
�أظه��رت در��س��ة �أمريكي��ة حديثة �أن 
 10 قر�ب��ة  يعي�س��ون  �لأغني��اء 

�سن��و�ت �أط��ول م��ن نظر�ئهم 
�أن  م��ن  حم��ذرة  �لفق��ر�ء، 
�لفق��ر ل يت�سب��ب فقط يف 
تعا�سة �لإن�سان، بل �أي�سًا 

ُيق�رص من عمره.
�لتي  �لدر��س��ة  و�عتم��دت 

���رصق  جامع��ة  �أجرته��ا 
عل��ى  تيني�س��ي،  ولي��ة 

ت�سني��ف �لولي��ات �لأمريكية 
�ل�50 وفق م�ست��وى دخول �لأ�رص، 

ووج��دت �أن متو�س��ط �أعمار �أف��ر�د �لأ�رصة 
�لفقرية يف هذه �لوليات و�لتي تعي�ش على خط 

�لفقر �أو �أعلى بقليل، �أق�رص من �لأ�رصة �لغنية.
و�أو�سحت �لدر��سة �أن �لرجال �لأغنياء يعي�سون 
حت��ى عم��ر 79.3 عام��ًا، �أي �أط��ول 9 �سن��و�ت 
ون�س��ف �ل�سنة من نظر�ئه��م �لفقر�ء �لذين يبلغ 

متو�سط �أعمارهم 69.8 عامًا.

فالأم��ر  للن�س��اء  بالن�سب��ة  �أم��ا 
خمتل��ف قلياًل، حي��ث يزد�د 
�مل��ر�أة  عم��ر  متو�س��ط 
وج��دت  �إذ  �لغني��ة، 
�لن�س��اء  �أن  �لدر��س��ة 
يعي�س��ن  �للو�ت��ي 
�لولي��ات  �أغن��ى  يف 
ي�س��ل  �لأمريكي��ة 
�أعماره��ن  متو�س��ط 
بينم��ا  عام��ًا،   83 �إىل 
بلغ متو�س��ط �أعمار �لن�ساء 
يف �لولي��ات �لأك��ر فقر�ً 76 
عام��ًا، �أي �أن �مل��ر�أة �لفق��رية �أق���رص 

عمر�ً من �ملر�أة �لغنية بفارق 6 �إىل 7 �سنو�ت.
وبين��ت �لدر��سة �لتي ��ستن��دت على م�سح �أجر�ه 
مكت��ب �لإح�س��اء �لأمريك��ي �أن متو�س��ط دخل 
�لأ���رصة �ملكونة من �أربعة �أفر�د يف �أغنى ولية 
�أل��ف دولر، بينم��ا يبل��غ   89.723 �أمريكي��ة 
متو�س��ط دخل �لأ���رصة �ملوؤلفة م��ن �أربعة �أفر�د 

يف �أفق��ر ولي��ة �أمريكي��ة 24.960 �ألف دولر، 
علمًا باأن دخ��ل �لأ�رصة يف �أفقر ولية يبلغ 24 

�ألفًا و250 دولر�ً.
نفت �سمن �لأفقر  ومن �سمن �لولي��ات �لتي �سُ
وليات �ألباما و�أركن�سا�ش و جورجيا و�إلينوي 
وكنتاكي ولويزيان��ا ومي�سي�سيبي و�أوكالهوما 
ولي��ة ث��اوث كارولين��ا وتيني�س��ي وتك�سا���ش 

وفريجينيا �لغربية.
نفت �سمن �أغنى �لوليات  �أما �لوليات �لتي �سُ
�لأمريكية فهي �أل�سكا وكاليفورنيا وكولور�دو 
وما�سات�سو�ست���ش  ومرييالن��د  وكونيتيك��ت 
وني��و  جري�س��ي  وني��و  و�أوهاي��و  وميني�سوت��ا، 

مك�سيكو ونيويورك وولية بن�سلفانيا ويوتا.
وذك��رت �لدر��سة �لتي ُن�رصت نتائجها يف جملة 
�ل�سح��ة �لعام��ة �لأمريكي��ة �أن �أك��ر من ن�سف 
دول �لع��امل لديه��ا متو�سطات �أعم��ار �أعلى من 
�لأمريكي��ة  �ملقاطع��ات  يف  �ملوج��ودة  تل��ك 
�لفقرية، �لأمر �لذي يثري قلق �لباحثني يف �ساأن 

�لفقر يف �لوليات �ملتحدة �لأمريكية.
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   �أعلنت منظمة �ل�سحة �لعاملية، �أن فريو�ش زيكا مل 
يعد ي�سكل حالة ت�ستدعي طو�رئ �سحية يف �لعامل.

وكانت �أعلنت بلدية ري�سون لي�سيون، و�سط �إ�رص�ئيل، 
�إ�سابة �أحد مو�طنيها بفريو�ش زيكا، و�إعالنها حالة 
�لط��و�رئ يف �ملدين��ة ملن��ع ��ستفحال��ه، باملعاجلة 
�ملكثف��ة ع��ن طري��ق �ملبي��د�ت �حل�رصي��ة و�مل��و�د 

�لكيمياوية.
يف ح��ني ت��ويف �أول ر�سي��ع ج��ر�ء �أ�سابت��ه ب�سغر 
�جلمجم��ة )�سع��ل( �لناج��م ع��ن فريو���ش زيكا يف 
�لأرجنتني يف مقاطعة توكومان )�سمال غرب( على 

ما �أعلنت �ل�سلطات �ل�سحية.
و�سجل��ت يف �لرب�زيل �لبلد �لأك��ر عر�سة للفريو�ش 
يف �لعامل، حو�ىل 1،5 مليون �إ�سابة بفريو�ش زيكا. 
وول��د 2097 طف��اًل م�ساب��ًا بت�سوه��ات يف �لدماغ 
فيما تخ�س��ع 3077 حالة �أخ��رى للدر��سة. وتويف 

50 منهم على �لأقل.

كاريكاتير

هذه الزاوية لرصد اهم القضايا 
والتعليقات التي يتندر بها العراقيون عبر 

مواقع التواصل االجتماعي 

قالوا في صفحاتهم:

د ها�سم ح�سن �لتميمي: �لذين يفكرون باملقلوب !
لندري �ي��ن �سرت�سي �سفينة �لعر�ق وربانه��ا يفتقد �لب�رص و�لب�سرية 
وفاق��د للبو�سلة وللخريطة ومعرفته لعلوم �لبحار ل تزيد عن معرفة 
)�سايق �ل�ستوتة( �لذي وجد نف�سه �لقبطان �لول لقيادة تيتانك �لعر�ق 
لجتي��از كل ه��ذه �ملحيط��ات و�لبح��ار يف ظ��ل عو��س��ف و�عا�سري 

تتطلب خري �لرجال و�كرهم حنكة ونز�هة وذكاء.
نري��د من هذه �ملقدمة مناق�سة �ليات �تخ��اذ �لقر�ر يف جمل�ش �لنو�ب 
و�جن��دة ترتيب �لولويات يف ��سد�ر �لقو�نني �لتي تن�سجم مع طبيعة 
�لبيئ��ة ومتطلباته��ا �لني��ة و�مل�ستقبلي��ة و�حرت�مه��ا للد�ست��ور وم��ا 
�سطر في��ه من مب��ادئ للحريات �لعام��ة و�لتعددية �لديني��ة و�لثنية 
و�جتاه��ات �ل�سع��ب و�ل��ر�أي �لع��ام �ز�ء خمتل��ف �لق�ساي��ا �لكب��رية 
و�ل�سغ��رية و�لت��ي ينظر �ليها بعني وعقل �ل�سع��ب ولي�ش بعني �لنائب 
ومز�ج��ه وحمالته �لنتخابية �ملبكرة وم��ا يرتديه من �قنعة للتقوى 
و�ل�ستقامة و��ساليب ل�ستمالة �لفقر�ء و�ل�سذج وك�سب �لقوى �ملتنفذة 
ع�سى �ن ت�سع له �سلما ي�سعد فيه من جمل�ش �لنو�ب لكر�سي �لوز�رة �و 

رئا�ستها فاملمكنات يف ع�رص �لفو�سى متوفر�ت وطرقها ملتويات.
�تذك��ر ذ�ت م��رة ق��ررت وز�رة د�خلي��ة �لنظ��ام �ل�سابق غل��ق �لنو�دي 
و�ملنتدي��ات لتعار�سها مع �حلملة �لمياني��ة وحينها مل يكن مبقدور 
�ل�سحاف��ة �ن تغام��ر بالنق��د و�ملعار�س��ة خوف��ا من بط���ش �لرئي�ش 
و�لخط��ر منه �حلا�سية �ملت�س��رتة بالدين فتوكلت عل��ى �هلل وو�سعت 
ر��س��ي عل��ى كفي وكتبت يف و�سح �لنهار ب��ان �لقر�ر مل مينع �خلمور 
ب��ل نقلها م��ن �ملنتديات و�لبار�ت لتدن�ش حرم��ة �لبيوت و��سبح من 
يحت�سيه��ا بعي��د� ع��ن �نظار �ه��ل بيته �س��ار يحت�سيها م��ع ��سحابه 
ويعك��ر نق��اء �لبي��ت وينته��ك حرمت��ه و�س��ار �لبع���ش يحت�سيها يف 
�لماكن �لعامة وت�ساعف �سعر �مل�رصوبات فت�ساعفت �رباح جتارها 
وبينه��م من ق��ادة �حلملة �لمياني��ة... و����رصت لكورني�ش �ب��و نوؤ��ش 
و�لعظمي��ة وجزي��رة �لعر����ش ومناطق �خرى و�ل�ساح��ات �ملرتوكة 
يف �ملح��الت �ل�سكني��ة... ويف �لي��وم �لتايل من ن�رص �ملق��ال جاء �لرد 
�لعا�س��ف حني كتب مدير �ل�سعب��ة �ل�سيا�سية يف مديرية �لمن �لعامة 
يف ز�ويت��ه �ل�سبوعي��ة يف جري��دة �لعر�ق)باملقلوب( مق��ال ي�سفني 
باملاج��ن �ملد�ف��ع عن �خلم��ار�ت و�ملحر���ش �سد �حلمل��ة �لميانية 
�لتي يقودها �لرئي�ش �لقائد حفظه �هلل ورعاه.. و�سمت من يدعي �لن 

�جلهاد و�لبطولة �ز�ء هذه �لق�سية .

زيد �حللي: �ياكم وخ�رص�ء �لدمن !!
�س��درت �ليوم جريدة �لعهر �لدولية ) �ل�رصق �لو�سخ ( يف عدد جديد ، 
دون �عتذ�ر ، على �سفحتها �لوىل ، ملا قامت به من ��ساءة �ىل �سعب 
�لع��ر�ق وحر�ئ��ره �سوى من �ي�س��اح خجول على �سفحته��ا �لتا�سعة ، 

ليه�ش ول ين�ش !! 
�سدرت، مثل موم�ش ، حتدُث من يو�طئها عن �ل�رصف ويف فمها علكة 
�لعه��ر، ه��ذه �ل�سحيف��ة ، �دت دور� مر�سوما بخب��ث يف طعن خا�رصة 
�ملجتم��ع �لعر�قي ، و�ساهمت يف زعزعة �س��ورة �سحفيني عر�قيني ، 
يكتب��ون فيه��ا ، مبهنية ، ل�سيم��ا �لزميل حمزة م�سطف��ى ، �ملعروف 
باتز�ن��ه ، �لذي ين���رص فيها با�سمه �ل�رصيح دوم��ا ، حيث رمت حزمة 
م��ن �ل�سك��وك و�ل�سبابية ، وه��ي تد�فع عن نذ�لته��ا ، باأ�سلوب غادر ، 
فل��م تذك��ر ��سم �مل�س��وؤول عن هذه �لفعل��ة ، و�ن كان م��ن �لو��سح لنا 
كاإعالمي��ني ، �نه��ا فعلة مفربكة يف مطبخ حتري��ر حرباء �لعالم يف 
لندن ) �ل�رصق �لو�سخ ( و�إل يبقى �ل�سوؤ�ل مطروحا : لو �ن �حد حمرري 
�جلري��دة كت��ب خرب� م�سيئا �ىل مل��ك �ل�سعودية ، هل تن���رصه ؟ �ذن �ن 
ع��ذر �جلريدة �قبح م��ن فعله��ا .. و�ن حرباء �لعالم ه��ي �س���احب��ة 

�لفح�س�اء.

حاسة الشم وسيلة للكشف المبكر 
عن الزهايمر!

اغتيال الرئيس 
االمريكي جون كينيدي

مراقبة استخدام األطفال لإلنترنت 
يساعد في منع إدمانهم 

   قال��ت باحث��ون �إنهم ط��ورو� فح�سًا جديد�ً حلا�سة �ل�س��م ميكنه �لك�سف 
ع��ن خماطر �لإ�ساب��ة بالزهامير. ويعت��رب �لزهامير �أ�سه��ر �أنو�ع �خلرف 
�ملرتبط��ة بال�سيخوخة، وتتز�ي��د �أعد�د �مل�سابني ب��ه با�ستمر�ر. ويعتمد 
فح���ش ق��در�ت �ل�سم عل��ى مو�د طبيعي��ة مث��ل �ل�سوكول و�لك��رز و�ملوز 
وبع�ش �لتو�ب��ل، لكن وفقًا للباحثني ميكن من خالل هذ� �لفح�ش �لتنبوؤ 

بدقة مبن هو �أكر عر�سة لتطوير �ملر�ش.
�لذي��ن يتمتع��ون بقدر�ت معرفية جي��دة تتنوع ط��رق تفاعلهم وو�سفهم 
للرو�ئ��ح �ملختلفة، بينما تت�سابه طريقة �لتع��رف على �لرو�ئح وو�سفها 
كلم��ا �سعفت �لقدر�ت �ملعرفية، �أو كان��ت قابلة لل�سعف �أجرى �لأبحاث 
فري��ق م��ن �لأطب��اء يف م�ست�سف��ى ما�سات�سو�ست���ش �لع��ام حت��ت �إ�رص�ف 
�لربوفي�س��ور مارك �لبري، وخ�سع للتج��ارب 183 �سخ�سًا من كبار �ل�سن 
بينه��م 70 يتمتع��ون بقدر�ت معرفية وذ�كرة جي��دة، و74 لديهم �سعف 
ب�سيط يف �لذ�كرة، و29 لديهم �سعف متو�سط يف �لقدر�ت �ملعرفية، و10 

لديهم �لزهامير.
وخ�س��ع �مل�ساركون لفحو�س��ات ع�سبية و�أخرى للق��در�ت �ملعرفية. ثم 

متت جتربة فحو�سات حا�سة �ل�سم عليهم و�لتي بلغت 20 �ختبار�ً. 

��ستط��اع �ساب �إط��الق ر�سا�ستني على �لرئي�ش �لأمريك��ي جون كينيدي منذ 50 
�سن��ة و�أرد�ه قتي��ال، لأن �لرئي���ش �خلام�ش و�لثالثني للولي��ات �ملتحدة مل يتمكن 
م��ن خف�ش ج�سم��ه �إىل �لأمام ليحم��ي ر�أ�سه م��ن �لر�سا�سة �لثاني��ة �لتي قتلته، 
بع��د �لأوىل �لت��ي �أ�ساب��ت كتفه، فق��د كان مت�سلحا مب�سد منعه م��ن �لنحناء كما 
فع��ل م��ن كان برفقته يف �ل�سي��ارة �ملك�سوفة، فظل باديا لقاتل��ه كهدف منت�سب 
م��ن �أ�سهل ما يكون، وبعدها بن�سف �ساعة ف��ارق �حلياة يف 22 نوفمرب/ت�رصين 
�لث��اين 1963 مبدين��ة د�ل�ش يف ولي��ة تك�سا�ش. �أحد �لأطب��اء كان يف م�ست�سفى 
"باركالند" �لذي نقلوه د�ميا �إليه، لحظ لدقائق �أنه ��ستمر يتنف�ش وينازع، ثم مل 
يتمك��ن من �ل�سمود فلف��ظ �أنفا�سه، و�لطبيب �لذي كان عم��ره 27 �سنة ذلك �لعام 
هو كينيث �سايلر، ذكر �أنه فوجئ حني نزع ثياب كينيدي عن جثته بوجود "م�سد" 
كان يرتديه �أ�سفلها. كان �مل�سد من نوع ثقيل، فعرف �لطبيب ما كان يجهله، وهو 
�أن كينيدي كان يعاين من �آلم مزمنة بظهره، وي�ستخدم م�سد� يلف �سدره وظهره 
حت��ى �خل�رص باأحزمة وربط��ات  وذكر �لدكتور كينيث �سايل��ر للمحطة �لأمريكية 
�أن حاكم ولية تك�سا�ش، جون كوناللي )تويف يف 1993 مبر�ش نال من رئتيه( 
�أ���رصع و�نحنى "مكوم��ا" نف�سه د�خل �ل�سيارة حني �سع��ر بالر�سا�سة �لأوىل وقد 

�أ�سابته يف �سدره بعد �أن عربت �إليه من كتف �لرئي�ش �لأمريكي.

ق��ال خ��رب�ء �أمل��ان �إن��ه يتعني عل��ى �لآب��اء متابع��ة ��ستخ��د�م �أطفالهم 
لالإنرتن��ت و�سوؤ�لهم بانتظام عن طبيعة �مل��و�د �لتي يت�سفحونها، وذلك 
لتجن��ب �إ�سابة �لأطف��ال باإدمان �لإنرتنت. وتق��ول �سوز�نه بي�سلر كبرية 
�لأطباء يف م�ست�سفى "�إي�سار �أمبري كلينك" يف مدينة ميونيخ �لأملانية �إن 
"�أهم �سيء يف هذ� �ملو�سوع هو �حلديث معهم عما يرونه على �لإنرتنت" 
كم��ا تو�سي �لطبيبة بي�سلر بو�سع جمموعة من �لقو�عد �مللزمة بالن�سبة 
ل�ستخد�م �لإنرتنت منها �رصورة منع ��ستخد�م �لأطفال للهو�تف �لذكية 
�أو �لكمبيوت��ر �للوحي على مائ��دة �لع�ساء "ولكن يجب �أن يلتزم كل �أفر�د 
�لأ���رصة بهذه �لقو�عد". يف �لوقت ذ�ت��ه ، فاإنه من غري �ملفيد فعاًل جمرد 
من��ع دخ��ول �لأطفال �إىل �لإنرتن��ت، لأن هذ� لن ي��وؤدي �إل �إىل خلق روح 
�ملقاومة لدى �لأطفال وكذلك �إىل حالة من �ل�رص�ع.  وبالن�سبة لالأطفال 
�لأ�سغ��ر �سنًا، ميك��ن لالآباء حتديد توقيتات ل�ستخ��د�م �لهاتف �لذكي �أو 
�لكمبيوتر �للوحي. كما ميكن ��ستخد�م تطبيقات �ل�ساعة �مليقاتية كاأحد 
�خليار�ت لل�سيط��رة على ��ستخد�م �لأطفال لالإنرتنت، بح�سب بريت فيلت 
كب��ري �لأطب��اء يف م�ست�سف��ى جامعة بوخ��وم �لأملانية، م�سيف��ا �أن هذه 

�لآلية ميكن �أن تكون مفيدة �أي�سا يف �لتعامل مع �لبالغني.

سيلفيهل تعلم في مثل 
هذا اليوم

متقاطعة كلماتالفرق اوجد 

  قال��ت �لوكال��ة �لكندي��ة للرقابة عل��ى �لأغذية، 
�إن��ه تاأكد وج��ود 5 حالت �إ�سابة �أخ��رى بال�سل 

�لبق��ري يف �ملا�سي��ة من نف���ش �لقطيع 
�ل��ذي  �ألربت��ا  �إقلي��م  يف 

ُثب��ت في��ه �إ�ساب��ة بقرة 
م��ن �لولي��ات �ملتح��دة 

�سبتم��رب  يف  باملر���ش 
)�أيلول(.

مكافح��ة  مدي��رة  وقال��ت 
�لأمر����ش �ملحلي��ة بالوكالة 
بني جرينوود �إن "هذه �لنتائج 
�لإيجابية ت�سري �إىل �أن �نتقال 

�ملر�ش بني �حليو�نات حدث"، 
وقال��ت لل�سحافي��ني �إن هن��اك 
خطر�ً �أكرب �لآن �أن يكون �ملر�ش 

�نتقل �إىل قطعان �أخرى.
وفر�ست �حلكوم��ة �حلجر �ل�سحي 

عل��ى 34 مزرع��ة يف جن��وب �رصق 
�ألربت��ا وعل��ى مزرعت��ني يف جنوب 

غ��رب �سا�سكات�س��و�ن مانع��ة �آلف م��ن روؤو���ش 
�ملا�سية م��ن �لتحرك �أثن��اء �ختبارها لكت�ساف 
�ملر���ش، ويج��ري �إع��د�م روؤو���ش �ملا�سي��ة م��ن 

�لقطيع �مل�ساب.
ووفقًا لوز�رة �لزر�عة �لأمريكية، فاإن 
كن��د� هي �ساد���ش �أكرب م�سدر 

للحوم �لأبقار و�لعجول.
�ملنظم��ة  وتق��ول 
حل�س��ة  �لعاملي��ة 
�ل�س��ل  �إن  �حلي��و�ن 
مع��د  مر���ش  �لبق��ري 
بكرتي��ا  ع��ن  ينج��م 
وثي��ق  ب�س��كل  مرتبط��ة 
ت�سب��ب  �لت��ي  بالبكرتي��ا 
�ل�سل يف �لب���رص و�لطيور، 
�لإن�س��ان  �إ�ساب��ة  وميك��ن 
باملر���ش عن طريق �رصب 
�حللي��ب دون معاجل��ة من 

�لأبقار �مل�سابة.

الصحة العالمية: زيكا ال يشكل انتشار السل البقري في سادس أكبر مصدر للحوم في العالم
حالة طوارئ في العالم

أغنياء أمريكا أطول عمرًا من فقرائها بـ10 سنوات

�أفقيًا 
1 يق���ال لطع���ام �الرز يف جمتمعات دول �خلليج 

�لغروب وقت   o
و�لرجل �ملر�أة  تلب�سه   o )معكو�سة(  �ساحر   2

�سام ثلثا   o باكنجهام  ق�سر  ت�سكن  ملكة  �ول   3
يربد �أن  بعد  �لرب�كني  عن  �لناجت  �ل�سخر   4

غناء حديقة   o عطف  حرف   o وثني  طوي   5
طرد  o ما  حرفة  يف  ماهر  عامل   6

 o 7 عب���د هن���د �ل���ذي قتل �سي���د �ل�سه���د�ء حمزة
تفوق و�نت�سر

توج�س  o قدمية  حربية  �أد�ة   o تر�ب   8
�ل�سمر�ء �لقارة   o حب   9

o ن�س���اط �ن�ساين  10 خمل���وق ما قب���ل �لتاريخ 
ي�سمل �لعديد من نتاج �ملو�هب �ملختلفة

عاموديًا
�لزهور من  �أنو�ع   o �الأو�ين  بها  تطلى  �ملادة   1

o ��سم علم  ب����ه �ملحامي لزبونه  2 �ال�س����م �لذي ي�سري 
ب�سفة �حلمد

 o 3 ثم����رة عم����ل �سخ�س �أو دول����ة �أو عملية ح�سابية 
عك�س جناح

مت�سابهان  o �سوريا  يف  منطقة  �إىل  ينت�سب   4
 o �ل����ذ يحكي �حلكايات يف �ملقاهي �ل�سعبية قدميا   5

تو�سع فيه �لع�سافري
�وروبا عملة   o �ل�سائلة  �لف�سة   6

م�سي  o �لع�سر  مر�س   7
�سك  o �سكب   8

9 م�س����روب �ساخ����ن )معكو�س����ة( o ق�س����ور �أو طبقات 
جلدية تغطي بع�س �حليو�نات

�الأ�سياء لبيع  حمل   o مطوال  بالفم  مت�سغ   10


