
ذك��رت �إح�شائية حديثة �أن 127 �شخ�ص حول 
�لعامل لقو� حتفه��م جر�ء �شور �شيلفي خالل �ل� 
29 �شه��ر �ملا�شية �لت��ي تنتهي ب�شهر �شبتمرب 
)�أيلول( �ملا�شي، ما بني 15 حالة وفاة وقعت 
يف ع��ام 2014، ث��م 39 حال��ة �أخ��رى �لع��ام 
�ملا�ش��ي، ونح��و 73 حالة وف��اة فقط يف �شهر 
�شبتم��رب )�أيلول( 2016، م�ش��رة �إىل �أن 60% 
منه��ا وقع��ت يف �لهن��د، فيما بلغ��ت �لن�شبة يف 

�لوليات �ملتحدة �لأمريكية 6.3%.
�أجم��ع �لباحثون يف جامع��ة كارنيغي ميلون 
�لأمريكي��ة بالتعاون م��ع جامعتني هنديتني 

عل��ى وج��ود 8 عو�م��ل �شائع��ة م�شرتكة يف 
ح��و�دث �ل�شور �لذ�تي��ة "�شيلفي"، تتمثل 
يف �لرتف��اع �ل�شاه��ق و�مل��اء و�لثن��ني 

مع��ًا و�لقطار�ت و�لأ�شلح��ة و�ملركبات 
و�لكهرباء و�حليو�نات.

و�أ�شارت �لإح�شائية �إىل �أن %76 من 
حالت �لوف��اة جر�ء �شور �شيلفي تقع 

بني �لرجال عندما ي�شورون �أنف�شهم يف �أماكن 
�إم��ا خطرة �أو غريبة، على �لرغ��م من �أن �لن�شاء 

ن "مهوو�شات" بت�شوير ذ�تهن �أكرث،  �أ و
�لوفاة  حالت  من   70%

تق��ع ب��ني �أعم��ار 24 
عام��ًا و�أ�شغ��ر �شنًا، 

�شحيف��ة  بح�ش��ب 
نيويورك بو�شت.

ووجد 

�لباحث��ون �أن �لتق��اط �شور �شيلف��ي �شو�ء على 
ق�شبان �ل�ش��كك �حلديدية �أو د�خل �لقطار �أثناء 
�شره "�جتاه" بني �ملر�هقني و�ل�شباب، وهناك 
م��ن يع�شق �لتق��اط �شيلفي �أعل��ى �لقمم �جلبلية 
و�ملرتفعات، �أو �أثن��اء ��شتخد�م �أ�شلحة خطرة 
�أو �أثن��اء رحل��ة بحري��ة بق��ارب �أو �شفين��ة �أو 

�لتقاط �شورة مع حيو�نات �رش�شة.
ومن �أ�شهر حالت �لوفاة ب�شبب "�شيلفي":

�لتق��اط �شين��ي �ش��ورة ذ�تية عن��د �شالل 
يف �ل�ش��ني، لكنه فق��د تو�زنه وتويف يف 

�حلال.
�لتق��اط �إ�شباين �ش��ورة ذ�تية  
م�شارك��ني  ثوري��ن  ب��ني 
م�شارع��ة  مهرج��ان  يف 
باإ�شباني��ا،  �لث��ر�ن 
فهاجم��ه �أحدهم��ا وقتله 

يف �حلال.
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�شم��ال  �ل�شفل��ى  �شك�شوني��ا  �ل�شلط��ات يف ولي��ة  �أعلن��ت 
غرب��ي �أملاني��ا �ليوم �خلمي���ص، عن �إعد�م نح��و 108 �ألف 
دي��ك رومي عق��ب �كت�ش��اف فرو���ص )H5N8( �مل�شبب 
ملر���ص �أنفلون��ز� �لطي��ور يف مزرعة مبدين��ة كلوبنبورج.
و�كت�ش��ف �لفرو���ص يف مزرع��ة ببل��دة بار�شي��ل، حيث مت 
�إعد�م 16 �ألف دي��ك، بالإ�شافة �إىل 92 �ألف يف مزرعتني 
جماورت��ني. و�أو�شح��ت �ل�شلط��ات �أنه��ا تقوم ب��كل ما يف 
و�شعه��ا لتجنب �نت�ش��ار �لفرو�ص ب�شكل �أك��رب، لذلك �أمرت 
جمي��ع �مل��ز�رع �ملوج��ودة يف حمي��ط ثالث��ة كيلومرت�ت 
بالإبق��اء على جمي��ع �لطيور د�خل �ملن�ش��اآت. و�رتفع �إىل 
12 ع��دد �لولي��ات �لأملاني��ة �لتي �كت�ش��ف بها فرو�ص 
)H5N8( �مل�شب��ب لأنفلونز� �لطيور بع��د �أن �أخطر معهد 
"فريدريك لوفل��ر" ل�شحة �حليو�ن بوجود حالتي �إ�شابة 
يف �شك�شوني��ا �نهال��ت �رشق��ي �لب��الد، بح�شب م��ا �أوردته 

وز�رة �لبيئة �لإقليمية.

كاريكاتير

هذه الزاوية لرصد اهم القضايا 
والتعليقات التي يتندر بها العراقيون 

عبر مواقع التواصل االجتماعي 

قالوا في صفحاتهم:

�بن �لنفي�ص و�شمت �بي �لهول !
زيد �حللي

ق�ش���ص  �غ��رب   ، مو�شوع��ة  �شيدخ��ل  �لع��ر�ق  �ن  رمب��ا 
�لط��ب و�لع��الج يف �لع��امل ، بعد ����رش�ر �ه��م م�شت�شفياته 
�ملتخ�ش�ش��ة باأمر��ص �لقلب و�لق�شط��رة ، على خلوها من 
فح�ص جهد �لقلب ، عند �جر�ء عمليات �لق�شطرة و�لنعا�ص 

�لقلبي !
وق��د ��رشن��ا �ىل ذل��ك ، يف مقال��ة بعن��و�ن )�ب��ن �لنفي���ص 
بحاج��ة �ىل �إنعا���ص!( " �حدث��ت ردود �فع��ال يف �لو�شاط 
�لطبي��ة و�ملجتمعية بني م�شتنكر وه��ازئ ، فلم يحدث يف 
كل م�شت�شفي��ات �لعامل ، خلو م�شت�شفى تخ�ش�شي باأمر��ص 
�لقلب من �جر�ء فحو�ص للجهد �لقلبي ، قبل �جر�ء عمليات 
جر�حي��ة للقلب ، باعتبار فح���ص �جلهد �ولوية ق�شوى يف 
ه��ذ� �ل�شاأن ... وتعاين رده��ات �مل�شت�شفى يوميا من تكد�ص 
�ملر�ش��ى �ملحالني م��ن �لطباء �لخت�شا���ص ، �مام ق�شم 
فح���ص �جلهد ، لكن �جل��و�ب ياأتيهم بالعتذ�ر لعدم توفر ) 
ورق ( �لفح�ص �لذي ت�شجل عليه �لنتائج �لتي يعتمد عليها 
�لطبيب.. وهنا يبد�أ �ل�رش�خ و�لكالم �لذي يخد�ص �ل�شماع 
عل��ى حال مل ت�شهده �تع���ص �مل�شت�شفيات يف �رياف �لعامل 

! ..
ت��زد�د �ل�شئل��ة ، وتختن��ق �لع��رب�ت �م��ام ما و�شل��ت �ليه 
ظاه��رة ع��دم �لهتم��ام ب�شح��ة �ملو�طن��ني ، و�ل�شتهتار 
مب�شاعره��م ، حي��ث ياأتون يوميا �ىل ه��ذه �مل�شت�شفى ذ�ت 
�لعر�ق��ة �ملعروف��ة ، دون �ن يجدو� �شالتهم ... و�مل�شتغرب 
�ن موظف��ي �جله��د ، ل يعرفون متى تاأتيه��م ) �ملوؤنة ( من 
�ل��ورق ، لذلك جتدهم د�ئمي �لعتذ�ر ، وحتولت غرفهم �ىل 
م��كان لق�ش��اء �لوق��ت ، فهم بال عم��ل .. وقد م��ّر على هذ� 

�ملنو�ل �شهر ونيف ... !
�شيد�تي ...�شادت��ي يا من بيدكم �مر �شحة �لعر�قيني .. هل 
ير�شيك��م و�قع ما يج��ري يف م�شت�شفى �ب��ن �لنفي�ص ؟ هل 
��شب��ح ) �لعجز ( �شعاركم �م��ام عدم توفر ) ورق ( لأجهزة 

فح�ص �جلهد يف م�شت�شفى تخ�ش�شي باأمر��ص �لقلب ؟
�ن �لقطاع �ل�شحي يعت��رب مرفقا جمتمعيا ذ� �أهمية بالغة 
، و�ملفرو���ص �أن ي��وؤدي دوره يف متك��ني �ملو�طن��ني م��ن 
�خلدم��ات �ل�شحية ، حتى ي�شه��م يف تنمية �ملجتمع تنمية 
�شحية و �شليمة ، و هذ� لن يتاأتى �إل بعد �أن تعمل �جلهات 
�ل�شحية على تقريب �خلدم��ات �ل�شحية جلميع �ملو�طنني 
عل��ى م�شتوى �لوقائ��ي و �لإ�شت�شفائي ، غر �أن و�قع �حلال 

يثبت بامللمو�ص عك�ص ذلك .. مع �ل�شف ! 

أجمل تعليق في الفيسبوك 

مو�طن �مريكي يحمل لفتة �مام م�شجد وكتب عليها 
" �نت��م تنتمون، �بقو� �قوياء،كونو� مباركني،نحن �مريكا 

موحدة"

معركة طريف
التمر.. منجم الطاقة 
المتكامل للجسم

سلوكيات شائعة تقع فيها 
األمهات ألول مرة

1340: ج��رت �أحد�ث معرك��ة طريف عند ريو �شالدو بني �لق�شتاليني 
و�ملريني��ني �أ�شفرت عن مذبح��ة للم�شلمني، وتعترب �آخ��ر معركة ي�شارك 
فيه��ا �ملغارب��ة ب�ش��كل ر�شم��ي ومبا���رش يف �لأندل���ص. 1520: �لبحار 
�لربتغايل فرناندو ماجالن ي�شل �إىل �ملحيط �لهادئ قادما من �ملحيط 
�لأطل�ش��ي عرب م�شي��ق يف�شل بني �أمري��كا �جلنوبية و�لقط��ب �جلنوبي، 
و�شم��ي بعد ذلك مب�شيق ماجالن. 1943: �نعق��اد �أوىل جل�شات موؤمتر 
طه��ر�ن �ل��ذي جم��ع بني �لق��ادة �لثالث��ة جوزي��ف �شتال��ني وفر�نكلني 
روزفل��ت وون�شت��ون ت�رش�شل وذل��ك �أثناء �حلرب �لعاملي��ة �لثانية وذلك 
لتحدي��د �لأهد�ف �مل�شرتك��ة ملو�جهة دول �ملح��ور، ود�م �ملوؤمتر حتى 
1 دي�شم��رب. 1960: موريتاني��ا حت�ش��ل عل��ى �ل�شتق��الل ر�شمي��ا من 
�ل�شتعمار �لفرن�شي، وتن�شيب �ملختار ولد د�د�ه رئي�شا للدولة. 1971: 
�غتي��ال رئي�ص �لوزر�ء �لأردين و�شفي �لتل على يد منظمة �أيلول �لأ�شود 

يف �لقاهرة.

�أف��ادت خدمة معلوم��ات �مل�شتهل��ك �أن �لتمر يعترب م�ش��در�ً متكاماًل 
لإم��د�د �جل�شم بالطاقة، ونظر�ً لأن��ه يحتوي على ما يقرب من 65% 
م��ن �لكربوهيدر�ت، �لتي تتك��ون من �ل�شكر يف �لأ�شا���ص، فاإنه يعمل 

على رفع م�شتويات �ل�شكر يف �لدم.
وم��ع ذلك، حذر �خلرب�ء �لأملان من �لإ���رش�ف يف تناول هذه �لفاكهة 
حل��وة �ملذ�ق، نظر�ً لأن 100 غر�م م��ن �لتمر يحتوي على 280 �شعر 
ح��ر�ري، وعل��ى �شبيل �ملقارنة فاإنه��ا حتتوي على �شع��ر�ت �أكرث من 

100 غر�م من �لنقانق.
وي�شتم��ل �لتم��ر عل��ى كميات كب��رة من �لألي��اف و�ملع��ادن، وكذلك 
فيتام��ني ب، وكميات عالية م��ن �حلم�ص �لأمين��ي تريبتوفان، �لتي 
يت��م حتويله يف �جل�ش��م �إىل هرم��ون �مليالتونني �ملع��روف بهرمون 
�لن��وم، ولهذ� �ل�شبب يف�شل �لبع�ص تناوله قبل �لذهاب للنوم. ويتوفر 

�لتمر �ملجفف على مد�ر �لعام.

�حلم��ل ومنو �لطف��ل د�خل ج�شم �ملر�أة ث��م �لإجناب معج��زة، وعندما تكون 
�لتجربة �لأوىل يكون على �ملر�أة تعّلم �لكثر يف وقت ق�شر. هناك تفا�شيل 
عدي��دة علي��ك �ختباره��ا عند رعاي��ة �لطف��ل لأول مرة * ت�شتيق��ظ كثر من 
�لأمه��ات لياًل للتاأك��د من �أن �لطفل يتنف�ص، ل تقلق��ي ل�شت وحدك من تقوم 
بذل��ك، وهو �أمر طبيع��ي �أن تقلق �لأم على طفلها * قد مت�شي �لأم لأول مرة 
وقتًا طوياًل يف ت�شفح �لإنرتنت، �أو �شوؤ�ل �أهل �خلربة بخ�شو�ص ما تالحظه 
عل��ى طفله��ا، بد�ي��ة من لون ب��ر�ز �لطف��ل، وحتى تفه��م �أو ترتج��م �أ�شو�ت 
�ل�شغ��ر. * من �ملفي��د �مل�شاركة يف منتدي��ات �لأمه��ات و�حلو�مل لتبادل 
�خل��ربة. كثر من �لأمه��ات تفعلن ذلك �شو�ء يف �لفي�شب��وك �أو �لو�ت�ص �أب �أو 
مو�ق��ع �لإنرتنت �خلا�شة بالأمومة و�لطفول��ة. * تن�شغل �لأمهات لأول مرة 
مبع��دل نوم �أطفالهن حديثي �لولدة، خا�ش��ة عندما ينام لطفل 10 دقائق 
ث��م ي�شتيق��ظ. ل تقلقي �إذ� مل يح�شل �لر�شي��ع يف بع�ص �لأحيان على معدل 

نوم 3 �شاعات.

سيلفيهل تعلم في مثل
هذا اليوم

متقاطعة كلماتالفرق اوجد 

 �أفادت �لر�بطة �لأملانية لأطباء �لعيون �أن �لتنزه 
يف �له��و�ء �لطلق وتن��اول �لكثر من �مل�رشوبات 

ي�شاع��د  �أن  ميك��ن  يف و�ل�شو�ئ��ل 
معاجل��ة جفاف �لعي��ون، �لتي قد 
تنت��ج ع��ن �لنتق��ال م��ن �لهو�ء 

ج��و  �إىل  باخل��ارج  �لب��ارد 
د�فئ د�خل �ملنزل.

و�أو�شت �لر�بطة �لأملانية 
�لذي��ن  �لأ�شخا���ص 
�شا�شات  �أم��ام  يجل�ش��ون 
�حلا�شوب لف��رت�ت طويلة 

بالرم���ص �أك��رث م��ن م��رة 
ع��ن عم��د، لأن �لعم��ل برتكيز 
�أم��ام �شا�ش��ة �لكمبيوتر يقلل 
م��ن ع��دد �مل��ر�ت �لت��ي يت��م 

فيه��ا �لرم���ص بالع��ني، وه��و ما ينت��ج عنه عدم 
جتدي��د �لطبق��ة �لدمعية. و�أ�ش��ار �لأطباء �لأملان 
�إىل �أن تنظي��ف حاف��ة �جلف��ن تفي��د يف بع���ص 
�لأحي��ان، حي��ث يت��م فيه��ا �إفر�ز 
�لطبقة �لدهنية �لعليا من �لطبقة 
�لدمعي��ة، وه��ي ت�شم��ن عدم 

تبخر �لطبقة ب�شهولة.
وميكن تنظيف حو�ف �جلفن 
بامل��اء �لد�ف��ئ برف��ق، م��ع 
بو��شط��ة  �للطي��ف  �لتدلي��ك 
قطعة من �لقطن و�لتي تعزز 
من عملي��ة �لإفر�ز. ون�شحت 
�لر�بط��ة �لأملاني��ة ب�رشورة 
��شت�ش��ارة �لطبي��ب يف حال��ة 

جفاف �لعني ب�شكل د�ئم.

التنزه في الهواء الطلق يساعد في التغلب 
على جفاف العيون

إعدام أكثر من 100 ألف 
طائر في ألمانيا   

8  عوامل شائعة تساعد في زيادة حاالت الوفاة جراء "سيلفي"

�أفقيًا 
�ملتو�سط �البي�ض  �لبحر  عرو�ض   1

�الأ�سد بيت   o بنف�سج   2
o ر�ئحة  �أهم قناة بحرية  3 مدينة �سميت با�سمها 

�لزهور �ملنت�سرة
4 قلعة يف �ال�سكندرية بنيت �أيام �ملماليك o كد�ض

�ساحلية  ....." قرية  "�أبو   o باالجنليزية  5 و�حد 
م�سرية تبعد عن �ال�سكندرية 23 كم

)معكو�سة( �لرنني  و�حدة   6
مهرب  7

33 قرنا  8 ملك فرعوين حكم م�س���ر قبل �أكرث من 
ومات �سغري�

9 م���ن �أه���م �ملعامل �القت�س���ادية على نهر �لنيل يف 
جنوب م�سر

�لقدمية �لقاهرة  �أبو�ب  من   10

عاموديًا
�الأثرية يف  �الأماكن  �أبرز  �لقدمية ومن  1 عا�س���مة م�س���ر 

م�سر o تعهد بعدم تكر�ر �لفعلة
�مل�سروبات  مكونات  مادة يف �سميم   o �لليل  �أثناء  2 يف 

�لغازية
ت�ستم  o �لقاهرة  يف  قدمي  �سعبي  ميد�ن   3

مبعرثة( �لكلمتني  )نف�ض  دين  عز   o �سمت   4
باالجنليزية �الآن   o يك�سد   5

6 ي�سعر بالنعا�ض o دجاج بدون عظم )باللهجة �مل�سرية(
�لنووي �لتفاعل  و�أجهزة  موقع   o لوؤلوؤ   7

o جند متخ�س�سون بالرمي  �أو ما �س���ابه  8 مردود حفل 
بال�سهام

للتمن����ي   o لعمل����ه  وين����زوي  وقت����ه  يخ�س�����ض   9
)معكو�سة(

�الأ�سود حتر�سه  �لنيل  على  كوبري   10


