
ترتبط معايري اجلمال لدى ال�شعوب الأفريقية 
بثقاف��ة قدمي��ة حافظ��وا عليه��ا عل��ى م��دى 
ق��رون م��ن دون ال�شم��اح للثقاف��ات الأخرى 
اأو احلي��اة الع�رصي��ة يف تغيريه��ا، واإذا كان 
اجل�شد النحيف املتجان���س والب�رصة البي�شاء 
وغريه��ا تع��د معاي��ري عاملي��ة جتم��ع عليها 
غالبي��ة ال�شعوب، فللأفارق��ة معايري خا�شة، 
ال�شغ��ري  وال�ش��در  املمتلئ��ة  الأرداف  وه��ي 
وال�شفاه الغليظة، بالإ�شافة اإىل اللون الأ�شود 

الغامق الذي يدل على �شفاء عرق املراأة. 
غالب��ًا م��ا ترتب��ط معاي��ري اجلم��ال املثالية 
ل��دى ال�شع��وب الأفريقية ب��الأرداف املمتلئة 
واخل�رص النحيل، وتزيد هذه من جمال املراأة 
وم��ن حظوظه��ا يف ال��زواج. وت�شع��ر الن�ش��اء 
اللوات��ي يتمتعن به��ذه ال�شف��ات بالفخر يف 
معظم البلدان الإفريقية. وتتباهى الأفريقيات 
يف دول جن��وب ال�شح��راء باملنحني��ات يف 
اجل��زء الأ�شف��ل م��ن اجل�ش��د، ويحر�ش��ن على 
اإبرازه��ا م��ن خلل ارت��داء الأث��واب ال�شيقة. 

ن�شب��ة قليل��ة فقط ترت��دي اجلينز، وع��ادة ما 
ل يحبذن��ه ب�شب��ب عدم تنا�ش��ب مقا�شاته مع 

اأج�شامهن. 
ويع��د ل��ون الب���رصة الأ�ش��ود معي��اراً اأ�شا�شيًا 
للجم��ال يف اأفريقيا فالل��ون الأ�شود يوؤكد اأن 

ع��رق املراأة مل يتاأثر بباقي الأعراق. وللتغلب 
عل��ى م�شكلة ال�شعر الق�ش��ري، ت�شتخدم الن�شاء 
جم��اًل  تزيده��ن  الت��ي  الإفريقي��ة  اجلدائ��ل 
و�شح��راً، بينم��ا تف�ش��ل بع���س القبائل حلق 
�شع��ر الراأ�س متام��ًا، لتبدو امل��راأة اأكرث اأنوثة 

وجاذبية. 
ل��دى  الأ�شن��ان  وبيا���س  جم��ال  اأن  ورغ��م 
اأي  الأفريقي��ات ل يجعله��ن يف حاج��ة اىل 
"تدخل"، اإل اأنهن عادة ما يعمدن اإىل تزيني 
اللث��ة، م��ن خ��لل تلوينه��ا بالل��ون الأزرق، 
لتب��دو اأك��رث بيا�شًا. وه��ن ما زل��ن يحر�شن 
عل��ى ا�شتخدام ال�ش��واك، وهي ع��ادة اأفريقية 
اأفريقي��ا  يف  الن�ش��اء  ت��ويل  كذل��ك،  اأ�شيل��ة. 
اهتمام��ًا خا�ش��ًا برائحة اجل�ش��م، بالإ�شافة 
اإىل روائ��ح الفم وال�شع��ر واملناطق التي تفرز 
العرق. ويحر�شن على و�شع الزيوت املعطرة 
وم�ش��غ النبات��ات الت��ي تطي��ب رائح��ة الفم. 
ول ين�ش��ني البخ��ور والعط��ور الأفريقية ذات 

الرائحة القوية.
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ه��ل �شبق وجربت تنظيف اأ�شنان��ك بامللح والفلفل؟ وماذا 
ع��ن ا�شتخدام الفح��م؟ فاإذا اعتدت عل��ى ا�شتخدام معجون 
الأ�شنان الذي يباع يف الأ�شواق، قد جتد هذه الطرق غريبة 
وغ��ري مريحة. لك��ن تلك الو�شفات هي ج��زء من جمموعة 
اأ�شالي��ب اعت��اد النا���س عل��ى ا�شتخدامها لإبق��اء اأفواههم 
نظيف��ة عرب الق��رون املا�شي��ة، ول تختلف ب�ش��كل جذري 
عن معجون الأ�شنان احلايل يف الأ�شواق. معجون الأ�شنان 
القدمي كان يحوي مواد كا�شطة مثل امللح اأو الفحم، لإزالة 
امل��واد اللزجة ع��ن الأ�شن��ان، ومعجون الأ�شن��ان امل�شنع 
الي��وم يح��وي اأي�شًا م��واد كا�شط��ة، لكن من ن��وع حديث 
مث��ل "هيدرات��د ال�شيل��كا"، وهي األط��ف من ق���رص البي�س 
امل�شح��وق اأو حجر اخلفاف، الذي اعت��اد النا�س ا�شتعماله 
قدميًا. وكما يحدث اليوم فاإن معجون الأ�شنان يف ال�شابق 
كان يح��وي على طعمات، فالو�شفة امل�رصية القدمية من 
الق��رن الراب��ع كانت حتوي امللح والفلف��ل والنعناع وزهر 

ال�شو�شن املجفف.

كاريكاتير

هذه الزاوية لرصد اهم القضايا 
والتعليقات التي يتندر بها العراقيون عبر 

مواقع التواصل االجتماعي 

قالوا في صفحاتهم:

احمد ال�شيخ:
عن #الع�شائر

هن��اك �ش��ورة يف ال�ش��وارع، اأفك��ر بها دائم��ا، وهي ان معظ��م اأ�شحاب 
املهن، وحملت البيع، جتده��م ُي�شمون اأبواب اأرزاقهم با�شمني "مذهبي 
وقبل��ي" مث��ًل: "حملت فلن )ع( باإدارة ف��لن الفلين!" وهذا يعرب عن 
تنام��ي الدور ال�شيا�شي للموؤ�ش�شتني املذهبية والقبلية، و�شيطرتهما على 
اأذه��ان النا�س. خ�شو�شا وان ه��ذه املوؤ�ش�شات ت�شكل م�ش��در اأمان بدل 
الدول��ة، وهذا ما اأريد للع��راق ان يعي�شه بف�شل هادمي الدول، واجلريان، 

واملتحكمني وغريهم!
اإذا فك��رت باخلراب العراق��ي، عليك ان تنظر للع�شرية كج��زء اأ�شا�شي من 
ه��ذا اخلراب الذي اأكل موؤ�ش�شات الدولة، وق�شى على املجتمع املدين يف 
العراق. اأ�شاأل نف�شك: ماذا قدمت الع�شرية لواقعنا املنكوب ما بعد ٢٠٠٣ 
؟ وم��ن له م�شلحة يف ا�شتمرار ه��ذا اللتفاف الع�شائري لت�شويه العملية 

ال�شيا�شية والدميقراطية يف العراق ؟
رمب��ا ان الع�شائر، مُيكن ال�شيطرة عليها، وكذل��ك ت�شتطيع الدولة ببع�س 
اخلط��وات ان تغ��ري م��ن قيمها التي تتناف��ى مع امل�شلح��ة العامة.. لكن 
الدول��ة هي م��ن اأرادت ان ي�شود قان��ون الع�شرية ال��ذي ل ين�شجم اإل مع 
�ش��كان الغاب��ات! دعمته��ا الدول��ة، لأن املذه��ب وامل�شي��ف حت��ول اإىل 
م�شاري��ع �شيا�شي��ة وانتخابية، وهذا اأح��د اإف��رازات املحا�ش�شة التي ل 

يريد اآلهة الإعلم التحدث عن اأخطارها.
دخ��ول الع�ش��رية للم�شاري��ع ال�شيا�شي��ة والنتخابية، جعله��ا فارغة من 
القي��م، والأخ��لق، واملب��ادئ. و�ش��ارت طريق��ا ل�شع��ود الفا�شدين اإىل 
امل�شوؤوليات املهمة، التي �شاع البلد ب�شببها، وعليك ان جتعل يف ذهنك 
حقيق��ة: اإذا اأ�شتم��ر ا�شتفح��ال املذهب والع�ش��رية، �شتبقى ايه��ا العراقي 
تتمن��ى بناء دولة حديثة وحمرتم��ة، ول جتدها اإل يف الأحلم التي ُتعد 

من ال�شغاث !
حام��د املالك��ي: كان ميكن ان يكون جنوب العراق، جن��وب الكون، انهر 
وب�شات��ني وحقول وموا�شي ودواجن، وخري يكفي العراق كله، كان ميكن 
ان يك��ون بو�شل��ة ال�شتثمار، فيهن��اأ عي�س اهله الك��رام، ال ان النزاعات 
ريت هذا اجلنوب احلامل، اىل كابو�س  الع�شائرية، وعلى اتفه ال�شباب، �شُ
حقيق��ي، عل��ى الدول��ة ان تعي��د لنا اجلن��وب، تعي��ده من �رصاق��ه، كذلك 
للمثق��ف ان يقول قوله، واملرجعيات الديني��ة، وان يتم التثقيف على ان 

القانون هو احلكم يف النزاعات.
فائ��ز اليا���رصي: لكز رفيقه الذي يجل�س بجانب��ه مت�شائل :-اگلك بروح 
اب��وك ذاك ال�شبوع امل�ش��وؤول �شولفلنه على ق�شي��ه ون�شيتها ما تذكرين 
بيه��ا !! رد علي��ه :-ن�شيته��ا �ش��اع ذچره��ا !! انتب��ه الرفي��ق اىل احلوار 
الهام���س وت�ش��اءل :- ها رفيق عويد ا�شع��دك ؟؟ رد عليه والرباك باديا 
علي��ه :-رفيق��ي ن�شيت العالوچي��ه العربيه ما اعرفه��ا !!بلچى ت�رصحلى 
عليها اليوم ! �شحك اجلميع مبا يف ذلك امل�شوؤول ثم فجاأة تذكر ان هذه 
ال�شحك��ة قد تكون مكلفة ر�شم علمة اجل��د على وجهه وكلمه وت�شاءل 
:-�شنه��ي علوچيه ا�ش��و انه ما افتهم��ت �شرتيد ؟؟ �شاح اح��د الرفاق :- 
رفيق��ي يق�ش��د اليديولوجيه العربي��ه ..�شاح الرفي��ق ب�شوت عايل مية 
مرة �رصحتها الكم..اكو واحد ما يعرفها !! ثم التفت اىل احلا�رصين قائل 

:-گوم رفيق ارحيم ا�رصحله !
تلعث��م ارحيم حيث هو نف�شه ل يعرف معناه��ا لكنه نه�س وبثقة اجاب 
:-رفيق��ي اليديولوجي��ه العربي��ه كل�س �شه��ل معناه��ا..تگدر تگول 
الع��رب مثل تچة اللبا���س متطها وترد عليك اكو واحد م��ا يعرفها..كل�س 

�شهله !!
�ش��ار اثلثطع�س �شنه وزرائنا مث��ل اليديولوجيه ت�شلعه من وزاره يروح 

للثانيه..مثل تچة اللبا�س !!!!

اجمل تعليق بالفيس بوك

_ايل يكتب )بل توفيق لو بلتوفيق( ويق�شد )بالتوفيق(
�شلون يفكر.. بالعربي لو بالفار�شي 

اتقوا اهلل بلغتنا

الدكتوراه لقب 
مزيف

طريقة المشي تكشف 
"عدوانية" الشخص

قطار انتهى دوامه فترك 
المسافرين وعاد لمنزله!

كان �شابقا لقب )الدكتور( له هيبة و�شطوة واحرتام كما يقولون لن النا�س 
كان��ت تعرف اإن هذا اللقب ح�شيلة جله��د واجتهاد ولي�س و�شيلة ملجرد )د( 
يكتبه��ا اأو ي�شيفها البع�س اأمام اأ�شمائهم ) للك�شخة(، ولكن تغريت الأحوال 
يف عراقنا اجلديد وقد قلب كل املوازين ف�شارت الدال ل قيمة لها واأ�شبحت 
ع���رصات اجلامعات املفتوحة متن��ح هذه الألقاب ملن يدفع ب�شعة دولرات، 
حتى اإن العديد من مقدمي الربامج احلوارية يتربعون بهذه الدرجة العلمية 
الت��ي كان��ت رفيعة ل�شيوفه��م مبجرد اأنهم يرت��دون بدلت اأنيق��ة وربطات 
عن��ق فاخرة، ال��كل اأ�شبح بدون درا�ش��ة دكتور لن و�شائ��ل الإعلم منحته 
اللق��ب ف��لذ بال�شمت م�شتمتع��ا بهذا اللق��ب املزيف والعجي��ب اإن من بني 
ه��وؤلء مبنا�شب كب��رية حتى يف ه��رم ال�شلطة واآخ��رون مبنا�شب وظيفية 
علي��ا ومواق��ع برملاني��ة مهم��ة، وبع�شهم يربر ذل��ك باأنه ح�ش��ل على هذه 
ال�شهادة من اخلارج. والكثري من هذه التربيرات التي تك�شف زيف الدكتوراه 
والعجي��ب يف الأمر انهم مازالوا يتم�شكون به��ا واأ�شبحت هذه ) الدكتورة ( 
علمة ملن هب ودب واأ�شبح الدكتور احلقيقي يخجل من هذا اللقب و�شدق 

املثل الذي يقول )  مو كل من �شخم وجه كال اآين حداد ( . 

وج��دت درا�شة علمية حديثة اأن هن��اك رابطا بني طريقة �شري الإن�شان 
وميل��ه اإىل العدوانية وارت��كاب اجلرائم. وح�شب الدرا�ش��ة التي اأجراها 
باحث��ون يف جامع��ة بورت�شم��وث الربيطانية، ف��اإن النتائ��ج �شتكون 
مفي��دة يف جمال منع اجلرمية قبل وقوعها، فعلمات العدوانية تظهر 
يف طرق �شري بعينها، على ما اأورد موقع "ميديكل نيوز توديه"، الأحد. 
وعمل��ت الدرا�شة على بحث العلقة ب��ني 5 �شمات �شخ�شية، وكان من 
بينه��ا امل�ش��ي واأث��ره يف طريق��ة تفكري ال�شخ���س وت�رصف��ه و�شعوره. 
وتناول��ت الدرا�ش��ة �شل��وك 29 �شخ�ش��ا يف جمموع��ة معين��ة لك�ش��ف 
ميولهم العدوانية ع��ن طريق جعلهم ي�شريون ب�شورة طبيعية، وكانت 
اأثن��اء ذلك تقنية ت�شجل حركة امل�شاركني، وجرى اإخ�شاع امل�شاركني 

لحقا اإىل تقييم �شخ�شي.
 وخل�ش��ت الدرا�ش��ة اإىل اأن احلركة املبالغ يف الأج��زاء العليا وال�شفلى 
للج�ش��م تظه��ر ميل للع��دوان، واأ�ش��ارت اإىل وجود علق��ة معتدلة بني 
�رصعة امل�شي وامليل الذكوري للعدوانية، يف حني مل يلحظ هذا الأمر 

بني الن�شاء. 

عندم��ا انته��ت ف��رتة مناوبة �شائ��ق قطار اإ�شب��اين، قرر اأن يع��ود اإىل منزله 
م��ن دون اأن يفك��ر اأن��ه ترك اأكرث م��ن 100 �شخ�س وقد تقطع��ت بهم ال�شبل 
 "Renfe" عل��ى بعد 300 كيلومرت من حمطة النطلق. وكان قطار �رصكة
لل�ش��كك احلديدية يف طريقه م��ن املدينة ال�شاحلية ال�شمالي��ة �شانتاندر اإىل 
مدري��د عندما توقف فجاأة خارج مدين��ة اأو�شورنو يف ال�شاعة 9 م�شاء، يوم 
الثلث��اء 13 �شبتمرب/اأيل��ول، بع��د �شاعتني من انطلق��ه. وقيل للركاب يف 
البداي��ة اإن القط��ار توقف لأ�شب��اب فنية ولكنهم علموا فيم��ا بعد اأن ال�شائق 
اأنهى مناوبت��ه ويرف�س العمل الإ�شايف، مم��ا ا�شتوجب انتظارهم اإىل حني 
العث��ور على و�شيلة نقل بديلة، وبع��د �شاعات عدة ، و�شلت خدمة احلافلت 
البديل��ة لنق��ل ال��ركاب اإىل مدريد، وو�شل ال��ركاب اإىل وجهته��م عند حلول 
ال�شاع��ة الثاني��ة والن�شف �شباحا. ويجري نزاع كب��ري حاليا ب�شاأن �شائقي 
قط��ارات �رصك��ة "Renfe"، الذين ب��داأوا بالإ�رصاب احتجاج��ا على نق�س 
العم��ال، وق��ال متحدث با�شم نقاب��ة �شائقي القطار �رصك��ة " Semaf" اإن 
ال�شائ��ق "اأعلم مرارا وتكرارا مق��ر �رصكة القطارات باأن فرتة مناوبته تو�شك 

على النهاية، واأنه �شي�شطر للعمل الإ�شايف،

سائقتدري رأي

متقاطعة كلماتالفرق اوجد 

قب��ل تطور عل��وم الفلك والف�شاء، كان��ت العديد من 
ال�شعوب والقبائل تف�رص الربق على اأنه غ�شب الآلهة 
من الب�رص، كما اأن الآلية العلمية للربق ظلت جمهولة 
وغام�ش��ة حت��ى وق��ت قري��ب، ي�ش��اع اأن ال��ربق ل 
ي�رصب مكانًا مرتني. غري اأن هذا لي�س اأمراً حقيقيًا.  

فف��ي ليلة واح��دة تتلقى بح��رية واحدة 
يف فنزويل اآلفا من �رصبات الربق 
يف كل �شاعة، تعرف هذه الظاهرة 
من��ارة  مث��ل  خمتلف��ة  باأ�شم��اء 

ماراكايب��و اأو ب��رق كاتاتومبو 
اأو العا�شفة الأبدية.

ت�ش��اء ال�شماء لي��ًل بانتظام 
ب��اآلف  �شاع��ات  ت�ش��ع  مل��دة 

ب�ش��كل  احلا�شل��ة  الوم�ش��ات 
طبيع��ي، ق��د تك��ون عوا�ش��ف 

ال�شيف غري ماألوف��ة للكثريين، 
ولك��ن عل��ى ط��ول خ��ط ال�شت��واء، 

تربق ال�شماء وترعد على مدار ال�شنة.  

ومن املع��روف اأن جمهورية الكونغ��و الدميقراطية 
يف و�شط اأفريقيا معروفة بكونها العا�شمة الرعدية 
عل��ى م�شت��وى الع��امل، ففيها ي���رصب الرع��د قرية 
كيف��وكا اجلبلية 158 مرة كل عام.  ك�شفت الأرقام 
الر�شمية لوكالة "نا�شا"، اأن وادي نهر براهمابوترا 
يف اأق�ش��ى �رصق الهند لدي��ه اأعلى معدل وم�شات 
ب��رق �شهري ب��ني �شهري ني�ش��ان واأيار، وذلك 
عندم��ا يبداأ الن�شاط الرع��دي يف احلدوث يف 
ال�شن��وي.  وا�شتطاع��ت  ه��ذا املو�ش��م 
بح��رية ماراكايب��و الفنزويلي��ة اأن 
تدخ��ل مو�شوع��ة "غيني�س" 
العاملي��ة، كاأك��رث مكان 
على وجه الأر�س يرتكز 
 250 م��ع  ال��ربق  علي��ه 
الكيلوم��رت  يف  ب��رق  وم�ش��ة 
املرب��ع الواح��د �شنوي��ًا، الأمر ال��ذي جعل 
زي��ارة املكان خطراً حقيقي��ًا ومبا�رصاً على 

حياة الب�رص. 

مكونات معجون األسنان لم أكثر األماكن تعرضًا للصواعق على وجه األرض
تتغير كثيرًا منذ عصور

معايير غريبة للجمال في افريقيا

�أفقيًا 
�سحب  o �لكهربائي  �ملوتور  خمرتع   1

�لغ�سالة. خمرتع   2
�لطبية. �لنظارة  خمرتع   3

4 مت�سابهان o �لكل ي�سعى �إليه يف �ل�سباقات.
نرحل. ن�سف   o ون�ساط  بهمة  قام   5

 o سال� o 6 �سج���ر معم���ر معروف يف لبن���ان
زهر نذكره يف حتية �ل�سباح.

�لال�سلكي. خمرتع   o مت�سابهان   7
)معكو�سة(. ع�سب   o ز�ئدة  رفاهية   8

�لر�أ�س لوجع  دو�ء   9
ك���رة  لعب���ة   o �لر�سا����س  �ملدف���ع  خم���رتع   10

�مل�سرب.

عاموديًا
فهرنهايت. �حلر�رة  مقيا�س  خمرتع   1

قدم����اء  عن����د  �ل�سم�����س و�لري����ح و�خل�سوب����ة  �إل����ه   2
�مل�سريني o خمرتع �لتكييف )معكو�سة(.

ب�سدة. وخ�س  حرك   o )مبعرثة(  رجل   3
نا�سج. غري   o �لتفكري  يف  م�ستو�ه  يف  هم  من   4

o موق����ع �لنز�ل  5 �سع����ف )عامي����ة م����ن �الجنبي����ة( 
و�ملناف�سة )معكو�سة(.

�لقمي�س. �طر�ف  لربط   o قليال  يزيد   6
�ل�سنورية. �لعائلة  من  �أليف  حيو�ن   o هدوء   7
�الأ�سنان. فر�ساة  خمرتع   o �لبندقية  خمرتع   8

 o �الأحياء  �لور�ثية يف  لل�سفات  �ملورث �حلام����ل   9
ن�سرب به �لقهوة

10 غري ذي لياقة يف �لت�سرف وغري ذي هند�م يف 
�ل�سكل o خمرتع �ملنطاد.


