
اأظه��ر تقري��ر عامل��ي اأن ثل��ث �س��كان الع��امل 
يعان��ون قل��ة التغذي��ة اأو زي��ادة ال��وزن، مما 
الأمرا���ض  تف�س��ي  مع��دلت  لزي��ادة  ي��وؤدي 
وال�سغ��ط عل��ى اخلدم��ات ال�سحي��ة .وك�سف 
تقرير التغذية العامل��ي للعام 2016 - وهو 
تقري��ر �سن��وي م�ستقل عن و�س��ع التغذية يف 
اأنح��اء العامل - زي��ادة اأعداد الذي��ن يعانون 
ال�سمنة يف كل اإقليم من العامل وتقريبا يف كل 
بلد.وياأت��ي �سوء التغذية يف ع��دة �سور منها 
ب��طء منو الأطف��ال، والقابلية للع��دوى للذين 
ل يح�سل��ون على ق��در كاف من الغ��ذاء، اإىل 
جانب ال�سمنة، واأمرا�ض القلب، وداء ال�سكري.
كم��ا ي��وؤدي �سوء التغذي��ة ملخاط��ر الإ�سابة 
بالأورام للذين يعانون زيادة الوزن اأو الذين 
يزي��د يف دمائه��م معدلت ال�سك��ر اأو امللح اأو 
الده��ون اأو الكولي�سرتول.وطبقا للتقرير فاإن 
�س��وء التغذية م�س��وؤول عما يق��رب من ن�سف 
ح��الت وفاة الأطف��ال دون �سن اخلام�سة يف 
اأنحاء الع��امل، كما ياأتي �س��وء التغذية، جنبا 

اإىل جن��ب م��ع فقر النظ��ام الغذائ��ي، كم�سبب 
دول��ة   57 الأمرا�ض.وتتحم��ل  لظه��ور  اأول 
على الأق��ل عبئا م�ساعف��ا مل�ستويات خطرة 
م��ن قل��ة التغذية - وتت�سب��ب يف الدوار وفقر 
ال��دم - اإ�ساف��ة اإىل زيادة يف ع��دد البالغني 
الذي��ن يعان��ون ال�سمنة، مما يلق��ي مبزيد من 
ال�سغ��وط عل��ى اأنظم��ة ال�سح��ة الت��ي تكون 
اأحيانا ه�سة يف الأ�سا�ض.وقال لوران�ض حداد 
اأحد كبار الباحثني يف املعهد الدويل لبحوث 
ال�سيا�سات الغذائية - الذي يتخذ من الوليات 
املتح��دة مقرا له – واأح��د امل�ساركني يف هذا 
التقري��ر: "واحد من كل ثالثة اأ�سخا�ض يعاين 
اأح��د اأ�س��كال �س��وء التغذية".واأ�س��ار التقرير، 
الذي ن�رشت وكال��ة )رويرتز( مقتطفات منه، 
اإىل م��ا �سم��اه "التكلف��ة القت�سادية املذهلة 
ل�س��وء التغذي��ة" حم��ذرا من فق��دان نحو 11 
باملائة من اإجمايل الناجت املحلي �سنويا يف 
اإفريقي��ا واآ�سيا نتيج��ة لعواقبه.كما ميكن اأن 
تزيد تكلفة املعي�سة لكل اأ�رشة. ويف الوليات 

املتح��دة ف��اإن وجود ف��رد واح��د يف الأ�رشة 
يعاين ال�سمنة يعني اأنفاقا زائدا بنحو ثمانية 
باملائ��ة يف املتو�سط عل��ى الرعاية ال�سحية.
ويف ال�س��ني ت��وؤدي الإ�ساب��ة ب��داء ال�سكري 
اإىل خ�س��ارة �سنوي��ة مبع��دل 16.3 باملائ��ة 
م��ن دخ��ل املري���ض. ورغ��م ه��ذه امل�سكالت 
ك�س��ف التقري��ر وجود نق��اط اإيجابي��ة. فعدد 
الأطف��ال الواهنني من دون اخلام�سة يرتاجع 
يف كل اإقليم با�ستثن��اء اإفريقيا واأوقيانو�سيا 
.وتراج��ع املع��دل اإىل نحو الن�س��ف يف دولة 
غانا خ��الل عقد واحد لي�سل اإىل 19 باملائة 
تقري��ر  باملائة.وي�س��در   36 كان  بعدم��ا 
التغذي��ة العاملي من جان��ب جمموعة خرباء 
م�ستقل��ة تعم��ل حتت اإ���رشاف املعه��د الدويل 
لبح��وث ال�سيا�س��ات الغذائية.ومي��ول التقرير 
م��ن جانب ع��دد من اجله��ات املانح��ة منها 
حكومي��ة واأخرى خريي��ة، من بينه��ا الإدارة 
الأمريكي��ة واحلكومة الربيطانية واملفو�سية 

الأوروبية وموؤ�س�سة غيت�ض.
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انتق��دت �سيدة عراقي��ة تق�سري م�سوؤويل مط��ار اأتاتورك الدويل 
باإ�سطنب��ول يف اإ�سعافه��ا، بعدم��ا باغته��ا اأمل املخا�ض، قائلة 
اإنه��م ت�سبب��وا بوف��اة مولوده��ا. وقالت �زسغار حمم��د عارف، 
البالغ��ة م��ن العمر 36 �سن��ة، اإنها نقلت م��ن غرفتها يف فندق 
املط��ار اإىل �سيارة الإ�سع��اف، على كر�سي متح��رك للمقعدين، 
عو�سا عن نقالة طبية متخ�س�سة. وكانت عارف ت�ستعد لل�سفر 
م��ن اإ�سطنب��ول اإىل بريوت رفق��ة زوجها، لكنه��ا اأح�ست بالأمل 
بالرغ��م من ك��ون حملها يف ال�سهر الثام��ن، الأمر الذي جعلها 
تلغي الرحلة. وعقب اإلغاء رحلتها يف 11 يونيو اجلاري، نقلت 
اإىل فندق باملط��ار، لكن الآلم عادت لتفاجئها، فبادر زوجها 
اإىل الت�س��ال بالإ�سعاف.وح��اول طاق��م الفن��دق يف البداي��ة 
اإدخ��ال النقالة الطبي��ة اإىل امل�سعد، لكنه ف�س��ل يف ذلك الأمر، 
فا�ستع��ان بكر�س��ي متحرك خم�س���ض للمعاقني، لك��ن ال�سيدة 
احلام��ل اأجنبت وهي ت�ستعد للدخ��ول يف �سيارة الإ�سعاف.لكن 
الطبي��ب اأخرب عارف وزوجه��ا اأن املول��ود ل يتنف�ض فتم نقله 

اإىل امل�ست�سفى، حيث تاأكد اأنه لي�ض على قيد احلياة، 

كاريكاتير

هذه الزاوية لرصد اهم القضايا 
والتعليقات التي يتندر بها العراقيون عبر 

مواقع التواصل االجتماعي 

قالوا في صفحاتهم 

ميث��م احللو: اأحد الذين علقوا على اح��د من�سوراتي وجتاوز على �سخ�سي 
اأك��ر م��ن مرة قب��ل اأن اأب��ادر بحظره.. كت��ب يف تعليقه الأخ��ري )انت كل 
اأخ��الق ما عن��دك(، رغم انني مل اأوجه له كلمة واح��دة ومل اأدخل معه يف 
نقا���ض. ما ل يعرفه هذا ال�سخ�ض انني فع��اًل ل اأمتلك اأخالقه. بل مل اأ�سع 
يوم��ًا لمتالك اخالقه.. اأخ��الق العبيد.. اأخالق الذع��ان لل�سادة.. اأخالق 
احلك��م على الآخري��ن باليقينيات الزائف��ة.. اأخالق ت�سني��ف النا�ض على 
طريقة )من لي�ض معي فهو علي(. جوهر خالفنا هو اأخالقياتنا املختلفة.

اأحم��د ال�سعداوي: ه��و احلجي ما يفي��د اأكيد، ب�ض كان م��ن املمكن خالل 
هاي ال�سنتني، وعلى الأقل كجانب تعبوي وحتت ال�سعار اللي اكرهه جداً 
"للقلم والبندقية فوهة واحدة" اأن يجري ا�ستخدام الدراما يف احلرب �سد 
داع���ض ب�سكل فّعال .اآين �سخ�سيًا مو كات��ب درامي حمرتف وامنا هاوي، 
ا�ستخ��دم الدراما كتمارين ذهني��ة و�رشدية، وهديف "الأ�سم��ى" اأن اأعّزل 
�س��وك الرواية وما اأخلي �سي للروائيني اللي يجون بعدي!ب�ض عدنا كتاب 
درام��ا حمرتفني ورائعني، وعدن��ا كفاءات اإخراجي��ة وم�سورين بارعني 
وكل�س��ي وكال�سي، واب�سم بالع�رشة على هاي ال�سالفة.. ب�ض هم مط�رشين 
وموزع��ني، اأو "يحت�رشون فنيًا" والحت�سار الفني يعني انت ت�ستغل يف 
مهن��ة "علم��ود العي�سه" بعيدة ع��ن جمالك اللي كونت بي��ه خربة معينة، 
وبالنهاي��ة تلكه نف�سك بعد �سنوات بعيد عن م�ستجدات هذا املجال الفني 
وفق��دت لياقتك الفنية "مث��ل اللياقة البدنية يعن��ي". وهذا م�سري حمزن 
يواجه��ه الكث��ري م��ن العامل��ني يف حق��ل الدراما.وباملنا�سب��ة.. اكر من 
جترب��ة اأثبت��ت ان��و بالإمكان ان يط��ري امل�سور او املمث��ل او املخرج من 
ال�سكيمو ويجي حتى ي�ستغل يف عمل تلفزيوين عراقي، وماكو اأي م�سكلة، 
اجلغرافيا مو عائق.وبدل ما يطلع جواد ال�سكرجي يف م�سل�سل بدوي هاي 
ال�سن��ة، اجيب��ه بطل يف عم��ل عراقي مبني على وف��ق موا�سفات عاملية، 
وال�سكرج��ي زين قيا�سًا باآخرين تدم��روا متامًا، مثل املرحوم ال�رشقاوي 
اللي ظل �سنوات بدون �سغل اىل ان مات.اليوم جاي ن�سوف كل�ض زين جزء 
من �ساحة املعركة مع داع�ض هي بالعالم وامليديا، ولو احلجي يفيد ولو 
اأكو دولة �سدك مو جمموعة ع�سائر حزبية تدير ما تبقى من دولة �سدام. 
لكان من املمكن انتاج عمل درامي واحد ب�ض، �سخم، بفريق من الكتاب، 
وع��دة خمرجني، ومبمثلني عراقيني وع��رب ولوكي�سنات على كل م�ساحة 
داع���ض اجلغرافية.اق��دم عمل ج��ريء ما يطمط��م ول يغط��ي ع احلقائق. 
واخب���ض الدني��ه بيه، واخلي النا���ض ت�سولف بيه وتتفاع��ل وياه.الدراما 
عم��ل �سعبي موؤثر جداً، اأكر تاأثرياً من ع���رشات الكتب واخلطب والربامج 
واي �سيء اآخر.ب�سبب غياب الدراما العراقية هاي ال�سنة ف�ساًل عن كونها 
متاأخ��رة �سابقًا يف تف�سي��الت عديدة. خالنا مثل غاب��ة ا�ستوائية تعي�ض 
فيه��ا قبيل��ة ل جتيد ال��كالم. وتتنظر من الآخري��ن ان يتكلم��وا بالنيابة 
عنها.نف��رح اذا �ساهدن��ا اإ�سارة م��ا يف عمل درامي عرب��ي اىل ما يجري 
لنا.�س��ٌم بكٌم عمٌي يف امليدي��ا والدراما.. منطقة مظلمة ومعتمة مثل علم 
داع�ض.كن��ت اريد اكتب كل هذا الكالم اأع��اله.. ب�ض لالأ�سف هو احلجي ما 

يفيد، لهذا ما كتبته. جاي ا�سولف ويه نف�سي ب�ض!

أجمل تعليقات في الفيس بوك: 
-اخلو�سي هو �سورة البطل املقموعة فينا جميعًا. اخلو�ض ولد هو خو�سي 

ب�ض ي�ستحي!
-كل اللح��ى وال�س��وارب ملعون��ة مامل تقرتن طولها بالدع��وة اىل ال�سالم 
واملحب��ة بني افراد الن��وع الن�ساين. فما فعلته اللحي��ة املارك�سية ليقل 
�ساأن��ا واجراما ع��ن اللحية الداع�سي��ة وال�سوارب الهتلري��ة وحتى حالقي 

ال�سعر من على وجوههم من افراد العامل الجرامي .

"الجار قبل الدار"" أربعة كباب ""األميرة والملك البدين"
كان هن��اك مل��ك يعي�ض باإجنل��رتا يدعى "هرني الثام��ن" يبلغ من 
العم��ر اخلم�س��ني ومت��زوج من ثالث ن�س��اء، وبرغم ذل��ك كان يريد 
الق��رتان بامراأة رابع��ة. وظل يبحث حتى اأخ��ربوه اأن هناك اأمرية 
جميل��ة تدعى "كري�ستين��ا"، وهي ابنة ملك الدمن��ارك الذي يرتبط 
بعالق��ة قوي��ة م��ع اأباطرة روم��ا القدماء، وق��د �سمع عنه��ا كالًما 
م�سجًع��ا م��ن بع�ض اأف��راد حا�سيته لكن��ه كان بحاج��ة لأن يراها.
ويف منت�س��ف الق��رن ال�ساد���ض مل يك��ن هن��اك اإمكاني��ة اأن ي��رى 
الرج��ال الن�ساء الالتي يريدون القرتان بهن، فقرر امللك هرني اأن 
ير�س��ل ر�ّسام البالط "هان�ض هولب��ني" يف مهّمة اإىل الدمنارك كي 
ي��رى الزوجة املوع��ودة وير�سمها. وذهب بالفع��ل الفنان "هان�ض 
هولب��ني" اإىل الدمنارك ومكث فيها ب�سع��ة اأ�سابيع وقد انتهى من 
ر�س��م اللوحة لالأمرية، وعندما راآها امللك ازداد اإعجابه بها، فبدت 
ام��راأة جميلة من ع�رش النه�سة ترتدي مالب�ض حداد وعلى وجهها 
ابت�سام��ة ت�سب��ه املوناليزاوفنت هرني مبالمح الأم��رية وجمالها، 
وطل��ب يدها على الفور، ولك��ن مل تكن كري�ستينا تبادل امللك نف�ض 
الإعج��اب ومل تك��ن عل��ى عجلة م��ن اأمره��ا ويف النهاي��ة رف�ست 

القرتان بامللك البدين".

تناول��ت بع���ض ال�سفحات عل��ى الفي�ض م��ادة قانوني��ة جديدة 
اأ�سمه��ة " اأربعة كباب"، وراح تن�ساف للد�ست��ور العراقي، يعني 
اأ�سك��د حل��و،  بع��د اأ�سبين��ا اأذا اأك��و هيجي م��ادة طيب��ة تن�ساف 
للد�ستور العراق��ي، وخ�سو�سا اأذا فلو�ض الكباب حالل مو حرام، 
اين دا اأق��ره التعليق��ات والبو�ست��ات ومام�ستوعب��ة املو�س��وع ، 
ب�ض �س��ارت عندي فكرة بدائية وكلت بداخل��ي "يجوز احلكومة 
راح ت��وزع كب��اب بالأفط��ار لل�سائم��ني، وخ�سو�س��ا لأن اأغلب 
املتظاهري��ن دا ي�سوم��ون �سهر رم�سان"، لك��ن لالأ�سف ال�سالفة 
طلعت تختلف متاما، وه��و اأنه بع�ض ال�سباب املراهقني اأجهروا 
باأفطاره��م يف ال�سارع بتناول لفات كب��اب، يعني ن�سيحة األكم 
ال�سب��اب املي�سومون لأنه يطلع لل�سغل وهو عامل بناء، وي�ستغل 
ال�ساع��ة ب2 الظهر كدام ال�سم�ض العراقية احلبابة، ن�سيحتي األك 
اأيه��ا ال�ساب العامل الفاطر"روح اأتظاهرب�ساحة التحرير وطالب 
احلكوم��ة بلف��ات كب��اب" وراح جن�س��د وقائ��ع فيلم ع��ادل اأمام 
"اأره��اب وكباب" بجدارة، ول تن�س��ى اأن تطالب باأ�سافة مادة 
"اأربعة كباب" للد�ستور العراقي، لأن الف�ساد الأداري يبداأ عندما 

لتوجد فلو�ض ل�رشاء الكباب.

اأعلنت طائفة ال�سابئة املندائيني يف الب�رشة، وفاة اأحد رجالها 
حرق��ًا خالل حماولته انق��اذ عائلة م�سلمة م��ن حريق ن�سب يف 
منزله��ا املج��اور ملنزل��ه، فيم��ا اأكد جمل���ض ع�سائ��ر ومكونات 
الب���رشة اأن ذل��ك يوؤك��د عم��ق التعاي���ض ال�سلم��ي ب��ني اأبن��اء 
املحافظ��ة. وقال زعيم طائفة ال�سابئ��ة املندائيني يف الب�رشة 
ال�سي��خ مازن ناي��ف يف حديث �سحف��ي اإن "رج��اًل مندائيًا يف 
ال�ست��ني من العمر لقي م�رشعه متاأثراً بحروق اأ�سيب بها خالل 
حماولت��ه انقاذ عائل��ة جاره امل�سلم من حري��ق ن�سب يف بيتهم 
الواق��ع يف منطق��ة اجلمهورية"،مبينًا اأن "الفقي��د ناجي جمعة 
اخلمي�س��ي �سم��ع اأن اأحد الأطف��ال مل يزل عالق��ًا يف البيت الذي 
كان��ت تلتهم��ه الن��ريان، ف�س��ارع اىل الدخول، وجن��ح يف انقاذ 
الطف��ل، لكن اخلمي�سي اأ�سيب بحروق �سديدة نقل على اثرها اىل 
امل�ست�سف��ى، وبعد مرور ثالث��ة اأيام ف��ارق احلياة".ولفت نايف 
اىل اأن "م��ا ح��دث هو خري دليل على مدى التعاي�ض ال�سلمي بني 
اأبن��اء الب�رشة خ�سو�سًا، وبني العراقي��ني ب�سكل عام"، م�سيفًا 
اأن "تاريخ املحافظ��ة ينطوي على كثري من احلوادث واحلالت 

امل�سابهة".

سيلفيتدري رأي

�أفقيًا 
o ينت�سب �إليه �سكان  1 جدباء ال خ�سرة فيها وال ماء 

فل�سطني و�ل�سام
نط���اق  خ���ارج  لالج�س���ام  حت���دث  طبيعي���ة  ظاه���رة   2

جاذبية �الأر�ض )كلمتان(
3 قدر قليل )كلمتان( o ح�سم �الأمر وقطعه )معكو�سة(
�لنوم على  �لقدرة  عدم   o ونقل  مو��سالت  و�سائل   4

يتبع���ه  نظام���ا  ي�س���ع   o )معكو�س���ة(  ف���الن  �بن���اء   5
�الآخرون فيما بعد

)معكو�سة( و�لطيب  بالعطر  متعطر   o عظيم  بحر   6
�مليالدية �ل�سنة  �سهور  من   7

8 ح���رف ج���ر o �س���ر�ء �ل�سل���ع م���ن بلد �آخ���ر بغر�ض 
�لتجارة

�ليوم �سائد  عاملي  �قت�سادي  نظام   9
 o 10 �ل�سم �الأول لرئي�ض �أمريكي ��سمه �لثاين كارتر

�لتعرف على �لرو�ئح بالنف

ر�أ�سيًا
نب���ات ي�س���رب كمه���دئ لالأع�س���اب وم�سك���ن للمغ�ض   1

و�ل�سعال o طبيخ
)جمع( �لرمح  ��سماء  من   o �لبرتول  م�ستقات  من   2

)معكو�سة( �أح�ض   o �لبادية  عرب  من  رجل   3
�لث���اين ملمث���ل م�س���ري طويل )�ال�س���م �الأول  4 �ال�س���م 

�حمد( o والية �أمريكية جنوبية �سرقية
5 قاع���دة يرتك���ز عليها كل بناء o ق���الدة تعطى مكافاأة 

لعمل عظيم
ب���ني �ال�س���ود�د و�الحمر�ر و�سف���ت بها �خليل  ل���ون   6

قدميا o طر�ز من �ل�سيار�ت �لربيطانية
7 �أئر �ل�سوء فيما يحيط بنا o خم�سة حروف مت�سابهة

Story كلمة  من  �لعربي  �الأ�سل   o وندر  قل   8
�لدولية �ملعلومات  �سبكة   9

 o �ل�سق���وق  يف  تعي����ض  مزعج���ة  قار�س���ة  ح�س���رة   10
�سجاع يتقدم �لقوم

متقاطعة كلماتالفرق اوجد 

حلظ��ات قليلة كانت احلد الفا�س��ل بني ا�ستمتاع 
رواد مله��ى "بل�ض" يف اأورلن��دو بولية فلوريدا 
و�سقوطه��م  واملو�سيق��ى،  بالرق���ض  الأمريكي��ة 
�سحاي��ا بر�سا�ض عمر متني، ح�س��ب ما اأظهرت 
لقطات م�س��ورة جدي��دة .والفيديو ال��ذي ن�رشته 
اأمان��دا األفري، البالغ��ة من العم��ر 25 عاما، على 
موق��ع "�سناب �سات"، يظه��ر رواد امللهى الليلي، 
وه��م يرق�س��ون عل��ى اأنغ��ام املو�سيقى قب��ل اأن 
ي�سم��ع دوي ر�سا���ض اأث��ار الرع��ب يف امل��كان. 
واأمان��دا الت��ي ظه��رت يف الفيدي��و وه��ي تهم�ض 
قائل��ة برعب "اإط��الق ر�سا�ض" ق�س��ت بدورها 
يف الهج��وم الذي خلف 49 قتي��ال و53 جريحا، 
وتبن��اه تنظيم داع�ض املت�س��دد ونفذه عمر متني، 
الرئي���ض  اأفغ��اين.وكان  اأ�س��ل  م��ن  الأمريك��ي 
الأمريك��ي، ب��اراك اأوباما، ق��ال اإن منفذ الهجوم 
"تاأثر مب�سادر معلوم��ات متطرفة خمتلفة على 

الإنرتن��ت"، لكن��ه "ل ينتم��ي اإىل �سبك��ة ما" ول 
يوج��د "اأدلة على اأن��ه مت التخطي��ط لالعتداء من 
اخلارج".ي�س��ار اإىل اأن مدي��ر مكت��ب التحقيق��ات 
الحت��ادي "اأف.ب��ي.اآي"، جيم�ض كوم��ي، ك�سف 
اأن مت��ني كان قد زعم اأن له �سالت، اأو دّعم عددا 
كب��ريا من اجلماع��ات املتطرف��ة بينه��ا القاعدة 
اأن حتقيق��ا  الن���رشة وداع�ض.واأ�س��اف  وجبه��ة 
اأج��راه املكت��ب ب�س��اأن عمر مت��ني يف 2013 بداأ 
حني زعم اأن لعائلت��ه �سالت بجماعات مت�سددة 
كالقاع��دة وح��زب اهلل وال�سقيق��ني ال�سي�سانيني، 
ع��ام  بو�سط��ن  ماراث��ون  هج��وم  نف��ذا  اللذي��ن 
2013.اإل اأن مكت��ب التحقيقات الحتادي اأغلق 
التحقي��ق ع��ام 2013، حني تبني ل��ه اأن املزاعم 
التي اأطلقها عمر متني ب�س��اأن تاأييده للجماعات 
املت�س��ددة، كان هدفها ح�رشا "ا�ستفزاز" زمالئه 

يف العمل.

"مذبحة أورالندو"... 
ضحية صورت الهجوم قبل مقتلها

عراقية تقاضي مطار 
أتاتورك بعد وفاة مولودها

تقرير عالمي يكشف "سبب" زيادة تفشي األمراض


