
ذكرت در��س��ة فرن�سية حديثة �أن تناول كميات 
كب��رة م��ن �حل��وم �مل�سنع��ة، مث��ل �ملرتدي��ا 
و�لب�سطرم��ة، يزي��د م��ن �أعر����ض مر���ض �لربو 
فيما ربط��ت در��سات �سابقة �للح��وم �مل�سنعة 

ب�رسطان �لرئة و�الن�سد�د �لرئوي �ملزمن.
تو�سلت در��س��ة فرن�سي��ة �إىل �أن تناول كميات 
كب��رة من �للح��وم �مل�سنعة قد يك��ون مرتبطًا 
باأعر����ض ربو بالغة �ل�س��وء. و�للحوم �مل�سنعة 
ه��ي تلك �للح��وم �ملحفوظ��ة و�مل�س��اف �إليها 
�ملل��ح و�لن��رت�ت و�لنرتيت و�ل�سك��ر، مثل حلوم 
�ملرتدي��ا و�لبلوبيف و�لان�س��ون و�لب�س��طرمة 

و�لبيربوين.
م�سمون �لدر��سة

وكت��ب �لباحث��ون يف دوري��ة ثور�ك���ض �إنه��م 
جمع��و� بيان��ات م��ن 971 �سخ�س��ًا بالغ��ًا من 
خم���ض م��دن فرن�س��ية �أجاب��و� على �أ�س��ئلة عن 
عاد�ته��م �لغذ�ئي��ة و�لوزن و�أعر��ض �الإ�س��ابة 
بالربو يف �لف��رتة يف �لفرتة بني عامي 2003 
و2007. و�أو�سحت �لدر��سة �أن �مل�ساركني بها 

تناول��و� 2.5 وجبة م��ن �للحوم �مل�س��نعة يف 
�ملتو�سط �أ�سبوعيا.

وقال ما يزيد بقليل عن %40 من �مل�س��اركني 
�إنهم �أ�س��يبو� بالربو يف مرحل��ة ما وقال نحو 
ن�سف �مل�ساركني �إنهم مل يدخنو� �أبد�ً. وو�سعت 
نقاط لكل م�س��ارك تر�وحت بني �س��فر وخم�سة 
�أعر����ض �لرب��و �عتم��اد�ً عل��ى م��دى  لقيا���ض 

�س��عوبة �لتنف�ض و�س��يق �ل�س��در خ��ال �لعام 
�ل�سابق. 

�أعر��ض �لربو
و�أو�س��حت �أبح��اث الحق��ة ج��رت ب��ني عام��ي 
�أن نح��و ن�س��ف �مل�س��اركني  2011 و2013 
مل تتغ��ر درجاته��م �مل�س��جلة، وق��ال �أكرث من 
�لربع �إن �أعر��ض �لربو لديهم حت�س��نت يف حني 
ق��ال نح��و %20 �إنه��م ي�س��عرون �أن �أعر����ض 
عنا���رس  ح�س��اب  وبع��د  �س��وء�ً.   ز�دت  �لرب��و 
�أخ��رى مث��ل �لتدخني و�لن�س��اط �لبدين و�ل�س��ن 
و�لع��اد�ت �لغذ�ئي��ة �الأخرى و�لتعليم، تو�س��ل 
كان��و�  �لذي��ن  �مل�س��اركني  �أن  �إىل  �لباحث��ون 
يتناولون �للحوم �مل�س��نعة �أربع مر�ت �أو �أكرث 
يف �الأ�س��بوع ز�دت لديهم �أعر��ض �لربو بن�س��بة 
تزيد %76 عم��ن تناولو� �أقل من وجبة و�حدة 
كاملة من �للحوم �مل�س��نعة يف �الأ�سبوع. وقدر 
�لباحثون �أن %35 من �مل�ساركني يعانون من 
زي��ادة يف �لوزن ونحو ع���رسة باملائة يعانون 

من �ل�سمنة. 
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تتز�ي��د �الأدلة �لعلمي��ة على �أن �لكربوهي��در�ت �أكرث خطر�ً 
على �لر�س��اقة و�س��حة �جل�س��م من بع�ض �أن��و�ع �لدهون. 
لكن لي�س��ت كل �أنو�ع �لكربوهيدر�ت غر �سحية؛ فبح�سب 
بحث جديد ميكن��ك �أكل بع�ض �أن��و�ع �لكربوهيدر�ت دون 
قل��ق، الأنها تزّود �جل�س��م مبغذي��ات �أخرى ولي�س��ت جمّرد 
�س��عر�ت حر�رية فارغة. من �أف�س��ل �أن��و�ع �لكربوهيدر�ت 
ما ُتعرف با�سم �لن�سويات �ملعّقدة، و�لتي متنحك �إح�سا�سًا 
بال�س��بع لفرتة �أطول من �لن�س��ويات �لب�س��يطة، وال تت�سبب 
يف رفع ن�س��بة �ل�س��كر بدرجة كبرة ومفاجئة. �لن�س��ويات 
�ملعّقدة حت�س��ن �س��حة �الأمعاء، وت�س��اعد على �إز�لة �الآثار 
�ل�س��لبية الأكل �للحوم �حلمر�ء على �لقولون كذلك، حتتوي 
�الأطعم��ة �لتي توجد فيها كربوهيدر�ت معّقدة على �ألياف 
غذ�ئي��ة، وفيتامينات ومعادن. وقد وجدت �لدر��س��ة �لتي 
�أُجريت يف جامعة دبلن يف �يرلندة �أن �لن�س��ويات �ملعّقدة 
حت�س��ن �س��حة �الأمعاء، وت�س��اعد على �إز�لة �الآثار �ل�سلبية 
الأكل �للحوم �حلمر�ء على �لقولون. ووفقًا لنتائج �لدر��سة 
�لت��ي ن�رسته��ا جمل��ة "�لتغذي��ة �لربيطاني��ة" عندما تعرب 
�لن�س��ويات �ملعّق��دة منطق��ة �الأمع��اء �لدقيقة تتح��ّول �إىل 
�أحما���ض دهني��ة، وي�س��بح تاأثره��ا مث��ل �لربوبيوتك �أو 

�لبكرتيا �ل�سديقة.

كاريكاتير

هذه الزاوية لرصد اهم القضايا 
والتعليقات التي يتندر بها العراقيون عبر 

مواقع التواصل االجتماعي 

قالوا في صفحاتهم:

حم�س��ن �لرمل��ي : �س��اعر�ن �أُحبهما َجَني��ا علّي وعلى كرث م��ن قر�ئهما 
�أمثايل ب�س��بب تغنيهما �لرومان�س��ي مبا هو لي���ض حقيقي، حيث �أثبتت 
يل جتربتي �ل�سخ�س��ية �لو�قعية عك�ض ما �س��ور�ه. تغني لوركا بالغجر 

و�ل�سياب ب�سم�ض �لعر�ق.. فهل �أعذب �ل�ِسعر �أكذبه حقًا.
نا�رس �لعتابي : تلك �لبثور  �لتي زّينت �س��فحات خّدك كانت؛ م�ساريع 

ُقبل
ل. تعرّثت بنظر�ت �ملاّرة  فلم َت�سِ

حيدرعلي : عندما تعي�ض يف حو�ض �ل�سمك ، ال يوجد �سيء ��سمُه تغير 
..ق�سيت حياتي كلها يف هذ� �ل�سيء ، حياتي كلها على طاولتك ، �أنظر 

حويل ، نف�ض �لهر�ء ، فقط �يام خمتلفة .
ح�سني عطية : �إنَّ �كرث حجج �لغياب منطقيًة 

يف هذ� �لعامل لن متنحِك �لرب�ءة من جرمية "�لقتل �لعمد" �لتي �رتكبها  
بحق �لوقت

�س��عد �س��عيد : �س��ّوغ لَاخري��ن �أخطاءه��م بحق��ك �أق�س��ى ما ت�س��تطيع 
�فرت��س��ًا حل�س��ن �لنية ولك��ن ال تطلب منهم معاملت��ك باملثل فاالأجدر 

بك �أن ال تخطاأ
 �ن كنت تدعي �لعقل.

عل��ي ريا���ض :  قبل عامني هاجر �لعر�ق �س��ديق وثاث��ة من �قاربي، 
يف تل��ك �لف��رتة كن��ت حتت تاأث��ر �سخ�س��ية باتريك مر�س��و يف رو�ية 
�لغري��ب الألبر كام��و، كتبت عن �س��ديقي حازم ق�س��يدة "�لغريب" ثم 
كتبت "�لغريب مرة �خرى" عن قريبي و�س��ديقي �و�ض، تبعتها ق�سائد 
�خرى حتمل �سخ�سية �لغريب، و��سبح �لغريب �سخ�سية �سعرية تتحدث 
على ل�ساين لتخو�ض يف عاملي �خلا�ض �لذي تدور معظم �حد�ثه د�خل 
غرفة نومي، ويف �لوقت نف�س��ه كتبت ق�س��ائد ال حتم��ل مفردة �لغريب 
لكنها تدور حول ما تر�ه عينه. فق�س��م ع��امل �لغريب �إىل حيزين: �الول، 
عامل��ه د�خل غرفته و�لتي كانت ق�س��ائده "ناف��ذة على عامل �لغريب". 

و�لثاين، ما ور�ء عامله وكانت ق�سائده "نافذة �لغريب على �لعامل".
يف جمموعت��ي �ل�س��عرية �جلدي��دة �سخ�س��ية رو�ئية، ال �ع��رف �ن كان 
�ل�س��عر ق��د �بتكر و�ح��دة مثلها م��ن قب��ل �م ال، لكنها جعلت �لق�س��ائد 
د�خل �لكتاب، ��س��به ببيتني متجاورين يربطهما ممر �س��يق وم�ستقيم، 
ف�سار لت�سل�سل �لق�سائد يف �لكتاب وظيفة �ساعدتني على �سبط �يقاعه 

�ل�سديقة رغد عبد�لزهرة.
�ع��رف �ن �لتحدث ع��ن �لكتاب لي�ض من و�جب��ات �لكاتب، بل رمبا من 
�ملعي��ب �ن يتح��دث �لكات��ب عن كتاب��ه، لكن �سخ�س��ا مثل��ي ال ميتلك 
مهارة يف �لت�س��ويق و�العان، وال قاعدة جماهرية تتحدث عن ل�سانه 
جعلتن��ي �كتب هذ� �لتعريف �مللخ���ض لكتابي و�متنى �ن ينال �عجاب 

من يقر�أه.
حنني خليل : و �أنت �أيها �لقريب جد�ً من �أنفا�سي ، �لبعيد جد�ً عن روحي 

، �أودُّ لو تفهم �سعفي ، لو ت�ستوعب قوتي �له�سة جد�ً ..
لو متحو ق�س��وتي على نف�س��ي ، و تق�س��و علّي �أنت ، لكنت وجدت �س��ببًا 

النك�ساري ..
�أنت يا مغامرًة  مل �أح�س��ب �أنها �س��تقلب كياين ، لن ت�س��مد طويًا ، و لن 

يطول �سربي.
�س��عيد عدنان: من �لغفلة �أن ت�س��تعاد ق�س��ايا �الأم�ض على �أّنها ق�س��ايا 

�ليوم

اجمل تعليق على الفيسبوك
يا َليَتها َتبكي ، اِلأفهَم ُحزَنها ..

رِب ، ال َتتكلُم  َموجوَعٌة ِبال�سَ

سمنة الوالدين 
ربما تكون سببًا لتأخر نمو األبناء

انشاء منظمة
 للدول العربية المصدرة للنفط

 اإلقامة قرب مناطق االزدحام
 المروري تزيد خطر الخرف

�أ�س��ارت در��س��ة حديثة �إىل �أن �الأطف��ال �لذين يعاين و�لد�هم��ا �أو �أحدهما 
من �ل�س��منة رمبا تزد�د �حتماالت تاأخرهم يف �لنمو خال �سنو�ت �لطفولة 

�ملبكرة. 
ووجدت �لدر��س��ة �أن �أبناء �لبدينات تزد�د �حتم��االت تاأخر منو مهار�تهم 
�حلركية �لدقيقة يف عمر �لثالثة بن�س��بة %67 مقارنة باأبناء من يتمتعن 
ب��وزن طبيع��ي �أو �أق��ل م��ن �لطبيعي وذل��ك حتى بع��د �أخ��ذ وزن �الأب يف 

�العتبار.
ووجدت �لدر��س��ة �أنه يف حالة �س��منة �الأب تزد�د بن�س��بة %71 �حتماالت 
تعر���ض �الأطفال لعي��وب يف �ملهار�ت �ل�سخ�س��ية و�الجتماعية وذلك بعد 
�أخ��ذ وزن �الأم يف �حل�س��بان، �أما �إذ� كان �الأب و�الأم كاهما من �أ�س��حاب 
�لوزن �لز�ئد فاإن �لطفل �سيجد على �الأرجح �سعوبة يف حل �مل�سكات �أكرث 

ثاثة �أ�سعاف من �أقر�نه.
وقال��ت باحث��ة يف �ملعاهد �لوطنية لل�س��حة بالواليات �ملتح��دة �إيدوينا 
يوجن، �لتي قادت فريق �لدر��سة "�لر�سالة �ملبا�رسة هي �أن على كل �سخ�ض 
ذك��ر�ً كان �أو �أنث��ى يفكر يف �الإجناب �أو ال يفكر �أن يحاول �لو�س��ول لوزن 

�سحي من خال نظام غذ�ئي ومنط حياة منا�سبني".

�إ�سبانيا. 1718 - فرن�سا تعلن �حلرب على 
1788 - والي��ة كونيتيك��ت تن�س��م للواليات �ملتحدة لتكون �لوالية �خلام�س��ة يف 

ترتيب �الن�سمام.
1793 - ج��ون بي��ر بلون�س��ار يحل��ق مبنطاد هو�ئي ليك��ون �أول من يحلق به يف 

�لواليات �ملتحدة.
1832 - �ل�س��لطان �لعثم��اين حمم��ود �لثاين يفتت��ح "مدر�س��ة جر�حخانة عامرة" 

لتخريج �الأطباء �جلر�حني.
1861 - والية م�سي�س��يبي تن�س��ق عن �لواليات �ملتحدة لت�س��بح ثاين والية تعلن 

�ن�سقاقها يف �إطار �حلرب �الأهلية �الأمريكية.
1932 - �الإمرب�طور هروهيتو يتعر�ض ملحاولة �غتيال بقنبلة يدوية يف حادثة 

�ساكور�د�مون على يد قومي كوري.
�إليها ومتنح �سكانهما جن�سيتها. �إيطاليا تعلن �سم طر�بل�ض وبرقة   - 1939

1945 - �لواليات �ملتحدة تغزو جزيرة لوزون �لفلبينية.
1951 - �الفتتاح �لر�سمي ملقر �الأمم �ملتحدة يف نيويورك.

�أول نقل تلفزيوين عرب �الأقمار �ل�سناعية من قبل �لواليات �ملتحدة.  - 1963
1968 - �ن�ساء منظمة للدول �لعربية �مل�سدرة للنفط.

تت�س��من عو�مل �خلطر �مل�س��ببة للخرف يف �ل�سيخوخة: �ل�س��ن، و�لتاريخ 
�لعائل��ي، و�لعو�م��ل �جلينية �لور�ثية؛ وقد �أ�س��افت در��س��ة جديدة عامًا 
�آخ��ر�ً ه��و �الإقام��ة ق��رب مناط��ق �الزدح��ام �مل��روري �ل�س��ديد و�لط��رق 
�ملزدحم��ة بال�س��يار�ت. وتو�س��لت نتائج �لدر��س��ة �إىل �أن خطر �الإ�س��ابة 
باخل��رف يزد�د كلما �قرتب �ل�س��كن م��ن مناطق �الزدح��ام. ويتم تعريف 
�خلرف باأنه مر�ض ي�سعف �لقدر�ت �ملعرفية و�لذ�كرة ويوؤثر على �ل�سلوك 

و�لقدرة على �أد�ء �ملهام.
10 باملائة من �الإ�س��ابات باخلرف يف �لدر��سة تعود �إىل �الإقامة قرب 

مناطق �الزدحام �ملروري و�لطرق �لرئي�سية
عو�مل �الإ�س��ابة باخلرف تزد�د بن�س��بة 7 باملائة ل��دى من يقيمون على 

م�سافة 50 مرت �أو �أقل من �لطريق �لرئي�سي
�أج��رت �لدر��س��ة �جلدي��دة �إد�رة �ل�س��حة �لعام��ة يف مقاطع��ة �أونتاري��و 
�لكندي��ة، و�عتمدت �الأبحاث على �لبيانات �ل�س��حية ل��� 6.6 مليون مقيم 
يف �ملقاطع��ة خال 20 عامًا، وكان 95 باملائة ممن تت�س��من �لدر��س��ة 
بياناته��م مقيم��ني على م�س��افة ك��م و�حد من ط��رق رئي�س��ية خال 10 

�سنو�ت من فرتة �لدر��سة.

سيلفيهل تعلم في مثل 
هذا اليوم

متقاطعة كلماتالفرق اوجد 

الحليب كامل الدسم يجعل األطفال أكثر رشاقة 
ذكر باحثون كنديون �أن �الأطفال �لذين يتناولون 
حليبًا كامل �لد�سم يتمتعون باأج�سام �أكرث ر�ساقة 
من �أقر�نهم �لذين ي�رسبون حليبًا خايل �لد�س��م �أو 

قليل �لد�سم.
و�أو�س��ح �لباحثون يف جامع��ة تورنتو �أن �حلليب 
بال�س��بع  �س��عور�ً  �الأطف��ال  مين��ح  �لد�س��م  كام��ل 

و�المت��اء مل��دة �أط��ول، وبالت��ايل �أقل 
عر�س��ة م��ن غره��م لتن��اول وجب��ات 

�سناك غر �سحية خال �ليوم.
كما وج��د �لباحث��ون �أن �الأطفال 

و�ح��د�ً  كوب��ًا  ي�رسب��ون  �لذي��ن 
كام��ل  �حللي��ب  م��ن  �لي��وم  يف 
�لد�س��م، لديه��م م�س��تويات �أعلى 

فيتام��ني  "د" �أو  فيتام��ني  م��ن 
�ل�س��م�ض، نظ��ر�ً الأن فيتامني "د" 
قاب��ل للذوبان ب�س��كل �أف�س��ل يف 
�لدهون عن��ه يف �مل��اء، وبالتايل 

ميت�سها �جل�سم ب�سكل �أف�سل.
�أن نق���ض  �إىل  �لباحث��ون  و�أ�س��ار 
يف  "د"  فيتام��ني  م�س��تويات 

�جل�س��م لها عاقة وثيقة ب�س��عف �جلهاز �ملناعي 
و�الكتئ��اب  لاإحب��اط  عر�س��ة  �أك��رث  وبالت��ايل 
و�لتوتر، باالإ�س��افة �إىل ه�سا�س��ة �لعظام وغرها 

من �الأمر��ض �ملتعلقة بنق�ض فيتامني "د".
�لذي��ن ي�رسب��ون  �الأطف��ال  �أن  �لباحث��ون  ووج��د 
حليب��ًا كامل �لد�س��م بن�س��بة 3.25%، 
لديه��م موؤ���رس كتل��ة �جل�س��م 0.72 
وحدة �أقل من �أولئك �لذين ي�رسبون 
حليب��ًا خ��ايل �أو قلي��ل �لد�س��م به 
ن�س��بة دهون 1 �أو %2، بح�سب 
�سحيفة ديلي ميل �لربيطانية.
وتخل�ض �لدر��س��ة �إىل �رسورة 
�إعطاء �لو�لدين �أطفالهم حليبًا 
كام��ل �لد�س��م، ب��داًل م��ن قلي��ل 
�أو خ��ايل �لد�س��م، ب���رسط كوب��ًا 
و�ح��د�ً يف �لي��وم، كي ي�س��تفيدو� 
"د"  فيتام��ني  م�س��تويات  م��ن 
�ملوجود يف �حلليب كامل �لد�سم، 
ويف �لوق��ت ذ�ته لن تكون ن�س��بة 

�لدهون يف �أج�سامهم مرتفعة.

اللحوم المصنعة تزيد أعراض الربو بنسبة 76%دراسة تكتشف فوائد جديدة للنشويات المعقدة
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