
ياباني��ون طريق��ة  اكت�ش��ف باحث��ون     
جدي��دة ومثالي��ة لإنقا���ص ال��وزن تكمن 
يف البطاط��ا احللوة، لي���ص يف اأكل حلمها 
ال��ذي قد يزيد الوزن، بل يف تناول املياه 
تعم��ل  عنه��ا، حي��ث  املتخلف��ة  املغلي��ة 
على كب��ح ال�شهية وخف���ص دهون اجل�شم 

وبالتايل تقليل الوزن.
الوطن��ي  املعه��د  يف  الباحث��ون  ووج��د 
يف  الياب��اين  الغ��ذاء  وبح��وث  للزراع��ة 
تو�شوكوب��ا اأن الربوتني الذي ينتج اأثناء 
عملي��ة الغليان ه��و امل�ش��وؤول عن حرق 
الده��ون، واخت��رب الباحث��ون ذل��ك على 
الفئران، حي��ث قاموا بتغذية جمموعتني 

من الفئران بنظ��ام غذائي عايل الدهون، 
وه��و  الببتي��د  تناول��ت  اإحداهم��ا 

حم���ص اأميني ينتج ع��ن اإنزمي 
اله�ش��م املوج��ود يف املياه 
املتخلفة عن غل��ي البطاطا 

احللوة.

وبع��د م��رور 28 يوم��ًا اأخ��ذ الباحث��ون 
القيا�ش��ات احليوي��ة للفئ��ران، بالإ�شافة 
الأن�شج��ة  وم�شتوي��ات  الكب��د  كتل��ة  اإىل 
الدهنية، مع اأخذ م�شتويات الكولي�شرتول 

ن  ه��و لد ا ثي��ة و لثال ا
لليبتني وهرم��ون  ا

امل�ش��وؤول عن ال�شعور باجل��وع، وبروتني 
تنظي��م  ع��ن  امل�ش��وؤول  اأديبونيكت��ني 
اجل�ش��م وعملي��ة  الغلوك��وز يف  م�شت��وى 
التمثي��ل الغذائ��ي، بح�ش��ب �شحيفة ديلي 
مي��ل الربيطاني��ة. واأع��رب الباحثون عن 
تفاجئه��م من تاأث��ر الببتي��دات اخلا�شة 
بالبطاطا احلل��وة يف تخفي�ص م�شتويات 
والت��ي  الفئ��ران  يف  الده��ون  جزيئ��ات 
يب��دو اأنه��ا تتحك��م يف جزيئ��ات احل��د 
م��ن ال�شهية لدى الفئ��ران، وياأملون يف 
اأن تاأت��ي درا�شته��م بتنائ��ج واع��دة مع 
الب���ر وت�شاعد من يعان��ون من زيادة 
يف ال��وزن، نظ��راً لأن الفئ��ران تت�شاب��ه 
جداً من الناحية البيولوجية مع الإن�شان، 
نتائ��ج درا�شته��م  اأن  اإىل  م�شري��ن 
بحاج��ة اإىل مزي��د م��ن الأبح��اث 
لتحدي��د الرتب��اط ب��ني مي��اه 
البطاطا املتخلفة عن الغليان 

وخف�ص الدهون يف اجل�شم.

قال��ت نتائ��ج درا�ش��ة جدي��دة اإن تدف��ق الدم 
اإىل امل�شيم��ة ي�شه��د تغ��رات عندم��ا تك��ون 

م��ا  بال�شك��ري،  م�شاب��ة  احلام��ل 
يوؤدي اإىل زيادة حجم اجلنني، 

وق��د يوؤث��ر ذلك عل��ى حجم 
احلي��اة.  م��دى  دماغ��ه 
ويعن��ي ذل��ك اأن بع���ص 
مث��ل  الطف��ل  اأع�ش��اء 
البنكريا���ص وع�ش��الت 
تتاأثر  والكليت��ني  القلب 
ويزداد حجمه��ا خا�شة 

نتيج��ة  القل��ب  ع�ش��الت 
ع��دم ال�شيط��رة عل��ى ن�شب��ة 

ال�شكر بالدم.
واأجريت الدرا�ش��ة بوا�شطة باحثني من 

اجلمعية الأوروبية لأمرا�ص القلب، وتتطابق 
نتائجه��ا مع تقارير �شابقة كانت قد لحظت 
ولدة طف��ل كب��ر احلج��م يف بع�ص احلالت 
ب��داء  م�شاب��ة  احلام��ل  فيه��ا  تك��ون  الت��ي 

ال�شكري.
ور�شدت الدرا�شة اجلديدة اأنه يف حال كانت 
م�شكلة ال�شكر غر خا�شعة لل�شيطرة، 
ول تق��وم الأم ب��اإدارة احلال��ة 
والتحك��م يف ن�شب��ة ال�شك��ر 
بالدم يك��ون حجم طفلها 
كب��راً. وينطبق ذلك على 

مر�ص ال�شكري بنوعيه.
الباحث��ون  وق��ام 
بقيا�ش��ات حلج��م تدفق 
ال��دم اإىل امل�شيم��ة لفه��م 
مر���ص  تاأث��ر  كيفي��ة 
ال�شك��ري على احلم��ل، وتبني 
اأن��ه يت��م حتوي��ل تدفق ال��دم من 
الدم��اغ اإىل امل�شيم��ة اإذا كان��ت احلامل 
ذل��ك  عل��ى  ويرتت��ب  بال�شك��ري،  م�شاب��ة 
جمموعة م��ن امل�شاعفات والتغرات ت�شيب 
امل�شيم��ة نف�شه��ا، وقد يوؤثر ذل��ك على الطفل 

مدى حياته.
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   انت�ش��ار ع��دوى ال��ربد والإنفلونزا يف مو�شم ال�شت��اء �شهل، لكن 
هن��اك اإجراءات ب�شيط��ة ت�شاعد على الوقاية. ق��د ل تتخيل مدى 

ب�شاطة العادات التالية، لكنها بالفعل حتّجم انت�شار العدوى:
لتجن��ب التقاط ميكروب الربد احر�ص على غ�شل يديك با�شتمرار 
بامل��اء وال�شاب��ون العط�ص. من ال���روري تغطي��ة الوجه اأثناء 
العط���ص اأو ال�شع��ال، وتعت��رب اأف�ش��ل طريقة لعمل ذل��ك اأن ت�شع 
ذراع��ك اأمام وجهك وتعط�ص يف كم القمي���ص عند منطقة الكوع 

ملنع انت�شار الفرو�ص.
امل�شافح��ة والزح��ام. اإذا لحظ��ت اأن �شخ�ش��ًا م�شاب��ًا بال��ربد 

تفادى التواجد بالقرب منه، اأو م�شافحته.
مطّه��ر اليدين. ا�شتخدم مطّهر اليدي��ن بعد تنظيف الأنف اأو م�شح 
املخ��اط. املطّه��ر ال��ذي يحت��وي على الكح��ول هو الأن�ش��ب لأنه 
يقت��ل ميكروبات الربد على الفور. كذلك ق��م مب�شح التليفون بعد 
ا�شتعماله ورميوت التلفزيون ولوحة مفاتيح الكومبيوتر حتى ل 
تتجدد العدوى. الراحة. اإذا كنت م�شابًا بالربد ل تختلط بالنا�ص 

وا�شرتخ بالبيت، �شي�شاعد ذلك على عدم ن�ر العدوى.

كاريكاتير

هذه الزاوية لرصد اهم القضايا 
والتعليقات التي يتندر بها العراقيون عبر 

مواقع التواصل االجتماعي 

قالوا في صفحاتهم:

�شباح عطوان 
نع����م ابليت ياولدي..!!

مه��داة اىل اولدنا م��ن �شناديد اجلي�ص الب��ي ..والقوات الأمني��ة البا�شلة 
واحل�ش��د ال�شعب��ي املجاه��د وغي��ارى �شي��ب و�شب��ان ع�شائرن��ا الفا�شلة..
م��ن اهل النخوة واحلمية..وه��م يرابطون على تخ��وم النار..ليزيلوا العار..
وين�شفوا التهاون ..ويجلوا م�شحة الذل واحلزن عن وجوه بناتنا، واخواتنا، 
وامهاتن��ا وعماتن��ا، وخالتنا حتت ع�ش��ف الطغاة من �ش��ذاذ الآفاق.. اىل 
اولدن��ا وحده��م ..اىل عزن��ا، وفخرن��ا ،وميا�ش��م ن�رن��ا.. فبه��م �شعدنا، 

و�شعرنا بالأمان.. وبهم وحدهم قيامة �شعبنا للطغاة تقام.. 
نعم..ابليت..! نعم اأبليت ياولدي 

نعم ..وغ�شلت بال�شم�شاِم ع�ر مذلتي.. 
ومزقَت تاريخي .. والقيَت يف جٍب.. ملَف اإدانتي ..

نعم اأبليت يا�شندي.. فاأنت الذي لي�شبه ن�ره امليمون
�ش�ِف�ر هزميتي 

ولي�ص ك�شحرك يف التابوت يوق��ظ ج���ثتي 
فلقد اأ�شكتت يا �شيد الرجال هذاء م�شاب��حي

واأعطيت لالإميان معنًى ل�شبيَه بذلتي وتعبدي 
علمتني كيف ال�شهادة، وال�شهيد.. وكيف ام�شي موؤمنا ب�شهادتي 

نعم ابليت ياولدي.. فبف�شلك وحدك قد ن�شيت تذرعي..  ..وتبتلي.. وتو�شلي 
وبف�شلك ياوجه النبوة.. قد خلعت عبائتي..

وو�شعت طا�شي ..ونزعت ع��مام��تي
بك قد لب�شت لمتي.. واعلنت وفاة تقيتي ..

فقد كفيت ما ابليت ياولدي
وعلمتني اين الرجولة يف طريق مباذيل 

واثبتت اأن كرامتي يف ثورتي..
نعم ابليت بعد كل تخ�شعي ..وتنازيل ..وتهاوين 
فاأنا من كان ينحر مذهبا لأجل �رير بلقي�ص.. 

وجيد حذام..
وانا من باع العراق، لأت��قي �ر ال��كالم

ر بع�شهم ،ان ل يلوم ول يالم  واأنا من �شّ
ت�شاغراً،وتخاذل..احنوا لع�شف الريح ما

قالت رياحهم :هذا العراق هباتنا لأهل ال�شالم! 
فاإن متادى الغادرون ي�شيح �شوت تقيتي

دع يا بني اخاك..؟ ال�شمت من �شيم الكرام!؟
لذا قبلت رزيتي لو انهم جاروا على الأوطان
وكان اجلور خازوقا فما علّي �شوى القعود 

..كذا لو كان حقا قد منعت يامناي عن القيام
فليمنحوا )األغات( كل فيئنا بخ�شاره و�شواده ..

ولياأخذوا حو�ص الفراتني ما عاد املقد�ص او حرام 
فلي�ص ي�شر من امالكه عالنا�ص مامنح الأمام..
ولتاأكلوا حجراأ..تت�ردوا.. اأو تعي�شوا يف اخليام..
او تنهبوا الأر�ص بال عراق.. اأو جلو�شا.. اأو نيام..

لكنك اليوم من يجلي الغمامة حني ميت�شق احل�شام 
مثلما بدمائنا ثملوا..مزجوا النبيذ يف كا�ص املدام..

لقد ابليت ياولدي 

اجمل تعليق على الفيسبوك
�شع��ادة الخرين ل��ن تقلل من �شعادت��ك وغناهم لن ينق���ص من رزقك 
و�شحته��م ل��ن ت�شلب من��ك عافيتك كن نقي��ا ومتنى لغ��رك ماتتمناه 

لنف�شك 

الكعب العالي يهدد
 المرأة بهشاشة العظام

بداية الصدام المسلح بين الجيش 
األردني ومنظمة التحرير الفلسطينية

نصائح لرعاية
 بشرة الطفل خالل الشتاء

وج��د باحثون من جامعة �شتانفورد اأنه يف كل مرة ترتدي فيها املراأة 
الكع��ب العايل تزيد خطر الإ�شابة بالتهاب املفا�شل، واأن اخلطر يزداد 
م��ع زي��ادة وزن اجل�شم. واأف��ادت نتائج الدرا�شة اجلدي��دة اإن الركبتني 
هما الأكرث ت�رراً من ارتداء الكعب العايل. ونّبهت الدرا�شة اإىل اأن هذا 
النوع من الأناقة يهدد املراأة بالإ�شابة به�شا�شة العظام. ويوؤدي ارتداء 
الكعب العايل اإىل ثني الركبتني يف كل مّرة تالم�ص القدم الأر�ص اأثناء 
امل�ش��ي، ما يزيد ال�شغط على مف�شل الركبة با�شتمرار، واأن هذا التاأثر 
ي�شتم��ر عندما تقف املراأة على الأر���ص مرتدية الكعب العايل. وحّذرت 
نتائ��ج الدرا�ش��ة من امل�ش��ي م�شافة طويلة بكعب ع��اٍل، لأن ذلك ي�شبب 
اآلم��ًا للكعب��ني، وك�شوراً للعظ��ام، و�شغطًا على الأع�ش��اب يزيد متّزق 
املفا�ش��ل، ويوؤّث��ر على مرون��ة اأن�شجة املف�شل. ونظ��راً لزيادة ال�شغط 
عل��ى املفا�شل كلم��ا لم�شت اخلطوة الأر�ص تت��ورم مفا�شل الركبتني 
والكاحل��ني. ومتتد اآثار الكعب الع��ايل اإىل تقييد حركة مف�شل الكاحل، 
وال�شغط على اأ�شابع القدمني بدرجة قد ت�شيب الأن�شجة حولها بتمّزق 
ع�شلي، وتوؤدي هذه املجموعة من الأ�رار التي ي�شببها ارتداء الكعب 

العايل اإىل زيادة خطر الإ�شابة به�شا�شة العظام.

1882 - هزمي��ة اأحم��د عراب��ي يف معركة الت��ل الكبر وبداي��ة الحتالل 
الإجنليزي مل�ر.

1940 - القوات الإيطالية تغزو م�ر وذلك اأثناء احلرب العاملية الثانية.
1943 - تن�شيب �شياجن كاي �شيك رئي�ًشا لتايوان.

الغربي��ة والحت��اد  اأملاني��ا  ب��ني  اإقام��ة عالق��ات دبلوما�شي��ة   - 1955
ال�شوفيتي لأول مرة منذ احلرب العاملية الثانية.

األبانيا تن�شحب من حلف وار�شو.  - 1968
1970 - بداي��ة ال�ش��دام امل�شل��ح ب��ني اجلي���ص الأردين ومنظم��ة التحرير 

الفل�شطينية فيما يعرف با�شم اأحداث اأيلول الأ�شود.
1988 - املل��ك فه��د بن عبد العزيز ي�شع حج��ر الأ�شا�ص لتو�شعة امل�شجد 

احلرام يف مكة.
1993 - يا���ر عرف��ات واإ�شح��اق راب��ني يوافق��ان عل��ى اتفاقي��ة اأو�شلو 

القا�شية مبنح الفل�شطينيون احلكم الذاتي على اأرا�شي ال�شلطة الفل�شطينية.
2001 - ال�شلط��ات الأمركي��ة ت�شم��ح بت�شي��ر جزئ��ي للرح��الت اجلوية 
املدني��ة ف��وق اأجواء الولي��ات املتحدة وذلك بعد من��ع اأي طائرة ركاب من 

التحليق ملدة يومني بعد هجمات 11 �شبتمرب.

ب���رة الطفل تفقد نداوتها مبعّدل يزيد 5 اأ�شعاف عن الكبار، واأن ذلك 
يجعله��ا جت��ف وتت�شقق ب�رع��ة خالل ال�شت��اء؟ اإليك بع���ص الن�شائح 

لرعاية الطفل وحماية ب�رته اأثناء مو�شم الربد:
احر���ص عل��ى اأن ي�رب الطفل امل��اء الدافئ قلياًل با�شتم��رار، للحفاظ 
على ترطي��ب ج�شمه وق��ت ال�شتحمام. ينبغي تقليل وق��ت ال�شتحمام 
يف ال�شت��اء اإىل اأق�شى حد. يحب الأطف��ال اللعب يف حو�ص ال�شتحمام 

باملاء وفقاقيع ال�شابون، لكن عليك ق�ر ذلك على ال�شيف فقط.
اختي��ار ال�شابون. اأن��واع ال�شابون الأن�شب للطف��ل هي امل�شنوعة من 
مواد طبيعية، والتي حتتوي على عنا�ر مرّطبة للب�رة. اإذا كان املاء 
املتوف��ر يف منطقت��ك ع�راً ل يكفي وحده، لبد م��ن ا�شتخدام �شابون 

مرّطب لب�رة الطفل حتى ل تت�رر.
املرّط��ب. من ال�روري ترطيب ب�رة الطفل بعد ال�شتحمام على مدار 
العام، لكن تزداد اأهمية ذلك اأثناء ال�شتاء. علمًا باأن ا�شتخدام الدفايات 

يزيد الأ�رار على الب�رة، ما يتطلب ترطيبها با�شتمرار.
املالب�ص. جتّنب املالب���ص ال�شوفية لأنها ل تنا�شب ب�رة ال�شغر، مبا 

يف ذلك الطواقي، وقد توؤدي اإىل اإ�شابة الب�رة بالإكزميا. 

سيلفيهل تعلم في مثل 
هذا اليوم

متقاطعة كلماتالفرق اوجد 

اجراءات سهلة تحميكالحامل المصابة بالسكري تلد طفاًل كبير الحجم
من عدوى البرد
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