
   اأعلن��ت منظم��ة ال�صح��ة العاملي��ة اجلمعة، 
اأن  اأظه��رت  غيني��ا  يف  كب��رة  جترب��ة  اأن 
هناك لقاحًا جتريب��ًا يوفر حماية كبرة من 

فرو�س اإيبوال.
للإ�صاب��ة  جدي��دة  ح��االت  اأي  ت�صج��ل  ومل 
بالفرو���س بعد نح��و 10 اأيام م��ن التطعيم 
ب��ن اأكرث م��ن 5 اآالف �صخ���س ح�صلوا على 
اللقاح املعروف با�صم "اآر يف اإ�س يف-زداإي 

بي اأو يف".
ملنظم��ة  الع��ام  املدي��ر  م�صاع��دة  وقال��ت 
ال�صحة العاملي��ة ماري باويل كايني، التي 
�صارك��ت يف اإع��داد درا�ص��ة ح��ول التجربة 
ون���رت يف دوري��ة ذي الن�صي��ت الطبية، 
اإن تل��ك النتائ��ج تظه��ر اأن��ه عندم��ا ياأتي 
التف�ص��ي التايل من االإيبوال فاإننا لن نكون 

دون دفاع.
وذكرت املنظمة يف بيان �صحايف اإن اللقاح 
مت توف��ره الأ�صخا���س كان��وا عل��ى ات�ص��ال 

وثيق ب�صخ�س ما م�صاب بفرو�س اإيبوال.

اإيب��وال يف غيني��ا ع��ام  وب��داأ تف�ص��ى وب��اء 
2013، ث��م انت���ر يف ع��دة دول يف غ��رب 
افريقيا ليودي بحي��اة ما يقرب من 11 األف 

�صخ�س.

كان��ت منظم��ة ال�صح��ة العاملي��ة اأعلنت يف 
وقت �صابق من هذا الع��ام، خلو الدول االأكرث 
ت���رراً م��ن املر�س وه��ي غيني��ا وليبريا 

و�صراليون من اإيبوال.

   ك�صف��ت درا�ص��ة �صوي�ري��ة حديثة 
اأن كب��ار ال�ص��ن، الذي��ن يهتمون 

باآخري��ن على غ��رار االأحفاد 
ويقدم��ون امل�صاعدة، يطول 
عمره��م اإىل م��ا ي�ص��ل اإىل 

ع�رة اأعوام اإ�صافية. 
وقال��ت الدرا�صة، التي قام 
دويل  علم��ي  فري��ق  به��ا 

هيلربان��د  �صوني��ا  بقي��ادة 
"التط��ور  مبجل��ة  ون���ر 

وال�صلوك الب���ري" املتخ�ص�صة 
يف جامع��ة بازل ال�صوي�رية، اإن هذا 

ال�صل��وك ميكن اأن يزيد يف ط��ول عمر املرء عدة 
اأعوام.

و�صارك يف فريق البحث عدد من علماء جامعة 
هومبول��ت بربلن وعلماء معه��د ماك�س بلنك 
للأبح��اث الثقافي��ة يف برل��ن اأي�ص��ًا. وق��ارن 
العلم��اء بيانات 500 �صخ���س يف فرتة عمرية 
ب��ن ال�صبع��ن و103 اأع��وام �صم��ن م��ا �صمي 

"درا�ص��ة ال�صيخوخ��ة" ب��ن اأع��وام 
1990 و2009. 

اأن  املقارن��ات  واأثبت��ت 
اأع��داد من  ح��وايل ن�ص��ف 
يهتم��ون باأحفادهم متتد 
اأعماره��م ح��وايل ع���رة 
اأع��وام اإ�صافية بعد اللقاء 
االأول ال��ذي �صجل يف عام 
الدرا�ص��ة  واأثبت��ت   .1990
اأن اال�صتعداد ملعاونة اأنا�س 
من خارج االأ�رة تعود بالنفع 

على من يقوم بها اأي�صًا.
واأ�صف��رت املقارن��ات ب��ن البيان��ات اأن ن�صف 
الكب��ار الذي��ن يعي�ص��ون ب��ل اأطف��ال ويعينون 
االآخرين يف حياتهم يعي�صون �صبعة اأعوام اأطول 
م��ن اأقرانهم ممن ه��م يف نف�س ظروفهم. بيد اأن 
فري��ق البح��ث مل يتن��اول بيان��ات االأ�صخا�س 
املرتبط��ن بواج��ب الرعاي��ة كالو�ص��ي داخل 

االأ�رة مثًل.
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   ق��ررت ال�صلط��ات البيطري��ة يف منطق��ة اأولدنب��ورغ 
بوالي��ة �صك�صوني��ا ال�صفلى �صمال غ��رب اأملانيا، اإعدام 
10 اآالف ديك رومي يف مزرعة للطيور بعد اكت�صاف 

احلالة الثالثة من االإ�صابة باإنفلونزا الطيور فيها. 
وقالت وزارة الزراعة بالوالية ، اإنها اكت�صفت 

باملزرع��ة الواقع��ة مبدين��ة دوتلينجن 
 "8. اإن   5 "اإت���س  فرو���س  وج��ود 

اأن  ال�صلط��ات  وقررت 
جمي��ع  اإع��دام  يت��م 
الرومي��ة  الدي��وك 

يف  املوج��ودة 
املزرع��ة وعددها 

اآالف.  10
ال�صلطات  وق��ررت 

اأن ف�صيلة الفرو�س 
املوجودة يف املزرعة 

تعترب غر �صارة للإن�صان.

كاريكاتير

هذه الزاوية لرصد اهم القضايا 
والتعليقات التي يتندر بها العراقيون عبر 

مواقع التواصل االجتماعي 

قالوا في صفحاتهم:

لقد حذرت .. فهل من ي�صمع ؟
زيد احللي

القاه��رة ، عا�صم��ة م���ر العزي��زة ، ه��ي االك��رب يف العوا�صم 
العربي��ة ، وهي تع��اين زخما يف ال�صكان ، لك��ن امل�صكلة االكرب 
فيه��ا ه��ي ) زحم��ة ( املوا�ص��لت وك��رثة عربات النق��ل العام 
واخلا���س ، و�صوارعه��ا تكت��ظ باأعداد من ال�صي��ارات للحد الذي 
بات��ت ت�صكل في��ه ازم��ة جمتمعي��ة ، تناولتها و�صائ��ل االعلم 
امل�ري��ة بالدرا�ص��ات واالنتقادات وال�ص��كاوى .. وحن بحثُت 
يف م��ا تناولت��ه ال�صح��ف امل�ري��ة ع��ن ا�صباب ذل��ك الزحام 
وج��دت، ان �ص��وارع وج�ص��ور وكب��اري و�صاح��ات �صممت على 
ا�صا���س عدد حمدد من و�صائ��ل النقل، لكن هذه الن�صبة زادت يف 

ال�صنوات الع�ر االخرة اىل ال�صعف ..
ابت�صم��ُت مع نف�صي ، وقلت كي��ف حال بغدادنا امل�صكينة ، وهي 
تئن حتت وطاأة ثلثة ا�صعاف ما خمطط ل�صوارعها من عربات 
م��ن كل لون ونوع م��ن الهندي واالي��راين واالمريكي والكوري 
و.. و... ؟ اكي��د ان بغداد، ورمب��ا حمافظات اخرى، �صتجد نف�صها 
يوم��ا، و�صلت حد االختناق ب�صبب ه��ذا الكم الهائل من و�صائط 
النق��ل الت��ي ا�صتوردناه��ا، وال زلن��ا ن�صتوردها غ��ر مكرتثن 
لواق��ع م��وؤمل، ينذر بانفج��ار ال ُيحم��د عقباه، وق��وده املواطن 

ورجل املرور وا�صفلت ال�صوارع التي باتت ق�رة متهرئة !!
قب��ل مدة ، ظهر عل��ى احدى القن��وات الف�صائي��ة ، رجل املرور 
املحب��وب العميد عمار ولي��د اخلياط ، وباأ�صلوب��ه املمتع ، ذكر 
ب��اأن �صوارع بغداد م�صمم��ة ال�صتيعاب 475 ال��ف �صيارة فقط 
، يف الظ��رف االعتي��ادي ، اي دون وج��ود خر�صانات املنع يف 
بع���س ال�ص��وارع ، ونق��اط التفتي�س الثابت��ة واملتحركة ، بينما 
ت�صبح يف �ص��وارع بغداد اليوم مليونا و650 الفا من املركبات 
، وم��ا زال ال�صيل العرمرم من اال�صتراد م�صتمرا.. )اعيدوا قراءة 

الرقم لطفا(.
احلال��ة معق��دة ، واجده��ا انه��ا خرج��ت م��ن منط��ق احل��ل .. 
فاملوظ��ف او العام��ل او الطال��ب او الكا�صب ، ا�صب��ح يهدر من 
وقت��ه وعم��ره ث��لث او ارب��ع �صاع��ات يوم��ا من اج��ل ذهابه 
واياب��ه اىل م��كان عمله او رزق��ه ... فهل انتبه م��ن يعنيهم امر 
املواط��ن اىل انعكا�ص��ات هذا املو�صوع عل��ى نف�صية املجتمع ، 
وتاأثراته��ا يف ال�صل��وك الع��ام ؟ ال اظن ... ف��اأي متابع ، لواقع 
ح��ال ما يج��ري يف �صوارع بغداد ب��داأ ، من �صالك��ي الطريق او 
الذي��ن ي�صل��ون اىل مقراتهم ع��ن طريق ) الكي��ات ( او حافلت 
نق��ل ال��ركاب ، او �صياراتهم اخلا�صة �صيج��د التاأثرات النف�صية 
التي تت�ص��كل لدى الفرد، وتعيق قدرته عل��ى الرتكيز واالنتباه، 
وتزيد �رع��ة غ�صبه وا�صتثارته، وُت�صع��ره باحلزن واالكتئاب، 
م��ن خ��لل ال�ص��وت الع��ايل ، او التذم��ر امل�صموع ، لذل��ك ، اننا 
بانتظ��ار ثورة بطلها : زح��ام ال�صوارع ... و�صجلوا يف مفكراتكم 

ان العبد الفقر هلل

اجمل تعليق على الفيسبوك
ال ترهق��ون قلوبكم واأرواحكم بالياأ�س والت�ص��اوؤم، كل �صيء قد 
ُكت��ب وُق��در، ومن قدر ذلك هو اهلل، اهلل ال��ذي حتت�صننا رحمته، 

اهلل العظيم بكرمه وراأفته.

شراب الزنجبيل.. 
ينبوع الصحة في الشتاء

حل االتحاد
 السوفيتي

مرضى الطبيبات أقل
 عرضة للوفاة من اقرانهم األطباء

يزخ��ر الزجنبي��ل مبادة "جينج��رول" القاتل��ة للبكتري��ا والفرو�صات، يف 
حن اأن املواد احلريفة بالزجنبيل تعمل على تن�صيط �ريان الدم باالأغ�صية 
املخاطي��ة للأن��ف، مم��ا مُيكنها من الت�ص��دي للفرو�ص��ات املتوغلة ب�صكل 
اأف�صل وطردها على نحو اأ�رع. وبالتايل ميكن واأد نزلة الربد يف مهدها. 
وم��ن ناحي��ة اأخرى، يعد �راب الزجنبيل مبثابة مفت��اح الر�صاقة حيث اأنه 
يعم��ل على حتفيز عملية االأي�س ويعزز من عملية حرق ال�صعرات احلرارية، 
كم��ا اأن��ه يخل�س اجل�صم م��ن ال�صم��وم، مما ي�صاعد عل��ى ال�صع��ور بالن�صاط 
واحليوي��ة. وباالإ�صاف��ة اإىل ذلك، ي�صاع��د �راب الزجنبيل امل��خ على اإفراز 
هرم��ون املورفن اخلا�س باجل�صم، مما يعمل على حت�صن املزاج وال�صعور 

بال�صعادة.
كيفية حت�صره

ولتح�صر �راب الزجنبيل، يتم تق�صر قطعة من الزجنبيل يف حجم االإبهام 
وتقطيعه��ا اإىل �رائح �صغرة، ثم �صكب كوب من املاء املغلي عليها وترك 

املنقوع ملدة 10 دقائق اإىل اأن ي�صر �رابًا متجان�صًا. 
ولتح�صر ال�راب على نحو اأ�رع، ميكن اإ�صافة 10 اإىل 15 نقطة من زيت 

الزجنبيل اإىل كوب ماء �صاخن.

1898 - م��اري ك��وري وزوجه��ا بيار ك��وري يكت�صفان م��ادة الراديوم 
امل�صعة.

1941 - رئي���س وزراء اململك��ة املتح��دة ون�صتون ت�ر�ص��ل يلقي خطابًا 
اأم��ام الكونغر�س االأمريك��ي بعد اأقل من ثلثه اأ�صابي��ع من دخول الواليات 

املتحدة يف احلرب العاملية الثانية.
1957 - عقد موؤمتر التعاون االأفريقي / االآ�صيوي يف القاهرة.

1991 -حل االحتاد ال�صوفيتي.
اجلبه��ة االإ�صلمية للإنق��اذ بزعامة عبا�صي مدين تف��وز يف الدورة االأوىل من 
االنتخابات الت�ريعية التي اأجريت على اأ�صا�س التعددية احلزبية يف اجلزائر.
1992 - وزي��ر املالي��ة ووزير التخطيط الكويت��ي نا�ر الرو�صان يقوم 
باإع��اده افتتاح اأب��راج الكويت بع��د اأن تعر�صت للتخري��ب وال�صلب والدمار 

خلل الغزو العراقي للكويت.
2003 - زل��زال مدم��ر ي�رب مدينة مب االإيرانية ويخلف عدًدا كبًرا من 

القتلى.
2004 - زلزال يف املحيط الهندي يوؤدي اإىل ن�صوء ت�صونامي اأدى اإىل مقتل 

ا يف ماليزيا واإندوني�صيا والهند وتايلند وبنغلدي�س. 229866 �صخ�صً

قال��ت نتائ��ج درا�صة جدي��دة اإن املر�صى الذي��ن تعاجلهم طبيبات 
ن�ص��اء اأق��ل عر�صة للوف��اة من االأطب��اء الرجال بن�صب��ة 4 باملائة، 
واأنه��م اأق��ل عر�ص��ة اأي�ص��ًا لتج��دد حاجته��م اإىل الع��لج بن�صبة 5 
باملائ��ة. وتوؤك��د ه��ذه النتائ��ج ما كان��ت تو�صل��ت اإلي��ه درا�صات 
�صابق��ة م��ن اأن الطبيبات الن�ص��اء تقدمن رعاية �صحي��ة اأف�صل من 
االأطب��اء الرجال. نبهت الدرا�ص��ة اإىل التناق�س بن م�صتوى اخلدمة 
ال�صحي��ة الذي تقدم��ه الطبيب��ات الن�صاء وبن اأجوره��ن التي تقل 
ع��ادة عن اأجور االأطباء الرجال وتعترب ه��ذه الدرا�صة التي اأجراها 
باحث��ون م��ن جامعة هارفارد ه��ي االأوىل من نوعه��ا التي تبحث 
ع��ن علقة جن�س الطبي��ب بنتائج العلج، حيث اهتم��ت الدرا�صات 
ال�صابق��ة ببحث مدى كفاءة الطبيب��ات الن�صاء ومدى دقة تطبيقهن 
لربوتوك��والت الطبي��ة. وُن���رت نتائج الدرا�ص��ة يف جملة "جاما" 
الطبي��ة، واعتمدت بيانات الدرا�صة عل��ى بيانات �ركة "ميديكر" 
للخدمات الطبية بن يناير 2011 ودي�صمرب 2014، و�صملت علج 
ملي��ون �صخ�س، مت اال�صتعانة مبلفات 20 باملائة منهم يف اأبحاث 

الدرا�صة، ومقارنة تاأثر جن�س الطبيب على مدى جناح العلج.

سيلفيهل تعلم في مثل 
هذا اليوم

متقاطعة كلماتالفرق اوجد 
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