
كوري��ا  �إن   ، �لزر�ع��ة  وز�رة  قال��ت     
�جلنوبي��ة �أمرت باأكرب عملي��ة �إعد�م على 
�لطي��ور  للدج��اج وغ��ره م��ن  �لإط��اق 
ملو�جه��ة �إنفلون��ز� �لطي��ور �لت��ي تنت�رش 

مبعدل مل ي�سبق له مثيل.
و�أم��رت �ل��وز�رة باإع��د�م �أربع��ة مايني 
طائر �آخر لي�سل �لع��دد �لإجمايل للطيور 
�لتي ج��رى �إعد�مها منذ منت�سف نوفمرب 
)ت�رشي��ن �لث��اين( �إىل 16 مليون��ًا �أي م��ا 

يعادل تقريبًا خم�س ما لديها من طيور.
ورفع��ت كوري��ا �جلنوبي��ة حال��ة �خلط��ر 
م��ن �نفلون��ز� �لطيور يف �لب��اد �إىل �أعلى 
�لتف�س��ي  ب�سب��ب  �لأوىل  للم��رة  م�ست��وى 
�ل�رشي��ع لفرو���س "�ت���س5�إن6". وتقول 
�حلكومة �إنها �كت�سف��ت 54 حالة �إ�سابة 
بالفرو���س يف �لطي��ور من��ذ �لإباغ عن 
�أول تف�س يف 18 نوفمرب )ت�رشين �لثاين(.
�س��و  ج��ي  كي��م  �لزر�ع��ة  وزي��ر  وق��ال 
لل�سحافيني: "يبدو �أنه )�لفرو�س( �سديد 

�لعدوى �إىل حد بعيد وينت�رش ب�رشعة �أكرب 
م��ن فرو�س �ت���س5�إن8 �ل��ذي حدث يف 

."2014
وج��رى �إع��د�م نحو 14 ملي��ون طائر �إىل 
�أن مت��ت �ل�سيط��رة يف نهاي��ة �لأم��ر على 
ذلك �لتف�سي يف نوفم��رب )ت�رشين �لثاين( 
2015.وعل��ى �لرغ��م من ظه��ور حالت 

�إ�ساب��ة بني �لب�رش بفرو�س "�ت�س5�إن6" 
يف �أماك��ن �أخرى مثل �ل�سني فاإنه مل يتم 
ر�سد حالت �إ�سابة بني �لب�رش يف كوريا 

�جلنوبية.
وكثفت �حلكوم��ة بالفعل �إجر�ء�ت �حلجر 
�ل�سح��ي مبا يف ذلك �إ�س��د�ر حظر موؤقت 

على نقل �لطيور يف �سائر �أنحاء �لباد.

ك�سف��ت تقاري��ر �سحفي��ة حديثة عن 
نية �أب��ل تزويد هاتفه��ا �ملقبل 

�آيف��ون 8 ب�سا�س��ة منحني��ة 
نوعي��ة  م��ن  متط��ورة 

قابل��ة   "OLED"
للط��ي، لتتناف�س بقوة 
�أخ��رى  �أ�سم��اء  م��ع 
تتاأهب لا�ستفادة هي 
�أي�س��ا من نف���س هذه 
�لنوعية من �ل�سا�سات.

�لكوري  �ملوقع  و�أو�سح 
"�إي.تي نيوز" �أن �لتناف�س 

�سيك��ون قوي��ا ب��ني �رشكتي 
"�إل.جي" على نيل �حل�سة �لأكرب 

لتوريد �ل�سا�سات �ملنحنية �لقابلة للطي 
يف �جليل �ملقبل من هو�تف �آيفون.

ومتيل �لكفة قلي��ا ل�سالح "�إل.جي" �لتي �ستبد�أ، 
ح�س��ب �لتقري��ر، باإنت��اج كميات كب��رة من هذه 
�ل�سا�س��ات م��ا ميه��د له��ا �لطري��ق للتع��اون مع 

وغوغ��ل  مايكرو�سوف��ت  �رشكت��ي 
�أي�سا.

م��ن  لغوغ��ل  فبالن�سب��ة 
�ملتوق��ع �أن ت�س��ر عل��ى 
نف���س نه��ج �سام�سون��غ 
و�أبل يف �جليل �ملقبل 
بك�س��ل،  هو�ت��ف  م��ن 
حيث تن��وي تزويدها 
ب�سا�س��ات منحنية من 
 ،"OLED" نوعي��ة 
مايكرو�سوف��ت  �أم��ا 
فياأم��ل �ملحللون م�ساهدة 
م��ن  �ل��ذي  �لذك��ي  هاتفه��ا 
لعائل��ة  ينتم��ي  �أن  �ملنتظ��ر 

"�سرف�س".
ي�س��ار �إىل �أن �سام�سون��غ ه��ي �ل�رشك��ة �لوحي��دة 
حالي��ا �لتي ميكنه��ا �لوفاء بجزء م��ن متطلبات 
نوعي��ة  م��ن  �ملنحني��ة  �ل�سا�س��ات  م��ن  �ل�س��وق 

"OLED"، ولكن لي�س جميعها.
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 وج��دت جمموع��ة من �لعلم��اء �أن دم��اغ �ل�سخ�س �ل��ذي لديه 
��ستعد�د ور�ثي لاإ�سابة بالزهامي��ر ُتظهر ��ستجابات مناعية 
غ��ر عادي��ة يف مرحل��ة مبك��رة قب��ل �إ�سابت��ه ب��� 7 �سن��و�ت. 
وميكن ر�سد ه��ذه �ل�ستجابات من خال بروتني ُيعرف با�سم 
TREM2 يوج��د يف �ل�سائ��ل �لنخاع��ي.  وبح�س��ب �لدر��سة 
�لت��ي ن�رشتها دورية "�ساين���س تر�ن�سلي�سن ميدي�سن" ميكن من 
خال قيا�س ن�سبة ه��ذ� �لربوتني يف �ل�سائل �لنخاعي وطريقة 
��ستجابة خايا �ملناعة له معرفة �ل�ستعد�د �لور�ثي لاإ�سابة 
بالزهامير يف وقت مبكر. لكن ل يعني ذلك �أن مر�س �لزهامير 
ور�ث��ي، فات��ز�ل �ملعرف��ة �لعلمي��ة بحقيقة �ملر���س حمدودة. 
ومتت��از �لطريق��ة �لتي طورها فري��ق بحث �أمل��اين من جامعة 
لودفي��ج ماك�سيميلي��ان حتت �إ���رش�ف �لربوفي�س��ور كري�ستيان 
ها���س باأنه��ا تك�سف خط��ر �لإ�ساب��ة قبل تط��ور �ملر�س بعدة 
�سن��و�ت. ويلعب �لك�س��ف �ملبكر دور�ً هام��ًا يف �تخاذ �إجر�ء�ت 
لتخفي��ف �سدة �ملر�س، وتوفر رعاية كافية للمري�س حتد من 
تدهور �حلالة. ول يوجد عاج حتى �لآن ملر�س �لزهامير، لكن 
ت�ساع��د �إج��ر�ء�ت �لرعاي��ة �ملبك��رة مع بع���س �لعاجات على 

تخفيف �سدته.

كاريكاتير

هذه الزاوية لرصد اهم القضايا 
والتعليقات التي يتندر بها العراقيون عبر 

مواقع التواصل االجتماعي 

قالوا في صفحاتهم:

�ل�سادة : مع�سوم ، �لعبادي ، ر�وندوزي.. 
حميد �ملطبعي .. يف خطر !!

زيد �حللي
�لعج��ز يتلب�سني �لآن ، و�نا �بد�أ يف كتابة �ول �سطوري ... �حاول 
�ن �كتب عن جبل يف �للغة و�لثقافة .. عن ملح �جلل�سات ، و�ساغل 
�ل�سحاب يف �لود و�ملناكفات �لربيئة ، �سديق �لعمر �لذي �عطى 
ب��ا حدود ، وعا���س يف �رش�ب �حلي��اة ... ع��ن �ملو�سوعي �لكبر 
حمي��د �ملطبع��ي ، لكن �لعربة ورجفة �ليدي��ن وذكريات �ل�سنني ، 
تق��ف حائ��ا يف �ملو��سل��ة ... �ملطبعي �لكبر حالي��ا يعي�س يف 
خط��ر ... يف �زم��ة خانقة ، فهو يعاين من �ملر���س �لذي بد�أ يدب 

يف ذ�كرته ، ومن �لعوز ومن نكر�ن �جلميل من �سحبة �لم�س !
و�ع��رف هن��ا ، باأنني لو �أوتيت كل باغ��ة ، و�أفنيت بحر �لنطق 
يف �لكتاب��ة �ل�سحفي��ة و يف �ي�سال ر�سالتي بحق �ملطبعي ، ملا 
كنُت بع��د �لقول �إل مق�رش�ً، ومعرفًا بالعج��ز .. فاأمام �ملطبعي 
، ينحن��ي �لوج��د�ن .. فه��و �سحابة معط��اء ، �سقت �ر���س �جيال 
بالثقاف��ة ، فاخ�رشت ، ونخلة �ساخمة �عطت با حدود .. فكيف 

بالكتابة عنه ؟ 
�ن �لكلم��ات و�لعب��ار�ت ل��ن توفي��ه �سيئ��ًا م��ن حق��ه ول بج��زء 
ب�سي��ط عن ما قدم.. عرب نفحات �لن�سي��م و�أريج �لأز�هر وخيوط 
�لأ�سي��ل... لق��د �سه��دًت بع�س��ًا مم��ا ق��دم �ملطبع��ي لاأخري��ات 
ولاآخري��ن ، فاأ�سبحو� ��سماء كبرة ، بينما هم �سغار ، و�لف�سل 
كل��ه للمطبع��ي �لذي دب��ج له��م �لكتاب��ات و�ل�سع��ار و�ملحاور 
و�لق�س���س .. وي��ارب ، �منع عني �ل�رشد ، حتى ل �قع يف م�سيدة 

ذكر �ل�سماء !!
�إن �لبن��اء �ل�سام��خ �ل��ذي �سّي��ده �ملطبع��ي ، �ملتمث��ل بع���رش�ت 
�ل�س��د�ر�ت ، و�ملغام��ر�ت �ملح�سوبة يف �لثقاف��ة ، �لتي �سّجلت 
ب��ر�ءة �خر�عه��ا با�سمه مث��ل جملته �لر�ئ��دة ) �لكلم��ة ( جعلت 
من��ه منارة للفكر ومدر�سة لاأدب ، وتفياأ ظلَّه �لكثر من "�دباء" 
�لع��ر�ق ، لك��ن ه��وؤلء " �لدباء" �لذي��ن طرقو� باب��ه ، ل�ستجد�ء 
معونت��ه يف كلمة �و كتابة ر�أي ، كانو� ناكري جميل ، فلم يكتب 
عن��ه وع��ن و�قعه �لي��وم ، �و يتفقده �حد ، �سوى قل��ة قليلة ، ويف 

��سار�ت خجولة !
�ىل �لذين ن�سو� �ملطبعي : �ن�سانا وكاتبا ومبادر� وبانيا ، �ذكرهم 
، بان �لدنيا دًو�رة .. فاإياكم من غدرها ، و�ىل من يت�سيد �مل�سهد 
�لثق��ايف و�ملجتمعي يف �لعر�ق : د. ف��وؤ�د مع�سوم رئي�س �لدولة 
د. حي��در �لعب��ادي رئي�س �لوزر�ء ، �ل�سيد فري��اد ر�وندوزي وزير 
ثقاف��ة �قول : �ن �ملطبعي حاليا بحاجة �ىل رعايتكم ومعونتكم 
وموقفك��م .. فهذ� �لهرم يعي�س �لن حتت وطاأة �ملر�س و�لعوز ... 
لق��د ترك بيته يف بغ��د�د �لتي �حبها ، وت��رك مكتبته �لتي كانت 
متنف�س��ه وع�سق��ه ، وحمله �هله �ىل �ملدينة �لت��ي ولد فيها .. �ىل 
حمافظ��ة �لنجف ، بعد �ن ��ستد عليه �ملر�س ... لنعاون �ملطبعي 

، ونفي بع�س دينه 

اجمل تعليق على الفيسبوك

حمك��وم عل��ى �لإن�سان �أن يكون حر� لأنه م��ا �إن ُيلَقى به يف هذ� 
�لعامل 

حتى يكون م�سوؤول عن كل ما يفعله..

فوائد صحية غير 
معروفة لفيتامين "د"

سرقة كأس العالم 
لكرة القدم

فائدة جديدة للبوتوكس.. 
تخفيف االكتئاب

   �أ�سه��ر فائ��دة لفيتام��ني "د" ه��ي �أن��ه ���رشوري ليمت���س �جل�س��م 
�لكال�سي��وم و�لفو�سف��ور �ملوجودين يف �لطع��ام، ويحافظ ذلك على 
�سح��ة وق��وة �لعظام و�لأ�سنان. لك��ن هناك فو�ئد �أخ��رى �أقل �سهرة 

لهذ� �لفيتامني �لذي ُتكت�سف فو�ئد جديدة له با�ستمر�ر.
ح��و�يل ن�س��ف �لأطف��ال و�لبالغني ح��ول �لعامل يعان��ون من نق�س 

فيتامني "د"
من �أهم فو�ئد فيتامني "د" �أنه يدعم نظام �ملناعة، ووظائف �خلايا 

�لع�سبية بالدماغ، وتنظيم م�ستوى هرمون �لأن�سولني باجل�سم.
كم��ا بينت �أدلة علمية �أن فيتامني "د" ه��ام ل�سحة �لقلب ووظائف 
�لرئة، و�أنه يوؤثر على �نتقال �لعو�مل �لور�ثية �مل�سببة لل�رشطان �إىل 

�لأبناء عرب �جلينات.
وق��د وج��دت �أبحاث حديث��ة �أن فيتام��ني "د" يلع��ب دور�ً هامًا يف 
�لوقاي��ة م��ن �مر��س كث��رة وعاج ظ��روف وح��الت �سحية مثل 
�ل�رشطان، و�ل�سكري من �لنوع1 و�لنوع2، ومر�س �لت�سّلب �ملتعدد. 
�إىل جانب ذلك ي�ساع��د �لفيتامني على �لوقاية من �لإنفلونز�، وعلى 

�حلمل �ل�سحي.

1941 - �أدول��ف هتل��ر ين�س��ب نف�س��ه قائ��د� �أعلى عل��ى �جليو�س 
�لأملانية ويلقب نف�سه بالفوهرر.

1963 - زجنبار ت�ستقل عن �لتاج �لربيطاين.
�إعادة �نتخاب �سارل ديغول رئي�ًسا لفرن�سا.  - 1965

1983 - �رشق��ة كاأ���س �لعامل لكرة �لق��دم )كاأ�س جول رمييه( من 
خز�ئن �لحتاد �لرب�زيلي لكرة �لقدم يف مدينة ريو دي جانرو.

2001 - �إطف��اء �حلر�ئق و�لأدخنة ب�س��كل تام من �أنقا�س برجي 
مركز �لتجارة �لعاملي بعد ثاثة �أ�سهر من هجمات �سبتمرب.

2009 - رئي�س �لوزر�ء �للبناين �سعد �لدين �حلريري يقوم بزيارة 
ر�سمي��ة �إىل �سوري��ا هي �لأوىل ل��ه منذ �غتيال و�ل��ده رئي�س �لوزر�ء 
�ل�ساب��ق رفيق �حلري��ري وما تاها من �تهام��ات وجهت �إىل �سوريا 
ح��ول وج��ود �سل��ه له��ا بح��ادث �لغتيال ويج��ري حمادث��ات مع 

�لرئي�س �ل�سوري ب�سار �لأ�سد.
�إ�سبانيا. 1683 - ولدة �مللك فيليب �خلام�س، ملك 

1903 - ولدة جورج �سنيل، عامل �أمركي يف علم �لور�ثة حا�سل 
على جائزة نوبل يف �لطب عام 1980.

 م��ن �ملعروف �أن �لبوتوك���س يقلل �لتجاعيد ومظاهر �لتقدم يف �لعمر، 
لك��ن وفقًا لدر��سة من جامعة تك�سا���س تبني وجود �سلة بني ��ستخد�م 
�لبوتوك���س يف �إخف��اء جتاعي��د �لوجه وبني عاج �لكتئ��اب! وقد بنى 
�لباحث��ون ه��ذه �لفر�سية عل��ى �أ�سا�س �أن م��ن تاأث��ر�ت �لبوتوك�س �أن 
يجع��ل �لوجه مبت�سمًا، ويقلل عبو�سه، ما ينعك���س �إيجابيًا على �حلالة 
�ملز�جي��ة! تعترب هذه �لنتائج و�ع��دة، خا�سة �أن ثلث مر�سى �لكتئاب 
ل ي�ستجيب��ون لأي��ة عاجات وقد ن�رشت دوري��ة �لأكادميية �لأمركية 
للتجمي��ل در��س��ة �لربوفي�سور جي�سون ري�سنربغ رئي���س ق�سم جر�حات 
�لتجمي��ل يف جامع��ة تك�سا���س، و�لتي �عتمدت على فر�سي��ة �أن �لوجه 
�ملبت�س��م قلي��ل �لعبو�س �سيجع��ل �سورة �لإن�س��ان عن نف�س��ه �إيجابية، 
و�سي�ساع��ده ذل��ك على �لتغلب على �لكتئاب. و�أج��رى ري�سنربغ در��سة 
تابع فيه��ا جمموعة من م�ستخدمي حقن �لبوتوك�س �لذين يعانون من 
�لكتئ��اب، ووج��دت �لنتائج �أن تاأثر �حلق��ن كان �إيجابيًا يف تخفيف 
�آث��ار �لكتئ��اب بن�سبة 42 باملائة مقارنة با�ستخ��د�م دو�ء وهمي بلغ 
تاأثره 15 باملائة. وتعترب هذه �لنتائج و�عدة، خا�سة �أن ثلث مر�سى 
�لكتئ��اب ل ي�ستجيب��ون لأية عاجات وفق��ًا لتقارير طبي��ة �أمركية. 

سيلفيهل تعلم في مثل 
هذا اليوم

متقاطعة كلماتالفرق اوجد 

طريقة جديدة الكتشاف الزهايمر آيفون 8 يقود "ثورة الشاشات" القابلة للطي
قبل ظهوره بـ 7 سنوات

كوريا الجنوبية :حملة العدام دواجن مصابة بإنفلونزا الطيور

�أفقيًا 
 o �ل�صناعة  �الن�صان يف  �آيل يعمل عمل   1

خوف مر�صي
للنفي  o فنزويال  عا�صمة   2

3 �أج���ادل يف �لبيع و�ل�صر�ء o عمل يجب 
�لقيام به

�لن�صيج لغزل  جهاز   o معتِد   4
�الأحمر �لبحر  يف  م�صرية  جزيرة   5

�ألياف �إىل  �ل�صيء من مادة طرية  6 حتول 
7 حرف للداللة على �ملعنى o تاجر �لفر�ء

للقحة تو�صف  طبية  ع�صبة   8
9 ملتقى �لع�صابة o ت�صبب ب�صعف �ل�صمع
ال�صتعماالت  مرتبطة  عربات  جمموعة   10

��لنقل o موؤ�ص�صة �صحافية

عموديًا
�لبناء حجر   o �لفر�س  ركوب  على  به  ي�صتعان   1

2 جمموعة مناطق مزروعة يف �ل�صحر�ء o للند�ء
3 خملوق���ات �صغ���رة موؤذية تقفز 300 �صعفا من 

طولها o ثعبان �صخم ها�صر
�للع���ب  �أور�ق  م���ن   o و�رف  �رب���اع  ثالث���ة   4

)�لكوت�صينة(
5 ت�صد�ن ون�صتغني عن �الآخرين o حرفان من نور

خ�س  6
ب�صدة هدم   o مر�صومة  و�مناط  ��صكال   7
�لفجل ي�صبه  نبات   o �صاغ  من  حرفان   8

�ل�صمية �صديد  ثعبان   o �صهيد  �ملليون  بلد   9
10 ح�صارة ما بني �لنهرين o بنت �لر�صول �الأكرم


