
   ت�س��كل خ�سارة الوزن الزائد هاج�سًا لدى 
الكثريي��ن، ويلجوؤون اإىل اتب��اع احلميات 
القا�سي��ة وممار�س��ة التماري��ن الريا�سية 
ويذه��ب  ب��ل  ذل��ك،  �سبي��ل  يف  املجه��دة 
بالأدوي��ة  ال�ستعان��ة  ح��د  اإىل  البع���ض 
والعقاق��ري التي يروج له��ا منتجوها على 
اأنه��ا ت�ساع��د عل��ى ا�ستع��ادة الر�ساقة يف 

اأ�رسع وقت ممكن.
اإل اأن هن��اك بع�ض الو�سائ��ل البديلة التي 
ت�ساع��د على خ�سارة الوزن، دون التعر�ض 
للمخاط��ر الت��ي حتمله��ا الأدوي��ة، ودون 
احلاج��ة اإىل ممار�س��ة التمارين الريا�سية 
ب�س��كل منتظ��م. وفيم��ا يل��ي جمموعة من 
ه��ذه الو�سائ��ل بح�س��ب موق��ع ليف هاك 

الإلكرتوين:
1 - النوم

يق��ول اخل��راء اإن اإدارة ال��وزن الزائ��د ل 
تعتم��د فقط على م��ا تاأكله وعدد ال�سعرات 
احلراري��ة، فقلة النوم تلعب دوراً هامًا يف 

الف�س��ل بخ�س��ارة ال��وزن، ف��اإذا كان هناك 
م�ستويات عالية م��ن الإجهاد يف حياتك، 
ال��وزن  عل��ى خ�س��ارة  ق��ادراً  ل��ن تك��ون 
بال�سكل املطل��وب، لذلك ين�سح باحل�سول 

على القدر الكايف من النوم ب�سكل يومي.
2 - العالج باملاء

���رسب ل��رت اإىل ل��رت ون�سف من امل��اء كل 
�سباح يعتر عالجًا بدياًل خل�سارة الوزن، 
وحتى ل��و مل ي�ساعد ذلك، فهو لن ي�رس ما 
دام الإن�س��ان ل يتناول اأكرث من لرتين من 

املاء ب�سكل يومي.
3 - التدليك

التدلي��ك اأي�سَا يحفز خ�س��ارة الوزن، فهذه 
ن�سب��ة  تخفي���ض  عل��ى  ت�ساع��د  الو�سيل��ة 
هرمون الكورتيزول والتخل�ض من ال�سعور 
بالإجه��اد، وبالت��ايل منح اجل�س��م فر�سة 
للتخل�ض من ال�سم��وم وال�سعرات احلرارية 

الزائدة.
4 - تنظيف املنزل

ف��ال  ال��وزن  بخ�س��ارة  ترغ��ب  كن��ت  اإذا 
ين�س��ح باجللو�ض خلف �سا�س��ة التلفزيون 
اأو الكمبيوت��ر لوق��ت طوي��ل، ب��ل يجب اأن 
البدني��ة با�ستم��رار،  الن�ساط��ات  متار���ض 
ولي���ض اأف�سل من تنظيف املنزل للتخل�ض 
م��ن ال�سع��رات احلراري��ة دون احلاجة اإىل 

زيارة �سالت اجليم.
5 - امل�سي

ين�سح الأطباء دومًا بامل�سي الذي ي�ساعد 
عل��ى خ�سارة ال��وزن والتخل�ض من �سموم 
ال�سي��ارة  التخل��ي ع��ن  اجل�س��م، ويف�س��ل 
واملوا�سالت لبع�ض الوقت، اإذا كنت قادراً 
على الو�سول اإىل هدفك �سرياً على الأقدام.

6 - ال�سباحة
ال�سباح��ة و�سيل��ة ممي��زة خل�س��ارة الوزن، 
فه��ي ت�ساعد على حرق الدهون وال�سعرات 
ال�سع��ور  ومتنح��ك  جه��ة،  م��ن  احلراري��ة 
بالراحة وال�سرتخاء وحتفز عملية اله�سم 

من جهة اأخرى.

روكفل��ر  جامع��ة  يف  باحث��ون  ط��ور 
الأمريكي��ة تقنية اآلي��ة جتمع بني 

الرقم��ي  بالتحلي��ل  الت�سوي��ر 
مل�ساع��دة  الآيل  والتعل��م 

الأطب��اء عل��ى الك�سف عن 
�رسطان اخلاليا ال�سبغة 
املبك��رة،  مراحل��ه  يف 
اأن��واع  اأ�سه��ر  وه��و 

�رسطان اجللد.
ويف نه��ج جدي��د، تت��م 

معاجلة �سور الآفات من 
خ��الل �سل�سلة م��ن برامج 

ت�ستخ��رج  الت��ي  الكمبيوت��ر 
الأل��وان  ع��دد  ع��ن  معلوم��ات 

ال��ورم،  يف  املوج��ودة  احلالي��ة 
وبيانات كمية اأخرى. 

وم��ن التحليل يتم ا�ستخال�ض نتيج��ة اإجمالية للخطر، 
ت�سم��ى "كي��و �سك��ور"، ت�س��ري اإىل احتم��ال اأن تك��ون 
الإ�سابة حالة ورم �رسطاين. وقد ن�رست نتائج الدرا�سة 

جملة "اك�سرمينتال ديرماتولوجي".
جيم���ض  الباح��ث  وق��ال 
مارت��ن  كروجروالدكت��ور 
يف  الإ�ست��اذ  كارت��ر 
ال�رسيري��ة  التحقيق��ات 
ورئي�ض خمتر حتقيقات 
اجللدي��ة:  الأمرا���ض 
حقيقية  حاجة  "هناك 
القيا���ض  لتوحي��د 
ع��ر جم��ال الأمرا���ض 
اجللدية يف كيفية تقييم 
حالت الإ�سابة ب�رسطان 

ااخلاليا ال�سبغية".
خ��الل  م��ن  "الك�س��ف  وتاب��ع 
الفح�ض ينقذ حي��اة املر�سى لكنه 
�سع��ب للغاية ب�رسي��ًا، وحتى عندما يتم 
ا�ستئ�س��ال الورم امل�ستبه به وفح�س��ه ويتم التاأكد اأنه 
حالة �رسطان اخلاليا ال�سبغي��ة، تكون ن�سبتها حوايل 

%10 فقط من احلالت".
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والأذن واحلنج��رة  الأن��ف  ق��ال طبي��ب     
يف  ال�سب��ب  اإن  دي��غ  مي�سائي��ل  الأمل��اين 
املعاناة من ال�سغط على الأذن اأثناء ال�سفر 
بالطائرة يرج��ع اإىل ان�سغ��اط طبلة الأذن 
اإىل الداخل بفع��ل انخفا�ض ال�سغط بالأذن 

الداخلية.
 وال��ذي ينجم ع��ن ارتفاع ال�سغ��ط بالبيئة 

املحيطة، اأثناء الهبوط مثاًل. 
واأ�س��اف دي��غ اأنه ميك��ن مواجه��ة ال�سغط 
الواق��ع عل��ى الأذن بالطائ��رة م��ن خ��الل 
التث��اوؤب والبل��ع، والل��ذان يعم��الن عل��ى 
موازن��ة �سغ��ط الأذن الداخلي��ة م��ع �سغط 

املحيط اخلارجي. 
ال�سغ��ار،  والأطف��ال  للر�س��ع  وبالن�سب��ة 
ف��اإن الأطب��اء ين�سح��ون مبوا�سل��ة تناول 
امل�رسوب��ات اأثن��اء هب��وط الطائ��رة حي��ث 

ي�ساعد البلع امل�ستمر على معادلة ال�سغط.

كاريكاتير

هذه الزاوية لرصد اهم القضايا 
والتعليقات التي يتندر بها العراقيون عبر 

مواقع التواصل االجتماعي 

قالوا في صفحاتهم:

عم��ار ال�سواد : يف لقاء �سحفي مع جملة الك�سري�ض الفرن�سية، يقول 
"املفك��ر" التون�سي ه�سام جعيط تعليقًا على احتالل العراق للكويت 
ع��ام 1990 "لي�ض عل��ي اأن اأقول لكم اأنتم الوربيني: اأن دولكم ولدت 
بع��د ح��روب. �س��دام ح�سني دخ��ل ديناميكي��ة التاري��خ. كان يحاول 
تاأم��ني ث��روة لنف�س��ه، م��وارد ب�رسية، واىل ذل��ك اأن ي�سطل��ع باإطالق 
عملي��ة توحي��د العامل العرب��ي. اأحيان��ا، ال�رسعية اأهم م��ن القوانني... 

لي�ض لدينا ما نخ�رسه ولو اآلت اىل هزمية".
ه��ذا واحد من ع�رسات او مئات الراء التي طرحها املثقف وال�سحفي 
العرب��ي يف كل احلروب العربية، املهزومة واملنت�رسة. اعادة فر�سية 
احلرب ال�رسورة، با�ستم��رار ي�سري اىل كمية النزوع للعنف يف ذهنية 
املثق��ف، وهو نزوع م�رسعا بعنف الآخ��ر او با�ستعادة هيبة مفقودة، 
واأحيان��ا التوغ��ل بعي��داً يف ترير الأم��ر باعتبارنا �سحاي��ا يريدون 

النهو�ض من كونهم �سحايا.
احل��رب ال�رسورة مل توقفها كمية الهزائم التي واجهناها خالل قرن، 
�س��واء يف حركات التحرر من ال�ستعمار التي اأتت مبا هو اأ�سواأ، اأو يف 
حروبن��ا ل�ستعادة الأر���ض التي انتهت اىل مزيد م��ن الحتاللت، اأو 
يف فتاوان��ا واتهاماتنا لالخرين باخليانة، التي جرت علينا نزاعات 

داخلية ندفع ثمنها الن يف ذروة احلرب الطائفية امل�ستعرة.
هن��ا وحتديدا يف عام 2015، يبادرنا الكاتب ال�سعودي عبد الرحمن 
الرا�س��د، في�رسع��ن اأي�سا حرب اليمن، التي اأ�سبح��ت بتبعات اأخالقية 
ثقيل��ة، ف�سال عن خ�سائر ب�رسية ومادية، وتوريط لل�سعودية يف وحل 
ل يبدو اأن مبقدورها اخلروج منه "ال�ستدراج الذي مت كان فًخا كبرًيا 
ولكن��ه فخ ل ميك��ن جتاهله اأو اللتف��اف حول��ه، اإذ اإن اليمن �ساخنة 
يف اجلن��وب وهن��اك ا�سطراب��ات يف البحرين- �سحي��ح اأنها هادئة 
الآن ولك��ن ميكن اأن ت�ستعل مرة اأخ��رى- و�رساع حاد يف �سوريا يف 
ال�سم��ال، فاملنطقة بالكام��ل ملتهبة وحدود ال�سعودي��ة يف خطر، لذا 
كان لب��د من الرد عل��ى احلوثيني لإعطاء ر�سالة للجميع اأننا لن نظل 

�سامتني اإىل الأبد".
ف��خ � ���رسورة، ل اأدري كيف ميك��ن اأن يجمع كات��ب يفرت�ض اأنه من 
اأه��م كتاب بلده بني اخل�سارة والرب��ح يف وقت واحد، بني �رسورة ان 
ل ينزلق الن�سان او البلد اىل الفخ وبني اأنه ل خيار �سواه. هو ل ينظر 
اىل حجم اخل�سائر الخالقية حني تقوم طائرات حماربة بدك ح�سون 

عدوها، لكن النتيجة �سقوط املدنيني يف حرب مع دولة جماورة؟!
يف ه��ذا اأي�س��ا ياأتي مثقفون عراقيون للدف��اع طائفيًا عن احلرب يف 
اليم��ن، مب��رر اأنها نتيجة ل��دور اإي��ران التو�سعي، وه��و دور حقيقي، 
�سحي��ح، نواي��ا اجلمهوري��ة ال�سالمية وا�سح��ة، لكن ه��ذا ل ين�سينا 
اأي�س��ا ان اململكة اي�سا �سع��ت اىل اأن تكون البلدان الخرى يف ف�ساء 
مواقفه��ا وا�ستخدم��ت لهذا الغر�ض املال والع��الم، واحيانا الفتوى. 
ويف املقاب��ل تعمى عيون الكثريين، حني يدافعون عن "ثورة احلوثي 
ال�سيع��ي" يف ح��ني ل يرون اأن هناك ثورة م�رسوع��ة لل�سنة يف بلدان 

اأخرى.
اإن الروؤي��ة الراهن��ة لتري��ر امل��وت اليمن��ي، ل تنتم��ي اىل امل�سمون 
"القوم��ي" وف��ق ت�س��ورات جعيط واأمثال��ه، لكنها تنتم��ي اىل نف�ض 
ال��روح، املررات، امل�رسوعي��ة... احلرب ال���رسورة وال�ستبداد اخلري، 
وهي اأو�ساف مقتب�سة من �سياق حتول ال�رسعية القومية من ن�سختيها 
"النا�رسي��ة" و"البعثية" اىل ال�رسعية التي متزج القومية بالطائفة. 
وهي روؤية "فخ" جتري ب�سمت ل اإن�ساين غربي، اأو با�ستدراج غربي!

اجمل تعليق على الفيسبوك
امل�ستحيل هو �سيء مل يكتبه اهلل لك

الرياضة مهمة 
للمسنين أيضًا

اغتيال رئيس الوزراء المصري 
محمود فهمي النقراشي

وصفات منزلية
 لعالج السعال

  اأك��د الع��امل الريا�سي الأمل��اين توما�ض �رسام اأهمي��ة ممار�سة الريا�سة يف 
الِك��ر اأي�س��ًا، حي��ث اأنها تعمل عل��ى تقوي��ة الع�سالت وخف���ض �سغط الدم 
املرتف��ع وحتد من خط��ر ال�سقوط لديه��م.  واأ�ساف ���رسام اأن الريا�سة تقي 
امل�سن��ني متاع��ب الظه��ر واملفا�س��ل اأي�س��ًا، كما اأنه��ا ل تقيه��م الأمرا�ض 
املزمن��ة، كال�سك��ري املرتبط بالتقدم يف العمر، فح�س��ب، بل ت�سهم اأي�سًا يف 
عالجه��ا، وذلك م��ن خالل املزج ب��ني متارين تقوية الع�س��الت وريا�سات 
ق��وة التحمل، بال�سرتاك مع التغذية ال�سحي��ة.  وبالإ�سافة اإىل ذلك، تتمتع 
الريا�سة بتاأث��ري اإيجابي ملواجهة الكتئاب، الذي عادة ما يهاجم امل�سنني 

حيث اأنها تعمل على حت�سني احلالة النف�سية واملزاجية لديهم. 
التماري��ن املائي��ة مثالية :ومن جانبها، قالت اخلب��رية الريا�سية الأملانية 
كاتري��ن ك��ول اإن التماري��ن املائية تع��د مثالية للم�سنني، حي��ث اأنها تعمل 
عل��ى تن�سيط حركية اأج��زاء اجل�سم كاًل على حدة. كم��ا يعد ركوب الدراجات 

الهوائية وامل�سي من الريا�سات املنا�سبة للم�سنني. 
���رسوط الريا�سة:وقب��ل ال���رسوع يف ممار�س��ة الريا�س��ة ينبغ��ي ا�ست�س��ارة 
الطبي��ب، حي��ث ينبغ��ي اأوًل اإجراء تخطي��ط كهربائي للقل��ب لفح�ض احلالة 

اجل�سدية والقدرة على بذل املجهود. 

1882 - الإنكلي��ز ينف��ون الزعي��م امل���رسي اأحم��د عرابي اإىل 
جزيرة �رسنديب.

1903 - افتتاح املتحف الإ�سالمي يف القاهرة.
1908 - زل��زال يف مدين��ة م�سين��ة من جزي��رة �سقلية يح�سد 

75000 ن�سمة.
1947 - جمموع��ة يهودية تهاجم "مقهى اللفتاوي" يف البلدة 

القدمية من القد�ض وتقتل وجترح 17 فل�سطينًيا.
فهم��ي  حمم��ود  امل���رسي  ال��وزراء  رئي���ض  اغتي��ال   -  1948

النقرا�سي.
اأنابيب يف الوليات املتحدة. اأول طفلة  1981 - ولدة 

1999 - انتخ��اب الرئي���ض الرتكمان�ستاين �سابر مراد نيازوف 
رئي�ًسا مدى احلياة.

2004 - اأ�سام��ة ب��ن لدن يظهر يف �رسيط مرئي يدعو فيه اإىل 
مقاطعة النتخابات العراقية.

2007 - الرمل��ان النيب��ايل يلغي احلكم امللك��ي ويعلن نيبال 
جمهورية دميقراطية.

اأ�سار الروفي�س��ور اأندريا�ض ميكالزين اإىل اأن بع�ض النباتات الطبيعية 
املوجودة باملنزل ميكنها تقليل مدة الإ�سابة بال�سعال، والتي قد ت�سل 

اإىل اأ�سبوعني، حتى مع العالج بامل�سادات احليوية. 
واأو�س��ح رئي�ض ق�سم الع��الج الطبيعي مب�ست�سف��ى اإميانويل بالعا�سمة 
الأملاني��ة برل��ني اأن الزع��رت واللب��الب من النبات��ات، التي له��ا تاأثريا 
اإيجابيا على ال�سعال. و�سحيح اأن هذه النباتات لن تق�سي على ال�سعال 
ب��ني ع�سية و�سحاها، ولكن ميكنها اأن تق�رس م��دة الإ�سابة به وكذلك 

تخفيف الأعرا�ض.
ومن الو�سفات املنزلية، التي تعالج ال�سعال، املواد ذات الطعم الالذع، 
مث��ل الفج��ل واجلرجري والب�س��ل والزجنبي��ل، بغ�ض النظر ع��ن طريقة 

الإعداد، �سواء كع�سري خملوط بالع�سل اأو كم�سحوق.
وبالن�سب��ة لالأ�سخا���ض، الذين ل يرغب��ون يف تناول ه��ذه الأع�ساب اأو 
اجل��ذور، فاإنه ميكنه��م اإعداد خملوط م��ن هذه النبات��ات لدهن منطقة 
ال�س��در به، مع مراعاة جتنب الرتكيز العايل للزجنبيل والتوابل احلارة، 
وع��دم تركه��ا لفرتات طويلة حي��ث اأنها قد ت��وؤدي اإىل تهيجات حارقة 

باجللد.

سيلفيهل تعلم في مثل 
هذا اليوم

متقاطعة كلماتالفرق اوجد 

كيف يمكن مواجهة الضغط تقنية جديدة للكشف المبكر عن سرطان الجلد
على األذن في الطائرة؟

6  وسائل لخسارة الوزن دون أدوية أو رياضة

�أفقيًا 
1 �لذه���ب �لأبي����ض o �ملا�شي���ة مم���ا يقتنيه���ا 

�لبدوي �أو �لفالح o �شقيق
�لقوم �جتماع  �أماكن   o )مبعرثة(  وديع   2

o يوم يبتدئ �لن�شان حياته �إذ� تعدى �ثنني �شاع   3
�إىل  �ل���ر�ب  بتحويل  �لتاري���خ  ��شته���ر يف   4

ذهب o �أبي�ض )بالجنليزية(
5 ي�شغط لإطالق �لنار o �شجر �شحر�وي 6 

قْر�ض o بناء للمر�قبة
�أفريقية �شرق  جنوب  دولة   o �شقيا   7

�إجناز� يحقق   o كاملوج  يتحرك   8
مت�شابهان  o و�ل�شهاد�ت  �لعلم  طالبو  فيها   9

10 �لذه���ب �لبن���ي o بل���د ��شمه���ا يعن���ي بلد 
�لأحر�ر

عموديًا
يلغي  o �ملطر  بعد  تظهر  �ألو�نه   1

o فاكهة لذيذة ق�شرها  2 حتلي����ق يف �ل�شماء 
�أحمر وحباتها كاجلوهر

�لإطالق على  �ملعادن  �أغلى   o وم�شاو  مناف�ض   3
�أنت طلبت �لأكل ل�شعورك   o 4 ب�شكل ر�أ�شي 

بحاجته
5 و�حد )بالجنليزية( o �غتاب o مت�شابهان

�أمثال وزنه  6 خمل����وق �شغري يحمل ع�ش����رة 
)بالجنليزية(. �شاي   o

ثني  o ومكرر  منتظم  ب�شكل  مت�شابك   7
�لأر�نب بلد  ��شمها  معنى  �وروبية  دولة   8

�لطبيعة يف  �لغاز�ت  �أخف   9
10 من �خل�شرو�ت o تف�شيل �شيء على �آخر


