
متثثر الأوقثثات املرحثثة وال�ساعثثات الأكثثر 
�سعادة كاأنها دقائثثق، بينما مي�سي الوقت 
ببثثطء عندمثثا ن�سعثثر بال�سيق. وقثثد حاول 
فال�سفثثة ومفكثثرون وعلمثثاء تف�سثثر هثثذه 

وموؤخثثراً  قثثرون،  منثثذ  الظاهثثرة 
برتغاليثثة  درا�سثثة  حاولثثت 

التثثي  الطريقثثة  فهثثم 
تتعامثثل بهثثا الدمثثاغ 
مثثع  والأع�سثثاب 
اأوقثثات التوتر واأوقات 

والعطثثالت  ال�سرتخثثاء 
تف�سراً  الرتفيهيثثة، وقدمثثت 

يربثثط اإح�سا�ثثس الإن�سثثان بالوقت 
مب�ستوى مادة الدوبامني الكيميائية التي 

ينتجها الدمثثاغ، وميكن ال�ستفادة من هذا 
التف�سر يف عالج الإدمان.

وبح�سثثب الدرا�سثثة التثثي ن�رشتهثثا جملثثة 
الدوبامثثني  مثثادة  تعتثثر  "�ساين�ثثس" 

العن�ثثرش الكيميائي الأكر تاأثراً على 

الإح�سا�ثثس بال�سعثثادة. ويوؤثثثر الدوبامثثني 
جمموعثثة مثثن اخلاليثثا علثثى 

يف  توجد  الع�سبية 
الدمثثاغ  و�سثثط 
املادة  وت�سمى 
 ، ء ا د ل�سثثو ا
ينطلثثق  و
مثثني  با و لد ا
هثثذه  مثثن 

اخلاليثثا اإىل املناطثثق الأخثثرى بالدمثثاغ. 
اأي اأن ن�سثثاط املثثادة ال�سوداء هثثو العن�رش 
الرئي�سثثي يف عملية معاجلثثة الزمن. وتوؤثر 
اخلاليثثا الع�سبيثثة املعروفة با�سثثم املادة 
ال�سثثوداء علثثى عثثدة اأن�سطثثة مثثثل: الزمثثن 
والإدمثثان واحلركة، لذا ترتبط هذه اخلاليا 

مبر�س ال�سلل الرعا�س )باركن�سون(.
وقثثد وجثثد العلمثثاء اأنثثه كلمثثا زاد اإنتثثاج 
ال�سثثوداء  املثثادة  خاليثثا  يف  الدوبامثثني 
تزايثثدت الإ�سارات التي ير�سلها الدوبامني، 
ويوؤدي ذلثثك اإىل قلة الفوا�سل الزمنية بني 
اإ�سثثارات الأع�سثثاب، مثثا يف�ثثرش اإح�سا�سنثثا 
مبرور الوقت ب�رشعثثة.  ويتطلب تاأكيد ذلك 
اإجثثراء مزيثثد مثثن الدار�سثثات. ويف حالة 
تاأكيد هثثذا التف�سر لطريقة الإح�سا�س 
بالزمثثن �ستكثثون هنثثاك اإمكانيثثة 
جديثثدة لعثثالج بع�ثثس امل�ساكل 
الع�سبية مثثثل ا�سطراب نق�س 

النتباه، والإدمان.

تعثثاين باري�س و�سواحيها منثثذ ا�سبوع اعلى 
م�ستثثوى مثثن التلثثوث ال�ستوي والطثثول منذ 
مثثا ل يقثثل عن ع�ثثرش �سنثثوات على مثثا قالت 
الربعثثاء هيئثثة مراقبثثة نوعيثثة الهثثواء يف 

العا�سمة الفرن�سية "ايرباريف".
وهثثذا امل�ستثثوى العثثايل ناجثثم عثثن ارتفثثاع 
يف انبعاثثثات اجلزئيثثات الدقيقثثة املرتبطثثة 
خ�سو�سثثًا بالتدفئة باخل�سثثب وحركة ال�سر، 
ف�سثثاًل عن ا�ستمرار الأحثثوال اجلوية املوؤاتية 
لبقائهثثا مثل قلثثة الرياح وفثثرق يف درجات 

احلرارة على ما اأو�سحت الهيئة.
مثثن  النثثذار  عتبثثة  "جتثثاوز  اأن  واأ�سافثثت 
التلثثوث باجلزئيثثات" اأي تركثثز يزيد عن 80 
ميكروغرامثثًا يف املثثرت املكعثثب للجزئيثثات 
الدقيقثثة يف اجلو، م�ستمر منذ اأكر من اأ�سبوع 

ويتوقع اأن ي�ستمر حتى اخلمي�س.
وللمرة الرابعة يف غ�سون ع�رشين �سنة جلاأت 
ال�سلطات يف باري�ثثس و�سواحيها اإىل اعتماد 
حركة ال�سر بالتناوب. في�سمح الأربعاء ب�سر 

الآليثثات التثثي تنتهثثي لوحة ت�سجيلهثثا برقم 
مفرد والأ�سخا�س الذين يت�ساركون �سيارتهم 
مع اآخرين اأو يحملثثون ا�ستثناء. وكان ي�سمح 
الثالثثثاء بال�سثثر لالآليات التثثي تنتهي برقم 

زوجي.
ومن الأجراءات الخثثرى املتخذة يف باري�س 
و�سواحيهثثا، جمانيثثة النقل امل�سثثرتك واحلد 
مثثن ال�رشعة على حماور الطرقثثات الرئي�سية 
طثثرق  ب�سلثثوك  الثقيلثثة  ال�ساحنثثات  والثثزام 
التفافيثثة. ول يقت�رش التلوث على باري�س بل 
ي�سمثثل مدنًا اأخرى مثثن بينها ليثثون )الو�سط 
�سامبثثري  عثثن منطقتثثي  ال�رشقثثي( ف�سثثاًل 
واآن�سثثي املجاورتثثني. واجلزئيثثات ال�سغرة 
م�ثثرشة جثثداً بال�سحثثة، اإذ ميكنهثثا الت�سبثثب 
باأمرا�ثثس �رشطانية وربثثو واأمرا�س قلبية-
وعائيثثة وم�ساكل يف التنف�ثثس. ويت�سبب ثاين 
اأك�سيثثد النيرتوجثثني ال�سثثادر عثثن حمركات 
الديزل خ�سو�سثثًا، بالربثثو واأمرا�س الرئتني 

لدى الأطفال.
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متكثثن فريق مثثن الباحثني الأملان مثثن تطوير يد اآليثثة مل�ساعدة 
امل�سابثثني بال�سلثثل الن�سفثثي يف اأداء مهامهثثم اليوميثثة بثثدون 
م�ساعدة الآخرين. وُيتحكم باليد من خالل حركات العني والرتدد 
املوجثثي للدماغ وعر�س فريق من الباحثني الأملان يداً اآلية يتم 
التحكثثم بها من املخ وُطثثورت خ�سي�سًا لأجل امل�سابني بال�سلل 
الن�سفثثي.  واأعلن الفريثثق العلمي باإ�رشاف �سويثثوار �سوكادار يف 
ق�سثثم التقنيثثة الع�سبيثثة التطبيقيثثة بجامعة توبينغثثن الأملانية 
اأنثثه مت جتريب هذه اليثثد بالفعل على م�سابثثني ا�ستخدموها يف 
حياتهثثم اليومية، "حيث ا�ستطاع هوؤلء على �سبيل املثال تناول 
الطعثثام وال�ثثرشاب يف مطعم بثثدون م�ساعدة من غرهثثم".  ويتم 
تثبيت هذه اليد الآلية يف اأع�ساء م�سلولة والتحكم بها من خالل 
حركات العني و الرتدد املوجي للدماغ والذي يتم ا�ستقباله عر 
اأقطثثاب كهربائية مثبتة يف فثثروة الراأ�س.  وح�سب �سوكادار فاإن 
اجلديد يف هذا اجلهاز هو عدم حاجة املري�س للخ�سوع جلراحة 
لتثبيت الأقطاب الكهربائية الدقيقة يف املخ، واأن هذه اليد الآلية 

قابلة لال�ستخدام خارج املعامل بالفعل. 

كاريكاتير

هذه الزاوية لرصد اهم القضايا 
والتعليقات التي يتندر بها العراقيون عبر 

مواقع التواصل االجتماعي 

قالوا في صفحاتهم:

ابن النفي�س و�سمت ابي الهول !
زيد احللي

رمبثثا ان العراق �سيدخل مو�سوعة ، اغرب ق�س�س الطب والعالج يف 
العثثامل ، بعد ا�رشار اهثثم م�ست�سفياته املتخ�س�سثثة باأمرا�س القلب 
والق�سطثثرة ، على خلوها من فح�س جهد القلب ، عند اجراء عمليات 

الق�سطرة والنعا�س القلبي !
وقثثد ا�رشنا اىل ذلثثك ، يف مقالة بعنثثوان )ابن النفي�ثثس بحاجة اىل 
اإنعا�س!( ُن�رشت يوم الحد 30 ال�سهر املن�رشم يف " الزمان " احدثت 
ردود افعثثال يف الو�ساط الطبيثثة واملجتمعية بني م�ستنكر وهازئ 
، فلثثم يحثثدث يف كل م�ست�سفيات العامل ، خلثثو م�ست�سفى تخ�س�سي 
باأمرا�ثثس القلثثب مثثن اجثثراء فحو�ثثس للجهثثد القلبي ، قبثثل اجراء 
عمليثثات جراحية للقلب ، باعتبثثار فح�س اجلهد اولوية ق�سوى يف 
هثثذا ال�ساأن ... وتعاين ردهات امل�ست�سفى يوميا من تكد�س املر�سى 
املحالثثني من الطباء الخت�سا�ثثس ، امام ق�سم فح�س اجلهد ، لكن 
اجلثثواب ياأتيهم بالعتذار لعدم توفثثر ) ورق ( الفح�س الذي ت�سجل 
عليه النتائج التي يعتمد عليها الطبيب.. وهنا يبداأ ال�رشاخ والكالم 
الثثذي يخد�س ال�سماع على حال مل ت�سهثثده اتع�س امل�ست�سفيات يف 

ارياف العامل .. !
تثثزداد ال�سئلة ، وتختنق العرات امام مثثا و�سلت اليه ظاهرة عدم 
الهتمثثام ب�سحة املواطنني ، وال�ستهتار مب�ساعرهم ، حيث ياأتون 
يوميثثا اىل هذه امل�ست�سفثثى ذات العراقة املعروفثثة ، دون ان يجدوا 
�سالتهم ... وامل�ستغرب ان موظفي اجلهد ، ل يعرفون متى تاأتيهم ) 
املوؤونة ( من الورق ، لذلك جتدهم دائمي العتذار ، وحتولت غرفهم 
اىل مثثكان لق�سثثاء الوقت ، فهم بال عمثثل .. وقد مر على هذا املنوال 

�سهر ونيف ... !
�سيداتثثي ...�سادتي يا من بيدكم امر �سحة العراقيني .. هل ير�سيكم 
واقثثع مثثا يجثثري يف م�ست�سفى ابن النفي�ثثس ؟ هل ا�سبثثح ) العجز ( 
�سعاركم امام عدم توفر ) ورق ( لأجهزة فح�س اجلهد يف م�ست�سفى 

تخ�س�سي باأمرا�س القلب ؟
ان القطثثاع ال�سحثثي يعتثثر مرفقثثا جمتمعيثثا ذا اأهميثثة بالغثثة ، 
واملفرو�ثثس اأن يثثوؤدي دوره يف متكثثني املواطنثثني مثثن اخلدمثثات 
ال�سحيثثة ، حتى ي�سهثثم يف تنمية املجتمع تنميثثة �سحية و �سليمة 
، و هثثذا لثثن يتاأتثثى اإل بعد اأن تعمثثل اجلهات ال�سحيثثة على تقريب 
اخلدمثثات ال�سحيثثة جلميثثع املواطنثثني علثثى م�ستثثوى الوقائثثي و 
الإ�ست�سفائثثي ، غر اأن واقع احلال يثبت بامللمو�س عك�س ذلك .. مع 

ال�سف ! 

اجمل تعليق على الفيسبوك

القا�سي الذكي
باع تاجر مزارعا بئر ماء وقب�س ثمنه، وحني جاء املزارع لروي 
مثثن البئر اعرت�ثثس التاجر طريقه وقثثال له: لقد بعتثثك البئر ولي�س 
املثثاء الثثذي فيثثه، واإذا اأردت اأن تثثروي مثثن البئثثر فعليثثك اأن تدفع 
ثمثثن املاء. رف�س املثثزارع اأن يدفع ثمن املثثاء، واجته مبا�رشة اإىل 
القا�سثثي وا�ستكى التاجر اإليه، فا�ستدعثثى القا�سي التاجر لي�ستمع 

اإىل الطرفني، وبعد �سماع كل منهما
قثثال القا�سي للتاجر: اإذا كنت قد بعت البئثثر للمزارع بدون مائها، 
فعليك باإخراج املاء منها لأنه ل يحق لك الحتفاظ مبائك فيها، اأو 
ادفع اإيجارا للمزارع بدل الحتفاظ مبائك يف بئر.عرف التاجر باأن 

خطته قد ف�سلت، فرتك املحكمة وخرج مهزوما!!

أفضل العالجات
 المنزلية لخفض الحرارة

افتتاح مدينة 
ديزني الند هونغ كونغ

لهذه األسباب ال يأكل 
طفلك وجبته في المدرسة

مثثع تغر درجات حثثرارة الطق�س تزداد احتمثثالت الإ�سابة بنزلت 
الرد والإنفلونزا ومعها ارتفاع حرارة اجل�سم. لكن قبل اأن تلجاأ اإىل 
ا�ستخثثدام م�سادات حيويثثة، اأو حتى الأدوية املتوفثثرة دون و�سفة 
طبيثثة جثثرب بع�س العالجثثات املنزليثثة خلف�س احلثثرارة وتخفيف 

احلمى.
الكزبثثرة. حتتثثوي اأوراق الكزبثثرة اخل�ثثرشاء وبثثذور الكزبثثرة علثثى 
مكونات تدعم جهاز املناعة، وم�سادات حيوية نباتية ت�ساعد على 

الق�ساء على فرو�س الرد. قم بغلي الكزبرة وتناول ال�رشاب.
بذور ال�سبت. من اأف�سل العالجات الفعالة للحمى بذور ال�سبت. تعمل 

مكونات هذه البذور كم�سادات للبكرتيا، وخاف�س للحرارة.
الزجنبيثثل. ميتثثاز الزجنبيثثل باحتوائثثه علثثى م�ساد حيثثوي نباتي 

يق�سي على فرو�سات الرد، ويدعم املناعة، ويخفف اللتهابات.
احللبثثة. بثثذور احللبة مثثن العالجثثات املنزلية الفعالثثة يف تخفيف 

درجة احلرارة التي ت�سببها الفرو�سات.
ن�سا الأرز. ُي�ستخثثدم هذا العالج منذ الع�سور القدمية، لأن ن�سا الأرز 

مدر للبول وخاف�س للحرارة منا�سب لالأطفال وكبار ال�سن.

1683 - انهيار اآخر حماولت العثمانيني لغزو عا�سمة الإمراطورية 
النم�ساوية فيينا.

1944 - التوقيع على »بروتوكول لندن« الذي ق�سم برلني اإىل اأربعة 
قطاعات يتبع كل قطاع دولة من دول احللفاء.

1962 - الرئي�س الأمركي جون كينيدي يعلن اأن الوليات املتحدة 
�ستهبط على �سطح القمر بنهاية العقد.

1970 - اأول طائرة كونكورد ت�سل اإىل مطار هيرو يف لندن قادمة 
مثثن تولوز يف فرن�سثثا حيث كان يجثثري جتميعهثثا يف اأول رحلة لهذه 

الطائرة الأ�رشع من ال�سوت.
اأفرين. 1980 - انقالب ع�سكري يف تركيا بقيادة كنعان 

اإ�سدار ملت�سفح الوب نت�سكيب. اأول   - 1994
2005 - افتتاح مدينة ديزين لند هونغ كونغ.

2013 - نا�سا توؤكد اأن امل�سبار الف�سائي فوياجر 1 غادر يف حوايل 
25 اأغ�سط�ثثس 2013 حثثدود املجموعة ال�سم�سية بعثثد رحلة ا�ستمرت 
36 �سنثثة وو�سثثل منطقثثة الو�سثثط بثثني جنمي وهثثو بذلثثك اأول ج�سم 

م�سنوع من قبل الإن�سان ي�سل اإىل هذا املكان.

هثثل عثثاد طفلثثك مثثن املدر�سثثة دون اأن يثثاأكل وجبتثثه املدر�سية؟ هل 
لحظثثت اأنثثه مل يلم�س طعامه واأنثثه عاد به كما ذهثثب؟ هناك اأكر من 

�سبب حمتمل لهذه احلالة، اإليك ما حتتاجني معرفته عنها:
مثثن املفيد اأن ي�سارك الطفثثل بنف�سه يف الإ�رشاف علثثى جتهيز وجبته، 

ويختار طريقة لف ال�سندوي�س
اللعثثب طثثول الوقثثت. ينتظثثر الطفثثل فثثرتة ال�سرتاحثثة بثثني احل�س�س 
التعليميثثة ليمثثرح ويلعثثب مع زمالئه، وقثثد ميتد اللعثثب دون اأن ينتبه 

ال�سغر اإىل اأن الوقت فات، واأنه مل تعد هناك فر�سة ليتناول وجبته.
ل يعجبثثه الطعام. قد يكون ال�سبب يف اإهمال الأكل اأنه ل يروق للطفل. 
يحب ال�سغار اأكل وجبات جافة يف املدر�سة، مثل: الكرارز )البك�سويت 

اململح(، والكفتة، و�سندوي�سات اجلنب، وال�ستيك.
�سخرية وم�سايقات الأطفال. اأحد الأ�سباب التي توؤثر على �سهية الطفل 
تعر�سثثه مل�سايقثثات و�سخرية بع�ثثس زمالئه، اأو حتى خوفثثًا من اأنهم 
ي�ساركونثثه طعامثثه دون رغبته. لذلك عليك التحثثدث مع طفلك ملعرفة 
حقيقثثة الأمثثر، والتحثثدث مثثع امل�رشفثثني باملدر�سة يف حثثال تعر�سه 

مل�سايقات.

سيلفيهل تعلم في مثل 
هذا اليوم

متقاطعة كلماتالفرق اوجد 

باحثون يطورون يدًا آلية باريس تسجل أسوأ تلوث شتوي منذ 10 سنوات
للمصابين بالشلل النصفي

هذه المادة في الدماغ تجعلنا ننسى األوقات السعيدة

�أفقيًا 
�ملتو�سط �البي�ض  �لبحر  عرو�ض   1

�الأ�سد بيت   o بنف�سج   2
3 مدين���ة �سمي���ت با�سمها �أهم قن���اة بحرية o ر�ئحة 

�لزهور �ملنت�سرة
كد�ض  o �ملماليك  �أيام  بنيت  �ال�سكندرية  يف  قلعة   4

"�أب���و ....." قرية �ساحلية   o 5 و�ح���د باالجنليزي���ة 
م�سرية تبعد عن �ال�سكندرية 23 كم

)معكو�سة( �لرنني  و�حدة   6
مهرب  7

8 مل���ك فرع���وين حك���م م�سر قبل �أكرث م���ن 33 قرنا 
ومات �سغري�

�لنيل نهر  على  �القت�سادية  �ملعامل  �أهم  من   9
�لقدمية �لقاهرة  �أبو�ب  من   10

عموديًا
1 عا�سم����ة م�س����ر �لقدمية ومن �أب����رز �الأماكن �الأثرية 

يف م�سر o تعهد بعدم تكر�ر �لفعلة
�لغازية �مل�سروبات  يف  مادة   o �لليل  �أثناء  يف   2

ت�ستم  o �لقاهرة  يف  قدمي  �سعبي  ميد�ن   3
مبعرثة( �لكلمتني  )نف�ض  دين  عز   o �سمت   4

باالجنليزية �الآن   o يك�سد   5
)باللهجة  ب����دون عظ����م  o دج����اج  بالنعا�����ض  ي�سع����ر   6

�مل�سرية(
�لنووي �لتفاعل  و�أجهزة  موقع   o لوؤلوؤ   7

o جن����د متخ�س�س����ون  �أو م����ا �ساب����ه  8 م����ردود حف����ل 
بالرمي بال�سهام

9 يخ�س�ض وقته وينزوي لعمله o للتمني )معكو�سة(
�الأ�سود حتر�سه  �لنيل  على  كوبري   10


