
اأو�شحت درا�شة اأن النا�س الذين ي�شعرون 
بتف��اوؤل جت��اه امل�شتقب��ل تزي��د فر�شهم 
للحي��اة لع���رات ال�شنني بع��د اإ�شابتهم 
باأزمة قلبية لأول مرة مقارنة مع من هم 

اأقل تفاوؤًل.
ق��ال الباحث��ون يف دورية ماي��و كلينيك 
برو�شيدنغ��ز اإن نتائ��ج درا�شته��م ح��ول 
تاأث��ر نف�شية امل��رء وروؤيت��ه للعامل على 
�شحته بعد اإ�شابته باأزمة قلبية، ل تثبت 
اأن التفاوؤل يطيل احلياة لكن على الأطباء 
درا�ش��ة اإ�شاف��ة تدري��ب املر�ش��ى خالل 
فرتة النقاهة بعد الإ�شابة باأزمات قلبية 

على التفاوؤل. 
وملعرف��ة ال�شل��ة ب��ني التف��اوؤل واحلياة 
الأط��ول بعد الإ�شاب��ة باأزمة قلبية در�س 
الباحث��ون 664 �شخ�ش��ًا اأعماره��م اأقل 
م��ن 65 عامًا يف عامي 1992 و1993 
عندم��ا اأ�شيب��وا باأول اأزم��ة قلبية. وكان 
متو�شط العمر عن��د التعر�س لأزمة قلبية 

52 عامًا و%15 منهم من الن�شاء. 
واأثن��اء وجوده��م يف امل�شت�شف��ى خ��الل 
امل�شارك��ون يف  النقاه��ة خ�ش��ع  ف��رتة 
الدرا�ش��ة اإىل اختب��ار للتكي��ف مع احلياة 
قام بقيا�س امل�شتوى الع��ام لتفاوؤلهم اأو 
ت�شاوؤمهم. وتاب��ع الباحثون احلالت يف 
ع��ام 2015 ملعرف��ة من منه��م ما زال 
على قيد احلي��اة وتو�شلوا اإىل اأن 284 
�شخ�ش��ًا اأو %43 م��ن امل�شارك��ني يف 

الدرا�شة ماتوا. 
عنا���ر  ع��دة  بح��ث  وبع��د 
مث��ل ال�ش��ن والن��وع والتعليم 

اإ�شاف��ة  والتدخ��ني  والوظيف��ة 
مث��ل  النف�شي��ة  العوام��ل  اإىل 

املحيطني  وت�شجيع  الكتئاب 
الباحثون  باملري�س، تو�ش��ل 
كان  الذي��ن  النا���س  اأن  اإىل 

يف  الأول  الثل��ث  يف  ترتيبه��م 
م��ع  التكي��ف  اختب��ار  نتيج��ة 

احلي��اة ال��ذي خ�شع��وا ل��ه زادت لديه��م 
فر�ش��ة احلياة مل��دة اأطول بع��د الإ�شابة 
باأول اأزمة قلبية عمن 
جاءوا يف اجلزء 
الأدنى اأو يف 

املنت�شف.

   ميت��از البن��دق بنكه��ة ممي��زة ت�شيف 
كث��راً اإىل املخب��وزات وال�شوك��ول 

تن��اول  ميك��ن  كم��ا  والكع��ك. 
اأو  خفيف��ة  كوجب��ة  البن��دق 

اإ�شافت��ه اإىل ال�شلط��ات لأنه 
ملغذي��ات  جي��د  م�ش��در 
هام��ة؛ فه��و يحت��وي على 
اإىل  والألي��اف  الربوت��ني 
املع��ادن  بع���س  جان��ب 

وم�ش��ادات  والفيتامين��ات 
الأك�شدة.

القيم الغذائية. حتتوي كل ح�شة 
)28 غرام��ًا( م��ن البندق على 178 

�شعرة حرارية، وتزّود اجل�شم ب� 4 غرامات 
م��ن الربوتني، و5 غرامات من الكربوهيدرات، و2.7 

غرام من الألياف الغذائية.
وميتاز البندق عن غره م��ن املك�رات مبحتواه من 
م�شادات الأك�شدة التي تنتمي ملجموعة الفالفونويد، 
وتدعم هذه امل��واد وظائف الدم��اغ، وحت�ّشن الدورة 

الدموية، وتخّفف اأعرا�س احل�شا�شية.
الده��ون. من اأهم فوائ��د البندق اأنه 
م�ش��در للده��ون اجلي��دة الت��ي 
تغ��ّذي القلب وتقل��ل الأ�رار 
كم��ا  له��ا.  يتعر���س  الت��ي 
يحتوي البندق على حم�س 
يخّف���س  ال��ذي  الأولي��ك 
الكول�شرتول ال�شار، ويرفع 
م�شتوى الكول�شرتول اجليد.

واملع��ادن.  الفيتامين��ات 
البن��دق م�شدر جيد لفيتامني 
املغذي��ات  م��ن  وه��و  "اإي" 
والأظاف��ر.  للب���رة  الأ�شا�شي��ة 
كم��ا يحت��وي عل��ى فيتام��ني "ب" الذي 
ي�شاع��د عل��ى حت�ش��ني اله�ش��م والتمثي��ل الغذائ��ي. 
ويحتوي البن��دق اأي�شًا على البوتا�شيوم والكال�شيوم 
واملغني�شي��وم، وهي معادن �روري��ة ل�شبط �شغط 
ال��دم، ل��ذا يعت��رب البن��دق بدي��اًل �شحي��ًا للوجب��ات 

اخلفيفة الأخرى مثل البطاط�س )ال�شيب�س(.
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اآي�شل��ر  الأملاني��ة كري�شت��ني  الطبيب��ة     قال��ت 
اإن ال��ربودة ال�شدي��دة تهاج��م امُل�شن��ني ب�شف��ة 
خا�ش��ة نظ��راً لقل��ة حركتهم، مما يوؤث��ر بال�شلب 
عل��ى �ريان ال��دم، بالإ�شافة اإىل قل��ة الأن�شجة 
الدهني��ة حت��ت اجلل��د وتراج��ع الكتل��ة الع�شلية 

لديهم. 
كم��ا ق��د يرجع ال�شع��ور بال��ربودة ال�شدي��دة اإىل 
ق�ش��ور يف وظيفة الغ��دة الدرقي��ة، ول �شيما اإذا 
كان امل�شن��ون ي�شع��رون بال��ربودة ال�شديدة يف 

ال�شيف اأي�شًا. 
وملواجه��ة الربودة ال�شديدة، تن�شح اخت�شا�شي 
ط��ب ال�شيخوخة اآي�شلر امل�شنني بارتداء املالب�س 
الثقيل��ة يف ال�شت��اء، م��ع مراع��اة تدفئ��ة اليدين 
والقدمني ب�شفة خا�شة. كما ينبغي اإتباع نظام 
غذائ��ي متوازن وتن�شي��ط عملية �ريان الدم من 
خالل ممار�ش��ة متارين تقوية الع�شالت وزيارة 

حمامات ال�شاونا بعد مراجعة الطبيب

كاريكاتير

هذه الزاوية لرصد اهم القضايا 
والتعليقات التي يتندر بها العراقيون عبر 

مواقع التواصل االجتماعي 

قالوا في صفحاتهم:

علي �شام 
من يربي طفال يتعلم اأ�شياء كثرة مل يكن يفكر بها.

فج��اأة تكت�شف اإن طفلتك ق��د بالت على الأر�س وعلي��ك اإن تطمئنها اإن 
هذه حالة حتدث اأحيانا ولي�س هناك اأي داعي للقلق ثم حتتاج ان تخلع 

ثيابها وتغ�شلها وتغرها وتعود لتم�شح الأر�س وتنظفها.
اأحيانا ت�شع طفلتي لقمة كبرة يف فمها فال ت�شتطيع ان مت�شغها وانا 
اأ�شبح��ت ات���رف بتلقائية كاملة وا�شع يدي ام��ام فمها واأخربها ان 

عليها ان تخرج الطعام يف يدي.
هذه لي�شت �شوى اأ�شياء ب�شيطة وقليلة يعرفها اأي ان�شان تعامل مع طفل 

وبالطبع فاإن هذه الأ�شياء تتعقد كثرا اإن كان الطفل معاقا او عليال.
يف جتربت��ي مع طفلتي وجدت اإنن��ي ل ات�شايق ابدا بل اأجد اأن جتفيف 
الأر�س واجبي وجزء من عنايتي وحمبتي لها لكنني اأحيانا وانا ام�شح 
الأر���س اأفك��ر "ماذا كنت �شاأفعل ل��و اإن �شخ�شا غريبا ج��اء وبال على 

ار�س غرفتي ثم رحل؟".
لب��د اإن الإجاب��ة �شتكون اإن علّي ان اأنظ��ف الأر�س ول بد اإنني �شاأكون 

مزعوجا ومت�شايقا وم�شمئزا لكن ما هو ال�شبب؟
اكي��د اإن ال�شبب هو اإنني ل اأحب هذا ال�شخ�س املعتدي كما اأحب طفلتي 
وه��ذا الف��رق يف احل��ب يجعلني اعم��ل ذات ال�ش��يء مرة بف��رح واأخرى 

بغ�شب.
اأن��ا اأمتنى اأن اأك��ون قادرا على اأن اعمل ما اأنا م�شطر لعمله بحب مهما 
كان امل�شب��ب وال�شب��ب لكنن��ي ل املك ما يكفي من احلكم��ة ولي�س لدّي 

�شوى الدعاء ان يهبني الرب حمبة اأو�شع.
ان تفعل واجبك بحب �شيء ل ت�شتطيع ان تقوم به اأبدا وانت غا�شب وما 

دام الغ�شب هو ما يقودنا فلن يعود احلب.

زيد احللي 
اول كتاب م�رحي عراقي طبع يف املو�شل !

كي��ف ملدين��ة هي والنور تواأم ، تعي�س يف ظ��الم اجلهل ؟... انتهيت للتو 
من قراءة كتاب ر�شني �شادر يف العام 1922 عن املو�شل.. ما اثارين 
فيه ، ان مو�شل احل�شارة �شهدت طباعة اول كتاب م�رحي يف العراق 
ع��ام 1893 ، احت��وى على م�رحية ) لطي��ف وخو�شابا ( توىل " نعوم 
فت��ح اهلل �شحار" ترجمة ن�شها ع��ن اللغة الفرن�شي��ة واأ�شقط مو�شوعها 
عل��ى واقع املجتم��ع العراقي ، ومت �شياغة حواره��ا بلغة اهل املو�شل 

الدارجة .. 
وقب��ل �شدور هذا الكت��اب ، وحتديدا يف الع��ام 1888 ، كتب املو�شلي 
هرم��ز نور�شو م�رحي��ة تاريخية عن نبوخذ ن���ر، قدمت على م�رح 
املدر�ش��ة الكلري��ة يف مدينة املو�شل .. و قبل ذل��ك اي�شا كانت هناك 
متثيلي��ات تعر�س داخل الديرة مثل ) كوميديا اآدم وحواء ( و ) يو�شف 
احل�ش��ن ( و ) كوميدي��ا طوبي��ا ( والتمثيلي��ات الثالث��ة ارتبط��ت با�ش��م 

!..1880 "ال�شما�س حنا حب�س" وختمت بختم ي�شر اىل �شنة 
مدين��ة ه��ذا تاريخه��ا يف الثقافة والنفت��اح ، كيف ُيراد له��ا ان تلب�س 

رداء التخلف ؟

اجمل تعليق على الفيسبوك

لي�س يف الب�ر من ين�شب اأمراً اإىل القدر 
اإل عند اجلهل ب�شببه �شرًتا ..ل�جهله

اأو عند العجز عن نيل اخلر اأو دفع ال�ر �شرًتا ..ل�عجزه ..

نوبات العمل الليلية
تهدد جهازك الهضمي

اغتيال رئيس الوزراء اإلسباني 
لويس كاريرو بالنكو

أسلحة لمحاربة
 قضم األظافر

ري��كاردا  الأملاني��ة  التغذي��ة  خب��رة  ح��ذرت 
هولت��ورف م��ن اأن نوب��ات العم��ل الليلي��ة ته��دد 
اجله��از اله�شمي حيث اأنها قد تت�شبب يف م�شاكل 
باملعدة والأمعاء، معللة ذلك باأهمية �شوء النهار 

لعملية اله�شم. 
ولتجن��ب هذه امل�شاكل، تن�شح هولتورف موظفي 
النوب��ات الليلي��ة باإتب��اع نظ��ام غذائ��ي �شح��ي 
ومتوازن، حتى اأثن��اء النوبات اأي�شًا حيث ينبغي 
البتع��اد ع��ن الأطعم��ة املحتوي��ة عل��ى الأمالح 
اأو ال�شك��ر قدر امل�شتط��اع، وا�شتبداله��ا بالزبادي 
املحت��وي عل��ى الفواك��ه الطازجة وخب��ز احلبوب 

الكاملة مع اجلنب الطازج. 
ومن امله��م اأي�شًا النتب��اه اإىل امل�روبات، حيث 
ينبغ��ي تن��اول امل�روب��ات ال�شاخن��ة والب��اردة 
اخلالية من الكافي��ني، مثل �شاي الأع�شاب و�شاي 

الفواكه، بالإ�شافة اإىل املياه املعدنية.

 1522 – �شق��وط جزي��رة رود���س يف اأي��دي العثماني��ني بعد ح�شار 
دام �شتة اأ�شهر.

1803 - الفرن�شي��ون ي�شلم��ون نيو اأورلينز ولويزيان��ا اإىل الوليات 
املتحدة التي قامت ب�رائها.

1973 - اغتيال رئي�س الوزراء الإ�شباين لوي�س كاريرو بالنكو وذلك 
بتفجر �شيارة مفخخة يف العا�شمة مدريد.

اآلف مقات��ل  الأربع��ة  1982 - يا���ر عرف��ات ومع��ه م��ا يق��ارب 
فل�شطين��ي يغ��ادرون مدينة طرابل���س وذلك بعد الإجتي��اح الإ�رائيلي 

للبنان.
1989 - الولي��ات املتح��دة تر�ش��ل قواته��ا اإىل بنما وذل��ك لإزاحة 

رئي�شها مانويل نورييغا.
1995 - ق��وات حل��ف �شم��ال الأطل�شي / الناتو تب��داأ بالنت�شار يف 
البو�شن��ة والهر�ش��ك وذل��ك لإحالل ال�شالم بع��د احل��روب الدموية التي 

جربت بني العرقيات ال�ربية والكرواتية وامل�شلمة.
1999 - مقاطع��ة م��اكاو تع��ود اإىل ال�شي��ادة ال�شيني��ة وذل��ك بعد 

ا�شتعمار برتغايل دام 99 �شنة.

  ذك��رت جمل��ة "بريغيت" الأملانية اأن��ه ميكن حماربة عادة ق�ش��م الأظافر الذميمة 
بوا�شط��ة اأ�شلحة ب�شيطة، اأهمها التخل�س م��ن التوتر النف�شي، الذي يعد اأكرث الأ�شباب 
�شيوع��ًا لق�شم الأظاف��ر. وملواجهة التوت��ر النف�شي، تن�شح املجل��ة يف موقعها على 
الإنرتن��ت بالبح��ث ع��ن بدي��ل لق�شم الأظاف��ر يف مواق��ف التوتر، كم�ش��غ العلكة اأو 
ممار�ش��ة متارين ال�شرتخاء اأو معاجلة اليدين بالك��رمي. واإذا كان ال�شبب يف اللجوء 
اإىل ه��ذه الع��ادة الذميم��ة يرجع اإىل ال�شع��ور باملل��ل، فيمكن حينئذ ا�شتب��دال ق�شم 
الأظاف��ر بقراءة كتاب اأو ال�شتماع اإىل املو�شيقى.  واأ�شارت املجلة املعنية بال�شحة 
واجلم��ال اإىل اأن العناي��ة املنتظم��ة والفائقة متنع املراأة من ق�ش��م اأظافرها، كي ل 
ي�شيع جمهودها هباًء. ولهذا الغر�س، ينبغي اأول اإجراء تق�شر ناعم ورقيق لالأظافر 
م��ن اأج��ل التخل�س من ق�شور اجللد امليت��ة، ثم معاجلة الأظاف��ر بوا�شطة حمام زيت 
داف��ئ وو�ش��ع طبقة �شميكة م��ن كرمي الرتطي��ب.  ويف اخلطوة الأخ��رة، يتم تزيني 
الأظاف��ر بطالء يزهو بلون جذاب، كالأحم��ر القوي مثال، عالوة على ا�شطحاب طقم 
للعناي��ة بالأظاف��ر يف احلقيبة ل�شتعماله عن��د اللزوم اأثناء التواج��د خارج املنزل.  
واإذا مل تفل��ح ه��ذه التداب��ر يف مواجه��ة ق�ش��م الأظاف��ر، فيمكن حينئ��ذ اللجوء اإىل 
الأظاف��ر ال�شطناعي��ة، �ش��واء الأن��واع البال�شتيكية، التي ميكن احل�ش��ول عليها من 
ال�شيدلية اأو الأنواع امل�شنوعة من اجلل، التي يتم تركيبها لدى اخت�شا�شي جتميل.

سيلفيهل تعلم في مثل 
هذا اليوم

متقاطعة كلماتالفرق اوجد 

لماذا تهاجم البرودة ما الفوائد الصحية ألكل البندق؟
الشديدة المسنين؟
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