
   يح��ذر نخبة من �أطب��اء �لأطفال من �إعطاء 
�لأطفال �ل�ص��غار �لذين ل تتجاوز �أعمارهم 
دفع��ة  �لكب��رة،  �حلب��ة  �لعن��ب،  �ص��نو�ت   5
و�ح��دة، نظر�ً لأنه قد ي�ص��بب له��م �لختناق 
�مل��وؤدي �إىل �مل��وت يف كث��ر م��ن �لأحي��ان 

�أثناء عملية �لبلع. 
وف�رس �لأطباء يف م�صت�صفى "�أبردين رويال" 
�لأ�ص��كتلندية �أن حب��ات �لعنب �لكبرة غالبًا 
م��ا تكون �أك��ر حجمًا من �لق�ص��بة �لهو�ئية 
للجه��از �لتنف�ص��ي للأطف��ال، م��ا يعر�ص��هم 
للختناق ب�صبب �ن�ص��د�د �ملجاري �لهو�ئية، 
لعدم قدرة �ل�ص��غار على م�صغها �أو بلعها �أو 

حتى �إخر�جها من �حللق.
و�أو�صح �لأطباء �أن فاكهة �لعنب تعتر ثالث 
�أك��ر �لأطعم��ة �ص��يوعًا �لتي ت�ص��بب �ختناق 
�لأطف��ال دون عم��ر �خلام�ص��ة، بع��د �له��وت 
دوغ و�حللوي��ات، موؤكدي��ن �أن حلق �لأطفال 
�ص��غر مبا ل يكفي �بت��لع حبة عنب كبرة 
�أو حتى �ص��غرة، حيث ت�ص��تقر يف �حللق ما 

يعيق عملية �لتنف�س، بح�ص��ب �ص��حيفة ديلي 
ميل �لريطانية.

3 حالت وفاة لأطفال ب�صبب �لعنب
و��صت�ص��هد �لأطب��اء بث��لث ح��الت لأطفال، 
�أحدهما طفل عمره 5 �ص��نو�ت �صعر باختناق 
عق��ب �بتلعه حبة عنب كامل��ة، �أخذها معه 
كوجبة �صناك يف �ملدر�صة، وحاولت ممر�صة 
�ملدر�ص��ة �إخر�جه��ا، لكن دون فائ��دة، ونقل 
�لطفل على �لفور �إىل �مل�صت�ص��فى، ل�صتخر�ج 
�حلب��ة، لك��ن و�فت��ه �ملني��ة نتيجة تعر�ص��ه 
لختناق �صديد ت�صبب يف حدوث �صكتة قلبية 

مفاجئة.
�أم��ا �حلالة �لثاني��ة فتعود لطف��ل عمره 17 
�صهر�ً كان يتناول �لعنب و�صط �أ�رسته، وفجاأة 
�ص��عر باختن��اق وح��اول �لو�لد�ن ��ص��تخر�ج 
�لعن��ب، لك��ن حماولتهم��ا ب��اءت بالف�ص��ل، 
فا�صطّر� �إىل ��ص��تدعاء �لإ�صعاف، لكن �لطفل 

توفى مبجرد و�صوله �إىل �مل�صت�صفى.
وبالن�ص��بة للحالة �لثالثة فكانت لطفل عمره 

�حلديق��ة  يف  �لعن��ب  يتن��اول  كان  عام��ان 
وبعده��ا ب��د�أ ي�ص��عر باختناق، دخ��ل بعدها 
يف نوب��ة مر�ص��ية �ص��ديدة قبل و�ص��وله �إىل 
�مل�صت�ص��فى، وهناك �أقر �لأطب��اء باأنه يعاين 
م��ن ت��ورم يف �لدم��اغ وتر�كم �ص��و�ئل حول 
�لرئ��ة، وق�ص��ى �لطف��ل 5 �أي��ام يف �لعناي��ة 

�ملركزة.
ن�صائح و�إر�صاد�ت

و�أك��د �لأطب��اء �أن �لأمر ل يقت���رس فقط على 
ق�ص��بات  لديه��م  �ص��نو�ت   5 دون  �لأطف��ال 
هو�ئية �صغرة ل تتحمل �بتلع حبات عنب 
كب��رة �أو متو�ص��طة، ب��ل �أي�ص��ًا لأن �لأطفال 
يف هذه �ل�ص��ن ل ميلكون �أ�ص��نانًا كاملة مثل 
كنه��م م��ن تقطيع وم�ص��غ �لطعام  �لكب��ار تمُ

جيد�ً قبل �بتلعه.
وين�ص��ح �لأطباء ب�رسورة مر�قب��ة �لأطفال 
�ل�ص��غار �أثن��اء تناوله��م �لطع��ام، و�رسورة 
تقطيع �لفو�كه، ل�صيما �لعنب �إىل ن�صفني �أو 

�أربع قطع �صغرة �صهلة �مل�صغ و�لبلع.

�أعلن��ت منظم��ة �ل�ص��حة �لعاملي��ة، �أن جترب��ة 
كبرة يف غينيا �أظهرت �أن هناك لقاحًا جتريبًا 

يوفر حماية كبرة من 
فرو�س �إيبول.

�أي  ت�ص��جل  ومل 
جديدة  ح��الت 
بة  �ص��ا للإ

بع��د  بالفرو���س 
نح��و 10 �أيام من �لتطعيم 

�آلف   5 م��ن  �أك��ر  ب��ني 
�ص��خ�س ح�ص��لو� عل��ى 
�للقاح �ملعروف با�ص��م 
�إ���س يف-زد�إي  "�آر يف 

بي �أو يف".
وقالت م�صاعدة �ملدير �لعام ملنظمة 

�ل�ص��حة �لعاملي��ة ماري ب��اويل كايني، 
�لتي �ص��اركت يف �إعد�د در��صة حول �لتجربة 

ون�رست يف دورية ذي لن�ص��يت �لطبية، �إن تلك 
�لنتائج تظه��ر �أنه عندما ياأتي �لتف�ص��ي �لتايل 

من �لإيبول فاإننا لن نكون دون دفاع.
وذك��رت �ملنظمة يف بيان �ص��حايف �إن �للقاح 
مت توفره لأ�ص��خا�س كانو� على �ت�ص��ال وثيق 

ب�صخ�س ما م�صاب بفرو�س �إيبول.
وب��د�أ تف�ص��ى وباء �إيب��ول يف غينيا عام 
�نت���رس يف ع��دة دول يف  2013، ث��م 
غ��رب �فريقيا ليودي بحي��اة ما يقرب 

من 11 �ألف �صخ�س.
كانت منظمة �ل�ص��حة �لعاملية 
�أعلن��ت يف وقت �ص��ابق من 
ه��ذ� �لعام، خل��و �لدول 
ت���رسر�ً  �لأك��ر 
�ملر���س  م��ن 
غينيا  وه��ي 
ي��ا  ليبر و
و�صر�ليون 

من �إيبول.
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   لي���س �ص��هًل �لتخّل�س من �للغ��د �أو �لذقن �ملزدوجة، 
لك��ن هل تعلم ملاذ� يظهر �للغد لدى �لبع�س؟ �إليك �أهم 

�أ�صباب ظهوره:
�صا�ص��ات  باجت��اه  للأ�ص��فل  و�لنظ��ر  �لتحدي��ق  ك��رة 
�لكومبيوت��ر و�لهو�تف لف��ر�ت طويلة توؤدي �إىل تهّدل 

ع�صلت �لذقن وظهور �للغد
مر، نتيجة  �ل�صن. ميكن �أن يظهر �للغد مع �لتقدم يف �لعمُ

تهّدل ع�صلت �لوجه و�لذقن.
 �ل��وزن. م��ن �لنتائ��ج �لأوتوماتكي��ة لزي��ادة �ل��وزن 
و�لبد�ن��ة ظهور �للغد و�زدو�ج حجم �لذقن. يحدث ذلك 
نتيجة �صوء توزيع �لدهون �لز�ئدة على مناطق �جل�صم.
 �لتغذي��ة. ق��د ل يكون وزن��ك ز�ئد�ً بدرج��ة كبرة، ول 
توج��د عو�مل ور�ثية، لك��ن يظهر �للغ��د نتيجة تناول 
�أطعمة غني��ة بالدهون و�لكربوهيدر�ت، و�رسب �لقليل 

من �ملاء.
 �جلين��ات. �إذ� كان �للغ��د �ص��مة ور�ثية �ص��ائعة فرمبا 

يكون ذلك �صبب �نتقالها �إليك.

كاريكاتير

هذه الزاوية لرصد اهم القضايا 
والتعليقات التي يتندر بها العراقيون عبر 

مواقع التواصل االجتماعي 

قالوا في صفحاتهم:

عمار �ل�ص��و�د : يف ذكرى �ل�ص��ياب، ل ميكن يل كعر�قي �إل �أن �أ�ص��عر بالغ�ص��ة 
و�حلزن ملا �أ�صاب ثقافة كانت يف طريقها ل�صناعة حتولت عميقة ومعرفية 
و�بد�عية غاية بالأهمية. �ل�صياب لي�س فرد�ً، لي�س حالة، �إمنا جزء من ظاهرة 
تبلورت يف �ربعينيات وخم�صينيات �لقرن �لع�رسين، وغادرتنا بعد ثورة 14 
ت��وز حني نقلتنا �ىل �ل�ص��تينيات �لثمل��ة باليديولوجيا �حلزبية و�مل�ص��وهة 

ب�رس�عات �ل�صلطة �جلمهورية.
كوكبة من رموز �لثقافة كان بينهم بدر �ص��اكر �ل�ص��ياب، �صمت علي �لوردي 
وجو�د علي وجو�د �صليم وعلي جو�د �لطاهر وم�صطفى جو�د ونازك �مللئكة 
وفائق ح�صن وحممد مكية وغائب طعمة فرمان و�صاكر م�صطفى �صليم وحامت 
�لكعبي وطه باقر و�مينة �لرحال وعبد �جلبار عبد �هلل... وهي كوكبة مل توؤثر 
عر�قيًا فقط، بل �ص��نع بع�ص��ها �نقلبات يف �لثابت �لعربي، وحتديد� يف علم 
�لجتماع و�ل�ص��عر. فالوردي وزملوؤه يعدون من موؤ�ص�صي علم �لجتماع يف 

�لعامل �لعربي.
و�أما �ص��عريًا، فال�ص��ياب و�مللئكة ��ص��تطاعا معًا مو�جهة �إرث �ص��عري يفوق 

عمره �لألف عام، و�أ�صقطو� �لقافية �لتي مل يتجر�أ �أحد �ن ي�صقطها.
بالطبع بع�س هذ� �جليل ومنه �ل�ص��ياب، خ�ص��عو� ل�رس�ع �ليديولوجيا، لكن 
نتاجه��م �ل�صا�ص��ي كان �بد�عي��ًا �أو معرفي��ا، ما جع��ل تاأثره م�ص��تمر�ً، لأن 

�ملنجز فوق �لعقائد �لثابتة و�جلامدة.
فاإىل �ل�ص��ياب وكل هوؤلء، �ص��لم م��ن زمن يحتاج �ىل حت��ولت معرفية، من 
زم��ن يفتقر �ىل جيل �آخر، يغّر وجهنا �لذي حتالفت على ت�ص��ويهه �ل�صيا�ص��ة 

مع �ليديولوجيات �لر�صية و�ل�صماوية.

زيد �حللي: �لف �صديق ول عدو و�حد
�خ��ر� وبع��د �ج��ر�ء�ت �لتدقي��ق �ملعت��ادة و�فق��ت على طل��ب �ل�ص��ديق رقم 
)1000( لينطبق على �ص��فحتي يف �لفي�ص��بوك �ملثل �لقائل "�لف �صديق ول 
عدو و�حد". �صكر� جلميع �ل�صدقاء �لذين و��صلو� معي م�صرة �ل�صنو�ت �ل�صت 

�ملا�صية متم�صكني مببادئ حر�صنا عليها و�ولها 
* ل للكلم �لطائفي يف حمادثاتنا * ل للتلميحات �لطائفية يف كلماتنا

وتليه��ا قو�ع��د �لتخاط��ب و�لتعلي��ق للمتح�رسي��ن بعدم ��ص��تخد�م �ل�ص��تائم 
و�ل�ص��باب وما يتعلق بالعر�س و�ل�رسف لهايل من نختلف معهم. يف م�صرة 
�ل�ص��نو�ت �ملا�صية مل �حذف �ص��وى �صد�قة �ثنني �و ثلثة خرجو� عن �لقو�عد 
�لت��ي �حاول تطبيقها. وما زلت �دق��ق يف �لطلبات وعندي كما هو موؤ�رس يف 

�لفي�صبوك885 طلبا �عتذر لعدم تلبية طلباتهم حتى �لن.
�لقاعدة �لتي و�صعتها لنف�صي و�حر�س عليها يف قبول طلبات �ل�صد�قة:

1 - �ن �عطي �لولوية ملن عملت معهم فهوؤلء لدي معهم ذكريات و�فكار 
م�صركة

2 - من لديه ��ص��دقاء م�ص��ركون معي وهوؤلء ك�ص��بو� �صد�قات ��صدقائي 
فهم �وىل ب�صد�قتي

3 - �ن يكون ��ص��مه �رسيحا وو��ص��حا ولي�س مثل كر�ص��ي كر�ص��ي �و جبل 
جبل

4 - �ن ل يختف��ي ور�ء ��ص��ماء �صخ�ص��يات معروف��ة مث��ل �لطلب��ات �لت��ي 
وردتني با�صمي �صهى عرفات �و عائ�صة �لقذ�يف

5 - �ن ل ي�صتخدم ��صما مكرر� )�صعد �صعد( �و )�صرو �صرو)
6 - �ن ل ي�ص��تخدم ��ص��ما ن�ص��ائيا لغر��س �هلل �علم ما هي مثل )�لكو�دة 

زينب( وغرها ��صماء وهمية مع �صور فا�صحة لغر�ء �ملر�هقني و�مثالهم.
يف ��ص��تعر��س ل�ص��ماء ��ص��دقائي �للف وجدت �ن نحو ربعهم له ر�صيد من 
�ل�صدقاء يزيد على �لفي �صديق وبع�صهم و�صل �حلد �لعلى 5 �لف �صديق.

اجمل تعليق على الفيسبوك
�مل�صتحيل هو �صيء مل يكتبه �هلل لك .

فيتامين "د" يحمي 
من أمراض القلب والسكري

اختطاف الطائرة العراقية رحلة رقم 
163 المتجهة من عمان إلى بغداد

نصف نساء البرازيل
 يوقفن الحمل بسبب "زيكا"

قال��ت نتائج در��ص��ة جديدة �إن فيتامني "د" ي�ص��اعد عل��ى تخزين �لبكريا 
�جليدة يف �لأمعاء، و�لتي حتمي من �أمر��س �لتمثيل �لغذ�ئي وم�صاعفاتها 
على �لقلب. و�قرحت �لدر��ص��ة تناول �ملزيد م��ن �لأطعمة �لغنية بفيتامني 

"د" لتفادي �لأعر��س �ملرتبطة بال�صكري ومتاعب �لقلب و�ل�رس�يني.
من �لأعر��س �ملرتبط��ة بنق�س فيتامني "د" زيادة �لوزن وحميط �خل�رس، 

و�رتفاع �صغط �لدم، و�رتفاع م�صتوى �ل�صكر و�لكول�صرول باجل�صم
وقال �لروفي�ص��ور �ص��تيفن باندول �مل�رسف على �أبحاث �لدر��صة من مركز 
�ص��يد�رز �لطب��ي يف �لولي��ات �ملتح��دة �إن نق���س م�ص��تويات فيتامني "د" 
ترتب��ط بزيادة �لأعر����س �ملرتبطة باأمر��س �لتمثي��ل �لغذ�ئي، و�لتي توؤثر 

على ربع �لب�رس تقريبًا.
وتت�ص��من �لأعر����س �ملرتبطة بنق���س فيتامني "د" زي��ادة �لوزن وحميط 
�خل�رس، و�رتفاع �صغط �لدم، و�رتفاع م�صتوى �ل�صكر و�لكول�صرول باجل�صم.
وحّثت نتائج �لدر��ص��ة على �إبقاء م�ص��تويات فيتامني "د" مرتفعة باجل�صم 
عن طريق �لتعّر�س يوميًا لل�ص��م�س مبا�رسة ولي�س من ور�ء زجاج ملدة 15 
دقيقة، وزيادة �أكل �لفطر )�مل�رسوم( و�لتونة و�ل�ص��لمون و�ل�رسدين �ملعّلب 

و�لبي�س و�حلليب، �أو تناول مكّملت �لفيتامني.

1876 - ولدة حممد علي جناح، رئي�س باك�صتان.
�أدول��ف فيند�و���س، ع��امل كيمي��اء �أملاين حا�ص��ل عل��ى جائ��زة نوبل يف 

�لكيمياء عام 1928.
و�ل��دة  وف��اة  بع��د  للياب��ان  �إمر�ط��وًر�  ي�ص��بح  هروهيت��و   -  1926

�لإمر�طور تاي�صو.
1952 - �مللك��ة �إليز�بي��ث �لثاني��ة تلقي �أول خطاب له��ا منذ �عتلئها 

�لعر�س وذلك مبنا�صبة �أعياد �مليلد.
1977 - مناح��م بيج��ن ي��زور م���رس ويلتق��ي بالرئي���س حمم��د �أن��ور 

�ل�صاد�ت يف �لقاهرة.
1986 - �ختطاف �لطائرة �لعر�قية رحلة رقم 163 �ملقلعة من عّمان 

�إىل بغد�د و�صقوطها بالقرب من مدينة عرعر �صمايل �ل�صعودية.
1989 - �إعد�م رئي�س رومانيا �ل�صابق نيكولي ت�صاوت�صي�صكو وزوجته 
وذل��ك بعد �أن �د�نتهما �إحدى �ملحاكم �لع�ص��كرية �ل�رسية بارتكاب جر�ئم 

حرب.
�أوكر�ني��ا للإنف�ص��ال ع��ن �لحت��اد �ل�ص��وفيتي،  1991 - ��ص��تفتاء يف 

و�لأغلبية تو�فق على �لنف�صال.

   �أك��د علم��اء �أن عل��ى �لر�زي��ل �أن تر�جع �صيا�ص��اتها لل�ص��حة 
�لإجنابي��ة عل��ى وج��ه �ل�رسع��ة، لدع��م �لن�ص��اء �لق��ادر�ت عل��ى 
�لإجن��اب �للت��ي يقلن �إنهن يحر�ص��ن على جتنب �حلمل ب�ص��بب 
خماوف من فرو�س زيكا. و�أ�ص��ارت نتائج در��ص��ة �إىل �أن �لكثر 
م��ن �لن�ص��اء يخ�ص��ني فرو���س زيكا �ل��ذي قد يت�ص��بب يف عيوب 
خلقي��ة خط��رة لأبناء �لأمه��ات �للتي ي�ص��يبهن �ملر�س �أثناء 
ف��رة �حلمل.   وذكر �لعلماء �أن على �لر�زيل �أن تبذل �ملزيد من 
�جلهود ل�ص��مان توفر و�ص��ائل �آمنة وفعالة ملن��ع �حلمل، وبحث 
رفع �حلظر �لذي تفر�ص��ه على �لإجها�س. وقال خر�ء يف جمال 
�ل�ص��حة بقي��ادة ديب��ور� دينيز م��ن جامعة بر�زيلي��ا يف دورية 
تنظيم �لأ�رسة و�لرعاية �ل�صحية �لإجنابية �ليوم �جلمعة: "يجب 
�أن ت�صع �حلكومة �لر�زيلية خماوف �ل�صحة �لإجنابية يف بوؤرة 
تعاملها مع زيكا، مبا يف ذلك �إعادة �لنظر يف جترميها �مل�صتمر 
للإجها�س". و�نت�رس فرو�س زيكا �لذي ينقله �لبعو�س يف �أكر 
من 60 دولة ومنطقة منذ ر�ص��د �لتف�ص��ي �حلايل للمر�س �لعام 

�ملا�صي يف �لر�زيل؟

سيلفيهل تعلم في مثل 
هذا اليوم

متقاطعة كلماتالفرق اوجد 

لماذا يزداد حجم اللغد لقاح تجريبي جديد يوفر "حماية كبيرة" من فيروس إيبوال
لدى البعض؟

أطباء يحذرون: تناول األطفال دون 5 سنوات العنب يؤدي للوفاة

�أفقيًا 
�أو  �ل�شاي  لتزكية  نبت���ة ع�شبية جبلية تو�ش���ع   1

للعالج o قو�م
فارغ ن�شف   o �أر�شد   o �شائلة  ف�شة   2

3 طائر ��شطوري يحيا بعد �حرت�ق o كثري جد�
عربية �إمارة   4

وجو� وبحر�  بر�  نركبه  ما  حترك  ماكنة   5
 o o ن�ش���ف ر�ية  �نخفا����ض درج���ة �حل���ر�رة   6

�لعزوة و�ملكانة �لعائلية
ياب�شة  o مثله  �شباحك   o �لو�لدين  �حد   7

8 نبات طيب يف �ل�شلطة o منطقة متنازع عليها يف م�شر
ح�شن قبول   9

10 مث���ل عرب���ي قدمي يق���ال يف تو�فق �ثنني يف 
�ل�شكل �أو �ل�شخ�شية

عموديًا
نب���ات   o �لكمبيوت���ر  يف  معلوم���ات  وح���دة   1

�شحر�وي
 o م�ش���وؤول   o �لأم���ان  ويعط���ي  ي���وؤوي   2

مت�شابهان
o دمر وقلب  3 عملة عربية )جمع ومعكو�شة( 

ر�أ�شا على عقب
�شود�ين فول   o موؤن�ض   4

)معكو�شة( ندرة   o �آدم  �ولد  من   5
��شتح�شنه  o �لطر�ف  من   6

وحا�شيته �مللك  وزر�ء   o للخجل  تدعو   7
وبخ  o )معكو�شة(  جهنم   8

o من يعطي �لنا�ض دينا مقابل فائدة 9 توقف 
)كلمتان( جمموعة   10

ّ


