
امل�رشوبات الغازية ت�س��بب نوعًا من الإدمان 
مثل التدخني والكحول واملخدرات. 

اإلي��ك ما يح��دث جل�س��مك عندم��ا تتوقف عن 
تناول امل�رشوبات الغازية:

القلب. بهذه اخلطوة �ستوفر مزيداً من الرعاية 
لقلبك، فوفق��ًا جلامعة هارفارد يوؤدي تناول 
م�رشوب��ات ال�سودا اإىل زي��ادة خطر الإ�سابة 
باأمرا�ض القلب، وقد ت�سل يف بع�ض احلالت 
اإىل زيادة خط��ر الإ�سابة باأزمة قلبية بن�سبة 
20 باملائ��ة. بينما يوؤدي التوقف عن �رشب 

ال�سودا اإىل خف�ض �سغط الدم املرتفع.
الدم��اغ. حتت��وي امل�رشوب��ات الغازي��ة على 
الكافي��ني الذي مينح جرعة م��ن اليقظة، لكن 
عل��ى امل��دى الطوي��ل تت�سب��ب جرع��ة ال�سك��ر 
الكب��رة يف م�رشوبات ال�س��ودا، مبا يف ذلك 
م�رشوب��ات الداي��ت املح��اة ا�سطناعيًا، يف 
التاأثر �سلبًا على املواد الكيميائية امل�سوؤولة 
بالدم��اغ.  والذاك��رة  التعّل��م  مه��ارات  ع��ن 
الأ�سن��ان. اإذا كن��ت ترغ��ب يف �سح��ة فم��ك 

واأ�سنان��ك وتف��ادي الت�سو���ض جتّن��ب ال�سك��ر 
ال�سائ��ل. يوؤدي �رشب ال�س��ودا اإىل تاآكل مينا 

احتوائه��ا  ب�سب��ب  عل��ى الأ�سن��ان 
الت�سو���ض  يجع��ل  حام���ض 

�سهًا.
يزي��د  املثان��ة. 
في��ني  لكا ا

يف  الرغب��ة 
وكذل��ك  التب��ول، 

امل�رشوب��ات كثيف��ة 
الأف�س��ل  التحلي��ة. 

اأو  امل��اء  ���رشب 
املح��اة  غ��ر  ال�سوائ��ل 

حلماية املثانة.
العظ��ام. عندم��ا تتوق��ف عن 
تن��اول امل�رشوب��ات الغازي��ة 
عظام��ك،  �سح��ة  �ستتح�س��ن 

ويقل��ل خطر ه�سا�ستها، وتذّكر 
اأن احللي��ب ه��و اأف�سل م�رشوب 

للعظام.
الكليت��ان. تقليل ال�سكر �سي�س��ب يف م�سلحة 
الكليت��ني. وق��د وجدت الدرا�س��ات اأن التوقف 
عن ال���رشب اليومي للمياه الغازية يوؤدي اإىل 

حت�سن وظائف الكلى.
ال��وزن. التوقف عن �رشب 
علب��ة �س��ودا يومي��ًا يعن��ي 
احلرارية  ال�سعرات  تقليل 
ج�سم��ك  تدخ��ل  الت��ي 
�سنويًا مبقدار 22 األف 
�سعرة، اأي حوايل 30 
كغم. �سي�ساعدك ذلك 

على �سبط الوزن.
ط��ول الُعمر. وفق��ًا لدرا�سة 
الدوري��ة  يف  ُن���رشت 
الأمريكي��ة لل�سحة العامة 
ي��وؤدي ���رشب ال�س��ودا يومي��ًا اإىل 
تق�س��ر العم��ر، م��ن خ��ال التاأثر 

على تركيبة ال� دي اإن اإيه.

حذر جراح العظ��ام الأملاين رامني نازميي 
م��ن اأن قلة احلركة ته��دد بالإ�سابة بتاآكل 

املفا�سل، اإىل جان��ب عوامل اأخرى، مثل 
العامل الوراثي والتقدم يف العمر 

الأمرا�ض،  وبع���ض  والبدان��ة 
الروماتي��زم وه�سا�سة  مثل 

العظام.
اأن  نازمي��ي  واأو�س��ح 
متاع��ب ت��اآكل املفا�سل 
تهاج��م الركب��ة وال��ورك 

ب�سفة خا�سة، وهي تظهر 
يف �س��ورة اآلم يف الركب��ة 

والورك عن��د التحميل عليهما 
وتيب���ض املفا�س��ل بع��د النهو�ض 

م��ن الفرا�ض ثم ا�ستعادة حركيتها بعد فرتة 
م��ن الوق��ت، بالإ�ساف��ة اإىل قي��ود احلركة، 
مث��ل �سعوب��ة ف��رد مف�س��ل الركب��ة ب�سكل 

كامل. 
واأ�س��ار ج��راح العظ��ام الأمل��اين اإىل اأن��ه ل 

ميك��ن ال�سف��اء من ت��اآكل املفا�س��ل، ولكن 
ميكن التخفيف من املتاعب واإيقاف التاآكل 
يف بدايت��ه من خال ممار�سة الأن�سطة 
احلركي��ة، ولي�ض املي��ل للراحة 
بخ��اف ما هو �سائع، حيث 
بع���ض  ممار�س��ة  ينبغ��ي 
متارين العاج الطبيعي 
له��ذا  املخ�س�س��ة 
والريا�س��ات  الغر���ض 
للمفا�س��ل  ال�سديق��ة 
مث��ل رك��وب الدراج��ات 
وال�سباح��ة،  الهوائي��ة 
وذلك به��دف تقوية املف�سل 
امل�ساب، بالإ�سافة اإىل اإنقا�ض 
ال��وزن.  كما ميكن اللج��وء اإىل امل�سكنات 
واملراه��م واجل��ل. ويف املراح��ل املتقدمة، 
التي ي�سعر فيها املري���ض باآلم �سديدة مع 
فق��دان القدرة عل��ى احلركة، يت��م اخل�سوع 

للجراحة ل�ستبدال املف�سل.
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   قال��ت نتائج درا�سة من جامع��ة بو�سطن اإن ذاكرة الن�ساء 
ب��ني �سن 45 و55 اأف�سل من الرجال بكل مقايي�ض وظائف 
التذّك��ر على الرغ��م من الآثار ال�سلبية ل�س��ن الياأ�ض. ويعاين 
75 باملائ��ة م��ن النا���ض من م�س��اكل الذاكرة م��ع التقدم 
يف الُعم��ر، وق��د ي�س��ل التده��ور اإىل تطوير ح��الت �سحية 
مث��ل اخلرف والزهامي��ر. لكن على   الرغم م��ن ذلك التفوق 
تعترب الن�س��اء اأكرث ُعر�سة لتطوير هذين املر�سني اأكرث من 

الرجال!
 يتعر���ض الإن�س��ان بع��د بل��وغ ال��� 50 لرتاج��ع يف قدرات 
الذاك��رة اللفظية وترابط التفكر، ث��م يزداد هذا التدهور يف 

مرحلة تالية بعد بلوغ ال� 65
وتتعر�ض الن�ساء ل�سعوبات يف عملية تذّكر الكلمات خال 
�سن الياأ�ض، وهي مرحلة يزيد فيها معّدل الن�سيان، وت�سّمى 
"ت�سو�ض الدماغ". وب�سكل عام يتعر�ض الإن�سان بعد بلوغ 
ال��� 50 لرتاجع يف قدرات الذاك��رة اللفظية وترابط التفكر، 

ثم يزداد هذا التدهور يف مرحلة تالية بعد بلوغ ال� 65.
واأظه��رت نتائ��ج الدرا�س��ة اأن وظائف الذاكرة ل��دى الن�ساء 
تتفوق على اأقرانهن الرج��ال، واأن ذاكرة الن�ساء يف مرحلة 

ما قبل �سن الياأ�ض تتفوق على من تخطني �سن الياأ�ض.

كاريكاتير

هذه الزاوية لرصد اهم القضايا 
والتعليقات التي يتندر بها العراقيون عبر 

مواقع التواصل االجتماعي 

قالوا في صفحاتهم:

عل��ي �سام: يف الف��رتة التي اأعلنت فيها الولي��ات املتحدة المريكية 
حربها على الإرهاب، ذهبت مع جمموعة من نا�سطي ال�سام الإنكليز 
اىل ممثلن��ا يف الربمل��ان الربيط��اين و�ساألناه عن معن��ى احلرب على 

الإرهاب والكيفية التي �ستعرف بها الدولة اإنها انتهت؟
مت��ى تنتهي هذه احلرب؟ حني مي��وت اخر اإرهابي؟ حني ت�سقط دولة 

معينة؟ ما هي الأهداف احلقيقية؟
يف ذل��ك الزم��ان ت�س��ورت اإن احلرب عل��ى الإره��اب اأول حرب دون 
اه��داف وا�سحة لكنني كن��ت خمطئا متاما ففي ع��ام 1971 اأعلنت 
الوليات املتحدة المريكية حربها على املخدرات وهي حرب اأخرى 

دون �رشوط نهاية وا�سحة.
يق��ال اإن احلرب على املخ��درات بداأت بعد ع��ودة اجلنود الأمريكيني 
م��ن ح��رب فيتنام فكان اأكرث م��ن ثاثني األف منه��م مدمني هروين 
ون�سب��ة اأكرب م��ن ذلك من متعاطي احل�سي���ض وبالطبع فاإن املدمنني 
كان��وا بحاجة اىل تعاطي حقن وجرعات كبرة فبداأت جتارة وا�سعة 

قررت اإدارة نك�سن حماربتها.
هذه هي احلرب التي جتر حربا اأخرى!

الي��وم وبعد اأكرث من خم�سة واأربعني ع��ام من احلرب على املخدرات 
ب��داأت اأمري��كا تفت��ح ولية بع��د ولية لبي��ع احل�سي�ض ب�س��كل ر�سمي 
واأ�سب��ح النا���ض وه��م يطالبون بال�سم��اح ببيعه يقول��ون اإن احرتام 
ق��رار الن�سان اهم بكثر من راأينا باملخدرات وان البيع الر�سمي يدر 

�رشائب على الدولة.
احل�سي���ض وخمدرات اأخ��رى اأ�سبح��ت �رشعية يف الربتغ��ال وهولندا 
وب�س��كل خمتل��ف يف ا�سباني��ا لكن زرع��ه او بيعه م��ازال جرمية يف 

بريطانيا حيث يقدر عدد امل�ستخدمني باملايني.
الغري��ب يف هذا املو�سوع العجيب هو اإن الدرا�سات العلمية الر�سينة 
تق��ول واح��دة بعد الأخرى اإن احل�سي�ض اقل ���رشرا بكثر من الكحول 
وحت��ى من التبغ لك��ن احلكومات تق��ف واحدة بعد اأخ��رى لتقول اإن 

الدرا�سات وحدها ل تكفي وهناك جانب اأخاقي يجب التم�سك به.
�سخ�سي��ا بداأت اأت�س��ور اإن اعان احل��روب يق��ود اىل ت�سكيل جيو�ض 
وف��رق وباحث��ني وخمت�س��ني وحملل��ني و�سحفي��ني ورج��ال دول��ة 
ورجال دين يرتزقون من احلرب وايقافها يعني بطالة لأعداد هائلة 

من الب�رش.
امل�سكل��ة لي�ست يف اإيقاف احلرب بل هي يف تعليم الزراعة ملن عا�ض 

حياته جندي!
حروبن��ا يف الع��راق و�سوري��ا جتع��ل الب���رش يعي�س��ون عل��ى احلرب، 
هن��اك اجليو�ض وال�رشطة والمن واملخاب��رات واحل�سود وامللي�سيات 
والقي��ادات والعاقات الدولية وحل كل ه��ذه يتطلب اإيجاد عمل ملن 

اأ�سبحت احلرب عمله.
كلف��ة احلرب على املخ��درات امل�ستمرة اىل يومنا ه��ذا ترليون دولر 
امريك��ي وهناك من يقدر كلفة احل��رب على الإرهاب بخم�سة ترليون 

دولر!
ت�سورا كم عمل يعتمد على هذه احلروب التي ت�ستهلك ميزانيات دول.
ه��ذا ويقال اإن املوت بال�سيارات وبال�سكتة القلبية مازال اعلى باألف 

مرة من املوت ب�سيجارة ح�سي�ض او عملية ارهابية!

اجمل تعليق على الفيسبوك
م��امل ي�سعر الن�س��ان انه حر لميكن��ه ان يتقدم ويخل��ق اهدافًا يريد 
الو�س��ول اليها واحلر هنا من حترر من التبعية و ال كان كميت وهو 

حي

البكتيريا المسببة للقرحة
 يمكن أن تكون صديقتك

1700 ـ نشوب معركة 
نارفا في حرب الشمال العظمى

وفاء
 االصدقاء 

يعي�ض البع���ض يف ان�سجام مثايل مع البكتريا امل�سببة للقرحة، بح�سب 
بوابة امل�سورة الطبية )اإيه زد كيو( وبالن�سبة مل�سابني اآخرين باملر�ض، 
ف��اإن احلياة ت�سر تعي�س��ة، فالغثيان واأمل يف املنطق��ة العليا من البطن 
وال�سع��ور بالمتاء هي بع���ض الأعرا�ض املحتملة للته��اب املعدة اإىل 

جانب التج�سوؤ املتكرر وفقدان ال�سهية والنف�ض الكريه.
وبح�س��ب )اي��ه زد كيو( بواب��ة امل�سورة الطبي��ة التابعة للرابط��ة الطبية 
الأملاني��ة، الته��اب بطانة املعدة غالبًا ما يت�سب��ب فيه بكتريا "امللوية 
البوابي��ة". وتعزز ه��ذه االأنواع من البكرتيا من اإنت��اج احلم�ض املَعدي 
الذي يت�سبب يف �رشر لبطانة املعدة. وهذا ميكن اأن يت�سبب يف قرحة يف 
املع��دة اأو الأمعاء. وللحيلولة دون هذا، يتع��ني على املر�سى امل�سابني 
به��ذه الأعرا���ض الذهاب للطبي��ب. و�ستتاأكد هذه احلال��ة مبنظار داخلي 

ينتهي باأخذ عينة من الن�سيج.
وتق��ول البوابة اإنه ميكن ا�ستخدام دواء لعاج القرحة. ويكون هذا الدواء 
م�س��اداً للحم���ض لوق��ف اإنت��اج احلم�ض املع��وي حتى تتعاف��ى بطانة 
املعدة وغالبًا ما يكون اأي�سًا هناك اثنان من امل�سادات احليوية. وهذه 

العقارات توؤخذ مرة اأو مرتني اأ�سبوعيًا.

1853 - وق��وع معركة �سينوب البحرية بني الإمرباطورية الرو�سية 
والدول��ة العثمانية، والت��ي اإنتهت بتحطيم الأ�سط��ول العثماين، �سمن 

حرب القرم.
1854 - حاك��م م���رش حممد �سعيد با�سا مين��ح الفرن�سي فرديناند 

دي ل�سب�ض امتياز حفر قناة ال�سوي�ض.
1919 - املراأة يف فرن�سا حت�سل على حق امل�ساركة يف النتخابات 

الت�رشيعية.
1939 - الحت��اد ال�سوفيت��ي يغ��زو فنلندا الت��ي اأعلنت حيادها يف 
النزاع��ات العاملية خال احلرب العاملية الثانية، وهو ما عرف با�سم 

حرب ال�ستاء.
1962 - انتخاب الديبلوما�سي البورمي يو ثانت اأميًنا عاًما لاأمم 

املتحدة.
الأمم املتح��دة ت�سدر »الق��رار رقم 649« والذي ن�ض على حق ال�سعب 

الفل�سطيني يف تقرير م�سره.
اإطاق ا�سم جمهورية اليمن الدميقراطية ال�سعبية على اليمن اجلنوبي.

اإعان انتهاء عملية عا�سفة ال�سحراء ر�سمًيا.  �  1995

امللكة اإليزابيث تفقد اأعز �سديقاتها... من هي وكيف ماتت؟
فق��دت امللك��ة اإليزابي��ث الثاني��ة اأع��ز �سديقاته��ا وابن��ة خالته��ا 
مارغري��ت روزد، ، ع��ن عم��ر ناه��ز ال�91 �سن��ة، اإث��ر �رشاعها مع 

املر�ض.
ومل ت�سدر العائلة امللكية اأي ت�رشيحات يف هذا ال�ساأن، بل اكتفى 
الناطق الر�سمي با�سم ق���رش "باكنغهام" بالقول اإن امللكة حزينة 

لفقدان رودز، وتعترب وفاتها "اأمراً خا�سًا".
واأو�س��ح م�س��در ملك��ي اأن رودز وامللك��ة عا�ست��ا طفولتهم��ا معًا 
ولديهم��ا الكثر من الذكريات، كم��ا اأن امللكة كانت تزور رودزيف 
منزله��ا يف ويند�س��ور - برك�ساير، با�ستم��رار، واأن اآخر زيارة لها 

كانت يف بداية ت�رشين الثاين )نوفمرب( اجلاري.
واأ�س��اف اأن وف��اة رودز، الت��ي تك��رب امللك��ة باأق��ل من �سن��ة، يعد 

خ�سارة كبرة للعائلة امللكية، اإذ كانت امراأة عظيمة.
وكان��د رودز دافع��ت عن امللك��ة اإليزابي��ث الثاني��ة، بعدما ن�رشت 
�س��ورة له��ا يف �سغره��ا وهي توؤدي حتي��ة للنازي��ن، وا�سفة ذلك 

بال�"هراء" وال�"�سخيف".

سيلفيهل تعلم في مثل 
هذا اليوم

متقاطعة كلماتالفرق اوجد 

المشروبات الغازية تؤثر سلبًا في الدماغدراسة: ذاكرة النساء أفضل من الرجالقلة حركتك تهدد مفاصلك

�أفقيًا 
�لتلفزيون يف  باب   1

مايل مردود   o للماء  وعاء   2
ن�شفى  o �لأب  جهة  من  قريب   3

4 ع�ش����بة ذ�ت �أزهار بنف�ش����جية طيب����ة �لر�ئحة ولها 
��شتخد�مات عالجية o للتعريف

o �أقدم مدينة �شكنها �لإن�شان  5 م����ن �أوقات �ل�شالة 
)يف فل�شطني(

�لطبيعة يف  �لغاز�ت  �أخف   6
دماغه من  حجما  �أكرب  عينه  طري   7

�مللم�س ناعم   o و�ملعرفة  للعلم  ملجاأ   8
 o و�ل�ش����الم  �حل����رب  موؤل����ف  رو�ش����ي  ق�ش�ش����ي   9

مت�شابهان
�لأمر ح�شم   o فرن�شي  �مرب�طور   10

عاموديًا
�لأ�شياء يف  و�لأكرب  �لرئي�شي  �جلانب   o حقه  يوؤده  مل   1

)معكو�شة( نكار�غو�  رئي�س   o �للعب  ورق  يف   2
�أح�شر  o و�حد  �شخ�س   o �ملائية  �لطيور  من   3

o فيه �شفاء للنا�س 4 �ملادة �لعطرية �مل�شتخرجة من �حلوت 
�ش����اي   o )بالجنليزي����ة(  و�ح����د   o وفرده����ا  ي����ده  �أعط����ى   5

)بالجنليزية(
 o شت����درك و�أعاد �لنظر�� o 6 درج����ة ح����ر�رة �جل����و مرتفعة

مت�شابهان
�لر�ئحة ذ�ت  �لأزهار   o لل�شوؤ�ل   7

)مبعرثة( منري   o �شديد  وقلق  خوف   8
معكو�شة( )بالجنليزية  �ل�شالمة  مع   o يعد  ومل  ذهب   9

)يف  نخل����ة  ملي����ون   40 م����ن  �أك����رث  فيه����ا  عربي����ة  دول����ة   10
مو�شوعة غيني�س(


