
اوجد الفرق

كوملا مدينة �أمريكي��ة هادئة يف كاليفورنيا، 
تبلغ م�ساحتها 5 كيلومرت، لكن هل تعلم �سبب 
هدوئه��ا و�سكونها غ��ر �لطبيعي؟ ال عجب يف 
ذلك، فهي مدينة �الأمو�ت، و�لذين ُيقّدر عددهم 
ب��� 1.5 مليون ميت مقابل 1800 ن�سمة فقط! 
فما �لذي يجعل مدينة كوملا ت�سج بهذ� �لعدد 
�لهائ��ل م��ن �ملوت��ى مقاب��ل ع��دد �سئيل من 

�ل�سكان؟
يف عام 1900 كانت مدينة �سان فر�ن�سي�سكو 
مزدحم��ة باملوت��ى، فمع تو�فد عم��ال مناجم 
�لذه��ب و�لتج��ار جلب��و� معه��م �الأمر����ض يف 
بحثهم عن حي��اة �أف�سل، فارتفع عدد �ملوتى، 
وبالت��ايل �زد�د ع��دد �ملقاب��ر �إىل 27 مقربة. 
و�أ�سب��ح وج��ود �ملوت��ى ي�سّكل خط��ًر� �سحًيا، 
كما �أن �ملقاب��ر �أ�سبحت ت�سغل م�ساحة كبرة 

من �سان فر�ن�سي�سكو.
وبحل��ول ع��ام 1902 منع��ت �ملدين��ة دف��ن 
�أي مي��ت فيه��ا، كما طالب��ت �ملقاب��ر �لكربى 
بنق��ل موتاها خ��ارج �ملدين��ة، ون�س��اأ �رص�ع 

الإبق��اء �ملوت��ى يف مكانهم �الأ�سل��ي. لكن يف 
ع��ام 1940 مل تتب��َق �إال مقربت��ان يف �س��ان 

فر�ن�سي�سكو.
مت نق��ل رف��ات �أك��ر م��ن 150 �أل��ف ميت من 
�س��ان فر�ن�سي�سك��و �إىل مدين��ة �سغ��رة ُت�سمى 
كومل��ا، وهناك قّرر رئي���ض �الأ�ساقفة “باتريك 
ريورد�ن” �إن�ساء مقربة جديدة جنوب �ملدينة. 
كومل��ا �ليوم هي �ملدينة �لوحيدة �مل�سّجلة يف 

�لعامل، �لتي يفوق فيها عدد �ملوتى �الأحياء!
�إال  �ملدين��ة  يف  يك��ن  مل  �لتاري��خ  م��ر  عل��ى 
�ملوت��ى، لكن �لي��وم يعي�ض به��ا 1800 ن�سمة 
مقاب��ل �أكر من مليون ميت موزعني على 17 
مقربة كبرة. تعمل كوملا مبثابة مقربة ل�سان 

فر�ن�سي�سكو، حيث ت�ستقبل يومًيا 75 ميًتا.
ُتلّق��ب كومل��ا باألق��اب عدي��دة، منه��ا مدين��ة 
�ل�سمت �أو مدينة �ملوتى، وهي �ملثوى �الأخر 
للعديد من �ل�سخ�سي��ات �لتاريخية، من بينها 
“ليف��ي �سرت�و���ض” موؤ�س���ض �رصك��ة ليفاي�ض 

�ل�سهرة.
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ا،  �لع��امل مل��يء باملناطق �لغريب��ة وبع�سها �ملخي��ف �أي�سً
ويف هذ� �ملقال �سنتحدث عن �أحد هذه �الأماكن، وهي قرية 
رو�سي��ة مت ت�سميتها با�سم قرية �ملوت ل�سبب �ستتعرف عليه 
يف �ملق��ال قري��ة Dargavs ه��ي قري��ة رو�سي��ة ��ستهرت 
قدمًي��ا ب��اأن �سكانه��ا يدفن��ون �أحبابه��م بع��د موته��م يف 
منازله��م بجان��ب �أمتعته��م وحاجياتهم، وه��ي قرية ت�سم 

�الآن ما يقارب 100 �رصد�ب.
هذه �لقري��ة تتبع جمهورية �أو�ستيا، وه��ي جمهورية ذ�تية 
�حلكم يف رو�سي��ا، وح�سب �الأ�ساطر، ف��اإن هذه �جلمهورية 
�سهدت �نت�ساًر� كبًر� للطاعون قبل 400 عام، مما دفع �أهل 
هذه �لقري��ة ملالزمة منازلهم لفرت�ت طويل��ة، وكان �ملّيت 
يدف��ن يف �ملن��زل، و��ستمرت حياتهم على ه��ذ� �لنحو حتى 

ماتو� جميًعا.
�لقري��ة يف وقتن��ا �حل��ايل ت�ستقط��ب ع��دد ال باأ���ض ب��ه من 
�ل�سي��اح، وميك��ن ملن يذهب هن��اك �أن يجد بع���ض �ل�سكان 

�ملحليني من �لذين يعي�سون بجو�ر هذه �لقرية.

كاريكاتير

هذه الزاوية لرصد اهم القضايا 
والتعليقات التي يتندر بها العراقيون عبر 

مواقع التواصل االجتماعي 

قالوا في صفحاتهم:

حم�س��ن �لذهب��ي: حم��ام �لدم �لذي يتح��دث عنه ) خم�س��ي ( �ل �سعود 
ووزير خارجيته��ا �جلبر يف �ملو�سل لو دخل �لعر�قي الأر�ض �جد�ده 

يذكرين باألف �سوؤ�ل..
وه��ل م��ا فعلت وليدكم �لدموي ) د�ع���ض ( يف �ملو�سل �ساونه وحمام 

ترفيهي ؟؟
هل جمزرة �سباكر ومقتل 1700 �ساب يف عمر �لورد كان نزهة ..؟؟

�م �أن �لدماء �لتي ت�سيل يف �ليمن ب�سو�ريخ �ل �سعود وطائر�تها كانت 
�سفرة �سياحية ؟؟

وته��دمي مدن �سوريا �حلبيبة على روؤو���ض �أهلها هي حفلة توزيع ورد 
...؟؟

�يه��ا �ملخ�سي وبكل تو��س��ع �أقول لك �ن كل قط��رة دم ت�سيل بتمويل 
�إرهابي��ي �لفكر �لوهاب��ي �ملتخلف �سوف تعود باالنتق��ام منكم ومن 

�دو�تكم ...و�اليام �لقريبة بيننا و�ستك�سف ما تنتهي لها �المور ....
# �ملو�سل تنت�رص

علي نا�رص: يف كل زقاق بنينوى �خل�رص�ء باقة ورد
هذه �لباقة حتمل كافة �الأ�سناف من �لورود

)�سيعي، �سني، م�سيحي، �إيزيدي، كردي، تركماين(
�الإجر�ميني �قتطفو� �لكثر منها

وعلى مد�ر ثالثة �أعو�م مل ت�سقى هذه �لباقة باملاء �لعذب.
�ليوم �نتف�ض �لنخيل يف جنوب �لعر�ق وكل نخلة حملت ِقْرَبة من ماء 

�لفر�ت وذهبت �إىل �ملو�سل..
بع��د قلي��ل �سوف يع�س��ب �لعر�ق وتع��ود نينوى خ���رص�ء با�سمة تعبق 

بالورد و�جلمال...

ط��ارق ح�سني: من �أبتكر فكرة )�حلروب �ملقد�سة( ، مع �أنها تف�سي �ىل 
�ملوت ، جتده �أما خمتل عقليا. ، �و �ساديا .!

ال قد�سية لغر �حلياة

عبد �لرحمن �جلبوري: #�ىل_نينوى
ح��ني متلكن��ا �لياأ���ض حيث ت�س��ود �سم��اء �لرب ونح��ن ننتظ��ر �ل�سوء 
�البي���ض ياأتي على �سكل خي��ط فيك�رص �لعتم��ة �خلانقة..الحت ب�سائر 

�لن�رص و�تى ن�رص �هلل و�لفتح
#نين��وى ي��ا وريثة و�ساي��اي و�سهي��دة ع�سقي؛ ح��ان دورك لرتمي 
نف�س��ك يف ح�س��ن �لوطن فقد تب��ني �خليط �الأبي�ض م��ن �خليط �ال�سود 

وحل �لهزع �الخر من �لليل؛ ومل تبق �ال خطوة �و خطوتني..
�لذي��ن غادروه��ا مرغم��ني.  �بناوؤه��ا  #�حلدب��اء لتحت�س��ن  �ستع��ود 
و�ستنتك���ض �لر�يات �ل�سود وينق�س��ع �لظالم. �سرتفع ر�يات �لعر�ق فوق 
�لبيوت وو�سط �ل�ساحات. و�سنكتب على �جلو�مع �ملجد و�لعز و�لرحمة 

و�خللود لل�سهد�ء.
#نينوى �أمتنى �ن �كون مع �بطال �جلي�ض وهم يحملون �ليك ب�سائر 
�لن���رص. فادخ��ل �ىل كل �لبيوت �بارك لهم والدته��م من جديد. ��سارك 
�الطف��ال �لعابهم و��سمع �هازيج �لفرح من ن�سائك #�ملو�سليات وهن 

تلتوي �ل�سنتهن لتطلق �هازيج �لفرح كبالونات يف �ل�سماء..
#نينوى..قريب��ا جد� �ساأطوف يف طرقاتك.؛ �ساأجتول حتى يف �الزقة 

و�لدر�بني ؛ �ساأزور و�دي حجر؛ حي �لطر�ن؛ �لدو��سة؛ حي �ملاأمون؛
باب �لطوب؛ �لزجنيلي؛ �لرموك؛ �سارع حلب؛ باب جديد؛ باب �لبي�ض؛
متوز؛ �حلدب��اء؛ �الإ�سالح �لزر�عي؛ حي �لن��ور؛ �جل�سور �خلم�ض؛ �لنبي 

يون�ض
�س��وق �لنبي؛ �لدركزلية؛ حي �ملثنى ؛�لفي�سلية؛ باب نرگ�ل؛ �جلامعة؛ 
�ملجموع��ة �لثقافي��ة. �لغاب��ات؛ �الأوب��روي؛ ح��ي �لعربي؛ ت��ل ��سقف؛ 

�لر�سيدية؛ تلكيف؛ بع�سيقة؛ برطلة؛ �حلمد�نية

أجمل تعليق في الفيس بوك

--- معركة �ملو�سل مبيها حياد .... يا تكون �رصيف يا ال

عدد دقات 
القلب في الدقيقة

حدوث مجزرة 
كراغوييفاتس في صربيا

األشخاص السلبيون في حياتك قد 
يتسببون بهالكك!

دقات �لقلب هي �ملوجات �حلا�سلة يف �ل�رص�يني ب�سبب �النقبا�ض �ملتكرر 
لع�سلة �لقلب، وميكن الأّي كان متابعة تدّفق هذه �ملوجات من خالل مل�ض 
�ل�رص�ي��ني �لكب��رة �ملنت�رصة يف ج�س��م �الإن�سان و�لقريبة م��ن �سطح �جللد، 
كم��ا ه��و �حلال يف �ل�رص�يني �ملوجودة يف منطق��ة �لرقبة �أو �ملع�سم، كما 
يطل��ق على دقات �لقل��ب ت�سمية نب�ض حيث ت�سر ه��ذه �لت�سمية �إىل حترك 
�لدم��اء يف ع��روق �الإن�س��ان و�حليو�ن��ات. يختل��ف ع��دد دق��ات �لقلب يف 
�لدقيق��ة باخت��الف �ملرحلة �لعمري��ة �لتي مير بها �الإن�س��ان، بحيث تكون 
مبع��دل عاٍل ن�سبي��ًا يف �ملر�ح��ل �لعمري��ة �الأوىل له ثّم تاأخ��ذ بالتناق�ض 
ب�سكل و��سح مع �لتقّدم يف �لعمر، حيث يبد�أ �لقلب بالنب�ض خالل �ملرحلة 
�الأوىل م��ن عمر �جلن��ني لت�سل عدد دق��ات �لقلب �لطبيعي��ة للجنني 150 
دق��ة يف �لدقيقة �لو�ح��دة، �أّما خالل �الأ�سهر �الأوىل من عمره كطفل ر�سيع 
فتقل عدد دقات قلبه لت�سل �إىل 130 دقة يف �لدقيقة، ثّم تاأخذ بالتناق�ض 
�لتدريج��ي خالل مرحل��ة �لطفولة لت�سل �إىل 100 دقة يف �لدقيقة، �أّما يف 
مرحل��ة �ل�سباب فيكون �ملعدل �لطبيعي لدقات قل��ب �الإن�سان 80 دقة يف 

�لدقيقة، وتقل يف مرحلة �ل�سيخوخة لت�سل �إىل 60 دقة يف �لدقيقة.

ح��دث يف مثل ه��ذ� �لي��وم ع��ام 1941 وق��وع جم��زرة كر�غوييفا�ست�ض يف 
�رصبي��ا م��ن قبل جن��ود �ملانيا من �لفرتة ب��ني يوم��ي 20–21 �أكتوبر قتل 
رج��ال و�سب��اب من �ملدينة ولق��د مت جتميع كافة �لرجال م��ن �ملدينة �لذين 
ت��رت�وح �أعمارهم من �ستة ع���رص عاًما �إىل �ستني من خ��الل �لقو�ت �الأملانية 
و�أف��ر�د من فرقة �ملتطوعني �ل�رصبيني  و�حلر���ض �حلكومي �ل�رصبي مبا يف 
ذل��ك ط��الب �ملدر�سة �لثانوية، حيث ج��رى �ختيار �ل�سحاي��ا من بني هوؤالء 
�لط��الب. ويف 29 �أكتوب��ر 1941، �أو�سح فيليك�ض بنزلر، �ملفو�ض من وز�رة 
��ا.  ويف نف�ض  �خلارجي��ة �الأملاني��ة ب�رصبي��ا، �أنه قام باإع��د�م 2300 �سخ�سً
�لوق��ت، �أف��ادت �لتحقيقات �لتالية �لتي �أجرتها �حلكوم��ة �ليوغو�سالفية بعد 
�حل��رب عن �إعد�م ما ب��ني 5000 �إىل 7000 �سخ�ض، على �لرغم من �أن هذه 
�الأرقام مل يثبت �سحتها مطلًقا. والحًقا، �تفق �لباحثون �ل�رصبيون و�الأملان 

على �أن عدد �الأ�سخا�ض �لذين �أعدمو� ي�سل �إىل 2778.
�أفاد تقرير �أملاين �أنه "مت تنفيذ حاالت �الإعد�م يف كر�غوييفات�ض، على �لرغم 
م��ن �أن��ه مل تك��ن هناك �أي هجم��ات على �أف��ر�د من �جلي�ض �الأمل��اين يف هذه 

�ملدينة، ب�سبب عدم �إمكانية �لعثور على رهائن كافني يف �أماكن �أخرى.

نح��ن حماط��ون باالأ�سخا�ض �ل�سلبيني �لذي��ن ي�ستكون د�ئم��ا ويعتقدون �أنهم 
يعان��ون وحده��م م��ن م�س��اكل يف �حلي��اة، ولك��ن رمب��ا ال نعلم م��دى �ل�رصر 

و�مل�ساكل �ل�سحية �لناجمة عن مر�فقة هوؤالء �الأ�سخا�ض.
ويعم��ل �لتفكر �ل�سلبي على جعل �أدمغتن��ا ترى �لعامل �ملحيط ب�سكل �سود�وي 
ومت�سائم، و�لعك�ض �سحي��ح. وتوؤدي �مل�ساعر �ل�سلبية مثل �لغ�سب �إىل م�ساكل 

كبرة يف �سحة �الإن�سان.
وميك��ن لالأ�سخا�ض �ل�سلبيني �أن يحدثو� �رصر� يف �سحة �أج�ساد من يتعاملون 
معه��م على �س��كل �رتفاع يف �سغط �ل��دم و�الإجهاد و�لقل��ق و�ل�سد�ع و�سعف 
�لدورة �لدموية. كما تبني �الأبحاث �أن �لغ�سب ملدة 5 دقائق فقط يرهق �جل�سم 

ب�سكل كبر وي�سعف جهاز �ملناعة الأكر من 6 �ساعات.
وكل ه��ذه �مل�س��اكل �ل�سحي��ة ميك��ن �أن ت��وؤدي �إىل م�ساكل �أك��ر خطورة مثل 

�لنوبات �لقلبية و�ل�سكتة �لدماغية، وفقا لطبيب �لقلب �سينثيا ثيك.
وُن���رصت در��سة ع��ام 2014 يف جمل��ة �الأع�ساب تبني �أن �رتف��اع م�ستويات 
�نع��د�م �لثق��ة عن��د بع���ض �الأ�سخا�ض قد ي��وؤدي �إىل �رتف��اع خط��ر �إ�سابتهم 

باخلرف �أو �جلنون مقارنة باأولئك �لذين ميكن �لوثوق بهم.

سيلفيهل تعلم في مثل 

متقاطعة كلمات

�أ�سه��ر ر�سام��ة   لوي���ض جيب�س��ون 
جنائي��ة يف �لع��امل، باأناملها 

�ساعدت �ل�رصطة على �إلقاء 
 1000 عل��ى  �لقب���ض 
ب��د�أت  فكي��ف  جم��رم! 
جيب�س��ون م�سو�رها يف 
�لر�س��م �جلنائ��ي ح��ني 
يف  جيب�س��ون  كان��ت 

�حلادي��ة و�لع�رصي��ن من 
�لعم��ر، هوجم��ت م��ن قبل 

مغت�س��ب وقات��ل. ه��ذ� �حلدث 
�ملرعب �س��ّكل د�خلها حاف��ًز� لكي 

تك��ون ر�سام��ة جنائي��ة، وه��ي �الآن �الأكر 
جناًح��ا يف ه��ذ� �ملج��ال يف �لع��امل. وق��د دخلت 
مو�سوعة غيني�ض كاأكر �لفنانني �لذين ��ستطاعو� 
بالر�سم حتديد هويات �ملجرمني، كما �أن �أعمالها 
كان��ت �أول ر�سومات جنائي��ة ُتعر�ض يف برنامج  

”.America’s Most Wanted“
تخّرج��ت جيب�س��ون يف جامعة تك�سا���ض، وحملت 

مرتب��ة  م��ع  �لبكالوريو���ض  درج��ة 
�ل�رصف يف �لفنون �جلميلة، كما 
ح�سل��ت عل��ى دورة �لر�س��ام 
�أكادميي��ة  م��ن  �جلنائ��ي 
�لتحقيق��ات  مكت��ب 
�لفيدر�لي��ة. و�لي��وم تعمل 
جامع��ة  يف  كاأ�ست��اذة 
ومعه��د  وي�س��رتن  ن��ورث 
فن��ون �لر�س��م �جلنائ��ي يف 

هيو�سنت يف تك�سا�ض.
تق��دمي  يف  جيب�س��ون  ترغ��ب 
�أن  يف  يرغ��ب  م��ن  ل��كل  �مل�ساع��دة 
ي�سب��ح ر�ساًما جنائًيا، حي��ث �أن هناك �سح يف 
هذ� �ملجال. وقد �ساركت يف تاأليف �أول كتاب لها 
 Deanie“ �لكات��ب  م��ع   ”Faces of Evil“
�لثاين  �أّلف��ت كتابه��ا  Francis Mills”، كم��ا 
و�ل��ذي   ”Forensic Art Essentials“
تطم��ح فيه لتق��دمي �إر�ساد�ت �لر�س��م الأولئك �لذين 

يرغبون بتعّلم هذ� �ملجال.

سبب غريب جعل هذه القرية لويس جيبسون.. الرسامة الجنائية األكثر نجاًحا في العالم في رسم المجرمين
الروسية تسمى بـ »قرية الموت«

مدينة أمريكية عدد موتاها يفوق األحياء أضعافا مضاعفة

�أفقيًا 
�لعربي �خلليج  يف  م�ضيق   1

2 نظ���رن �إلي���ه بح���دة o في�ضان م���ا بعد �ملطر 
مثال

مرجل  o طباخ   3
و�حدة  4

�نتف���اخ   o �لزم���ن  – النهاي���ة   o يع���ي  ثلث���ا   5
مر�ضي يف �جل�ضم )مبعرثة(

و�لنهار �لليل  عنده  يت�ضاوى  وهمي  خط   6
�ألهي  o بيدي  �ح�س   7

�أوروبا يف  قمة  �أعلى   8
�ضيانتها بغر�س  �ملاكنة  يف  �ل�ضائل  و�ضع   9

10 م���رة �الح�ضا�س باليد )معكو�ضة( o خمزن 
بذرة �حلياة

عاموديًا
)معكو�ضة( متما�ضك  عك�س   o �لطبيخ  يف   1
لال�ضتعمال �ضالح  غري   o جمع  �أو  ح�ضن   2

o مب���د�أ يف �لفكر �ملارك�ضي باحتاد  3 ي�ضي���ل قطر�ت 
�أمم �لعامل

4 ممر مائي بني �لبحرين �الأحمر و�البي�س �ملتو�ضط
ننهي  o باب  ثلثا   o مت�ضابهة  حروف  ثالثة   5

خفية ما  مكان  يف  �ضيئا  و�ضع   6
ركبتيه على  يديه  وو�ضع  جل�س   o �لنهار  �أخر   7

 o o مت�ضابهان  o عملة رو�ضي���ا  �لزيت���ون  8 ع�ض���ري 
�أم���ة ذ�ت ح�ض���ارة �ضبيه���ة بح�ض���ارة �لفر�عنة لكن يف 

�أمريكا �جلنوبية
o ق���ام م���ن فر��ضه ومن  9 نظري���ة د�روي���ن للتط���ور 

�ضباته

هذا اليوم


