
 مل يكد يخلو �س��هر من �أ�س��هر �سنة 2016، 
من �أخبار تتحدث عن كوكب �ملريخ ك�سفت 
مقد�ر �ل�س��غف �لب�رشي �لكبري بهذ� �لكوكب 
�للغ��ز �ل��ذي لطاملا ح��ري �لعلم��اء وز�دهم 
ف�س��وال نحو حماولة ف��ك �س��فر�ت �أ�رش�ره 

�لغام�سة �لنائية.
م�س��بار  متك��ن  يناي��ر   19 فف��ي 
"كيوريو�س��يتي" �لف�س��ائي �لتابع لوكالة 
�لف�س��اء �الأمريكي��ة "نا�س��ا" م��ن �لتق��اط 

�سورة �سيلفي بانور�مية لكوكب �ملريخ.
ويف 22 فرب�ير ر�هن باحثون يف "نا�س��ا" 
على متكني �الإن�س��ان من �ل�سفر �إىل �لكوكب 
�الأحمر يف مدة ال تتجاوز 3 �أيام م�ستقبال.
ويف 17 مار�س �كت�سف باحثون �أن ع�رشة 
�أن��و�ع من �خل���رش�و�ت ت�س��تطيع �أن تنمو 

على �ملريخ.
�لفل��ك يف  هي��اأة  �أعلن��ت  �أبري��ل   22 ويف 
�ل�س��ني خط��ة �إر�س��ال مهم��ة �إىل �لكوك��ب 
�لغام�س، و�لنزول على �سطحه بحلول �سنة 

.2020
�أبري��ل ن���رش معم��ل   28 يف 

�لتاب��ع  �لنف��اث  �لدف��ع 
�لط��ري�ن  الإد�رة 

�الأمريكية  و�لف�ساء 
�س��ورة بانور�مية 
يبدو  م��ا  �أظه��رت 
�أنه��ا �س��خور من 
�لرمل��ي  �حلج��ر 
على �سطح �لكوكب 

�الأحمر.
ويف 20 مايو 2016 

�أعلنت "نا�سا" �أن �ملريخ 
م��ن  ل��ه  نقط��ة  الأق��رب  و�س��ل 

�الأر�س. ويف 7 يونيو خ�س��ع 100 مر�سح 
ملهم��ة �الإقامة �لد�ئمة على �س��طح �ملريخ 
الختبار، و�ختري �الأف�سل من بينهم الإقامة 

"م�ستعمرة ب�رشية" د�ئمة هناك.
ويف 11 يولي��و ر�س��دت "نا�س��ا" كثبان��ا 

رملي��ة عل��ى �س��طح �ملريخ ت�س��به متاما 
"�س��فرة مور���س" �لتي تتكون 

من نقط و�رشط.
ويف 19 �أكتوب��ر هب��ط 
�لف�س��اء  م�س��بار 
عل��ى  "�س��ياباريلي" 
يف  �ملري��خ،  �س��طح 
�أول حماول��ة �أوروبية 
الإن��ز�ل مركب��ة عل��ى 
ويف  �لكوك��ب.  ه��ذ� 
ك�س��فت  �أكتوب��ر   22
�س��ور �لتقطته��ا مركبة 
ف�س��اء �أن م�س��بار �لف�ساء 
�رتطامه  "�سياباريلي" حتطم حلظة 
باملري��خ. ويف 21 دي�س��مرب عك��ف علم��اء 
يف نا�س��ا على فح�س �أدلة جديدة ح�س��لو� 
عليها من �لروبوت "كرييو�ستي"، قد توؤ�رش 
على وجود حياة قبل مليار�ت �ل�سنني على 

�ملريخ.

   يعتق��د كث��ريون �أن �لتق��اط �الأمر����س يف ف�س��ل 
�ل�ستاء �أمر طبيعي، خا�سة �الإنفلونز� ونزالت �لربد، 
لك��ن �الأطب��اء يقولون �إن �ل�س��بب �الأ�سا�س��ي للعديد 
م��ن �أمر��س �ل�س��تاء ناجت��ة عن نق���س فتامني د، 
حيث يقل تعر�س �لكثريين الأ�س��عة �ل�س��م�س يف هذ� 
�لف�سل، مما يجعلهم يعانون من نق�س فيتامني د. 
ووفق��ًا للخ��رب�ء، تخزن �أج�س��امنا فيتامني د طو�ل 
ف��رة �لربيع و�ل�س��يف، وبع��د �أن يقوم با�س��تهالك 
حاجت��ه خ��الل هذي��ن �لف�س��لني، يخ��زن م��ا بقي 
لف�س��ل �ل�س��تاء �ل��ذي تغي��ب في��ه �ل�س��م�س لفر�ت 
طويلة. وب�سكل عام ال ميكن �العتماد د�ئمًا �ل�سم�س 
للح�سول على فيتامني د، وخا�سة يف �لبلد�ن �لتي 
تغيب فيها لعدة �س��اعات بح�س��ب موقع اليف هاك 
�الإلك��روين. وفيما يلي جمموع��ة من �الأطعمة �لتي 
ميكن �حل�س��ول منها على ن�سبة كبرية من فيتامني 

د: - �لبي�س
- �الأ�سماك - زيت كبد �ل�سمك - �لفطر -  �الأجبان 
- �لربتقال - ويجب زيادة ��س��تهالك هذه �الأطعمة 
خ��الل ف�س��ل �ل�س��تاء للح�س��ول عل��ى فيتام��ني د 

و�لوقاية من �الأمر��س.
فو�ئد فيتامني د: - فقد�ن �لدهون ب�سكل �أ�رشع

- زيادة حجم وقوة �لعظام
- تعزيز قوة �لقلب

- تخفي�س خطر �الإ�سابة بال�رشطان
- تعزيز مناعة �جل�سم

عالم��ات نق���س فيتام��ني د: غالبًا ال يك��ون هناك 
عالمات و��س��حة لنق�س فيتام��ني د، حيث تختلط 
م��ع �أعر����س �أمر����س �أخ��رى، لك��ن هن��اك بع���س 
�ملوؤ���رش�ت �لتي يج��ب �النتباه �إليه��ا، و�لتي ميكن 
�أن تك��ون ناجت��ة ع��ن نق���س فيتام��ني د وهي:  - 

�الكتئاب
- �لبد�نة �ملفرطة - �آالم �لعظام

- �لتعرق �مل�ستمر
- م�س��اكل ه�س��مية وعدم �لقدرة على �مت�س��ا�س 

�لدهون
- �لتعب و�الإعياء

- �سعف �لع�سالت
- �سحوب �جللد  -  �الإ�سابة �ملتكررة باالإنفلونز�
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�أعلن��ت �ل�رشطة �الأرجنتينية، �أن ل�سو�س��ا ��س��تغلو� 
غياب العب كرة �لق��دم �الأرجنتيني كارلو�س تيفيز 
لالحتف��ال بزفاف��ه يف �أوروغو�ي، وقام��و� ب�رشقة 

منزله يف بوين�س �آير�س.
ومل تف�سح �ل�رشطة عن قيمة �مل�رشوقات الأن العب 
بوكا جونيورز �حلايل مل يتقدم بعد ب�سكوى ر�سمية 

يف �أعقاب �ل�رشقة.
و�حتف��ل �ل��دويل �الأرجنتيني، �لذي �س��بق له �للعب 
يف �س��فوف مان�س�س��ر يونايتد ومان�س�س��ر �س��يتي 
�خلمي���س،  �الإيط��ايل،  ويوفنتو���س  �الإجنليزي��ني 
بالزو�ج من �س��ديقته فاني�س��ا مان�س��يل، �أم �أوالده 

�لثالث.
وعندم��ا ع��اد �الأح��د �إىل منزله يف �س��احية �س��ان 
�إي�س��يدرو �لر�قي��ة، �كت�س��ف تعر�س��ه لل�رشق��ة ع��رب 

ل�سو�س دخلو� �إليه من ور�سة جماورة.
ويتوق��ع �أن يت��م تيفي��ز )32 عاما( هذ� �الأ�س��بوع، 
�س��فقة �نتق��ال لن��ادي �س��نغهاي غرينالن��د �ل��ذي 
عر���س علي��ه ر�تب��ا �س��نويا ي�س��ل �إىل 40 ملي��ون 
دوالر، لرك بوكا �لذي بد�أ معه م�س��ريته وعاد �إليه 

يف 2015.

كاريكاتير

هذه الزاوية لرصد اهم القضايا 
والتعليقات التي يتندر بها العراقيون عبر 

مواقع التواصل االجتماعي 

قالوا في صفحاتهم:

�حمد �لبحر�ين : كنت �نوي �ن �أن�رش �س��ور لهذ� �لطائر �جلميل وهو ) ممطول 
!!! ( ومرب��وط ومع��ه ) �ل�س��ياد �لبط��ل !! ( �ل��ذي ��س��طاده يف �أه��و�ر �لعر�ق 
)�ل�س��ياحية !!( ولكنن��ي خف��ت من �لذي��ن يتهمونن��ا بوطنيتنا و�أننا ن�س��يء 

الأبناء )جلدتنا !!( 
 �مل�س��يبه �أن هذ� �لطائر ) �مل�س��كني ! ( الميكن طبخه و�ال�ستفادة من بي�سة 

!! طيب لي�س ي�سيدون هل هي من �سمن �بجديات )�لرجولة و�لبطولة !(

علي �سادق:  �سحيح �ن �ملطر يذكرك باحلبيبة و�نتما ت�سري�ن حتت �سم�سية 
و�ح��دة ،ورمبا �س��عرت هي بال��ربد فخلع��ت معطفك �لركي وو�س��عته على 
كتفيها )وبقيت بطرك �لقمي�س ( و�كتفيت من هذه �لدنيا �لفانية مبات�س��مه 
من عطرها �لكوكو �س��انيل و�س��عرها �لذي يد�عب �نفك كلم��ا �قربت )و�نت 
روحك �س��ارت باالقر�ب كل�س��اع مقرب (، ولكن رمبا يذكرك �ملطر �ي�س��ا 
بال�سطح ،وم�سطلح �لت�رشبت �لذي �ذ� �سمعه �وربي ت�سوره جتربة يف خمترب 
كيميائي ، يذكرك �ملطر بكفة بنطرونك �لتي و�سلت �على من تنورة حبيبتك 
�لق�سرية ، و�نت تذهب �ساغر� ل�رش�ء �سمون باألف ، ويذكرك �ملطر باختفاء 
��س��ارة �ل�س��تاليت وبق��اءك على قن��اة �لنهري��ن ، ويذكرك �خري� بال�سم�س��ية 
�لت��ي يف �غلب �الحيان تختفي يف دهاليز �لكنتور حتت �ملالب�س �ل�س��يفية 
وحتت��اج ال �خر�جها �ىل فرق بحث دولية ،ت�س��به �لف��رق �لتي �نت�رشت عقب 

�ع�سار كاترينا .

د.لي��ث بدر :��س��باب تق��دم BBC عامليا هي��اأة �الإذ�ع��ة �لربيطانية ي�رشف 
عل��ى هذه �لهياأة جمموعة من �أكفاأ �لعنا�رش م�س��هود له��م بالكفاءة �لعلمية 
و�لثقافية ميكنهم تف�سري �ل�سالح �لعام للمجتمع �لربيطاين ال يتم �ختيارهم 
العتبار�ت �سيا�س��ية بل وفقًا لكفاءتهم وخربتهم هذ� �ملجل�س هو �مل�س��وؤول 
�الأول ع��ن ت�س��يري �س��وؤون هي��اأة �الإذ�عة �لربيطاني��ة يوجد عل��ى ر�أ�س هياأة 
�الإذ�عة �لربيطانية جمل�س من �ملحافظني �أو �الأمناء ي�س��م هذ� �ملجل�س �ثنا 
ع�رش ع�سو�ً يتم تعيينهم باأمر ملكي بناء على تو�سية رئي�س جمل�س �لوزر�ء 
ير�عى يف �ختيارهم �إن يكونو� من كبار �ل�سخ�س��يات من ذوي �الهتمامات 
�لثقافي��ة و�لعلمي��ة م��دة تعيينه��م موقوتة بخم�س �س��نو�ت، وال ي�س��رط �إن 
يكون��و� متفرغني يعت��رب هذ� �ملجل�س هو �ل�س��لطة �لعليا على هي��اأة �الإذ�عة 
�لربيطاني��ة يبا���رش عمله من خالل هي��اأة تنفيذية د�ئمة ير�أ�س��ها مدير عام 

يعترب �لرئي�س �لتنفيذي للهياأة

�س��باح �لربيعي: جمرد �سوؤ�ل، �ساألني: ماهو �حلب �لذي " ال ي�سمن وال يغني 
من جوع" ؟  مل �عرف �الإجابة ، حاولت �ال�ستعانة ب� ) �سديق ( فلم �جد ، �ذ 

كانو� جميعا م�سغولني ب� ) �حلب ( ، كُل على طريقته ؟!
فم�سيت يف طريقي ، و�نا �متتم :

ما �جمل �ن يكون للمرء ��سدقاء كلهم ع�ساق !!

د.وليد �جلابري : �ْنَده�سْت لنظرتها �لغريبة وهي تقرب مني بهدوء .. قالت: 
�أحببت��ك .. �ْبَت�س��ْمُت َله��ا وقلت: هذ� �س��يء غريب .. قالت: �طلب��ك �ن ال تبتعْد 
جمدد�ً .. قلت: هذ� م�س��تحيل .. قالت: �ذ� �بتعدت �س��اأموت.. قلت: �العمار بيد 
�هلل .. قالت: �ساأ�س��كيك هلل .. قلت: �إذ� و�فقتك �سي�س��كيني له غريك .. فنه�س��ت 
من فر��سي و�لوقت طلبني �ن �ُ�رشع الن موعد �ملحا�رشة قد حان .. و�سلت 
�ىل �لقاع��ة وكتبت على حائط �ليوم: عنو�ن �ملحا�رشة: )�حلب من َخلق �هلل 

.. و�لُكره من �الإفر�ط باحلب(... 

اجمل تعليق على الفيسبوك
خذ �لن�سيحة من ��سحاب خيبات �المل و��سحاب �لتجارب �لقا�سية ..

فلديهم �أف�سل �لن�سائح د�ئًما..

أشياء يكشفها
 شمع األذن عن صحتك

صدور أول عدد من جريدة
 لوموند الفرنسية

ديزني في ورطة بعد
رحيل "األميرة ليا"

   من �لنادر �أن يهتم �الإن�س��ان مبر�قبة �س��مع �الأذن، فهو مادة يتم �لتخل�س 
منه��ا، لك��ن �حلقيق��ة �أن لون ور�ئحة و�ُس��مك �س��مع �الأذن يخ��رب �لكثري عن 
�حلالة �ل�س��حية للج�س��م. �إليك �أهم ما ميكن �أن تعرفه عن �سحتك من خالل 
مر�قبة �س��مع �الأذن:  �ل�س��يولة و�للون. �إذ� كان �سمع �الأذن مييل �إىل �ل�سيولة 
مث��ل �مل��اء قد يعني ذل��ك �ختالط �لع��رق به، لك��ن �إذ� كان لون��ه مائاًل �إىل 
�الخ�رش�ر ي�سري ذلك �إىل وجود �لتهاب. �للزوجة و�جلفاف. وفقًا لبحث ُن�رش 
يف دورية "نيت�رش جينيتك" يت�س��م �س��مع �الأذن لدى معظم �الآ�س��يويني باأنه 
جاف، بينما يتميز �س��مع �الأذن لدى �الأفارقة باأنه لزج، ويعود ذلك الأ�سباب 

ور�ثية تطورت فيها �جلينات لتنا�سب متطلبات �لطق�س.
�لر�ئح��ة. عندما ت�س��در ر�ئح��ة كريهة ع��ن �الأذن يعني ذلك وج��ود �لتهاب 
�أو م�س��كلة ما يف �الأذن �لو�س��طى. وي�س��احب ذلك عادة �إح�س��ا�س بخلل يف 

�لتو�زن، �أو �إح�سا�س بان�سد�د �الأذن.
ع��دم وج��ود �س��مع. �إذ� مل تنتج �الأذن �س��معًا قد يكون ذلك �إ�س��ارة �إىل وجود 
م�س��كلة نادرة ت�س��مى "م�س��د �لقرنية"، و�لتي ال يخرج فيها �س��مع �الأذن يف 
�الجت��اه �ل�س��حيح ويق��وم بالر�ك��م يف منطقة د�خ��ل �الأذن وي�س��دها. من 

�أعر��س �مل�سكلة �ل�سعور باأمل.

1170 - �غتيال �لقدي�س توما�س بيكيت يف كاتدر�ئية كانربري بو��سطة 
�أتباع �مللك هرني �لثاين وذلك نتيجة ل�رش�ع معه.

1940 - �لطائر�ت �الأملانية تق�سف لندن بالقنابل �حلارقة وقد �أدى ذلك 
�إىل ��س��تعال �لنري�ن يف �أنحاء �ملدينة ومبنى �لربملان، كما �أدى �إىل م�رشع 

ما يقارب 3600 مدين بريطاين وذلك بفرة �حلرب �لعاملية �لثانية.
�أول عدد من جريدة لوموند �لفرن�سية. 1944 - �سدور 

1947 - منظمة �الإرجون �ليهودية تنفذ مذبحة يف باب �لعمود يف �لقد�س 
وتقتل وجترح 41 فل�سطينًيا.

�س��يوعي  غ��ري  رئي���س  كاأول  هافي��ل  فات�س��الف  �نتخ��اب   -  1989
لت�سيكو�سلوفاكيا.

1992 - تنظيم �لقاعدة يقوم باأول عملية هجوم بتفجري قنبلتني يف عدن 
باليم��ن �إ�س��تهدفت �الأوىل فندق موفنبي��ك و�لثانية موقف �ل�س��يار�ت �لتابع 

لفندق جولدموهر.
1998 - ق��ادة �خلمري �حلمر يف كمبودي��ا يقدمون �عتذ�رهم عن �ملجازر 
�لت��ي �رتكبوه��ا بح��ق �ملدني��ني �إب��ان ف��رة �ل�س��بعينيات و�لتي نت��ج عنها 

حو�يل مليون ون�سف �ملليون قتيل.

فط��رت وف��اة �ملمثل��ة �الأمريكي��ة، كاري في���رش، فجاأة قل��وب حمبي 
�سل�سلة �أفالم )�ستار وورز( �أو "حرب �لنجوم" كما و�سعت �رشكة و�لت 
ديزين لالإنتاج �ل�س��ينمائي يف ورطة ب�س��اأن م�س��ري �سخ�سية "�الأمري 

ليا"، �لتي ��ستهرت بها في�رش يف �ل�سل�سلة �لناجحة.
و�كت�سبت في�رش، �لتي توفيت عن عمر 60 عاما، �لثالثاء، �سهرة جديدة 
عندم��ا ظه��رت �الأمرية ليا يف فيلم )�س��تار وورز: ذ� فور���س �أويكينز( 
عام 2015، �لذي حقق �أكرث من ملياري دوالر يف �سباك �لتذ�كر حول 
�لع��امل وقالت ديزين �إن في�رش كانت قد �نتهت من ت�س��وير دورها يف 
فيلم )�س��تار وورز: �إبي�سود 8( �ملقرر طرحه عام 2017، �لذي تكتمت 
�ل�رشك��ة تفا�س��يله مثلم��ا تفع��ل د�ئما. وكان م��ن �ملتوق��ع �أن تلعب 
في���رش دور� كبري� يف �لفيلم �لتا�س��ع من �ل�سل�س��لة، �ملقرر عر�س��ه يف 
2019. و�أحجمت متحدثة با�سم ديزين، �لثالثاء، عن �لتعليق عما �إذ� 
كانت �سخ�س��ية ليا �س��تظهر يف �أفالم ما بعد )�إبي�سود 8. وكان كولني 
تريفورو خمرج �أفالم "�س��تار وورز" قال يف مقابلة يف يناير 2016 
�إنه متحم�س "الإيجاد م�س��احات جديدة ميكن �أن ت�ستوعب" �سخ�سيتي 

�الأمرية ليا و�سقيقها �لتو�أم لوك �سكايووكر.

سيلفيهل تعلم في مثل 
هذا اليوم

متقاطعة كلماتالفرق اوجد 

"الكوكب األحمر" في عام 2016.. اكتشافات مثيرةسرقوا تيفيز أثناء حفل زفافهكيف تتجنب أمراض الشتاء باستخدام فيتامين د؟

�أفقيًا 
م�س�ؤول  o �ملغرب  عا�سمة   1

يف  با�سل���ة  مدين���ة   o ب���روت  عا�سمته���ا   2
فل�سطني

3 �لغالبية �لعظمى o عدم و�س�ح )معك��سة(
o تاجر  �ل���ذي مي�س���ي على �رجله وبطن���ه   4

فر�ء
لذيذة حمر�ء  فاكهة   o �لإمار�ت  عا�سمة   5

كبر خروف   6
كتك�ت  o �له��تف  ��س��ت   7

نيلني بني  عربية  عا�سمة   8
�لفم من  جزء   o بال�سهباء  تلقب  عا�سمة   9

�لفاطمي �لله  لدين  �ملعز  عا�سمة   o �ترك   10

عم�ديًا
مت�سابهان  o �سهيد  �مللي�ن  بلد   1

o ��سمها �لقدمي عم�ن  �ل�س����جر  2 من �ن��ع 
)معك��سة(.

3 ��س����در �لهات����ف �س�����تا o �ق�����ل مامل �كن 
�ريد ق�له )معك��سة(

��ستاقا  o مهذب  غر   o باب  ثلثا   4
�لأمل �س�ت   5

o �س����فة من �سفات  لل�س�����ؤ�ل )معك��س����ة(   6
�لب�سر �حل�سنة �أو �ل�سيئة
نظر  o )مبعرثة(  ملل   7

م�ريتانيا عا�سمة   8
لبنان يف  بلدة   o غز�ل  مبعنى  بنت  ��سم   9
�ملكرمة �لأر�ض   o �سهرة  ليبية  مدينة   10


