
  �لعظ��ام �أن�سج��ة وخالي��ا حي��ة، ه��ي لي�ست 
حال��ة ثابتة، فف��ي كل يوم تتف��كك خالياها 
ويع��اد بناءه��ا. وبعد بل��وغ �سن �ل��� 30 تبد�أ 
�لعظام يف فقد�ن كثافتها، وعند بلوغ �ل� 50 
�ستكون �لعظام �أ�سعف ب�سبب فقد�ن جزٍء من 

هذه �لكثافة. من �ملعروف �أن �لكال�سيوم 
ه��و �ملعدن �لرئي�سي �ل��ذي تتكون منه 
�لعظ��ام، لكن هناك مغذي��ات �أخرى ال 
تقل �أهمي��ة. �إليك جمموعة من �الأطعمة 

�لت��ي ت�ساع��د عل��ى زي��ادة كثاف��ة وق��وة 
عظامك:

�لقر��سي��ا. �خل��وخ �ملجف��ف �أو )�لقر��سي��ا( 
طع��ام ميكنه �إ�سالح م��ا ت�سببه عملية فقد�ن 
كثافة �لعظام، وحمايتها من �لك�سور. بح�سب 
�ملجل��ة �لربيطانية للتغذية حتتوي �لقر��سيا 
عل��ى م�س��اد�ت لالأك�سدة حتم��ي �لعظام، �إىل 
جان��ب �أنه��ا م�سدر غن��ي بفيتام��ن ك �لذي 

يحافظ على تو�زن �لكال�سيوم يف �جل�سم.
غن��ي  باأن��ه  �ل�رسدي��ن  ميت��از  �ل�رسدي��ن. 

بفيتام��ن د �ل��ذي يزي��د 
�جل�س��م  �مت�سا���ص 
و�أحما�ص  للكال�سي��وم، 
�لتي  �لدهنية  �أوميغ��ا3 

تقل��ل عملي��ة فق��د�ن 

فة  كثا
�لعظ��ام. 

ي  يحت��و و
عل��ى  �ل�سلم��ون 

�لرتكيبة نف�سها.
 . ت حلم�سي��ا �
عن�رس  �لكوالج��ن 
�الأهمي��ة  �سدي��د 
�لعظ��ام،  لبن��اء 

ويحتاج �جل�سم لفيتامن �سي لت�سكيل 
�لكوالج��ن. م��ن �الأطعم��ة �لغنية 
بفيتام��ن �س��ي �حلم�سيات مثل 
و�لربتقال  )�حلام���ص(  �لليم��ون 

و�جلريب فروت و�ليو�سفي.
�ملك�رس�ت. �للوز من �أغنى �الأطعمة 
و�ملغني�سي��وم  �لكال�سي��وم  مبع��دين 
�ل�رسوري��ن لبن��اء �لعظ��ام. كذلك حتتوي 
�ملك�رس�ت �الأخرى على ن�سب 
�ملع��ادن،  م��ن  خمتلف��ة 
�أوميغ��ا3  و�أحما���ص 
�لدهنية ، وهي تركيبة 
�أ�سا�سي��ة لبن��اء �لعظام 

و�إبطاء فقد�ن كثافتها.
�ل�سبانخ. يحتوي �ل�سبانخ على �لكال�سيوم 
وعل��ى فيتامن ك �لذي يقل��ل خطر �الإ�سابة 
بك�س��ور �لعظ��ام. يوف��ر ن�س��ف ك��وب م��ن 
�ل�سبان��خ �ملطبوخ 5 �أ�سع��اف �الحتياجات 

�ليومية للج�سم من فيتامن ك.

   �لعث��ور عل��ى و�سعي��ة مريح��ة لال�ستلقاء 
خ��الل �لف��رتة �الأخ��رة م��ن �حلم��ل م�ساألة 
�سعبة. ووفق��ًا لدر��سة جدي��دة ينبغي على 
�لظه��ر  عل��ى  �ال�ستلق��اء  تف��ادي  �حلو�م��ل 
خا�سة �أثناء �لثلث �الأخر من �حلمل لتجنب 

خطر وفاة �لطفل �أثناء �أو بعد والدته.
وُتع��ِرّف �لتقارير �لطبية وفاة �لطفل حديث 
�ل��والدة باأنها �لوفاة �لتي تتم خالل �لفرتة 

منذ والدته وحتى بلوغه 20 �أ�سبوعًا.
 ويتوف��ى 1 باملائ��ة م��ن �الأطف��ال حديثي 

�لوالدة يف �لواليات �ملتحدة.
والت��ز�ل �أ�سباب ه��ذه �حلالة غ��ر معروفة 
بالكامل، لكنها تع��ود غالبًا �إىل �لت�سوهات 
�خللقي��ة، ووجود م�س��اكل يف �حلبل �ل�رّسي 

�أو �مل�سيمة، وم�ساكل �سحية �أخرى.
ووفق��ًا للدر��س��ة �جلدي��دة �لت��ي �أجريت يف 
جامعة �أوكالن��د بنيوزلند� يعتقد �لباحثون 
�أن و�سعي��ة �لن��وم خالل �لثل��ث �الأخر من 
�حلمل توؤث��ر على حالة وف��اة �لطفل حديث 

�لوالدة. وحت��ّذر �لتو�سيات �لطبية �حلو�مل 
م��ن �ال�ستلق��اء عل��ى �لظه��ر خ��الل �لثل��ث 

�الأخر من �حلمل الأنه يهدد حياة �جلنن.
طل��ب  ُن���رست  �لت��ي  �لدر��س��ة  وبح�س��ب 
�لباحث��ون م��ن 29 حام��اًل تتمتعن ب�سحة 
جي��دة �ال�ستلقاء يف و�سعيات خمتلفة ملدة 
30 دقيقة خ��الل �لثلث �الأخر من �حلمل. 
وف��رتة  �ل��والدة  حت��ى  متابعته��ن  ومت��ت 

�لنقاهة.
�لالت��ي  �الأمه��ات  �أن  �لباحث��ون  ووج��د 
��ستلق��ن عل��ى ظهورهن يف ه��ذه �لتجربة 
تاأثرت قلوب �أطفالهن �سو�ء من حيث معدل 

�لنب�سات �أو ن�ساط �لقلب.
 و�أدى ذل��ك �إىل نق�ص �الأك�سجن يف �جل�سم، 

وزيادة خطر �لوفاة �ملبكرة بعد �لوالدة.
وت�س��ر ه��ذه �لنتائ��ج �إىل خط��ر �ال�ستلق��اء 
عل��ى �لظهر خالل �لفرتة �الأخرة من �حلمل 
حت��ى لو كانت ه��ذه �لو�سعية مل��دة تقا�ص 

بالدقائق.
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   ك�سف��ت �رسك��ة تو�سيب��ا �لياباني��ة ع��ن جه��از جدي��د للفح�ص 
باملوج��ات ف��وق �ل�سوتي��ة، وذل��ك خ��الل م�ساركته��ا معر���ص 
"ميدي��كا 2016" �ل��ذي �حت�سنته مدين��ة دو�سلدورف بن 14 
و17 نوفم��رب )ت�رسي��ن �لث��اين( �جل��اري. وي�ساع��د �جله��از م��ن 
فئ��ة "Aplio i800" عل��ى �سمان فحو�سات �أك��ر دقة بف�سل 
�لتحديث��ات �لتقني��ة �لت��ي يتوفر عليه��ا، حيث ي�سم��ح مب�ساهدة 
تفا�سي��ل يف ج�س��م �الإن�س��ان كان م��ن �ل�سع��ب م�ساهدته��ا من 
قب��ل، وذلك بف�سل دق��ة �ل�سورة وو�سوحها.  كم��ا ي�سمح �جلهاز 
مب�ساه��دة �لع�س��و ب�س��ورة ثالثية �الأبع��اد، حيث يجم��ع �جلهاز 
ب��ن ثالث تقنيات وهي �لت�سوير بالرنن �ملغناط�سي و�لت�سوير 
�ملقطع��ي، باالإ�ساف��ة للت�سوير باملوجات ف��وق �ل�سوتية.  وهذ� 
م��ا ي�سم��ح بالتعرف ب�سهول��ة على �ل���رسر �ملوج��ود يف �لع�سو 
ويزي��د من فعالي��ة �لعالج". ومت جتريب �جله��از خالل �ملعر�ص، 
حي��ث تابع �لزو�ر ك�سف طبيب متخ�س�ص يف �الأمر��ص �لن�سائية 
و�ل��والدة على �سي��دة حام��ل يف �أ�سهره��ا �الأوىل و�أظه��ر �جلهاز 

تفا�سيل دقيقة الأع�ساء �جلنن مبا يف ذلك �رس�ين �لقلب.

كاريكاتير

هذه الزاوية لرصد اهم القضايا 
والتعليقات التي يتندر بها العراقيون عبر 

مواقع التواصل االجتماعي 

قالوا في صفحاتهم:

د.�سل��وى زكو: لقطات عاب��رة للطو�ئف و�لقوميات و�ملناط��ق عا�ص �بنائي 
يف بي��ت يحتفل بكل �العياد ف��االب م�سلم و�الم م�سيحية وال �حد يفتح فمه 
بكلم��ة ع��ن دين �ف�سل م��ن دين قر�ت كث��ر� يف �لقر�آن ويف �س��ن مبكرة مل 
�كن �فهم فيها �لن�ص لكنني كنت ماأخوذة بجمال �للغة و�أ�رستني �ملو�سيقى 

�لد�خلية �لناب�سة يف �لن�ص.
تعلم��ت م��ن �لكب��رة نزيهة �لدليم��ي، �ل�سني��ة �لدليمي��ة، �ن �الن�س��ان �ثمن 
ر�أ�سم��ال. كان يل خ��ال عا�ص يف كركوك يتح��دث �لرتكمانية مثل و�حد من 
�بنائه��ا ويلب�ص �ل��زي �لرتكم��اين. كان معروفا يف �ل�س��وق بانه حجي عبد 
�لو�ح��د. مل يكن �لرجل حجي وال عبد �لو�ح��د كان ��سمه �حلقيقي عبد �الحد 

حنا.
تعلم��ت من �سديقت��ي �لنجفية م�سطلح��ات من قبيل �مل�ص و���رسد�ب �ل�سن 
و�لدهن وذقت يف بيتها للمرة �الوىل طعم �لف�سنجون وعرفت معها طريقي 
�ىل زي��ارة �لعتبات �لتي بدت يل مذهلة بكل تف�سيلة �سغرة منها..  عا�ست 
و�لدتي �سنو�ت من طفولتها يف �ل�سليمانية وظلت �للغة �لكردية ل�سيقة بها 
م��ا �ن تغ�س��ب حتى تتد�خل �ملفرد�ت �لكردية م��ع �لعربية. تعلمت من �هل 
بعقوبة �سماحة �خللق ولطف �ملع�رس و�لكرم �لذي يغدق على كل غريب يحل 

بينهم. تعلمت كربياء �لنف�ص من منا�سلن ال �سالح بايديهم غر �لكربياء.
تعلم��ت م��ن ��سدقائ��ي �لب�س��اروة �ن لديه��م �سف��ة متف��ردة تدع��ى �خللق 
�لب���رسي. هي مزي��ج من تاريخ مت��و�رث ومتازج ثقافات وع��اد�ت ينقلها 

�لبحر �ىل ر�سيف ميناء قدمي كان يدعى يوما ثغر �لعر�ق �لبا�سم.
لي�ص بالر�سا�ص وحده يتحقق �النت�سار...! 

د ها�سم ح�سن �لتميمي
�حل��روب و�ملا�سي و�ملو�قف �لن��ادرة يف �لتاريخ ت�سف��ر عنها)عربة( دمعة 
وب��كاء وعوي��ل و)ع��ربة( ه��ي در���ص وتفك��ر وتام��ل وخط��ة عم��ل لتفادي 
�الخط��اء، �المم �حلي��ة تتعل��م م��ن �لتجرب��ة و�المم �جلاهلة ت�سج��ن نف�سها 
يف �ملا�س��ي وجتل��د ذ�تها وت�ستخ��دم �ملا�سي لتدمر �حلا���رس و�مل�ستقبل 
فيتفرق �ملجتمع وتتقاتل �ملكونات لتهيمن كتل متنفذة و�جند�ت خارجية 

ت�ستغل جهل �جلموع فرتبح هي و ي�سيع �لوطن و�ملو�طن...!
وله��ذ� علين��ا �ن نتعلم من �الح��د�ث �لكربى ومعارك �مل�س��ر �سد �الرهاب 
�ملتوح���ص و�خرها �حل�سد �لعر�قي �ملن�سق لتحرير نينوى وماتبقى من مدن 
بيد د�ع�ص �الجر�م، و�ول �لدرو�ص بان �الر�ص لن تتحرر باملد�فع و�لدبابات 
و�ل�سو�ري��خ و�لطائر�ت نعم ننتزع �الر�ص ونرف��ع عليها �لعلم وهذه مهمة 
مقد�س��ة تتحق��ق بالت�سحي��ات وبالفد�ء، لكن �مله��م �ن نح��رر �الن�سان من 
�الوه��ام و�لفكر �ملتط��رف وم�ساعر �لكر�هية و�الحق��اد وحت�سن �الو�ساع 
ب��االد�رة �لر�سي��دة ومبحاربة �لف�س��اد ون�رس �لعد�لة وفل�سف��ة �ملو�طنة لي�ص 
بال�سع��ار�ت و�خلطب �لرنان��ة و�المنيات بل باالفع��ال ومعيارها ومقيا�ص 
جناحه��ا �سعور �ملو�طن بالعد�لة و�حرت�م حقوقه وحرياته وو�سع �الن�سان 
�ملنا�س��ب يف �ملكان �ملنا�سب وبالتنمية �ل�ساملة و�ال�ستثمار �المثل ملو�رد 
�لب��الد وطاقاته��ا ولن يحدث ذل��ك �ال ب�سيادة �لقان��ون و�حرت�مه وتطبيقه 
ب��دون ��ستثن��اء وعلى �جلميع من �لرئي�ص �ىل �لغف��ر، وعلينا �ن نعيد �لنظر 
ونع��دل ونلغي كل �لقو�نن و�لتعليم��ات �لتي متنح مو�طن �متياز�ت مطلقة 
عل��ى ح�ساب ح��ق �لعر�قي �الخ��ر يف �لتوظيف و�لتعلي��م والبا�ص مبفا�سلة 
حم��ددوة حل��االت خا�س��ة �ي�س��ا الت�ستثن��ى من ���رسوط �ملناف�س��ة �لعامة 

و�الختيار على ��سا�ص �لكفاءة و�لتاهيل وم�ستوى �الد�ء ولي�ص �لوالء.

اجمل تعليق على الفيسبوك
يا ترى كم حجم �ل�سورة �ل�سيئة �لتي ر�سموها عن �حل�سد ور�سخوها بعقول 
�لبع���ص ، يج��ب �ن يعل��م كل �لعامل �أبناء �حل�س��د �لقدي�سون كي��ف يعانقون 

بقايا �حلياة يف �سحر�ء قلوب ميتة باحلقد و�لكر�هية

الهواتف الذكية.. 
أضرار صحية على اإلبهام والرقبة

كوتلير 
االول

ارتباط المشروبات
 الغازية بقلة النوم

ح��ذر �ملعهد �الحت��ادي لل�سالمة و�ل�سحة �ملهنية م��ن �أن �الأ�سخا�ص، 
�لذي��ن يعمل��ون عل��ى �لهو�ت��ف �لذكي��ة و�حلو��س��ب �للوحي��ة كث��ر�، 
يتعر�س��ون ملخاطر �لتهاب �الأوتار يف �أ�سابع �الإبهام وظهور �آالم يف 

�لرقبة.
و�أو�سح �ملعهد �الأملاين �أن �أ�سابع �الإبهام تعاين كثر� من جر�ء كتابة 
�لر�سائ��ل �لق�س��رة على �ل�سا�س��ات �ل�سغرة، وكذلك ب�سب��ب ��ستعمال 

�ل�سا�سات �للم�سية �لكبرة عند �لقيام بحركات �لت�سفح.
ع��الوة عل��ى �إجهاد �لرقبة ب�سب��ب �النحناء لالأمام م��ن �أجل �لنظر يف 
�سا�س��ة �لهات��ف �لذكي �أو �جلهاز �للوحي. كما يق��وم �ملرء باملزيد من 
ح��ركات �اللت��و�ء لالأمام من �أجل تغطية �ل�سا�س��ة ملنع �ل�سوء �ل�ساقط 
عليها، و�إال فاإن �ل�سوء ينعك�ص على �ل�سا�سة وي�سبب �إبهار� للم�ستخدم. 

وبطبيعة �حلال يوؤثر هذ� �لو�سع �ملتقو�ص على �لظهر ب�سكل �سلبي.
وب�س��كل �أ�سا�سي ين�سح �خلرب�ء با�ستعم��ال �لهو�تف �لذكية و�حلو��سب 
�للوحي��ة لف��رتة ق�سرة فقط، وم��ن �الأف�سل ��ستعم��ال �ل�سا�سات قليلة 
�النعكا�س��ات للحفاظ عل��ى �ل�سحة، حتى يتمك��ن �مل�ستخدم من روؤية 

حمتويات �ل�سا�سة ب�سكل جيد، دون �ال�سطر�ر �إىل تقو�ص �لظهر.

561 � وف��اة كلوت��ر �الأول مل��ك �لفرجنة يف كومبي��ن، لتنق�سم 
مملكة �لفرجنة بن �أبنائه �الأربعة.

يف  للتحقي��ق  روم��ا  �إىل  ي�س��ل  �سارمل��ان  �الإمرب�ط��ور   �  800
�ملخالفات �ملن�سوبة �إىل �لبابا ليون �لثالث.

1226 - لوي�ص �لتا�سع يتوىل عر�ص فرن�سا.
1394 - مل��ك مملكة جو�سون يف كوري��ا تايجو ينقل �لعا�سمة 

من كاي�سونغ �إىل هانيانغ و�لتي تعرف �ليوم با�سم �سيول.
� تاأ�سي�ص مدينة �سان هوزيه بوالية كاليفورنيا.  1777

�إ�سبانيا. 1899 - تاأ�سي�ص نادي بر�سلونة يف 
1947 - �س��دور ق��ر�ر جمل�ص �الأمن �ل��دويل رقم 181 و�لد�عي 

�إىل تق�سيم فل�سطن بن �لعرب و�ليهود.
2011 - مل��ك �ملغرب حممد �ل�ساد�ص يكلف زعيم حزب �لعد�لة 
و�لتنمي��ة عب��د �الإله �ب��ن كر�ن بت�سكي��ل �حلكومة �جلدي��دة وذلك 
بعد ح�سول حزبه عل��ى �الأغلبية يف �النتخابات �لت�رسيعية، وهي 
�حلكوم��ة �الأوىل يف �ملغ��رب �لتي ي�سكلها زعي��م حزب ح�سل على 

�أغلبية يف �لربملان.

  خل�س��ت در��سة �أمريكية �إىل �أن �لبالغن �لذين ال ينامون �سوى خم�ص 
�ساع��ات يف �لليل��ة يكونون على �الأرج��ح ممن ي�رسب��ون )�مل�رسوبات 
�لغازي��ة( �ل�س��ود� كث��ر�ً مقارنة مع م��ن يح�سلون على ق��در �أكرب من 

�لر�حة.
وق��ال �لباحث��ون يف دوري��ة )�سلي��ب هيل��ث( �إن �ل�سود� ه��ي �مل�سدر 
�لرئي�س��ي لل�سكر �مل�ساف يف �لنظ��ام �لغذ�ئي �الأمريك��ي. و�أ�سافو� �أن 
ل��كل من �ل�سود� وقل��ة �لنوم عالقة بالبد�ن��ة و�أن �مل�رسوبات �ملحالة 
بال�سك��ر لها �سل��ة �أي�س��ًا بارتفاع مع��دالت �الإ�ساب��ة باأمر��ص �لقلب 
و�ل�سك��ري. وفح�ص �لباحثون بيانات قر�ب��ة 19 �ألف بالغ ووجدو� �أن 
نح��و 13 باملئ��ة من �مل�سارك��ن كانو� ينامون خم���ص �ساعات �أو �أقل 
يف �لليل��ة. وما كان مييز من ينامون عدد�ً قلياًل من �ل�ساعات هو �أنهم 
�رسب��و� كميات �أكرب من �مل�رسوبات �ملحالة بال�سكر مبقد�ر 21 باملئة 
باملقارن��ة مع �لبالغن �لذين كانو� يح�سل��ون على �لقدر �ل�سحي من 

�لنوم يف كل ليلة وهو �سبع �إىل ثمان �ساعات.
و�أ�س��ارت فحو�ص �أخ��رى على نوع �مل���رسوب �إىل �أن �لعامل �الأ�سا�سي 

كان م�رسوبات �ل�سود� �لتي حتتوي على �ل�سكر و�لكافين.

سيلفيهل تعلم في مثل 
هذا اليوم

متقاطعة كلماتالفرق اوجد 
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ماذا تأكل لتجعل عظامك قوية؟

�أفقيًا 
�ل�سوق و�أحمر يف  �لأر�ض و�أ�سود يف  1 �خ�سر يف 

�لبيت o لك وي�ستعمله �لآخرون دون �إذنك
o فاكهة �سغرية  �لهند�س����ة  �لقطر يف  2 رم����ز ن�سف 

ناعم غري   o �لعظمة  يا�سر  قدمه  �سوري  م�سل�سل   3
�ل�سعودية. يف  م�سهورة  �سهية  �أكلة   o مت�سابهة   4

�ملقطوعة  �مل�سافة  o ناجت ق�سمة  5 عا�سمة �وروبية 
على �لزمن �مل�ستغرق يف قطعها.

�لأر�ض. يف  للماء  م�سار   6
o زهر يذكر يف �لتحية. 7 موعد تذكر �سخ�ض تويف 
8 ج����و�ب o يو�س����ع عل����ى ظه����ر �حل�س����ان o يجمد 

باحلر�رة.
�لآن  o بالقوة  �إل  ينت�سر  ل   o �أ�سرد   9

و�ملطر و�لبحرية  و�لنهر  �لبحر  يف  جتده   10

عاموديًا
�لبتول  o نا�سب  حرف   1

2 �حلكي����م �ل����ذي ��سته����ر بو�ساي����اه لبنه o غ����ري �سفاء يف 
�ملاء �أو �لنف�ض.

وحدة. ن�سف   o بعد  عن  �لأج�سام  لك�سف  جهاز   3
�سجني  4

و�نت�سار. تغلب   o كليهما  �أو  �أبويه  لأحد  فاقد   5
تن�سب  خيالية  �سخ�سية   o هوملز  �سرلوك  م�ساعد  �لدكتور   6

�إليها �حلكمة و�لطر�فة
نق�ض  o �سكب   o بيات  ن�سف   7

�جل�سم. من  مقطوعة  �سغرية  عينة   8
�جلنب. �أنو�ع  من  نوع   o ح�سوة  فيها   9

يك�سره. ول  �لزجاج  يخرتق   o و�لكنوز  للأمو�ل  خازن   10


