
معييروف �أن للقيلولة منافع كثييرة، �إال �أنها قد 
تعر�ض الحتمال �أكرب للإ�سابة مبر�ض �ل�سكري 
يف حييال جتيياوزت �ل�سيياعة، علييى مييا �أظهرت 

در��سة يابانية قابلها بحذر خرب�ء م�ستقلون.
و�أ�سييار �أربعة باحثني يف جامعة طوكيو �إىل �أن 
�الأ�سييخا�ض �لذييين يقومون بقيلوليية الأكرث من 
�سييتني دقيقة يوميًا يتعر�سييون "الحتمال �أكرب 
بكثر للإ�سابة بال�سكري من �لنوع �لثاين" من 

دون �أن يظهرو� �لر�بط �ل�سببي.
وقدرت �لدر��سيية هذ� �الحتمال �الإ�سايف بن�سبة 
45 %. وقييد عر�سييت �لدر��سيية �خلمي�ض خلل 
موؤمتر للجمعية �الأوروبية لدر��سيية �ل�سكري يف 
�أملانيييا، �إال �أنهييا مل تن�رش بعييد يف جملة ير�جع 

حمتوياتها جمموعة من �لعلماء.
وي�سييكل �ل�سييكري من �لنوع �لثيياين 90 % من 
حيياالت هييذ� �ملر�ييض، وي�سيياب بييه �ل�سييخ�ض 
عندما ال يعود ج�سييمه قادر�ً على �سبط م�ستوى 
�ل�سييكر يف �لدم. ويف حال عييدم معاجلته ميكن 
لهذ� �ملر�ض �أن يت�سييبب مب�سيياكل �سحية كبرة 

مثييل �لعمى وم�سيياكل قلبييية -وعائية.و�أفادت 
�لدر��سيية �أن �الأ�سخا�ض �لذين تقل قيلولتهم عن 
40 دقيقة ال يتعر�سون الحتمال �أكرب للإ�سابة 
بال�سييكري، �إال �أن �خلطر يرتفع تدريجًا و�سييواًل 
�إىل فييارق كبر فييوق �ل�سييتني دقيقة.وقد جمع 

�لباحثييون 21 در��سيية �سييملت �أكييرث ميين 300 
�ألف �سييخ�ض، �إال �أنهم مل يجدو� ر�بطًا �إح�سائيًا 
بني مييدة �لقيلولة و�حتمال �الإ�سييابة بالبد�نة.
وقالت �جلمعية �الأوروبية لدر��سيية �ل�سكري يف 
بيان �سييحايف ر�فق �لدر��سيية: "هذه �لدر��سة ال 
تثبت بالتاأكيد �أن �لقيلولة خلل �لنهار ت�سييبب 
�ل�سييكري، بل �إن ثمة ر�بطًا بييني �الثنني ينبغي 
در��سييته يف �أبحيياث مقبلة".وحذر خييرب�ء عدة 
مل ي�سيياركو� يف �لدر��سيية من �ييرشورة �لتعامل 
بحييذر مع هييذه �لنتائج، الأنه ال ميكن ��سييتبعاد 
�أن يكون �الرتفاع يف حاالت �ل�سييكري مرتبطًا 
باأ�سييباب �أخرىوقييال بييول فييارو، �أ�سييتاذ علم 
�نت�سييار مر�ض �ل�رشطان يف جامعة كامربيدج 
)بريطانيييا(: "قد يكييون �أحد �الأ�سييباب �ملمكنة 
�أن �الأ�سييخا�ض �لذين ال يقومون بحركة كبرة، 
ويعانييون من �لييوزن �لز�ئييد �أو �لبد�نة، مييلون 
�أكييرث من غرهييم �إىل �أخذ قيلولة خييلل �لنهار. 
ويو�جه هوؤالء �ال�سييخا�ض كذلييك �حتمااًل �أكرب 

للإ�سابة بال�سكري".
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وجييد باحثييون يف جامعيية �سو�ن�سييي �أنييه خييلل �لنوم ال 
يدخل �لدميياغ خرب�ت جديدة يف �لذ�كرة فقط، و�إمنا يربط 
�ملييخ بني �ملعلومات و�النطباعات �لناجتة عنها، �عتماد� 
على �أهمية هذه �ملعلومات لل�سخ�ض. و�أجرى باحثون من 
جامعة �سو�ن�سييي در��سيية على 80 طالب وطالبة يدر�سون 
�للغيية �لويلزية، كانت لغتهم �الأم هييي �الإنكليزية. هذ� ومل 
يكيين �أي طالب منهم قد در�ض هييذه �للغة من قبل �أو عا�ض 
يف ويلز. وقد ق�سم �لطلب �إىل جمموعتني تقوم �ملجموعة 
�الأوىل بدر��سيية �لكلمييات �جلديييدة فقط قبل �لنييوم، بينما 
تقييوم �ملجموعيية بالتعلييم بالطريقيية �لعادييية. وتبني �أن 
�لطييلب �لذين نامو� على �لفور بعد �لدر��سيية كان حفظهم 
للكلمات �أف�سييل بكثر من طلب �ملجموعة �لثانية. ولكن 
وبعد تعمق �أكرب يف �لدر��سيية ظهرت �حلقيقة كاملة، حيث 
الحظ �لباحثون �أن �أف�سل �لنتائج لهوؤالء �لطلب �لر�غبني 
يف تعلم �للغيية �لويلزية �أكرث من غرهم. كان يعتقد لفرتة 

طويلة �أن �لنوم ي�ساعد على تر�سيخ �ملعلومات.

كاريكاتير

هذه الزاوية لرصد اهم القضايا 
والتعليقات التي يتندر بها العراقيون عبر 

مواقع التواصل االجتماعي 

قالوا في صفحاتهم:

حممييد با�ييض: يقول �حييد �لكتاب: حجي غييازي يبيع ليين بالنعناع جد� 
طيييب.. و معروف بال�سييوك عنده عربانه يفرت بيهييه يبيع �لكل�ض بربع 
جنت بالبد�يه كل ما�سييوفه �كول خطيه خل �نفعه و ��سييرتي منه .��رشب 
كل�ض وره �لثاين و ما ��سبع جان كل�ض طيب ي�سوي و جان يردد كلمه..

))عبالك لن ((
�ين �كله لعد هو �سنو يجاوبني �ي غر هو لن و يتبعه ب�سحكه خفيفه .. 
غييازي جييان نظييره �سييعيف كل�ييض ب�سييعوبة حتييى يخلي �لكل�سييات 
مبكانهه..جنييت متعاطف ويه حالته هو�ية الن رغم مر�سييه و عمره هو 
ي�سييتغل ..ب�ض جنت �ح�ض ور�ه ق�سيية طويلة ..بيوم جنت كل�ض �سييايج و 
فلو�ض ما عندي و �سييغل ماكو جانت �سالفة �ل�سغل م�سويتلي قلق ف�سيع 
الن حالتييي مييو هلكييد و �بويه ما يلحييك على خو�تي و �خو�ين �ل�سييغار 

جنت كل�ض ع�سبي و �تعارك وي �لدنيا ..
بيوم �جيت ��سييرتي منه �سييفته ي�سييحك علييى ب�سيياطته و عاي�ض حياته 
�سييافني معب�ض و �سييايج كلي �بني تخل�ض ما تبقه هيج مت�سوه ت�سوج 
و كملهه ب�سييحكته �ملعهوده..�سفت بنظر�ته كميه كل�ض جبره من �المل 

برجال عمره يتجاوز 70 �سنة..
مرت �يام و ��سهر غازي عينه ت�سعف �كرث و �كرث و �لنا�ض كامت حتجي 
عليييه الن مو مثل �للن مال قبل ..حاولت كم مره ��سيياأله حجي لي�ض ما 
ترتاح بالبيت ..يكلي عمي �لدنيا �سييعبه ..حجي ماعندك ولد ؟ ..يجاوب 
����خ من ولدي ����خ..ح�سيت بح�رش�ته ق�سة ممكن ت�سر فلم بال�سينما..

�ملهم �ختفى حجي غازي فرته 6 ��سييهر هو ماكو �سيياألت عليه بال�سييوك 
يكولون ماكو ما فايت �سار فرته ..

رحييت للكر�ج �يل يبيييت بي �لعربانة لكيت �لعربانيية ماكلهه �لرت�ب من 
فرته..

�سييليت حاير منييني �جيب �خباره متلهف عبالك �سييخ�ض غايل عليه ..و 
بنف�ض �لوقت جنت ه�ستوين مرتبط ب�سغل و د�حاول �جلب حتى �عي�ض ..

بيوم �سييفت غازي ب�ض بدون عربانه و ال لن �سفته �عمى و الب�ض نظاره 
�سوده و عكازه و يجدي من �لنا�ض 

حجي �سيينو �ل�سييالفه �سييبيك ..و�هلل يييا �بني عمري خل�ييض و �هلل مدياخذ 
�مانتييه و يخل�سييني..حجي كييول غرهه �ن �سيياء �هلل عمييرك طويل ..�هلل 
كرمي يابني و �لدمعة بعينه ..ر�ح من ميي و حتى ��سييتحيت �نطي فلو�ض 
ماعييرف لي�ض ..وره ��سييبوع �تعلكت قطعه �سييوده ..�نتقييل �ىل رحمة �هلل 

حجي غازي 
و�لد كل من �ل�سييهيد حممد و. �ل�سييهيد حيدر و �ل�سييهيد يو�سييف و �ل�سييهيد 

كرمي ..
تفاجئت عنده 4 ولد و همه �الأربعة م�ست�سهدين باأيام �لطائفية موكفيهم 

�رهابني و قاتليهم �الأربعة �سوه..
�ن�سدمت �سدمه كل�ض كبرة ..

بعد ما �سيياألت �كرث تبني غازي جان يعي�ييض 3 عو�ئل من عربانة �للن ! 
..الن 3 من �والده متزوجني وعندهم �طفال

عنده �ربعه �سهد�ء و ي�سحك 
بر��سه 3 عو�ئل و ي�سحك

حيل �حتقرت نف�سي الن جنت ��سوج و ��سر ع�سبي الأن ما عندي �سغل 
و�ين بعدين �ساب مبقتبل عمري 

و��سوف �ن�سان بعمر جدي ي�ستغل و ي�سحك و مبت�سم و كله �أمل

�حلياة عمرها ما وكفت على �سغل لو على �ن�سان 
مو الزم تياأ�ض من �ول �سدمه بحياتك الزم ت�ستمر

و حتاول و توكع و حتاول و توكع و حتاول و �كيد حت�سييل و�كف بيوم 
من �اليام

أجمل تعليق في الفيس بوك

-حرييية �لتعبر هي �أن تخالف �أحدهم �لر�أي، ولكن �أن متوت دفاعا عن 
حقه يف قوله

االستحمام اليومي قد يكون 
 الطالقضارا بالجسم

نهر يتحول إلى لون أحمر 
دموي في سيبيريا

غالبييا ما نعتقد �أن �ال�سييتحمام �ليومي قد يقلل ميين �جلر�ثيم �لعالقة على 
�جللد، لكن �الأمر لي�ض بهذه �ملثالية.فمن �لطبيعي �أن ي�سييتحم ب�سييكل يومي 
�أولئك �الأ�سييخا�ض �لذين يعملون بوظائف �سيياقة �أو يعي�سييون يف �ملناطق 
�حلييارة �أو �لرطبة، �إال �أن �الأمر ال علقة له باإز�لة رو�ئح �جل�سييم �لكريهة �أو 
�لعرق �أو حتى �إز�لة �جلر�ثيم، �إذ يرى �الأطباء و�الأخ�سائيون �أن �ال�ستحمام 
ب�سييكل يومي ميكن �أن يكون �سار� للج�سييم يعر�ض �لب�رشة للجفاف ويفتح 
�مل�سييامات �لتي ت�سييمح للجر�ثيم �مل�سببة للعدوى بالولوج د�خل �جل�سم ما 
قد يزيد من �حتماالت �إ�سعاف نظام �ملناعة الأن �ال�ستحمام ب�سكل متكرر 
يجييرد �لب�ييرشة من �لزيييوت �لطبيعية �لتييي تفرزها �لب�رشة. وقييال �لدكتور 
�إلييني الر�سييون، وهييو خبيير يف �الأمر��ض �ملعدييية و�مل�سيياعد يف �الأبحاث 
يف جامعيية كولومبيا، �إن " �لنا�ض يعتقدون �أن �ال�سييتحمام للنظافة ولكن 
هذ� غر �سحيح".ويو�سييي �الأطباء باال�سييتحمام مرة �أو مرتني باالأ�سييبوع 
للحفاظ على �سييلمة �جل�سييم و�ل�سييحة �جليدة، ومع ذلك ميكن �ال�ستحمام 

ب�سكل يومي لكن من دون �ل�سابون �أو �أية منتجات تنظيف �أخرى.

مييا �لييذي حدث لي�سييبح �لطلق �لذي يعتييرب �أبغ�ض �حلييلل عند �هلل حل 
�سييحريا الأي خلف زوجي مهما كان ب�سيييطا؟. �سيييقول َمن يقر�أ ت�ساوؤيل 
�إن ظييروف �حلييياة �ختلفت وتركيبة �لب�رش تعقدت فلييم تعد �ملر�أة حتتمل 
خيانة �لرجل �و بخله �و حتى فقر حاله ومل يعد �لرجل ي�سمد طويل �مام 
�غر�ء�ت �لعلقات �خلارجة عن �لزو�ج بف�سييل ��سييتخد�م �لهو�تف �لنقالة 
وو�سييائل �لتو��سل �الجتماعي فيف�سييل �ختيار حياة جديدة �كرث �سعادة 
مييع �ميير�أة �أخييرى بعد �ن فقييدت زوجته بريقهييا يف عينيه ، بييل �ن �الأمر 
�ن�سييحب على �لن�سيياء و�سييار ميكن �ن يكت�سييف �لعديد من �لرجال خيانة 
زوجاتهم لهم بالطريقة نف�سييها فيحدث �لطلق.  والأننا ال نريد �ن ن�سييع 
��سييبابا موحدة للطلق فلي�ض هناك حاالت مت�سابهة متاما ، فيمكننا �ن  
نلقي باللئمة �ي�سييا على �نت�سار ظاهرة �لزو�ج �ملبكر �لتي �أ�سبحت من 
��ييرشع �لطييرق �ىل �لطييلق الفتقار �الزو�ج �ل�سييغار �ىل �خلييربة و�لقدرة 
على مو�جهة م�سييوؤوليات �حلياة �ملعقدة ولر�سييوخهم ب�سهولة �كرب �مام 
�غيير�ء�ت �لع�رش عييد� ما يرتتب علييى بطالة �الزو�ج من هييرب للحب من 

حتول نهر خارج �ملدينة �لرو�سييية نوريل�سييك يف �سيييبريا �إىل �للون �الأحمر 
الأ�سييباب جمهولة، �الأمر �لذي حر �ل�سييكان �ملحليني ودفع �ل�سييلطات لفتح 
حتقيييق يف هذ� �حلدث �ملريييب. وفقد نهر Daldykan يف �سيييبريا لونه 
�لطبيعييي يف �لي 6 من �أيلول/�سييبتمرب ليتحييول للون �الأحمر، وفقا لل�سييور 
�لتييي ن�رشها �ل�سييكان �ملحليييني على مو�قييع �لتو��سييل �الجتماعي.و�أكدت 
وز�رة �ملو�رد �لطبيعية و�لبيئية �لرو�سييية �أنها تلقت تقارير عن تلوث مياه 
�لنهر ب�سييبب وجود مادة كيميائية ما، حيث ُيعتقد �أن �الأمر ناجم عن وقوع 
حادث �أو م�سييكلة ما يف م�سنع نوريل�سك نيكل، �أكرب منتج يف �لعامل للنيكل 
و�لبلديوم. هذ� وقد نفت �إد�رة �مل�سيينع هذه �الدعاء�ت.كما مل يتم �الإعلن 
عيين حالة �لطو�رئ يف ظل �أن �لنهر ال ي�سيياهم يف تغذية �إمد�د�ت �ملياه يف 
�ملدينيية، وفقا ملكتب رئي�ض بلدية نوريل�سييك. وكان لل�سييكان �ملحليني �آر�ء 
عديدة حول �ملو�سييوع، حيث �أ�سييار �لبع�ض �إىل �أن هذه لي�سييت �ملرة �الأوىل 
�لتييي يتحييول فيها �لنهر �إىل �للييون �الأحمر، ويعتقد �لبع�ض �أن �لنهر يغ�سييل 

�لتكوينات �ل�سخرية من �لنيكل و�لنحا�ض.

سيلفيتدري رأي

متقاطعة كلماتالفرق اوجد 

�بتكرت �لطبيبة �لنف�سييية �مل�رشية �سها عيد علجا 
نف�سيييا جديد� باالحت�سان ي�سييتمر ملدة �سهر، يعمل 

على تفريغ �سحنة �الأمل �ملكنونة و�لطاقة �ل�سلبية.
وتقييول �لطبيبة �إن "�لعناق �سييو�ء للميير�أة �أو للرجل 
و�الحت�سان مفيد للقلب ومهم جد� للتو�زن و�ل�سحة 
�لنف�سييية، ولعل هذ� هو �أحد �أ�سييباب تخ�سي�ض يوم 
عاملي للعناق يف يناير/كانون �لثاين من كل عام، 
حتتفييل به كل �لييدول �الأوروبية"، وت�سيييف عيد �أن 
�لييدول �لعربية، تفتقييد تلك �لثقافيية "�لر�قية"، على 

�لرغم من �أن جميع �لديانات حثت على 
بييث روح �ل�سييلم و�لود، "فاحل�سيين 

قمة �اللتحام، ما ميد ج�سور� 
�مل�سيياعر  الإنتقييال  كبييرة 

و�الأحا�سي�ض".
وح�سب �ملعاجلة فاإن "�لطفل 

يحتاج �إىل 24 �سمة يف �ليوم 
)4 �سمات للمعي�سة و�لبقاء، 
لل�سيييانة  �سييمات  و8 

�لنف�سييية، و12 �سييمة للنمو �جل�سييدي(، كما يحتاج 
�لزوجان �إىل �أكرث من 15 �سييمة يوميا خا�سيية يف 
حييال وجييود م�سيياحنات �أو خلفات بينهمييا، فهذ� 
يعمييل علييى �سييعة �ل�سييدر، فهييي منطقيية �لعو�طف 
و�الأحا�سييي�ض، وهييي منطقيية �الت�سييال بييني �لب�رش 

و�ملو�جهة".
ونظمييت عيييد ور�سيية عمييل الأكييرث من 10 مر�سييى 
يعانون من �النطو�ء و�لعزلة، وقد ثبت مدى فعالية 
�الحت�سييان يف علجهييم، فتبييد�أ جل�سيية �لعلج يف 
جو يت�سييم بالهييدوء وباأ�سييو�ء خافتة 
تبييث �لطماأنينيية و�لر�حيية، يعقبهييا 
�ييرشد للم�سييكلت و�الأزمات 
�لتييي مييير بهييا �ملري�ييض، 
و�رشعييان مييا تطلييب عيييد 
ميين �أحد �أحباء �ملري�ض �لذي 
يكن له م�ساعر فيا�سة �سو�ء 
كان �أحييد �لو�لدين �أو �لزوج 
عناقييه  �حلبيييب  حتييى  �أو 

الدماغ البشري يحفظ المعلومات طبيبة مصرية تشفي مرضاها باالحتضان والعناق
أثناء النوم لكن بشرط!

القيلولة ألكثر من ساعة ترفع نسبة اإلصابة بالسكري

�أفقيًا 
o ما  1 دول����ة �فريقية فيه����ا منبع �لنيل �لعظيم 

يرتكه �ل�سابقون ملا يليهم )معكو�سة(
�خل�سار من  نوع   o مت�سابهان   o �أعرف   2

مربح  o �لقدمية  �خلليج  �سفن  من   3
��س����م حلم م�س����وي معلق   o �أح����د )مبع����رة(   4

�أ�سله تركي
مبعرة ير�ع   o �أ�سحية  ذبح   5

خليجية. دولة  من   o �لفالحني  مز�رع   6
7 �أ�سدر �أزيز� o �سحايف يف موؤ�س�سة �إخبارية 

ي�سافر كثري�
o وحدة وزن �إذ� تعدى �ثنني �ساع )معكو�سة(   8
�لديار �مل�سرية يف ع�سر  �ل�سرك�س����ي �سلطان   9

�ملماليك بنى قلعة م�سهورة يف �ال�سكندرية.
�ل�س����عودي  �له����الل و�ملنتخ����ب  ن����ادي  قائ����د   10

�سابقًا

عاموديًا
1 الع����ب جز�ئ����ري ف����از ب����دوري �أبط����ال �أوروبا مع 

فريق بورتو �لربتغايل
 o 2 دالله����ي عل����ى �الأحر�ر ديون ال بد من �س����د�دها 

من مهنته �ل�سقاية.
3 �لبلد �لتي ��ست�سافت كاأ�س �لعامل o 2006 حتت 

�أقد�مها �جلنة.
o ح�س����ل  غيابه  ما يف  �س����خ�س  �س����وء� عن  تكلم   4

على o مت�سابهان
�لريا�سيات يف  �لتمام  جيب   o �لعمل  �أد�ء  وموجه  مر�قب   5
و�جلنوبية. �لو�سطى  �أمريكا  يف  عريقة  ح�سارة   6

�لقدم لكرة  �لتون�سي  �ملنتخب  لقب   7
بريطانية. جزيرة   8

�لربيع. بد�ية  �سهر   o ��سطوري  طري   9
كاأ�س  �أف�سل العب يف  �إمار�تي حاز على جائزة   10

�لعامل لل�سباب عام 2003.


