
عل��ى م��ر الع�صور ت��داول النا�س العديد م��ن العادات 
والت��ي بق��ي بع�صه��ا واختف��ى بع�صها الآخ��ر، ومن 
�صم��ن الع��ادات كانت قي��ام بع���س النا���س بتغيري 
اأ�صكال جماجمهم اإم��ا لإبراز انتمائهم لأحد الأعراق 
اأو باعتباره �صكًل جمالًيا، ويف هذا املقال �صنعر�س 

عليكم ق�ص�س بع�س هوؤلء النا�س.
يف ع���ر البلي�صتو�صني كان �ص��كان اأ�صرتاليا القداما 
يقوم��ون بت�صطي��ح جماجمه��م م��ن اخلل��ف، وقد مت 
العثور عل��ى جماجم م�صطحة م��ن اخللف يف منطقة 
وكان��ت  فيكتوري��ا،  �صم��ال  يف   Kow Swamp
اجلماج��م التي عرث عليها م�صطحة من كرثت ال�صغط 

امل�صتمر عليها يف مرحلة الطفولة.
الب��ريو هي اأحد دول اأمريكا اجلنوبية، وقد مت العثور 
عل��ى حفريات جلماجم ذات �ص��كل غريب فيها، وبعد 
فح�صها تبني اأنها لل�صكان القدامى للبريو، وقد كانوا 
يف ذلك الوقت يتعمدون ت�صطيح العظام الأمامية من 
جماج��م الأطفال الر�ص��ع، وقد كان��وا يعتربون هذه 

العادة �صورة من �صور اجلمال.
��ا مت العث��ور فيها على بقاي��ا اأ�صخا�س  باري���س اأي�صً

قام��وا بتعدي��ل اأ�ص��كال جماجمه��م، ومث��ال ذلك ما 
وجدوه يف تاب��وت توما�س كرافن الذي كان مدفوًنا 
يف اأح��د مقابر باري�س يف �ص��ان موري�س، حيث تبني 
اأن��ه كان م��ن الأ�صخا���س الذي��ن مت التعدي��ل عل��ى 

جمجمتهم وذلك مبدها ب�صكل غريب.

ا قام �صكان هنغاريا القدامى باإجراء التعديلت  اأي�صً
عل��ى اأ�ص��كال جماجمه��م، ولك��ن مل تك��ن تغيرياتهم 
كث��رية، وكان التغي��ري فقط عل��ى املنطق��ة الق�صوى 
م��ن اجلمجمة، كما مت اإيج��اد اأكرث من 200 جمجمة 
كوري��ا  يف   Yean-ri الأث��ري  املوق��ع  معدل��ة. 
اجلنوبية ما هو اإل عبارة عن مقربة قدمية من جايا 
الكونفدرالي��ة، ويعر���س فيه جمموع��ة من اجلماجم 
القدمي��ة الت��ي تعود للق��رن الرابع حي��ث كان النا�س 
يف ذل��ك احل��ني يقوم��ون بت�صطيح العظ��ام الأمامية 
 Onavas مدين��ة  يف  ب�صم��ادة.  اجلمجم��ة  م��ن 
املعروف��ة حالًي��ا با�ص��م الولي��ة املك�صيكي��ة مت اأخذ 
جمموع��ة من بقاي��ا الأ�صخا���س يف مق��ربة لدرا�صة 
الهي��اكل العظمي��ة، وقد مت الو�ص��ول اإىل اأن اأكرث من 
50 باملائة من اأموات املقربة مت تعديل جماجمهم 

بحيث تظهر اجلبهة باأنها م�صطحة.
يف جمهوري��ة الكونغو الدميقراطية يف و�صط اأفريقيا 
يتم ربط ال�صماد على روؤو�س الأطفال الر�صع لت�صبح 
اأه��ايل جمهوري��ة  الأعل��ى، وق��د كان  اإىل  مم��دودة 

الكونغو يعتربون هذا العمل �صكل من اأ�صكال الفن.
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حقيق��ة مثبت��ة علمًي��ا، اأن الرج��ال ميل��ون م��ن الت�صوق من 
اأول 20 دقيق��ة، بينم��ا ل ت�صع��ر املراأة باملل��ل اإل بعد مرور 
4 �صاع��ات على رحلة الت�صوق. كث��ري من الأزواج ي�صعرون 
باملعان��اة خ��لل ا�صطحاب زوجاته��م اإىل الأ�ص��واق، لذلك 
ج��اء م��ول �صين��ي بفك��رة جدي��دة ُتريحه��م من حم��ل هذا 
العبء؛ فافتتح��ت ح�صانة للعناية به��م، وال�صرتخاء اأثناء 
انتظ��ار زوجاته��م. وكل م��ا عل��ى الزوج��ات القي��ام به هو 
و�ص��ع اأزواجه��ن يف احل�صانة التي تق��ع يف الطابق الثالث 
من فانكي مول يف حمافظ��ة مينهاجن يف �صنغهاي. يق�صي 
الأزواج الوقت بالراح��ة، وال�صرتخاء واجللو�س على كر�صي 
التدلي��ك، وم�صاه��دة التلف��از، وق��راءة املج��لت، كما توجد 
ثلجة جمه��زة بامل�روبات والوجب��ات اخلفيفة. ويعد هذا 
خيار اأف�صل من انتظار الأزواج يف مقاهي املول، وما مييز 
احل�صانة اأنها جماني��ة، وخم�ص�صة للأزواج الذين يكرهون 

الت�صوق. 

كاريكاتير

هذه الزاوية لرصد اهم القضايا 
والتعليقات التي يتندر بها العراقيون عبر 

مواقع التواصل االجتماعي 

قالوا في صفحاتهم:

م�صطف��ى �ص��ايف: اكو �ص��ي ا�صم��ه emotional abuse يعن��ي انه �صخ�س 
عن��ده عاطفة جت��اه �صي او �صخ�س مع��ني وهالعاطفة ي�صتغلوه��ا حتى يخلوه 
ي�صوي �صي هو لو فكر بعقله قبل عاطفته مچان �صواه، يعني ي�صتغلون م�صاعره 
مث��ل، �صخ���س ابوه يكوله اإذا حتبن��ي وتريد اأر�صى عليك �ص��وي فلن �صغلة او 
 emotional ت��زوج فلن��ة او عوف �صديقك ف��لن او ادخل فلن كلية، ه��ذا
abuse الزوجة من تخلي زوجها كل يوم يو�صلها لل�صغل حتى يثبت انه هو 
em -  يحبه��ا مع انه هال�صي ديتعبه وه��ي تكدر ت�صوق �صيارة بنف�صها ، هذا
tional abuse الولد ايل يخلي حبيبته تغري لب�صها وت�رفاتها ع مود تثبت 
ان��ه ه��ي حتب��ه، emotional abuse رجل الدي��ن من ي�صتغل ح��ب النا�س 
لدينه��م وينطيه��م اوامر م��و منطقية ينفذوه��ا اذا يري��دون اهلل ير�صى عليهم، 
emotional abuse ال�صخ���س ايل ح��اب دينه اذا حچيتله عن اي نظرية 
علمي��ة تعار���س دينه ، حيعرت�س ويغ�صب مو لأن ه��و فكر بالنظرية ودر�صها 
و�صافه��ا غلط ب�س لأن م�صاع��ره متحكمة بيه لدرجة يخاف من اي فكرة ممكن 
تقلل م��ن هامل�صاعر وتخليها عقلنية، يخاف ي��روح يبحث ويفهمها وي�صوف 
�صن��و ن�صها وه��ل هي فعل تعار�س دينه ؟ و�صنو الدلة عليها ؟ لأن متعلم من 
�صغ��ره انه حرام ت�صاأل، ح��رام تقره معلومات ل دينية، ح��رام ت�صتف�ر باأمور 
em -  عقلك ما ي�صتوعبها، واذا �صاأل يعتربوه ارتكب خطاأ وخيب ظنهم ! هذا
tional abuse طبيع��ي انه تكون عن��دك م�صاعر جتاه نا�س او جتاه فكرة 
ب�س هامل�صاعر ما لزم تعر�صك لل�صتغلل ، ما لزم تخليك تتبعها وتت�رف 
�صغ��لت عقلك م��و را�صي عنها، ما لزم تخليك مو موؤه��ل لأي نقا�س  ما لزم 
تخلي��ك عاي���س داخل بالون��ة ماتك��در تطلع منها وم��ا تعرف �صك��و خارجها  
امل�صاع��ر ايل تقيدك وتخاف تخ�رها جازف بيها واذا بقت عندك معناها هي 

حقيقية وت�صتحقك
 احمد ال�صيخ ماجد: عن الدبابة التي �صحقت الطفل !

�صاه��دت م��رة فيديو عر�صت��ه و�صائل الإع��لم الداع�صي��ة، كان ل�صخ�س اأرتدى 
البدل��ة التي ي�صعها الدواع���س على اأج�صاد ال�صحايا.. كان ال�صحية واقفًا اأمام 
دباب��ة كب��رية تريد ان ت�صحق��ه، وكانت يداه ورجله مقيدت��ان، لكنه حاول ان 
يتدح��رج خ�صية من و�صول الدباب��ة جل�صده..لكنها و�صلت اإليه اخرياً، وو�صعوا 
الكام��ريا عل��ى ج�صمه بع��د ان �صحقت��ه الدباب��ة.. كان امل�صهد مريع��ا، عظامه 

ة، وحلمه متناثرا على الأر�س، والدماء ل�صقت على اأر�صية ال�صارع. مك�ررَ
حزن��ت ج��داً عل��ى حماولته الت��ي ف�صلت يف اخلل���س من الدباب��ة.. تخيل ان 
ج�صدك ينتظر دبابة ت�صحق عليه، وانت واقف ل ت�صتطيع فعل �صيء! �صعرت اأنه 

مثل غريق و�صط بحر، ل يحتوي حتى على "ك�صايه"!
موؤخ��راً، اأنت���ر فيديو ُيقال اأنه لق��وات عراقية، ي�صحقون في��ه على مراهقا يف 
الدباب��ة.. �صخ�صي��ًا، ل�صت متاأكدا من �صح��ة هذا الفيديو، فح�ص��ب متابعتي ان 
املعرك��ة للآن نظيفة، والقوات العراقية حري�صة للحفاظ على املدنيني، واأهال 

املناطق املحتلة.
لك��ن ان �ص��ح، فهو ميث��ل كارثة عظمى، ينبغ��ي ان ُيحا�صب م��ن فعلها.. هناك 
الكث��ري من املدفوع��ني يحاولون ت�صويه املعركة عاملي��ًا، لأن ا�صتمرار اخلراب 
العراق��ي من م�صلحته��م، واأولوياتهم! والنتهاكات الت��ي ح�صلت يف املعارك 
ال�صابق��ة، كان��ت من العرو���س امل�صتمرة حل��روب الوكال��ة، والنيابة بني دول 
اجل��وار، �صِمه��ا م��ا �صئ��ت!.. اإ�صاف��ة اإىل ان هذه النته��اكات �صتخل��ق كراهية 
اجتماعي��ة كبرية، �صُتخلق انته��اكات اخرى، و�رخ �صيا�صي عميق من ال�صعب 

ان يلتئم. وهذه الأفعال ل تليق ال بالدواع�س واملجرمني !
نتمن��ى ان يثب��ت اأ�صح��اب ال�صاأن اأنه غ��ري �صحيح، ول حاج��ة للتربيرات، فل 

�صيء يف الدنيا، ُيربر مثل هذه الأفعال.

أجمل تعليق في الفيسبوك

ل��ن جتد اأغبى من العن�رية اأب��داً، اأفراد يعتربون اأنف�صه��م مميزين عن غريهم 
بناء على اأ�صياء �صخيفة مل يختاروها ومل ي�صنعوها، ثم يعتربونها اإجناز.*

هيئة اإلذاعة البريطانية 
تبدأ خدمتها اإلذاعية في 

لماذا تشعر بغصة في الحلق 
قبل البكاء؟

رواية من جملة واحدة تفوز 
بـ 10 آالف جنيه إسترليني

ح��دث يف مث��ل هذا الي��وم من ع��ام 1922 بدء هيئ��ة الإذاع��ة الربيطانية 
خدمته��ا الإذاعية يف اململكة املتح��دة، وهي هيئة اعلمية م�صتقلة وكانت 

قد تاأ�ص�صت على يد جمموعة من ال�ركات اخلا�صة.
تت�صم �صيا�صة تناول وتقدمي الأخبار يف هيئة الإذاعة الربيطانية بال�صفافية 
واحلي��اد اإىل حد بعي��د يف تناول الق�صايا العاملية يف عامل ي�صوده اختلف 
�صدي��د يف الآراء والقناعات ال�صيا�صية، وان  حياده��ا كموؤ�ص�صة اإعلمية هو 
نتيج��ة لع��دم تلقيه��ا اأي دعم حكومي ل م��ن احلكوم��ة الربيطانية ول من 
حكوم��ة اأخرى بل اإن متويلها ال�صخم ب�صبكة قنواتها التلفزيونية الف�صائية 
واملحلية والإذاعات التي تديرها ياأتي ب�صكل مبا�ر من املواطن الربيطاين 
ومن خلل ال�رائب التي ت�صعها الدولة على كل جهاز تلفاز يف بريطانيا 
الذي يف حال امتلكه على مالكه اأن يدفع �ريبة �صنوية جتمعها احلكومة 
الربيطاني��ة لت�ص��كل ميزاني��ة عتيدة تذه��ب لتمويل البي بي �ص��ي بفروعها 

املختلفة.

ح��ني تكون على و�صك البكاء اأو حني متنع نف�صك من البكاء، فاإنك ت�صعر بغ�صة 
اأو مبا ي�صبه الكتلة املزعجة يف احللق، فما �صبب هذا ال�صعور؟

بح�ص��ب ع��امل النف���س ال�ري��ري “Ad Vingerhoets” فهذا كل��ه جزء من 
ا�صتجاب��ة الهروب اأو املواجهة. حني ن�صع��ر بال�صغط، فاإن اأج�صادنا تكون على 
ا�صتعداد اإما ملواجهة العقبة اأو الهروب من احلدث. حينها تت�صارع دقات القلب، 
ويرتف��ع �صغط ال��دم، كما يزيد معدل التنف�س. وكلم��ا زاد التنف�س كلما اأثر على 
الع�صلت التي تتحكم يف فتح احللق والتي ُت�صمى املزمار )منت�صف احلنجرة(. 
يتو�ص��ع املزم��ار لل�صماح بتدفق اله��واء خلل ال�صتعداد لله��روب اأو املواجهة. 
املزمار هو حيث تاأتي تلك الغ�صة التي ت�صعر بها، و�صبب هذا ال�صعور له علقة 
بتوت��ر الع�صلت واملزمار، وهن��اك تف�صريان.لتف�صري الأول، اأنه حني حتاول اأن 
تبلع الريق )العملية التي تتطلب اإغلق املزمار( �صد تو�صع املزمار الذي حدث 
نتيجة ال�صعور بالرغبة يف البكاء، فاأنت هنا تت�صبب يف خلق توتر يف ع�صلت 

هذه املنطقة، وبالتايل ال�صعور بكتلة مزعجة وهي ما ن�صميها بالغ�صة.

فازت رواي��ة الكاتب الإيرلندي مايك ماكورماك "Solar Bones"، وهي 
تتك��ون م��ن جملة واح��دة دون انقط��اع، فازت بجائ��زة غول��د �صميث لعام 

اإ�صرتليني. 10 اآلف جنيه  2016، وقيمتها 
والرواي��ة، الت��ي اأ�صدرتها دار ن�ر "ترامب بر���س"، حتكي ذكريات مهند�س 

يدعى ماركو�س كونواي بعد اأن عاد لفرتة وجيزة من املوت.
وماركو�س هو الكاتب الإيرلن��دي الثالث الذي يفوز باجلائزة منذ انطلقها 

عام 2013.
وق��ال الربوفي�صور بليك موري�ص��ون رئي�س فريق املحكم��ني للجائزة: "اإنها 
ك���رت القوالب.. رغ��م اأن مو�صوع الرواية، قد يبدو معت��ادا، اإل اأنه يلم�س 
جوانب يف حياتنا، مثل ال�صيا�صة والأ�رة والفن والزواج وال�صحة والبيئة"، 

م�صريا اإىل اأن اأحداث الرواية تقع على مدار �صاعات قليلة يف يوم واحد".
م��ن جهته، دعا ماكورماك البالغ م��ن العمر 51 عاما، النا�رين اإىل حتمل 

خماطر التجارب الإبداعية.

سيلفيهل تعلم في مثل
هذا اليوم

متقاطعة كلماتالفرق اوجد 

ع��ام  الأمريكي��ة  الرئا�صي��ة  النتخاب��ات  من��ذ 
1968 ج��رت الع��ادة اأن يقوم ط��لب مدر�صة 
ب��الإدلء  البتدائي��ة  فرانكل��ني  بنجام��ني 
باأ�صواته��م يف حماكاة للنتخاب��ات الر�صمية. 
وعل��ى م��دى 48 عاًم��ا كانت النتائ��ج مطابقة 
متاًما مل��ا يجري على اأر�س الواق��ع، فقد توقع 
الطلب روؤ�صاء الوليات املتحدة بدقة منذ عام 

!1968
كل اأربعة اأعوام، وقبل اأيام معدودة من انطلق 
النتخابات، تفتت��ح مدر�صة بنجامني فرانكلني 
�صناديق النتخابات وتدعو طلبها من ريا�س 
الأطفال وحت��ى ال�صف اخلام���س البتدائي اإىل 
الق��رتاع، لتوقع اأي من املر�صح��نينْ ي�صتحق اأن 

يكون رئي�س الوليات املتحدة.
يق�صي الط��لب عدة اأ�صه��ر يف معرفة كل �صيء 

ع��ن املر�صحني، من حي��ث ال�صيا�ص��ة والق�صايا 
احلقيقي��ة ب��دًل من الرتكي��ز عل��ى ال�صخ�صية اأو 
ال�صعبي��ة. يتم احلدي��ث عن احلقائ��ق والق�صايا 
الدقيق��ة، ويتم و�صعها يف ج��دول بيانات اأمام 
الط��لب ملناق�صتها. تتم الإ�ص��ارة للمر�صحني ب� 
“املر�صح اأ – املر�صح ب”. واأخرًيا يكون الطلب 
جاهزي��ن للقرتاع، ويتكرر ه��ذا ال�صيناريو منذ 

الرئي�س نيك�صون عام 1968.
وموؤخ��ًرا، انته��ى ط��لب املدر�ص��ة م��ن الإدلء 
باأ�صواته��م له��ذا الع��ام، لك��ن النتائ��ج مل تاأِت 
كما توقعها الط��لب. وبعد ح�صاب الأ�صوات مت 
الإعلن عن الفائز، وهي املر�صحة الدميقراطية 
هي��لري كلينتون بن�صبة %52 وجمموع 277 
�صوًت��ا، يف حني اأن املر�صح الدميقراطي دونالد 

ترامب ح�صل على 230 �صوًتا بن�صبة 43%. 

مدرسة ابتدائية أمريكية توقعت نتائج االنتخابات 
الرئاسية بدقة على مدى 48 عاما

حضانة لرعاية األزواج أثناء 
انتظار زوجاتهم!

ناس غيروا اشكال جماجمهم ألسباب غريبة

�أفقيًا 
كلثوم �أم  �شعره  من  غنت  �لذي  �حلمد�ين   1

�شغري �شندوق   o يبني  من   2
و�لإ�شالم �أدرك �جلاهلية  من   o �ل�شماء  من   3

ح�شم  o و�لتايل  �لنتيجة   4
ثقيل عبء   o جازمة  نفي  �أد�ة   5

 o جميل���ة  �أفالمه���ا  م���ن  م�شري���ة  ممثل���ة   6
مت�شابهان
�أبنائي  7

ور�ء  o و�نتهى  ن�شب   8
9 طبي���ب وع���امل وفيل�ش���وف م�شل���م ول���د يف 

دم�شق وتويف يف �لقاهرة
نافع بن  عقبة  بناها  �أفريقية  مدينة   10

عاموديًا
�لجتماع علم  �أ�شا�س  مقدمته   1

�خلري  توقع   o �خل�شب  �ألو�ن  من  لون   2
�أو �ل�شر

ل�شق ما   o موؤنب  مر�قب   3
نا�شج غري   o لذيذ  �شاخن  �شر�ب   4

�أعجمي موؤنث  ��شم   o فرعون   5
ليت  o �أبد�  ك�شره  ميكن  ل   6

)مبعرثة( بد�نة   o و�شخة  مائية  نقعة   7
عفنا ي�شبح   o بي�شة  ن�شف   8

)معكو�شة(. طرف   o �أحدهم  عند  تربى  من   9
حاجز  o �لعرب  �شعر�ء  �شاعر   10

ً


