
ي�ش��اب �أك��ر م��ن 80 �أل��ف �شخ���ص كل ع��ام 
ببكتريي��ا "Vibrio vulnificus"، وغالبا 
ما يعود �ل�شبب �إىل تناول �ملحار �لنيئ �أو غري 
�ملطبوخ جي��د� وفقا ملر�كز مكافحة �لأمر��ص 

و�تقائها.
وق��د كان ماي��كل فون��ك �لبالغ م��ن �لعمر 67 
عاما، �أحد �شحايا هذه �لبكترييا �لتي عادة ما 
تتمثل �أعر��شها يف �لإ�شهال و�لقيء، ففي 11 
�شبتمرب/�أيلول �ملا�شي يف مدينة �أو�شن �شيتي 
�لأمريكية �أ�شي��ب فر�نك عندما كانو� ينظفون 
�لأو�ين �لتي يطبخون فيها �ل�شلطعون ��شتعد�د� 

للعودة �إىل منزلهم �ل�شتوي يف فينيك�ص.
وكان �لرج��ل م�شاب��ا بج��رح يف �شاقه عندما 
لم���ص �ملي��اه �ملاحل��ة �ل�شاحلية �لت��ي كانت 
Vibrio vuln i"  حتت��وي عل��ى بكتريي��ا
ficus" و�ملعروف��ة بالبكتريي��ا �آكلة �للحوم، 
وخ��ال �شاعات قليلة بد�أ ي�شع��ر بالأمل �ل�شديد 
يف �شاق��ه ومت نقل��ه �إىل �مل�شت�شف��ى حيث قام 
�لأطب��اء باإز�لة �جللد �مل�شاب ويف وقت لحق 

ُبرتت �شاقه حيث �نتقلت �لعدوى ب�رسعة كبرية 
�أفقدته حياته يف غ�شون �أربعة �أيام فقط.

ووفق��ا ملر�كز مكافح��ة �لأمر��ص و�تقائها مت 
�لعث��ور عل��ى �لبكتريي��ا مب�شتوي��ات عالية يف 

�ملياه �ل�شاحلية ما بني مايو و�أكتوبر.
وتعي���ص ه��ذه �لبكتريي��ا يف �ملي��اه �ملاحل��ة 
�لد�فئ��ة وه��ي ت�شيب غالب��ا �لأ�شخا�ص �لذين 
ي�شتهلكون �ملاأك��ولت �لبحرية �لنيئة �أو �لغري 
مطبوخ��ة ب�شكل جيد، وكذلك �لأ�شخا�ص �لذين 
يحمل��ون جروحا تلم�شه��ا مياه �لبح��ر، وهذه 
�لبكتريي��ا "ميكنه��ا �جتي��اح جم��رى �لدم مما 
ي�شب��ب مر�شا �شديد� مهدد� للحياة مع �أعر��ص 
مث��ل �حلمى و�لرع�ش��ة و�نخفا���ص �شغط �لدم 

ف�شا عن ظهور تقرحات جلدية".
ومتك��ن �لأطب��اء م��ن ت�شخي���ص حال��ة فون��ك 
بع��د ف��و�ت �لأو�ن وت��ويف بعد �أربع��ة �أيام من 
�ل�شاب��ة بالبكتريي��ا يف 15 �شبتم��رب، وقالت 
زوجت��ه مار�شي��ا �إن �لأم��ر ب��د� وكاأن��ه "فيل��م 

رعب".
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�أ�شبح��ت �لإيطالية �إميا مور�ن��و ر�شميا �أكرب معمرة على وجه 
�لأر�ص بعد وفاة �لأمريكية �شوز�نا مو�شات جونز، كونها تبلغ 
من �لعمر 116عام��ا. ولدت �إميا يف منطقة بييمونتي ب�شمال 
�يطالي��ا ي��وم 29 نوفمرب، 1899، وه��ي �لآن تعي�ص يف بلدة 
�شغ��رية على �شفاف بحرية بالقرب م��ن �حلدود �ل�شوي�رسية، 

ورغم �أن عمرها 116 عاما �إل �أنها يف حالة �شحية جيدة.
وق��ال �لأطب��اء �مل�رسف��ون عل��ى �حلال��ة �ل�شحي��ة للمعم��رة 
�لإيطالي��ة �إن �شب��ب ط��ول عمرها يع��ود �إىل نظامه��ا �لغذ�ئي 
وح�شوله��ا على قدر كاف من �لن��وم، حيث قالت �إنها تتناول 
�لب�شكوي��ت م��ع �حلليب �أو �ملاء يف وجب��ة �لإفطار، ثم تتناول 
خال �ليوم بي�شتني �إحد�هم��ا نيئة و�لأخرى مطبوخة، طبقا 
لتعليم��ات �لطبيب �ل��ذي ن�شحها بذل��ك بع��د �أن �أخربها �أنها 
م�شاب��ة بالأنيميا وه��ي يف �لع�رسين من عمره��ا، �أما وجبة 
�لغ��د�ء فتتك��ون يومي��ا م��ن "�لبا�شت��ا" �لإيطالية م��ع �للحم 
�ملفروم، ويف �لع�شاء تكتفي بكوب من �حلليب بدل من وجبة.
ومل يك��ن زو�ج �إميا �شعيد� حي��ث �نف�شلت عن زوجها يف عام 
1938 ومل تتزوج �أبد� بعد ذلك، قائلة �إنها مل تكن ترغب يف 
�أن ي�شيط��ر عليه��ا �أي �شخ���ص، ومل تتقاعد م��ن عملها �إل عند 

بلوغها �شن 75 .

كاريكاتير

هذه الزاوية لرصد اهم القضايا 
والتعليقات التي يتندر بها العراقيون عبر 

مواقع التواصل االجتماعي 

قالوا في صفحاتهم:

حمم��د بغ��د�دي: ج��رب �ل ت�شم��ت ول تك��ره ول حتق��د ول حت�ش��د ول تياأ���ص ول 
تت�ش��اءم، و�شوف تلم�ص بنف�شك �لنتيجة �ملذهلة، �ش��وف ترى �أنك ميكن �أن ت�شفى 
م��ن �أمر��شك بالفعل، �إنها جتربة �شاقة �شوف حتتاج منك �ىل جماهد�ت م�شتمرة 

ود�ئبة مع �لنف�ص رمبا ملدى �شنني.

رمي �لقام�شلي: عندما تتوقف عن هلعك من مر�ص �ل�رسطان .. لن يق�شي عليك .. 
وَم��ن يذم وي�شتم وي�شتاء ويتمنى �ملوت ملري�شة �ل�رسطان �ملر�أة خا�شة .. لأنها 
ل ت��و�ري ر�أ�شه��ا �حلليق حتت �شعر م�شتعار .. كونه هذ� �لنك��رة �مُلقزز �ل�شاقط �أو 

�ل�شاقطة ي�شتعر منها .. 
�أع��دك .. �أنني �شاأكون و�حدة من تلك �لن�ش��اء �مل�شابات بال�رسطان و�لتي تتمنى 

لها �ملوت .. باأن تُرد عليك بكلمة و�حدة فقط :"و�لقايل/ و�لقايلة" .. 
�أي ما تتمناه لنا .. �شيعود على �لقائل �أو �لقائلة .. فاحذر .. 

نحن �أ�شحاء نعي�ص حياتنا ب�شكل �أجمل مما تعي�شون رغم �ملعاناة .. 
ونقدر قيمة حلظة �لفرح ونعي�شها �أكر منكم .. 

لذلك .. �شومو� عن بذ�ئتكم .. ت�شح نفو�شكم �ل�شحلة ..

ظف��ر �ملن��دوب:  لي�ص بال���رسورة �أن يكون عدوك عاب�ص يف وجه��ك، �أكر �لأعد�ء 
�رسًر� هم �لذين يبت�شمون لك دوما..

في��ان حو����ص: �لول: عرفتو� لي�ص يوميا �ين مي �لبنك �لدويل؛ هاي جبتلكم نرية 
و�شيافة هم كولو� ق�رست!

�لخري��ن: ل ح�ش��اك و�حن��ا حا�رسين.. ب�ص نحت��اج بعد فروق��ات �شنة و�شهرين 
و�نت ترة ر�جع.

�لثالث: عمي ف�شلوها بينكم و�لق�شاء يخيط ويلب�شكم.

نا���رس جمع��ة: قلة متلك �حلل��ول، لأن �لأغلبية متيل �إىل تعقي��د �مل�شائل.. تب�شيط 
�لأم��ور فن ل ميك��ن �أن يتقنه مغروٌر فهو يعتقد دومًا �أنه يجب �أن يجد حًا �أذكى 

مما ير�ه.."

ح�شني حممد علي: �ملفرو�ص كلمة "عر�قي" تتحول من جن�شية �ىل حالة نف�شية ، 
يعني مثًا من و�حد ي�شاألك �شبيك جتاوبه: ما بي �شي.. �شوية عر�قي.

عماد جا�شم: �نهم ل يحيون �لوطن!!!!؟؟؟؟
ل�ش��ت مغاليا باتهامهم. تلك �لزعامات �لتي جثمت على �شدورنا منذ ثاثة ع�رس 
عام��ا ومن معه��م م�شوؤولني حكوميني و�شيا�شيني فا�شدي��ن و�إعاميني مرتزقة ، 
يكره��ون �لوط��ن ، يبحثون بكل �رس�ه��ة عن �أ�شاليب معلن��ة �أو خفية لهدمه ، هذ� 
�لقا�ش��ي �ملعتوه �شي�شدر فرمانا بن�شف متث��ال �لر�شايف وذ�ك �ملختار �لحمق 
�شيعل��ق �لر�ي��ات �ل�شود�ء على �رسوح بغد�د، يتفق��ون على بيعه ، فهم ل يعرفون 
ع��ن �شحر جمال��ه وتنوعه ،ي�شخرون من فنونه ، حاق��دون على رموزه، مت�شبثني 
بعق��دة �لنق���ص و�لتخلف و�لهمجي��ة ،فهم مل يق�شو� �ما�شيهم ب��ني م�شارح بغد�د 
و�ل�شت��ني كر�شي ومقاهي ح�ش��ن عجمي و�ل�شابندر ، مل يح�رسو� حما�رس�ت علي 
�ل��وردي وج��ال �حلنفي ، مل ي�شتمع��و� لفوؤ�د �ش��امل وعبا�ص جمي��ل ، مل يجال�شو� 
حمم��د خ�شري �أو ي�شحكو� لنو�در حممود عب��د �لوهاب ، هل تعرفو� على �أم�شيات 
قاعة ود�د �لورفلي مثا؟؟. هل عا�شو� ق�شة حب على �شفاف دجله؟؟؟ هل غنو� 

مع �لهام �ملدفعي على ج�رس �ل�شنك؟؟؟ 
لأنهم با ذ�كرة �شيقتلون �لوطن و�مل�شتقبل ...

اجمل تعليق على الفيسبوك

iكل �لأ�شي��اء تر�فق��ك لفرتة معين��ة يف حياتك ومن ثم تدفع��ك لتو��شل حياتك 
مبفردك .. وحده �هلل من يرعاك حتى �لنهاية !

رونالدو سجل
 47% من أهداف ريال مدريد؟

تتويج فيليب الثاني 
ملكا على فرنسا

على النساء انتظار 170 عاما لبلوغ 
المساواة االقتصادية مع الرجال

فر���ص �لربتغ��ايل كري�شتيان��و رونال��دو، نف�شه جنم��ا با من��ازع لفريق ريال 
مدري��د من��ذ �ن�شمام��ه �إىل �شفوفه ع��ام 2009 قادما م��ن مان�ش�شرت يونايتد 
�لإنكلي��زي، باأغلى �شفقة يف تاريخ ك��رة �لقدم يف ذلك �لوقت. و�أحرز رونالدو 
%47 من جمموع �أهد�ف �لفريق �مللكي منذ �ملو�شم )2009i2010(، فقد 
�شجل "�شاروخ مادير�" 376 هدفا من �أ�شل 776 هدفا يف جميع �مل�شابقات 
للملك��ي. يت�شمن �لفيدي��و �ملرفق 352 هدفا من �أ�شل �لأه��د�ف �ل� 376 �لتي 

�أحرزها رونالدو حتى �لآن مع �ملريجني.
وح�ش��ل �لدون �لربتغ��ايل، بطل "ي��ورو 2016"، على كرت��ني ذهبيتني خال 
ف��رتة لعب��ه بقمي�ص ري��ال مدريد، وتوج هد�ف��ا للدوري �لإ�شب��اين ثاثة مر�ت 
)2011، 2014، 2015(، ويحم��ل لق��ب �له��د�ف �لتاريخ��ي ل��دوري �أبط��ال 

�أوروبا ومنتخب باده، �إ�شافة �إىل �لعديد من �جلو�ئز �لفردية �لأخرى.
كم��ا قاد كري�شتيانو رونالدو )31 عام��ا(، باأهد�فه �لكثرية، �لفريق �مللكي �إىل 
�إح��ر�ز �لعديد من �لألقاب، �لدوري �لإ�شب��اين )2011i2012(، كاأ�ص �إ�شبانيا 
مرت��ني )2013i2014 ،2010i2011(، وكاأ���ص �ل�شوبر �لإ�شباين 2012، 
ودوري �أبط��ال �أوروب��ا مرت��ني )2015i2016 ،2013i2014(، وكاأ���ص 

�ل�شوبر �لأوروبي )2014(، وكاأ�ص �لعامل لاأندية 2.

ح��دث يف مثل هذ� �ليوم م��ن عام 1179 تتوي��ج فيليب �لثاين 
ملكا على فرن�شا،

وكانت فرتة حكمه لفرن�شا من 1180 �إىل 1223 �أي حكم ملدة 
43 عامًا خلفا لأبيه لوي�ص �ل�شابع.

ول��د �مللك فيليبو���ص �أغ�شط���ص يف مدينة غونا�ص ب��و�دي �لو�ز 
بفرن�ش��ا ع��ام 1165 لعائلة �لكابي��ه �مللكي��ة، وكان و�لده هو 
�ملل��ك لوي�ص ملك فرن�شا بن لوي�ص �ل�شاد���ص بن فليب �لأول بن 
ه��ري �لأول بن روبري �لثاين بن �أوغ��و كابيه، وكان من �شمن 

�أخو�ت فيليبو�ص �مللكة مارغوريت،
ولعت��ال �شح��ة �مللك لوي���ص �ل�شاب��ع ��شط��ر �إىل تتويج �بنه 
فيليبو�ص على عر�ص فرن�شا عام 1179 وهو ما ز�ل يف �لر�بعة 
ع�رس من عمره، وزوجه من �إيز�بيل كونتي�شة هينو يف 28 �أبريل 

�آرتو� كمهر لها. 1180 و�أعطاها كونتية 
ت��ويف �مللك لوي�ص �ل�شابع و�لد فيليبو�ص و�رسيكه يف �حلكم يف 
18 �شبتم��رب 1180، وبذلك �أ�شبح فيلي��ب �لثاين ملكًا ر�شميًا 

لفرن�شا.

بع��د ح��و�يل 170 عام��ا م��ن �لآن، �شتتحق��ق �مل�ش��او�ة �لقت�شادي��ة بني 
�جلن�ش��ني وفقا لدر��شة جدي��دة �شادرة عن �ملنت��دى �لقت�شادي �لعاملي. 
فق��د قدم��ت �لدر��ش��ة �ل�شنوية �لت��ي يقوم به��ا �ملنتدى، ي��وم �لأربعاء 26 
�أكتوبر/ت�رسي��ن �لأول، تقدير�ته��ا بالن�شب��ة للم�ش��او�ة �لقت�شادي��ة ب��ني 
�جلن�ش��ني و�لت��ي تقي���ص من خاله��ا �لفج��و�ت بني �جلن�ش��ني يف جمالت 
�لتعلي��م و�ل�شح��ة و�مل�شارك��ة �لقت�شادي��ة و�لتمك��ني �ل�شيا�شي يف 144 
بل��د�. ويتوقع �ملنت��دى �لآن حتقق �مل�ش��او�ة �لقت�شادي��ة يف عام 2186 
�أي بع��د 170 عام��ا. و�أ�ش��ار �ملنت��دى خال �إع��ان تقريره ع��ن �مل�شاو�ة 
ب��ني �جلن�ش��ني لع��ام 2016 �إىل �أن "�لتق��دم نح��و �مل�ش��او�ة يف �لركي��زة 
�لقت�شادي��ة �لأ�شا�شية تباطاأ �إىل حد بعيد، حت��ى �أن �لفجوة �أ�شبحت �لآن 
�أك��رب منه��ا يف �أي وقت منذ ع��ام 2008." وذكر �ملنت��دى �أن �لفجو�ت يف 
�لتعليم و�ل�شحة كادت �أن تتا�شى �إل �أنها ما تز�ل "و��شعة جد�" يف جمال 
�مل�شاركة �لقت�شادية و�لتمكني �ل�شيا�شي يف �أنحاء �لعامل، كما �أن �لتمثيل 
�ل�شيا�ش��ي للم��ر�أة �أقل من رب��ع �لتمثيل �ل�شيا�شي للرج��ل. ووجد �لتقرير �أن 
"عدد �لن�شاء يف �ملو�قع �لكربى ما يز�ل منخف�شا كثري� وما تز�ل �أربع دول 

فقط يف �لعامل لديها �أعد�د متماثلة من �جلن�شني يف �ملجال�ص �لت�رسيعية.

سيلفيهل تعلم في مثل 
هذا اليوم

متقاطعة كلماتالفرق اوجد 

 ك�ش��ف �لباحث��ون ع��ن ن��وع جدي��د م��ن 
)مف�شلي��ات  �لألفي��ة  �لدي��د�ن 

يف  مظل��م  كه��ف  يف  �لأرج��ل( 
�شيكوب��ا  �لوطني��ة  �حلديق��ة 

ويتمي��ز  كاليفورني��ا،  يف 
بامتاكه 414 �شاقا.

 Illacme " ويعترب �لكائن
�لف�شائ��ل  م��ن   "tobini

 200 وه��و ميل��ك  �لز�حف��ة 
من �لغ��دد �ل�شام��ة و�شعري�ت 

بالإ�شاف��ة  للحري��ر"،  "مف��رزة 
�إىل 4 �أع�ش��اء ذكري��ة. وق��د ُن�رست 

تفا�شي��ل ه��ذ� �لكائن �لغري��ب يف جملة 
ZooKeys. حلل بول ماريك من جامعة فرجينيا 
للتقني��ة عينات م��ن �لدودة �لألفي��ة �جلديدة، حيث 
ُوجد بجانب عنكبوت وعقرب وكذلك ذباب. ويقول 
�لباحث��ون �إن ه��ذ� �لكائن هو من �لأن��و�ع �لقدمية 

ذ�ت �لنطاق �جلغر�يف �ملحدود للغاية.
وق��د يبدو هذ� �ملخلوق ب� 414 �شاقا و�لذي يعي�ص 

يف كهف، مثري� لاإعجاب و�لهتمام، 
ولكن��ه ل يحق��ق رقم��ا قيا�شيا 
I i دودة وج��ود  ظ��ل   يف 
lacme plenipes ب��� 
�مُلكت�شف��ة  750رج��ا 

قبل ب�شع �شنو�ت.
�أن  وم��ا يث��ري �لغر�ب��ة 
 I. tobini دودة 
متتل��ك 4 �أرج��ل حتولت 
تنا�شلي��ة  �أع�ش��اء  �إىل 
�لأزو�ج  وُت�شتخ��دم  ذكرية، 
�لتا�شعة و�لعا�رسة من �لأرجل 
على طول �جل�شم يف نقل �حليو�نات 

�ملنوية �إىل �لأنثى.
ويغط��ي ج�شم �لدودة �لألفية �شعري�ت طويلة وزوج 
من �لزو�ئ��د )ت�شبه �لفوهة( لإف��ر�ز مادة كيميائية 
دفاعي��ة ذ�ت طبيعة غري معروف��ة، ويعتقد �لعلماء 
�أن هنال��ك �لعديد من �لكت�شاف��ات �لقادمة لأنو�ع 

جديدة مبيز�ت مذهلة.

 البكتيريا آكلة اللحم تقضي على أمريكي في 4 أيام!آخر انسان حي منذ عام 1899اكتشاف مخلوق يمتلك 414 ساقا!

�أفقيًا 
1 �أول قبلة للم�سلمني o يو�سع �لتاج فوق ر�أ�سي

�لهادي. �ملحيط  يف  جزيرة   2
يحتاج  o �ل�سوت  هدير  فت�سمعك  تنقرها   3

�بتعد�  o ن�سمات   4
و�أ�سرب �أغب   o �ل�سعر  يف   5

�أ�سالي����ب �خلط  م����ن   o �لطاق����ة  قيا�����س  6 وح����دة 
�لعربي

و�ليمن �لربكة  كثري  معناه   o ولول  ن�سف   7
م����و�د ملو�سوع  o جمهز  �ن����و�ع �خل�س����ب  م����ن   8

معني
�خليل. رو�س  من  �أول   9

ل�����أمم �ملتحدة توىل من�سبه  10 �سكرت����ري �سابق 
�أكرث من مرة.

عاموديًا
o حتت  450 م�سجد�  1 مدين���ة غري عربية فيها 

�أقد�مها �جلنة
للتعريف  o معقد  غري   2

�سعد  فلم ملحمد  ��سم   o م�سروب حمبب  �أنو�ع   3
)مبعرثة(.

و�لعلو �الرتفاع   o �لعامل  دول  �إىل  من�سوب   4
5 م���ا يبلغ���ه �الن�س���ان م���ن عمره o �س���وق كبري 

�لبناء o قمة �لطرب
رك�س  o باالجنبية  نعم   6

�إد�رة للحمام  �ل�س�م���ي حي���ث كان���ت  �لع�س���ر   7
�لز�جل o جمهز مو�د للند�ءمعني

�سنو�ت  9 وعمره  مل�سر  ملكا  ��سبح   8
لدينا  o �حلياة  �إىل  �خلروج   9

لتن�سج. كاملة  ل�سنة  حتتاج  ثمرة   10


