
جم��رد  �أن  �إىل  جدي��دة  در��س��ة  �أ�س��ارت 
�لتدخ��ن �س��يجارة و�ح��دة يف �ليوم 

�لوف��اة  خط��ر  م��ن  بو�س��وح  يزي��د 
�ملبك��رة مقارن��ة م��ع �أ�س��خا�ص ال 

يدخنون �أبد�ً.
و��س��تخل�ص �لباحث��ون يف �ملعهد 
�لوطن��ي �المريك��ي لل�رسط��ان يف 
"جام��ا  جمل��ة  ن�رسته��ا  در��س��ة 
�أن  �لطبي��ة  ميدي�س��ن"  �نرتن��ال 
تدخ��ن �س��يجارة و�حدة ب�س��كل 
و�س��طي يف �لي��وم يزيد من خطر 
 64% بن�س��بة  �ملبك��رة  �لوف��اة 
فيم��ا ترتف��ع �لن�س��بة �إىل 87% 
عن��د م��ن يدخنون بن �س��يجارة 

وع�رس �سجائر.
حتذير�ت �سحيحة

�نوي-�س��وي مدي��ر  وق��ال ماك��ي 
يف  �ل�رسط��ان  �أمر����ص  ق�س��م 

�ملعهد و�مل�رسف �لرئي�سي على 

�لدر��س��ة "نتائج هذه �لدر��س��ة توؤكد �سحة 
�لتحذي��ر�ت �س��د �لتدخ��ن 
و�أن �خلط��ر قائ��م عند كل 

�مل�ستويات".
�ملدخن��ن  فئ��ة  ول��دى 
ه��ذه يرت�جع خط��ر �لوفاة 
�ملبك��رة عن��د توقفه��م عن 
�لتدخ��ن مقارن��ة مع �لذين 
�لدر��سة  و�سددت  يو��سلونه. 
على �أنه كلما توقفو� يف �س��ن 

مبكرة كلما تر�جع �خلطر.
خطر �ملوت

وتنجم �لوفاة �ملبكرة عند هذه 
�لفئ��ة خ�سو�س��ًا م��ن �رسط��ان 
م��ن  �مل��وت  �لرئ��ة. فخط��ر 
يزي��د  كه��ذ�  �رسط��ان 
ل��دى  م��ر�ت  ت�س��ع 
�لذين  �الأ�س��خا�ص 

يدخنون بانتظام �سيجارة يف �ليوم �أو �أقل 
مقارنة بالذين ال يدخنون �أبد�ً.

�أم��ا خطر �ملوت �ملبكر فيزي��د بحو�ىل 12 
م��رة لدى �ال�س��خا�ص �لذي��ن يدخنون بن 
�س��يجارة وع���رس �س��جائر يف �ليوم ب�س��كل 
منتظ��م مقارن��ة بغ��ر �ملدخن��ن عل��ى ما 

�أظهرت �لدر��سة.
نتائج �لدر��سة

وق��د حلل �لباحثون يف �إطار هذه �لدر��س��ة 
بيان��ات طبي��ة الأكرث م��ن 290 �أل��ف بالغ 
ت��ر�وح �أعماره��م ب��ن 59 و82 عامًا من 
بينه��م 22337 )%7.7( م��ن �ملدخن��ن 
�ملدخن��ن  م��ن   )54%( و156405 
مل   )38.4%( و111473  �ل�س��ابقن 

يدخنو� يف حياتهم.
ويف �س��فوف �ملدخن��ن، ق��ال 159 �إنه��م 
يدخنون �أقل من �س��يجارة يف �ليوم ب�س��كل 
و�س��طي فيم��ا قال نح��و 1500 منهم �أنهم 

يدخنون �سيجارة �إىل ع�رس �سجائر يوميًا.

�أ�س��درت حمكمة �أمريكية حكما بال�س��جن ملدة 
خم���ص �س��نو�ت عل��ى رجل م��ن ج��زر �لبهاما، 
لتج�س�س��ه عل��ى ح�س��ابات �لربي��د �الإلك��رتوين 
للم�س��اهر بغر���ص �رسق��ة �أف��ام ون�س��و�ص 
تلفزيوني��ة مل تعر���ص ومعلوم��ات �سخ�س��ية 
�لقا�س��ي  و�أ�س��در  وبيعه��ا.  فيدي��و  ولقط��ات 
يف  �جلزئي��ة  �الأمريكي��ة  �جلزئي��ة  باملحكم��ة 
مانهات��ن بول �إنغلماير �حلكم على �ألونزو نولز 
�ل��ذي �حتفظ بقائمة حتتوى على عناوين بريد 
�إلك��رتوين و�أرق��ام هو�تف م��ا ال يقل عن 130 
م��ن �مل�س��اهر. و�أق��ر يف مايو باأن��ه مذنب يف 
�تهام��ات جنائي��ة بانته��اك حق��وق �مللكي��ة 

و�رسقة بيانات �سخ�سية.
و�أ�س��اف �إنغلماير خماطبا نولز: "لديك �سهولة 
و��س��حة يف �لتعام��ل م��ع �أجه��زة �لكمبيوت��ر. 
لكنك �خرتت ��س��تخد�م مو�هبك لغايات �سود�ء 
وغ��ر قانوني��ة." وق��ال مدع��ون �إن نولز وهو 
م��ن فريب��ورت يف ج��زر �لباهاما ح�س��ل على 
ح�س��ابات ممث��ات ومو�س��يقين و�آخرين باأن 

�أر�س��ل فرو�س��ا الأجه��زة �لكمبيوت��ر �خلا�س��ة 
به��م �أو باإر�س��ال �إ�س��عار�ت مزيف��ة ع��ن طريق 
�لربي��د �الإلك��رتوين باأن ح�س��اباتهم تعر�س��ت 
لل�رسق��ة طالب��ا كلم��ات �ل���رس �خلا�س��ة به��م. 
و�أ�س��اف �ملدع��ون �أن نول��ز وعم��ره 24 عاما 
���رسق ما ال يقل عن 25 فيلما ون�س��ا تلفزيون 
مل تعر���ص و�رسق �أي�س��ا مقطوعات مو�س��يقية 
ووثائق مالية و�س��ور� ولقط��ات فيديو عارية 
�أو حميمي��ة. ومل يت��م �لك�س��ف عن �سخ�س��يات 
معظ��م �مل�س��اهر �لذي��ن وقع��و� �س��حية. لكن 
و�حدة من هوؤالء ناتوري ناوتن جنمة م�سل�سل 
"باور" �لذي تذيعه �س��بكة �س��تارز �لتي قالت 
للمحكم��ة يف مد�خل��ة م�س��جلة بالفيديو باأنها 
ت�س��عر ب�"�لتعر���ص النته��اك".  وق��ال مدعون 
�إن��ه �ألق��ي �لقب�ص عل��ى نولز يف 21 دي�س��مرب 
ع��ام 2015، بعدم��ا �س��افر �إىل نيوي��ورك يف 
م�سعى الأن يبيع ل�س��ابط �لعديد من �لن�سو�ص 
ومعلوم��ات �سخ�س��ية لعدد من �الأف��ر�د مقابل 

�ألف دوالر.  80
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وجد علماء فلك �أن �ليوم على �الأر�ص يطول مبقد�ر 2 ميلي من 
�لثانية يف كل قرن، وذلك ب�س��بب �لدور�ن �لتدريجي �ملتباطئ 
لكوك��ب �الأر���ص على مد�ر �ل�س��نو�ت، مم��ا ي�س��يف �إىل �الأربع 

و�لع�رسين �ساعة �أجز�ء قليلة من �لثانية.
وخل���ص �لعلم��اء �إىل ه��ذه �لنتيج��ة بع��د حتليل م��ا يقرب من 
3000 �س��نة من �ل�سجات �ل�سماوية �لتي �أظهرت �أنه مع كل 
قرن مير، يطول يوم �الأر�ص 2 ميلي يف �لثانية، وفق ما ذكرت 

�سحيفة "�لغارديان" �لربيطانية.
وعلى �أ�سا�ص هذه �حل�س��ابات، فاإن طول �ليوم يحتاج �إىل �أكرث 
من مليوين قرن كي ي�س��بح 25 �س��اعة بدل من 24 �س��اعة، �إذ 
يعتقد �لعلماء �أن �رسعة حركة �الأر�ص �ستو��س��ل �لتباطوؤ، لكن 
مبعدالت ال نكاد ن�س��عر به��ا مطلقا. وبينما ال يب��دو هذ� �جلزء 
من �لثانية -�ملكت�سبة منذ �حلرب �لعاملية �الأوىل- ذو �أهمية، 
لكنه بالن�س��بة للعد�ئن يعني �لكثر، فقد يفوز �أحدهم مبيد�لية 
ذهبية فيما يح�سد �لثاين �لف�سية ب�سبب فارق جزء من �لثانية 

بينهما يف �لو�سول �إىل خط �لنهاية.

كاريكاتير

هذه الزاوية لرصد اهم القضايا 
والتعليقات التي يتندر بها العراقيون عبر 

مواقع التواصل االجتماعي 

قالوا في صفحاتهم:

�سالح �ل�سحن: �ل�سينما �الن..
يف عامل ت�سوده �ملتغر�ت �ملتاحقة ..يف �حلياة و�لفن ..يف �لفكر و�جلمال 
و�لفل�س��فة .. عامل يتلب���ص فيه �الفرت��ص ثوب �لو�قع و�حيانا تتا�س��ى فيه 
حدود حتمية �لتوقع بربكان �ملفاجات �ل�سادمة ذلك ما يعاين منه �الن�سان 
يف وترة حياته �ليومية �لتي تخ�س��ع للتد�ول و�لتجريب و�لتفكيك لبنائية 
�لنظم و�الجروميات �ل�س��ائدة ..عامل يتعامل مع �ختاف �ل�سكل و�مل�سمون 
و�مل��ادة و�ل��روح و�لوج��ود و�لعدم .. ع��امل تباهى كث��ر� بتقنياته �حلديثة 
وجت��اوز طويا بخيار�ت �لعقل �لب�رسي مبا فاق ح��دود �حلد�ثة و�حفادها 
�ملجربن ..و�ىل جانب هذه �ملعطيات ي�س��مو عامل �ل�سينما ..�لعامل �خلا�ص 
بذ�ت��ه .. �لذي ��س���ص له ف�س��اء� كوني��ا متفرد� بلغته �ل�س��ينمائية �خلا�س��ة 
وقدرت��ه �لفذه عل��ى ��س��تلهام �بنية و��س��كال �لفنون و�لثقاف��ات �ملتاخمة 
بروؤى و�فكار فل�س��فية ومفاهيم معرفية وتقنيات جمالية متقدمة و�س��لت 
�ىل �ع��ايل �لفك��ر �البد�عي �خلاق يف �ل�س��نعة �لب�رسية �لتي و�س��لت هذه 
�اليام �ىل �رقى ما و�س��لت �ليه �ل�س��ينما ، �المر �لذي يختلج يف �لنف�ص هما 
كامن��ا موؤملا للمر�وحة �ل�س��ائدة يف �مل�س��هد �ل�س��ينمائي يف �لعر�ق .. ومن 
�ملع��روف �ن متة �طر�ف وجهات متعددة معنية ب�س��كل مبا�رس يف نه�س��ة 
�ل�س��ينما ،.وكذلك هن��اك نو�د ومنتدي��ات وملتقيات وجمعي��ات وجتمعات 
تعني بالن�س��اط �ل�س��ينمائي و�غلبها ال ت�س��تطيع �كرث م��ن عرو�ص �الفام 
ولي���ص �نتاجها ،وهناك م��ن يدعم وهناك من يدعي �لدع��م وهناك وهناك 
�لكث��ر من �لزو�ي��ا و�الطر�ف و�جله��ات �ملعنية حكوميا و���رسكات �نتاج 
وموؤ�س�س��ات ك��ربى يف �لب��اد .. ولكن �الن�س��ان �لعر�قي ..�لثقاف��ة �لعر�قية 
..�لتح���رس �لعر�قي .. �لهوية �لعر�قية .. �لوطن هذ� �ال�س��م �لذي �رسب �مثلة 
عاملية يف ت�س��حيات �س��عبه �لكرمي وهو ال ز�ل ي�سارع �حلياة و�ملوت يف 
�س��بيل وجوده وحباته �لكرمية ....�ال ي�س��تحق �ن تنه�ص به �ل�سينما كارقى 
ثم��ار �خلط��اب �لب�رسي ..�ل�س��ينما �لتي توؤ�س���ص لبناء هوي��ة �لوطن ثقافة 
وفك��ر� وجم��اال...�ال يوج��د يف �لباد من يتحمل ه��ذه �مل�س��وؤولية �لوطنبة 
�جلمالية �لفذة ويفك كل �ال�ستباكات وي�سدر� قر�ر� بنه�سة �ل�سينما ويكتب 
له��ا قانونا يجعل كل هذه �الط��ر�ف �لتي ذكرناها تعمل وفق خلية منظمة 
ومن�س��قة ووف��ق �ليات عمل وبر�م��ج وحلقات يكمل �حدهم��ا �الخر وبروح 
عر�قية �س��ينمائية ر�قية ..و�ين �ت�س��ائل �ين �ملدينة �العامية �لتي ال نقوى 
عل��ى بناءه��ا وهي �ملتوف��رة يف كل �لدول �ل..جماورة و�ت�س��اءل �ي�س��ا....
ك��م كامر� حديث��ة لدينا يف �لب��اد ... �ين منظومات �ملونت��اج و�ملوؤثر�ت 
�لب�رسي��ة �ملتط��ورة ...�ين معامل �س��نع �حدث �حليل و�خلدع �ل�س��ينمائية 
�ملتوف��رة يف �غل��ب �لبلد�ن ..�ي��ن تقنيات �ملكي��اج �لتي ن�س��تفاد منها يف 
�مور و�مور كثرة و�ب�س��طها �ن نعمل مكياجا مقنعا ل�سخ�س��يات تاريخية 
معروفة منذ �لقدم....�ين �لدور�ت �لتطويرية للكو�در �ل�س��ينماية للمخرجن 
و�لكتاب و�مل�س��ورين و�لفنين كافة ...هل جتر� �حد بعقد جل�س��ة مع كتاب 
�ل�س��يناريو يف �لباد و�جر�ء �لت�س��اور و�حلو�ر يف ق�سايا �الن�سان وهمومه 
ومعانات��ه ومتطلب��ات �لكتاب��ة و�رسور�تها ...وت�س��تمر �لت�س��اوؤالت قائمة 
..ملاذ� هذ� �ل�سمت �ز�ء �ل�سينما ..وهل ميكن �لتذكر بافام �حلرب �لعاملية 
و�الفام �ل�س��وفيتية و�المريكية و�الوربية وبلد�ن �لعامل �لثالث �لتي باتت 
جز�ء من تاريخهم �حل�س��اري يف هذ� �لكون �لب�رسي �س��ينمائيا ...�س��ادتي 
�لكر�م و��س��دقائي �الفا�س��ل ..نهيب بكل من يرتقي �ىل م�ستوى �مل�سوؤولية 
... �ن دعوتن��ا لنه�س��ة �ل�س��ينما يف �لب��اد �م��ر بحاج��ة �ىل رق��ي �ملوقف 
وقد��س��ة �مل�س��وؤولية و�لفهم �لعميق بل و�الكرث عمقا الهمية فل�سفة �ل�سينما 

يف حياة �ل�سعوب وم�سر �الوطان 

اجمل تعليق على الفيسبوك
عندما ت�س��نع خ��ر� للنا�ص ف��اأن �لطيبن منهم �س��يقدرون �س��نيعك و�لامبالن 

�سين�سونه ب�رسعة �ما �لوقحن ف�سيزد�دون بعده وقاحة ..

20 غرامًا من المكسرات يوميًا 
تحمي من األمراض القاتلة

بداية الحصار النازي لمدينة 
لينينغراد السوفيتية

فحوصات وقائية
 للكشف عن السرطان

�أظه��رت نتائج بحث جدي��د �أن �أكل حفنة من �ملك�رس�ت يوميًا ميكن 
�أن يكون من �أف�سل طرق �لوقاية من �الأمر��ص ومن �لوفاة �ملبكرة. 
ومتتاز �ملك�رس�ت باأنها حتتوي على قليل من �لدهون �مل�س��ّبعة غر 
�ل�س��حية، وكثر من �الألياف، ون�س��بة كبرة من م�س��اد�ت �الأك�سدة 
�إىل جان��ب مغذي��ات �أخ��رى عدي��دة. وتعت��رب �ملك�رس�ت من �أف�س��ل 

�لوجبات �خلفيفة.
20 غر�م��ًا فق��ط من �ملك���رس�ت كل يوم تكف��ي للحماية من خطر 
�الإ�س��ابة باأمر��ص �لقلب بن�سبة 30 باملائة، ومن �ل�رسطان بن�سبة 
15 باملائة  وبح�س��ب �لدر��سة �لتي �أجريت بالتعاون بن باحثن 
من �مربيال كولي��ج بلندن وجامعة �لعل��وم و�لتكنولوجيا بالرنوج 
تبن �أن هناك �س��لة بن معدل �أكل �ملك�رس�ت وبن خطر �الإ�س��ابة 
بع��دد م��ن �الأمر��ص �خلط��رة مث��ل �ل�رسطان و�ل�س��كري و�ل�س��كتة 

�لدماغية و�أمر��ص �لقلب.
وُن�رست نتائج �لدر��س��ة يف جملة "بي �إم �س��ي ميدي�س��ن" و�عتمدت 
�أبحاثها على مر�جعة بيانات 29 در��س��ة �سابقة �أجريت يف �أوروبا 

و��سرت�ليا و�آ�سيا. 

1380 - �لرو���ص بقي��ادة �أم��ر مو�س��كو دمي��رتي دون�س��كوي يلحقون 
هزمي��ة �س��احقة بجي�ص يتك��ون من مزيج م��ن �لترت و�ملغ��ول يف معركة 

كوليكوفو، �لتي تعد بد�ية �نهيار �لدولة �لترتية يف �آ�سيا �لو�سطى.
1941 - بد�ية �حل�س��ار �لنازي ملدينة لينينغر�د �ل�س��وفيتية وذلك يف 

�حلرب �لعاملية �لثانية.
1943 - �إيطالي��ا تعل��ن ��ست�س��امها ب��دون قي��د �أو ���رسط يف �حل��رب 

�لعاملية �لثانية.
1944 - ق�س��ف مدين��ة لن��دن »ب�س��اروخ V2« الأول م��رة يف �حلرب 

�لعاملية �لثانية.
1974 - �لرئي���ص �الأمريك��ي جر�ل��د فورد ي�س��در عفًو� بح��ق �لرئي�ص 

�ل�سابق ريت�سارد نيك�سون ب�ساأن ف�سيحة ووترغيت.
�أوبر� وينفري. �أول برنامج حو�ري للمذيعة  1986 - بد�أ عر�ص 

2007 - هج��وم �إنتح��اري عل��ى ثكنة ع�س��كرية يف �جلز�ئر يخلف 30 
قتيًا.

2016 - وكالة نا�سا �لف�سائَيّة ُتعلن �إطاقها م�سبار �أو�ساير�ص-رك�ص 
�إىل كويكب بينو 101955 .

  قال��ت �جلمعي��ة �الأملاني��ة ملكافح��ة �ل�رسطان �إن �لك�س��ف �ملبكر عن 
�الإ�سابة بهذ� �ملر�ص �للعن يرفع من فر�ص �ل�سفاء منه. 

وله��ذ� �لغر�ص، تو�س��ي �جلمعي��ة باإجر�ء ه��ذه �لفحو�س��ات �لوقائية 
�ملهمة: �لن�ساء:

- من �سن 20 عامًا يتم �إجر�ء فح�ص �لتح�س�ص وكذلك فح�ص عينة من 
�لرحم وعنق �لرحم )Pap Test( لدى طبيب �أمر��ص �لن�ساء �سنويًا.

- م��ن �س��ن 30 عام��ًا يت��م �إج��ر�ء فح���ص �لتح�س���ص لل�س��در �س��نويا 
و�ال�ستعام من طبيب �لن�ساء عن كيفية �إجر�ء �لفح�ص �لذ�تي.

- من �سن 50 �إىل 69 عامًا يتم �إجر�ء ت�سوير �لثدي باالأ�سعة )�الأ�سعة 
�ل�سينية للثدي( لدى �أحد مر�كز �الأ�سعة �ملعتمدة كل عامن. 

�لرجال:
- من �سن 45 عامًا �إجر�ء فح�ص وفح�ص حت�س�ص لاأع�ساء �خلارجية 
وحت�س�ص �لربو�ستاتا و�لغدد �لليمفاوية لدى �خت�سا�سي م�سالك بولية.

�لرجال و�لن�ساء:
- م��ن �س��ن 35 عامًا يتم �إج��ر�ء فح�ص للجلد يف جميع �أجز�ء �جل�س��م 

لدى طبيب �أمر��ص جلدية كل عامن.

سيلفيهل تعلم في مثل 
هذا اليوم

متقاطعة كلماتالفرق اوجد 

يوم األرض يطول حكم أميركي بالسجن على "جاسوس الفنانين"
2 ميلي /ثانية كل قرن

سيجارة واحدة في اليوم تزيد من خطر الوفاة المبكرة

�أفقيًا 
1 خمرتع �لطباعة

ج�سم  o �لرب��سوت  خمرتع   2
�لنووي �ملفاعل  خمرتع   o رتبت  ن�سف    3

جو�ل  o خفيفة  �سناعة  دكاكني   4
مر�سد  o لل�سلم  جتنح   5

�لطاولة لعبات  من  لعبة   6
o من  7 ع�س����ا يف �لأر�����ض ت�س����د به����ا �خليمة 

�ل�ساحل �ل�سرقي للمتو�سط قدميا
8 �دخرت o من �حليو�نات ذ�ت �جللد �ملرتفع 

�لثمن
عطف حرف   o )معكو�سة(  موؤنث  ��سم   9

خمرتع   o �لكهرومغناطي�سية  �ملوجات  مكت�سف   10
قلم �لر�سا�ض

عاموديًا
�لوله درجة  �إىل  حمب   o طاغية  قوة   1

�خلياطة ماكنة  �خرتع  من  �أول   2
�ل�سطناعي �حلرير  خمرتع   o تامر  ن�سف   3

م�سابقة ك�سب   o مت�سابهان   o مت�س�ابهان   4
 o o بي����ت �لدجاج  5 �ظه����ر وجه����ا مرحب����ا ومبت�سما 

ف�سل و�سنف
o خمرتع  6 يلب�����ض ثياب����ا جميل����ة ومريحة وطويل����ة 

�ساعة �ليد )معكو�سة(
�لبحر ماء  عنا�سر  من   7

�مللون �لت�سوير  ماكنة  خمرتع   8
9 مادة �حلياة �حلمر�ء o خ�سوع وهدوء يف �ل�سالة

�لطبيب �سماعة  خمرتع   10


