
  يف�سل الكثريون ال�سلطات املعلبة على غريها 
م��ن الوجب��ات ال�رسيعة، بي��د اأن درا�س��ة علمية 
جديدة ك�سفت عن خماطر ال�سلطة املعلبة والتي 

قد توؤدي اإىل اأ�رسار كبرية على ال�سحة.
اأوراق اخل���رسوات املقطع��ة يف الأكيا���س تزيد 
م��ن خطر الإ�سابة بالت�سم��م الغذائي ولكي يتم 
تزوي��د جميع �س��كان املدن مب��ا يحتاجونه من 
اأغذي��ة، تلجئ العديد من ال���رسكات اإىل التعليب 
حمكم��ة  اأكيا���س  يف  الغذائي��ة  امل��واد  حلف��ظ 
اإىل امل�ستهلك��ن يف حل��ة  الإغ��اق لتقدميه��ا 
تلق��ى اإعجابهم. ومبا اأن الكثري من النا�س يحبذ 
تن��اول ال�سلط��ة الطازج��ة فاإنهم يلج��وؤون اإىل 
الأكيا���س اجلاهزة توقعًا منهم اأن الأغذية التي 

يتناولونها �سليمة و�ساحلة لا�ستهاك. 
الت�سمم الغذائي

لك��ن يف تقري��ر ن�رسه املوق��ع الأمل��اين "هايل 
براك�سي�س"الذي يعتني ب�سوؤون ال�سحة، تو�سل 
باحث��ون اإىل اأن اأوراق اخل�رسوات املقطعة يف 
هذه الأكيا�س تزي��د من خطر الإ�سابة بالت�سمم 

الغذائ��ي، وتزيد من من��و بكتريي��ا ال�ساملونيا 
بنح��و 2400 �سع��ف، وه��و ما ق��د يت�سبب يف 

اأمرا�س كثرية.
 وذكر الباحث��ون من جامعة لي�سرت الربيطانية 
يف درا�سة ُن�رست نتائجها يف الدورية ال�سحية 
اأوراق  اأن  "عل��م الأحي��اء الدقيق��ة والبيئي��ة"، 
اخل���رسوات املقطع��ة يف ال�سلطة ت��رتك �سوائل 

ت�ساعد على منو بكترييا ال�ساملونيا. 
والربوت��ن  ال�سكري��ات  اأن  الدرا�س��ة  وبّين��ت 
واملع��ادن تت�سل��ل م��ن الأوراق املقطوع��ة اإىل 
املاء يف الكي���س. لهذا ين�سح الباحثون بتجنب 
ا�سته��اك ال�سلط��ات املعلب��ة، كم��ا اأن غ�سله��ا 
قب��ل ا�ستهاكها ل يفيد �سيئ��ًا، لأن ال�ساملونيا 
تلت�سق بال�سلطة ب�سكل دقيق، بح�سب الباحثن.

تطبي��ق  ع��ن  عب��ارة  ه��و   "PlantSnap
للهواتف الذكي��ة يتيح للم�ستخدمن التعرف 
عل��ى النبات��ات والأزه��ار والأ�سجار مبجرد 

التقاط �سورة لها.
ويهدف التطبيق اإىل م�ساعدة املهتمن بهذا 
املج��ال كامل�سورين والباحثن على حتديد 
نوعية النب��ات ب�رسعة وكفاءة، وذلك بف�سل 
تقنيات ال��ذكاء ال�سطناعي والتعلم العميق 
الت��ي يعتمد عليه��ا التطبيق وال��ذي �سيتوفر 

ملختلف اأنظمة ت�سغيل الهواتف الذكية.
وف��ور التق��اط امل�ستخ��دم ل�س��ورة نبات ما 
فاإن التطبيق �سُيظه��ر العديد من املعلومات 
املهم��ة حول��ه مث��ل ال�س��م ال�سائ��ع للنبات 

وا�سمه العلمي وعائلة النبات.
بالإ�ساف��ة اإىل ع��ادات النم��و اخلا�س��ة ب��ه 
م��ع القدرة على حتديد فيم��ا اإذا كان النبات 
�سم��ن النبات��ات ال�سام��ة اأم ل، وذل��ك حتى 

يت�سنى للم�ستخدم مل�سه باأمان.
ويوف��ر التطبي��ق معلوم��ات مف�سل��ة ح��ول 

النب��ات يف خان��ة الو�س��ف وذل��ك يف حال 
اأراد امل�ستخ��دم معرفة معلومات اأكرث حوله، 
املناط��ق  حتدي��د  اإمكاني��ة  اإىل  بالإ�ساف��ة 
النب����ات  فيه����ا  يتواج��د  الت��ي  اجلغرافي��ة 

بكث��رة.
ي�س��ار اإىل اأن تطبي��ق PlantSnap متوفر 
حالي��ًا كم���رسوع ع��رب موق��ع كي��ك �ستارتر 

للتمويل اجلماعي.
من��ه  ن�سخ��ة  طل��ب  للم�ستخدم��ن  ومُيك��ن 
م��ن خ��ال الت��ربع مببل��غ 1 دولر اأمريكي 
اأو الختي��ار م��ن �سم��ن الباق��ات الأخ��رى 

املتوف��رة داخ��ل امل�س��روع.
مع العل��م اأن امل�رسوع ا�ستط��اع خال فرتة 
وج��رية اأن يجم��ع متوي��ًا بقيم��ة 14 األ��ف 
دولر اأمريك��ي، ومن املقرر اأن تنتهي حملة 
الأول(  )كان��ون  دي�سم��رب   14 التموي��ل يف 
املقب��ل على اأن يبداأ توفري التطبيق للتحميل 
ع����ام  م��ن  ال���ث��اين(  )كان�����ون  يناي��ر  يف 

.2017

11 جورنال بوك Sun. 27 Nov. 2016 issue no 231
االحد 27 تشرين الثاني 2016 العدد 231

   قال��ت املنظم��ة العاملية ل�سحة احلي��وان اليوم اجلمعة نقًا 
ع��ن تقرير ل��وزارة الزراعة الهندية اإن الهن��د اأبلغت عن ظهور 
�سالة �سديدة العدوى من اأنفلونزا الطيور يف ولية كارناتاكا 

يف جنوب غرب الباد.
وذكر تقري��ر للمنظمة التي يقع مقره��ا يف باري�س اإنه 

اإت�س5اإن8 بن طيور يف قرية تاأك��د وج��ود فريو�س 
واإن  جمي��ع الطي��ور املعر�س��ة اإيتاج��ي 

داخلها وعددها 1593 للخط��ر 
م��ا  ومل اإ اأعدم��ت.  اأو  نفق��ت 

ت��رد تفا�سي��ل ب�س��اأن 
واأعل��ن  الطي��ور.  ن��وع 
�سال��ة  ظه��ور  ع��ن 
الأ�سابيع  يف  اإت���س5اإن8 
القليل��ة املا�سي��ة يف ع��دد 
ال��دول الأوروبية ويف  م��ن 

ال�رسق الأو�سط.

كاريكاتير

هذه الزاوية لرصد اهم القضايا 
والتعليقات التي يتندر بها العراقيون عبر 

مواقع التواصل االجتماعي 

قالوا في صفحاتهم:

هوبي العراقي 
حن قل نا�رسو ال�سعب العراقي ...

حن وقف الكثريين بن �سامت ومتفرج 
حن اهتزت ثقة املوؤ�س�سة الأمنية بنف�سها 

وح�سل النك�سار يف املو�سل ..
هّب اأبناء العراق مت�سلحن بالعقيدة والإميان وحب الوطن 
ملب��ن نداء املرجعي��ة وفتوى اجله��اد الكفائ��ي مل يفكروا 
بتدري��ب او راتب او ينتظروا التجهيز بال�سلحة بل ت�سابقوا 
اإىل جبه��ات القتال ووقفوا مع اخوته��م من القوات الأمنية 
و ف�سائ��ل املقاوم��ة يف خط��وط ال�س��د لري�سم��وا ملحم��ة 
الع��راق احل�سدية فكان��ت ثمرة هذا اجلهاد ن���رساً تلو ن�رس 
حت��ى و�سلنا اليوم اإىل الف�س��ول الأخرية يف ح�سم ال�رساع 
مع الظامي��ن الذين قتلوا وهجروا و�سب��وا الن�ساء وفجروا 

احل�سينيات واملقامات والكنائ�س ....
وبف�سلهم ا�ستعاد الع��راق هيبته ووقف اجلي�س على قدميه 

من جديد فكانوا نعم الظهري وال�سند 
فلولهم مل تتحرر الأر�س 

ومل يفك ح�سار املدن 
ولولهم مل ننعم باأمان 

مل يعود مهجر ...
ومل تبقى دولة او حوزة او مقد�سات ...

اأفا ي�ستحقون اأن ت�سان حقوقهم ؟!
ان يجازوا على بطولتهم ؟!

ان يكرم اأبناء �سهدائهم بقانون ي�رسع ويثبت ا�سا�س هوؤلء 
البوا�سل ؟! 

ك��ي تبقى هذه القوة الت��ي اثبتت كفائته��ا ان تكون �سمن 
الجه��زة المني��ة امل�سوؤول��ة ع��ن حماي��ة و�سيان��ة وحدة 
الع��راق خ�سو�سا ان احل�سد ال�سعبي اليوم ي�سم يف �سفوفه 
اأبن��اء الع�سائر ال�رسيفة التي قاتلت داع�س واأبناء املكونات 
الأخرى وكي نقطع الطريق اأمام كل من يتهمهم ويهاجمهم 
وي�سميهم بامللي�سيات من اأجل كل هذا ودعما لإقرار قانون 
احل�سد ال�سعبي بعيدا عن ال�سفقات ال�سيا�سية واملحا�س�سة 

نطلق نحن احتاد مغردي العراقين 
ها�ستاك #قانون_احل�سد_مطلبنا

يف متام ال�ساعة ال٨:٠٠ م�ساءاً 
بالتعاون مع اعام احل�سد ال�سعبي 

واحتاد الذاعات العراقية

اجمل تعليق على الفيسبوك
لتتمك��ن اخم��اد احلرائ��ق اإل بالتوج��ه والتخ�س��ع اإىل اهلل 
�سبحان��ه وتعاىل لري�سل مائكته لتحل الرحمة على ال�سعب 
امل�ستك��رب واملحتل لبيت املقد�س وه��ذه ر�سالة ليعيدوا اإىل 

ر�سدهم

كثرة الملح والبروتين
 تطيل نوم الظهيرة

والدة 
عمو بابا

كيف تجعل 
ابنك قارئًا؟

  قال��ت درا�س��ة جديدة اإن ا�سته��اك كمية كبرية من الربوت��ن وامللح ب�سكل 
متك��ّرر ي��وؤدي اإىل زيادة فرتات ن��وم الظهرية. وي�سبه ه��ذا التاأثري ما يحدث 
لذباب��ة الفاكه��ة، وقد تو�س��ل العلماء اإىل وج��ود هذا الت�ساب��ه ال�سلوكي مع 
الب���رس م��ن خال عمل مناذج حم��اكاة وّفرت اأدلة عل��ى اأن الربوتن وامللح 

لهما تاأثري على غفوة الظهرية لدى الإن�سان.
وقام الباحث��ون من معهد �سكريب�س الأمريكي مبقارنة تاأثري تناول وجبات 
كبرية بن ذبابة الفاكهة والإن�سان على ال�سلوكيات املتعلقة بالنوم. وتبن 
اأن ذباب��ة الفاكهة تنام اأكرث مبعدل يرتاوح بن 20 و40 دقيقة عقب تناول 

وجبات كبرية غنية بالربوتن.
اأم��ا الإن�سان فا يقت�رس تاأّثر �سلوكيات الن��وم لديه على حجم الوجبة فقط، 
ب��ل تتاأث��ر الرغبة يف النعا���س لديه بنوعية الطع��ام اأي�سًا. لذا، ق��ام العلماء 
بدرا�س��ة تاأث��ري ال�سك��ر واملل��ح والربوتن، وتب��ن اأن املل��ح والربوتن فقط 
يجع��ان الإن�س��ان اأكرث ميًا لإطال��ة غفوة الظه��رية، اأو الرغبة يف احل�سول 
عليه��ا. ون�رست نتائج الدرا�سة يف جمل��ة "اإي ليف"، وتعترب نتائجها نقطة 
انط��اق للتعرف على اجلينات الوراثية الت��ي تتاأثر بحجم الوجبات ونوعية 

بع�س الأطعمة، وتوؤثر بالتايل على �سلوكيات النوم.

ول��د عمانوؤي��ل داود املع��روف ب-عم��و باب��ا  )27 نوفمرب 
1934 - 27 مايو 2009(، مدرب كرة قدم عراقي ولعب 
�ساب��ق يف �سفوف منتخب العراق لك��رة القدم، ولد وترعرع 
يف مدين��ة احلبانية )98 كيلومرتا غرب بغداد(، وبداأ حياته 
الريا�سي��ة بعيدا عن كرة القدم ف��كان بطل العراق يف 400 
موانع )األعاب ق��وى(، وبطل الر�سافة بكرة امل�رسب، وكان 
اأول م��ن اكت�سف موهبته الكروية املدرب واملعلق الريا�سي 

امل�سهور اإ�سماعيل حممد، ففي عام 1950 م.
 ويف ع��ام 1951 م، �س��ارك الع��راق يف ال��دورة العربي��ة 
املدر�سي��ة يف القاه��رة، ويف مب��اراة الع��راق وم���رس من��ح 
امل��درب اإ�سماعي��ل حمم��د الفر�س��ة لعم��و باب��ا للم�سارك��ة 
لأول م��رة، وبع��د انتهاء ال��دورة قال له: �ست�سب��ح ناراً على 
عل��م يف ي��وم ما ! ظل عم��و بابا يدرب لعب��ن �سغار ال�سن 
يف اأكادميي��ة اأ�س�سه��ا يف بغ��داد، بينم��ا تقي��م عائلت��ه يف 
�سيكاغ��و يف الوليات املتحدة وذلك حتى وفاته يف ال�سابع 

والع�رسين من اآيار/ مايو 2009.

اب��داأ بالكتب الت��ي ميكن التفاعل معه��ا باللم�س، بعد ذلك انتق��ل للكتب الورقية 
امل�س��ّورة بعد بلوغ الطفل �سنة ميكن اأن ي�ستمع اإىل جملتن اأو 3 من كل �سفحة 
م�س��ّورة، وبعد بلوغه �سنت��ن �سيتابع ت�سل�سل �سفحات الق�س��ة البداية املبكرة. 
البع�س يبداأ يف قراءة الكتب للطفل بعد اأ�سابيع من ولدته، وُيعترب عمر 4 اأ�سهر 
منا�سب��ًا جداً للبداية املبك��رة. يف هذا الُعمر ل يفهم الطف��ل الكلمات ول ال�سور، 
لذل��ك الأف�سل اأن تب��داأ بالكتب كبرية احلج��م ذات الأل��وان والر�سومات الكبرية. 
بع���س الكت��ب امل�سنوعة م��ن القما�س والت��ي تت�سمن حكاي��ات لاأطفال خيار 
رائ��ع يف ه��ذه املرحل��ة املبك��رة، وكلما اقرتب الطف��ل من عمر �سنت��ن �سيتعلق 
بق�س���س احليوان��ات. الكتاب املنا�سب. مفتاح الختيار ال��ذي ينا�سب الطفل هو 
احلوا���س، ابداأ بالكتب الت��ي ميكن التفاعل معها باللم�س، بع��د ذلك انتقل للكتب 
الورقي��ة العادي��ة. بع�س الكت��ب الورقية حتتوي على �س��ور مطوية تخرج منها 
اأ�س��كال حيوانات عند فتحه��ا. بعد بلوغ الطفل �سنة ميكن اأن ي�ستمع اإىل جملتن 
اأو 3 من كل �سفحة م�سّورة. وبعد بلوغه �سنتن �سيمكنه متابعة ت�سل�سل الق�سة 
ب�سكل جيد يف حدود هذا العدد من اجُلمل املكتوبة يف كل �سفحة. احل�سول على 
الكت��ب. اجعل الكتب متاحة و�سهل الو�سول اإليها بالن�سبة لل�سغري. ل ت�سع كتب 

الطفل على رف عاٍل، بل يف ارتفاع منا�سب له اأو على الأر�س. 

سيلفيهل تعلم في مثل 
هذا اليوم

متقاطعة كلماتالفرق اوجد 

الهند: تفشي فيروس تطبيق للتعرف على النباتات بمجرد تصويرها
أنفلونزا الطيور 
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