
اأظهللرت اأكللر درا�سة على الإطللاق جترى على 
طللول الإن�سللان يف خمتلللف اأنحللاء العللامل، اأن 
رجللال ون�سللاء دولتللن يف اوروبا هللم الأطول 
علللى م�ستللوى العامل، لكللن الرجللال الإيرانين 
ون�سللاء كوريللا اجلنوبيللة كانللوا الأ�للرع منوا 
فيمللا يتعلللق بطللول القامللة علللى مللدار العقد 
املا�سللي. وذكللرت الدرا�سللة اأن رجللال هولنللدا 
هللم الأكرث طللول يف العامل بينما حللازت ن�ساء 
لتفيللا على هللذه املرتبة بللن �سيللدات العامل. 
وتراجللع الطللول لللدى الأمريكين الذيللن كانوا 
�سمن اأكرث ال�سعوب طللول يف العامل من املركز 
الثالللث والرابع للرجللال والن�ساء علللى التوايل 
قبللل 100 عللام اإىل املركزيللن 37 و42 علللى 
التللوايل يف عللام 2014. وك�سللف البحث الذي 
قاده علماء من الكلية امللكية الريطانية ون�ر 
يف جملللة اإي ليف اأن بع�ض الللدول توقف منو 
قامللة �سكانها على مدار30 او 40 عاما م�ست 
برغللم ازدهللار منوهللا يف مطلللع القللرن الللذي 
�سملتلله الدرا�سللة. وجللاءت الوليللات املتحللدة 

يف �سللدارة الللدول التي ثبت فيهللا منو م�ستوى 
الطول يليهللا بريطانيا وفنلنللدا واليابان. ويف 
الوقت نف�سلله مازالت �سعللوب اأ�سبانيا واإيطاليا 
والعديد من بلدان اأمريكا اجلنوبية و�رق اآ�سيا 
تزداد طول. وعلى العك�ض من ذلك �سهدت بع�ض 

الللدول يف منطقللة ال�سحراء الإفريقيللة و�سمال 
اإفريقيا وال�رق الو�سللط انخفا�سا يف متو�سط 
الطللول علللى مللدار العقللود الثاثللة او الأربعللة 
املا�سية. وي�سري البحث اأي�سا اإىل اأن �سحة الأم 
وتغذيتهللا اأثنللاء فرتة احلمل قللد تلعب دورا يف 
م�ستللوى طول اأبنائهللا. وك�سفللت الدرا�سة اأي�سا 
اأن الرجللال الهولندين هم الأطول على م�ستوى 
العللامل مبتو�سللط طللول 182.5 �سنتيمللرت واأن 
الن�سللاء الاتفيللات هللن الأطللول مبتو�سط طول 
170 �سنتيمللرت. وتبن اأي�سللا اأن رجال تيمور 
ال�رقيللة كانللوا الأق�للر علللى م�ستللوى العامل 
يف عللام 2014 مبتو�سط طللول 160 �سنتيمرت 
واأن ن�ساء غواتيمال كن الأق�ر يف نف�ض العام 
مبتو�سللط طول 149 �سنتيمرت. وكان الفارق يف 
طللول القامة بن الدول التللي بها اأطول واأق�ر 
اأ�سخا�ض يف عللام 2014 حوايل 23 �سنتيمرتا 
للرجللال بزيادة 4 �سنتيمرتات يف مقارنة بعام 
1914. وظللل فللارق الطللول بللن الن�ساء دون 

تغري يذكر وبلغ نحو 20 �سنتيمرتا.

11 جورنال بوك Thu. 28 Jul. 2016 issue no 161
الخميس 28 تموز 2016 العدد 161

اختللار غوغللل ال�ساعللر الكاتللب اللبنللاين الراحل اأن�سللي احلاج 
ليحتفللل بعيللد ميللاده الواقللع يف 27 يوليللو علللى طريقتلله 
اخلا�سة، وذلك من خال اعتماد �سورة ترمز للرجل ي�ساهدها 
كل �سخ�ض ي�ستخدم غوغل كمحرك للبحث عن املعلومات. ولد 
اأن�سللي احلاج يف بللريوت عام 1937، وماتللت والدته وهو يف 
ال�سابعة من عمره، تركت هذه اخل�سارة عنده جرح عميق، رافق 
حياتلله و م�سريتلله ال�سعرية، كما قللال. كان اأن�سي احلاج يعمل 
يف اخلطوط اخللفية، حمبللا للعزلة والنفراد، متوا�سعا يف�سل 
العمل يف الكوالي�ض، ل يحب الظهور وامل�ساركة باملهرجانات 
والنللدوات ول حتللى بالقللراءات ال�سعريللة، على عك�للض زمائه 
الآخريللن يف جملللة �سعر. وكان يللرى اأن الأدب لي�ض له حدود، 
اأعماللله النرثية وال�سعرية منت�رة يف اأرجاء العامل العربي وله 
مريللدون كثريون يقلدون اأ�سلوبه، لقد طللور اأ�سلوب جمايل يف 
ال�سعللر العربي مل يكن من قبل معروفا وبذلك ا�ستطاع ا�ستفزاز 
العديللد مللن النقللاد والكتللاب، اأعطللى اللغللة ال�سعريللة تعابري 

وموتيفات و�سورا جديدة.

كاريكاتير

هذه الزاوية لرصد اهم القضايا 
والتعليقات التي يتندر بها العراقيون عبر 

مواقع التواصل االجتماعي 

قالوا في صفحاتهم

علي �سام: ما تريد اأن ت�سل اإليه لي�ض مهما املهم هو "اإىل اأين تريد اأن تتجه؟"، 
اخلطللوة القادمللة هي احلقيقللة الوحيدة اأما عللدد اخلطوات التللي �سيم�سيها اأي 
كائن فهي يف علم الغيب ومن ل يعرف عدد خطواته ل يعرف اإىل اأين �سي�سل. 
احلديللث الدائم عن النهايات عاهة كبرية �سوهت حياتي واأتلفت الفرح باأف�سل 
البدايللات. املهللم هو اأن تكون لللدّي رغبة بالتعّلم ولي�ض املهللم اأن يكون اأ�سمي 

عامل. العامل ُيعرف بقدرته على التعّلم.
حميللد �ساجللت: احلقيقللة لي�ست ماهللو كائن، بللل ماينبغي اأن يكللون، الأن�سان 
م�للروع كوين، مللازال يف منت�سف الكمال، واأجمل الثمللار تلك التي مل تن�سج 

بعد. 
ربيللع نادر: غناء ميللادة حناوي للح�سد ينتمي با �سللك ل�سل�سة طويلة وطويلة 
جللدا من غناء عربي ميتللدح الر�ض او من يدافع عن الر�للض وهذا وا�سح من 
�سيللاق الغنيللة ومو�سيقاها وكلماتهللا. لكن عند قناة العربيللة هو غناء بدافع 

طائفي. العربية والعربية احلدث كارثة، اي واهلل.
زيد عمران: كان اأبي دائمًا ما يو�سينا اأن من�سي بالقرب من اجلدار، وبال�سدفة 
كانللت هناك طائللرة حربية عربية من التحالف العاملللي ل متييز بن خمازن 
الأ�سلحللة وبن اجلدار، �سقط اجلدار، و�سقللط الديكتاتور املختبئ حتت الأر�ض، 

و�سقط الوطن، و�سقطنا، وب�سقوطنا �سقط كل العرب.
�ساكللر الغللزي: يجب اأن يكون املللرء قويًا لكي يعي�ض. خا�سللة يف مثل حالتي.
لأنللك تعي�ض وحدك.مل يقف اأحد بجانبي. علللى الأقّل حتى الآن. ولهذا يجب اأن 
اأتدبللر اأمللوري يف كل �سيء، يجللب اأن اأ�سري اأقوى ل مثل غللّراب رحال.ومع ذلك 
ل بللّد من وجود حّد ما لأ�سلللوب احلياة، تقول، ل ميكنك اأن ت�ستخدم هذه القوة 
كجللدار حتيط نف�سك به. �سيكون هناك دومللًا ما هو اأقوى منك يخرتق ح�سنك. 

نظريًا على الأقّل.
القوة نف�سها ت�سري الطريقة التي حتكمن بها على الأمور.

تبت�سللم، اأنت �ريع البديهة. القوة التي اأبتغيها لي�ست تلك القوة التي تفّرق بن 
الفوز واخل�سارة. اأنا ل اأبحث عن جدار ي�سد القوة القادمة من اخلارج. ما اأريده 
هو اأن اأكون قادراً على امت�سا�ض تلك القوة القادمة من اخلارج، والوقوف نّداً 
لهللا. القللوة على حتّمللل الأ�سياء بهدوء لللل اأ�سياء مثل الظلم، �سللوء احلظ، احلزن، 

الأخطاء، �سوء الفهم.ل بّد من اأنها اأ�سعب قوة ميكن اكت�سابها اأعلم.

أجمل تعليق في الفيس بوك

- ماكينللة احلللرب جهاز تنف�سللي يف �سهيقها حترق املللال ويف زفريها حترق 
ارواحا و�سوارعا ومدر�سة ومدينة.  اخنقوا احلرب لنتنف�ض.

- ل ظل لل�سوء ول ظل بدونه.
- اليللوم باإذاعللة من الإذاعللات برنامج �سيا�سللي، املقدم ي�سللاأل املحلل: كيف 
ميكللن اخلا�ض مللن املحا�س�سة؟ املحلل �سكت ، املقللدم: اراك تتنهد؟ املحلل: 
نعللم اتنهللد واتنهد . �سوؤال اخر للمقدم، املحلل هم �سكللت، املقدم: اراك تتح�ر، 
املحلللل: نعللم احت�للر ويحق يل. يللا اأخي تره ما متللوازي اإذا مللا تعرف حتلل، 

اتنهدت واحت�رت، وبعدين؟

عجائب فيس بوكية

اأعللرف واحللد، كل�للض فقري، كل�للض ماعنده حظ، كل�للض اذانه طللوال، وجهه كل�ض 
رفيللع وطويللل، �سنونه كل�ض �سفر، كل�سي بي كل�ض، اأكللرث واحد بالعراق يخاف 
ومايتقرب من الكهرباء، رغم هذا هو اأكرث واحد منتول بالعراق، حلد الآن يحب 
ممثللله انقر�ست ا�سمها هدى هللادي، عمره ما�سامع اغنية، مللره �ساألته عبايل 
ي�ستحللرم؟ كال ميعللود املطرب يكللرف فلو�ض واين اأحزن واتاثر مللااااااا ا�سمع، 
قبللل يومن �سفت طفل مي�سللي وياه، مثله بال�سبط وخ�سو�سللا الذان الطوال، 
حلللد الآن ا�سحك، اكول ياربي ن�سخه وحده مللن هذا البوؤ�ض تكفي، لي�ض ن�سخه 

جديده؟

»أشباح اإلمبراطورية« "إن الله جميل يحب الجمال""السرقاط .... اإلنسان"
ال�ُرقللاط او املريكات لي�ض قطا بل هو حيوان �سغري قادر على الوقوف 
على اقدامه كالإن�سللان ويعي�ض يف �سحراء كاهاري يف افريقيا. يعي�ض 
ال�ُرقللاط علللى اكل احل�للرات ويختبللاأ يف اأنفاق حتللت الأر�ض حلماية 
نف�سلله من عدوه الأول الن�ر. يحمي ال�ُرقاط نف�سه بالعي�ض يف جماميع 
وتوزيع العمل على افراد املجموعة فيقوم معظم الأفراد باحلرا�سة بينما 
ي�سيللد الآخرون احل�رات ويحفرون النفاق. وانللا انظر اإىل فلم وثائقي 
عللن ال�ُرقاط انتبهللت اأن افراد املجموعة التي حتمي ل ينظرون ابدا اإىل 
نف�للض املكان وهو �سيء منطقي جللدا فاإن تابع اجلميع جنوب ال�سماء قد 
ياأتللي الن�ر من �سمالها واإن نظر اجلميع اإىل ال�سماء بحثا عن الن�سور قد 
ت�سطادهم افعى زاحفللة. الن�سان هو الآخر يعي�ض يف جماميع وقطعان 
ن�سميهللا اليوم �سعوب ونحللن اأي�سا نوزع العمال بيننللا من اجل البقاء 
ولو فعلنا كما يفعل ال�ُرقاط مّلا تكلم اجلميع يف مو�سوع واحد ول اثار 
اجلميللع حللدث واحد فالن�ر الللذي ياأتي من اجلنوب قللد يكون هو الآخر 
عاما مع جمموعة ن�سور تاأتي من ال�سمال والغرب. لي�ض كل �سيء دفاع 
عن النف�ض ول كل �سيء هو حترير ار�ض، هناك اأي�سا اأ�سياء ا�سمها زراعة 
وفن ومو�سيقى وعلوم وجتارة وباغة ولباقة وعاقات خارجية وعامة 

لكننا نن�سغل بالقليل الذي يعمينا عن الكثري.

 ال�سللري )ع�سللو يف العائلة املالكللة الريطانية وهو لقب 
مينللح للعباقرة( ال�سري انتللوين هوبكنز ممثلي الأثري، هو 
وامل�للري حممود مر�سللي، انتللوين هوبكنز بللداأ حياته 
مو�سيقا، وجنللح يف ذلك لكنه -كما يقول-اأراد جمهورا 
اأكرث، فتوجه اإىل التمثيل ال�سينمائي واأبدع فيه حتى نال 
الو�سكار، مل يحرتم اخت�سا�سه الذي در�سه، �سلك طريقا 
اآخللر ليعر عن نف�سلله، لكن هذا مل مينع ريللو، املو�سيقي 
ال�ستعرا�سللي الهولنللدي من تقللدمي الفال�للض الذي كتبه 
هوبكنللز قبل خم�سن �سنة اإىل النا�للض، ويا له من فال�ض 
مفعم باحلما�ض وال�سللورة والبدية، كما يوحي عنوانه. 
الفنللون اأنهر تلتقللي يف م�سب واحللد اأ�سمه البللداع. ما 
اأ�سمي الفن؟ لكن تخيلوا لو اأن هذا احلفل قّدم يف امل�رح 
الوطني يف العراق ذات غفلة؟؟؟ تخيلوا كم ماأزوم بعقده 
اجلن�سيللة والل�سو�سية �سي�رخ: "هللذا حرام هذا حرام" 
ومينللع احلفللل؟ فقط تخيلللوا، اإلهي انا اأنتمللي اإىل هوؤلء 
فاح�للرين معهللم اّيللا كان م�سريهللم، ولأين اأدرك اأنللك 

جميل حتب اجلمال، فاأنا اأكيد واإنهم �سنح�ر عندك.

من�سللور يف 18  كانللون الثللاين 2015. ما هللي اللحظة املف�سليللة الفارقة 
التللي تتحول فيهللا املنظمللات الرهابية اإىل عللدو حقيقي للنظللام الغربي 
والمريكللي؟ عندمللا تدخل املنظمللة ال�رية الرهابيللة يف معركة مع هذه 
النظللم، وينقلب ال�سحر على ال�ساحر، وتتغري كل قواعد اللعبة التي كانت يف 
الأ�سا�للض اأن تكون منظمات الرهاب الللذراع الطويلة لهذه النظم يف حتقيق 
امل�سالللح الكرى، ويف تنفيذ ما تتحا�سى علنًا من تنفيذه، وتتغري جغرافيا 
ال�راع من �راع حملي وح�سي، اإىل �راع دويل، اأي عندما تعر املنظمة 
ال�ريللة اخلطللوط احلمراء، متاما كما قللال الرئي�ض المريكللي قبل اأيام من 
اإن: "داع�للض جتللاوزت اخلطللوط احلمللراء". عندمللا ي�سبح ال�للراع تناف�ض 
م�سالللح مع النظم الكرى وال�سباح، يتحللول اإىل �راع اإدماء وح�سي، اإىل 
�راع نللزع الأقنعة: النظم الكرى واحلليفة تريد نللزع القناع عن الأ�سباح 
وهللو �ر قوتها، واملنظمة الرهابية تريد نزع قنللاع القوة والهيبة: الوىل 
تريد ال�سحق، وال�سبح يريد الذلل. كاهما ي�سعر بخيانة الآخر. وح�ض ُخلق 
للتهامنللا، لكنلله بالغطر�سة، يحللاول التهام خالقه، كمللا يحدث، عادة، يف 
�سللريك حيوانات مفرت�سة تتمللرد على الرتوي�ض وتخرج عللن ال�سيطرة. لكن 
ماذا يحدث عندما ينقلب املارد على �ساحبه، ويرف�ض العودة اإىل القارورة 

ويحرتم" اخلطوط احلمراء"

سيلفيتدري رأي

متقاطعة كلماتالفرق اوجد 

احتفللل النجللم الرتغللايل، كري�ستيانللو رونالدو، 
وجنمللة تلفزيون الواقللع، كيم كارد�سيللان، بعيد 
ميللاد املغنيللة جينيفللر لوبيز يف حفللل مبدينة 
رونالللدو  وح�للر  الأمريكيللة.  فيغا�للض  ل�للض 
وكارد�سيللان حفا اأحيتلله لوبيز مبنتجع بانيت 
هوليوود با�ض فيغا�ض، حيث ا�ستمتعا بالعر�ض 
من ال�سللف الأمامللي والتقطا بع�للض ال�سور مع 
املعجبللن. ون�للر لعب ريللال مدريللد الإ�سباين، 
على ح�سابلله الر�سمي مبوقللع اإن�ستغللرام، �سورة 
مللن احلفل مللع لوبيز، وعلللق عليها قائللا "عيد 
مياد �سعيد جينيفللر". ويتواجد رونالدو، حاليا، 
يف اأمللريكا لق�سللاء اإجازته ال�سيفيللة بعد تتويج 
 .2016 اوروبللا  اأمم  ببطولللة  بللاده  منتخللب 
والتقطت عد�سات جمموعة من امل�سورين �سورا 
ومقاطللع فيديللو لرونالللدو وكارد�سيللان، جنبللا 
اإىل جنللب، وهمللا يرق�سان على اإيقاعللات اأغاين 

لوبيللز. ووجهت لوبيز ر�سالللة �سكر، عر ح�سابها 
مبوقع "فاي�سبللوك"، لكل من ح�ر عيد ميادها 
و�ساركهللا فرحتلله، م�سيفللة "لن اأن�سللى اأبدا هذه 

الليلة. اأحبكم جميعا".

لقاء "سعيد" بين رونالدو وكاردشيان 
ولوبيز

غوغل يحتفي بميالد 
أنسي الحاج

من هم الرجال والنساء األكثر طوال في العالم؟

�أفقيًا 
1 مبعنى رحلة و�أ�ص���لها من كلمة �ص���فر o �أ�ص���ل كلمة 

Amber
�أ�ص���ماء �ل�ص���يف  o من  2 �لن�ص���بة �إىل جمموعة �لدول 

مبعنى �ل�صيف �لقاطع
�لفرن�صي �الحتالل  �صد  جز�ئرية  منا�صلة   3

 o Gap o رد دفاعا عن �ل�صيء وذود�  �أ�ص���ل كلمة   4
�صعور بال�صيق من �أمر ما

Cut كلمة  �أ�صل   Zero o كلمة  �أ�صل   5
Tamarind كلمة  �أ�صل   o �جلر�س  دق   6

o ثلثا و�صل o عك�س حر  7 جمموعة �لنوق و�جلمال 
�لدجاج بيت   Canal o كلمة  �أ�صل   8

�صهادته تطلب  من   9
Crimson كلمة  �أ�صل   Bouquet o كلمة  �أ�صل   10

عاموديًا
�أ�صل   Castle o �أ�ص���ل كلمة   o للماء  1 حاجز 

Gapكلمة
�أغ�صان  o فم   2

�ل�ص���جر  طوي���ل   Algebra o كلم���ة  �أ�ص���ل   3
جميله

�صغري مرتفع   o �لغز�ل  �أ�صماء  من   4
طوعا �الأكل  عن  ميتنع   5

�ل�صايف �ملن�صاب  �ملاء   Solid o كلمة  �أ�صل   6
قط  o على  وتغلب  �أنت�صر   o �الأب  �أخت   7

o �أ�ص���ل  8 جمم���وع م���ا كتب يف مقال �أو كتاب 
كلمة Cotton o من �الأطر�ف

Down كلمة  �أ�صل   o �صجاع   9
 Chemise كلم���ة  �أ�ص���ل   o ف�ص���د وتعفن   10


