
 يق��ول علم��اء يف املن��اخ اإن اجللي��د البحري 
قبال��ة الق��ارة القطبية اجلنوبي��ة ويف القطب 
ال�سم��ايل عند اأق��ل م�ستوياته ع��ن هذه الفرتة 
من العام بعد انح�ساره بواقع �سعفي م�ساحة 
ولية األ�سكا الأمريكية يف موؤ�رش على ارتفاع 

درجة حرارة العامل.
ورغ��م اأن الأع��وام املا�سي��ة �سه��دت ارتفاع 
اجللي��د  وانكما���ش  الأر���ش  ح��رارة  درج��ة 
مبع��دلت ثابت��ة يف القط��ب ال�سم��ايل اجت��ه 
اجلليد الذي يطف��و يف املحيط اجلنوبي قبالة 
يف  الزي��ادة  اإىل  اجلنوبي��ة  القطبي��ة  الق��ارة 

ال�سنوات الأخرية.
لكن��ه ينكم���ش حالي��ا يف القطب��ن ال�سم��ايل 
واجلنوب��ي يف تطور يزعج العلماء رمبا ت�سهم 
في��ه الغ��ازات امل�سبب��ة لظاه��رة الحتبا���ش 
الب���رشي  الن�س��اط  ع��ن  الناجم��ة  احل��راري 
وظاه��رة النينو املناخية الت��ي ت�سهد ارتفاع 
احل��رارة يف املحي��ط الهادي واأي�س��ا تقلبات 

طبيعية.

وق��ال م��ارك �سريي��ز مدي��ر املرك��ز الوطن��ي 
يف  واجللي��د  الثل��وج  لبيان��ات  الأمريك��ي 
كول��ورادو اإن درج��ات احل��رارة يف مناط��ق 
ع��ن  درج��ة   20 زادت  ال�سم��ايل  بالقط��ب 
امل�ستوي��ات الطبيعية لبع���ش الأيام يف �سهر 

نوفمرب.
وعلى م�ستوى العامل يتجه 2016 لكي يكون 

اأ�سد الأعوام حرارة يف التاريخ امل�سجل.
وح�سب قيا�سات بالأقم��ار ال�سناعية اأجراها 

املركز فاإن اجلليد البحري القطبي كان الأحد 
اأق��ل بواقع نحو 3.84 ملي��ون كيلومرت مربع 
م��ن متو�س��ط حجم��ه يف الف��رتة ب��ن عام��ي 
تقارب م�ساحة  1981 و2010. وامل�ساح��ة 

الهند اأو �سعفي م�ساحة ولية األ�سكا.
املنطق��ة  يف  البح��ري  اجللي��د  ات�س��اع  كان 
القطبي��ة اجلنوبية يف ال�سنوات الأخرية داعما 
ت�سب��ب  ظاه��رة  يف  امل�سكك��ن  لآراء  كب��ريا 

الإن�سان يف ظاهرة الحتبا�ش احلراري.

ك�سف��ت �رشك��ة اأبل اأن اله��واء ه��و ال�سبب وراء 
حدوث م�س��كالت يف بطاريات بع�ش اأجهزتها 

من طراز اآيف��ون 6 مما يوؤدي 
اإىل توق��ف تل��ك الأجه��زة عن 

العمل.
ال�سب��ب  اإن  ال�رشك��ة  وقال��ت 
يف ال���رشر الذي اأ�س��اب تلك 
تعر�سه��ا  ه��و  البطاري��ات 
للهواء لفرتة اأطول مما ينبغي 
قب��ل جتميعه��ا خ��الل عملية 

الت�سنيع.
قلي��ال  ع��ددا  اأن  واأ�ساف��ت 
يف  امل�سنع��ة  الهوات��ف  م��ن 
�سبتم��رب واأكتوب��ر 2015 ق��د 
تعر�س��ت بطارياته��ا لله��واء 
لف��رتة طويلة قب��ل جتميعها، 
مم��ا ت�سب��ب يف حتل��ل خاليا 
البطاري��ة ب�رشع��ة اأك��رب م��ن 

املعتاد.

تتعل��ق  امل�سكل��ة ل  ه��ذه  اأن  اأب��ل  واأو�سح��ت 
بال�سالم��ة، عل��ى غ��رار امل�سكل��ة يف بطاري��ة 
م��ن   7 ن��وت  غالك�س��ي 
ال��ذي مت �سحب��ه  �سام�سون��غ، 
اح��رتاق  ب�سب��ب  ال�س��وق  م��ن 
البطاري��ة وانفجارها. وقالت 
اآيف��ون  هات��ف  اإن  ال�رشك��ة 
ُيغل��ق تلقائي��ا حت��ت ظ��روف 
معين��ة، م��ن بينه��ا اأن تكون 
منخف�س��ة،  احل��رارة  درج��ة 
وهذه بال�سبط ما يحدث الآن 
م��ع اآيف��ون اأ���ش 6. وا�ستك��ى 
عدد م��ن م�ستخدم��ي هواتف 
اآيف��ون 6 موؤخرا م��ن التوقف 
املفاجئ لهذه الهواتف ب�سبب 
م�س��اكل يف البطاري��ات، قبل 
ع��ن  اأب��ل  �رشك��ة  تك�س��ف  اأن 
ال�سبب وراء هذه امل�سكلة التي 

اأثارت الكثري من اجلدل.

11 جورنال بوك Wed. 7 Dec. 2016 issue no 239
االربعاء 7 كانون االول 2016 العدد 239

ه��رب ما ل يق��ل عن �سبع��ة وثمان��ن مري�سا م��ن امل�ست�سفى 
الوحي��د املخ�س�ش لعالج الأمرا���ش النف�سية يف كينيا، بعدما 
تركوا بدون عالج ب�سبب اإ�رشاب عام بامل�ست�سفيات احلكومية، 

ح�سبما قال م�سوؤولون كينيون.
اأطلق��ت ال�رشطة الغ��از امل�سيل للدم��وع يف العا�سمة نريوبي ، 
لتفري��ق ع���رشات الأطباء الذي��ن تظاهروا احتجاج��ا على عدم 

زيادة رواتبهم وفقا لوعود تلقوها قبل ثالثة اأعوام.
ويطالب العاملون يف املجال الطبي بتح�سن الأجور واأو�ساع 

العمل.
ويف ال�سي��اق، قال اأوما اأولونغ��ا، الأمن العام لالحتاد الكيني 
ملمار�سي الط��ب وال�سيادلة واأطباء الأ�سن��ان، اإن خم�سة اآلف 
طبي��ب يعمل��ون مب�ست�سفيات عامة باأرجاء الب��الد مل يتوجهوا 

اإىل اأعمالهم.
وقال��ت �سي��ث بانياك��و، الأمن الع��ام لنقاب��ة التمري���ش، اإن 
منظمتها تري��د اأن توقع احلكومة على اتف��اق تفاو�سي �سامل 

من �ساأنه اأن يوفر رواتب متكافئة للعاملن بالتمري�ش.

كاريكاتير

هذه الزاوية لرصد اهم القضايا 
والتعليقات التي يتندر بها العراقيون عبر 

مواقع التواصل االجتماعي 

قالوا في صفحاتهم:

ح�س��ن ح�سن��ي:  ل زال �س��وت نباحها يف ذلك اليوم هو م��ا يوؤنب �سمريي مل تعد 
�رشيكته 

بع��د ان اغلقُت باب البيت ظَل �سمريي يوؤنبني طوال ذلك النهار ..يف امل�ساء بينت 
لزوجي ا�سفي لذلك الت�رشف املبالغ فيه ، اردت ان اعيده ايل ، لن �سمته الطويل 
جعلن��ي ابح��ر يف التفكري ال�سخيف م��ن انه قد يهجرين فه��ذا ال�سرتخاء وال�سكون 
ال��ذي هو فيه حتى �ساعة حديثي معه ه��و ا�سبه بربكان ينتظر حلظة هيجانه واذ 
ث��ار �ساأخ���رش الكثري من الفازات والتحف العزيزة عل��ى قلبي اعرف انها �ستتحطم 
وتت�سظ��ى وت��زول من امام ناظري وك��م لها من الذكري��ات احلميمية جتاه نف�سي 
فزوج��ي يع�سقه��ا جدا فكل واحدة منهن لها ذكرى جميلة على نف�سينا ولهذا احذر 
م��ن �سمت��ه هذا .. وحت��ى انه مل يخرج من البي��ت للقاء ا�سدقائ��ه كعادته وكذلك 

اهملتني نظراته فلم ينب�ش ببنت �سفة .
 نه�س��ت قلق��ة من زعله وم��ا تنتظرين اليام م��ن جفاف يف العالق��ة بيني وبن 
حبيب��ي ، اجته��ت اىل املطب��خ �سنع��ت يل فنجان قه��وة وتناولت علب��ة �سكائري 
وجل�س��ت يف ال�رشفة الوم نف�سي عل��ى حماقاتها ، تلك النف�ش التي ل ا�ستطيع كبح 

جماح تهورها .. اه لو انني مل اطرد تلك امل�سكينة هل يعقل اين اغار من كلبة.
اخذت نف�سا عميقا من �سيكارتي ونفذت دخانها والتفت اىل الداخل على اثر �سوت 
ب��اب ال�سق��ة يفت��ح ويغلق تنهدت ب�س��يء من الرتي��اح من ان زوجي خ��رج للقاء 
ا�سدقائ��ه وانه قد تاأثر بتو�سالت��ي وخرج احلمد هلل ... ثم فجاأة يفتح الباب ويغلق 
م��رة اخرى .. مالذي يج��ري ..نه�ست و اجتهت اىل ال�سال��ة فوجدته يحملها بيده 
وه��ي تهز بذيلها قال وقد علت ابت�سامة عري�سة على وجهه ، تخيلي وجدتها عند 
الباب م�ستلقية وعندما �ساهدتني نه�ست وعيناها يف عيني وذيلها ل يتوقف من 

الهتزاز فرحة بي حتاول ان تعرب عن حبها يل .
 تقدم��ت اليه وان��ا امعن يف مالمح زوجي وتلك البت�سام��ة اىل ا�ستعمرت وجهه ، 
تب�سم��ت ل��ه وقلت انها تهز ذيله��ا من �سدة جوعها ل من فرحه��ا بك او حبها لك ، 
ق��ال هل حقا تغارين منها ، تركُته بغن��ج وبداخلي الكثري من ال�سعادة والرتياح 
وقلت له اجلبها لطعمها واجتهت اىل املطبخ .. فتبعني بعد ان انزلها ار�سا وهي 
الخرى راحت تتبعنا وذيلها ل ينفك عن الهتزاز من �سدة اجلوع طبعا ل اعجابا 

او حبا بزوجي للعلم فقط ..

كاظم املقدادي : م�ساطحة ..
بع���ش )الفي�سبكي��ن( يف��رط با�ستخدام �سفحته ح��د الزعاج التوا�سل��ي .. ونراه 

فاحتا عد�سة املوبايل ويهرول 
..وراء كل خ��رب و وب��ر .. وراء كل �س��وت و�سورة ..وكل �س��اردة وواردة .. و�ساحبة 
وطاردة ...انواع الفعاليات والن�ساطات الرتيبة التي لتغني ول ت�سمن من جوع ..
ومث��ل هذا الولع الذي ي�ساحبه الكثري من الدل��ع .. يكون �ساحبنا مثله مثل الذي 

ا�ستاجر م�ساحة ار�ش بامل�ساطحة ..بالف الدولرات .. 
وعليه ا�ستغاللها ي�سكل كامل وقبل انتهاء املدة الزمنية ..

ومل يب��ق ل�ساحبن��ا �سوى ان يكت��ب لنا ... متى دخل احلم��ام .. ومتى خرج منه ... 
�ساحمه اهلل .

لك��ن .. وبربك��م .. هل ميكن حتويل ه��ذا املنجز التوا�سلي احل�س��اري اىل م�ساحة 
للم�ساطحة نن�رش بها كل �سيء .. ونن�رش لالخرين اكرث من �سيء ..

ه��وؤلء ...يذكروين ببع���ش العالمين الذين جعلوا من براجمه��م ار�ش م�ساطحة 
لوج��وه �سيا�سي��ة دون غريها .. ونكت�سف فيما بع��د ان الزمالء من حديثي ال�سهرة 
..يدي��رون مكاتب ه��وؤلء ال�سيا�سين نه��ارا ويحاورونهم م�س��اءا .. انها م�ساطحة 

اعالمية �سيا�سية مف�سوحة .. 
الغريب ان م�ستويات احلوار ال�سيا�سي ا�ستهلكت ال�سيا�سين والعالمين .. 

والنا�ش اجمعن .. ول احد منهم ينتبه لهذا النحدار املهن .

اجمل تعليق على الفيسبوك
انحدار الفكر لدى بع�ش ال�سخا�ش يجعلك ت�سمت احرتاما لنف�سك 

مصر.. أقل من 7 آالف شخص 
مصابون باإليدز

توماس إديسون يخترع 
الفونوغراف

تكريم "العراب"
 بآخر حفالت أوباما بالبيت األبيض

قال��ت وزارة ال�سحة امل�رشية اإن معدل الإ�سابة بالفريو�ش امل�سبب 
ملر���ش نق�ش املناع��ة املكت�سب "الإيدز"، منخف���ش جدا يف م�رش 
اإذ يبل��غ اأقل من 0.01 يف املئ��ة بينما يبلغ عدد امل�سابن الأحياء 

بالإيدز اأقل من �سبعة اآلف �سخ�ش فقط اأغلبهم رجال.
ياأتي ذلك الإعالن تزامنا مع اليوم العاملي لالإيدز الذي يوافق الأول 
م��ن دي�سمرب. وم�رش اأكرب دولة عربية من حي��ث عدد ال�سكان ويبلغ 

تعداد ال�سكان نحو 92 مليون ن�سمة.
وقال��ت ال��وزارة يف بي��ان اإن م���رش �سجل��ت 8437 حال��ة اإ�ساب��ة 
بالإي��دز من��ذ ع��ام 1986، وحت��ى نوفم��رب 2016 بينه��م 6882 

يحملون الفريو�ش وما زالوا على قيد احلياة.
واأ�ساف��ت اأن نح��و 82 يف املئة من امل�سابن رجال و18 يف املئة 
ن�س��اء. واأك��رث م��ن 75 يف املئة م��ن امل�ساب��ن يف الفئ��ة العمرية 
م��ن 15 اإىل 50 �سن��ة. وذكرت الوزارة اأن الربنام��ج الوطني لالإيدز 
التاب��ع لها و�س��ع ا�سرتاتيجية ملكافحة املر���ش حتى عام 2020 
والت��ي ترتكز على عدة حماور، من بينها الوقاية والفح�ش والعالج 

والرعاية وتهيئة البيئة الداعمة ومكافحة الو�سم والتمييز.

1877 - توما�ش اإدي�سون يخرتع الفونوغراف، وهي اآلة قادرة على 
ت�سجيل واإعادة بث الأ�سوات امل�سجلة.

1912 - اكت�س��اف متثال امللكة الفرعونية نفرتيتي زوجة الفرعون 
اإخناتون يف منطقة تل العمارنة باملنيا يف جنوب م�رش.

1919 - و�س��ول »جلن��ة ملرن« اإىل م���رش والتي تهدف اإىل التحقيق 
باأ�سباب اإندلع الثورة والتي عرفت با�سم ثورة 1919.

1949 - رئي���ش حكوم��ة جمهوري��ة ال�سن �سي��اجن كاي �سيك يعلن 
ع��ن اختيار تايبيه يف جزيرة تاي��وان عا�سمة موؤقتة للبالد وذلك بعد 

فراره وحكومته من ناجنينغ اإىل تايوان.
1953 - �سدور العدد الأول من جريدة اجلمهورية امل�رشية.

1988 - الزعي��م الفل�سطين��ي يا���رش عرفات يع��رتف لأول مرة بحق 
اإ�رشائيل يف الوجود.

2011 - القائ��م باأعم��ال الرئي���ش اليمن��ي عبد رب��ه من�سور هادي 
ي�س��در مر�سوًم��ا بت�سكي��ل حكوم��ة الوح��دة الوطني��ة الت��ي يراأ�سه��ا 
املعار���ش حممد با�سندوة وذلك تنفيًذا لبن��ود املبادرة اخلليجية حلل 

الأزمة اليمنية.

 احتف��ت وا�سنطن باملغن��ي وموؤلف الأغاين جيم�ش تيل��ور، واملمثل اآل 
بات�سين��و واملغنية مافي�ش �ستيبلز، خ��الل حفل التكرمي ال�سنوي ملركز 
كني��دي، يف ليلة عزف��ت فيها املو�سيقى يف البي��ت الأبي�ش وبرز فيها 

اقرتاب نهاية فرتة ولية الرئي�ش باراك اأوباما.
واأ�س��اد اأوبام��ا باملكرم��ن اخلم�س��ة ومنه��م عازف��ة البيان��و مارث��ا 
اأرغريت���ش وفريق الروك ذا اإيغلز، خالل حف��ل بالبيت الأبي�ش �سيكون 

الأخري لأوباما قبل انتهاء فرتة وليته يف يناير.
وق��ال اأوبام��ا "الفنون دائم��ا حمورية يف احلي��اة الأمريكي��ة" م�سريا 
اإىل �سل�سل��ة من العرو�ش التي ا�ستمتعت به��ا اأ�رشته على مدى الأعوام 
الثماني��ة التي ق�ساه��ا يف البيت الأبي�ش. وقال "ه��ذه اإحدى مميزات 

الوظيفة التي �ساأفتقدها".
واأث��رت احلي��اة ال�سيا�سي��ة وانتخاب اجلمه��وري دونال��د ترامب لتويل 
الرئا�سة على اأجواء ال�سهرة. وافتتح مقدم احلفل �ستيفن كولبري برنامج 
احلف��ل بتوجيه التحي��ة اإىل "�ساكني امل�ستنق��ع املعر�سن للخطر" يف 
اإ�س��ارة اإىل تعه��د ترامب بتطه��ري "م�ستنقع" وا�سنطن عندم��ا يبداأ عهد 

اإدارته.

سيلفيهل تعلم في مثل 
هذا اليوم

متقاطعة كلماتالفرق اوجد 

بسبب اإلضراب.. هروب "الهواء" سبب مشاكل البطارية في آيفون
عشرات المجانين في كينيا

ذوبان جليد بحري قطبي بحجم الهند بسبب ارتفاع الحرارة

�أفقيًا 
نبيل  معدن   o فجاأة  هاجم   1

o عدد �سنو�ت  ل����ب �خل�سب وج����در�ن �خللية  2 يف 
حياة �الن�سان من يوم مولده حتى مماته

3 تنت�س����ر وتغط����ي o ج����و�ب o مت����اأدب يف �سلوكه 
وذو رفعة

حرف   o بالب�ساتني  مليئة  منطقة   o متكلم  �سمري   4
ند�ء

للبحرين �لقدمي  �ال�سم   o ح�سيلة   5
�ل�سل مر�ض   6

�لروماين �لع�سر  يف  �الردنية  �لعا�سمة  لعمان  ��سم   7
حطم  o هرب   8

بريوت يف  خميم   o �لتاريخ  يف  �نتحاري  �أول   9
و�لب�سر للأر�ض  وم�ستغلون  حمتلون   10

عاموديًا
��س����م علم مذكر مبعنى �الأكرث   o �أ�سجار مثمرة  1 حديق����ة 

�سرفا )معكو�سة(
مل�ض  o �لبلبل   2

�سر� �أعلنت   o �سحابات   3
�لعدو من  للوقاية  حربية  �أدو�ت   o �سغري  جبل   4

5 �نتف����اخ جل����دي o يطلبه كل من وقع يف م�سكلة o تكلم 
عن �الآخرين يف غيابهم

جر حرف   o م�سغ  بل  �الأكل  بلع   6
�سرة يف  �سيئا  و�سع   o �جللد  من  م�سنوع   7

�ملركب ربان   o �سديد  خوف   8
9 ث����اين �ك����ر �باط����رة �ملغول ولد يف كاب����ول وتويف يف 

دلهي o �سجر رفيع وطويل للحماية من �لريح
باحلر ي�سعر   o كويتي  نفط  حقل  �كر   10


