
    اأظه��رت درا�ص��ة ان ا�صطرابات ت�صيب نظر 
ثالث��ة اأرب��اع رواد الف�ص��اء الذي��ن يقيم��ون 
لف��رات طويل��ة يف الف�صاء ب�صب��ب التغري يف 
�ص��غط ال�ص��ائل الدماغي ال�ص��وكي الناجم عن 

اجلاذبية ال�صغرى.
فف��ي العق��د الأخ��ري وم��ع بق��اء ع��دد متزايد 
م��ن الطواقم لأ�ص��هر ع��دة يف حمطة الف�ص��اء 
الدولية، ب��داأ اطباء وكالة الف�ص��اء الأمريكية 
)نا�ص��ا( يالحظون ا�ص��طرابات يف النظر لدى 
رواد الف�ص��اء الذي��ن يبقون لف��رة طويلة يف 

املدار.
وكان ال��رواد يعان��ون م��ن ت�ص��و�ش يف النظر 
فيما اأظهرت فحو�ص��ات معمق��ة عدة تغريات 
بنيوية من بينها ت�ص��طح مقلة العني والتهاب 

يف اطراف الوتار الب�رصية.
وه��ذه العرا�ش املعروفة با�ص��م "ا�ص��طراب 
النظ��ر الناج��م ع��ن تغ��ري يف ال�ص��غط داخ��ل 
خ��الل  عر���ش  مو�ص��ع  كان��ت  اجلمجم��ة" 
املوؤمتر ال�صنوي للجمعية الأمريكية ال�صمالية 

املنعق��د  بالأ�ص��عة  للت�ص��وير 
احل��ايل  الأ�ص��بوع  خ��الل 

يف �ص��يكاغو يف ولي��ة 
)�ص��مال  اإيلين��وي 

الوليات املتحدة(.
العلم��اء  وكان 
البداي��ة  يظن��ون يف 

اأن م�صاكل النظر هذه 
ناجم��ة ع��ن الطريق��ة 

الت��ي ي���رصي فيه��ا ال��دم 
يف اجل�ص��م يف ظ��ل اجلاذبية 

ال�ص��غرى م��ع الركز خ�صو�ص��ًا يف 
الراأ���ش على ما اأو�ص��ح ن��وام البريين اأ�ص��تاذ 
الت�صوير بال�ص��عة والهند�صة الطبية احليوية 
يف كلي��ة الطب يف جامعة ميام��ي )فلوريدا( 

وهو املعد الرئي�صي للدرا�صة.
�ص��ور  قارن��وا  الدرا�ص��ة  ه��ذه  ولأغرا���ش 
بال�ص��كانر لدماغ �ص��بعة رواد اأم�ص��وا اأ�ص��هراً 
عدة يف حمطة الف�ص��اء الدولية، بت�ص��عة رواد 

اآخرين كانت اإقامتهم ق�صرية.
الذي��ن  ال��رواد  اأن  له��م  فتب��ني   
اأقام��وا لف��رة طويل��ة لديه��م 
كمي��ة اأك��ر من من ال�ص��ائل 
يف  ال�ص��وكي  الدماغ��ي 

الدماغ.
ويحمي هذا ال�صائل الدماغ 
وينق��ل  ال�ص��وكي  والنخ��اع 
املغذيات وي�صحب املخلفات.

وعلى الأر�ش ي�صمح هذا ال�صائل 
بتكيف اجل�صم مع و�صعيات خمتلفة 
م��ن وق��وف وجلو���ش وا�ص��تلقاء. اإل اأنه يف 
ظ��ل انع��دام اجلاذبي��ة تتعر���ش ه��ذه الآلية 
ال�ص��غط  "لال�ص��طراب ب�ص��بب غياب تقلبات 
بح�ص��ب و�ص��عيات اجل�ص��م املختلفة" على ما 
اأو�ص��ح البريين، م�صدداً على اأنها املرة الأوىل 
التي يقام فيها رابط كمي مبا�رص بني �ص��غط 
ال�ص��ائل ال�ص��وكي النخاعي وال�صطرابات يف 

النظر.

    يغ�ص��ل بع�ش الأ�ص��خا�ش حلوم الدواجن 
باملياه اجلارية قبل اإعدادها وطهيها، على 
افرا�ش اأن هذا �صوف يجعلها �صحية اأكرث. 

ولكن هل هذا �صليمًا حقًا؟
�ص��روبه م��ن اجلمعي��ة     جتي��ب هيلج��ا 

"حت��ى  للتغذي��ة:  الأملاني��ة 
اإذا غ�ص��لت الدجاج �ص��وف 

اجلراثي��م  تلت�ص��ق 
باللحم، ويعني هذا يف 

الواق��ع اأن��ه ل يوجد 
ثمة �ص��بب حقيقي 

حل��وم  لغ�ص��ل 
قب��ل  الدواج��ن 
طهيها، ولكن قد 

يك��ون هن��اك ما هو 
اأكرث من هذا".

"حتى  وت�صري �ص��روبه: 
خراء ال�ص��حة يعتقدون 
اأن غ�ص��ل حل��وم الدواجن 

قد ي�ص��اعد يف ن�رص البكري��ا واجلراثيم يف 
حميط غ�ص��ل هذه اللحوم". وبدًل من غ�ص��ل 
حل��وم الدواج��ن، ميك��ن التحري ع��ن طرق 
�ص��حية اأخرى مثل و�ص��ع اللحوم مبا�رصة 
يف الق��در بع��د اإخراجه��ا من الفري��زر بدًل 
من تركها يف درجة حرارة 

الغرفة.
اإن��ه  �ص��روبه  وتق��ول 
خ��الل الطهي: "يجب 
احلف��اظ عل��ى درجة 
درج��ة   70 ح��رارة 
الأق��ل  عل��ى  مئوي��ة 
لع�رص دقائق للق�ص��اء 
على م�صببات الأمرا�ش".
وبع��د التعامل م��ع اللحم 
الني��ىء يجب دائمًا غ�ص��ل 
اأي  وتنظي��ف  الأي��دي 
تك��ون  ق��د  واأ�ص��طح  اأواين 

ا�صُتخدمت.
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  يحر���ش ال�ص��ويديون عل��ى الحتفال باأعي��اد امليالد، 
وف��ق طقو���ش خا�ص��ة كل �ص��نة، مواظب��ني عل��ى اإقامة 

جم�صم عنزة حم�صو بالق�ش واخل�صب.
وبح�ص��ب ما نقلت الأ�صو�ص��يتد بر�ش، فاإن و�ص��ع جم�صم 
العن��زة، يج��ري يف مدين��ة غاف��ل ال�ص��ويدية منذ �ص��نة 

.1966
 وي�ص��ود العتق��اد باأن العن��زة جتلب الهداي��ا، وزودتها 
ال�ص��لطات، هذا الع��ام، بكامريا للحيلول��ة دون اإحراقها، 
كم��ا ظلت تطلب من حاملي ال�ص��موع ع��دم القراب من 

املج�صم.
 لكن عنزة املو�ص��م احلايل مل ت�ص��مد كثريا، اإذ مت اإ�رصام 
الن��ار يف جم�ص��مها بعد فرة ق�ص��رية من بدء عر�ص��ها، 

الأحد املا�صي، وفق ما نقلت منابر حملية.
 واأدى الإح��راق اإىل اإتالف كامل التنب يف املج�ص��م، ومل 
يتب��ق منه �ص��وى الهي��كل، فيما مل ت��دل ال�ص��لطات باأي 

ت�رصيح عمن اأحرقوا "عنزة امليالد".

كاريكاتير

هذه الزاوية لرصد اهم القضايا 
والتعليقات التي يتندر بها العراقيون عبر 

مواقع التواصل االجتماعي 

قالوا في صفحاتهم:

د كاظم املقدادي: بع�ش )الفي�ص��بكيون( يفرط با�ص��تخدام �ص��فحته حد 
الزعاج التوا�صلي .. ونراه فاحتا عد�صة املوبايل ويهرول 

..وراء كل خر و وبر .. وراء كل �ص��وت و�ص��ورة ..وكل �صاردة وواردة .. 
و�ص��احبة وطاردة ...انواع الفعاليات والن�ص��اطات الرتيبة التي ل تغني 

ول ت�صمن من جوع ..
ومثل هذا الولع الذي ي�ص��احبه الكثري من الدلع .. يكون �ص��احبنا مثله 

مثل الذي ا�صتاأجر م�صاحة ار�ش بامل�صاطحة ..بالف الدولرات .. 
وعليه ا�صتغاللها ب�صكل كامل وقبل انتهاء املدة الزمنية ..

ومل يبق ل�صاحبنا �صوى ان يكتب لنا ... متى دخل احلمام .. ومتى خرج 
منه ... �صاحمه اهلل .

لكن .. وبربكم .. هل ميكن حتويل هذا املنجز التوا�ص��لي احل�ص��اري اىل 
م�صاحة للم�صاطحة نن�رص بها كل �صيء .. ونن�رص لالخرين اكرث من �صيء 

..
ه��وؤلء ...يذك��روين ببع���ش العالمي��ني الذي��ن جعل��وا م��ن براجمه��م 
ار�ش م�ص��اطحة لوجوه �صيا�ص��ية دون غريها .. ونكت�ص��ف فيما بعد ان 
الزم��الء من حديثي ال�ص��هرة ..يديرون مكاتب هوؤلء ال�صيا�ص��يني نهارا 

ويحاورونهم م�صاءا .. انها م�صاطحة اعالمية �صيا�صية مف�صوحة .. 
الغريب ان م�صتويات احلوار ال�صيا�صي ا�صتهلكت ال�صيا�صيني والعالميني 

 ..
والنا�ش اجمعني .. ول احد منهم ينتبه لهذا النحدار املهني ..

علي �صام: هذه هي ال�صاعات الأخرية من وقتي يف البناية التي ق�صيت 
فيها �صنوات عملي الثمانية الأخرية.

بعد اأيام، �صننتقل اىل بناية جديدة.
لدّي اإح�صا�ش عجيب-اإح�صا�ش فراق ولوعة.

اإح�ص��ا�ش يرتبط دون �ص��ك بالبناية ذاتها لأن كافة زمالئي �ص��ينتقلون 
معي.

�صيء ما يف هذه البناية الكونكريتية التي تفتقد اىل اأي �صكل من ا�صكال 
املعمار اجلميل اأ�صبح اليفا جدا.

حتى الأر�صية البال�صتيكية التي ت�صدر �صوت �رصير مقرف حني مي�صي 
عليها النا�ش مل تعد مزعجة.

هذا ويقال اإن حلب مازالت تق�صف وبناياتها تدمر واحدة تلو الأخرى.
ميلي�صيات-ما اأب�صع هذه الكلمة-نعم ميلي�صيات كلمة ب�صعة.

ميلي�ص��يات عراقي��ة تعم��ل مع حزب اهلل وق��وات اإيرانية و�ص��ورية حتت 
خطاء جوي رو�ص��ي ي�ص��تهدف الأ�ص��واق وباعة اخل�رصة وامل�صت�صفيات 
واخلبازين ليخر ميلي�ص��يات اأخرى معادية لالأ�ص��د ورمبا هي اإرهابية 
خطرية جدا ورمبا تدعمها قطر او ال�صعودية او تركيا ان احلياة يف هذه 

املدينة مل تعد ممكنة.
هن��ا قب��ل ان تنزل اأخ��ر قذيفة كان هناك اأقدم حم��ل حلواين يف ال�رصق 

الأو�صط. 
بناية بعد بناية تت�صاقط يف مدن حتتفل الأنظمة بتحريرها!

�صفحة بعد �صفحة من تاريخ مدن عريقة حترق.
من ل يحب البنايات لن ي�صتطيع ان يحرر املدن.

اجمل تعليق على الفيسبوك
يف املا�صي كان احتالل 

واليوم ي�صمى ارهاب 
امريكا اليوم تدمر ال�صعوب العربية مقابل غنيمة النفط 

الماء المالح
 يعجل بشفاء الجروح

1420 ـ هنري الخامس ملك إنجلترا 
يدخل باريس.

توقعات بـ"أوسكار"
 نسائي بامتياز

يعرف الكثريون اأن تناول ال�ص��وائل من العادات ال�صحية 
التي ين�ص��ح بها اأغلب خراء ال�صحة، ولكن الأمر الذي ل 
يدرك��ه اإل القليل��ون، هو اأن �رصب املحل��ول امللحي مفيد 
جدا للج�صم، بل وله فوائد عالجية "مذهلة"، فما هي هذه 
الفوائد؟. قالت طبيبة الأمرا���ش اجللدية الأملانية زيلكه 
بورو���ش اإن املاء املالح ُيعّجل ب�ص��فاء اجلروح، حيث اأنه 
يعم��ل على ترطيب اجلروح، وتعد البيئة الرطبة منا�ص��بة 

للتئام اجلروح.
 واأو�ص��حت بورو�ش اأن ن�ص��بة الركيز ال�صحيحة تعد من 
الأم��ور املهمة، وهي تبل��غ 0.9، فيما يع��رف باملحلول 

امللحي الف�صيولوجي املكون من ملح الطعام. 
ويعتر ماء البحر اأو املحلول امللحي املخ�ص�ش لتنظيف 
الأنف غري منا�صبني لعالج اجلروح ب�صبب الركيز العايل 
ج��داً، وق��د يك��ون له��ذا تاأثري عك�ص��ي يتمث��ل يف جتفيف 
اجلرح وتاأخري ال�ص��فاء. ف�ص��اًل عن اأن ماء البحر يحتوي 
على الكثري من اجلراثيم، مما قد يوؤدي اإىل التهاب اجلرح.

1534 - ال�ص��لطان �ص��ليمان القانوين ي�ص��م مدينة بغداد اإىل الدولة العثمانية 
بعد اأن كانت حتت �صيطرة الدولة ال�صفوية.

1577 � منح فرن�صي�ش وال�صينغهام رتبة فار�ش )�صري(.
1640 - امللك جون الرابع ملك الرتغال يتمكن من تخلي�ش بالده من �صيطرة 

اإ�صبانيا وذلك بعد �صتني عاًما من هذه ال�صيطرة.
1882 - تعيني �صم�ش الدين الإنبابي �صيًخا للجامع الأزهر.

1889 - �ص��دور العدد الأول من جريدة املوؤيد والتي اأ�ص�ص��ها م�ص��طفى كامل 
وراأ�ش حتريرها علي يو�صف.

اأنغول تن�صم اإىل منظمة الأمم املتحدة.  �  1976
1981 - الإعالن ر�صمًيا عن اكت�صاف فريو�ش الإيدز.

2008 - الرئي���ش الأمريك��ي املنتخب ب��اراك اأوباما يعلن اختياره ملناف�ص��ته 
بالنتخاب��ات التمهيدي��ة للح��زب الدميقراط��ي للح�ص��ول عل��ى تر�ص��يح احل��زب 
لالنتخاب��ات الرئا�ص��ية هيالري كلينتون ملن�ص��ب وزير اخلارجي��ة، لتكون بذلك 

كلينتون ثالث امراأة تتوىل هذا املن�صب بعد مادلني اأولرايت وكونداليزا رايز.
2013 - ال�صني تطلق عربتها الف�صائية الأوىل �صمن مهمة ت�صاجن اآه3- التي 

تهدف ل�صتك�صاف القمر.

مع ال�صهور التي ت�صبق مناف�صة الأو�صكار 2017 وبغ�ش النظر عن 
الكثري من الأفالم املتناف�ص��ة التي مل يك�ص��ف عنها حتى الآن، ثمة 
�ص��يء اأكيد يف هذه املناف�ص��ة، وهو عدد املمثالت اللواتي ا�صركن 

يف الأفالم، قيا�صا باملمثلني من الذكور
فقد بذلت كل من اإميا �صتون يف فيلمها " Lala Land" وناتايل 
بورمت��ان يف فيلمه��ا "Jackie" اللذين تلقيا الكث��ري من املديح، 
اأق�ص��ى جهد ممكن يف اأدائهما. وحل��ق بالنجمتني اإميي اآدامز التي 
 Villeneuve’s لق��ت موجات كبرية من ال�صتح�ص��ان لفيلمه��ا
 20th واأني��ت بانين��غ على فيلمها brainy sci-fi Arrival

.Century Women
 ويف �ص��فة الأدوار امل�ص��اعدة باتت املمثلة في��ول ديفي�ش املمثلة 
املف�صلة للنقاد بعد مراجعات وم�صاهدات لفيلمها Fences  الذي 

�صاركها اإياه دنزل وا�صنطن.
 جميع من �صبق ذكرهن �صيواجهن اأ�صهرا حافلة بالعمل كما مرييل 
�صريب التي عر�ش فيلمها Florence Foster Jenkins هذا 

ال�صيف.

سيلفيهل تعلم في مثل 
هذا اليوم

متقاطعة كلماتالفرق اوجد 

احتراق "عنزة الميالد" هل تكون لحوم الدواجن صحية أكثر عند غسلها؟
السويدية

اإلقامة الطويلة في الفضاء أضرت نظر 75 % من الرواد
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