
من مّن��ا مل يلجاأ اإىل اأقرا�ص الفيتامينات كو�س��يلة 
لتقوي��ة جهاز املناع��ة حتى من دون تو�س��ية من 
الطبي��ب، غ��ر اأن مرك��ز حماي��ة امل�س��تهلكني يف 
اأملاني��ا يح��ذر من ذل��ك، موؤكداً اأن العدي��د من هذه 
امل�ستح���رضات ال نفع فيها، خا�س��ة م�ستح�رضات 

املاغني�سيوم.
يف درا�سة حديثة ح��ول م�ستح�رضات املغني�سيوم، 
ا�ستخل���ص مركز حماي��ة امل�ستهلك��ني يف اأملانيا، 
اأن 27 م�ستح���رضاً من ب��ني 42 متداواًل يف ال�سوق 
االأملانية يحتوي عل��ى جرعات زائدة من هذا 
ميللغ��رام   250 مبع��دل  الفيتام��ني 
به��ا  امل�سم��وح  م��ن  اأك��ر 
املعه��د  قب��ل  م��ن 

. االأملاين لر�سد  ر خط��ا الأ ا
االأم��ر  2 ويتعل��ق  7 ب���

م�ستح�رضاً يتم احل�سول عليه 
�سواء يف ال�سيدليات اأو يف ال�سوبر 

ماركت اأو املتاجر املتخ�س�سة اأو عرب 
االإنرتنت. 

م��ن  مفرط��ة  جرع��ة  تن��اول  وي��وؤدي 

املغني�سيوم اإىل اأعرا�ص جانبية كاالإ�سهال والتقيوؤ. 
ويح��ذر رئي�ص املرك��ز االحتادي االأمل��اين حلماية 
امل�ستهلكني كالو�ص مول��ر، من هذه امل�ستح�رضات 
الأنه��ا و"يف الغال��ب تكون ه��دراً للم��ال، واأحيانًا 

تهدد �سحة االإن�سان". 
وع��ادة ما تلج��اأ ال�رضكات امل�س��نعة اإىل اأ�س��اليب 
دعائية مث��رة للجدل، اإذ متثل املجالت الن�س��ائية 
املوق��ع االأب��رز لط��رح حم��الت دعائية تدع��ي اأن 
نق���ص املغنيزي��وم ي��وؤدي اإىل االإ�س��ابة بالدوايل 

وبال�سداع واالكتئاب. 
واأعل��ن موقع "�س��بيغل اأوالين" االأمل��اين يف تقرير 
ن���رضه حديثًا، اأنه ق��ام بفح�ص ع��دد من املجالت 
التي اأوردت تقارير ت�س��دد عل��ى اأهمية املغنيزيوم 
جل�س��م االإن�س��ان. وامللف��ت اأن معظم ه��ذه التقارير 
كان��ت مرفقة �س��واء ب�س��كل مبا�رض اأو غ��ر مبا�رض 

ت  ن��ا عال ل�رضك��ة تطرح م�س��تح�رض باإ
املغنيزيوم للبيع.

 ترتب��ط �س��ورة البطاط���ص يف االأذه��ان عادة 
برقائق البطاط�ص املقلية، لكنها لالأ�سف لي�ست 
الو�س��يلة االأف�سل للح�سول على الفوائد الرائعة 
الت��ي يحتويها هذا اخل�س��ار الن�س��وي. يحتوي 
البطاط�ص على اإنزميات ومغذيات توجد بكرة 
يف ق�رضت��ه وحتته��ا مبا���رضة، وم��ن االأف�س��ل 
تناولها نيئة لي�س��تفيد اجل�س��م منه��ا اأكر، كما 
اأن��ه من اأف�س��ل م�س��ادر فيتامني "�س��ي". اإليك 

اأهم فوائد ع�سر البطاط�ص وطريقة اإعداده:
حمارب��ة االلتهاب��ات. ع�س��ر البطاط�ص عالج 
طبيعي��ة اللتهابات  اجل�س��م، والتي ت�س��بب اآالم 
املفا�س��ل وخا�س��ة الك��وع والرقب��ة والكت��ف 

والركبة.
وظائ��ف الكل��ى. يحتوي البطاط���ص النيئ على 
م�س��ادات لالأك�س��دة  حت�ّس��ن وظائف الكليتني، 
وحت�س��ن الدورة الدموية، وتخفف الكول�س��رتول 

ال�سار.
املناعة. البطاط�ص النيئ قلوي يخفف حمو�سة 
املع��دة، ويقلل منو امليكروبات التي تزدهر يف 

البيئ��ة احلام�س��ية؛ وي�س��اعد ذل��ك على خف�ص 
احتم��االت العدوى وااللتهاب��ات. اإىل جانب اأن 
البطاط���ص غني بفيتامني "�س��ي" ال��ذي يقّوي 

املناعة.
االإكزمي��ا. و�س��ع ع�س��ر البطاط���ص على اجللد 
مبا���رضة يعال��ج االإكزميا ب�س��كل فّع��ال. كذلك 
���رضب ع�س��ر البطاط�ص يوميًا مل��دة 10-15 

يومًا يعالج االإكزميا يف ف�سل ال�ستاء.
النقر���ص. اإذا كن��ت تع��اين م��ن النقر���ص تناول 

الي��وم،  الني��ئ مرت��ني يف  البطاط���ص  ع�س��ر 
�سي�س��اعدك ذل��ك عل��ى التخل���ص م��ن حم���ص 
اليوريك الزائد وغ�سل الكلى وحت�سني وظائفها.

اله�س��م. اإذا كن��ت تع��اين م��ن ع���رض اله�س��م اأو 
احلمو�سة اأ�سف ملعقتني من ع�سر البطاط�ص 
اإىل ك��وب م��اء وتناول��ه يوميًا ملدة اأ�س��بوع اأو 
اأ�س��بوعني، �س��يخفف ذلك االنتفاخ واحلمو�سة 

وا�سطرابات املعدة االأخرى.
الهاالت ال�سوداء. اإذا كنت تعمل لفرتات متاأخرة 
م��ن اللي��ل، وحتي��ط اله��االت ال�س��وداء عيني��ك 
ب�س��بب ال�سهر �س��ع قطعة من القطن يف ع�سر 
البطاط�ص النيئ ثم �س��عها لبع�ص الوقت اأ�سفل 

عينيك فوق مناطق الهاالت.
حب��ة  ق���رّض  البطاط���ص؟  ع�س��ر  تع��د  كي��ف 
البطاط���ص وقّطعه��ا اإىل مكعب��ات �س��غرة، ثم 
اأ�س��ف امل��اء واع�رضه��ا يف ع�س��ارة اجل��زر. 
ميكنك اأي�سًا اإ�سافة ال�س��مندر )البنجر( واجلزر 
و�رضيحة اأو اثنني من الزجنبيل وبع�ص الع�س��ل 

اإىل الع�سر لزيادة الفوائد.
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لل�ساونا فوائد عديدة، فهي ت�ساعد على اال�سرتخاء وتهدئة 
االأع�س��اب وا�ستعادة الن�س��اط، لكن درا�سة فنلندية جديدة 

توؤكد اأن لل�ساونا فوؤائد �سحية اأكر مما هو معروف. 
خل�س��ت درا�س��ة فنلندية اإىل اأن الرتدد على ال�ساونا ب�سكل 
منتظم، ميكن اأن ي�ساعد على تقليل خطراالإ�سابة باخلرف 
ومر���ص األزهامي��ر وكذلك الوف��اة باأمرا���ص القلب. ووجد 
باحثون بجامعة اإي�س��رتن فينالن��د عالقة بني الرتدد على 
ال�س��اونا واأمرا���ص الذاكرة بع��د متابعة اأك��ر من 2300 

رجل فنلندي يف منت�سف العمر ملدة 20 عامًا. 
ووجدت الدرا�س��ة اأن الرجال الذين يرتددون على ال�ساونا 
من اأربع اإىل �سبع مرات اأ�سبوعيًا اأقل عر�سة بن�سبة 66% 
لالإ�س��ابة باخلرف، واأقل عر�س��ة بن�س��بة %65 لالإ�سابة 
باألزهامي��ر م��ن اأولئك الذين يذهبون لل�س��اونا مرة واحدة 
اأ�س��بوعيًا.  وقال كبر الباحثني واأ�س��تاذ الطب االإكلينيكي 
يف  لوكانني"اأخذن��ا  ي��اري  فينالن��د  اإي�س��رتن  بجامع��ة 
االعتبار عوامل اأخرى يف منط احلياة مثل الن�س��اط البدين 
والعوامل االقت�س��ادية واالجتماعية... هناك تاأثر م�ستقل 

لل�ساونا على تلك النتائج".

كاريكاتير

هذه الزاوية لرصد اهم القضايا 
والتعليقات التي يتندر بها العراقيون عبر 

مواقع التواصل االجتماعي 

قالوا في صفحاتهم:

�ستار نعمة : �َساألُت �سجرة عن حلمها
قالت: اأن ا�سع حقيبة ظهر

و اأجوب العامل

عب��د العظي��م فنج��ان :  قلبِت طاول��َة الكتابة ، فتح��ِت القامو���َص ، واأفرغِت 
�سفحاته من الكلمات على الورقة ، ثم نفخِت الورقة ، ف�سقط العامُل يف �سلة 
املهمالت : �سكبِت النوَر على الفرا�ص ، فتحِت النافذة ، وقلِت للحرية : " هيا 
بنا نلعُب " ثم رميِت �س��نارة �سفاهِك اإىل قبالت مكبوتة يف قعر خواطري . 
مزقِت الليَل بقمي�سِك املغمور بالنجوم ، قلِت : " ال احبَك اأو احبَك ، ما الفرق 

؟ " ودخلِت عميقا يف ج�سدي ، مثل طعنة حاقدة .

حممد الو�سلي : ال حدود لقدرة الن�ساء على التحمل ...
يف ال�سينما مثال 

جنم��ات نظفه��ن املنتج��ون كم��ا ينظف املح��ارب �س��يفه ...اأ�س��ماك جن�ص 
يالحقهن �سيادون لطيفون.

واإن كن �س��يف فهن ال�س��يف الذي يخرتق القلب ...واإن كن ن�رض فل�س��ن �سوى 
الن�رض الذي يبكي حني يحلق وحيدا .

احلقيقة اأن ..
 تيدي بار مل تكن جمرد زبيب الت�سلية ال�سعب املنال بل كانت وهي تختلج 
بالذهب تختلج بالندم واخلوف والتناق�س��ات احلزينة ..هيدي المار لي�ست 

هيدي المار قمر منت�سف الليل. يف فيلم "ت�سيكي جمهول" .
بل كانت غالبا ال�س��يء الذي يحدق يف الطرقات احلالكة بعد منت�سف الليل 

..ال�سيء البارد واملرتبك واليائ�ص.
 غربتا غاربو مل تكن حا�سبة جلمع ح�سود الرجال ثم �رضبها عر�ص احلائط 

..كانت امراأة حتلم مبالءة بي�ساء واأطفال يف قرية ريفية بعيدة .
جني مان�سفيلد اأمطرت كل يوم ومات قلبها من العط�ص . 

مل يكن غام�سات ومل يخدعن اأحد ..لقد كن ن�ساًء وحيدات ال ي�ستطعن النوم .
 مارل��ني مونرو ...ه��ذه البجعة الذهبي��ه احلزينة ..التي كان��ت تغادر كادر 
الت�سوير لتتل�س�ص من �س��قوق االأبواب على فنجان قهوة يت�ساركه زوجني 

عجوزين و�سعيدين.
 الن�س��اء ..ال ت�سدقوا الن�ساء ...الحدود لقدرتهن على التحمل ..قد يظهرن لك 
حناج��ر من الفوالذ الواثقة..ويف احلقيقة اأن قلوبهن هي من تطلق ب�س��وت 

خافت نداء االإ�ستغاثة االأخر .
قي�ص عبد املغني : االأن تعرفني متامًا كيف ميكن لرجٍل عاٍر من ال�سحة اأن 

يحبِك يف منت�سف كانون 
اأن يفعل هذا بعينني مغم�ستني وقمي�ٍص مفتوح ..

االأن تعلمني كيف ميكن لفٍم خجول اأن يطبق على �سفتيِك غدراً 
اأن يقرتف هذا يف منت�سف �سارٍع طوقُه الوعاظ وحرا�ص الف�سيلة ..

تعلمني االآن اأي�سًا..كيف ميكن لفتًى هذبته احلروب 
اأن يتجاهل راأ�سه يف نقطة تفتي�ص 

و يلقي مبزحٍة مباغتٍة نحو رتٍل متوتٍر من البنادق 
وال�سبابات املعقوفة قلقًا وحت�سبًا..

لكن وبرغم �سعة مداركك
لن تعريف اأبداً 

كيف ميكن ل�ساعر مك�سوف الياأ�ص/حايف الندم 
اأن يراق�ص مبفرده ليلًة وعرة 

 وي�سحك وحيداً يف اخلام�سة �سباحًا .

اجمل تعليق على الفيسبوك
كّل فكر مرهون بزمانه ومكانه 

لماذا يجب غسل 
المالبس الجديدة قبل ارتدائها؟

 بليز باسكال ينشر
 أولى الرسائل اإلقليمية

 دواء مضاد للسرطان 
قد يحل مشكلة البدانة المفرطة

غ�س��ل املالب�ص اجلدي��دة قاعدة واجبة االتباع خا�س��ة بالن�س��بة لالأطفال 
ال�س��غار. البع�ص ال يويل هذه اخلطوة اهتمامًا كبراً، خا�س��ة اأن االأطفال 
ي�س��تعجلون ارتداء مالب�س��هم اجلديدة، ويف بع�ص االأحيان يرغبون يف اأن 

تبدوا اأقم�ستها زاهية، ويخ�سون اأن يت�سبب الغ�سيل يف فقدان هذا الربيق.
هناك عدة اأوجه جتعل غ�س��ل املالب�ص اجلديدة قبل ارتدائها ومل�سها للجلد 
خط��وة �س��حية، ففي طريقها اإليك مل�س��تها ع��دة اأياٍد، كما اأن اأقم�س��ة هذه 
املالب�ص خ�س��عت لعدة معاجلات لق�س��ها وخياطتها وتعبئتها قبل ت�سل 

اإىل البائع الذي ا�سرتيتها منه.
لكن ما �س��بق لي�ص ال�س��بب الوحيد الأهمية غ�س��ل املالب�ص اجلديدة، خا�سة 
قب��ل اأن يرتديه��ا االأطف��ال. فمعظم ه��ذه املالب�ص متت جتربته��ا من قبل 
م�س��تهلكني اآخري��ن مل ينا�س��بهم مقا�س��ها اأو �س��كلها. من ه��وؤالء من كان 
متعّرق��ًا، اأو حت��ى كان لدي��ه م�س��كلة جلدي��ة قد تنتق��ل اإليك اإذا مل تغ�س��ل 
قطعة املالب�ص قبل ارتدائها. من ناحية اأخرى، ت�س��تخدم م�سانع االأقم�سة 
واملالب���ص اجلاهزة كثراً من املواد الكيميائية ملعاجلة �س��بغات االأزياء 
فتبدوا األوانها مميزة. عندما تقوم بغ�سل املالب�ص بعد �رضائها تتخل�ص من 

ال�سبغات واملواد الكيميائية الزائدة.

393 - االمرباطور الروماين ثيودو�س��يو�ص االأول ين�س��ب ابنه ذا الت�س��ع 
�سنوات هونوريو�ص امرباطوراً م�ساركًا.

1368 - يف حف��ل تتوي��ج، ج��و يواجنان��غ يرتق��ي عر���ص ال�س��ني حتت ا�س��م 
االإمرباطور هونغ وو، مبتدئًا حكم اأ�رضة مينغ لل�سني الذي �سيدوم ثالثة قرون.

1650 - جالء الربتغالييون عن ُعمان.
اأوىل الر�سائل االإقليمية. 1656 - بليز با�سكال ين�رض 

الروماني��ة  االمرباطوري��ة  داخ��ل  ُتن�س��اأ  ليختن�س��تاين  اإم��ارة   -  1719
املقد�سة.

1793 - رو�سيا وبرو�سيا تقت�سمان بولندا.
15 زلزال يف الواليات  اأكرب  اأحد   .7.6 1812 - زلزال نيو مدريد، بقوة 

املتحدة.
1845 - ا�ست�سالم االأمر عبد القادر اجلزائري لقوات االحتالل الفرن�سي.
1855 - زل��زال ولينغت��ون يف نيوزيلندا، بقوة 8.0 - 8.2. اأكرب زلزال 

يف نيوزيلندا.
1920 - هولن��دا ترف���ص ت�س��ليم قي�رض اأملاني��ا ال�س��ابق فيلهلم الثاين 

للحلفاء بعد احلرب العاملية االأوىل.

تنق�س��م دهون اجل�س��م اإىل نوعني: بنّية اللون، وبي�س��اء. وتعترب الدهون 
البنّي��ة جيدة ل�س��هولة حرقه��ا وحتويله��ا اإىل طاقة، اأما البي�س��اء فيتم 
تخزينه��ا وت�س��بب زي��ادة ال��وزن والبدان��ة. وق��د وج��د علم��اء اإمكانية 
ا�س��تخدام دواء م�س��اد لل�رضطان يف حتويل الدهون البي�س��اء اإىل بنّية، 
��منة املفرطة. وبح�س��ب الدرا�سة التي  وبالتايل التخل�ص من م�س��كلة ال�سُّ
ن�رضتها دورية "�ِسل ريبورت" وجد باحثون من معد اأبحاث جالد�ستون 
يف �س��ان فران�سي�س��كو اأن دواء "بيك�ص" الذي ُي�س��تخدم لعالج ال�رضطان 
يقوم بتن�س��يط بروتني ي�س��ّمى RXR، ويوؤدي ذل��ك اإىل حتويل الدهون 
البي�س��اء املخّزنة يف اجل�س��م اإىل دهون بنّية الل��ون، وبالتايل التخل�ص 
م��ن الده��ون الزائ��دة. وكلما زادت الده��ون البنّية يف اجل�س��م كلما مال 
اجل�س��م اإىل الر�ساقة. وميكن اأن ي�ساعد هذا االكت�ساف على عالج م�ساكل 
ال�س��منة والبدانة املفرطة خا�س��ة اإذا كانت م�س��حوبة مب�ساعفات مثل 
مر���ص ال�س��كري. ويعم��ل الباحث��ون على التو�س��ل اإىل تركيب��ة جديدة 
م��ن دواء Bex تتف��ادى اآث��اره اجلانبي��ة حت��ى ي�س��هل ا�س��تخدامه يف 
ع��الج البدانة املفرط��ة. وتعد هذه االآثار اجلانبي��ة مقبولة يف عالجات 

ال�رضطان، لكن يتطلب ا�ستخدام الدواء يف عالج البدانة تخفيفها.

سيلفيهل تعلم في مثل 
هذا اليوم

متقاطعة كلماتالفرق اوجد 

دراسة تكشف فوائد جديدة دراسة تحذر من أقراص فيتامينات تضر بالصحة
للساونا على المخ

فوائد رائعة لعصير البطاطس النيء 

م�س�ؤول  o املغرب  عا�سمة   1
يف  با�س���لة  مدين���ة   o ب���روت  عا�س���متها   2

فل�سطني
3 الغالبية العظمى o عدم و�س�ح )معك��سة(
o تاجر  4 ال���ذي مي�س���ي عل���ى ارجله وبطن���ه 

فراء
لذيذة حمراء  فاكهة   o الإمارات  عا�سمة   5

كبر خروف   6
كتك�ت  o اله�اتف  ا�س�ات   7

نيلني بني  عربية  عا�سمة   8
الفم من  جزء   o بال�سهباء  تلقب  عا�سمة   9

الفاطمي الله  لدين  املعز  عا�سمة   o اترك   10

مت�سابهان  o �سهيد  امللي�ن  بلد   1
عم�ن  القدمي  ا�س���مها   o ال�س���جر  ان�اع  من   2

)معك��سة(.
o اق�ل مامل اكن اريد  3 ا�سدر الهاتف �س�تا 

ق�له )معك��سة(
ا�ستاقا  o مهذب  غر   o باب  ثلثا   4

الأمل �س�ت   5
6 لل�س����ؤال )معك��س���ة( o �س���فة م���ن �س���فات 

الب�سر احل�سنة اأو ال�سيئة
نظر  o )مبعرثة(  ملل   7

م�ريتانيا عا�سمة   8
لبنان يف  بلدة   o غزال  مبعنى  بنت  ا�سم   9
املكرمة الأر�ض   o �سهرة  ليبية  مدينة   10

عم�ديًا اأفقيًا 


