
 اأدين��ت امراأة تبل��غ من العم��ر 48 عاما بتهمة 
القت��ل من الدرج��ة الأوىل بعد اأك��ر من عقدين 
من البحث ع��ن مرتكب جرمية طعن امراأة حتى 
املوت يف ع��ام 1989. وتعتق��د ال�رشطة اأي�ضا 
اأن امل�ضتب��ه بها ميكن اأن تك��ون قد اأقدمت على 
جرمية مماثل��ة بقتلها امراأة رمي��ا بالر�ضا�ص 
اأمام طفليه��ا بعد �ضنوات م��ن ارتكاب اجلرمية 
الأوىل. ومت احتج��از كارول��ن ج��ي هاك��رت 
بع��د اأن األق��ت خدم��ات املار�ض��ال الأمريكي��ة 
في�ضميثفي��ل بولية كن�ضا�ص، القب�ص عليها بعد 

ظهر يوم الأربعاء 19 اأكتوبر/ت�رشين الأول.
وا�ضتن��دت ال�رشط��ة اإىل اأدل��ة تطاب��ق احلم���ص 
الن��ووي الذي وج��د على جثة ال�ضحي��ة البالغة 
م��ن العم��ر 18 عام��ا، �ض��ارة جو ديلي��ون، مع 
املتهم��ة كارولن. ومل تعر ال�رشطة يف ال�ضابق 
على اأي دليل لهوية مرتكب اجلرمية ول ال�ضالح 
امل�ضتخ��دم، اإل ان اإع��ادة ت�رشي��ح اجلثة مّكنهم 
من جمع احلم�ص النووي، الذي ك�ضف عن هوية 
القات��ل، بف�ضل تطور التقني��ات امل�ضتخدمة يف 

التحالي��ل. اجلدير بالذكر اأن��ه كان قد ُعر على 
�ض��ارة مقتولة بالقرب م��ن ال�ضكة احلديدية يف 
1989، بعد  29 دي�ضمرب/كان��ون الأول ع��ام 
تعر�ضه��ا للطع��ن حت��ى امل��وت بالإ�ضافة اإىل 
اإ�ضاب��ة بالراأ���ص. وذك��رت ال�رشط��ة اأن الداف��ع 
عل��ى  التناف���ص  كان  اجلرمي��ة  ارت��كاب  وراء 
احل�ض��ول عل��ى الرجل ذات��ه الذي كان��ت �ضارة 

وكارول��ن على عالقة عاطفية ب��ه، بالإ�ضافة 
اإىل اأن كارول��ن الت��ي كان��ت تعم��ل �ضم�ض��ار 
عق��ارات وعمل��ت �ضابق��ا بالربي��د، كانت على 
عالق��ة مع زوج ديانا اأول��ت، البالغة من العمر 
اأمام  26 عاما، الت��ي اأطلقت عليها الر�ضا�ص 
طفليه��ا يف املن��زل يف ولية مي�ضوري يف عام 
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 ع��رت �رشط��ة مدين��ة �ضاكرامنت��و، مرك��ز ولي��ة 
كاليفورني��ا الأمريكية قبل ايام ، على جثة متحللة، 
بع��د اأن اأث��ارت ام��راأة حمل��ت جمجم��ة ب�رشية فوق 
ع�ض��ا يف ال�ض��ارع الرع��ب ب��ن املواطنن.واأفادت 
ال�رشط��ة باأنه��ا تلق��ت الأ�ضب��وع املا�ض��ي بالغ��ات 
تتحدث عن ام��راأة مت�رشدة حمل��ت يف و�ضح النهار 
جمجم��ة ب�رشية فوق ع�ضا يف اأح��د �ضوارع املدينة، 
م��ا دف��ع ال�ضلط��ات اإىل فت��ح حتقي��ق يف مالب�ضات 
احل��ادث. ومتك��ن رجال ال�رشط��ة يف نهاية املطاف 
م��ن توقيف امل�ضتبه بها، لتقودهم اإىل خميم مهجور 
للمت�رشدي��ن، حيث ع��روا هناك على جث��ة متحللة.
ونف��ت ال�رشطة توجي��ه اأي تهمة اإىل امل��راأة يف هذه 
الق�ضية حلد الآن، دون الك�ضف عن هويتها.واأ�ضافت 
ال�رشط��ة اأن مالب�ضات هذا "العم��ل ال�ضائن" مل حتدد 
بعد، يف انتظار اإ�ض��دار تقرير الطبيب ال�رشعي الذي 

قد ي�ضاعد يف حتديد هوية املتويف و�ضبب وفاته.

كاريكاتير

هذه الزاوية لرصد اهم القضايا 
والتعليقات التي يتندر بها العراقيون عبر 

مواقع التواصل االجتماعي 

قالوا في صفحاتهم:

احم��د املاجد: من يتعامل م��ع اإخوته العراقّين، بلغة الث��اأر، والإنتقام.. فهذا 
مري�ص، ومكانه يف م�ضّحة نف�ضية تعاجله، لتوؤهله على ان يكون اإن�ضان!

احل��رب ل تنته��ي بالثاأر يا �ض��ادة.. ما حدث، ويح��دث يف بع�ص املناطق من 
تغي��ر، واإذلل �ضيف��رز كوارث، واأزمات اأخرى، وتفتي��ت �ضيفر�ص بالدم والدم 
فق��ط.. وم��ن ير�ضى ب��اإذلل اأي عراق��ي، ل يع��رف ال�رشف، ول امل��روءة، ول 

الكرامة..
�ضياء نعيم:  لن ت�ضتتوا اأهدافنا و�ضحقكم م�ضتمر على ايدي قواتنا

انتم مهزومون اعالميا وع�ضكريا
ونقاتلكم يف كافة اجلبهات

#املو�ضل_تتحرر
#كركوك_ت�ضحق_داع�ص

 با�ضم خمي�ص: �رشاحة بنقطتن
1 - نظ��ام العب��ور ه��و نظ��ام جلب الك��وارث للطلب��ة انف�ضهم الذي��ن كانوا 
يعتق��دون ان القان��ون ج��اء رحمة له��م فالكثر م��ن الطلبة جنح��وا من مواد 
املرحل��ة الرابعة ومقبلن على التخرج ولكنهم ر�ضبوا مبواد التحميل اخلا�ضة 

باملرحلة الثالثة مما ترقن قيده فعليًا وهذا المر موؤ�ضف بحق .
2 - م��ن تداعي��ات نظ��ام العبور اعتقاد الطالب الرا�ض��ب مبرحلة �ضابقة انه 
يح��ق ل��ه العب��ور مب��ادة او مادتن وه��ذا ال�ض��يء مل يح�ض��ل له��ذا العام مما 
ترق��ن قيد الكثر من الط��الب )) رغم تاأكيدي ال�ضخ�ضي بعدم حتميل ثم عبور 
الط��الب الرا�ضب��ن ل�ضن��ة �ضابقة لأنه��ا حقيق��ة وا�ضحة واعرفه��ا منذ نعومة 
اأظف��اري (( ولكن التغا�ضي بتطبيق ه��ذا المر من قبل الكثر من الكليات يف 
خمتل��ف اجلامعات اأوهم الط��الب الرا�ضبن ل�ضنة �ضابق��ة بحقهم بالعبور مما 

ح�ضلت الكارثة ..
م�ضطفى �ضعدون: بعيداً عن "الأقدار"

يبق��ى ال�ض��وؤال، مل��اذا يفقد ال�ضح��ايف العراق��ي حياته وهو يتواج��د يف ذات 
املكان الذي يتواجد فيه ال�ضحايف الأجنبي؟.

اهتم��وا ب�ضالم��ة �ضحافييك��م، دربوهم على ال�ضالم��ة املهنية، قول��وا لهم اإن 
"حياتك��م اأه��م من اأي خ��رب واأي �ضورة". قولوا له��م اإن "خاطرمت بحياتكم 

�ضن�ضتغني عن خدماتكم"، حذروهم ل ترتكوهم يندفعون
غ�ضان العزاوي: موقف �ضعب :

حن يقف رجل القانون متهمًا يف اأمر ما ، حينها يعي�ص ال�رشاع احلقيقي ...
فهل يرتافع مدافعا عن نف�ضه اأم ميار�ص دوره بالدعاء ويطالب باحلق العام !

كرار الطائي: تغريدة اأجمل من �ضوت البلبل، اقتب�ضتها من بو�ضت ملقاتل :(
يقول: والنبي جان عندي نقيب اآمر �رشية من جزيرة اخلالدية. .

ج��ان اذا ي�ضر علينا تعر�ص بالفلوج��ة يعرف ايل جاين علينه من ولد عمه 
واحد من اأمراء داع�ص عمه اأخو ابوه ..

ق�ض��م باهلل يرمي بالقاذفة وي�ضيح يا زه��راء واأهله كلهم تهجرو وابنه خطفو 
التنظيم و�ضل حلد هذا اليوم يقاتل بيهم وه�ضه هو باملو�ضل .

ومت�ض��وب 4 مرات وجان يكول دائماأ اذا �ضكيت باأبني يخون ما اأ�ضك بجندي 
وياي يخوين.

#ر�ضائل_اىل_املو�ضل
خالد منر: امل�ضاواة رهيبة .. 

غياب النبالء والكونتي�ضات امر مفجع 
نحن بال منوذج اخالقي .. الثورة حقل �ضا�ضع من الفو�ضى و�ضوف لن يتوقف 

املوت .. 
اجلميع يتمنى حرق اجلميع ..

املت�ضكعون هم ال�رش املطلق وكذلك احلوذيون وخدم البالط الهاربن .
اخلطباء اي�ضا .. ال�ضيطان ي�ضكن كلماتهم . 

ايها الرب ارحم فرن�ضا من هوؤلء ..
�ضيدة فرن�ضية تقف قبالة بروب�ضبر وهو يلقي خطابا 1793 .

اجمل تعليق على الفيسبوك

- "اأن��ت ل�ضت فقط حما�ضبًا على م��ا تقول ، اأنت اأي�ضًا حما�ضب على ما مل تقل 
حن كان لبد اأن تقوله".

سطح القمر يتجدد 
بـ180 حفرة جديدة 

اكتشاف المكروب 
المسبب لمرض السل

علماء يكشفون سبب اختفاء 
األطراف لدى األفاعي

اأظهرت درا�ضة جديدة ا�ضتنادا اإىل بيانات وكالة نا�ضا اأن �ضطح القمر الذي 
يتعر���ص لواب��ل من ال�ضخ��ور الف�ضائية يتجدد ب�ضكل كام��ل كل 81 األف 
عام.وت�ض��ر الدرا�ض��ة اإىل اأن الكويكب��ات واملذنبات الت��ي ت�ضطدم بالقمر 
ت�ض��ّكل �ضنوي��ا 180 حفرة جديدة على الأقل ي�ض��ل قطر الواحدة منها اإىل 
33 قدم��ا اأي حوايل 10 اأمتار.وقام فري��ق من العلماء برئا�ضة اإمير�ضن 
�ضبي��ر من جامع��ة اأريزونا احلكومية مبقارنة �ض��ور املناطق ذاتها على 
�ضطح القمر يف فرتات زمنية خمتلفة، فتو�ضلوا اإىل اكت�ضاف "222 فجوة 
جدي��دة ووجدن��ا اأن %33 عل��ى الأقل من احلفر يبلغ قطره��ا 10 اأمتار" 
وه��و ما يختل��ف عن النموذج ال�ضاب��ق ل�ضطح القمر.وتوؤث��ر الأجرام ب�ضكل 
م�ضتمر يف �ضطح القمر باعتبار اأن غالفه اجلوي قليل ال�ضماكة، مما ي�ضمح 
بو�ض��ول الأجرام الفلكية اإىل داخل هذا الغالف اأي اإىل �ضطح القمر، خالفا 
لالأر���ص الت��ي تتمتع بغالف ج��وي كثيف يحم��ي �ضطحها م��ن الأج�ضام 

الفلكية.
ور�ض��د العلم��اء اأي�ض��ا اآلف الفجوات املنت���رشة على �ضط��ح القمر والتي 
�ضبهوه��ا ب�"الندوب ال�ضغ��رة يف الغبار املوجود عل��ى ال�ضطح منذ اآلف 

ال�ضنن من دون اأن حتدث فيه فجوات"..

ح��دث يف مثل ه��ذا اليوم م��ن ع��ام 1882 اكت�ضاف البكتري��ا امل�ضببة 
ملر���ص ال�ضل من قبل العامل الملاين روب��رت كوخ، وقد حر هذا املر�ص 
العلم��اء قدميا لعجزهم عن معرف��ة اأ�ضبابه، حتى اكت�ضف كوخ اجلرثومة 
امل�ضبب��ة لل�ضل واأثبت اأن هذا امليكروب ميكنه اإحداث تغرات مر�ضية يف 
خمتل��ف اأع�ض��اء اجل�ضم مث��ل احلنجرة والأمع��اء واجللد، كم��ا متكن من 
ا�ضتخال�ص م��ادة التيوبركلن tuberculin م��ن جرثومة ال�ضل، وهي 
امل��ادة الت��ي ت�ضتخدم حتى الي��وم يف ت�ضخي�ص مر���ص ال�ضل وحتديد ما 
اإذا كان ال�ضخ�ص حم�ضنًا �ضد املر�ص اأو �ضبق له الإ�ضابة به. وقد كانت 
اأبحاث ك��وخ حول مر�ص ال�ضل حتديداً هي التي قادته اإىل احل�ضول على 
جائزة نوبل. وم��ا زال البع�ص يطلقون على بكتريا ال�ضل ا�ضم "ع�ضيات 

كوخ".
ومن خالل هذا الكت�ضاف ح�ضل على جائزة نوبل يف الطب لعام 1905
ودر���ص ك��وخ الط��ب يف جوتنج��ن عل��ي ي��د الطبي��ب الأمل��اين فريدريك 
جو�ضت��اف جيك��وب وتخ��رج ع��ام 1866، وبع��د ذلك �ض��ارك يف احلرب 
الفرن�ضي��ة الربو�ضي��ة حي��ث عمل لحق��ا ك�ضاب��ط طبيب، ، وعم��ل طبيبًا 

بالعديد من امل�ضت�ضفيات الأملانية واأ�ضتاذاً بجامعة برلن.

ذك��رت م�ضادر اعالمية اأن علم��اء اأحياء من جامعة فلوريدا يف 
الوليات املتحدة اكت�ضفوا �ضبب اختفاء الأطراف لدى الأفاعي.

وبح�ضب امل�ضادر اكت�ضف العلماء اأن �ضبب اختفاء الأطراف لدى 
الأفاعي يعود لثالث طفرات يف احلم�ص النووي لديها.

كم��ا اأ�ضاروا اإىل اأن الثعاب��ن كانت قبل 150 مليون عام متتلك 
اأطرافا كالكثر من اأنواع الزواحف الأخرى، لكن خلال يف ترتيب 
النوكليوتيدات املتعلقة بتح�ضن ترتيب �ضال�ضل احلم�ص النووي 
 Sonic hedgehog لديه��ا اأدى اإىل تغ��ر ن�ضاط جن يدع��ى

ويعد امل�ضوؤول عن منو الأطراف وتغٍر يف التطور اجليني.
وخ��الل التجارب الت��ي اأجروها على اأجنة الثعاب��ن، وجدوا اأن 
Sonic hedg 3 طفرات جينية ميكنها التاأثر على ن�ضاط -
hog. ويتوق��ف تاأث��ر ه��ذا اجل��ن يف ث��الث مراح��ل من منو 
الأجن��ة. لكن بع�ص اجلين��ات امل�ضوؤولة عن من��و الأطراف بقيت 
موج��ودة لدى القليل م��ن اأنواع الثعابن، يف ح��ن تخلو متاما 
جينات البع�ص الآخر منها كاأفعى الكوبرا مثال من مورثات منو 

الأطراف.

سيلفيهل تعلم في مثل 
هذا اليوم

متقاطعة كلماتالفرق اوجد 

املح��رتف  الغوا���ص  ت��ويف 
عام��ا(   62( ت�ض��ن  فيلي��ب 

م��ن �رشب��ة �ضمك��ة الرّعاد 
 numb - fish--(

يف   )Batoidea
Unde -  حو���ص
 water World

�ضنغاف��ورة. يف  املائ��ي 
اأنه مت  وذك��رت ال�رشط��ة 
نقل الرج��ل بعد الإ�ضابة 

ولكن��ه  امل�ضت�ضف��ى  اإىل 
تويف لحق��ا هن��اك. واأعلن 

م�ض��در يف املكت��ب ال�ضحف��ي 
 Haw للحو���ص  املالك��ة  لل�رشك��ة 

Par Corporation اأن ال�ضحية كان 
غوا�ضا حمرتفا ولديه خربة كبرة وعمل �ضابقا يف 
بارك"احلياة البحري��ة" منذ افتتاحه عام 1991.
 Underwater جت��در الإ�ض��ارة اإىل اأن حو���ص
World كان يحظى ب�ضعبية كبرة يف املا�ضي 

ولكن مت اإغالق��ه يف 2016 لأنه مل ي�ضمد اأمام 
املناف�ض��ة. وكان ت�ض��ن اأح��د املوظفن الع�رشة 
الذي��ن بق��وا يف احلو���ص خلدم��ة ورعاي��ة 
احليوان��ات حت��ى العث��ور على مالذ 
جدي��د لهم.وطبع��ا ه��ذه لي�ضت 
امل��رة الأوىل التي تقتل 
فيها �ضمكة 
د  ّع��ا ر
الب���رش. فف��ي 
 2006 ع��ام 
الرع��اد  �ضمك��ة  �رشب��ت 
ّع��اد ���رشٌب م��ن ال�ضمك  الالدغ��ة )الرَّ
َي��ُدُه م��ا دام  ارتع��دت  الإن�ض��اُن  ��ه  َم�ضَّ اإِذا 
��ا( املمث��ل وال�ضحف��ي التلفزيوين  ال�ضم��ُك َحيًّ
الأ�ض��رتايل �ضتي��ف ايروين ال��ذي كان من هواة 
�ضي��د التما�ضيح وجاءت ال�رشبة يف القلب وت�ضبب 
بالوف��اة مبا���رشة. ووق��ع احل��ادث اأثن��اء ت�ضوير 
برنام��ج ع��ن الع��امل حت��ت املائ��ي بالق��رب م��ن 

احلاجز املرجاين العظيم.

امرأة تتجول بجمجمة سمكة تقتل غواصا في حوض مغلق بسنغافورة
على عصا في كاليفورنيا

الحمض النووي يكشف قاتلة مجهولة منذ 1989

�أفقيًا 
�لهجرية �ل�شهور  من   o عام   1

�لقدم لكرة  �الجنليزية  �لفرق  �أعرق  من   2
2008 �لعامل  يف  قدم  لكرة  العب  �أف�شل   3

�شام ثلثا   o و�حلزن  �الأمل  �إىل  يدعو   4
ف����ن  ول����د  فيه����ا  ياباني����ة جنوبي����ة  5 والي����ة 

�لكار�تي
عنه ينوب  من  ير�شل   o تو�ق  ن�شف   6

7 الع����ب كرة ق����دم �الأكرث �شعبية يف �لوطن 
�لعربي

�شاع �ثنني  تعدى  �إذ�   o د�ر   8
9 دو�ء �شاف �شد �ل�شم �أو �ملر�ض o غجري
o قرو�ض  �فريقية  10 مو�شيق����ى �مريكي����ة 

م�شتحقة

عاموديًا
قو�م  o مت�شابهة   o 4 يحطم  ن�شف   1

2 يف �ل�شل���م �ملو�شيق���ي o ف�شيل���ة م���ن �لنباتات 
ت�شم �لفول )معكو�شة(.

o كثري للمغني �ال�شباين �يغلي�شيا�ض  3 �ال�شم �الأول 
ر�هب ن�شف   o يومية  مذكر�ت   4

5 حار�ض مرمى فريق الن�ض �لفرن�شي o �أجرة موظف
�مريكية ف�شاء  وكالة   6

)باالجنليزية( �ال�شبوع  �آخر   o ثروة   7
o �شوت  8 موق���ع �ملرج���ان �لطبيع���ي يف �لبحر 

�الأمل �لعميق o نعم )بالفرن�شية(
– �أ�شجار   o فن���ي  9 تعدي���ات طفيف���ة على عمل 

رفيعة وعالية حلماية �ملز�رع من �لريح
�لتي  �لعربي���ة  �لدولة   o �لبح���ر  ح���االت  م���ن   10

�خرجت �ل�شعودية من كاأ�ض �لعامل 2010


