
تو�سلت نتائج در��سة �أمريكية حديثة �إىل �أن 
�لأطف��ال �أكرث عر�س��ة �إىل �ل�سمنة يف �أوقات 

�لعطل مقارنة باأوقات �لدر��سة.
�لأطف��ال  �أن  �إىل  �أمريكي��ة  در��س��ة  �أ�س��ارت 
�لعطل��ة  خ��ال  �ل��وزن  لزي��ادة  معر�س��ون 
�ل�سيفي��ة ب�س��كل �أك��ر مقارنة بف��رة �لعام 
�لدر��س��ي. و�أظه��رت �لدر��س��ة �لت��ي �أجري��ت 
عل��ى م�ست��وى �لب��اد و�سملت �أك��رث من 18 
�أل��ف تلمي��ذ باملد�ر���س �إنه �بت��د�ء من ف�سل 
�خلريف موعد دخول ريا�س �لأطفال وحتى 

مو�سم �لربيع فاإن ن�سبة من يعانون من 
�ل�سمنة ز�دت من %8.9 �إىل 11.5%. 

طبيعة �ليوم �لدر��سي
كما �أنه خال هذه �لفرة نف�سها ز�دت ن�سبة 
م��ن يزيد وزنه��م عن �ملتو�س��ط �لطبيعي من 
23.3 �إىل %28.7. يف �ملقابل مل يطر�أ �أي 
زي��ادة يف �أع��د�د �مل�ساب��ن بال�سمنة �أو من 
تزي��د �أوز�نهم ع��ن �ملتو�س��ط �لطبيعي خال 
�لع��ام �لدر��س��ي. ب��ل حدث��ت كل �لزي��اد�ت 

فيما يعرف مبوؤ�رش كتل��ة �جل�سم �لذي يقي�س 
�لوزن بالن�سبة للطول خال فر�ت �لعطات 

�ل�سيفية. 
وق��ال ب��ول ف��ون هيب��ل �مل�س��ارك يف �إعد�د 
�إن  �أو�س��ن  �لدر��س��ة بجامع��ة تك�سا���س يف 
"طبيع��ة �ليوم �لدر��س��ي �ملنظم وحمدودية 

فر���س تن��اول �لطع��ام ت�ساعد 
�لتاميذ عل��ى �حلفاظ على 

م�ست��وى �سح��ي ملوؤ���رش 
كتلة �جل�سم".

هيب��ل  وي�سي��ف 
"عل��ى �لعك�س 

من ذلك نحن نتكهن ب��اأن �لبيئة �لتي يعي�س 
فيها �لكثريون خارج �ملدر�سة لي�ست منظمة 
ن�سبي��ًا، وغري خا�سعة لاإ���رش�ف مما ي�سمح 
لاأطفال بالقي��ام باأن�سطة ل ت�ستلزم �حلركة 

وتناول �لكثري من �لوجبات �لثانوية".
ولقيا���س �أثر �لذهاب �إىل �ملدر�سة على �سمنة 
�لأطفال فح�س �لباحثون بيانات عن �أطو�ل 
�لأطف��ال و�أوز�نهم يف بد�ية ونهاية كل عام 
در��س��ي م��ن خري��ف ع��ام 2010 �إىل ربيع 
2013. ويف نهاي��ة �سن��ة رو�س��ة �لأطفال 

�لباحث��ون  ن���رشة ذك��ر  يف 
 " يت��ي بيز و �أ "
م��ن   23% �أن 
كان��ت  �لأطف��ال 
ف��وق  �أوز�نه��م 
�لطبيع��ي  �ملتو�س��ط 
كان��و�  و9% 
م��ن  يعان��ون 

�ل�سمنة. 

"قد ين�سى �لإن�سان ما قلت، وما فعلت، 
لكنه ل��ن ين�س��ى �لأحا�سي���س �لتي 

جعلت��ه ي�سع��ر بها". توف��ر هذه 
�لكلم��ات روؤية مل��ا ينبغي �أن 
تك��ون علي��ه �لعاق��ة بين��ك 
وب��ن �سخ�س يعني��ك �أ�سابه 
�لزهامي��ر. ي�ستطي��ع مر�س��ى 

�مل�ساع��ر  تذك��ر  �لزهامي��ر 
عل��ى �لرغم م��ن ع��دم قدرتهم 

ل��ذ�،  و�لأح��د�ث.  �لوقائ��ع  تذك��ر 
�سع��ور �ملري�س باأن��ه حمبوب هو ما 

يتبق��ى يف وجد�ن��ه بعد �أن ين�س��ى �لكلمات 
و�ملو�ق��ف. �أي ت�رشف يحافظ على كر�مة �لإن�سان 
خ��ال حمادث��ة، �أو حت��ى خ��ال حلظ��ات �ل�سمت 
�سي��رك �أث��ر�ً �إيجابي��ًا عل��ى م�ساعره �إلي��ك 5 طرق 
للتعبري ع��ن �هتمامك وحمبت��ك ملري�س �لزهامير: 
�للم�س��ات. �أن مت�سك بيد �ملري�س بطريقة حانية، �أو 
تربت على كتف��ه ور�أ�سه، مثل هذه �للم�سات تو�سل 
ر�سالة �ملحبة، �سو�ء كنت تعينه على �مل�سي �أو على 

�ل�ستحمام �أو ت�ساعده يف �أي �أمر �آخر.
وق��ت  مت�سي��ة  �حلل��وة.  �لأوق��ات 
جمي��ل، و�ل�ستمت��اع بلحظ��ات 
حل��وة �سيظل عالق��ًا بالذ�كرة، 

حتى مع �ختفاء �لتفا�سيل.
�لهد�ي��ا. بع���س �لهد�يا تنقل 
م�ساع��ر �ملحب��ة و�لهتم��ام 

ب�سكل فعال.
�ملو�قف و�للفتات. �أي ت�رشف 
يحافظ على كر�مة �لإن�سان خال 
حلظ��ات  خ��ال  حت��ى  �أو  حمادث��ة، 
�ل�سمت �سيرك �أث��ر�ً �إيجابيًا على م�ساعره. 
�أن تناول �ملري���س من�سفة، �أو ت�ساعده على ترتيب 
ماب�س��ه؛ مث��ل هذه �للفت��ات تظل عالق��ة بالذ�كرة 
حت��ى مع ن�سيان �لفعل ذ�ت��ه. �ملحادثة. من ناحية 
�أخ��رى �حر�س على خماطبة �ملري�س بود ورحمة، 
وحتدث عنه بفخر مع �لآخرين �أثناء ح�سوره، وقل 
له �إن��ه يبدو و�سيم��ًا وجميًا، و�إنك حت��ب �لعتناء 

ب�سوؤونه و�أموره.
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   قالت مدربة �للياقة �لبدنية �لأملانية �ساندر� غريترن 
�إن �لتمري��ن بالك��رة �ملطاطي��ة يع��د تدريب��ًا �سام��ًا 
للج�س��م، حيث �أنه يعمل على تدريب ع�سات �لذر�عن 

و�ل�سدر و�لظهر و�لبطن و�ل�ساقن و�ملقعدة. 
وع��زت غريت��رن ه��ذ� �لتاأث��ري �إىل �أن �لتمري��ن بالكرة 
�ملطاطي��ة ي�سل �إىل �لطبق��ات �لع�سلية، �لتي ل ميكن 
�لو�س��ول �إليه��ا م��ن خال متاري��ن تقوي��ة �لع�سات 
�لتقليدي��ة. ويتمثل �لتمرين �لأ�سا�سي يف �جللو�س على 
�لكرة، بعدها يتم �لوقوف بتحكم عدة مر�ت و�جللو�س 
مرة �أخ��رى. ويعمل ه��ذ� �لتمرين عل��ى تن�سيط �لدورة 

�لدموية، ويح�سن �لتن�سيق و�لتو�زن.
وكتمري��ن �آخر، يتم �ل�ستناد عل��ى �لكرة، حيث يجل�س 
�ل�سخ���س على �لركبة خلف �لكرة وي�سند بذر�عيه على 
�لكرة، ويكون �لذر�عان يف و�سع مثني، وبعد ذلك يتم 
رف��ع �لركبتن، وميكن �إجر�ء هذ� �لتمرين على �لو�سع 
�جلانبي �أي�سًا. وي�سهم هذ� �لتمرين على مترين �جل�سم 

باأكمله. 

كاريكاتير

هذه الزاوية لرصد اهم القضايا 
والتعليقات التي يتندر بها العراقيون عبر 

مواقع التواصل االجتماعي 

قالوا في صفحاتهم:

عم��ار �ل�سو�د: يقال �إن �ل�سومرين �كت�سف��و� �لنوته، �إنه لأمر جميل 
فع��ا، ف�سف��اف دجل��ة �يق��اع ج��ارف و�سف��اف �لف��ر�ت �ن�سات 
ه��ادئ... لكننا حن نتنقل ب��ن �لهنود �حلمر و�لهن��ود �ل�سيوين 
ن��درك عمق �ملو�سيقى باعتبارها حامل��ة �لتنوع �لرهيب لان�سان 
و�لطبيع��ة، كاأن �لأم��ازون �ملحاط بالغابات، ونه��ر �ل�سند �ملتخم 

بالت�سوف، يقدمان لنا تكامًا ل عهد لنا به. 
يف ح�س��ارة �لر�فدين ولدت �أ�سئلة، ت�سب��ه ح�سارتهم �لقائمة على 
عل��م �لفلك. لك��ن هناك بن �لقارة �ملكت�سفة و�سب��ه �لقارة �لغريبة، 

تولد �طمئنانات �لجابات �لب�سيطة. و�ملو�سيقى تخت�رشها. 
هك��ذ� تفع��ل هذه �ملقطوع��ة �لقادمة من ت��ر�ث �لهن��ود �حلمر، من 
ي��دري قد يك��ون �ل�رش �أ�س��و�ت �حليو�نات ولي���س �لإن�سان �ملخرب 

و�ملخرب. 

حام��د �ملالك��ي :كان �لم��ام عل��ي ب��ن �ب��ي طالب ي�س��ري يف �زقة 
�ملدين��ة وينادي:"من �آذى ذميًا فق��د �آذ�ين ومن �آذ�ين كنت خ�سمة 

يوم �لقيامة"... وين�سب �حلديث �ي�سا �ىل �لنبي حممد...
*�لذمي هو �ل�سابئي و�ليهودي و�مل�سيحي و�نهم يف ذمة �مل�سلمن 

ومن هنا جاءت �لت�سمية.
�ىل فاكه��ة �ر�س �لع��ر�ق، �بناء �ل�سيد �مل�سيح، �ينم��ا كانو�، مياد 

جميد، نحن نحبكم
 يا طفل �ملغارة

و�سع �ملغارة
وطني برد�ن

رجع له �لطهارة

كاظ��م �ملقد�دي : بع�س )�لفي�سبوكين( يف��رط با�ستخد�م �سفحته 
حد �لزعاج �لتو��سلي .. ونر�ه فاحتا عد�سة �ملوبايل ويهرول

..ور�ء كل خر و وبر .. ور�ء كل �سوت و�سورة ..وكل �ساردة وو�ردة 
.. و�ساحب��ة وطاردة ...�ن��و�ع �لفعاليات و�لن�ساط��ات �لرتيبة �لتي 

لتغني ول ت�سمن من جوع ..
ومث��ل ه��ذ� �لولع �لذي ي�ساحبه �لكثري من �لدل��ع .. يكون �ساحبنا 
مثل��ه مث��ل �ل��ذي ��ستاأج��ر م�ساح��ة �ر���س بامل�ساطح��ة ..ب��الف 

�لدولر�ت .. 
وعليه ��ستغالها ب�سكل كامل وقبل �نتهاء �ملدة �لزمنية.

ومل يب��ق ل�ساحبنا �سوى �ن يكتب لنا ... متى دخل �حلمام .. ومتى 
خرج منه ... �ساحمه �هلل .

لك��ن .. وبربكم .. هل ميكن حتويل هذ� �ملنجز �لتو��سلي �حل�ساري 
�ىل م�ساح��ة للم�ساطحة نن�رش بها كل �سيء .. ونن�رش لاخرين �كرث 
من �س��يء .. هوؤلء ...يذكروين ببع���س �لعامين �لذين جعلو� من 
بر�جمه��م �ر�س م�ساطحة لوجوه �سيا�سي��ة دون غريها .. ونكت�سف 
فيم��ا بع��د �ن �لزماء من حديث��ي �ل�سهرة ..يدي��رون مكاتب هوؤلء 
�ل�سيا�سي��ن نه��ار� ويحاورونهم م�س��اًء .. �نها م�ساطح��ة �عامية 

�سيا�سية مف�سوحة .. 
�ل�سيا�سي��ن  �ل�سيا�س��ي ��ستهلك��ت  �لغري��ب �ن م�ستوي��ات �حل��و�ر 

و�لعامين .. 
و�لنا�س �جمعن .. ول �حد منهم ينتبه لهذ� �لنحد�ر �ملهن .

اجمل تعليق على الفيسبوك
 ك��ن حري�س��ا عل��ى �أن ل تخ�رش �إن�س��ان قد ل يقدمه ل��ك �لزمن مرة 

�أخرى 

ال تتناول الكريب فروت 
مع هذه األدوية

إعالن استقالل 
إندونيسيا عن هولندا

دراسة: مساعدة 
اآلخرين تطيل العمر

حذرت جمل��ة "ناتور �آرت�س��ت" �لأملانية من تناول 
فاكه��ة "�لكري��ب ف��روت" م��ع �لأقر����س �خلاف�سة 
ل�سغ��ط �لدم �ملرتف��ع لأنها ق��د توؤث��ر بال�سلب على 

مفعول �لدو�ء. 
و�أو�سحت �ملجلة �ملعني��ة بالطب �لبديل �أن فاكهة 
�لكري��ب فروت حتتوي على م��ادة "نارنغن"، �لتي 
تقوم بتعطي��ل �لإنزمي �مل�سوؤول ع��ن و�سول �لعقار 

�إىل �لدم وفقا لطريقة ��ستخد�مه.
م�س��رية �إىل �أن تن��اول 300 ملليغ��ر�م م��ن ع�س��ري 
�لكري��ب ف��روت كفي��ل مبنع ه��ذه �لوظيف��ة �ملهمة، 
مم��ا قد ي��وؤدي �إىل �إ�سعاف مفعول �ل��دو�ء �أو زيادة 

قوت���ه. 
ول يج��وز �أي�سًا تن��اول �لكريب فروت م��ع �لأدوية 
�خلاف�سة للكولي�سرول و�لأدوي��ة �ملثبطة للمناعة 
�لكيميائ��ي  �لع��اج  وعقاق��ري  �لنف�سي��ة  و�لأدوي��ة 

وم�ساد�ت ��سطر�ب نظم �لقلب.

�إير�ن وذلك مبر�سوم حكومي.  1934 - باد فار�س تغري ��سمها �إىل 
�إن�ساء �لبنك �لدويل و�سندوق �لنقد �لدويل.  - 1945

�إندوني�سيا عن هولند�. �إعان ��ستقال   - 1949
1978 - �ملل��ك خو�ن كارلو�س �لأول يقوم بالت�سديق على �لد�ستور 

�لإ�سباين �لدميقر�طي وذلك بعد �إقر�ره يف ��ستفتاء قومي.
1985 - هجم��ات متز�من��ة عل��ى مط��ار ليون��اردو د� فين�س��ي يف 
روم��ا باإيطالي��ا ومط��ار فيين��ا �ل��دويل يف �لنم�س��ا وذل��ك عندما فتح 
م�سلح��ون �لنري�ن عن��د بو�بة �لو�سول �خلا�سة ب�رشك��ة طري�ن �إل عال 

�لإ�رش�ئيلية.
1991 - رو�سي��ا حتتل �ملقعد �لد�ئم �خلام�س يف �لأمم �ملتحدة بدًل 
م��ن �لحت��اد �ل�سوفيت��ي لت�سب��ح �إح��دى �ل��دول �خلم�س �لت��ي لها حق 

�لفيتو.
2001 - �لوليات �ملتحدة وجمهورية �ل�سن �ل�سعبية تبد�آن �سفحة 

جديدة من �لعاقات �لتجارية.
�ل�سابق��ة  2007 - �غتي��ال بينظ��ري بوت��و رئي�س��ة وزر�ء باك�ست��ان 

بالر�سا�س وتبعة بتفجري �إنتحاري.

ك�سف��ت در��س��ة �سوي�رشي��ة حديثة �أن كبار �ل�س��ن، �لذين يهتم��ون باآخرين على غر�ر 
�لأحفاد ويقدمون �مل�ساعدة، يطول عمرهم �إىل ما ي�سل �إىل ع�رشة �أعو�م �إ�سافية.

وقالت �لدر��سة، �لتي قام بها فريق علمي دويل بقيادة �سونيا هيلر�ند ون�رش مبجلة 
"�لتطور و�ل�سلوك �لب�رشي" �ملتخ�س�سة يف جامعة بازل �ل�سوي�رشية، �إن هذ� �ل�سلوك 
ميكن �أن يزيد يف طول عمر �ملرء عدة �أعو�م. و�سارك يف فريق �لبحث عدد من علماء 
جامع��ة هومبولت برل��ن وعلماء معهد ماك�س بانك لاأبح��اث �لثقافية يف برلن 
�أي�س��ًا. وق��ارن �لعلماء بيان��ات 500 �سخ�س يف فرة عمرية ب��ن �ل�سبعن و103 

�أعو�م �سمن ما �سمي "در��سة �ل�سيخوخة" بن �أعو�م 1990 و2009. 
و�أثبت��ت �ملقارن��ات �أن ح��و�يل ن�سف �أعد�د م��ن يهتمون باأحفادهم متت��د �أعمارهم 
ح��و�يل ع�رشة �أع��و�م �إ�سافية بعد �للق��اء �لأول �لذي �سجل يف ع��ام 1990. و�أثبتت 
�لدر��س��ة �أن �ل�ستع��د�د ملعاونة �أنا�س من خارج �لأ���رشة تعود بالنفع على من يقوم 

بها �أي�سًا.
و�أ�سف��رت �ملقارن��ات ب��ن �لبيان��ات �أن ن�س��ف �لكب��ار �لذي��ن يعي�سون ب��ا �أطفال 
ويعين��ون �لآخري��ن يف حياتهم يعي�سون �سبعة �أعو�م �أط��ول من �أقر�نهم ممن هم يف 
نف���س ظروفهم. بيد �أن فريق �لبحث مل يتناول بيانات �لأ�سخا�س �ملرتبطن بو�جب 

�لرعاية كالو�سي د�خل �لأ�رشة مثًا.

سيلفيهل تعلم في مثل 
هذا اليوم

متقاطعة كلماتالفرق اوجد 

التمرين بالكرة المطاطية.. 5 طرق إلظهار االهتمام بمريض الزهايمر
تدريب شامل للجسم

إحترس.. العطلة قد تسبب السمنة ألطفالك

�أفقيًا 
�جلنوبية �مريكا  يف  بلد   1

و�لدي  o كرمي  حجر   2
o �حد  o م�شروب �شتوي  3 �ش���وت �جلر�س 

�القارب
4 �شفات �النانية o �نثى �حد �لطيور �لليلية 
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