
ما يزال ال�س��بب احلقيقي لعدم قدرة الن�س��اء على 
الإجناب غري معروف، لكن درا�سة حديثة تو�سلت 
اإىل ال�س��بب احلقيق��ي لذلك. اأكدت درا�س��ة اأ�رشف 
عليه��ا علماء من جامعة "ف��ريارا" الإيطالية اأن 
هن��اك عالقة ب��ن "فريو�س الهرب���س الب�رشي 6 
اآ" اأو "HHV-6A" وب��ن ع��دم الق��درة عل��ى 
اإمت��ام عملية احلمل لدى الكثري من الن�س��اء. فقد 
وج��د العلماء ه��ذا الفريو���س يف عين��ات اأخذت 
م��ن الغ�س��اء املخاط��ي لرح��م 13 امراأة �س��كلن 
نح��و 43 % م��ن جمموع الن�س��اء اللواتي اأجري 
عليه��ن الختبار مم��ن ل ميكنهن الإجناب، فيما 
مل يجد العلماء هذا الفريو�س عند الن�س��اء اللواتي 
ميكنهن الإجناب. واأ�س��ار العلم��اء اإىل اأن هنالك 
عالق��ة وثيقة ب��ن الفريو�س ومع��دلت هرمون 
اإ�س��راديول، الذي يفرزه املبي�س��ان عند الإناث 
وامل�سوؤول عن ن�سوج البوي�سة. ويقول القائمون 
على الدرا�س��ة اإن درا�ستهم قد تفتح اأبوابا جديدة 
اأم��ام ت�س��هيل الإجن��اب لكث��ري م��ن الن�س��اء يف 
العامل، اإذا ما اكت�س��ف عالج �س��د هذا الفريو�س، 

الفريو���س  �س��د  خا�س��ة  عق��ارات  توج��د  ل  اإذ 
الهرب�س��ي الب�رشي 6 من نوع "اآ" و"ب". ويعطي 
الأطب��اء غالبا، بعد اكت�س��اف الفريو�س، عقارات 
خا�س��ة �س��د "الفريو���س الهرب�س��ي الب�رشي 5" 
"الفريو���س  اكت�س��اف  اأن  يذك��ر  بهم��ا.  ال�س��بيه 

الهرب�س��ي الب���رشي 6 اآ" مت ع��ام 1986، ويع��د 
اأحد الفريو�س��ات الهرب�س��ية الب�رشية الت�سعة، ول 
يعرف عدد الأ�س��خا�س امل�سابن بهذا الفريو�س 
اإذ ل ميكن التعرف على الفريو�س يف عينات الدم 

اأو عينات اللعاب.
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 ق��رر املمثل الربيط��اين موري�س ميكلوايت، تغيري ا�س��مه 
يف جواز ال�س��فر، وتثبيت ا�س��مه �س��هرته "مايكل كاين"، 
نتيج��ة م��ا يتعر�س له م��ن اإجراءات تدقيق اإ�س��افية يف 
املطارت ب�سبب عدم تطابق ال�سمن. ومنذ العام 1953 
ا�س��تهر ميكلوايت با�س��مه الفني مايكل كاين، اإل اأن ذلك 
بات��ت ي�س��بب للرج��ل يف الآون��ة الأخرية ت�س��ييقا اأمنيا 
يف املطارات حن يكت�س��ف امل�س��وؤولون اأن ا�س��م �سهرته 
يتعار���س مع ا�س��مه احلقيقي يف اجلواز. ونقلت �س��حف 
بريطاني��ة م��ن بينه��ا "الغاردي��ان" عن كاي��ن قوله، اإن 
"اأف��راد الأم��ن يف املط��ارات يرحبون بي با�س��م مايكل 
كاي��ن، وعندم��ا اأعطيه��م ج��واز �س��فري با�س��م خمتلف، 
يت�س��بب ذل��ك كل مرة باإيق��ايف نحو �س��اعة، لذلك غريت 
ا�س��مي". وت�س��هد مطارات اأوروبي��ة عدة اإج��راءات اأمنية 
اإ�س��افية منذ الهجمات التي �رشبت العا�س��مة الفرن�سية 
باري���س يف نوفمرب 2015، وكذلك العا�س��مة البلجيكية 

بروك�سل يف مار�س 2016.

كاريكاتير

هذه الزاوية لرصد اهم القضايا 
والتعليقات التي يتندر بها العراقيون عبر 

مواقع التواصل االجتماعي 

قالوا في صفحاتهم
علي �س��ام : وانا اتعامل مع طفلتي التي ل اعرف كيف اأ�س��بحت تقرب مع 
عامها الرابع، اأجدين وانا اأ�سجعها اأن تفعل اأ�سياء اأمتنى اأن افعلها لكنني ل 
اأ�س��تطيع .اأقف حتت ال�سلم وهي تت�س��لق درجاته ثم ات�سلق معها حتى ت�سل 
اإىل ارتف��اع يخيفني واقف-مل��اذا اأخاف من املرتفع��ات وهل اخلوف هذا 
�س��يء اريد اأن ترثه طفلتي؟ ام�س��ك يدها وهي مت�سي على اجلدران وا�سحك 
مع الأطفال الغرباء لتلعب هي معهم. اأنا ن�ساأت مع اأم كانت تخاف علّي من 
كل �سيء فاأ�سبحت اأخاف من اأ�سياء كثرية لكنني مع طفلتي اأدرك كل يوم 
اأن م�س��وؤولية الن�س��ان الواعي هي اأن يعطي للجيل القادم اأف�س��ل خال�سة 
جتربت��ه دون اأن يعطي��ه خوفه او قلقه او �رشاعات��ه او اأحقاده. اليوم وبعد 
اإن راقب��ت ابنت��ي وهي تقف��ز من حجر اإىل حجر حتى ع��ربت النهر قلت لها 
"النتباه اأهم �سيء يا ماندا والغ�سب واخلوف والقلق هّم اأعداء النتباه". 

هذه جملة من اإدراك اريد اأن ا�ساركه مع طفلتي رغم اإنني ل املكه.

حام��د املالكي: درا�س��ة دولية: بلغت ن�س��بة الطالق ب��ن الزواج ٩٠٪ هذا 
خمي��ف، اعتق��د ال�س��بب الفي���س بوك والتوا�س��ل الجتماعي ال�س��هل، �س��قى 
الي��ام، توكف بالركن، كاتب ر�س��الة -منتهية برقم هاتف ار�س��ي- على 
ورق��ة وردية مطرزة وباحلافة وردة مطبوعة وتكتب بقلم جاف ابو العطر، 
تنتظر البنية، مت�سي كدامها وترك الر�سالة توكع منك، لو ت�سوفها وت�سيلها 
ل��و ما ت�س��وفها وتعربها، وتعيد املحاولة مرة ثانية... ه�س��ة طلب �س��داقة 
وهاي و�س��لوجن ووووواو وروؤوؤوؤءءءءءعه ثاين يوم يلتقون، �سلون ما تزداد 

ن�سبة الطالق، راحت ايام الزوراء.

عل��ي �س��ادق: لي�س��ت امل�س��كلة اأن يتح��دث خطيب ع��ن عالقات م�س��بوهة 
بالهوار، امل�س��كلة اننا مل نعد ن�س��دق اي موعظة او ن�س��ح ي�سدر عن رجل 
دي��ن ينتم��ي اإىل حزب ، انتم غري مقنعن لن��ا، جميعكم ،حتى وقوفكم على 
املنرب ي�س��تفزنا ، حتى عندما تقولون يا اهلل، نحن نعترب ذلك �س��دنا، نحن 
نكرهكم، لقد �سوهتم الدين، وقطعتم الطريق اإىل اهلل، والنا�س كفرت واحلدت 
ب�س��بب ت�رشفاتكم، )�سايفن ذوله جماعة امل�رشح اجلاد من يو�سل للف�سل 
الخ��ري باحل��وار ويبقى ي�س��يح: كايف كايف كاااااايف ( املفرو�س اجلمهور 

ي�سفق، ايل يعجبه خل ي�سفق.
فا�س��ل اأب��و رغي��ف: جرب��ت ق.عملي��ات بغ��داد كل م��ن ت��وىل قيادتها هم 
ع�س��كريون لكنهم مل يحققوا ماتتطل��ع له اجلماهري. املرحلة املقبلة حتتاج 
لقائ��د اأمن��ي ولي�س ع�س��كري. قائد يفه��م اف��كار وروؤية ونواي��ا اجلماعات 
الإرهابية على نحو الحاطة وال�س��تباق.على ان يتوىل القادة الع�س��كريون 

حماربة الإرهاب خارج العا�سمة.

أجمل تعليق في الفيس بوك
- املثقفن الأوربين يربئون الدين الأ�سالمي من تهمة الأرهاب 

واملثقفن امل�سلمن يعتربوه منبعه.
- حقيقة.. املراأة العراقية من تزور جريانهم تكعد ميها بالبيت ن�س �س��اعة 
وبالباب تلث �س��اعات، ام البيت تكلها هاي مو خو�س جية، واخلطار تكلها 
�س�سوي ماكو وكت داده... والرجال يريد ا�ستكان چاي حمد ي�سويلة... ايييي 

املره العراقية نادرة.

عجائب فيس بوكية
اإذا كان الع��راق مل ي�س��تفد من جتربة مانديال يف توحي��د البالد، ول تعجبه 
اي��ران وه��ي الدول��ة النووي��ة، ول ال�س��عودية وه��ي الدول��ة املرفه��ة ذات 
القت�س��اد القوي، لي�س��تفد اذن من جتربة انغام، انغام مل تكن متلك �س��وى 
ا�س��نان تتقاتل مع بع�س��ها و�س��وت جميل واغنية )يا دني��ا ليل(، فقالت: 
ما لذي مينعني من ال�س��كوك )ت�س��ري �س��اكه يعني(؟ ل�س��يء، �سوت حلو 
وفلو���س موج��ودة ومراك��ز جتمي��ل تكدرت�س��ويني، وفع��ال جنح��ت وحلقت 

و�سكت، وتركت العراق يغني يادنيا ليل.

"سكرتارية جهنم""الوعي" "مشاعر"
98% -م��ن الن�س��اء يقل��ن اأن ب��كاء الرج��ل ل ينق�س من 

رجولته 
بينما يقول 61% من الرجال اأنه ينق�سه.

- انت تتقم�س بغري وعي �س��فات �سخ�سيتك املف�سلة �سواء 
عند قرائتك لرواية اأو م�ساهدتك مل�سل�سل، مما يغري �سخ�سيتك 

ب�سكل موؤقت او دائم.
- بع���س النا���س ي�س��يبهم خوف �س��ديد اإذا كانوا �س��عيدين 
ويتوقع��ون اأن هن��اك موقف حزين �سي�س��يبهم ب�س��بب هذه 

ال�سعادة.
- مل يثب��ت اأن اأح��دا ن��دم على �س��كوته مرة، لك��ن الندم على 

الكالم مرارا وتكرارا.
- ميل الرجل من الت�س��وق بعد 26 دقيق��ة فقط بينما  املراأة 

تكمل 6 �ساعات من الت�سوق دون ملل اأو كلل.
- الق��راءة ميك��ن اأن جتعلك اأك��ر تعاطفًا وتفتح��ًا لتجارب 

جديدة
��د، ومق�س��ود مل ُينَطق، ت�س��يع الكثري  - بن منطوق مل ُيق�سَ

من املحبة.

الوع��ي دواء خط��ر لبد من احلذر ال�س��ديد عن��د تناوله . 
فبعد اجلرعة الأوىل �س��تدرك اأنك تعي�س يف اجلحيم، بعد 
اجلرع��ة الثانية �س��تدرك اأن جحيمك زنزانة �س��يقة، بعد 
اجلرع��ة الثالثة �س��تدرك اأنك دخلت الزنزان��ة طوعا، بعد 
اجلرع��ة الرابعة �س��تدرك اأن لزنزانتك ب��اب مقفل يفتحه 
مفتاح، بعد اجلرعة اخلام�سة �ستدرك اأنك ابتلعت املفتاح 
بعد اأن اأقفلت الباب، بعد اجلرعة ال�ساد�س��ة �ستبداأ البحث 
ع��ن املفتاح يف ب��رازك، وبعد اجلرعة ال�س��ابعة �س��تعيد 
النظ��ر ب��كل ماظننته حقائ��ق مطلقة. ولذا: ف��ال باأ�س اأن 
ترف�س الوعي جملة وتف�س��يال وتعي�س �سعيدا كقرد على 
�س��جرة، ل باأ���س اأن ترف���س اجلرع��ة الثانية وت�ست�س��لم 
جلحيمك فل�س��ت وحي��دا فيه، ل باأ���س اأن ترف�س اجلرعة 
الثالث��ة تر�س��ى بالزنزان��ة ول��ن تبق��ى وحي��دا، ل باأ�س 
اأن ترف���س اجلرع��ة الرابع��ة وتبقى يف الزنزانة را�س��يا 
مر�س��يا، ل باأ���س اأن ترف�س اجلرعة اخلام�س��ة وتنهمك 
بتزي��ن الزنزانة، ول باأ�س اأن ترف�س اجلرعة ال�ساد�س��ة 

فالتنتبه.

اأنت���رش على الفي�س ب��وك يف ال�س��فحات العراقية كروب 
اأ�سمه "�سكرتارية جهنم"، هذه ال�سفحة خا�سة بالبنات 
تن���رش في��ه الفت��اة �س��ورة حلبيبه��ا وت�س��األ الفتي��ات 
الأخري��ات يف ال�س��فحة: اأذا كان حلبيبه��ا عالق��ة بهن، 
ه��ذه ال�س��فحة اأث��ارت اجل��دل، البع���س و�س��فها باأنها 
من��وذج لالأنحط��اط، والبع���س اأنتقد تعليق��ات الفتيات 
واأعتربه��ا منافية لأخالق املراأة العراقية، والبع�س دعا 
اإىل وقف هذه ال�س��فحة، واأ�س��ار معل��ق اأن جرمية وقعت 
ب�س��بب هذه ال�سفحة، الو�سع العراقي ي�سهد ما يكفي من 
التوتر، ووجود هذه ال�س��فحات يزيد حالة التوتر وياأزم 
احلالة، فاأذا كان املبتغى من هذه ال�س��فحات هو اللهو، 
فاأن اللهو يجب اأن يكون بريئا، الو�س��ع الذي نعي�س��ه ل 
يحت��اج مزيدا من البغ�س، كما املجتمع العراقي ل يزال 
منغلق على بع�س الأ�س��ياء ومتحفظا على بع�س الأمور، 
فوجود مثل هذه ال�سفحات من الطبيعي اأن تولد ال�سخط 

من بع�س الأهايل.

سيلفيتدري رأي

متقاطعة كلماتالفرق اوجد 

اأعرف اثنان من اأقارب �س��يليا فلوري�س، ال�سيدة 
الأوىل يف فنزويال، ل�س��باط اأمريكين بال�سلوع 
يف جرمي��ة خم��درات، بع��د اتهامهم��ا بالتاآم��ر 
لتهري��ب الكوكاين اإىل الولي��ات املتحدة، عقب 
اعتقالهما يف نوفمرب. وت�س��منت وثائق، ن�رشها 
مدع��ون اأمريكي��ون يف وقت متاأخ��ر من اجلمعة 
اأمام حمكمة احتادية مبنطقة مانهاتن، تفا�سيل 
اعراف��ات كل م��ن فرانكي فران�سي�س��كو فلوري�س 
اأنطوني��و  واإفراي��ن  عام��ا(   30( فريتا���س  دي 
كامب��و فلوري���س )29 عاما(. وتت�س��من الوثائق 
مكافح��ة  اإدارة  اأجرته��ا  ملقاب��الت  ملخ�س��ات 
املخ��درات يف الوليات املتح��دة على منت رحلة 
جوية م��ن هايت��ي اإىل نيوي��ورك يف العا�رش من 
نوفم��رب، واعتقل��ت ال�س��لطات خالله��ا الثن��ن، 
وهما من اأقارب �س��يليا فلوري���س زوجة الرئي�س 
الفنزويلي نيكول�س مادورو. وقدمت امللخ�سات 

دعما للتما�س مدعن لرف�س م�سعى الرجلن اإىل 
بط��الن مذكرتي العتق��ال ال�س��ادرتن بحقهما 
بدع��وى اأنهما مل يفهم��ا جيدا حقهم��ا يف التزام 
ال�س��مت وه��و احلق ال��ذي يكفل��ه لهم��ا القانون 
الأمريكي. ويتهم املدع��ون الأمريكيون الرجلن 
بالتعاون مع اآخرين لتهريب 800 كيلوغرام من 
الكوكاي��ن من فنزوي��ال اإىل هندورا���س كي يتم 

بيعها بعد ذلك يف الوليات املتحدة.

قريبان لـ"زوجة الرئيس" يعترفان 
بتهريب الكوكايين

ممثل بريطاني يغير اسمه 
لتفادى تدقيق المطارات

العلماء يكتشفون الفيروس المسبب للعقم لدى النساء

�أفقيًا 
و�شتم �شب   o �لبالد  بكل  طاف  بغد�د  من   1

ما هدف  لتحقيق  �لأدو�ت   2
فائدة حمرمة  o o ملل  فمه  3 حرك �شيئا د�خل 
نبات   o م���ا )معكو�شة(  فك���رة حول مو�شوع   4

ذو زهرة �شفر�ء له ��شتخد�مات طبية
 o لطي���ف  تي���ار هو�ئ���ي  ح���دوث  ت�شب���ب يف   5

قرو�ض م�شتحقة o ن�شف تامر
�أو نحوه  �ل�شائل قليال قليال من كوب  ��شف���ط   6

�لأحمر �حلياة  �شائل   o
�شديد برجاء  يطلب   o قو�م   7

)معكو�شة( �ليمني  جهة   o �ل�شندباد  مدينة   8
9 �ل�شخ�ض �لذي ير�قب �شري �لعمل يف م�شلحة 

ما o ��شم �جنبي مبعنى يوحنا
�أحو�ل �لطق�ض  o جمموعة  10 ثالث���ة مت�شابهة 

خالل �شنة

عاموديًا
)معكو�شة( �ل�شالم  عليه  �لنبياء  �أبو   1

�ملح�شول يف  ن���اجت   o ب�ش���كل وطي���د  نتع���اون   2
نهاية يوم عمل

عمل �أي  بد�ية  يف  متهيد   3
4 قوة وقدرة و�حتمال o لبا�ض وطني يف �خلليج

لولو  o هيافة  �لأكرث   5
عليها  �أو �خل�ش���ب  �لبال�شتي���ك  م���ن  لع���ب  قط���ع   6

جمموعات من �لنقاط o ع�شو يف �لوجه
�لعود على  موجه  غري  عزف   7

وم�شر �لهند  بها  ت�شتهر  فاكهة   o زورق   8
و�أنفة علو   o �لذئب  �ناث   9

10 �شخ�شي���ة تر�ثي���ة عربية �رتبط���ت بالفانو�ض 
�ل�شحري


