
ع��ر �خل��ر�ء عل��ى دينا�ص��ور �أحف��وري كان ق��د 
م��ن  ويعت��ر  �ص��نة  ملي��ون   200 من��ذ  �نقر���ض 
�لدينا�ص��ور�ت �لآكلة للنبات��ات و�لأكر قدما يف 
Hete r  �لتاريخ. وو�ص��ف �لعلماء �لدينا�ص��ور
odontosaurus باأنه مذهل. وقد مت ت�ص��وير 
�حلفرية �ملكت�ص��فة من خ��ال �أكر جهاز للفح�ض 
بالأ�ص��عة �ل�ص��ينية يف �لع��امل. ويوؤك��د �لعلماء �أن 
مامح �جلمجمة كانت دقيقة للغاية. وكان �لعامل 
بيل��ي دي كلريك )من جنوب �أفريقيا( قد عر على 
هذ� �لدينا�صور بالقرب من بلدة �صغرية يف منطقة 
جر�هام�صتون عام 2005، مب�صاركة جون هيبل، 
وه��و فن��ي يف ق�ص��م رودو���ض للجيولوجيا. ومتت 
�إز�ل��ة بقايا عظام �لدينا�ص��ور من بني �ل�ص��خور 
ب�ص��ق �لأنف�ض. وخال ب�ص��ع �ص��نو�ت ��ص��تخرجت 
�لعينات وغ�صلت جيد� قبل �لك�صف عنها يف �لوقت 
و�ملكان �ملنا�ص��بني، حيث يعرف ه��ذ� �لأحفوري 
بالأك��ر �كتم��ال من بني �لكت�ص��افات �ملا�ص��ية 
Hete r  مبا يتعل��ق بالأن��و�ع �ملعروفة با�ص��م
odontosau  وكان هذ� �لدينا�صور �ملكت�صف 

�ص��غري� ن�ص��بيا وه��و بط��ول ي�ص��ل �إىل 5.7 �أقد�م 
تقريب��ا )1.75 مرت(، كما يزن ما بني 2 و10 كغ. 
وعل��ى �لرغم م��ن كونه يف حالة ممت��ازة ومن �أن 
هيكل��ه �لعظمي �ص��غري ج��د�، حالت �ل�ص��خور من 
حوله دون �ل�ص��ماح للخر�ء باإجر�ء ت�رشيح دقيق 
لها �لكت�ص��اف. وقال �لأ�صتاذ يونان �صونريي من 

معهد �لدر��صات �لتطويرية وجامعة ويتو�تر�رش�ند 
يف جوهان�ص��رغ جنوب �أفريقي��ا :"ما ز�ل هنالك 
�لكث��ري مم��ا ل نعرف��ه ع��ن �لدينا�ص��ور�ت �آكل��ة 
�لنبات��ات ونحن بحاجة �إىل عينات جديدة ت�ص��به 
ه��ذه م��ن �أج��ل �لإجاب��ة ع��ن كل �ل�صتف�ص��ار�ت 
�لغام�ص��ة حوله��ا". ي�ص��ار �إىل �أن خطوط �لأ�ص��عة 
�أو   beamlines كم��ا يطلق عليها، تقدم مزيجا 
فري��د� م��ن �لطاقة �لعالي��ة و�لتاألق �لو��ص��ع حلزم 
�لأ�ص��عة �ل�ص��ينية �لازمة من �أجل م�صح �حلفريات 
�لكبرية. وي�ص��يف �لأ�صتاذ يونان قائا :"ميكن �أن 
نرى من خال �مل�صح �لأويل فتحات يف �جلمجمة 
هي عب��ارة عن �أجهزة �لتو�زن، ومن �ملفرت�ض �أن 
هذ� �لكت�صاف و�لبحث ميكن �أن ي�صاعد يف �لك�صف 
عن طبيعة هذه �لدينا�صور�ت". وقام فريق �لبحث 
بدر��صة �أ�صنان �لدينا�صور حيث يعتقد �أن �لأ�صنان 
�خللفي��ة كانت ت�ص��تخدم م��ن �أجل طح��ن �لطعام، 
كان  �لدينا�ص��ور  �أن  �ل�ص��وئي  �مل�ص��ح  ويو�ص��ح 
�ص��ليما ومل يتعر�ض ل�ص��دمات يف �لر�أ�ض �أو �رشر 

ما نتيجة دفنه يف �ل�صخور.
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 قال��ت �لبحري��ة �لأمريكية، �إنها ب�ص��دد �إطاق ��ص��م 
نا�ص��ط مثلي عل��ى و�حدة م��ن ناقات نف��ط جديدة، 
تخلي��د� لذك��ر�ه. و�أو�ص��ح م�ص��وؤولون يف �لبحرية �أن 
�إحدى �لناقات �جلديدة �صت�ص��مى ب� "هاريف ميلك"، 
وه��و م��ن �أو�ئ��ل �ملثلي��ني �ملعلن��ني �لذي��ن �نتخبو� 
ملن�ص��ب ع��ام يف �لولي��ات �ملتح��دة قب��ل �غتيال��ه 
ع��ام 1978، وفق ما �أوردت وكالة "رويرتز". و�أبلغ 
وزير �لبحرية ر�ي مابو�ض �لكونغر�ض باأنه يعتزم �أن 
يطلق على �ل�ص��فينة ��صم ميلك، م�ص��ري� �إىل �أن �لطر�ز 
�جلدي��د ي�ص��م 6 �ص��فن �صت�ص��مى باأ�ص��ماء زعماء يف 
جمال �حلقوق �ملدنية وحقوق �لإن�ص��ان. وخدم ميلك 
يف �لبحري��ة �لأمريكي��ة يف 1951�ص��ابطا للغو�ض 
خ��ال �حل��رب �لكورية، وقت��ل �لنا�ص��ط �ملثلي بينما 
كان ع�ص��و� يف جمل���ض �مل�رشف��ني يف مدينة �ص��ان 
فر�ن�صي�ص��كو باعتب��اره �أول �صيا�ص��ي مثلي معلن يف 

ولية كاليفورنيا.

كاريكاتير

هذه الزاوية لرصد اهم القضايا 
والتعليقات التي يتندر بها العراقيون عبر 

مواقع التواصل االجتماعي 

قالوا في صفحاتهم

حميد �صاجت: ر�صينا بالأقرع و�لأقرع مار�صى بينا، �إت�صل بي بع�ض 
�لأ�صدقاء و�صجلو �إعرت��صهم على مان�رشته موؤخر� )ماحيلة �ل�صعب �إذ� 
�أ�ص��اع �ملثقف بو�ص��لته( رددت على �ملعرت�صني �أنهم غري مق�صودين 

ون�صيت �أن �أذكر �ل�صبب )�أنني ل �عترهم من �ملثقفني(.
حام��د �ملالكي: �ص��ديقة من لبن��ان كات تقود تظاه��ر�ت بريوت حتت 
ها�ص��تاك  # طلعت_ريحتكم  �ل�صهرية، و�صل �لياأ�ض �ىل قلبها ما و�صل، 
كتب��ت يل: "لتن��ده... مايف ح��د�" ومن يومها توقفت ع��ن �لتظاهر يف 
 # �صاحة_�لتحرير  رغم كوين من �ملحر�صني لها... لتندهو�، ما يف حد�.          
عبد �خلالق ح�ص��ن: �أب�ص��ط فلم �أجنبي تاخذ منه حزمة �أ�صياء مفيدة من 
دون �أن تخ���رش وقت��ك �يل �أنفقت��ه مبتابعته.قبل �ص��اعة تقريب��ًا �أكملت 
م�ص��اهدة فل��م �خلي��ال �لعلم��ي )�لكوك��ب �لأحمر(. �لق�ص��ة �لأ�صا�ص��ية 
للفلم رغم ب�ص��اطة �حلبك��ة و�حلو�ر�ت هي �لإميان وع��دم �لإميان لدى 
جمموع��ة علمي��ة تذهب للبحث عن �حلياة يف �ملري��خ. باجلانبني كان 
�أك��و �أ�ص��خا�ض متطرف��ني مبا يوؤمن��ون به.لكن هناك من ه��و قلق بني 
�ملوقفني. �جلميع ماتو� وبق��ي �مر�أة ورجل )�ملمثل فال كيلمر( وكانا 
م��ن �لقلقني بني �لإميان و�لإحلاد. �ملر�أة تعلن �إميانها باخلالق ب�ص��كل 
�رشي��ح يف �لنهاي��ة من خ��ال وعد باأن تذه��ب على �لدو�م للكني�ص��ة. 
و�لرجل مل يح�صم �مره.لكن يف �لتعليق �لنهائي للفلم يقول �ل�صوت )�إن 
�مله��م �أن �ملوؤمن��ني وغري �ملوؤمن��ني �أجنزو� مهمة طلب��ت منهم وماتو� 
يف �ص��بيلها(. وهذ� فعًا �لأ�ص��ل يف �لوجود. �ملهم �أن ي�ص��ود �لإن�ص��ان 
مب��ا هو �إن�ص��ان.لي�ض �ملهم �أن جت��ر �لنا�ض على �لإمي��ان بديٍن ما، بل 
�ملهم �أن تعلمهم كيف ي�ص��بحون ب�رش�ً �أ�صوياء وعادلني من دون �لنظر 
للخلفي��ة �لتي �نح��درو� منها. حتى يف عقيدة ظه��ور �ملخل�ض و�ملنقذ 
�أو �ملهدي عند �مل�ص��لمني.كل �حلكايات لدى �ل�صعوب تركز على مفهوم 
�ص��يادة �لعدل و�لإن�صاف، �أما ق�ص��ية �لدين فتاأتي لحقًة لهذ� �ملفهوم 

�ملركزي.

عجائب فيس بوكية: 

 �أم��ي ُمدر�ص��ة باإح��دى �ملد�ر�ض �ملتو�ص��طة، خ��ال �لجتماعات �لتي 
تعقدها �إد�رة �ملدر�صة خال �ل�صنو�ت �ل�صابقة تركز �إد�رة �ملدر�صة على 
تنبي��ه �ملدر�ص��ني ب�رشورة جتنب )�مل�ص��اكل( مع �لطلب��ة حتى لو كان 
�لطال��ب على خطاأ يردد �مل�ص��وؤولون عن �ملد�ر�ض �ثن��اء �لجتماعات: 
))�خو�ن ديرو� بالكم من �لطاب ل ترزلوهم، ل تر�صبوهم، ل جتادلوهم، 
تر� �إذ� جوي ع�ص��رية �لطالب على مدر�ض �لإد�رة ما م�ص��وؤولة(( �ي نعم 
خوفا من �لف�ص��ل �لع�صائري �لطالب �صار هو �مل�صيطر من حقه يخربط 
وما د�م عنده عمام وع�ص��رية فمو من حق �ملدر�ض �أن يعرت�ض على �ي 
�ص��يء. �لبارحة �أحد �لطاب باملدر�ص��ة �للي �مي ُمدر�صة بيها طلب من 
�أم��ه و�أبوه فلو�ض، و من ما نط��وه �ملبلغ �للي يريده جاب �لولد �لطالب 
يف �ملرحل��ة �ملتو�ص��طة م�ص��د�ض و �رشب و�ل��ده طلقة بر��ص��ه و قتله و 
�رشب �مه طلقة بظهرها بالعمود �لفقري. �لطالب هذ� ح�ص��ب ما نقلت 
�يل �مي )�لتم( على �ص��لة مال �رش�رشية و�ملدر�ص��ني و�ملدر�صات جانو� 
ي�ص��كون بي��ه باأنه بد� )يكب�ص��ل( وما يكدرون ي�ص��وون �ي �ص��ي ب�ص��بب 
حتذي��ر�ت �لإد�رة وخوفه��ا م��ن )ه��دَّة( عم��ام �لطالب على �ملدر�ص��ة. 
ماحظ��ة قبل �ي��ام طالب �آخر طرق باب �أحد مدر�ص��ني مدر�ص��ة )كلية 
بغ��د�د( وبعد �أن فتحله �لباب ���رشب �ملدر�ض طلقتني ببطنه وتبني �أن 
�ل�ص��بب هو �أن �ملدر�ض �م�ص��ك هالطالب بحالة غ�ض يف �متحان �صابق. 
�لدول��ة ب��دل م��ن �أن حتد م��ن هالظاه��رة فه��ي تقويها بان�ص��اء دو�ئر 
خمت�صة ب�ص��وؤون �لع�صائر مرتبطة مبجل�ض �لوزر�ء وم�صت�صارية خا�صة 
بالع�ص��ائر وتزود �لزعم��اء �لقبليني بباجات وتخويات �ص��اح وتقيم 

�لهم موؤمتر�ت و عز�مي. وهاي �لنتيجة.

"مارلون براندو"»أسئلة«"حرب أخالقية"
 هناك �رش�عات خمتلفة تختبئ حتت عباءة كلمة "حرب". هناك �ل�رش�ع 
�لقت�ص��ادي و�لثقايف و�رش�ع �لأر�ض و�ل�صلطة ويف �لكثري من �لأحيان 
هن��اك �رش�ع �حلق �أو �ل���رش�ع �لأخاقي. يف �ل�رش�ع �لأخاقي ت�ص��مع 
�ملقاتل �لذي يقول �إنه �أبن �لبلد �لأ�ص��لي و�لأخر حمتل وت�صمع من يقول 
�إن��ه على حق لأن��ه �أكر تطور� وحت���رش� ورقيا.  يف �ل���رش�ع �لأخاقي 
ت�ص��مع رئي�ض �أمريكا وهو ي�صري �ىل حترير �لعر�قيني من ظّلم قادتهم ول 
ي�ص��ري �ىل م�ص��الح �رشكات وت�ص��مع من يفر�ض عليك تغ��ري هويتك وهو 
يدعي �إنه �صي�ص��اعدك يف �خلا�ض من ح�صاب �لخرة. �ل�رش�ع �لأخاقي 
مهم عند �جلميع لأنهم ل يريدون �أن يحاربو� كالع�صابات بدون �أخاق. 
�لخ��اق ولي�ض �ل�ص��اح �أو �لن�رش هي �لفرق ب��ني �ملحتل و�ملحرر وبني 
�لدف��اع عن �لنف�ض و�لقت��ل وبني �ملقاومة و�لإره��اب. �حلرب �لأخاقية 
ه��ي حرب �ملبد�أ و�ملوقف و�حلق و�لكلمة وه��ي حرب قد تخ�رشها حتى 
بعد �ن ت�صيطر على دولة كاملة �و متتلك �أ�صلحة ذكية �و نووية. هي حرب 
تخ�رشها حني تتمنى �ن تقتل من قتلك وت�صبي من �صبى �هلك وت�رشد من 
�رشدك بدل �أن تقف �ص��د �لقتل و�ل�ص��بي و�لت�رشيد. �حلرب �لأخاقية هي 

�حلرب �لتي خ�رشها �جلميع.

م��ن هو �ملثقف؟ �ملثقف هو من يحدِّد موقفه من �لعامل، يحلِّل 
�لظو�هر �إىل عنا�رشها �لأولية ويعيد بناءها ليتمكن من خال 
ذل��ك من �مل�ص��اهمة يف جت��اوز �لعو�ئق �لتي تق��ف �أمام بلوغ 
نظام �جتماعي �أف�ص��ل، نظاٍم �أكر �إن�ص��انية، و�أكر عقانية"، 
وهذ� يعن��ي �أن �ملثقف ميلك نظاما قانونيا، �أخاقيا وجماليا 
ل يتناق���ض م��ع �ملب��ادئ �لأ�صا�ص��ية للع��دل و�ملنط��ق ول��ذ� 
فاملثقف هو �ملمثِّل �ل�رشع��ي للقوى �لأجتماعية �لفاعلة �لتي 
متل��ك �لقدرَة على تطوير �ملجتمع ع��ن طريق تطوير �أفكار هذ� 
�ملجتم��ع، مفاهيمه ونظم��ه �لقانونية، �لأخاقي��ة و�جلمالية. 
من هو ف�ص��ويل؟: ))ل ت�ص��ع �أيها �حلاكم �لظامل من�صارك على 
نخلة �لز�رع لت�ص��نع منها عر�ص��ًا لك فقد تعهده��ا من �أجلك(( 
لل�ص��اعر ف�ص��ويل �لبغد�دي �لذي تتنازع على هويته �إىل �ليوم 
�أربع��ُة بلد�ٍن هي �لع��ر�ق و�إير�ن و�أذربيجان وتركيا. ف�ص��ويل 
كان يو�جه يف �ص��عره �لعثمانيني و�ل�صفويني على �ل�صو�ء لأنه 
ع��رف عنه ن�رشته لق�ص��ايا �لفق��ر�ء يف زمنه.ف�ص��ًا عن ذلك 
عرف بت�صوفه و�أ�صعاره �لتي �أكر فيها مبدح �لنبي و�آل بيته.

كان مارل��ون بر�ن��دو ممث��ل وخم��رج ونا�ص��ط �أمريك��ي. ه��و معروف 
بجلب��ه �لو�قعي��ة �ملثرية للتمثي��ل �ل�ص��ينمائي، وكثري� ما ي�ص��ار �إليه 
باعتب��اره �ملمثل �لأعظم و�لأكر �إلهامًا على �لإطاق. مارلون و�لذي 
يعد �أيقونة ثقافية، م�ص��هور بدوريه �حلائزين على جائزتي �أو�ص��كار: 
تريي مال��وي يف على �لو�جه��ة �لبحري��ة )1954(، وفيتو كورليوين 
يف �لعر�ب )1972(، �إ�ص��افة �إىل �أدو�ر ملهمة �أخرى يف عربة ��ص��مها 
�لرغب��ة )1951( وفيف��ا زباط��ة )1952( وفيف��ا زباط��ة و�لتانغ��و 
�لأخ��ري يف باري���ض )1972( و�لقيام��ة �لآن )1979(. بر�ن��دو كان 
�أي�ص��ًا نا�صط، ودعم ق�ص��ايا عديدة، ول �ص��يما حركة �حلقوق �ملدنية 
�لأمريكي��ة �لأفريقي��ة وخمتلف �حل��ركات �لهندية �لأمريكية. و�ص��ع 
بر�ن��دو يف �ملرتبة �لر�بعة من قب��ل معهد �لفيلم �لأمريكي يف قائمته 
100 عام و100 جنم بني جنوم �ل�صينما �لذكور �لذين ظهرو� لأول 
مرة على �ل�صا�ص��ة يف �أو قبل �صنة 1959. بر�ندو كان و�حد من ثاثة 
ممثلني حمرتفني فقط، مع �ل�ص��ري ت�ص��اريل ت�ص��ابلن ومارلني مونرو، 
و�ص��عتهم تامي يف قائمتها لأهم �لأ�ص��خا�ض يف �لقرن. تويف بر�ندو 

يف 1 يوليو، 2004 ب�صبب ف�صل رئوي عند عمر �ل80 �صنة.

سيلفيتدري رأي

متقاطعة كلماتالفرق اوجد 

�أظه��رت در��ص��ة علمية جدي��دة �أن تعر���ض كبار 
�ل�ص��ن لكث��ري من �ل�ص��وء لي��ا وقليل من��ه نهار� 
ي��وؤدي �إىل زيادة يف �أوز�نهم. و�أ�ص��ارت �لدر��ص��ة 
�لت��ي �أجر�ه��ا باحث��ون ياباني��ون �إىل �أن كب��ار 
�ل�ص��ن �لذين يتعر�ص��ون لكثري من �ل�ص��وء نهار�، 
وقليل منه ليا ق��د يفقدون وزنا، وفق ما �أفادت 
وكال��ة "روي��رتز" �جلمع��ة. و�أج��رى �لباحث��ون 
 1110 و�ص��ملت  م��دى عام��ني،  عل��ى  �لدر��ص��ة 
�أ�صخا�ض متو�صط �أعمارهم 72 عاما، و�صعت �إىل 
حتديد مدى �رتباط �لتعر�ض لل�ص��وء باكت�ص��اب 
كيلوغر�م��ات �إ�ص��افية يف منطقة �لبطن ب�رشف 
�لنظ��ر ع��ن عو�م��ل �أخ��رى، مث��ل ك��م �ل�ص��عر�ت 
�حلر�رية و�لريا�ص��ة ومو�عيد �لنوم و�ل�صتيقاظ. 
لل�ص��وء  �لتعر���ض  حج��م  �لباحث��ون  وقا���ض 
با�ص��تخد�م �أجهزة لقيا�ض �ل�ص��وء يت��م �رتد�وؤها 
بقيا���ض حمي��ط  قام��و�  �لر�ص��غ مل��دة، كم��ا  يف 
�خل�رش و�لطول و�لوزن و�أجرو� ��ص��تبيانا ب�ص��اأن 
�لتدخني و�حت�ص��اء �خلم��ر و�لو�ص��ع �لجتماعي 
م��رة  �لقيا�ص��ات  ه��ذه  و�أعي��دت  و�لقت�ص��ادي. 

�أخرى بعد 21 �ص��هر� تقريب��ا. وخل�ض �لباحثون 
�إىل �أن �أ�ص��حاب �خل�رش �لكبري يف بد�ية �لدر��صة 
مييلون للتعر�ض لكثافة �ص��وئية منخف�ص��ة منذ 

�ل�صتيقاظ وحتى بد�ية �لليل.

إطالق اسم ناشط مثلي الضوء عامل آخر يزيد وزن كبار السن
على سفينة للبحرية 
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