف�سل ال�سعب 
النظام امللك��ي الد�ستوري على النظام اجلمه��وري، وعر�ست احلكومة 
الرنويجي��ة عر���ص الرنوي��ج عل��ى الأم��ري كارل الدمنارك��ي، وانتخبه 
الربمل��ان ملكًا بالإجم��اع، حيث كان اأول ملك لرنوي��ج م�ستقلة متامًا 
منذ 586 �سنة.  اأطلق هذا امللك على نف�سه ا�سم "هاكون ال�سابع" تيمنًا 
مبل��وك البالد يف الع�س��ور الو�سطى. ويف �سن��ة 1913، ُمنحت الن�ساء 
ح��ق الت�سوي��ت، بع��د اأن كان جميع الرجال قد ح�سل��وا على هذا احلق 
يف ع��ام 1898 تت�سدر الرنويج قائمة اأف�سل الدول من حيث م�ستوي 
املعي�س��ة، يف حني ج��اءت اأمريكا يف املركز الثاين، ه��ذا وفق ما جاء 
يف تقري��ر اأ�سدرته الأمم املتحدة عن م�ست��وي املعي�سة يف العامل عام 

٢٠٠٢ حيث جاءت الرنويج على راأ�ص قائمة ت�سم ١٧٣ دولة.

ق��ال العلم��اء يف اإح��دى الدرا�س��ات اإن الأف��الم الق��ادرة عل��ى اإث��ارة عواطف 
Open Sc -  امل�ساهدي��ن ت�ستطي��ع اأي�س��ا جعلهم يتقارب��ون، وفقا ملجل��ة

ence. فقد و�سل فريق من العلماء من جامعة اأك�سفورد اإىل نتيجة مفادها 
اأن م�ساه��دة اأف��الم اأو م�سل�س��الت الدرام��ا الغرامي��ة تع��زز م��ن اإف��راز هرمون 
الإندورف��ني امل�سوؤول عن الف��رح وال�رشور. ويكون له��ذه العمليات الكيميائية 
يف اجل�س��م تاأثري م�سكن طبيعي، ولكنه��ا ت�ساهم اأي�سا يف التقارب بني الب�رش. 
ويو�س��ح الربوفي�سور روبن دنب��ار، اأحد القائمني على ه��ذه الدرا�سة، قائال: " 
املي��ل اإىل نوع من اخليال هو ميزة مهمة ج��دا يف املجتمع الب�رشي، متاأ�سلة 
يف جمي��ع الثقافات، ومتت درا�سته��ا على نطاق وا�سع من قبل املخت�سني يف 
العلوم الإن�سانية. ولكن ما الذي يجذب النا�ص اإىل حب التخيل وما هي وظائفه، 
هذا ما مل تتم درا�سته بعد". واأظهرت النتائج اأن الب�رش ميكنهم بنف�سهم التحكم 
يف اإف��راز الإندورف��ني يف اجل�سم عن طريق النغما�ص يف قراءة رواية رائعة اأو 
كتب حتمل ق�س�سا لطيفة، وهذا الأمر يعد مفيدا لي�ص من الناحية النف�سية فقط 
بل ومن الناحية ال�سحية والفكرية للمخ. يذكر اأن باحثني من كندا وجدوا يف 

وقت �سابق اأن املو�سيقى متتلك تاأثريا مهدئا على الب�رش.

سيلفيهل تعلم في مثل 

متقاطعة كلمات

يتف��ن الن�س��ان دائًم��ا يف ابت��كار تقني��ات 
علمية جديدة لت�سهي��ل حياته وي�سعى دائما 

اإىل املغام��رة والإب��داع ق��در الإم��كان بع��د 
الطف��رة التكنولوجي��ة الكب��رية يف ال�سنوات 
الخ��رية متكن الن�س��ان من �سن��ع زجاجة 
ل�ستخال�ص املياه من الهواء هي لي�ست من 
التقنيات اجلدي��دة لكنها موجودة منذ اأكرث 
م��ن األفي ع��ام وق��ام الب�رش موؤخ��ًرا ب�سنع 

ا�سياء لإعادة البداع والبتكار.
نع��رف جميع��ا اأن الغالف اجل��وي يحتوي 
على كمية كبرية من املياه النظيفة والعذبة 
ال�ساحل��ة ل���رشب الإن�س��ان قام��ت موؤخ��را 
�رشكة تدع��ى fontus  ب�سناع��ة وابتكار 
زجاجة مي��اه تعمل على ا�ستخال�ص املياه 
من اله��واء الغالف اجلوي باأ�ساليب مبتكرة 
لل���رشب  �ساحل��ة  مي��اه  لتك��ون  متط��ورة 
حت��ل من اأزم��ات اختفاء امل��اء يف عدد من 
الأماك��ن بالع��امل يق��وم مول��د املي��اه م��ن 
الغالف اجل��وي awg هو عب��ارة عن جهاز 

يق��وم با�ستخراج املياه من بخ��ار املاء يف الهواء 
الرط��ب ال��ذي يحيط به فيقوم ح��ني اإذ بتكثيف 
بخ��ار امل��اء بوا�سط��ة التربي��د فيتحول 
الن��دى ، بعد ذلك يب��داأ يف تر�سيب املاء 
ا�سف��ل الزجاجة فيك��ون �سالح لل�رشب 
املخ�س�س��ة  الزجاج��ة  يف  ويتواج��د 
لذل��ك awg ، يقول اخل��رباء اأن معظم 
مول��دات املي��اه حتت��اج م��ن الغالف 
اجل��وي اإىل طاق��ة كب��رية م��ن اج��ل 
تربي��د اله��واء مب��ا في��ه الكفاي��ة من 
ا �سممت  اجل ا�ستخ��راج املي��اه اي�سً
ال�رشكة مولدات جديدة حتتاج لطاقة 
قليل��ة ويت��م تزوي��د الزجاج��ة بلوح 
م��ن اخلاليا ال�سم�سية حت��ى ت�ستطيع 
تربيد اله��واء واحل�سول عل��ى املياه 
يوج��د نظ��ام اخ��ر ملحب��ي ريا�س��ة 
رك��وب الدرجات الهوائي��ة لأنه مينح 
الزجاج��ة الطاق��ة الالزم��ة للح�سول 

على الطاقة للتربيد اثناء ال�سري.

عنقود عنب يباع بـ 11 ألف ابتكار زجاجة الستخالص المياه من الهواء
دوالر.. لماذا؟

جرائم كاملة بدون حل لم يتم الكشف عن مرتكبيها

�أفقيًا 
كلثوم �أم  �شعره  من  غنت  �لذي  �حلمد�ين   1

�شغري �شندوق   o يبني  من   2
�أدرك �جلاهلية و�لإ�شالم من   o �ل�شماء  3 من 

ح�شم  o و�لتايل  �لنتيجة   4
ثقيل عبء   o جازمة  نفي     5

 o جميل���ة  �أفالمه���ا  م���ن  م�شري���ة  ممثل���ة   6
مت�شابهان
�أبنائي  7

ور�ء  o و�نتهى  ن�شب   8
9 طبي���ب وع���امل وفيل�ش���وف م�شل���م ول���د يف 

دم�شق وتويف يف �لقاهرة
نافع بن  عقبة  بناها  �أفريقية  مدينة   10

عاموديًا
�لجتماع علم  �أ�شا�س  مقدمته   1

2 ل���ون من �أل���و�ن �خل�شب o توقع �خلري �أو 
�ل�شر

ل�شق ما   o موؤنب  مر�قب   3
نا�شج غري   o لذيذ  �شاخن  �شر�ب   4

�أعجمي موؤنث  ��شم   o فرعون   5
ليت  o �أبد�  ك�شره  ميكن  ل   6

)مبعرثة( بد�نة   o و�شخة  مائية  نقعة   7
عفنا ي�شبح   o بي�شة  ن�شف   8

)معكو�شة(. o طرف  �أحدهم  عند  تربى  9 من 
حاجز  o �لعرب  �شعر�ء  �شاعر   10

هذا اليوم


