
هن��اك ح��االت وف��اة ق��ام التاري��خ بت�سجيلها 
وه��ي حاالت وفاة غريب��ة حدثت ملجموعة من 
اال�سخا�ص الذي��ن ال يوجد اي عالقة بينهم فال 
يجمعهم جن�ص واحد وال ديانة واحدة وال ار�ص 

واحدة.
يف ع��ام 1875 ميالدي��ا حدث��ت اغ��رب حالة 
وف��اة بداخ��ل م�سن��ع م��ا وج��دت ام��راأة ف��اأر 
فارتع�س��ت من اخل��وف و�رصخت فاجت��ه اليها 
الرجال الذين يعمل��ون بداخل امل�سنع من اجل 
قت��ل الف��اأر ولك��ن الف��اأر ت�سل��ل اىل مالب�ص هذا 
الرجل مما فزع الرجل وجعله ي�رصخ وفتح فمه 
فقف��ز الفاأر بداخل فم��ه فتمزقت حنجرة الرجل 

وتوفى يف احلال .
يف ع��ام 620 قبل املي��الد كان هناك م�رصوع 
�سكن��ي كبري حتت ا�سم دارك��و الذي توفى حتت 
عدد �سخم من الهدايا قام ال�سكان بتقدميها له 

تقديرا جلهوده.
م��ن بني ح��االت الوف��اة الغريبة وف��اة الكاتب 
ال��ذي  1660 ميالدي��ا  االأ�سكتلن��دي يف ع��ام 

يدع��ى ” توما���ص اأركه��ارت ” حي��ث ان ح�سب 
االق��وال ان��ه توفى عل��ى اثر نوبة م��ن ال�سحك 
التي ا�سابته بعد ان ا�سبح ت�سارلز الثاين ملك .
يف ح��ني كان هن��اك رج��ل كان يتب��ع نظ��ام 
�سح��ي يف ع��ام 1974 ه��ذا الرج��ل يدع��ى ” 
با�سيل ب��روان ” حيث قام با�سي��ل بتناول 37 
ل��ًرا من ع�سري اجلزر خالل 10 اأيام فقط وهذا 
ت�سب��ب يف وفات��ه بع��د ان اكد االطب��اء على ان 
الوف��اة تع��ود اىل اف��راط هذا الرج��ل بفيتامني 

األف.
م��ن اغرب حاالت الوفاة تلك التي حدثت لع�سو 
فالنداي��ام  كليمن��ت   ” االأمريك��ي  الكونغر���ص 
” ال��ذي ا�سته��ر مبعار�ست��ه الدائم��ة للرئي���ص 
االأمريك��ي ” اأبراه��ام لينكول��ن ” …اأم��ا ع��ن 
الطريق��ة الت��ي توفى به��ا فلقد توف��ى على اثر 
اط��الق الن��ار عل��ى نف�س��ه مم��ا ا�ساب��ه بجرح 
عمي��ق ومل يق�س��د كليمنت ان يطل��ق النار على 
نف�س��ه ولك��ن حدث ذل��ك باخلط��اأ اثن��اء قيامه 

بتمثيل جرمية املتهم اأمام املحكمة.
من بني حاالت الوفاة الغريبة اي�سا تلك الرجل 
ال��ذي قام حي��وان القند���ص مبهاجمته وطرحه 
عل��ى االر���ص و���رصب �رصيانه وذل��ك الن هذا 
الرج��ل ح��اول ان يلتقط �س��ورة �سيلفي مع هذا 

احليوان.
وت��ويف ماثيو فا�س��ار هو موؤ�س�ص كلي��ة فا�سار 
عندما كان يق��وم باإلقاء خطبة ال��وداع بداخل 
كليت��ه ام��ام جمل�ص االأمن��اء يف كليت��ه ” كلية 

فا�سار ” .
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قد ال ت�سبح ال�سيارات ذاتية القيادة واقعًا يف حياتنا اليومية 
قب��ل عقد من الزمن. لكن، احلافالت ذاتية القياد واقع موجود 
يف اأوروب��ا، وقريبًا يف الواليات املتحدة. ويتم اختبار حافلة 
"ل��وكال موتورز"،  "اأويل" الكهربائي��ة، م��ن ت�سني��ع �رصكة 
يف منطق��ة وا�سنط��ن يف الوالي��ات املتحدة. وتن��وي ال�رصكة 
 2017 اإط��الق احلاف��الت لال�ستخ��دام التج��اري يف الع��ام 
يف م��دن االأمريكي��ة، بينه��ا مدينت��ي ال�ص فيغا���ص وميامي. 
وتت�س��ع احلافلة ل� 12 راكب��ًا، ومن املخطط اأن ت�ستخدم للنقل 
الع��ام يف املناط��ق املغلقة، مثل اجلامع��ات واملطارات، قبل 
اإطالقه��ا الحق��ًا يف املناطق العام��ة. وتعم��ل احلافلة بنظام 
"Watson" من �رصكة "IBM،" ما يتيح للركاب التفاعل 
م��ع احلافلة و�سوؤالها عن الطري��ق واأف�سل الوجهات واملعامل. 
ن��ع جزء منه با�ستخ��دام تقنية  اأم��ا الهي��كل اخلارجي، فقد �سُ
الطباع��ة ثالثي��ة االأبع��اد وت�ستخ��دم "اأويل" نظ��ام "لي��دار" 
م��ن "غوغل"، وال��ذي ي�ستطيع قراءة الطري��ق. وتتمتع احلافة 
باأجهزة ح�سا�س��ة تراقب ال�رصعة وتعليم��ات ال�سالمة، اإ�سافة 

اإىل ح�سا�ص يوقف احلافلة فور ا�ست�سعار اأي �سيء اأمامها.

كاريكاتير

هذه الزاوية لرصد اهم القضايا 
والتعليقات التي يتندر بها العراقيون عبر 

مواقع التواصل االجتماعي 

قالوا في صفحاتهم:

امنار اجلوراين: اإذا متنيت اأن تنجز اإجنازا عظيما، 
تذكر اأن كل اإجناز يتطلب قدرا من املجازفة، 

واأنك اإذا خ�رصت فاأنت ال تخ�رص كل �سيء الأنك تتعلم درو�سا. 
ل��ن ت�سل الطريق لو مت�ّسكت باح��رام الذات ثم احرام االآخرين وحتمل 

م�سوؤولية كل فعل ...

م�سطف��ى �سع��دون:  تداف��ع ع��ن ايل يلطم��ون واأنت ما تلط��م، يعتربوك 
"رجعي" وطائفي وتاخذ فلو�ص من اإيران، تدافع عن اخلمور واأنت ما 
ت���رصب يعت��ربوك "دايح و�ساق��ط"، تدافع عن النازح��ني وتكلهم مو كل 
املوج��ود مبناطق �سيط��رة "داع�ص" اإرهابي، يكول��ون ماخذ فلو�ص من 

ال�سعودية.
حباي��ب، هاي اأ�سياء ي�سموها حريات، واحلري��ات يجب اأن يكون هناك 
م��ن يدافع عنه��ا، مو �رصط واحد ماخ��ذ فلو�ص حتى يداف��ع عن احلرية 

باعتبارها جزء من حقوق االإن�سان.

عبري كاظم: ال ت�سارع خنزيراً يف الوحل . . 
فتت�سخ اأنت . . وي�ستمتع هو

نف�ص ال�سيء عندما تناق�ص او تربر ل�سخ�ص ُمتخلف
�سع��د جا�س��م: كلنا نريد ع��راق واحد ب���رصط ان ت�سم��ن يل ان ال تتكرر 
�سبايك��ر وع��زاء يوم ام�ص كلما �سنح��ت الفر�سة للبع���ص ، دماء النا�ص 
لي�س��ت رخي�س��ة ، ما نفع الوط��ن اذا كلنا م�ساريع م��وت للقتل الطائفي 

يف كل حلظة.

منتظ��ر احل�سين��ي: وم�سل�س��ل امل��وت ال��ذي ال ينتهي ما خامتت��ه..؟! هل 
�ستبقى اوالدنا م�ساريع ا�ست�سهاد بيد القادة املتهورين..؟

ه��ل �رصيبة ان اكون يف بلد ا�سمه العراق ان اودع من كل جيل اعا�رصه 
الع�رصات 

ال ادري كيف جنوت وكم �سيطول حظي يف هذا البلد لكن ان قدر وملكت 
ال�سمان��ات ان يكون حفيدي اأمن عل��ى حياته بعد التق�سيم �ساأكون اول 

املنادين به

كاظ��م ج��رب: كل اخل��رباء الع�سكري��ني الذي��ن يتحدث��ون او يكتب��ون يف 
و�سائ��ل االع��الم العراقية والعربي��ة واالأجنبية يتفقون عل��ى ان داع�ص 
�ستخ���رص املو�سل الحمال��ة وان اخلطة الع�سكرية وكثاف��ة اعداد القوات 

العراقية وانت�سارها ال ميكن لعدة االف ان
يقاوموها ومي�سكوا امل�ساحات ال�سا�سعة من 

ار�ص نينوى 
ولذل��ك حتركت اخلاليا النائم��ة لداع�ص يف كركوك وقد تتحرك يف مدن 
اخ��رى بهدف انقاذ قادة داع���ص املحا�رصين يف املو�سل احلدث االأهم 
ان داع���ص االن حما�رصة يف املو�سل وهناك م��ن الداخل واخلارج من 
يريد تخلي�ص داع�ص حتى لو كان الثمن خلق فو�سى يف املدن العراقية 

..
احلذر واجب يف كل مكان

 فيان حوا�ص: القلق الذي ال اأجد مربر له من "ما بعد حترير املو�سل من 
داع�ص" يذكرين باملقولة العظيمة

"�سني التعرفة اح�سن من زين ايل ما تعرفه".

اجمل تعليق على الفيسبوك

- الثق��ة هي ان نقع �سبع مرات ونق��ف يف الثامنة لن�ستمر بواقع جديد 
وجميل .

وقوع ما هو المطر الحمضي
حادثة المنشية

ماليزيا تمنع عرض فيلم سنغافوري 
بسبب "الحساسية الثقافية"

االأمط��ار احلم�سي��ة وهي اأمط��ار حمملة باالأحما���ص العالق��ة باجلو نتيجة 
التبّخ��ر واملذاب��ة بامل��اء عن��د توّفر ظروف هط��ول االأمطار، وتع��د من اأخطر 
الظواه��ر الطبيعية )املت�سبب به��ا االأن�سان( على البيئة حي��ث اأّنها توؤثر على 
كل اأن��واع احلي��اة الب�رصّية واحليواني��ة والنباتية وحتى الرب��ة واملياه. وقد 
تك��ون اأحما�ص )على �س��كل جزيئات �سغرية اأو رذاذ( معلقة بالهواء اأو تكون 
جزيئ��ات اأك��رب قليال وت�سق��ط وت�ستقر على �سط��ح الربة اأو املي��اه اأو غريها. 
ال�سب��ب املبا�رص لهذه امل�سكلة البيئية اخلط��رية هو الدخان الناجم من عملية 
االحراق وما ي�سدر عنها من غازات �سامة مثل الكلور واأكا�سيد النايروجني 
والكربي��ت وث��اين اأك�سيد الكرب��ون. وال�ّسب��ب املبا�رص النبعاث ه��ذه الغازات 
واالأكا�سي��د ال�س��ارة بالهواء هو دخ��ان امل�سانع وعملية االح��راق الناجتة 
من م�سادر الطاقة املختلفة كالنفط والغاز والفحم احلجري وال�سخر الزيتي 
وغريه��ا. وقد مت اكت�ساف ه��ذه الظاهرة بعد حدوثها وت�ساق��ط االأمطار على 
الّرب��ة حيث الحظ بع�ص العلماء ارتفاع يف ن�سب��ة حمو�سة الّربة. حيث اأّن 
تبخ��ر هذه الغازات ال�سامة واحّتادها مع الغبار اجلوي اأو ذرات املاء )ح�سب 
ن�سب��ة رطوبة اجل��و( ي�ساعد على تكوين ه��ذه االأحما�ص وتبق��ى بالهواء اإىل 

حني اأن تتاح لها فر�سة الهطول بعد تكاثف قطرات املاء حولها.

ح��دث يف مثل ه��ذا اليوم من عام 1954  اطالق عيارات نارية 
يف حماولة الغتيال الرئي�ص امل�رصي جمال عبد النا�رص، اأثناء 

اإلقائه خطاب يف ميدان املن�سية باالإ�سكندرية مب�رص.
وق��د مت اته��ام االإخوان امل�سلمني بارتكاب ه��ذه احلادثة ومتت 
حماكمة واإع��دام عددا منهم، وقد اأعرف موؤخ��راً املتهم الثالث 
يف الق�سي��ة "خليف��ة عطوة" باأنه��م فعاًل حاولوا قت��ل الرئي�ص 

جمال عبد النا�رص.
وبع��د م��رور ا�سبوع عل��ى احلادثة ذك��رت �سحيف��ة االأهرام يف 
عددها ال�سادر بتاريخ 2 نوفمرب 1954 اأن عامل بناء �سعيدي 
ُيدع��ى "خديوي اآدم" وج��د امُل�سّد�ص الذي حاول به حممود عبد 
اللطي��ف اغتي��ال جمال عبد النا���رص ب� مي��دان املن�سية، ف�سافر 
م��ن االإ�سكندرية اإىل القاهرة "�سرياً على قدميه" لُي�سلم امُل�سّد�ص 
بنف�س��ه اإىل الرئي���ص جمال عب��د النا�رص بعد اأ�سب��وع من امل�سي 

على االأقدام.
و�سمي��ت هذه احلادثة بحادثة املن�سية ن�سبة اىل ميدان املن�سية 

الذي كان يتواجد فيه جمال عبد النا�رص.

Fund -"  منعت دور ال�سينما املاليزية من عر�ص الفيلم ال�سنغافوري
mentally Happy" ب�سب��ب بع�ص اخل�سائ�ص الثقافية احل�سا�سة. 
وقال جمل�ص الرقابة على االأفالم مباليزيا )LPF(، وفقا الأحد خمرجي 
الفيل��م، اإن الفيل��م يحت��وي عل��ى "عنا�رص قد تك��ون ح�سا�س��ة بالن�سبة 
مل�ساع��ر �سعب املالي��و املاليزي، وميكن تف�سريها م��ن قبلهم كمحاولة 
الإبراز موقف املجتمع جتاه اأولئك الذين يعتدون على ال�سعفاء لتحقيق 
رغباته��م". ويروي الفيلم ق�سة لقاء ام��راأة ماليوية برجل �سيني، كانا 
جارين يف املا�سي، بعد 20 عاما، ويتحول مل ال�سمل ال�سعيد اإىل فر�سة 
للك�س��ف عن �رص موؤمل من املا�سي يتعل��ق باإ�ساءة معاملة االأطفال. ومت 
عر���ص الفيلم �سابقا يف عدة منا�سب��ات ويف مهرجانات خمتلفة، حيث 
ق��ام خمرجا الفيلم، تان بي تيان، ويل يوان بني، بتعديالت على الفيلم 
يف العام املا�سي ليتمكنا من عر�سه على �سا�سات ال�سينما باعتبار اأنه 
 Fundamentally" مل يك��ن فيلما جتاري��ا. وكتب فريق عمل فيل��م
Happy" على ال�سفحة اخلا�سة بالفيلم يف الفي�سبوك يوم 20 اأكتوبر 
"نحن ن�سعر بخيبة اأمل عميقة الأن اجلمهور املاليزي ُحرم من فر�سة 

م�ساهدة الفيلم يف دور ال�سينما".

سيلفيهل تعلم في مثل 
هذا اليوم

متقاطعة كلماتالفرق اوجد 

ت��داول ن�سطاء عل��ى اليوتي��وب يف ا�سراليا فيديو 
يظه��ر عنكبوت "هانت�سم��ان" العمالق ال��ذي اأثار 

رعب ماليني من متابعي االإنرنت.
ح�س��د  ال��ذي  بالفيدي��و  ويظه��ر 

ماليني امل�ساهدات خالل اأيام، 
"هانت�سم��ان"  عنكب��وت 

�سخم��ًا يحم��ل ف��اأرا بني 
فكي��ه ويحاول الفرار به 

اللتهامه.
الفيدي��و  ت�سوي��ر  ومت 
الذي مل يتجاوز ال� 19 

ثاني��ة بكام��ريا هات��ف 
حممول، حيث عرث �ساب 

يف منزله الواقع يف والية 
���رصق  "كوينزالن��د" �سم��ال 

ا�سراليا على العنكبوت املذكور 
وهو يت�سلق ثالجة املنزل ومي�سك بني 

فكيه الفاأر.
وبح�س��ب جي�سون ورم��ال الذي ن���رص الفيديو على 

الفي�سب��وك:" كن��ت ذاهبا اإىل العم��ل عندما ناداين 
ج��اري واأراد اأن يرين��ي مقط��ع فيدي��و "مث��رياً"، 
واأراين العنكبوت وهو مي�سك براأ�ص 
ب��ه،  الف��رار  حم��اوال  الف��اأر 
واأخ��ربين اأن العنكب��وت 
واأطلق  بح��ال جي��دة 

عليه ا�سم هريميي.
اأ�سرالي��ا  وتع��د 
للكث��ري  موطن��ا 
الزواح��ف  م��ن 
ك��ب  لعنا ا و
كم��ا  اخلط��رية، 
موطن��ا  تع��د 
هانت�سمان  لعناكب 
الرغم  ال�سخمة، وعلى 
م��ن اأن تل��ك العناكب تعد 
االإن�س��ان،  عل��ى  خط��رة  غ��ري 
اإال اأنه��ا ق��د تك��ون قاتل��ة للحيوان��ات 

ال�سغرية كالفئران مثال.

حافلة تتحدث وتقود عنكبوت ضخم يصطاد فأرا!
نفسها بنفسها

أغرب حاالت الوفاة على مر التاريخ
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باالجنبي
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