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كاريكاتير

هذه الزاوية لرصد اهم القضايا 
والتعليقات التي يتندر بها العراقيون عبر 

مواقع التواصل االجتماعي 

قالوا في صفحاتهم:

�ستار نعمة :  احلقل ممتد و وا�سع
الكون ين�ست ملو�سيقى ال�سنابل ،

فزاعة تبت�سم ببالهة،
وبحذر الل�ص 

 ع�سفور ينقر القمح.

نا�رص العتابي : ال�سكون لي�ص طماأنينة
�سورتك الطافية على وجِه املاء

اخُلطى املت�سارعة نحو وهم احلياة
ال�سجيج الذي يكن�ص ن�سارة ال�سكون

ال�سمت الذي يرتدي عباءة الفراغ
ومي�سي يف الأزقة...

لي�ص طماأنينة 
الطماأنينة ؛

اأْن تدق �ساعة قلبَك البليدة
دّقاتها املتكررة املعتادة

بدون ت�سارٍع اأو تباطيء
 و�سط كّل هذا ال�سجيج املتفاقم.

 Hidden Figures   نور جمال : بعد فيلم
 متنيت لو حقًا اين اإمراأة متلونة الب�رصة،

خملوقة ِبجلد و ب�رصة م�س��بوغة بالأ�س��ود و �َس��عر عك�ص اي�س��ًا اأ�سود 
الل��ون او رمب��ا بني وينعتني اجلميع بال���� "زجنية" يف كل زقاق من 
البل��د ال��ذي ل يعرف عن م�س��اواتها �س��وى اإنها كلمة تب��داأ بحرف ال 

"ميم"
 اأن اأمل��ك القليل م��ن العبقرية يف الريا�س��يات والف�س��اء و الأناقة و 

املو�سيقى واحلب، 
احلب اوًل فكل�سيء و اأن كان كامل فهو ناق�ص بدون احلب، 

وحظ قيادة ال�سيارة و القيادة يف كل �سيء، 
اأن اأك�رص تابوهات و�سيعة و�سعت لإجل اأن جتعلني اأقل من الأخرين، 

ل ل�سيء ما �سوى اأن لوين اأ�سود 
اللون الذي يحبه اجلميع على كل �سيء اإل جلدي و ب�رصتي،

اأن يكون اجلميع ممنت لعقلي، ل لعرقي اأو لوين اأو من اأكون.. 
 العن�رصية والتق�سيمات العرقية اأو الدينية و عنجهية الطبقة احلاكمة، 
اأن مل تواج��ه بحزم من قبل ال�س��عوب ومن يحكمها باأجتماعِهم حتت 
�س��قف العل��م والقي��م الأن�س��انية و امل�س��اواة خلدمة البالد، �س��ينتهي 

اجلميع بالدمار..
كما قال األربت اأين�ستاين:

 جمي��ع الأديان والفنون والعلوم فروع ل�س��جرة واح��دة.. كلها تهدف 
لرفعة �ساأن الإن�سان وقيادة الفرد نحو احلرية...

عب��د العظيم فنجان : احب حرفك امل�س��ع باحلب، وكم�س��ة واحدة من 
فرا�ساتك ل تكفي ..دمت �ساحب الق�سيدة الأكرث بيا�سا ونب�سا على 
الإط��الق ..وبح�س��ب توقيت��ك البغدادي ت�رصق �س��مو�ص ق�س��ائدك يف 
الي��وم الواحد ع�رصات املرات..دمت مبدع دائما مبداد احلرب واغفر يل 

ابجديتي الفقرية يف و�سف حرفك ، فهو اكرب من خيايل بكثري ..

اجمل تعليق على الفيسبوك
حلمت بك ت�سحكني
 اأرا�سية اأنِت عني؟!

ماهي أهمية النيكوتين
 لمرضى الشيزوفرينيا؟

 والدة إمانول سفيدنبوري 
فيلسوف سويدي

التنزه في الهواء 
مفيد لمرضى الرئة

على الرغم من اأ�رصار التدخني التي اأ�سبحت معروفة للكثريين، وجدت 
درا�س��ة فرن�س��ية اأمريكية جديدة فائ��دة حمتملة ل�س��تهالك النيكوتني 
هي م�س��اعدة مر�سى انف�سال ال�سخ�سية )ال�سيزوفرينيا( على التعاي�ص 
مع امل�س��كلة. وتعترب ال�س��يزوفرينيا م�سكلة ذهنية وع�سبية كبرية توؤثر 
على 21 مليون اإن�س��ان حول العامل، لكن الدرا�سة تو�سلت اإىل �سلة بني 
تدخني التبغ وبني اجلينات امل�سوؤولة عن ال�سيزوفرينيا، واأن النيكوتني 
ي�س��اعد على ت�س��حيح عم��ل هذه اجلين��ات! وبح�س��ب التقاري��ر الطبية 
تت�سبب م�سكلة انف�س��ال ال�سخ�سية يف تقليل قدرة الدماغ على الرتكيز 
و�سبط النفعالت واتخاذ القرارات وحل امل�ساكل، وتوؤثر على وظائف 
الذاكرة الق�س��رية وطويل��ة الأمد. ووفقًا للدرا�س��ة اجلديدة التي ن�رصتها 
دورية "نيت�رص ميدي�سن" �سعى الباحثون اإىل فهم طريقة عمل الأع�ساب 
ومناط��ق الدم��اغ يف حال��ة وجود ا�س��طراب ال�س��يزوفرينيا، وتبني اأن 
اجل��ني ال��ذي ي�س��ّمى CHRNA5 هو العام��ل الوراثي امل�س��وؤول عن 
ا�س��طراب انف�س��ال ال�سخ�س��ية. ووجد الباحثون اأن النيكوتني ي�س��اعد 
عل��ى ت�س��حيح عم��ل ج��ني CHRNA5 امل�س��وؤول ع��ن ال�س��طراب 

الع�سبي امل�سبب لنف�سال ال�سخ�سية.

1834 - اجلي�ص الرو�س��ي ين�س��حب من رومانيا بعد 5 �س��نوات ون�سف 
م��ن الحت��الل، وكانت رومانيا تتبع يف تلك الف��رتة الدولة العثمانية لكن 

الرو�ص احتلوها اأثناء حربهم مع العثمانيني عام 1828.
اإمانول �سفيدنبوري، فيل�سوف �سويدي. 1688 - ولدة 

1952 - امللك فاروق يقيل حكومة م�س��طفى النحا�ص با�سا بعد حريق 
القاهرة.

1970 - القوات الأمريكية تبداأ يف اجلالء عن قاعدة هويل�ص الع�سكرية، 
وهي اآخر القواعد الع�سكرية الأمريكية التي كانت ت�ستاأجرها من ليبيا.

1987 - الرئي�س��ة الفلبيني��ة كورازون اأكين��و تقمع حركة مترد قام بها 
عدد من �س��باط اجلي�ص �س��يطرو خاللها عل��ى مبنى الإذاع��ة والتلفزيون، 

وهذه احلادثه هي خام�ص حماولة انقالبية بعهدها.
2002 - منتخ��ب ال�س��عودية لك��رة الق��دم يف��وز ببطول��ة كاأ���ص اخلليج 

العربي اخلام�سة ع�رص املقامة يف اململكة العربية ال�سعودية.
2014 - رئي���ص ال��وزراء التون�س��ي اجلدي��د مهدي جمعة ي�س��تلم مهامه 
ر�س��ميا خلف��ا لعلي العري���ص بعد اأن �س��ادق املجل�ص الوطني التاأ�سي�س��ي 

التون�سي على حكومته.

اأ�س��ارت الرابطة الأملانية لأطب��اء اجلهاز التنف�س��ي اأن التنزه يوميًا يف 
اله��واء الطلق ي�س��اعد عل��ى تقوية اجله��از املناعي، ولذل��ك فاأنه يتعني 
مر�س��ى الرب��و اأو الن�س��داد الرئوي املزم��ن اخلروج كل ي��وم للتنزه يف 
اله��واء الطلق، حت��ى يف ظل ظروف الطق���ص البارد. واأو�س��حت الرابطة 
الأملاني��ة اأن هن��اك كث��رٌي م��ن املر�س��ي يتجنب��ون اخل��روج يف الهواء 
الطل��ق عندم��ا يكون اجلو ب��ارداً اأو ملب��د بالغيوم وال�س��باب، نظراً لأن 
هذه الظروف تت�س��بب يف �س��يق ال�س��عب الهوائية لدى مر�س��ى الربو اأو 
الن�س��داد الرئوي املزمن، وهو ما يت�س��بب يف ال�س��عال اأو ال�سعور ب�سيق 
التنف���ص عن��د ا�ستن�س��اق اله��واء الب��ارد، وحتى ل ي�س��ل اله��واء الرطب 
والبارد بدون تنقية اإىل ال�سعب الهوائية، فاإن الأطباء الأملان ين�سحون 
ب�رصورة ارتداء و�ساح حول الأنف والفم اأثناء التجول يف الهواء الطلق. 
وبالإ�س��افة اإىل ذل��ك ينبغي على مر�س��ى الربو ا�س��تعمال ا�س��رباي يف 
املنزل، حتى يتم تو�س��يع ال�س��عب الهوائية عند اخلروج للتنزه يف الهواء 
الطل��ق، كما يتعني على مر�س��ي الرئ��ة تهوية املنزل ب�س��ورة منتظمة، 
ع��الوة عل��ى اأن ه��واء التدفئة يعم��ل على جتفي��ف الأغ�س��ية املخاطية 

باملجاري التنف�سية، وهو ما ي�ساعد على ظهور الفريو�سات والبكرتيا.

سيلفيهل تعلم في مثل 
هذا اليوم

متقاطعة

مشاهير السودوكو

كلماتالفرق

أغرب 10 حاالت فوبيا يعانيها المشاهير

لعبة

شروط اللعبة

اوجد 

كلثوم �أم  �شعره  من  غنت  �لذي  �حلمد�ين   1
�شغري �شندوق   o يبني  من   2

و�لإ�شالم �جلاهلية  �أدرك  من   o �ل�شماء  من   3
ح�شم  o و�لتايل  �لنتيجة   4

ثقيل عبء   o جازمة  نفي  �أد�ة   5
 o جميل���ة  �أفالمه���ا  م���ن  م�ش���رية  ممثل���ة   6

مت�شابهان
�أبنائي  7

ور�ء  o و�نتهى  ن�شب   8
ول���د يف  9 طبي���ب وع���امل وفيل�ش���وف م�شل���م 

دم�شق وتويف يف �لقاهرة
نافع بن  عقبة  بناها  �أفريقية  مدينة   10

 ماثيو ماكونهي 
  يخ�س��ى الأب��واب ال��دوارة، وبخا�س��ة املوجودة يف 
الفن��ادق، وه��و م��ا يحر���ص عل��ى تالفي��ه يف حال 

اقامته يف اأي من الفنادق.
 وودي األني

  يخ�س��ى الأل��وان الرباق��ة التي توج��د يف الغالب يف 
كثري م��ن الأماك��ن اخلا�س��ة بالت�س��وق وال���رصاء اأو 

الفعاليات واملنا�سبات اخلا�سة والعامة. 
 نيكول كيدمان

تخ�س��ى الفرا�س��ات وذلك لأنها تت�سور اأنها بعيدا من 
األوانه��ا واأجنحتهم��ا اجلميل��ة، فهي حتظ��ى باأوجه 

خميفة واأعني كبرية احلجم.
 تايلور �سويفت

  تخ�س��ى قنافذ البحر لدرجة اأنها تخ�سى نزول البحر 
خوف��ا من اأن تتعر���ص لهجوم من تل��ك النوعية من 

املخلوقات البحرية ال�سائكة.

�لجتماع علم  �أ�شا�س  مقدمته   1
�أو  o توقع �خلري  �ألو�ن �خل�ش���ب  ل���ون من   2

�ل�شر
ل�شق ما   o موؤنب  مر�قب   3

نا�شج غري   o لذيذ  �شاخن  �شر�ب   4
�أعجمي موؤنث  ��شم   o فرعون   5

ليت  o �أبد�  ك�شره  ميكن  ل   6
)مبعرثة( بد�نة   o و�شخة  مائية  نقعة   7

عفنا ي�شبح   o بي�شة  ن�شف   8
)معكو�شة(. طرف   o �أحدهم  عند  تربى  من   9

حاجز  o �لعرب  �شعر�ء  �شاعر   10

عموديًا �أفقيًا 

ه����ذه �ل�شبكة مكّونة م����ن 9 مربعات كبرية 
خان����ات   9 �إىل  مق�ّش����م  كب����ري  مرب����ع  وكل 
�شغ����رية. من �شروط �للعب����ة و�شع �لأرقام 
من 1 �إىل 9 �شمن �خلانات بحيث ل يتكرر 
�لرق����م يف كل مربع كبري ويف كل خط �أفقي 

�أوعمودي.


