
اوجد الفرق

ظل "ريغينالد هيليارد"، يخاف الطريان ويخ�شى 
اأن ي�ش��ع قدميه داخل طائرة حتى ال يحدث ما ال 
يحم��د عقباه، وعندما ق��رر اأن يركب طائرة الأول 
مرة يف حياته، انتهت به اإىل املوت يف اأول رحلة 

له باجلو.
والق�ش��ة اأن رفيقت��ه "بريان��ا ديفي��ز" كان��ت قد 
فاجاأت��ه بهدي��ة يف يوم عي��د ميالده عب��ارة عن 
جولة جوية بطائرة خا�شة �شغرية للقيام برحلة 
ا�ش��تطالعية ملعامل املدينة والطبيعة، لتكون هي 
الرحل��ة االأوىل التي يق��رر اأن يك�رس بها خوفه من 

الطائرات، دون اأن يعلم املجهول .
واف��ق  "الرومان�ش��ية" الت��ي  الرحل��ة  ليل��ة  ويف 

عليه��ا هيليارد والتي �ش��تجمعه مع حبيبته 
قريبا من ال�ش��حاب، كتبت ديفيز 
يف ح�ش��ابها عل��ى االن�ش��تجرام 
"اجلزء االأف�شل من يومي �شيبداأ 

اليوم يف ال�شابعة والن�شف م�شاء بعد 
غياب ال�شم�س".

�ش��وف  ال��ذي  رفيقه��ا  اأن  اإىل  واأ�ش��ارت 

ي�ش��طحبها مل ي�ش��افر جوا من قبل، واالآن �ش��وف 
يتحقق احللم، اأن يفعل ذلك رغم رف�شه املتكرر.

فرد عليها هيلي��ارد بتعليق كتب فيه: "لقد فعلت 
ذل��ك الأين اأحب��ك". واأردفها بكلم��ة "زوجتي" مع 
اإ�شافة عدد من ر�ش��ومات االإميوجي املعربة عن 

م�شاعره، منها خامت خطوبة وخد يتلقى قبلة.
واأخذ االثنان رحلتهما التي ت�ش��تغرق 45 دقيقة 
 27 يف  االأمريكي��ة  نيواورليان��ز  ف��وق  باللي��ل 
اأغ�ش��ط�س املا�ش��ي، ويف نهاية الرحلة والطائرة 
عائ��دة بهما اإىل املطار الذي تقع بجواره بحرية، 
كانت عا�ش��فة قوية قد هبت، ويبدو اأن معها ثمة 

قدرا ما كان ين�شج يف الغيب.
ومل مت�س �ش��وى ث��وان مع��دودات اإال وقد هوت 
البح��رية  باجت��اه  الأ�ش��فل  الطائ��رة 
بحوايل  تبع��د  التي 

األ��ف ق��دم ع��ن املط��ار، ووج��د الرج��ل ورفيقته 
م��ع الكابنت "جيم���س بيوندو" م�ش��جونني داخل 

الطائرة وهي تغرق بهما يف املاء.
واإذا كان هيليارد يعرف كيف ي�ش��بح ب�ش��كل جيد 
بح�ش��ب رفيقته، فق��د قام يف البداي��ة ويف ظرف 
مرعب بتحرير حبيبته من املقعد، ومن ثم دفعها 
خ��ارج الطائرة لتجد نف�ش��ها يف املاء؛ حيث قام 

باإنقاذها، وحل�شن حظها، يخت كان باملوقع.
اأم��ا هيليارد والكابنت بيون��دو فلم يكن لهما من 
ح��ظ، فقد عجزا عن اخلروج م��ن الطائرة، وماتا، 

وقد وجدا بداخلها هامدين، عندما عرث عليها.
والد هيلي��ارد من جهته، مل ي�ش��دق اخلرب عندما 
نقل اإليه، خا�شة عندما مت رفع الطائرة من املاء 
وكان ابنه جثة هامدة بداخلها، وقال: "ال اأ�شدق 

اأنه هنا".
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كان��ت كارمن غرينوي البالغة من العمر 41 عاما على مقربة من 
منزلها يف اأثناء وقوع حادثة نقلت على اأثرها اإىل امل�شت�شفى بعد 
تعر�ش��ها ل�ش��كتة قلبية اأدت اإىل وفاتها يف امل�شت�ش��فى بعد �ش��تة 

اأيام.
فق��د قام��ت املدع��وة كارمن، وه��ي وال��دة لطفلني، باأخذ �ش��ورة 
�ش��يلفي قبل حلظات من �ش��قوطها عن الدراجة، وبح�ش��ب ال�شورة 

فاإن كارمن مل تكن ترتدي اخلوذة.
ووفق��ا للرواية كانت كارمن تركب دراجته��ا الهوائية غرب لندن 
وه��ي يف طري��ق عودته��ا اإىل املنزل بع��د اأن تناولت الع�ش��اء مع 
العائل��ة احتف��اال بعيد ميالد والدته��ا، مما اأدى اإىل �ش��قوطها عن 
دراجتها وارتطام راأ�ش��ها باالأر�س، ثم نقلت اإىل م�شت�ش��فى �شانت 

ماري حيث توفيت يف وقت الحق.
 واأك��د زوج ال�ش��يدة غري��ن اأن زوجت��ه مل تكن ع��ادة ترتدي خوذة 
يف اأثن��اء قيادته��ا للدراجة الهوائية، وطالب ال��زوج بقوانني اأكرث 
�رسام��ة بخ�ش��و�س خ��وذات الدراج��ات يف بريطاني��ا بع��د وفاة 

زوجته يف حادث الدراجة الهوائية.

كاريكاتير

هذه الزاوية لرصد اهم القضايا 
والتعليقات التي يتندر بها العراقيون عبر 

مواقع التواصل االجتماعي 

قالوا في صفحاتهم:

با�ش��م خمي���س: م��ن ترمي 500 طلقة �ش��اعة ) 4 الفج��ر ( من دون 
اعتبار لطفل مري�س او �ش��خ�س طاعن بال�ش��ن مري�س الن ح�رسة 
جنابك اتريد ات�ش��يع �ش��خ�س متويف هذه داللة على قلة اأدب وذوق 
وتاأك��د باأن��ك بحاجة اىل م�ش��حة عقلية ونف�ش��ية لكن���س النفايات 

الراكدة !!!!

حمم��د بن حم��ودي: ال جتعٓل م��نٓ امُلنظمات املدني��ة والفرٓق 
ال�ش��بابية والتطوعي��ة )عائلت��ك الثاني��ة( ؛؛ الأنكٓ �ش��تخ�رس حتًما 

)عائلتك االأوىل( ....
فالعائلة هي امُلعلم االأول

اإياك اأن تتعلم �شيًئا من عائلتك الثانية ....
#ر�شالة_ثقيلة_الظل

م�رسق عبا�س: قبل ان ترتفع �شخونة املو�شم ن�شيحة جمانية:
عزيزي ال�شيا�ش��ي .. �ش��واء كانت دموعك يف عا�ش��وراء �ش��ادقة ام 
كاذبة .. و�ش��واء كنت تواقًا بالفعل للخدمة ام كنت �ش��دقت نظرية 
"�ش��وروين وانا موؤمن" وباعتبار ان��ك يف الغالب قد انقطعت عن 
واقعك من �ش��نوات ، وال تدرك حجم الغ�ش��ب يف النفو�س ، وما زلت 
تطرب ل�ش��كرتري متملق او ع�ش��و حزب طامح باإر�شائك ..ا�شمح يل 
بن�ش��يحة ، بان تبتعد عن كل الكامريات يف هذا املو�ش��م .. االف�شل 
ان تعتكف وتكتفي بجل�ش��ات خا�شة ت�ش��حب منها الهواتف الذكية 

لتبكي وتلطم وتنوح كما تريد .. اذا كنت �شادقًا طبعا..
ال انوي الت�شكيك بك وباأميانك وتعاطفك ودموعك .. لكن فقط ا�شفق 
عليك من مهرجانات ال�شخرية التي �شتثريها خالل االيام املقبلة.

مالحظة 1: ال ي�شمح با�شتخدام عبارات ال�شتم
مالحظة 2: املن�ش��ور يخ�س كل ال�شيا�ش��يني العراقيني ولن ي�ش��مح 

بتحويله اىل منرب ملهاجمة �شيا�شي على يد اتباع �شيا�شي اخر.
مالحظ��ة 3: الطقو���س الدينية حمرتمة ومقدرة وال يجوز امل�ش��ا�س 

بها من باب اال�شتثمار الطائفي.

ك��رمي ال�ش��يد: حقيق��ة متفاجئ من اإعالمنا الريا�ش��ي اللي �ش��ايف 
االأمر �ش��ي عادي وطبيعي واإحنا �شار )٣٠( عام ما �شامني رائحة 
كاأ���س الع��امل، رغ��م اأن الفر���س التي اأتيح��ت كان معظمها ي�ش��ريا 
وباالإمكان اأن ي�شغط االإعالم وال�شحافة الريا�شية على احتاد كرة 
القدم لتغيريه بقادة نا�شجني كرويا واإداريا ل�شناعة منتخب قادر 

على تخطي منتخبات اآ�شيا وحجز مقعد يف كاأ�س العامل.
ثالث��ون عاما ونحن نق��ول )خريها بغريه��ا، ما ق�رسوا ال�ش��باب، 
ك�ش��بنا جي��ال... ال��خ( ومل نفل��ح ب��اأن نتخط��ى حاج��ز اخل��وف من 
املنتخب��ات الكب��رية، ونخ���رس على ال��ورق قب��ل امليدان، فن�ش��نع 
االأعذار واملربرات واملجامالت الأجل عني فالن وعدم جرح م�شاعر 
ع��الن. عمي الزمل الزينة ما تخ�رس ثالث مباريات تواليا، اللي يريد 

يروح لكاأ�س العامل يطٓ طٓ ويحط الت�شعة باجليب.
االآن؛ وبعد اأن �ش��دقت قراءاتنا ملباريات �شني�ش��ل الثالثة علينا ان 
نفكر جديا بكاأ�س العامل فقط، ال �ش��يء اأثم��ن من التواجد بني كبار 
املعمورة يف عامل امل�ش��تديرة، ال اأن ي�ش��بح حلما مزعجا وكابو�شا 
ملختلف اأجيال ما بعد )١٩٨٦( ويبقى ح�رسة بقلوبنا مثل احل�رسة 

التي بقيت يف قلب اأدوني�س بنوبل لالآداب.

أجمل تعليق في الفيس بوك

--قل يل من ت�ش��احب اق��ول لك من انت ، فالطيور على اأ�ش��كالها 
تقع

 
-ال تقف متفرجا وتقول ليتني اأ�شتطيع ذلك...حاول حتى لو ف�شلت

#املحاولة_ن�شف_النجاح

اصغر الدول االوروبية
اعدام الثائر
 االرجنتيني جيفارا

العلماء يفسرون
 نزعة اإلنسان إلى العنف

ت�شم اأوربا جمموعة من البلدان امل�شتقلة ال�شغرية من حيث امل�شاحة، 
و بع�ش��ها يعرف بامليكرو�شتيت�س االأوروبية اأو امليني�شتيت�س، و هناك 
دول �ش��غرية و عادة تكون دولة م�ش��تقلة �شغرية معرتف بها من قبل 
الدول الكربى، و ال ت�شتمل هذه القائمة على �شبيل املثال �شمال قرب�س 
، الأنه��ا بل��د غري معرتف به��ا ، اأو كو�ش��وفو التي ال يعرتف بها �ش��وى 
جزئيا ، و القائمة اأي�ش��ا ال ت�ش��مل جبل طارق و هو اإقليم وراء البحار 
الربيطانية و لي�س دولة م�ش��تقلة ، و االآن اإليكم قائمة باأ�ش��غر دول يف 
 ، km2 0.44 م�ش��احتها : vatican city اأورب��ا . مدينة الفاتيكان
و قد تاأ�ش�ش��ت مدينة دولة الفاتيكان ر�ش��ميا مبوج��ب معاهدة التران 
عام 1929 بني البابا و حكومة مو�ش��وليني ، و يبلغ عدد �ش��كانها ما 
 km2 م�ش��احتها : monaco يزيد قليال عن 800 �ش��خ�س موناكو
2.02 ، و قد حققت اإمارة موناكو اال�شتقالل التام عن فرن�شا يف عام 
1860 ، و هي تقع يف الريفريا الفرن�شية على البحر االأبي�س املتو�شط 
، و يبلغ عدد �ش��كانها حوايل 35،000 ن�ش��مة ، و هي ثاين اأ�شغر دولة 

يف اأوروبا )والعامل اأي�شا( .

حدث يف مثل هذا اليوم من عام 1967 اعدام الثائر االرجنتيني ت�شي جيفارا 
يف بوليفي��ا وذلك بعد يوم واحد من اعتقاله وحماكمته يف حماكمة �رسيعة، 
حي��ث اأمر الرئي���س البوليفي ريني��ه باريينتو���س بقتل جيف��ارا، كان اجلالد 
يدعى ماريو تريان رقيب يف اجلي�س البوليفي الذي كان قد طلب اإطالق النار 
عل��ى ت�ش��ي ا�ش��تنادا اإىل حقيقة اأن ثالثة من اأ�ش��دقائه يدع��ون "ماريو" من 
الفرقة )ب(، قد قتلوا يف وقت �شابق من قبل جمموعة جيفارا امل�شلحة خالل 
اال�ش��تباكات، جلعل االأعرية النارية مت�ش��قة مع الق�ش��ة التي كانت احلكومة 
تخطط بن�رسها للجمهور اأمر فيليك�س رودريغيز باإطالق النار بع�شوائية حتى 

يبدو اأن جيفارا قد قتل يف خالل ا�شتباك مع اجلي�س البوليفي.
قب��ل حلظ��ات من اإعدام غيفارا �ش��األ عم��ا اإذا كان يفك��ر يف حياته واخللود، 
اأج��اب "ال اأن��ا اأفكر يف خلود الثورة، ثم قال ت�ش��ي غيفارا للج��الد " اأنا اأعلم 
اأنك جئت لقتلي اأطلق النار يا جبان انك لن تقتل �ش��وى رجل، ا�ش��يب جيفارا 
بت�ش��عة اأعرية نارية يف جمموعهم، �ش��مل هذا على خم�س مرات يف ال�شاقني، 
م��رة واحدة يف كتفه االأمين والذراع االأمين، ومرة واحدة يف �ش��دره، وطلقه 

واحدة يف احللق.

ال ي��زال يتج��ادل العلماء طيلة مئات ال�ش��نني ح��ول ما الذي يدفع االإن�ش��ان اإىل 
اإظهار الق�ش��اوة جتاه اأمثاله. فحاول خمت�ش��ون من جامعة مدريد االإجابة عن 
هذا ال�ش��وؤال عن طريق درا�ش��ة اإح�ش��اءات حلاالت وفاة اأجداد االإن�ش��ان القدماء 
وتو�شلوا اإىل واقع اأن الق�شاوة ناجتة عن التطور واالرتقاء. فيعتقد اأن�شار نظرية 
فيل�ش��وف ع�رس التنوير جان جاك رو�ش��و اأن الق�ش��اوة تعترب نتيجة للح�ش��ارة 
حيث مل يكن االإن�ش��ان البدائي قا�ش��يا اأكرث من احليوانات. من جهة اأخرى يقف 
اأن�ش��ار نظري��ة ثوما���س غوب�س موقف��ا يق��ول اإن العنف ناجت ع��ن االرتقاء، اأما 
ارتفاع م�ش��توى احل�ش��ارة فيوؤدي اإىل تقلي�س عدد النزاع��ات وتخفي�س درجة 
الق�ش��اوة بني الب�رس. وقد حلل العلماء االإ�ش��بانيون املعطيات حول اأعداد ون�شب 
الوفيات يف 137 ف�شيلة من ف�شائل الثدييات ودر�شوا اأكرث من 4 ماليني حالة 
وف��اة بني احليوان��ات القدمية واالأنا���س القدماء. وات�ش��ح للباحثني اأن 0.3% 
فقط من الثدييات متوت نتيجة لنزاعاتها مع اأمثالها علما اأن هذا املوؤ�رس يزداد 
عند الرئي�ش��يات اإىل %1.8 ليبلغ %2 عند االإن�ش��ان القدمي. وقد مات اأجداد كل 
الق��رود نتيجة العن��ف يف %2.3 من احلاالت علما باأن قيمة هذا املوؤ�رس كانت 

تنخف�س حتى تقل�شت مع تعمق الزمن على امتداد حمور االرتقاء.

سيلفيهل تعلم في مثل 

متقاطعة كلمات

على من�ش��ة ال�ش��هود يف مبنى املحكمة اجلنائية 
 ، �ش��ميث  ق��دم كارل  �ش��يكاغو  بليت��ون يف 

باعرتاف مثري �ش��كل �شدمة للح�شور 
الرج��ل:  ق��ال  فق��د  القاع��ة،  يف 

"اإنني هنا لالعرتاف بارتكاب 
جرمي��ة، اته��م فيها �ش��خ�س 

اآخر ظلما".
لي���س  كارل"اإن��ه  واأ�ش��اف 
�ش��قيقي،  ب��ل  �ش��خ�س،  اأي 

باالأح��رى تواأم��ي البالغ من 
العم��ر 38 عام��ا"، كان يعني 

تواأم��ه كيف��ن دوغار ال��ذي دخل 
ال�شجن منذ عام 2003.

ويق�ش��ي �ش��ميث هو االآخر حكما بال�ش��جن 
مل��دة 99 عام��ا عقوب��ة على عملية �ش��طو م�ش��لح 
اأ�شفرت عن مقتل �شبي يف ال� 6 من عمره باإطالق 
ن��ار يف ع��ام 2008. وق��د اأعل��ن اعرتاف��ه االأخري 

الذي مل يجد القبول اإىل االآن.
ويف ال�ش��جن يب��دو التواأمان كما لو اأنهما ن�ش��خة 

مت�ش��ابهة  بطريق��ة  يت�رسف��ان  فهم��ا  واح��دة، 
واالأحذي��ة  اجل��وارب  ويتقا�ش��مان 
وال  نف�ش��ها،  الغذائي��ة  وامل��واد 
م��ن  اإال  متييزهم��ا  ميك��ن 

خالل مالب�س ال�شجن.
املعلوم��ات  وت�ش��ري 
ح��ول االأخوي��ن اأنهم��ا 
مراهقتهم��ا  عا�ش��ا 
يف  ن�ش��طة  كع�ش��ابة 
بي��ع املخ��درات، وكانا 
يتبادالن االأدوار، دون اأن 
يعرف اأحد اأن ثمة �شخ�شني.
وقد قال �ش��ميث للمحكمة: "كنا 
نت���رسف ك�ش��خ�س واح��د.. اأي��ن م��ا 
اأكون، يكون هو. والعك�س �شحيح اأقلده ويقلدين".

واأ�رس يف �ش��هادته باأنه هو م��ن قتل رجال يدعى 
اأنط��وان كارتر يف ع��ام 2003، حتى لو اأن تواأمه 

حوكم ظلما ونال عقوبة ال�شجن.
واأ�شاف ي�رسح موقفه يف ر�شالة "لقد تاأخرت عن 

صورة سيلفي تقتل امرأة منذ 13 عاما.. توأم في السجن بدال من شقيقه
بريطانية على دراجتها الهوائية

رجل يخاف الطيران.. لقي حتفه في أول رحلة جوية

�أفقيًا 
o كتاب �شرح  1 م���ادة طبيعية عطرة �لر�ئحة 

�لكلمات )جمع(
�لربتغال عا�شمة   2

خر�ب  o مغاربية  جز�ئرية  مو�شيقى   3
�لغذ�ء ت�شنع  �لنبات  يف  �ملادة   4

5 �آل���ة مو�شيقي���ة وترية تركي���ة o حمام ينقل 
�لر�شائل قدميا

�للغة يف  ن�شب  �أد�ة   6
ظل  o يركب   7

8 منتجع �شياحي م�شري o متحجر�ت ملونة 
يف �لبحر

9 فلو�س o �أن�س وت�شلية مع �الهل و�ال�شدقاء
10 نبات جف o ممثل �شوري ج�شد �شخ�شية 

ملك م�شري

عاموديًا
طرق  o �لر�ديو  خمرتع   1

�ملاء نرث   o للتعريف   2
قدمية م�شرية  ملكة   3

�الأ�شل( )فار�شية  �شنوي  تقومي   4
)معكو�شة( �كتمل   o )مبعرثة(  برقوق   5

مت�شابهان  6
في���ه   o �جلنوبي���ة  �أم���ركا  يف  جب���ال   7

ير�شم �لر�شامون

وع�شى هاج   o زبالة   8
�خللق كرمي  خّيال   9

�لتاريخ يف  �إن�شان  بناه  ما  ��شخم   10

هذا اليوم


