
دائمًا ما تاأتي الوجبات ال�رسيعة غري ال�صحية 
على راأ�س قائمة االأطعمة التي ينبغي االبتعاد 
عنه��ا. لك��ن اإىل جان��ب ذلك هن��اك ماأكوالت 
اليومي��ة  حياتن��ا  اإىل  تت�ص��لل  وم�رسوب��ات 
وي�ص��بح تناوله��ا ع��ادة دون اأن نع��ري ذل��ك 
االنتباه ال��كايف. اإليك جمموعة م��ن االأطعمة 
يت�ص��بب تناوله��ا بانتظ��ام يف تق�ص��ري الُعمر 

نتيجة اأ�رسارها لل�صحة:
�صل�ص��ة ال�ص��لطة. حتتوي �صل�ص��ات ال�ص��لطة 
على كثري من ال�صوديوم، وعنا�رس كيميائية 
عديدة تك�ص��بها النكهات اال�صطناعية، والتي 

ترتبط بخطر االإ�صابة بال�رسطان.
احل�صاء املعلب. ال�صوربة اأو احل�صاء املتوفر يف 
معلبات م�ص��در لكمية كبرية من ال�ص��وديوم، 
منكه��ات  عل��ى  حتت��وي  اأنه��ا  اإىل  اإ�ص��افة 
كيميائية تزيد ال�صهية. وحتتوي هذه النوعية 
م��ن املعلب��ات عل��ى م��ادة اإم اإ���س ج��ي التي 

يعتقد اأنها من اأ�صباب ال�صداع الن�صفي.
املخلالت. تت�صبب الكمية الكبرية من االأمالح 

الت��ي حتت��وي عليه��ا املخل��الت يف زي��ادة 
احتبا�س املاء باجل�ص��م، وزيادة خطر اأمرا�س 

ال�صغط والقلب.
اللح��وم  ه��ذه   ترتب��ط  امل�ص��نعة. 
عي��ة  لنو م��ن اللح��وم امل�ص��نعة ا

لب��اردة  وا
خن��ة  ملد ا و
دوغ  والهوت 

باأمرا�س 
لقل��ب  ا

ي  ل�ص��كر ا و
وال�رسطان.

ت  ب��ا و م�رس
الطاقة. اال�صتهالك 

املنتظ��م مل�رسوبات 
م��ن  خط��ر  الطاق��ة 
عدة جوان��ب، فهذه 
امل�رسوبات ترتبط 
ال�صكري  باأمرا�س 

والقلب وارتفاع �صغط الدم واالأرق.
االآي�س كرمي. يحت��وي االآي�س كرمي على حليب 
الد�ص��م وكول�ص��رول و�ص��كر وده��ون  كام��ل 
�ص��لبة، وهي توليف��ة متثل خط��راً على القلب 

وال�رسايني وم�صتوى ال�صكر بالدم.
عل��ى  الداي��ت.  م�رسوب��ات 
الرغ��م م��ن اأنه��ا ت��روج 
ه��ا  ر عتبا با
ت  ب��ا و م�رس
عل��ى  حتت��وي 
م��ن  اأق��ل  كمي��ة 
اأن  اإال  ال�ص��كر، 
التحلي��ة  نوعي��ة 
يف  امل�ص��تخدمة 
م�رسوب��ات الداي��ت اأكرث 
البنكريا���س،  عل��ى  خط��راً 
ال�ص��كري  مر���س  وت�ص��بب 
امل�رسوب��ات  مث��ل  مثله��ا 

الغنية بال�صكر.

   قالت وزارة الزراعة الفرن�ص��ية ، اإن فرن�صا 
ر�ص��دت �ص��اللة )اإت�س5 اإن8( �صديدة 

الع��دوى م��ن مر���س اإنفلون��زا 
ب��ط  مزرع��ة  يف  الطي��ور 

الب��الد،  ���رسق  جن��وب 
وهي اأول اإ�صابة داخل 
بل��د  باأك��ر  مزرع��ة 
يرب��ي الطيور الداجنة 
يف االحتاد االأوروبي.

ياأت��ي ذلك بع��د تاأكيد 
بال�ص��اللة  اإ�ص��ابات 

بني ب��ط بري يف �ص��مال 
فرن�ص��ا هذا االأ�ص��بوع، وبعد 

ظهور الفريو�س بعدة مواقع من 
اأوروبا.

وقالت الوزارة يف بيان اإن الفريو�س اأ�ص��فر 
ع��ن نفوق 2000 من ب��ني 5000 بطة يف 
مزرع��ة مبنطق��ة ت��ارن، واإن م��ا تبقى من 

الطيور �صتعدم يف اإطار اإجراءات وقائية.

ل��ن  فرن�ص��ا  اأن  اجلدي��د  التف�ص��ي  ويعن��ي 
ت�ص��تطيع ا�ص��تعادة مكانته��ا الدولية 
باعتباره��ا خالي��ة م��ن ه��ذه 
ال�ص��اللة �صديدة العدوى من 
اإنفلون��زا الطي��ور، وه��ي 
ته��دف  كان��ت  مكان��ة 
 3 ي��وم  ال�ص��تعادتها 
)كان��ون  دي�ص��مر 
ًتر�ص��د  مل  اإذا  االأول( 
اإ�ص��ابات جي��دة به��ذا 

الفريو�س.
الت��ي  فرن�ص��ا  وتتعاف��ى 
متل��ك اأكر عدد م��ن الطيور 
الداجن��ة يف االحت��اد االأوروبي، 
من تف�ص��ي اإنفلونزا الطيور ب�صكل وبائي 
يف جن��وب غرب البالد يف وقت �ص��ابق هذا 
العام، االأم��ر ال��ذي اأدى اإىل وقف منتجات 
البط واالأوز يف املنطقة امل�صهورة ب�صناعة 

كبد االأوز املعروف با�صم فوا غرا 
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 بعد اأن عا�صتا معًا ملت�صقتني من املعدة حيث تت�صاركان االأع�صاء 
احليوية الأكرث من عامني، �ص��تحظى كل من اإريكا واإيفا �ص��اندوفال 
اأخرياً يف ال�ص��اد�س من ال�ص��هر اجلاري بفر�صة البدء يف النمو ب�صكل 
منف�ص��ل بعد حتديد موعد جلراحة ف�ص��ل باإحدى م�صت�صفيات �صمال 
كاليفورني��ا يف الوالي��ات املتح��دة. وتق��ول اآي��دا �ص��اندوفال والدة 
الطفلتني، وهي من اأ�ص��ل مك�صيكي: "اأحلم بروؤيتهما تطوفان اأرجاء 
املن��زل كل منهم��ا يف اجت��اه. جتاوزتا كافة التوقع��ات التي كانت 
ت�ص��ري اإىل اأنهم��ا ل��ن يظال يوم��ًا واحداً عل��ى قيد احلي��اة، واأعلم اأنه 
بو�ص��عهما فعل ذل��ك". وكانت الطفلتان التواأم قد ولدتا ملت�ص��قتني 
عند الن�صف ال�ص��فلي من ال�صدر واملعدة وتت�صاركان الكبد واملثانة 
واإح��دى ال�ص��اقني، وحتظي��ان باحتم��االت %70 للنج��اة، وفق��ًا 
لالأطباء.  ومن املنتظر اأن ي�صارك يف اجلراحة، التي �صت�صتغرق نحو 
16 �ص��اعة حوايل 50 طبيبًا ومتخ�ص�ص��ًا، وذلك مب�صت�صفى ال�صيل 
ب��اكارد لالأطف��ال مبنطق��ة بالو األت��و يف والي��ة كاليفورنيا. وعقب 
اجلراحة، �ص��يتعني على الطفلتني اخل�ص��وع ل�صل�ص��لة م��ن العمليات 

الإعادة ت�صكيل بع�س االأع�صاء وكذلك احل�صول على عالج.

كاريكاتير

هذه الزاوية لرصد اهم القضايا 
والتعليقات التي يتندر بها العراقيون عبر 

مواقع التواصل االجتماعي 

قالوا في صفحاتهم:

علي �صام 
كنت ا�ص��تمع اىل الراديو الرنويجي وانا �صخ�ص��يا من ع�صاق 
الراديو والرامج التي يقدمها الرنويجيون وطريقة حديثهم 

عن االأ�صياء واملوا�صيع التي يختارونها.
مو�ص��وع اليوم كان عن و�صول جهاز الت�صجيل اىل الرنويج 
وجهاز الت�ص��جيل ه��ذا لي�س قدمي��ا ابدا واأول اال�ص��كال التي 
و�ص��لت اىل بي��وت االأغنياء جدا كانت ق��د طورت يف املانيا 
يف عام 1930 اأي اإننا كب�رس ال منلك ت�ص��جيال �ص��وتيا اأقدم 

من مائة عام!
حتدث��ت مقدم��ة الرنام��ج م��ع عوائ��ل م��ن مناط��ق البالد 
و�ص��األتهم عن ذكرياتهم مع جهاز الت�ص��جيل فكان امل�صرك 
بالردود هو اإن النا�س ت�ص��وروا اإن هذا اجلهاز ي�صمح لهم ان 
ي�صجلوا اأ�صواتهم كمذيعي التلفزيون والراديو ولهذا فقد قرر 

كل منهم اأن ي�صجل �صيئا مهما عن راأيه بالعامل.
�ص��ارك الرنامج عددا من الت�صجيالت وكان منها رجل كتب 
ق�ص��يدة وعمل عليها ل�ص��هر كامل من اأجل ان يقراأها جلهاز 
ت�ص��جيله وكانت هناك اأم �صجلت جل�ص��ة مع اطفالها الثالثة 

يخرون فيها بع�صهم اإن هذه ر�صالة منهم اىل امل�صتقبل.
تذكرت ت�صجيال قدميا جلد اأمي يتكلم فيه عن ع�صقه لزوجته 
الثاني��ة الت��ي تزوجه��ا بع��د اأربعني ي��وم من م��وت زوجته 

االأوىل!
هناك اأ�ص��ياء اإن�صانية رائعة يف هذا العامل وانا متاأكد اإن من 
املمكن انتاج برنامج عاملي عن تاأريخ جهاز الت�ص��جيل يف 
البيوت واال�صياء التي �ص��جلها العراقي وال�صعودي واالإيراين 

وامل�رسي واليوناين.

زيد احللي 
امل�صمول بهذا املن�صور .. مقدمات الرامج اي�صا!!

منذ مدة طويلة ، رغبُت اال�ص��ارة اىل هذا املو�ص��وع ، غري ان 
اخلج��ل منعني ، لكن االمعان يف احلالة ، وات�ص��اع رقعتها ، 
جعلني ، اتوكل على اهلل واقول : عيب على قنواتنا الف�صائية 
، اال���رسار يف براجمه��ا ) االجتماعي��ة ( ال�ص��يما املتعلق��ة 
بال��زواج و�ص��بل جناح��ه ، وامل�ص��اكل الت��ي جتاب��ه احلي��اة 
اال�رسية ، ون�ص��ائح االمومة ، وغريها م��ن اال�رسار العائلية 
، ح��ني ت�صت�ص��يف ، ن�ص��اء مل يحم��ل ا�ص��بعهن االي�رس خامت 
ال��زواج ، ذات وج��وه ملطخة باألوان الطيف ال�صم�ص��ي ، حتت 
م�ص��ميات ) باحثة اجتماعي��ة ( و ) دكتورة يف املجتمع ( او 

) خبرية(. 
ان احلي��اة اال�رسية جتربة ، وخري من يتحدث فيها ، وعنها ، 
ن�صاء واعيات ، ربات اأ�رس ناجحة ، وما اكرثهن يف حميطنا 
الرب��وي والطب��ي واملجتمع��ي ، ولي�ص��ت هاويات لل�صا�ص��ة 

واال�صواء واقتنا�س م�صاهد اعزب!

اجمل تعليق على الفيسبوك
 يقولون : العاملمَ قرية �صغرية ..

واقول لهم جميعا :وبالدي ، وبالرغم من كل �ص��يء ، وحدها 
..عاملمَ !

شرب الكثير من الماء أثناء المرض 
ليس جيدًا دائمًا!

نهاية اإلضراب
 السويدي العام

لهذا السبب 
ال تخلد للنوم وأنت غاضب

 على عك�س الن�ص��يحة ال�ص��ائعة التي ي�ص��معها املر�ص��ى عند زيارة 
الطبي��ب، قالت نتائج تقرير طبي جديد اإن هذه الن�ص��يحة التقليدية 
ق��د ال تك��ون منا�ص��بة، واإنها تتطل��ب مزيداً م��ن املراجع��ة. وكانت 
ه��ذه الن�ص��يحة قد حتولت اإىل تقلي��د منذ اأجي��ال، وارتبطت بعدوى 

االإنفلونزا التي تت�صبب يف فقدان اجل�صم لقدر من ال�صوائل.
وا�ص��تندت الن�ص��يحة الطبية التقليدي��ة ب�رسب الكثري م��ن املاء اإىل 
فك��رة اأن املاء ال ي�رس اجل�ص��م، لكن وفقًا لتقري��ر ن�رسته جملة "بي 
اإم ج��ي" الطبية ميكن اأن يوؤدي �رسب الكثري من املاء اإىل انخفا�س 

ن�صبة ال�صوديوم يف اجل�صم.
وُتع��رف حالة انخفا�س ال�ص��وديوم نتيجة �رسب الكثري من املاء ب� 
"ت�صمم املاء"، وينخف�س فيها معدل وحدات ال�صوديوم اإىل اأقل من 

125 وحدة يف كل لر من الدم.
ومن احلاالت التي اأ�ص��ار اإليها التقرير ما تعر�ص��ت له امراأة عمرها 
59 عامًا كانت م�ص��ابة بالتهاب يف امل�ص��الك البولية، وُن�ص��حت 
ب���رسب الكث��ري م��ن امل��اء، واأدى ذل��ك اإىل تده��ور حال��ة االلته��اب 

وانت�صاره، اإىل جانب هبوط ن�صبة ال�صوديوم يف ج�صمها.

1870 - اإمراط��ور فرن�ص��ا نابليون الثالث ينهزم اأم��ام القوات االأملانية 
ويقع اأ�صري يف يد االأملان.

اإي�صتمان كوداك. اإي�صتمان ي�صجل املاركة التجارية  1888 - جورج 
1909 - نهاية االإ�رساب ال�صويدي العام.

1932 - فرن�صا وبولندا توقعان على اتفاقية للم�صاعدة املتبادلة بينهما.
1948 - امللك��ة فيلهامين��ا ملك��ة هولن��دا تتن��ازل ع��ن العر���س البنتها 

جوليانا والتي اأ�صبحت تلقب بامللكة جوليانا.
1953 - انعق��اد ال��دورة االأوىل »ملجل���س الدف��اع العربي امل�ص��رك« يف 

القاهرة.
1977 - ان�صمام جيبوتي اإىل جامعة الدول العربية.

1990 - الرئي�س االأمريكي جورج بو�س يعفي م�رس من ديونها الع�صكرية.

1998 - تاأ�صي�س حمرك البحث غوغل على يد �صريجي برين والري بايج.
2013 - اإبراهيم اأبو بكر كيتا يتوىل من�صب رئا�صة مايل كخام�س رئي�س 

ملايل خلفا لديونكوندا تراوري.
2014 -ُعلماء اآثار ُيعلنون اكت�ص��افهم اأقدم عمٍل فنٍي جتريدٍي ُين�صب اإىل 

اإن�صان نياندرتال يف كهف گورام البحري، بجبل طارق.

ح��ذرت درا�ص��ة �ص��ينية حديث��ة م��ن اخلل��ود اإىل الن��وم بع��د التعر�س 
لالنفع��ال اأو الغ�ص��ب اأو روؤية م�ص��اهد مفزعة، م�ص��رية اإىل اأنها توؤدي 
اإىل تعزيزه��ا داخل الدماغ، حي��ث تتم اإعادة ترتيب االأحداث ال�ص��لبية 
وحفظها داخل الذكرة، ما يوؤثر على �صحة االإن�صان البدنية والنف�صية. 

م��ن املعروف اأن النوم يلعب دوراً حا�ص��مًا يف الذاكرة، اإذ ي�ص��اعد على 
اإعادة تنظيم املعلومات وتخزين الذكريات �ص��من عملية تعرف با�صم 
"االندم��اج" اأو "التوحي��د"، حيث فح�س الباحث��ون يف جامعة بكني 
ال�ص��ينية تاأث��ري اندماج الن��وم والذاكرة عل��ى قمع الذكريات ال�ص��لبية 
والتخل�س منها. واخترت الدرا�ص��ة العملية االأ�صا�ص��ية التي حتدث يف 
الدم��اغ لقمع الذكريات ال�ص��يئة، والتي �ص��ملت 73 م�ص��اركًا، حيث مت 
تدريب امل�ص��اركني على حف��ظ 26 زوج من ال�ص��ور، تتاألف من وجوه 
حماي��دة و�ص��لبية مثل جث��ث حيوان��ات، خللق ذاك��رة مليئة بال�ص��ور 
املزعجة وال�صلبية. واأثناء الدرا�صة طلب منهم ا�صتعادة ال�صور املتعلقة 
بالوجوه، وبعد فرة ا�ص��راحة، عر�ص��ت عليهم ال�صور املحايدة وطلب 
منه��م حماول��ة ن�ص��يان ال�ص��ور املزعجة، وا�ص��تمر امل�ص��اركون اإعادة 

املحاوالت على مدار يومني، بح�صب �صحيفة ديلي ميل الريطانية.

سيلفيهل تعلم في مثل 
هذا اليوم

متقاطعة كلماتالفرق اوجد 

جراحة دقيقة لتوأم سيامي فرنسا ترصد فيروس إنفلونزا الطيور في مزرعة بط
في الواليات المتحدة
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