
   قال��ت خب��رة الإدم��ان الأملانية 
الف��رة  اإن  بارت���ش  غابريي��ا 
اخلالي��ة م��ن التوت��ر النف�سي تعد 
وقتًا مثاليًا لاإقاع عن التدخني، 
لأنه ي�سع��ب على املدخن القيام 
بذلك، اإذا كان يواجه م�ساكل يف 

العمل اأو مع �رشيك احلياة.
واأ�ساف��ت بارت���ش اأن��ه يف حال 

اتخاذ قرار الإق��اع عن التدخني، 
الف��ور  عل��ى  تطبيق��ه  فينبغ��ي 

كل  لأن  �س��ارم،  وب�س��كل 
تدخينه��ا  يت��م  �سيج��ارة 

حتف��ز م��ا يع��رف 
ة  ك��ر ا بذ "

الإدمان".
ك��ي  و

ي�سم��د 
خ��ن  ملد ا
م  م��ا اأ

فينبغ��ي  الإغ��راءات، 
اإخب��ار  علي��ه 
واأ�سدقائ��ه  اأقارب��ه 
بق��راره  ومعارف��ه 
م��ن  يطل��ب  واأن 
منه��م  املدخن��ني 
ع��دم التدخني يف 

وجوده.
 

وميك��ن مواجه��ة الرغب��ة امللح��ة يف 
التدخ��ني يف املواق��ف اليومي��ة، التي 
تدخ��ني  اإىل  املدخ��ن  فيه��ا  يحت��اج 
�سيجارة، من خال الإلهاء خال ثاث 
دقائ��ق، وهي امل��دة، الت��ي ت�ستغرقها 
وله��ذا  املتو�س��ط.  يف  الرغب��ة  ه��ذه 
الغر���ش، ميك��ن مثًا ت�ستي��ت النتباه 
الرادي��و  امل��دة بت�سغي��ل  خ��ال ه��ذه 
واحت�س��اب عدد املرات، الت��ي ذر فيها 

املذيع كلمة "اأنا" اأو "هو". 
وللم�ساعدة على اللتزام بقرار الإقاع 
عن التدخني، ميك��ن يف البداية اللجوء 
ملواجه��ة  النيكوت��ني  ل�سق��ات  اإىل 
الآثار النف�سية واجل�سدية املرتبة 
علي��ه، م��ع النتب��اه اإىل �رشورة 
اأ�سابي��ع  لب�سع��ة  ا�ستعماله��ا 
فق��ط؛ نظرا خلطر وقوع املدخن 
لاإدم��ان  فري�س��ة  ال�ساب��ق 

اجل�سدي لها.

 ك�سف��ت درا�س��ة حديثة اأن مئ��ات الطيارين 
يف جمي��ع اأنح��اء الع��امل يعانون من 

الكتئ��اب، لكنه��م ل يبحث��ون عن 
م�ساعدة طبية خوفًا من حدوث 

م�سكات توؤثر على عملهم.
الت��ي  الدرا�س��ة  واأظه��رت 
هارف��ارد  جامع��ة  اأجرته��ا 
يف  ون�رشته��ا  الأمركي��ة 
"اإنفايرومنت��ال  دوري��ة 

هيلث" اأن��ه مت ر�سد عامات 
على الإ�ساب��ة بالكتئاب لدى 

اأك��ر م��ن %10 م��ن الطيارين 
ع��ر  الدرا�س��ة  يف  �سارك��وا  الذي��ن 

الإنرنت دون الك�سف عن هويتهم.
وقال املعد الرئي�س��ي للدرا�سة، الأ�ستاذ امل�ساعد 

اأن  "اكت�سفن��ا  اآلن  جوزي��ف  هارف��ارد  جامع��ة  يف 
الكثر م��ن الطيارين، الذين ميار�س��ون عملهم حاليًا، 
يواجه��ون اأعرا���ش اكتئ��اب، وم��ن املحتم��ل اأنهم ل 
يبحث��ون ع��ن اأي م�ساع��دة خوفًا من تاأث��رات �سلبية 

على �سرتهم املهنية".
واأ�س��اف اآلن "هن��اك �ساتر من 
ال�سم��ت يحي��ط بامل�سكات 
مق�س��ورة  يف  النف�سي��ة 
اأن  مو�سح��ًا  القي��ادة"، 
اإع��داد ه��ذه الدرا�سة مل 
يكن �سهًا ب�سبب خوف 

الطيارين من الو�سم.
بيان��ات  وبح�س��ب 
ال�سح��ة  منظم��ة 
نح��و  يع��اين  العاملي��ة، 
350 ملي��ون �سخ���ش يف 

العامل من الكتئاب.
اأمل��اين  طي��ار  م�ساع��د  اأن  يذك��ر 
مري�ش نف�سيًا اأ�سق��ط عمداً طائرة ركاب 
تابع��ة ل�رشكة "جرمان وينجز" الأملانية على جبال 
الأل��ب الفرن�سي��ة يف مار���ش )اآذار( 2015، م��ا اأ�سفر 
ع��ن مقتل كافة من كانوا على منت الطائرة، وعددهم 

150 �سخ�سًا.
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خ��ال موا�سم اأكل احللوي��ات مثل الأعي��اد والحتفالت 
علي��ك النتب��اه ل�سح��ة اأ�سنان��ك بدرجة اأك��ر، لأن كمية 
ال�سك��ر الت��ي ت�ستهلكه��ا ترتف��ع. وي�س��دد اأطب��اء الأ�سنان 
عل��ى ���رشورة مراقبة م��ا تاأكل��ه يف مثل ه��ذه املوا�سم، 
بحيث تك��ون الختيارات منا�سبة ف��ا تت�سبب يف زيادة 
م�س��اكل احل�سا�سي��ة اأو الت�سو�ش. بع���ش الأ�سخا�ش مثًا 
ل تنا�سبه��م امل�رشوبات ال�سكرية، والبع���ش الآخر تتاأثر 

اأ�سنانه اإذا تناول حلوى لزجة اأو مطاطية.
اإلي��ك اأه��م الن�سائ��ح الواج��ب اتباعه��ا يف موا�س��م اأكل 

احللوى:
* اغ�س��ل اأ�سنان��ك بانتظ��ام، لك��ن ل ُتط��ل ف��رة غ�سلها. 
احل��د الأق�سى ح�س��ب تو�سيات اجلمعي��ة الأمركية لطب 

الأ�سنان 3 دقائق.
 * بالن�سب��ة للم�رشوبات اجع��ل الأولوية لل�ساخن خا�سة 
يف ال�ستاء، ولي�ش البارد، وجتّنب م�رشوبات ال�سودا التي 

حتتوي حم�سيات.
* يف اأي��ام ال�ستاء حتت��اج اإىل تقليل مدخات ج�سمك من 
ال�سكري��ات، وزيادة ���رشب املاء. اأما العك���ش فيوؤدي اإىل 

زيادة الت�سو�ش.

كاريكاتير

هذه الزاوية لرصد اهم القضايا 
والتعليقات التي يتندر بها العراقيون عبر 

مواقع التواصل االجتماعي 

قالوا في صفحاتهم:

ق�سة طفلة و�سابط يف املو�سل..
كانت حتت�سن اأخيها ال�سغر.. رغم �سغرها

حتاول اأن حتتويه بكلتا يديها.. 
كلم��ا حاولن��ا القراب منه��ا ترمينا باحلج��ارة وكل �سيء يوجد 
حوله��ا. كانت متعبة وال��راب مياأ وجهها.. �سغرة هي لدرجة ل 

ميكن اأن تركها لوحدها..
ذهلن��ا اأي��ن هم اأهلها وماذا حدث لهم؟! وما الذي اأتى بها اىل هذه 

القطعة من الأر�ش!!
اأحطناها من كل جانب، وكاأنها ماك نزل من ال�سماء، ونحاول اأن 

نترك به ون�ساأل اهلل اأن يرحمنا من اأجله..!
تركناها ته��داأ، وكلما تقدمنا نحوها رمتن��ا باحلجارة، وال�سغر 

نائم يف حجرها الذي بالكاد يحتويه..
احرن��ا ماذا نفعل؟! �سحيح اأن احلج��ارة ل توؤذينا، لكنني �سعرت 
باأنن��ا اإن اقربنا اك��ر منها قد ت�سعر اأنها خ���رشت احلياة وفقدت 

كل �سيء..
انتظرن��ا اىل اأن نف��دت احلجارة املحيطة به��ا.. انك يف حرب وكل 
م��ا لديك بندقية ورائحة الب��ارود التي اأزكمت النوف وطغت على 
امل��كان؟! لي���ش لديك لعبة او �س��يء ميكنك اأن ته��دئ به روع هذه 
ال�سغرة.. هناك من بكى على هذا املوقف الذي لن اأن�ساه اأبدااا....

تقدمت نحوه��ا بخطوات هادئة وبكام عطوف طي��ب.. واأنا اأقول 
لها بلهجتنا ))باباتي تعايل لتخافني(( 

لحظ��ت اأنني كلما تقدمت منه��ا اأكر كلما مللمت ج�سد اأخيها كي 
ت�سم��ه اليها.. اأ�سبحت امل�سافة قريبة جدا. و�سعت يدها ال�سغرة 

اأمام وجهها
وقالت ))لتقتلني عمو((. اأدمعت عيني وقلت لها: لن اأقتلك.. بل اأنا 
هنا كي اأخ��ذك اىل البيت.. جل�ست اأمامها جل�س��ة القرف�ساء والكل 

من حويل ينتظر ما �سيحدث. انه موقف يحدث يف العمر مرة..
قلت لها؛ اأين اأهلك واأين والدك ووالدتك..

قالت: ))كتلهم داع�ش ((
تخيل��ت منظره��ا وه��ي ت�سر و�س��ط هذا ال��ركام والدم��ار مع هذا 
ال�سغ��ر.. ر�سم��ت باأنامل يدي عل��ى الرمال الت��ي امامها مامح 

لعبة. نظرت هي اىل الر�سم وقلت لها: هل حتبني اللعبة؟
ابت�سمت وقالت: ))اأي عمو((..

قل��ت لها: تعايل كي اأعطيك لعب��ة اأنت وال�سغر الذي معك.. نظرت 
ايلَّ ويف داخله��ا األف األف �سوؤال، واأن��ا اأنتظر قرارها.. قد ي�ستغرب 
البع���ش ويقول ال��ذي قاتل الدواع���ش ينتظر قرار طفل��ة..!! نعم يا 

�سادة اأنتظر قرارها فما مرت به ل ميكن اأن يحكى..
وقفت وم�سكت يد اخوها بعد اأن اأوقفته ونف�ست ثوبها من الرمال 

وكاأنها نف�ست الهم الذي يف داخلي عليها..
مل�ست يدي وبداأت ت�سر..

قالت: ))عمو اأخويا جوعان((
قلت لها ل تقلقي.. حملتها وحملت اأخيها وم�سيت

واأنا اأفكر.. ترى مالذي يحدث يف بلدي؟!!!!!!!

اجمل تعليق على الفيسبوك

-التكاف��ل والعط��اء عامل��ني مهم��ني ج��دا يف ا�ستم��رار املجتمع 
وا�ستقراره، فا يوجد جمتمع يقوم على الأنانية والنعزال.

 -اخل��رة احلقيقي��ة ل ُتكت�س��ب من خ��ال ما مُيّر ب��ه الإن�سان يف 
حياته، بل مبا يفعله بتلك املعوقات التي مير بها.

أكل الحلويات
 يؤثر على الرضاعة الطبيعية

اليابان تصبح
 عضوا في األمم المتحدة

السعادة والمظهر
 الصحي يرتبطان بطول العمر   

م��ن املعروف اأن الر�ساعة الطبيعية هي اأهم واأف�سل و�سيلة لتغذية 
الطفل خال الأ�سهر ال� 6 الأوىل بعد ولدته، على اأن ي�ستمر العتماد 
عل��ى حليب الأم مع مغذيات اأخرى حتى 12 �سهراً. وعلى الرغم من 
حم��اولت ���رشكات اإنت��اج حليب الأطف��ال عمل تركيب��ات م�سابهة 
للحليب الطبيعي اإل اأن حليب الثدي يظل الأف�سل لأنه يحمي الطفل 
م��ن اأمرا�ش ال�سكري يف امل�ستقب��ل. ولأن حليب الثدي يتاأثر ببع�ش 
م��ا تاأكله الأم، تقلق بع���ش الأمهات الاتي تع�سقن اأكل احللوى من 

تاأثرها على احلليب الطبيعي.
ل��ن يوؤثر اأكل احلل��وى وال�سكريات على مكونات حلي��ب الثدي، لكن 

الأف�سل ل�سحتك اأكل الفواكه
يحت��وي كل ملليل��ر م��ن حلي��ب الأم عل��ى 0.65 �سع��رة حراري��ة، 
وت�س��كل الدهون ن�سبة 50 باملائة من ه��ذه ال�سعرات. وتعتر ن�سبة 
الروت��ني يف حلي��ب الثدي اأقل من ن�سبت��ه يف احلليب ال�سطناعي، 
اأما معظ��م الكربوهيدرات فتاأتي من الاكتوز والت��ي ت�سّمى اأحيانًا 
"�سّك��ر احللي��ب". اإىل جانب ذلك يحت��وي حليب الثدي على معادن 

وفيتامينات.

-1865 الوليات املتحدة حترم العبودية.
1892 - بدء اأول عر�ش لك�سارة البندق التي األفها ت�سايكوفي�سكي 

يف م�رشح مارين�سكي ب�سانت بطر�سرغ رو�سيا.
1956 - اليابان ت�سبح ع�سًوا يف الأمم املتحدة.

ال�سي��ادة  اإجنل��را تعل��ن احلماي��ة عل��ى م���رش وتنه��ي   - 1914
العثمانية عليها.

1941 - الق��وات الياباني��ة تنزل على �سواطئ هونغ كونغ وتقوم 
ب�سل�سل��ة م��ن املذابح املريعة حت��ى ا�ست�سلمت املدين��ة بالكامل يف 

يوم عيد املياد.
2008 - حمكم��ة جرائم احلرب حتك��م بال�سجن مدى احلياة على 
القائ��د ال�سابق للجي���ش احلكوم��ي الكولونيل ثينو�سي��ت باجو�سورا 
بع��د اإدانته بارتكاب جرائم الإبادة اجلماعية يف رواندا عام 1994 

وراح �سحيتها نحو -800األف �سخ�ش.
فل�سطيني��ًا ا�ستكم��اًل  اأ�س��راً   550 2011 -اإ�رشائي��ل تف��رج ع��ن 
ل���1027 م��ن �سفقة تب��ادل الأ�رشى م��ع حركة حما���ش املعروفة 

ب�سفقة �ساليط

قال��ت نتائ��ج درا�س��ة جديدة اإن هن��اك كثر م��ن الأدلة التي تدع��م العاقة 
ب��ني املظه��ر ال�سح��ي للج�س��م والوج��ه وبني ط��ول العم��ر. ويعن��ي ذلك اأن 
التف��اوؤل مي�سح اأث��ر ال�سغوط والإجه��اد، واأن التغذية اجلي��دة حت�ّسن القدرة 
البدني��ة، وكل ه��ذه العوام��ل احلياتية ت�سب يف خانة تقلي��ل خطر الإ�سابة 
بالأمرا���ش املزمن��ة والوف��اة املبكرة. كلم��ا طالت الفرة الت��ي تغلب فيها 
امل�ساع��ر الإيجابية عل��ى الإن�سان كلما كانت �سحت��ه اأف�سل، وقّلت خماطر 
الأمرا���ش املزمنة والوفاة ومل يكن مبق��دور الدرا�سات ال�سابقة التو�سل اإىل 
نتيجة حا�سمة عن العاقة بني املظهر ال�سحي وطول العمر لأن ذلك يتطلب 
متابع��ة امل�سارك��ني يف الدرا�سة ل�سن��وات طويلة. لذا، ق��رر فريق البحث من 
جامعة كوليج اأوف لندن حتت اإ�رشاف الروفي�سور اأندرو �ستبتو اإجراء بحث 

طويل الأمد ملتابعة امل�ساركني يف الدرا�سة خال عدة حمطات حياتية.
وبح�س��ب الدرا�سة اجلديدة التي ُن���رشت يف دورية "بي اإم جي" العلمية متت 
درا�سة 10 اآلف رجل وامراأة يف منت�سف العمر خال الفرة ما بني 2002 
و2013. وتب��ني اأن الذي��ن يتعر�س��ون مل�ستويات اأقل م��ن الإجهاد والتوتر 
وال�سغوط كان مظهرهم اأكر �سبابًا ون�ساطهم اأكر حيوية، واأنهم كانوا اأقل 
عر�سة للوفاة بن�سبة 24 باملائة مقارنة مبن كانوا اأقل ا�ستمتاعًا بحياتهم.

سيلفيهل تعلم في مثل 
هذا اليوم

متقاطعة كلماتالفرق اوجد 

ما الوقت المثالي لإلقالع عن التدخين؟كيف تهتم بصحة أسنانك في مواسم أكل الحلوى؟دراسة: الكثير من الطيارين يعانون من االكتئاب 

�أفقيًا 
�حلالين لعا�صي  �لفني  �للقب   1

ل�صباح �لفني  �للقب   2
عتاب فيه  كالما  لها  �أقول   3

4 ن�صف طويل o عقل o �صعور ومتن 
بتح�صن �حلال )معكو�صة(.

�لعربي �لغناء  قي�صر  �لفني  لقبه   5
لبيب. ن�صف   o يد   o مت�صابهان   6
�لعرب �صتار  �صوبر  �لفني  لقبها   7

�أعطاه م���ا يجعله   o 8 ن�ص���ف �صج���ال 
يق�صي وقته

�له�صبة �لفني  لقبه   9
جنم �لأغنية �لعربية  10

عموديًا
عودة. ن�صف   o كبده  يف  ي�صيبه   o هرب   1

�صئم  o �ل�صيم  نف�صه  على  ياأبى  �لذي   2
عائلي  o و�أخاف  روع   3

4 �أدو�ت ن�صتخدمها لل�صعود �إىل �أعلى و�لنزول 
مرتفعة �ماكن   o

ن�ص���ف   o مطل���ق(  )مفع���ول  وقت���ال  �لتحام���ا   5
قادت.

بالعناية و�لرعاية  تعهد   o )مبعرثة(  �لنخيل  ثمر   6
و�ل�صرف )معكو�صة o �نت )بالجنليزية(.

بالر�صف. يقوم  �لذي   o �لغرور  �أ�صابه   7
�لذهبية �لنجمة  �لفني  لقبها   8

)بالعامية( �لهبل  كثري   o جو�ر  ن�صف   9
�صدر  o )مبعرثة(  بر�ءة   10


