
يف 8 ماي��و 1886 متك��ن �صي��ديل �أمريكي 
يدع��ى ج��ون �صتي��ث مبربت��ون م��ن تركي��ب 
منتج بدي��ل للكحول من خ��ال �إ�صافة ثاين 
�أك�صيد �لكربون �إىل �ملياه مع حمليات ومادة 
"�لك��وك" �مل�صتخرج��ة م��ن ورق �لكوكايني 
ونكهة "�لكوال" �مل�صتقة من بذور نبتة �لكوال 
�لت��ي حتتوي عل��ى مادة �لكافي��ني. وتو�صل 
مبربت��ون �إىل �نتاج �ل���ر�ب �ملعروف �ليوم 
با�صم "ك��وال"، وكان �ل�ر�ب يباع يف 
�صنت��ه �الأوىل يف �ل�صيدلي��ة حت��ت 
"ناف��ورة ���ر�ب �ل�صود�"  ��ص��م 
باعتباره نوعا من �لدو�ء �لذي 
يق��وي �الأع�ص��اب ويخفف من 
�آالم �لر�أ���س، كم��ا ي�صاعد على 
عملية �له�صم. لكن ومع تطور 
�لط��ب و�لعلم مع��ا، مت �لك�صف 
عم��ا يخفيه ذل��ك �مل�روب من 
�أخطار على ج�ص��م �الن�صان و�لتي 
تبد�أ �آثارها علي��ه يف �لدقائق �الأوىل 

من �ربها.
�أول ع�ر دقائق:

بعد �لفر�غ من �رب قنينة من �صعة 330 مل 
يكون �لفرد ق��د ��صتهلك ما يقارب 25 غر�ما 
م��ن �ل�صك��ر �أي ما يعادل 7 قط��ع وهي كمية 
كب��رية، حي��ث �ن ه��ذ� �ملع��دل �لطبيعي من 
�ل�صك��ر �لذي يدخ��ل ج�صم �الن�ص��ان يف �ليوم 
�لكام��ل، �إال �ن حام���س �لف�صفوري �ملوجود 
يف �مل���روب يقلل من �ل�صع��ور بذلك و�لذي 

بدوره يوؤثر يف �لكلى
بعد ع�رين دقيقة:

�رتف��اع ن�صبة �ل�صك��ر يف �جل�ص��م ب�صكل حاد 
مم��ا يجرب �لبنكريا�س عل��ى �نتاج �الن�صولني 
بق��وة فهو وحده ميك��ن �ن ي�صاعد يف حتويل 

�لفائ�س �ل�صخم من �ل�صكر �إىل دهون.
بعد �أربعني دقيقة:

يت��م �مت�صا���س كمية كب��رية م��ن �لكافيني 
�ملوج��ودة بالعلب��ة ب�ص��كل كام��ل م��ن قب��ل 
�جل�ص��م ي��وؤدي ذل��ك �إىل تو�ص��ع بوؤب��وؤ �لعني، 

و�رتف��اع �صغط �ل��دم، ويف �لوقت نف�صه فان 
خم��زون �ل�صكر يف �لكب��د ي�صبح فائ�صا على 
قدرة حتمله، مما يت�صبب يف �إطاق �ل�صكر يف 

�لدم.
بعد 45 دقيقة:

يب��د�أ �جل�ص��م بانت��اج �ملزيد م��ن �لدوبامني 
وه��و �لهرم��ون �مل�ص��وؤول ع��ن �ل�صع��ادة يف 
�لدم��اغ )�أي نف�س رد �لفع��ل يف حالة تناول 

�لهريوين( 
خال �صاعة:

�لزن��ك  م��ع  �لفو�صفوري��ك  حام���س  يتح��د 
و�لكال�ص��وم و�ملغنيزيوم يف �الأمعاء �لدقيقة 
مم��ا يعطيها ن�صاط��ا قويا يح��رم �جل�صم من 
�ال�صتف��ادة من تل��ك �ملع��ادن باالإ�صافة �إىل 

�ملاء و�ل�صوديوم فيفقده �جل�صم.
بعد �صاعة:

يحدث �نخفا�س �ريع لن�صبة �ل�صكر يف �لدم، 
وم�صت��وى �لطاقة �صو�ء �لبدنية و�لعقلية، مما 

يوؤدي �إىل �خلمول و�الكتئاب.
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�لدميقر�طي��ة  �ملر�صح��ة  كلينت��ون،  هي��اري  �حتف��ت 
�ملفرت�ص��ة النتخاب��ات �لرئا�ص��ة �الأمريكي��ة، بحفيده��ا 
�جلديد، ب�صورة "عائلية". ون�رت كلينتون، على ح�صابها 
بتوي��رت، �صورة لها وهي حتت�صن حفيدها ويجل�س قربها 

زوجه��ا �لرئي�س �الأ�صب��ق بيل كلينت��ون. وعلقت وزيرة 
�خلارجي��ة �ل�صابق��ة عل��ى �ل�ص��ورة بالقول 

�إيدن،  "وجودن��ا قرب حفيدنا �جلدي��د، 
مبعث للبهجة." وكانت �بنة هياري 

كلينت��ون، ت�صيل�ص��ي، �لبالغ��ة م��ن 
�أعلن��ت،  ق��د  عام��ا،   36 �لعم��ر 
طفله��ا  والدة  �ملا�ص��ي،  �ل�صب��ت 
�ي��دن. و�يدن لي�س �أول حفيد لبيل 
وهياري، فت�صيل�صي كانت �جنبت 

عام 2014 مولودتها �الأوىل �لتي 
�أطلقت عليها ��صم ت�صارلوت.

كاريكاتير

هذه الزاوية لرصد اهم القضايا 
والتعليقات التي يتندر بها العراقيون عبر 

مواقع التواصل االجتماعي 

قالوا في صفحاتهم 

عل��ي وجي��ه: ال �أعرف �ن �أتلقى �لعر�ق بغري ه��ذه �خلارطة، بغري كّل 
مكّونات��ه، تلك �لت��ي الك �أ�صماَءها حتى كرهنا ح��ني يقولون "�صنة 
و�صيعة وكرد و�يزيديني �لخ" �نا �أنتمي لهذه �الأر�س، �نا �ل�صنجارّي، 
�الأربيلّي، �لبغد�دّي، �النب��ارّي، �لنجفّي، �ملي�صايّن، �لب�رّي، �نا �بُن 
كّل ذرة ت��ر�ب به��ذه �الأر�س، م��ع �صحاياهم جميع��ًا، و�صّد قتلتهم 

جميعًا، و�صيبقى هذ� حلمي حتى �آخر يوم يف حياتي. 
غزو�ن جا�صم: تدين كبري ��صاهده و�نا �طالع ما يكتب من ردود فعل 
�ص��و�ء عل��ى ما �كتب �و يكتب �الآخرون ... طي��ف لي�س بالقليل ��صبح 
مري�ص��ا مبتازم��ة �ل�صتم �أمر����س وعقد تظهرها تعليق��ات �لبع�س 
فمث��ا �حد �لزماء ين�ر �صورته فتجد �صيا م��ن �ل�صتائم له وكانه 
�صب��ب باء �لعر�ق �و �صخ���س يكتب فكرة خمتلف��ة �و جمنونة �ي�صا 
جتد يف �صفحته �صتائم ال متناهية ... تخوين ال يتوقف و�ر�ء حلظية 
قد تطيح بوقار رجل عجوز فينغم�س بال�صتائم حد �النحطاط �حكام 
م�صبق��ة يطبقه��ا �لبع�س حت��ت مفهوم �ن مل تكن مع��ي فانت �صدي 
ع��دم �حرت�م لاختاف ب�صكل عجي��ب ... ال �دري �أهذه هي حقيقتنا 
�م برنام��ج �ل�صدم��ة �ذ� كانت   �الء ح�ص��ني  �أوجدت لنا وجها �خر يف 

�حلقيقة فمن �صيجد وجهنا �الخر يف �لعامل �الفرت��صي . 
زيد عمر�ن: هو بالعادة يفتح �ل�صمكة من ظهرها كما كانت تفعل �أمه 
وت�ص��ع عليها قليًا من �مللح وت�صويها د�خل �لتنور بدون �أية تو�بل 
�أو �إ�صاف��ات وكان مذ�قه��ا ي�صبه عطر �صجدٍة يف ليل��ة �لقدر و�أبو�ب 
�ل�صم��اء مفتحة وماٌك و�قف ينادي: �أال م��ن �أمنية فاأحققها؟ هو مل 
ي��رى �ملاك بعد ومل ي�صمع �صوته لكنه �صمع من معلمه �نه ي�صتطيع 
رويت��ه �إذ� ما �صج��د باإخا�س يف ليلة �لقدر من منت�صف �لليل حتى 
�لفجر، فر�ح ي�صجد كل ليلة قدر من منت�صف �لليل حتى �ل�صباح وال 
ياأت��ي �مل��اك، يف �لبد�ية فكر �نه��ا رمبا تكون ليل��ة �لقدر �خلاطئة 
ف��ر�ح ي�صجد يف كل ليلة من �لليايل �لع�ر �الأو�خر من رم�صان لكن 
�مل��اك مل ياأتي، فر�ح ي�صجد كل ليايل �صهر رم�صان و�ملاك ما ز�ل 
م���ّر�ً على جتاهله �إىل �ن قرر قب��ل �صنتني وبعد �ن و�صل �إىل باد 
�ملنف��ى �لتي مل جت��ده قادر�ً على �لعمل فاأعطته بيت��ًا ور�تبًا �صهريًا 
وعاجًا جماني��ًا ليكمل حياته ب�صام، قرر �ن ي�صجد �صنة كاملة كل 
ليل��ة م��ن منت�صف �لليل حت��ى �ل�صباح كي يحا�ر �مل��اك �� وليلة 
�لقدر ال بد �ن تكون �إحدى ليايل �ل�صنة ��وبعد �ن �أكمل �صنة كاملة مل 

يح�ر �ملاك �أي�صًا فلم ي�صت�صلم ومل ينفي وجود �ملاك.
 

أجمل تعليق في الفيس بوك:

�الأمر ب�صيط، فقط �خرج من �لقالب و�نظر:
 ل�ص��ُت م��ع �ل�صيعة، ول�صُت �صّدهم، �نا مع �ل�صيع��ي �ل�صحّية، �جلائع، 
�مل�صك��ني، �مل�صح��وق، و�صّد �ل�صيع��ّي �ل�صلطوّي، �ل��ذي �أ�صاع �لدولة 
وثلث �لعر�ق! ل�صُت مع �ل�صّنة، ول�صُت �صّدهم، �نا مع �ل�صّني �ل�صحّية، 
�لن��ازح، �مل��ديّن، �ل��ربيء، و�ص��ّد �ل�صّن��ي �الإرهاب��ّي، �ملتعاطف مع 
د�ع���س، و�صيا�صييهم �ل�ّر�ق. ل�صُت مع �لك��رد، ول�صُت �صّدهم، �نا مع 
�لكرد ك�صعب، �أحّبهم، وال �أحّب �النف�صاليني منهم، يف �لوقت �حلايل 
باالأق��ل، النه ح��ٌق مكفوٌل د�صتوري��ًا، لكنني �أك��ره �صيا�صييهم �لذين 
يتحدث��ون بعن�ري��ة. ل�صُت مع �حل�صد �ل�صعبّي، ول�ص��ُت �صّده، �نا مع 
�حل�ص��د ح��ني يد�فع عن �أر�صن��ا، عن �ملدنيني، حني ال يه��ّدد �لدولة، 
ل�ص��ُت مع عن�ر �حل�صد �ل��ذي يقوم باالنتهاكات �أو م��ا �صابه. ل�صُت 
م��ع �جلي���س، ول�صُت �صده، �نا مع �جلي�س ما د�م��ه �صّد د�ع�س، و�صّد 
�جلي���س ما د�م قامع��ًا للمتظاهري��ن! �أخرج من قالب��ك وتعامل مع 

�لتفا�صيل!

"بطل عراقي عالمي""السباح البطل""فنون"
-�جل�ص��د �لغ��ارق هي لوحة جل��ون ميلي��ه )1829 – 1896( 
�الأك��ر جمااًل و�صهره ر�صم ميلي��ه �للوحة حماواًل فيها ت�صوير 
�ل�صخ�صي��ة �ملركزية �لغارقة يف بركة �ملاء بطريقة دقيقة مع 
حتديد مامح �لعمق �لوجودي و�حل�صي يف جو �للوحة، ومعامل 
�حل��زن و�لرت�جيديا يف وجه �أوفيليا، كذلك �هتم بر�صم �خللفية 
�لطبيعي��ة بدقة متناهية، مركز�ً عل��ى جمالية �للون و�خل�رة 
وتناث��ر �لورود ح��ول �جل�صد �لغ��ارق، �وفيلي��ا �ل�صخ�صيه �لتى 
�بتكره��ا �صك�صبريف��ى رو�ي��ة هامل��ت، �وفيلي��ا كان��ت حبيبة 
هاملت، مرت مبعاناة رهيبة نتيجة ت�صتت عو�طفها و��صطر�ب 
�أفكاره��ا م��ا ب��ني حّبه��ا لهامل��ت وهج��ره لها وحزنه��ا على 
و�لده��ا. ونتيج��ة لعجزها ع��ن �لتعامل مع �ملوق��ف قررت �ن 

تنهى حياتها غرقا.
-بيرت بروغل ر�صام �لفقر�ء، ر�صام ونقا�س هولندي، من �لقرن 
16، كان و�لد �لر�صامني �ملعروفني بيرت برويغيل �البن، ويان 
برويغي��ل �لبكر،ع��رف بلوحات��ه �لتي ت�ص��ور م�صاه��د �لفقر�ء 
و�لق��رى و�ملو��صيع �لدينية و�ملناظ��ر �لطبيعية �لريفية،  ومن 

�أ�صهر لوحاته لوحة "زفاف �لفاحني"

كم��ا ت�صميه �ل�صحاف��ة �الإ�صبانية: �ل�صباح �لبط��ل. )نيكوال�س مونتان( 
�صب��اح �أرجنتين��ي يبلغ من �لعم��ر 34 عامًا يق�ص��ي �إجاز�ته يف �إحدى 
�جلزر �ليونانية بعدما تطوع للعمل يف �إحدى منظمات �الإغاثة، النقاذ 
�ملهاجري��ن �ل�صوريني و�لعر�قيني �لذين يتعر�ص��ون حلو�دث غرق بني 
تركي��ا و�ليونان. قال م�رح��ا الإحدى �ل�صح��ف �الأرجنتينية: "قفزت 
مبا�رة �إىل �ملياه بعدما �صاهدت من بعيد قاربًا خ�صبيًا يقّل ما يقارب 
300 �صخ�س قلبته �أمو�ج �لبحر، "فجاأة وجدت نف�صي يف نهاية �الأمر 
�أ�صب��ح ب��ني جثث تطفو فوق �ملاء، يف هذ� �لي��وم حاولُت �نقاذ من بقي 
على قيد �حلياة، يومها مل �أ�صتطع �لنوم وبكيت مثل �الأطفال". يجب �ن 
ن�صي��د لي�س فقط باجلهود �لعر�قي��ة �لتي تبذل �مل�صاعي من �أجل �لبناء، 
بل علينا �الإ�ص��ادة بكل �ن�صان يحمل �ل�صفات �الن�صانية، فمن �لطبيعي 
�ن ت�صاه��د عر�قيا ي�صاعد عر�قي، و�صوري��ا ي�صاعد �صوريا، ولو �ن �ليوم 
ن�صه��د �قتتال طائفي، ولكننا نتح��دث ب�صورة عامة، عندما ن�صيد بدور 
�لغربي��ني �أو �أي �صخ�س من غ��ري دولة ي�صاعدنا يف تخطي �الأزمات يف 
بلدن��ا، فاأنن��ا نعطيه حاف��ز لي�صتمر بجهوده �الن�صاني��ة �جتاهنا، حتى 
�ن كان��ت �لوظيف��ة �لت��ي ميار�صه��ا يف بلده هي �لتي توج��ب عليه تلك 

�الأفعال �حل�صنة �أجتاهنا.

عل��ي �لكي��ار �أحد �أهم العب��ي كمال �الأج�ص��ام يف �لعر�ق 
ن�ص��ئ يف )مدين��ة �لث��ورة( حالي��ا ت�صمى مدين��ة �ل�صدر 
حالي��ا، بد�ي��ة توج��ه علي �لكي��ار لبناء �الج�ص��ام كانت 
ع��ام 1953حي��ث كان ماكم��ا يف نادي �ملل��ك في�صل 
ف�صاه��ده �لدكت��ور مط��اع �لدليمي مدرب بن��اء �الج�صام 
ن�صح��ه بالتوج��ه �ص��وب ريا�ص��ة بن��اء �الج�ص��ام حيث 
ق��ال للكيار: ج�صمك خلق لبناء �الج�صام ولي�س للماكمة 
و�توقع �ن ت�صب��ح بطا من �بطال �لعامل. �لبطل �لعر�قي 
�لعاملي علي �آلكيار �لذي تغلب على �رنولد ببطولة كمال 
�الأج�ص��ام هل تعرفون �أين هو حاليًا؟، حاليًا يعمل �صائق 
تك�صي ويجوب �لعا�صمة بغد�د من �أجل لقمة �لعي�س هكذ� 
تدفن �ملو�ه��ب و�النت�صار�ت �لتي قدمها لنا �بطالنا يف 
�ملا�ص��ي. ه��ذه �ملعلوم��ة موج��ودة �أي�ص��ا يف مو�صوعة 
ويكبيدي��ا تل��ك �ملو�صوع��ة �لتي ت�ص��م �لعظم��اء و�لذين 
قدم��و� تاريخ��ا م�رف��ا، تل��ك �ملو�صوعة مل تظل��م )علي 
�لكي��ار(، حفظت ل��ه تاريخ م���رف يفخر ب��ه ونفخر به 

نحن كعر�قيني.

سيلفيتدري رأي

�أفقيًا 
ع���ا  �أو  �ص���وته  ع���ا   o �لنا����س  �عت���زل  متعب���د   1

�ل�صوت من حوله o �نه�س
و�لهد�ية. �لنور  مركز   o عن  �د�فع   2

�أجاز.  o �لنخل  ثمر   o )�أذنيه(  �أغلق   3
 o 4 ��ص���م ل�صاحب كف���اءة يف جمال ما )معكو�صة( 

جمموعة متقدمة من �خليل �أو �لنا�س �أو نحوها
�أدو�ره  �ب���رز   o كالذب���اب  �صوت���ا  �أ�ص���در   5

�لقرمو�صطي.
حب  o )معكو�صة(  متحلل   6

�لبيوت و�لدور و�أهلها  o جمموعة  7 �صجل ملفات 
�لتي متثل �لوطن.

8 خم���رج مثري للجدل له عدد من �لأفام منها حني 
مي�صرة

�صديدة. برغبة  �صرب   o هبوط  مظلة   9
�لقدماء. �مل�صريني  �آثار  من   o يدرين   10

ر�أ�صيًا
1 ممث���ل كومي���دي �صع���ودي يف م�صل�ص���ل طا�س ما 

طا�س.
 o 2 ممث���ل م�صري ر�حل ل يك���ذب ولكنه يتجمل. 

��صهر �لفر�عنة و�كرب بناء
o نقل �ملعلومات �إىل �حلا�صوب عرب  3 مادة مميتة 

�أجهزة يدوية.
4 فيل���م ج�ص���د في���ه حممود عب���د �لعزي���ز �صخ�صية 

�ل�صيخ ح�صني كفيف �لنظر. o 3 حروف من ها�صم
�لأ�صياء. ناقلو   5

)معكو�صة(. تر�صد   o حجمه  تقل�س   6
ما لأ�صئلة  ��صتجابتي   o �جلنون  �أ�صابه   7

�لظل خفيفة  كوميدية  م�صرية  ممثلة   8
9 قط���ع تغط���ى بها �لأ�صطح �ملائل���ة �ب�صط o و�أقل 

تعقيد�.
10 خم���رج فل���م �حلم���و�ت �لفاتن���ات متثيل ماري 

منيب وميمي �صكيب يف 1953

متقاطعة كلماتالفرق اوجد 

حتم��ل �أعام �لدول رموز� وحكايات كثرية، ذلك �ن 
�ختياره��ا ال يج��ري ب�صورة �عتباطي��ة وغالبا ما 
ي�ص��ري �إىل �لثقافة و�لتاري��خ �ملحليني. علم �ململكة 
�ملتحدة، مثا، �أو ما يعرف ب�"�حتاد جاك"، يت�صكل 
يف �لو�ق��ع من ثاث��ة �أعام تعود ل��كل من �جنلرت� 
و��صكتلن��د� و�أيرلن��د�. �أما علم �أ�صرت�لي��ا فتم و�صعه 
�صنة 1901، ثم �أ�صيف رمز "�حتاد جاك" كي يظهر 
�ن �لباد جزء من �الإمرب�طورية �لربيطانية. ويرمز 
�لل��ون �الأزرق يف خلفي��ة �لعلم �إىل خ�ص��وع �لباد 
لاإمرب�طوري��ة، فيم��ا ت�ص��ري �لنجم��ات �ل�صب��ع �إىل 
�لوالي��ات �ل�صت وجنمة �لكومنولث. وحت�ر �لثورة 
�ل�صيوعي��ة بق��وة يف عل��م �ل�ص��ني، فف��ي �لنجمات 
�ل�صيوع��ي،  �لنظ��ام  �إىل  �لك��ربى  ت�ص��ري  �ملذهب��ة، 
فيم��ا ترم��ز �لنجم��ات �الأربع �الأخ��رى �إىل خمتلف 
�لطبق��ات �الجتماعي��ة. وحر�ص��ت جن��وب �إفريقيا 
م��ع �إقر�ر �لدميقر�طي��ة يف نظامه��ا �ل�صيا�صي �صنة 
1994 عل��ى و�صع علم يربز تنوع �لباد ووحدته 
يف �لوق��ت نف�ص��ه، ويت�صم��ن عل��م جن��وب �إفريقيا 
�إ�صارة �إىل "�حت��اد جاك" من خال �للونني �الأحمر 

�أل��و�ن �لكونغر���س �لوطن��ي  �إىل  �إ�صاف��ة  و�الأزرق، 
�الإفريق��ي وهي �الأ�صف��ر و�الأخ���ر و�الأ�صود. ويف 
�لعل��م �لرب�زيل��ي، متثل �لنجمات �ل�صب��ع و�لع�رين 
عدد واليات �لب��اد، بينما يدل �للون �الأخ�ر على 
غاب��ات �أر��صيها، و�للون �الأ�صفر على ثروة �لذهب. 
وتوؤك��د �لهند عرب علمه��ا �لوطني تعدده��ا �لديني، 
كما يرم��ز �للون �لربتق��ايل �إىل �ل�صجاع��ة، ويعترب 
ذ� �أهمي��ة كب��رية ل��دى �لهندو�س و�لبوذي��ني، فيما 
ي�ص��ري �الأبي���س و�الأخ�ر �إىل �الإمي��ان و�خل�صوبة.  
وترم��ز �لد�ئ��رة �ملوج��ودة و�صط �لعل��م �لهندي �إىل 
عجل��ة �لقان��ون �لتي ميك��ن �للجوء �إليه��ا للو�صول 
�إىل حاالت متقدمة مما يع��رف بالنور يف �لتعاليم 
�لبوذي��ة. ويج�ص��د �للون �الأحمر للنجم��ة على �لعلم 
�لكوري �ل�صم��ايل رمز �ل�صيوعية، فيما يدل �خلطان 
�الأبي�ص��ان عل��ى �لنقاء، ويرم��ز �الأزرق �إىل �ل�صام. 
و�أول��ت بوت�صو�نا �أهمية كب��رية للماء فجعلت �للون 
�الأزرق مهيمن��ا عل��ى علمه��ا، �إىل جان��ب �للون��ني 
�الأ�ص��ود و�الأبي�س �للذين يحيان �إىل �صعار جي�صها 

�لوطني.

كلينتون تحتفي بـ"إيدن" أعالم.. وإشارات "مخفية"
بصورة عائلية

ماذا يحدث خالل ساعة من شرب الكوال؟


