
يحتبباج اجل�صببم اإىل ال�صوديببوم الببذي يعتببر 
املكببّون الرئي�صببي للملببح، لكببن ال�صببك اأن مببا 
نح�صببل عليه حاليًا اأكرث ممببا نحتاج اإليه. لذا، 
ينبغي تتبع م�صببادر ال�صببوديوم التي تخرتق 
نظامنببا الغذائببي بو�صببائل عديدة. فا�صببتبعاد 
رقائببق البطاط�س ال�صببيب�س وتخفيف امللح يف 

الطعام املطبوخ بالبيببت لي�س كافيًا، 
الأن بع�ببس االأطعمببة تت�صلل اإىل 

مببن  الرغببم  علببى  موائدنببا 
اأنهببا غنيببة بامللببح. اإليببك 
االأطعمببة  مببن  جمموعببة 
مببن  حمتواهببا  يفببوق 
حتتببوي  مببا  ال�صوديببوم 

رقائق البطاط�س املقلية:
يحتببوي رغيببف اخلبببز على 

284 ملغ من ال�صوديوم
اجلببن املطبببوخ: مببن هذه 

االأنواع ال�صيدر والفيتا واجلن 
الزرقاء. حتتوي هذه االأنواع على 

كميببة كبرية مببن امللح وال�صوديببوم. اإذا اأكلت 
مقببدار كوب مببن اجلن ال�صيببدر �صتح�صل على 

106 ملغ من ال�صوديوم.
حبوب االإفطار: يحتوي مقدار كوب من حبوب 
االإفطببار علببى 206 ملغ مببن ال�صوديوم، هي 

ن�صبة تزيد عن حمتوى ال�صيب�س.
ع�صببري اخل�ببروات: اأيببًا كان نببوع ع�صببري 
ت  ا و خل�ببر ا

�صيكون حمتببواه من ال�صوديوم كبببرياً، فكوب 
ع�صببري اخل�ببروات يحتببوي علببى 289 ملغ 
مببن هذا املعدن، اأو ما يعببادل 10 باملائة من 
الكمية املو�صى بها يف اليوم. اأنه يحتوي على 

284 ملغ من ال�صوديوم.
�صل�صببة الطماطببم: نتيجببة اإ�صافببة ال�صكر اإىل 
�صل�صة الطماطم )الكت�صبباب( ال ت�صعر مبذاقها 
املالببح، لكن حتتوي هببذه ال�صل�صة على كمية 

كبرية من ال�صوديوم.
اخلبببز: رغيف اخلبز مببن م�صببادر ال�صوديوم، 
اإذا  خا�صببة  فوائببده  مببن  الرغببم  وعلببى 
الكامببل  القمببح  مببن  م�صنوعببًا  كان 
اإال اأنببه يحتببوي علببى 284 ملببغ من 

ال�صوديوم.
املخبببوزات اجلاهببزة: مثببل الكعببك 
واملافني والبببان كيك. هناك اأكرث 
مببن م�صببدر لل�صوديببوم يف هببذه 
االأطعمببة، وحتتوي ملعقببة البيكينج 

�صودا على 480 ملغ من ال�صوديوم.

  تعتببر االأ�صعة ال�صينية مفيببدة عندما يعجز 
الطبيببب عن حتديد �صبب املر�س، ولكن لي�س 
بببدون خماطببر، فيجببب حتديببد كل فح�ببس 
باالأ�صعببة ال�صينية بعنايببة يف كل حالة على 

حدة.
 ويتعببني على املري�س الببذي خ�صع للأ�صعة 
ال�صينيببة ويريد راأيًا طبيًا ثانيببًا، اأخذ �صورة 
االأ�صعببة ويف�صل اأن تكون خمزنة على قر�س 
مدمببج )�صببي دي(. وهببذا يحببول دون اإجراء 

اأ�صعة �صينية مكررة وغري �رورية.
وخببلل اإجببراء االأ�صعببة ال�صينيببة يتببم م�صح 
اجل�صد بنببوع من االإ�صعاع الكهرومغناطي�صي 

املوؤيني.
واأ�صببارت اإلكببه نيكوال من الوكالببة االأملانية 
للحمايببة من االإ�صعبباع )بي اإف اإ�ببس( "كلما 
زادت كميببة االإ�صعاع، ارتفع خطببر االإ�صابة 

بال�رطان بعد �صنوات اأو عقود الحقة".
وتقببول الوكالببة اإن كمية االإ�صعبباع يف اأغلب 
الفحو�صببات ال�صائعببة باالأ�صعببة - للأ�صنان 

اأو اجلمجمببة علببى �صبيببل املثببال - تكببون 
منخف�صببة ن�صبيببًا. وتكون اأعلببى يف ت�صوير 
املقطعيببة  واالأ�صعببة  اله�صمببي  اجلهبباز 

بالكمبيوتر.
اإذا طلب الطبيببب اإجراء اأ�صعة �صينية يجب اأن 

ي�صاأله املري�س عن ال�صبب.
وقببال نادت�صدا بامبالوفببا، وهو خبري معني 
اإعببلم  "يجببب  للمر�صببى  الن�صببح  بتقببدمي 
اإجببراءات  هنبباك  كان  اإذا  اأي�صببًا  املري�ببس 
ت�صويريببة متاحة ت�صتخدم اإ�صعبباع اأقل اأو ال 

ت�صتخدمه من االأ�صل".
وهناك بديل ممكن وهو الت�صوير باملوجات 
فببوق ال�صوتية يتم فيببه م�صح الكبببد والكلى 
والقلببب والكثببري مببن االأوعيببة الدموية. غري 
اأن هببذا يكون �صعبًا يف حببال كان املري�س 

بدينًا.
وال يوجببد تو�صيببة ب�صاأن احلببد االأدنى الذي 
للأ�صعببة  ال�صخ�ببس  لببه  يتعر�ببس  اأن  يجببب 

ال�صينية يف ال�صنة.
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اقرتحت ال�صلطات امل�صوؤولة عن �صلمة ال�صيارات يف الواليات 
املتحببدة، الثلثبباء، قواعببد جديببدة تلببزم �ببركات �صناعببة 
ال�صيارات باعتماد تكنولوجيببا تتيح لل�صيارات التوا�صل فيما 

بينها.
 وتهببدف تلك اخلطببوة اإىل جتنب حوادث ال�صببري، كما ميكن اأن 

ت�صاعد يف ت�ريع عملية تطوير ال�صيارات ذاتية القيادة.
وتعتر تكنولوجيا "االت�صال بني ال�صيارة وال�صيارات االأخرى" 
عن�ببرا اأ�صا�صيا لتطوير جيل جديد من ال�صيارات ميكنه جتنب 

وقوع حوادث ال�صري من خلل "التوا�صل الل�صلكي".
وتعتمببد تقنيببة "V2V" على االت�صبباالت الل�صلكية لل�صماح 
لل�صيارة بتحديد �رعببة املركبات حولها وموقعها ووجهتها، 

داخل دائرة قطرها حوايل 300 مرت.
وقببال وزير النقببل اأنتوين فوك�ببس لل�صحفيببني يف موؤمتر عر 
الهاتببف، اإن "اإعببلن اليببوم ياأتي يف اإطار جهودنببا امل�صتمرة 
تعطببي   "V2V" تقنيببة  طرقاتنببا..  يف  ال�صلمببة  لتح�صببني 

لل�صائقني وعيا بب360 درجة لتجنب اال�صطدامات".
وميثببل هذا املقرتح خطوة ملمو�صة من جانب االإدارة الوطنية 
ل�صلمببة املرور علببى الطرقببات ال�ريعة نحو حتقيببق هدفها 

املتمثل يف الق�صاء على وفيات الطرق يف غ�صون 30 �صنة.

كاريكاتير

هذه الزاوية لرصد اهم القضايا 
والتعليقات التي يتندر بها العراقيون عبر 

مواقع التواصل االجتماعي 

قالوا في صفحاتهم:

زيد احللي: من ذاكرة الزمن 
قبببل ان اعرف، ماهببي، ال�صحافببة اال�صتق�صائيببة، يف �صتينييات 
القببرن املن�ببرم، حيث مل تتببداول هذه املفببردة يف �صحافتنا اإال 
يف بع�ببس جل�صببات اال�صدقبباء العائدين من اخلببارج بعد ان امتوا 
درا�صاتهببم العليا يف ال�صحافة، وجدُت نف�صي، اول �صحفي عراقي 
ميار�ببس هذا النوع من ال�صحافببة .. وامامي مادة �صحفية كتبتها 
ون�رتهببا يف جريببدة ) العببرب ( البغدادية يببوم اخلمي�س 9 �صباط 
1967 حببني رافقببت احد االآباء يف بحثببه عن ابنته ذات اخلم�س 
�صنوات ، التي فقدها يف احد ازقة النجف ومعي امل�صور هرمز يلدا 
�صاحببب �صتوديو)نوفاك( ال�صهري اأيام زمان ... وقد علمُت من احد 
اال�صدقبباء باحلالة ، وكانت غريبة اآنببذاك ، فا�صتف�رت عن االب ، 
والتقيتببه ... كان رجببل ب�صيطا ، �صاحببب الوجه ، يتلعثم يف الكلم 
نتيجببة ال�صدمة ، يعمل يف دائرة نقببل الركاب يف كربلء.. فعلمُت 
منه ، عزمه على البحث عن ابنته ، يف كل العراق ، بعد ان يئ�س من 
وجودها يف النجف ... اقرتحُت عليه مرافقته مع امل�صور .. فكانت 
البداية يف كربلء ، ثم بابل ، يف بغداد وحتديدا يف ازقة الكاظمية 
، ثببم ال�صمبباوة ، والب�ببرة ، ودياىل وكان االب يببوزع �صور ابنته 
يف كل مببكان على املببارة ، باحثًا عن من تعببّرف عليها ... ا�صتمر 
البحببث عدة ا�صابيع .. حتى جاء ب�صي�س االمل من احد رجال امن 
الب�رة الذي اكد بعد م�صاهدته �صورة الطفلة ، ان الطفلة موجودة 
يف �صفوان على احلدود العراقية بب الكويتية ب�صحبة امراأة عجوز .. 
وكان رجل االمن �صادقًا ، ومت القاء القب�س على املراأة ، لكن اين 
؟ وجدناها يف �صهربان بدياىل ، وهي واحدة من املدن التي ترتك 
ب�صمببة يف ذاكرة من يزورها او ميببر بها ملا لها من �صحر وجمال 
خا�ببس فهببي كاأمببرية تغفببو على نهببر ديبباىل ، لقد قامببت املراأة 
ال�ريببرة ، باإي�صالها اىل هناك بهدف ال�صفر بها اىل خارج الوطن 
.. وعادت الطفلة اىل ح�صن اأبيها ... وو�صع العبد هلل ، ا�صبعه على 
املركز االول ك�صحفي عراقي ا�صتق�صائي ، دون ان اعرف ذلك ، اإال 

بعد �صنوات ، حني �صاعت الت�صمية !
علي �صام

هل �صمعت املثل الذي يقول-اأ�رب ال�صعيف يخاف القوي؟
والع�صابببات  املافيببات  كافببة  د�صتببور  يف  االأوىل  الفقببرة  هببو 

واملخابرات العاملية ال�رية.
حببني تببرى اخلا�ر �صانده فهببذا هو ال�صعيف الببذي �صقط من اجل 

منع حرب بني االأقوياء.
االأقويبباء يتقا�صمببون ال�صببوارع واملدن والدول والعببامل ويف حفل 
توزيببع ح�ص�صهببم الدوريببة ُتقدُر وجبببة كل واحد بعببدد ال�صعفاء 

الذين �صحقهم.
احلببروب ُتعّلببن علببى ال�صعفبباء، علببى اأطفببال مل يتعلببم اأهلهم يف 

اأفغان�صتان، على �صعب العراق املنهوك واجلوعان.
كان هنبباك زمان حُترُر فيه املدن لتعيببد اأهلها اأما االن فنحن يف 

زمان حُترُر فيه املدن بت�ريد اأهلها.
اأنت ال ُتقتُل الأنك مهم-اأنت تقتُل ليخاف القوي.

اجمل تعليق على الفيسبوك

ال توؤمل نف�صك بكرثة التفكري
ملاذا قالوا ، ملاذا فعلوا ! ثق بربك ثم بنف�صك

طاملا هم ب�ر فلي�س لدي هم �صوى الكلم

مسكنات "أيبوبروفين" 
تقلل خطر وفاة المدخنين بالسرطان

إعاده افتتاح برج بيزا المائل
بعد 11 سنة من اإلغالق

ما أسباب الزيادة الكبيرة
 في الوزن أثناء الحمل؟

ُت�صتخدم م�صّكنات "اأيبوبروفببني" لتخفيف االآالم وااللتهابات، لكن 
وفقببًا لدرا�صة حديثة هناك فائدة اأخرى لهذه االأدوية فقد تبني اأنها 
تقلببل خطببر الوفاة لببدى املدخنببني الذيببن اأ�صيبوا ب�رطببان الرئة. 
وميّثببل هببذا النوع مببن االأمرا�ببس حببوايل 14 باملائة مببن حاالت 
االأورام اخلبيثببة يف الواليببات املتحدة، وتفيببد التقارير الطبية باأن 
املدخنببني اأكرث عر�صة للإ�صابببة ب�رطان الرئة مبعدل يرتاوح بني 

15 و30 �صعفًا.
م�صّكنببات "اأيبوبروفببني" تقلل خطببر الوفاة ب�رطببان الرئة بن�صبة 
تبلببغ 48 باملائة   وقد ُعر�صت نتائببج الدرا�صة اجلديدة يف املوؤمتر 
الببدويل الببب 17 ل�رطان الرئة الذي انعقد موؤخببراً يف فيينا، واأجرى 
الدرا�صببة باحثون مببن جامعة والية اأوهايو، واأ�صببارت بياناتها اإىل 
اأن التدخببني م�صببوؤول عببن 80 اإىل 90 باملائة مببن حاالت �رطان 
الرئببة حببول العببامل، واأن االلتهابات عامببل رئي�صببي وراء االإ�صابة 
بببه. واأظهرت نتائببج الدرا�صة اأن م�صّكنببات "اأيبوبروفني" تقلل خطر 
الوفبباة ب�رطان الرئببة بن�صبة تبلغ 48 باملائببة، وينطبق ذلك على 

كل من املدخنني ومن امتنعوا عن التدخني. 

1612 - عببامل الفلببك االأملاين �صيمون ماريو�ببس يتمكن من ر�صد جمرة 
اأندروميدا من خلل املنظار الأول مرة.

1791 - بببدء الدرا�صببة يف اأول مدر�صببة للقانببون اأو كليببة احلقببوق يف 
الواليات املتحدة وذلك يف جامعة بن�صلفانيا.

1794 - الثورة الفرن�صية تلغي حمكمة الثورة التي تولت حماكمة رموز 
العهد امللكي يف ال�صنوات االأوىل للثورة.

1945 - اجلرنال دوغل�س ماكارثر ياأمر باإلغاء ال�صنتو كدين ر�صمي يف 
اليابان وذلك اأثناء احتلل اليابان.

1952 - اإجببراء اأول جراحببة لتغيببري جن�ببس اإن�صببان يف العببامل وكانببت 
للدمناركي "جورج يورجن�صن" والذي حتول اإىل "كري�صتني يورجن�صن".

1993 - رئي�ببس وزراء اململكببة املتحببدة جببون ميجببور ورئي�ببس وزراء 
اأيرلنببدا ال�صماليببة األببرت رينولببد ي�صدران ما عببرف با�صم اإعببلن داوننغ 

�صرتيت الذي يعرتف بحق �صكان اأيرلندا ال�صمالية يف تقرير امل�صري.
2001 - اإعبباده افتتبباح بببرج بيببزا املائببل بعببد 11 �صنة مببن االإغلق 
وال�صيانببة بتكلفة بلغت 27 مليون دوالر اأمريكببي من دون اإيقاف ميلن 

الرج.

زيببادة الوزن خلل فببرتة احلمل اأمر متوقع، ويببرتاوح املعّدل ال�صحي لهذه 
الزيببادة بببني 7 و18 كغم، ويعتببر وزن املراأة قبل احلمل عامببًل موؤثراً يف 
حجم هذه الزيادة. لكن بعيداً عن هذا املوؤثر، يوؤدي منو الرحم وزيادة حجم 
ال�صائببل االأمينوي الذي يحمببي اجلنني اإىل زيادة الببوزن؛ اإليك ما حتتاجني 

معرفته عن اأ�صباب االإفراط يف هذه الزيادة:
 النببوم. وقببت احلمل لي�ببس منا�صبببًا للمهمات والواجبببات املتعببددة، فاأنت 
حتتاجني للراحة والنوم اجليد ل�صاعات كافية. نق�س النوم اأثناء احلمل اأحد 

اأ�صباب الزيادة املفرطة يف الوزن.
ال�صغببط و�صكري احلمببل. من امل�صاكل ال�صحية امل�صببببة للزيادة الكبرية يف 
الببوزن اأثناء احلمببل وارتفاع �صغط الدم، و�صكري احلمببل. ويف حالة �صكري 
احلمل يزداد وزن اجلنني اأي�صًا فوق املعّدل ال�صحي، وقد يحدث االأمر نف�صه 

اإذا ارتفع �صغط دمك واأنت حامل.
ت�صّمببم احلمببل. ميكن اأن تكببون الزيادة املفرطة يف وقببت احلمل علمة على 
م�صكلببة ت�صّمم احلمل، وهببي حالة ترتبط بحدوث اأمرين معببًا: ارتفاع �صغط 
احلامببل، وارتفاع ن�صبة الروتببني يف االدرار، ما يرتتب عليه احتبا�س املاء 

يف ج�صم احلامل.

سيلفيهل تعلم في مثل 
هذا اليوم

متقاطعة كلماتالفرق اوجد 

6 أطعمة تحتوي على الصوديوم أكثر من رقائق البطاطسهل تنهي تقنية "V2V" حوادث السيارات؟خبراء ينصحون بعدم الفحص باألشعة إال في الضرورة القصوى

�أفقيًا 
�حلبايب �ست   o قدمية  كنعانية  مدينة   1

o �أول فد�ئية يف  2 عا�سم����ة توغو �الفريقي����ة 
�ال�سالم )معكو�سة(

م�سائب  o لينا  �أ�سبح   3
�لتحكم مركز   o �لهوة  ج�سر   4

برد  o �سرقية  �أوربية  دولة   5
�ل�سغر متناهية  قيا�س  وحدة   o مت�سابهان   6

)معكو�سة( ظل   o قاطنات   7
�لبائ�سون( )�أو  �لبوؤ�ساء  ق�سة  �ساحب   8

 o �الجتاه����ات  يف  لتحريكه����ا  �ل�س����يارة  يف   9
ت�سد به �خليمة

10 لعب����ة من�سدي����ة بل����غ ع����دد �لكت����ب �ملوؤلف����ة 
حولها نحو 330 �ألف كتاب o حيو�ن ولود

عموديًا
�أثاث  o �النباط  �لعرب  حا�سرة   1

قدك  o مت�سابهان   2
o نظ���رت  o علق���م )معكو�س���ة(  3 ح���زن �سدي���د 

بانتباه
4 �ال�سم �الأول من �ساعر عربي تون�سي o يرقى 

�إليه �ليقني
مر�عي  o ولد   5

هدية قدم   o ب�سوت  يتاأمل   6
�الإلهية �لكوميديا  �ل�ساعر �ساحب   o تاج  ثلثا   7

منخف�س مكان   o مت�سابهات   8
�جلاذبية وقانون  نظرية  �ساحب   9

10 �سجرة تعي�س يف مياه �لبحر �ملاحلة o ينام 
ف�سل �ل�ستاء


