
اوجد الفرق

م��ع تع��دد �لوالي��ات �ملوج��ودة به��ا يب��دو �أن 
�لواليات �ملتحدة لي���س لديها م�ضكل يف و�ضع 
قو�نني غريبة و تطبيقها على مو�طنيها، �إليكم 
الئح��ة باأغ��رب و �أعج��ب �لقو�ن��ني �الأمريكية، 
حي��ث يعت��ر من غ��ر �لقان��وين �رت��د�ء �ضارب 
وهم��ي ميك��ن �أن ي�ضب��ب �ل�ضح��ك يف �لكني�ضة 
)�أالبام��ا(، كذل��ك ال يج��وز �طالق ن��ار بندقية 
عل��ى �أي �ض��يء م��ن �ل�ضي��ارة، �إال �إذ� كان �ضمك 

�حلوت )كاليفورنيا(.
ويف �ضيكاغ��و،  من غر �لقانوين �ضيد �الأ�ضماك 
�إن كن��ت تلب���س بيجام��ة �لن��وم،  ويحظر على 
�حل�ض��ان �ملبي��ت  يف �لنزل م��ا مل يكن مرتديا 

بنطلونا.
 ويف والي��ة نيف��اد� ال يج��وز قانوني��ا رك��وب 
�جلمل على �لطريق �ل�رسيع ، و�ن عمل �ضو�ضاء 
�أثناء تن��اول طعام �حل�ضاء غر جائز يف والية 
ني��و جر�ض��ي، �م��ا يف بن�ضلفاني��ا يعت��ر �ضد 
�ال�ضم��اك بحب��ل غر قانوني��ا وال ي�ضمح ل�ضكن 
�ضيات��ل يف مدينة و��ضنطن �ل�ضف��ر ب�ضالح �أكرث 

1.80m من
وم��ن �لقانوين قتل �لدب، لكن من غر �لقانوين 

�إيقاظه لت�ضويره  يف  �أال�ضكا
�لقان��وين  غ��ر  م��ن  فر�ن�ضي�ضك��و،  �ض��ان  ويف 
غ�ض��ل �ضيارتك �إن كنت تلب���س مالب�س �لد�خلية 

�مل�ضتعمل��ة، وين���س �لقان��ون عل��ى �أن يعت��ر 
�ل�ضخ���س متيقظ��ا )مل ي�رسب خم��ر�( ما مل يقع 
�أر�ض��ا. ويف كان�ضا���س ال يج��وز رم��ي �ل�ضكني 
عل��ى �الأ�ضخا���س �لذي��ن يرت��دون ت��ي �ض��رت 

خمطط.
�أي  �ضي��ارة  �ضائ��ق  ر�أى  �إذ�  بن�ضلفاني��ا  ويف 
جمموعة م��ن �خليالة خلفه يج��ب عليه �إيقاف 
�ضيارت��ه، وتغطيته��ا بقطع��ة قما�س م��ن  لون 
�إذ�  و  بامل��رور.  للخي��ول  و�ل�ضم��اح  �مل�ضه��د، 
�ضاح��ت �خليول ، ال بد له م��ن تفكيك  �ضيارته 
و�الختب��اء يف �الأدغال. �م��ا يف جورجيا مينع 
�لدجاج من عبور �لطريق، ويف ما�ضات�ضو�ضت�س 

متنع �ملبارزة مب�ضد�س �ملياه.
ويف �ضو�رع نيويورك، من غر �لقانوين للرجل 
�أن ي�ضع �إبهامه على �أنفه و يف نف�س �لوقت �أن 

يحرك �الأ�ضابع 
 م��ن غر �لقانوين  �لتح��دث باللغة �الإجنليزية، 
والي��ة  يف  �الأمريكي��ة  ه��ي  �لر�ضمي��ة  و�للغ��ة 

�لينوي.
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هن��اك عدد من �ملحاكم بالع��امل ي�ضدر �لقا�ض��ي بها �لعقوبات 
�لغريب��ة �لت��ي مل تخطر على ب��ال �أحد مطلًقا حت��ى �ملتهم نف�ضه 
لذل��ك نو�ض��ح قائم��ة باأ�ضه��ر �لعقوبات �لت��ي ��ضدره��ا �لق�ضاء 
موؤخ��ًر� �لتي حتمل م��ن �لغمو�س و �لغر�بة، ومنه��ا ق�رس �ل�ضعر 
ب�ض��كل �إلز�مي حيث قامت فتاة و �ضبي بق�س �ضعر طفلة �ضغرة 
تبل��غ من �لعمر ثالثة �ضنو�ت يف مطعم ماكونالدز فقرر �لقا�ضي 

معاقبة كل منها بق�س �ضعرهما يف قاعة �ملحكمة بنف�ضه.
وكذل��ك تن��اول �مل��اء و �خلب��ز حيث �تهم��ت �ضيدة تدع��ى �أدينت 
ميليب�ض��ا بتهمة �العتد�ء على حيو�ن حيث �هملت رعايته تتعدى 
�الربع��ة �أ�ضهر فاأ�ضدر �لقا�ضي �حلك��م عليها بال�ضجن و �ن يقدم 
لها فقط �ملاء و �خلبز �ثناء فرتة �ل�ضجن �لعقوبة �لر�بعة : �ملبيت 
لي��اًل بالغابة ..! وقامت �ضيدة تدعي مي�ضيل  مو�ري برتك ثالثني 
قط��ة �ضغر باحلديق��ة وحدهم ما �دي �إىل م��وت 9 منهم ب�ضبب 
�الهمال حيث قال��ت للقا�ضي �أنها مل ت�ضتطيع �لعناية بالقطط و 
لك��ن �لقا�ضي ��ضدر عليها حكًما غريًب��ا �ن تق�ضي ليلة بالغابة 

بدون مر�فق.

كاريكاتير

هذه الزاوية لرصد اهم القضايا 
والتعليقات التي يتندر بها العراقيون عبر 

مواقع التواصل االجتماعي 

قالوا في صفحاتهم:

عم��ار قز�ن: �ف��كاري �القت�ضادية تعتمد على كمي��ة �ملال �لذي يف 
جيبي

�ذ� كان جيبي مليء فانا ر�أ�ضمايل حقر 
و�ن كنت مفل�ضا فانا ��ضرت�كي وطني

ر�ف��د جب��وري: �ملط��رب �المركي بوب دي��الن يفوز بجائ��زة نوبل 
لالآد�ب

قب��ل �ضنو�ت طويل��ة �ضاألني زمي��ل �أمركي ملاذ� م��ا تز�لون تغنون 
وت�ضمع��ون بوب ديالن يف �ل�رسق �الأو�ض��ط. �أجبته باأنني �عتقد بان 
�ملو��ضيع �ل�ضيا�ضية )حتديد� معار�ضة حرب فيتنام وم�ضاألة �حلقوق 
�ملدنية( �لتي �ثارها مبو�ضيقاه و�غانيه ما تز�ل حا�رسة هنا بينما 
رمب��ا ن�ضيتها �لذ�كرة �الأمركية �ملتهم��ة دوما باأنها �ضعيفة )�قول 

متهمة الن يف هذ� تعميم فاأمركا كبرة ومتنوعة(.
رمب��ا تركزت معظم �ضهرة بوب دي��الن مبرحلة �ل�ضتينيات و�رتبطت 
بجيله��ا �ال �ن مو�ضيق��اه وكلماته حازت على �ه��م جائزة �آد�ب يف 
�لع��امل. ف��وزه جاء تذك��ر� ب�ض��وت �ملعار�ضة و�الحتج��اج و�المل 

د�خل �ملجتمع �المركي ويف كل �لعامل

عبا���س �حلمد�ين: كلنا نتحمل م�ضوؤولية ما و�ضلنا �إليه من هو�ن يف 
عيون �الآخرين ومنهم �الأتر�ك ..

�ضاهمن��ا يف �إ�ضعاف �لدولة حتى جعلنا �لوطن �ضعيف يف عيونهم 
فهانت �ضخو�س حاكميه ..

ح��ني �ضارت �ضلط��ة �لع�ضرة �أقوى من �ضلط��ة �لدولة وحني �ضارت 
معرف��ة نائب��ة برملاني��ة من قب��ل موظ��ف يف �لدولة و�ضيل��ة لك�رس 

قانون �لدولة 
ح��ني �ضفقن��ا ملن هو خ��ارج �إط��ار �لدول��ة ود�ضتوره��ا وقو�نينها 
ح��ني ر�أينا �أن �لنائب ه��و �لدولة ولي�س موظف يف �لدولة .. و�حلزب 
ه��و �لق��وة �لتي تعيننا عل��ى �لدولة ! ... وتركنا �لوط��ن مت�ضظي بني 
تل��ك �ملقد�ض��ات �لت��ي ك�رست ظه��ره و�أ�ضعف��ت كيان��ه وجعلنا من 
�لدميقر�طية و�حلرية متزيق للثقافة �لوطنية ونافذة يرى من خاللها 
�الآخرين عيوبنا ونق��اط �ضعفنا حني يطعن بع�ضنا بالبع�س �الآخر 

ال حبا بالوطن و�إمنا حبا باحلزب و�لع�ضرة و�مل�ضلحة �لفردية ..
الزل��ت �تذك��ر ق��ول مل�ض��وؤول م���رسي يف عه��د ح�ضني مب��ارك عن 
فعالي��ة الأحدى �جلماع��ات يف �لقاهرة .. قال ل�ضنا يف �لعر�ق لنقبل 
�أن ت�ضتعر���س �ي جه��ة يف �ضو�رع �لقاهرة خ��ارج �إطار �لدولة كما 
تفعل �مللي�ضيات يف �لعر�ق .. نعم و�جهتهم قو�ت �الأمن حفاظا على 

قانون �لدولة ..!!
�حرتم قانون وطنك يف �لد�خل �ضيهابه من يف �خلارج!!

�حم��د �ضحن: مو�لي��د 2003 ر�ض��ب يف �ضفه �ضنتني، ف��ال مدر�ضته 
تقبل با�ضتمر�ره وال �مل�ضائية ��ضتقبلته نظر� ل�ضغر �ضنه..

�ضمتن��ا عل��ى �لنفاي��ات �لتي متل��ئ �ل�ض��و�رع �ملتهرئ��ة و�رت�ضينا 
�لف�ض��اد وقبلنا بر�ضوة �لقا�ضي و�ل�ضاب��ط، و�عتدنا على موت �هلنا 
و�حبتن��ا يف �لتفج��ر�ت لك��ن كيف ن�ضم��ت ونحن ن�ضاه��د م�ضتوى 
�لتعلي��م ينه��ار ب�ض��كل �رسي��ع، هب��وط �د�ء وز�رة �لرتبي��ة لهذ� �حلد 
�ملرعب يعني �ننا �ضن�ضتقبل �جياال هد�مة، يعني �ننا نقبل �ن نورث 

�جيالنا �خلر�ب و�لتخلف..

أجمل تعليق في الفيس بوك

-�حل�ضني ..
مبد�أ ..وموقف .. وبطولة ..

ال ��ضتعر����س م�رسح��ي ودم��وي يوؤديه �جلهلة عل��ى خ�ضبات �لوهم 
و�خلر�فة ..

م��ن �حب �حل�ض��ني فلي�ضاهم - ول��و بكلمة - باإيق��اف نزيف �جلهل 
هذ� ..

من اخترع
 الهاتف النقال

تأسيس منظمة األغذية 
والزراعة )الفاو(

ألول مرة في تاريخها بفيلم عن أصغر مطلقة 
في العالم.. تنال اليمن جائزة االوسكار

ب��د�أت �رسكة لو�ضت تكنولوجيز بعمل جت��ارب على �خرت�ع هاتٍف حمموٍل 
يف عام 1947، لكْن مْل يحالفها �حلظ لتكون �ضاحبِة هذ� �الخرت�ع، و�إمنا 
�ضاح��ُب ه��ذ� �الخرت�ع ه��و �الأمريكي مارت��ن لور�ن�س كوب��ر ويعّد مارتن 
�أول م��ن �خ��رتع هاتفًا ال�ضلكي��ًا وح�ضل على بر�ءة �خرت�ع��ه، قبل �أن يتم 
�خ��رت�ع �لهو�تف �لنقالة كان يقت�رس تو�جدها د�خل �ل�ضيار�ت فقط حيث 
كان��ت ج��زء�ً ال يتجز�أ م��ن �ل�ضيار�ت، وبع��د ذلك ظهرت �لفك��رة لدى كوبر 
ب��اأّن ال تقت�رس وظيفة هذ� �جلهاز د�خل �ل�ضيار�ت فقط، بل فكر يف جعلها 
�ضهل��ة �حلمل وميكن ��ضتخد�مها طو�ل �لوق��ت وتكون يف متناول �جلميع، 
حي��ث قام كوبر باقرت�ح م�ضابقة بني مهند�ض��ي �رسكة موتوروال لت�ضميم 
من��وذٍج �أّويّل ل�ض��كِل �لهاتف �ملحمول، وقد فاج��اأ مارتن �جلميع حني قام 
باإج��ر�ء مكامل��ٍة هاتفي��ٍة يف موؤمت��ر عقدته �رسك��ة موت��وروال، حيث قام 
كوبر بالنزول �إىل �ل�ض��ارع و��ضطحب معه �أحد �ل�ضحفيني الإجر�ء مكاملٍة 
هاتفي��ة يف �ل�ضارع وكانت هذه �ملكاملة مبثابة �ضدمة للعامل �أجمع بهذ� 
�الخ��رت�ع �لعظيم، كان يزن هذ� �لهاتف �ملحمول كيلو غر�مًا و�حد�ً، وبعد 

عدِة حماوالت مّت تقليل وزن �لهاتف �إىل ن�ضف كيلو غر�م.

ح��دث يف مثل ه��ذ� �ليوم من عام 1945 تاأ�ضي�س  منظم��ة �الأغذية و�لزر�عة 
لالأمم �ملتحدة "�لفاو"، يف مدينة كويبيك، كند�و يف عام 1951 مت نقل �ملقر 
�لرئي�ضي للمنظمة من و��ضنطن دي �ضي، �لواليات �ملتحدة �إىل روما، �إيطاليا،  

حتى �لثامن من �أغ�ضط�س 2013، يبلغ عدد �أع�ضاء �ملنظمة 194 دولة.
و�لف��او ه��ي منظم��ة متخ�ض�ضة تابعة ل��الأمم �ملتحدة تقود �جله��ود �لدولية 

للق�ضاء على �جلوع يف �لعامل، ويقوم باإد�رتها خو�ضيه غر�زيانو د��ضيلفا. 
ور�ضال��ة �ملنظمة �لنهو���س مب�ضتويات �لتغذي��ة وحت�ضني �لق��درة �الإنتاجية 
�لزر�عي��ة وترقي��ة �الأو�ض��اع �ملعي�ضي��ة ل�ض��كان �لري��ف و�الإ�ضه��ام يف من��و 
�القت�ض��اد �لعاملي وحتقيق �الأم��ن �لغذ�ئي للجميع هو غاي��ة �لفاو، و�لتاأكد 
من �إمكانية و�ضول غذ�ء عايل �جلودة للنا�س على �أ�ض�س يومية حيث ي�ضتطيع 
�لفرد �أن يعي�س عي�ضة ن�ضطة �ضحية وجيدة. هناك جماالن من جماالت �لعمل 
�لرئي�ضي��ة يف �ملنظمة– �مل�ضاو�ة ب��ني �جلن�ضني و�حلوكمة – مدجمان متامًا 

يف طريقة �لتنفيذ من خالل خطط �لعمل �خلا�ضة باالأهد�ف �ال�ضرت�تيجية.
و ترك��ز �ملنظم��ة يف جمال �حلوكمة على �لقو�ع��د و�لعمليات �لتي توؤثر على 
�لتفاع��ل بني �الأطر�ف �لفاعلة �حلكومية وغر �حلكومية يف �ضتى �لقطاعات. 

 �أعلن��ت �أكادميي��ة فن��ون وعل��وم �ل�ضينم��ا �أن 85 بل��د� تتناف���س عل��ى جائزة 
�الأو�ضكار الأف�ضل فيلم بلغة �أجنبية لعام 2017، من بينها �ليمن �لتي ت�ضارك 
يف �مل�ضابق��ة للم��رة �الأوىل.  وذك��رت �الأكادميية �أن جممل �الأف��الم �ملر�ضحة 
لني��ل جائ��زة �الأو�ضكار عن فئة �أف�ض��ل فيلم �أجنبي يف �مل�ضابق��ة �ل� 89 لعام 
2017، تتناول ق�ضايا �جتماعية هامة ومن بينها �لفيلم �ليمني "�أنا جنوم 
بن��ت �لعا�رسة ومطلق������ة" للمخرجة خديجة �ل�ضالمي، و�لذي قامت بت�ضويره 
�رس� يف �ليمن. ويروي �لفيلم ق�ضة حدثت يف مدينة �ضنعاء عام 2014، حيث 
�أجرت عائلة جنوم �بنتها �لبالغة من �لعمر ع�رس �ضنو�ت، على �لزو�ج من رجل 
يكره��ا بع�رسين عام��ا. و�ضلطت �ملخرج��ة �ليمنية �ل�ضوء عل��ى حياة �لطفلة 
�لريئ��ة �لت��ي كانت تظن ب��اأن �لزو�ج "هو ف�ضت��ان �أبي�س وحل��م بال�ضعادة"، 
لكنه��ا وجدت �أنها تعي���س يف ما ي�ضبه �لكابو�س بع��د �أن تعر�ضت لالغت�ضاب 
�لزوج��ي ليل��ة زفافها ثم عا�ضت يف �الأيام �لتالي��ة يف جو من �لعنف �جل�ضدي 
و�ملعنوي من �رسب و�ضتم و�إهانة �إىل �أن متكنت من �لهرب من بيتها و�للجوء 
�إىل �لق�ض��اء يف �لعا�ضمة �ل��ذي �أن�ضفها يف �لنهاية ومكنها من �حل�ضول على 
�لطالق �لذي �ضّكل �ضابقة يف بالد ال متلك قانونا مينع �لزو�ج من �لقا�رس�ت.

سيلفيهل تعلم في مثل 

متقاطعة كلمات

ق��د يعّر���س �لغي��اب �لطوي��ل ع��ن 
وبع���س  �للح��وم  �ملن��زل 

يف  �ملحفوظ��ة  �الأطعم��ة 
ج��ر�ء  للتل��ف  �لثالج��ة 
�لكهرب��اء  �نقط��اع 
جت��ب  ولذل��ك  �أحيان��ا، 
�ضالحية  م��دى  معرف��ة 
يف  �ملحف��وظ  �لطع��ام 

�لثالجة.
والأن ذوبان �للحوم و�إعادة 

جتميدها ق��د يوؤدي �ىل �لت�ضّمم 
�لغذ�ئ��ي، وج��ب �حلذر م��ن تعر�س 

�لطعام للذوبان لفرت�ت طويلة.
والأج��ل معرف��ة م��ا �إذ� كان��ت ه��ذه �الأطعم��ة 
�ضاحل��ة �أم ال ج��ر�ء �نقطاع �لكهرب��اء، �ضنقدم 
�إليك حيلة ب�ضيطة للغاية �ضتحول دون تخّل�ضك 
م��ن �الأطعم��ة �ملوج��ودة يف �لثالج��ة ب�ضب��ب 
ع��دم معرفتك م��دى �ضالحيته��ا وم��ا �إذ� كان 
�نقط��ع �لتيار �لكهربائ��ي يف غيابك، ميكنك �أن 

ت�ضتخدمها قب��ل غيابك عن �ملنزل 
لف��رتة طويلة. وتتمث��ل �حليلة 
يف و�ضعك ك��وب من �ملاء 
)�لفري��زر(  �لثالج��ة  يف 
حتى يجمد �ملاء فيه، ثم 
و�ضع عملة معدنية على 
�ملتثل��ج،  �مل��اء  �ضط��ح 
كفي��ال  ذل��ك  و�ضيك��ون 
مبعرفت��ك ملدى �ضالحية 

�لطعام.
ف��اإذ� ظل��ت �لقطع��ة �ملعدني��ة 
و�ضط��ه  يف  �أو  �لك��وب  �أعل��ى  يف 
فذلك يعني �أن �لتي��ار �لكهربائي مل ينقطع و�أن 
�الأطعم��ة �ملحفوظة يف �لّر�د ما تز�ل يف حالة 
جيدة و�ضاحلة لالأكل، �أما �إذ� وجدتها يف �أ�ضفل 
�لكوب ف�ضيكون علي��ك رمي �الأطعمة على �لفور 
الأن ه��ذ� يعني �أن �لتيار �نقط��ع يف غيابك و�أن 
�ملاء تعّر�س للذوب��ان يف هذ� �لوقت و�الأطعمة 

كاللحوم مثال مل تعد طبًعا �ضاحلة لالأكل.

أغرب العقوبات التي قطعة نقود في الثالجة وقاية للطعام من الفساد خالل غيابك
أصدرها القضاء

أغرب القوانين في أمريكا

�أفقيًا 
بالعامل متحف  �قدم   1

�لقر�ن يف  �سورة   o بر�ق   2
للند�ء   o �لتجارب  م���ا تعطيه   o للتعريف   3

معكو�سة
معكو�سة �رهاق   o للود�ع   o بيان  ن�سف   4

نعمره  o جنبي  باال  نحن   5
بالر��س توجد  قد  ح�سرة   o جزم  حرف   6

للتمن���ي   o موؤن���ث  ��س���م   o مت�سابه���ان   7
معكو�سة

مكافاآت  o مت�سابهات   8
9 �ملط���ر �خلفي���ف �للطي���ف o بي���ت �لدجاج 

معكو�سة
o طعم  o �سقيق �الم  10 ن�س���ف كلمة غايل 

�ل�سرب

عاموديًا
1 �ول غزوة غز�ها �لر�سول عليه �ل�سالة 

و�ل�سالم
معكو�سة طعام   o مبعرثة  ليايل  كلمة   2

مت�سابهات  o �البوين  �حد   3
�لرحمن عر�س  ملوته  �هتز   4

�لغناء من  نوع   5
�الر�سي���ة  �جلاذبي���ة  قان���ون  مكت�س���ف   6

معكو�سة
بحر  o �لرطب  من  ي�سيل  �سيء   7

مهرج  o ر�مي  كلمة  ن�سف   8
معكو�سة مغلق   o ق�سب  من  قلم   9

10 ع�س���ا ت�ستخ���دم يف لعب���ة �لبلي���اردو 
معكو�سة

هذا اليوم


