
 م��ن املقرر الب��دء يف اختبار لق��اح جتريبي 
م�ساد لفريو�س زيكا على الب�رش يف الأ�سابيع 
املقبل��ة، وذل��ك بع��د احل�س��ول على ال�س��وء 
الأخ���رش م��ن م�س��وؤويل ال�س��حة بالوليات 
املتح��دة .وقالت �رشك��ة الأدوي��ة "اإنوفيو"، 
الثنني، اإنها ح�س��لت على ت�رشيح من اإدارة 
الأغذية والعقاقري للبدء يف اختبارات �سالمة 
يف املراح��ل الأولية للقاح ال��ذي يعتمد على 
احلم���س النووي وامل�س��اد للفريو���س الذي 

ينقله البعو�س.
وي�س��ع هذا الأم��ر ال�رشك��ة يف املقدمة اأمام 
لل�س��حة،  الوطني��ة  املعاه��د  يف  الباحث��ني 
الذي��ن قالوا اإنهم يتوقع��ون البدء يف اختبار 
لقاح فريو�س زيكا، خا�س بهم، والذي يعتمد 
عل��ى احلم���س النووي بحل��ول اأوائل ف�س��ل 
اخلريف. ويعمل اللقاح، الذي اأنتجته ال�رشكة 
عل��ى تقوية جه��از املناع��ة ملواجه��ة زيكا 
ع��ن طريق اإدخ��ال مواد معدلة وراثيا ت�س��به 
الفريو���س. وذك��رت "اإنوفي��و" اأن احليوانات 

اأف��رزت  الت��ي خ�س��عت لالختب��ار باللق��اح 
اأج�س��اما م�س��ادة وخالي��ا اأخ��رى ملهاجمة 
زي��كا. وتعمل املعاهد الوطنية لل�س��حة على 
تطوي��ر عق��ار للعالج م��ن فريو���س زيكا من 
خ��الل مبادل��ة امل��ادة الوراثي��ة يف لقاحها 

التجريب��ي اخلا���س بفريو���س غ��رب الني��ل. 
وتخطط "اإنوفيو" و�رشيكتها "جنيوان ليف 
�س��اين�س" للبدء يف درا�سة ت�سمل 40 �سخ�سا 
يف  للق��اح  اأمان��ا  الأك��ر  اجلرع��ة  لتحدي��د 
الأ�سابيع املقبلة. وقال م�سوؤولو ال�رشكة اإنهم 
يتوقعون التو�س��ل اإىل نتائج الدرا�سة بحلول 
نهاي��ة عام 2016، فيم��ا ل يوجد حاليا اأي 
اأدوية اأو لقاحات مرخ�س��ة للعالج من زيكا. 
وتتطل��ب عملي��ة تاأكي��د �س��المة وفعالية اأي 
م�س��اد لفريو���س زيكا درا�س��ات كب��رية، اأما 
م��دى �رشع��ة اأداء عم��ل كهذا فتعتم��د جزئيا 
عل��ى م��ا اإذا كان زي��كا �س��وف ينت���رش على 
نطاق وا�س��ع يف ع��ام 2017 اأم ل. واأ�س��بح 
زي��كا وب��اء يف اأم��ريكا الالتيني��ة ومنطق��ة 
البح��ر الكاريب��ي منذ اخلريف املا�س��ي، ول 
يتوق��ع امل�س��وؤولون تف�س��يا كب��ريا للفريو�س 
يف اأمريكا ال�س��مالية، لكن من املرجح ظهور 
بع���س احلالت مع ارتف��اع درجات احلرارة 

وانت�سار البعو�س.
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 ربط��ت درا�س��ة اأ�س��رالية جدي��دة احت�س��اب املراهق��ات 
ال�س��عرات احلرارية يف الطعام، وتفويت الوجبات، واتباع 
و�س��ائل اأخرى للحمية الغذائية مب�ساكل اأ�رشية اأو اأعرا�س 
اكتئابي��ة لديه��ن. وق��ال اأدري��ان ب��ي. كيلي م��ن جامعة 
كوينزلن��د ال��ذي �س��ارك يف البح��ث: "هن��اك العدي��د من 
العوامل املرتبطة باإتباع اأنظمة غذائية غري متوازنة، مبا 
ي�س��مل التفاعل الجتماعي مع الأقران وو�س��ائل الإعالم 
والوالدين اأو الأ�رشة". واأ�س��اف "هذه الدرا�سة تلقي نظرة 
عل��ى الأج��واء العاطفي��ة لالأ���رش ك�س��بب �س��مني لإقبال 
الفتيات على اأنظمة غذائية �س��ارة ".واأ�س��ار كيلي اإىل اأن 
يف اأ�س��راليا نحو 39 باملئة من املراهقات، و13 باملئة 
م��ن املراهقني، يتبعون حمية غذائية متو�س��طة املخاطر 
اأو عالية املخاطر .واأجرى الباحثون امل�س��ح، الذي �س��مل 
4 اآلف فتاة، تراوح اأعمارهن بني 11 و 14 عاما، يف 
231 مدر�سة يف ثالث وليات اأ�سرالية. واأجابت الفتيات 

على ا�ستبيان عن ممار�سات حمددة

كاريكاتير

هذه الزاوية لرصد اهم القضايا 
والتعليقات التي يتندر بها العراقيون عبر 

مواقع التواصل االجتماعي 

قالوا في صفحاتهم 

�س��تار البغ��دادي: م��ع م��ا ميثله ا�س��رجاع الفلوج��ة من قيم��ة رمزية 
تتنا�س��ب ومعنى النت�س��ار احلقيقي، لو تعمل "الدولة" العراقية جديًا 
على درا�س��ة الو�س��ائل املتاحة التي متكنها من تفتيت خ�سوبة الربة 
والبيئ��ة احلا�س��نتني للفك��ر املتط��رف وتطبيقه��ا بعلمي��ة بعي��دة عن 
املناكف��ات، لقطعت من هناك تنا�س��ل الره��اب يف العراق وما جعلت 
له��ذه املعركة رقمًا بع��د املعارك الثالثة الت��ي دارت فيها.. وال علينا 
حت�س��ري ا�س��م جديد للمول��ود الق��ادم والبقاء عل��ى قيافتن��ا )او اكر( 

ا�ستعداداً حلفلة يزين دمنا اأرجاءها حتى تليق مبقام اأِمه، داع�س ..!!
علي �سام: هو الذي قال "اهلل حمبة" وهو الذي قال "اأحب عدوك" واظن 
اأنه كان يق�س��د "ل ت�س��مح لعدوك اأن ُيخرج اهلل من قلبك"، “ل ت�س��مح 
لقلب��ك اأن ميتلئ بالبغ�س فتنعدم فيه املحبة". اأنا ل�س��ت م�س��يحيا ول 
اأنا يهودي كي�س��وع، فكرة الآخرة ل ت�س��غلني اأبدا فاأنا همّي هو اأن اأجد 
الت��وازن يف حلظت��ي يف احلياة لكن هذه الكلم��ات تاأ�رشين رمبا لأنني 
اأت�س��ور اأن ف�س��ح اأو�س��ع م�س��احة للمحبة يف قلوبنا هو هدف الن�سان 
احلقيق��ي وهو التح��دي. نحن نكره كثريا بل وكثريا جدا حتى اأنني اأجد 
اأن الكراهي��ة تفي�س مني اأحيانا. تعّلمنا ونحن اأطفال �س��غار اأن نكره 
الب���رش ونقيمهم عل��ى اأ�س��ا�س اأديانه��م وتعّلمنا ان نفرق ب��ني الألوان 
والقوميات والكائنات والوطان والجنا�س. هناك مثل يقول-"قل يّل 
من هو �س��ديقك و�ساأقول لك من انت" ويبدو اأننا نتعامل مبثل "قل يّل 
من عدوك و�س��اأقول لك من انت" فنحن نعرف اأنف�سنا برف�سنا لالأ�سياء 
ولي�س بتقبلها .�سخ�س��يا مل اعد مهتما باأ�س��ماء الأنظمة ول يهمني ان 
كان ال�س��خ�س ملح��دا او موؤمن��ا، ي�س��اريا او ميينيا لكنن��ي اهتم كثريا 
بذل��ك ال�س��عور الذي يخ��رين ان رفيقي يف احلياة يرف���س ان يكرهني 
لأنني وجدت يف اليمني ما مل اجده يف الي�سار او وجدت يف العلم ما مل 
اجده يف الدين او العك�س .هذا العامل الذي نعي�س فيه اأ�سبح خطرا فاأنا 
�سخ�سيا اعرف عددا كبريا من الب�رش الذين يدعون اىل تطهري العامل من 
ب���رش مثلهم لت�س��تقيم الأمور-قد تكون هذه الفك��رة حقيقية وقد يكون 

اق�ساء اأبناء الطوائف التي ل تنتمي اليها هو احلل الوحيد-ل اأعرف.

أجمل تعليقات في الفيس بوك:
-النت�سار على اأخيك خ�سارة عائلية!

-كن��ت اأت�س��ور اأن النا���س يعرفونن��ي واأنن��ي اأعرفه��م لكنن��ي فهمت 
اأن النا���س وان��ا منه��م ل يعرف��ون اإن عرف��وا �س��وى اأنف�س��هم ف��ال ه��م 
�س��يفهمونني حني اأتكلم ول اأنا �س��اأفهمهم لن ال�س��ورة الت��ي اأريد اأن 
انقلها لهم تكونت يف عقلي وهم �سي�س��معونها من وحي �سورة تكونت 

يف عقولهم.

عجائب فيس بوكية:
طفاها ابو املولدة بال�س��تة ال�س��بح، ولأن الدنيا بدت حتر من �س��دك، 
وال�س��تا كله تعده كله تعده، ا�س��جاب الع�س��ك و�س��ودة، ل باملحطة رف 
�سوة ول ريل مر عال�سدة، داعيكم فز وية الطفية مبا�رشة، بحيث البنكة 
بعده��ا تفر .. �س��ايرة نومتي مثل نوم��ة ابن النفا�س .. بالهم�س��ي مو 
ال باللم�س��ي .الوطني��ة ح�س��ب اجلدول جتي بال�س��بعة ورب��ع، او وثلث، 
ب��ال ادنى معلومة ع��ن من اقرح ان يكون اجل��دول وفقا لهذا الرتيب، 
الربع��ي او الثلثي، منذ �س��نوات .وبني ال�س��تة وال�س��بعة ورب��ع او وثلث، 
�س��اعة ورب��ع او �س��اعة وثل��ث، وحمتار �س��لون اك�س��يها رغم ان �س��هر 
رم�س��ان كما تعلمون يحطم ال�س��اعة البايولوجية، وداعيكم اللي چان 
ين��ام مثل دجاج امل�س��لحة بالدع���س، كام ينام بتالث��ة، لن اجي من 
املحل بالوحدة، امر على امي فد ن�س �س��اعة، تلبلبلي فد �س��يف ركي، 

على چم خوخاية وعنجا�ساية، وا�ساألها :�سكد بقى من رم�سان؟ 

"تمورنا العراقية""حكومة ديمقراطية""عراقي من أروع مصمي السيارات"
ح�سني العطار من اأروع م�سممي ال�سيارات فى العامل ، ح�سني 
العطار من امل�سممني ال�سباب البارعني يف ت�سميم ال�سيارات 

29 عاما، عراقي ال�سل، عا�س يف املانيا
 بداأ يف الر�س��م منذ ال�س��ن ال�ساد�س��ة وكان متاأثرا بخرة والده 
الفني��ة، و مل يدخ��ل معاه��د لك��ي يتعلم هذا الف��ن و يعتمد يف 
ر�سمه على قلم الر�سا�س من ثم يلون الر�سمة يف الفوتو�سوب 

فقط و لي�س املاك�س و ل ي�ستخدم القلم ال�سوئي
 ربح فر�سة التدريب قبل �سنه يف �رشكة بي ام دبليو الأملانية 
مع فريق الت�س��ميم يف ال�رشكة نظرا لفوزه يف احد امل�سابقات 
املحلية و هو �س��خ�س حمرم جدا و راق��ي يف التعامل عندما 

تتحدث اليه، ل يبخل باي معلومة. 
وهو اأي�سًا ع�سو نا�سط يف حمافل ال�سيارات الدولية. عمل لعدة 
�س��نوات يف �رشكات عاملية لل�سيارات مثل اأودي ومار�سيد�س. 
وح�سني العطار هو جزء من فريق كبري من ال�سباب املوهوبني 
الذي��ن يتناف�س��ون يف كل ع��ام لني��ل جائزة اأف�س��ل ت�س��ميم، 
  M2 وكان هو �س��احب احل��ظ ليفوز بالت�س��ميم اخلارجي ل

ل 2016.

 تنتع���س احل��ركات الإ�س��المية املتطرف��ة يف البلدان 
الإ�سالمية التي تفاقمت فيها م�ساكل الفقر، والبطالة، 
وال�سكن، وف�ساد الإدارة احلكومية، والت�سخم ال�سكاين. 
بينما ل جن��د مثل هذه احل��ركات يف البلدان العربية 
الغنية التي اأولت الهتمام مبعي�س��ة �س��عوبها وتتمتع 
بق��درة اقت�س��ادية جيدة مث��ل دول اخللي��ج النفطية. 
فالع��راق غن��ي بروات��ه الطبيعية، وكل م��ا يحتاجه 
ليعي���س �س��عبه بان�س��جام و�س��الم، هو قي��ام حكومة 
دميقراطي��ة عادل��ة تعم��ل بامل�س��اواة والتخل�س من 
جميع اأ�س��كال التمييز الطائف��ي، والقومي، والإقليمي 
بطائفي��ة  تعال��ج  ل  فالطائفي��ة  املواطن��ني.  ب��ني 
م�س��ادة، والعن�رشي��ة ل تعال��ج بعن�رشية م�س��ادة، 
وللحيلول��ة دون حدوث املزيد م��ن الت�رشذم اأو ظهور 
نظ��ام ا�س��تبدادي، يحتاج العراق اإىل ميثاق �سيا�س��ي 
يق��وم على املواطنني الأفراد اأك��ر منه على الهويات 

الطائفية.

اجنزاملرحل��ة الوىل م��ن م�رشوع مزرعة فدك لنت��اج التمور العراقية 
مب�س��احة )2000 ( دومن��ا وال��ذي يع��د امل���رشوع الول والك��ر من 
نوع��ه بع��د 2003، حيث مت��ت زراعة وانتاج ا�س��جار نخي��ل خمتارة 
بعناية متثل ا�س��ناف م��ن التمور العراقية والعربي��ة والعاملية باأكر 
م��ن 70 األ��ف ف�س��يلة من الأ�س��ناف اجلي��دة والن��ادرة واملطلوبة يف 
الأ�س��واق املحلي��ة والعاملي��ة لغر���س الت�س��دير اأ�س��افة اىل تكثريها 
واملحافظة عليها من النقرا�س خا�س��ة اأ�س��ناف التمور: )امل�ستكي( 
و)ام��ري ح��اج( و)اخليارة ( و )عوين��ة ايوب( و)ليل��وي(. و )جب جاب 
كربالء( و)اخل�رشاوي( و)احلالوي( و)املطوك( وغريها من ال�سناف 
التي تتجاوز )630( �س��نفا م��ن التمور. تهافت العديد من املتطوعني 
واملترعني واخلراء الزراعيني العراقيني والعرب واجانب للم�س��اعدة 
عل��ى جم��ع وانت��اج عينات م��ن التمور الن��ادرة العراقي��ة واخرى من 
ال�سناف �سيتم ا�ستريادها من ال�سواق العاملية هو �سنف )املجهول( 
م��ن النخيل النادر واخ��ر عراقي مهدد بالنقرا�س و�س��نف )العنرة( 
و)ال�س��كعي( و)اخلني��زي( و)الف�س��يلي( و)دجل��ة ن��ور( و)ال�سي�س��ي( 
و)الرح��ي( �س��يتم زراعته��ا ع��ن طري��ق الزراع��ة الن�س��يجية. يف هذا 

امل�رشوع ماأخوذة من جميع املحافظات العراقية .

سيلفيتدري رأي

�أفقيًا 
o ط���ر  o عو�ض���ا ع���ن  �لل���ه قوله���ا للو�لدي���ن  1 ح���رم 

��ضطوري يف ق�ض�ص �ل�ضندباد
قلوب ثالثة  له  حميطه  يف  ميوه  بحري  حيو�ن   2

�ضعيف �ضوء   o ياب�ضة   o دور�نا  د�ر   3
ع�ضفور  o �يوب  ن�ضف   o �ضو�ر  ن�ضف   4

جديد من  يبعث  ويعود  يحرتق  ��ضطوري  طائر   5
6 ن�ضف و�عد o عدم �لقدرة على �لبيع لظروف �ل�ضوق 

�أو �ل�ضلعة )معكو�ضة(
حوت ثلثا   o �لنبات  يف  �برية  زو�ئد   o قلما   7

o �ال�ض���م �الجنليزي لع�ضفور  8 زه���رة حتي���ة �ل�ضباح 
�ضمي به �ضخ�ضية �جنليزية ��ضطورية

o طائر  9 طائ���ر منق���اره طويل ذكر يف �لق���ر�آن �لكرمي 
مغرد وغالبا ��ضفر �للون �ضميت به جزر قرب �ملغرب

�آ�ضيا �ضرق  جنوب  موطنه  �لعليا  �لطبقة  من  قرد   10

ر�أ�ضيًا
�ل�ضحك �ضوت   o �لذكاء  قمة  يف  �ضغرة  حيتان   1

 o �ملتو�ضط  �ضو�طئ  مهاجر ي�ضطاد على  2 طر �ضغر 
حمب )معكو�ضة(

قط  o �ل�ضوء  �أثر   o �ملو�ضيقي  �ل�ضلم  يف   3
�فتد�ء  o �الأ�ضياء  فيها  تخفى  �لتي  �الأماكن    4

 o 5 ط���ر ال يط���ر يعي�ص يف �لق���ارة �لقطبة �جلنوبية
��ضاب �الآخر بحيث مل يقو على �حلركة

�ل�ضل���م  يف   o �ل�ضت���اء  ف���رتة  يبي���ت  �ضخ���م  حي���و�ن   6
�ملو�ضيقي o حرفان من كر�ج

)مبعرثة( كرو�ن  حروف   o )معكو�ضة(  تدخل  حيث   7
 o 8 طائ���ر ال يق���وى على �لط���ر�ن �ألو�نه ز�هية خالبة

وحدة قيا�ص �لطاقة
9 ه���رب o ثعب���ان �ضديد �ل�ضمية ذو �أود�ج منتفخة كان 

من مقد�ضات قدماء �مل�ضريني
10 حي���و�ن �أفريقي �ضخ���م له قرنان من �ل�ضعر �لكثيف 

�ل�ضيني �لرت�ث  يف  ��ضطوري  حيو�ن   o

متقاطعة كلماتالفرق اوجد 

 ا�س��رى اأرجنتين��ي بنح��و 680 األف دولر 
ج��ل مقتني��ات للزعيم الن��ازي اأدولف هتلر، 
الت��ي عر�س��ت يف م��زاد علن��ي يف مدين��ة 
ميون��خ الأملانية. فاإن دار "مزادات هريمان 
هي�ستوريكا" الأملانية نظمت مطلع الأ�سبوع 

اجلاري مزادا علني��ا لبيع مالب�س للزعيم 
النازي واأحد م�س��اعديه. و�سملت 

ج��وارب  هل��ر:  مقتني��ات 
وربطات عنق و�رشا�س��ف 

ل��ه  و���رشوال  طاول��ة 
اجلل��د  م��ن  جي��وب 
و�س��رة ع�س��كرية )بلغ 
اآلف   310 ثمنه��ا 
اإىل  اإ�س��افة  دولر(، 

�س��ور لالأ�س��عة ال�سينية 
بع��د  الن��ازي  للزعي��م 

حماولة اغتيال فا�س��لة عام 1944. و�س��هد 
املزاد اأي�سا بيع حاوية نحا�سية مبئات اآلف 
ال��دولرات، وتعود ه��ذه احلاوية اإىل هرمان 
جورينغ اأبزر م�ساعدي هتلر، وا�ستخدمت يف 
حفظ مادة "ال�سيانيد" التي انتحر بوا�سطتها 
اأثن��اء حماكمت��ه. واإ�س��افة اإىل احلاوي��ة، 
بيع��ت �س��اعة و�رشاوي��ل داخلية 
كان��ت تخ�س جورينغ، الذي 
كان قائد الق��وات اجلوية 
النازي��ة.  اأملاني��ا  يف 
املقتنيات  هذه  وكانت 
مل��كا لطبيب ع�س��كري 
ج��ون  ه��و  اأمريك��ي 
لتيم��ر الذي تويف عام 

.2007

جوارب وسروال هتلر بأكثر من 
680 ألف دوالر

المشاكل األسرية واالكتئاب 
"مفيدة" لحمية المراهقات

اختبار لقاح تجريبي مضاد لـ"زيكا" على البشر


