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ال�سنة الع�رشون  -العدد 5487

كيف يطلب منكم الجسم الحد من تناول السكر!
ف��ي أغلب االحي��ان ،يعمد البع��ض إلضافة
كمي��ة م��ن الس��كر إل��ى طعامه��م ،لتصب��ح
القطع��ة مح�لاة أكث��ر .لك��ن ف��ي الواق��ع،
االف��راط ف��ي اس��تخدام الس��كر يض��ر بصحة
االنس��ان .إليك��م كيف يطلب منكم الجس��م
الحد من تناول السكر.
مت��ى تك��ون كمي��ة الس��كر أكث��ر م��ن
المعقول؟
أوص��ت منظمة الصحة العالمية في اآلونة
األخيرة انخفاض حاد في اس��تهالك السكر.
فق��ط  %5م��ن الس��عرات الحراري��ة يج��ب أن
تأت��ي م��ن كمي��ة الس��كر المضاف��ة ،كم��ا
نصحت المنظمة.
وه��ذا يعن��ي أنه يحق للفرد اس��تهالك نحو
 6مالعق صغيرة من السكر المضاف يوميا.
ف��ي حي��ن يس��تهلك المواط��ن األميركي
العادي تقريبا  4أضعاف ما أوصت به منظمة
الصح��ة العالمي��ة ،أي  22ملعق��ة صغيرة من
السكر المضاف يوميا.
إليك��م العالم��ات الت��ي ت��دل عل��ى تن��اول
الس��كر بش��كل مف��رط ،والت��ي تح��ذر بضرورة
التوقف عن اتباع هذا النظام الغذائي:
ظهور طفح جلدي غير معتاد
ان تناول الكثير من السكر بإمكانه أن يدمر
نضارة بش��رتك .وقد أشارت دراسة في مجلة
أكاديمي��ة التغذية وعلم التغذية ،إلى وجود
عالق��ة بي��ن النظ��ام الغذائ��ي وارتف��اع نس��بة
السكر وظهور حب الشباب.
وق��د أف��اد المش��اركون الذي��ن يعان��ون من
ح��ب الش��باب بأنه��م تناول��وا نس��ب عالية من
الس��كر مقارنة باألش��خاص الذين ال يملكون
حب الشباب.

الشعور باإلرهاق
ف��ي ح��ال كن��ت تتن��اول وجبة افط��ار غنية
بالسكر وتفتقر للبروتينات ،ستشعر نفسك
تفتق��د للطاق��ة بع��د ظه��ر الي��وم .عنده��ا
س��تعاني من ألم في الرأس أو س��ترى نفسك
بحاجة للنوم.
لذل��ك ،ف��إن اتب��اع نظ��ام غذائ��ي مت��وازن
ومغذ يمنع من ارتفاع نس��بة الس��كر في الدم،
كذلك يخفض نسبة السبات العميق.
تراجع صحة االسنان
ّ
ان وج��ود فج��وات ف��ي االس��نان دلي��ل لع��دم
صحته��ا .كذل��ك ،ف��إن تن��اول الكثي��ر م��ن
الس��كريات أو االطعم��ة المح�لاة يزي��د م��ن
خط��ر االصاب��ة بتس��وس االس��نان .فلذل��ك،
وج��ب علي��ك تنظي��ف االس��نان بع��د كل

وجبة تفاديا من تراكم االطعمة التي تؤدي
الى تآكل مينا االسنان.
ارتفاع ضغط الدم
مع��دل ضغ��ط ال��دم الطبيع��ي ه��و 80/120
أو م��ا دون ذل��ك .واتب��اع نظ��ام غذائ��ي غن��ي
بالس��كر ي��ؤدي ال��ى ارتف��اع ه��ذا المع��دل.
اضاف��ة ال��ى ذل��ك ،ف��إن ارتفاع نس��بة الس��كر
ف��ي الدم تش��كل خط��ر على االوعي��ة الدموية
أكث��ر بكثير م��ن ارتفاع معدل الصوديوم في
الجسم.
ارتفاع نسبة الكولسترول في الدم
ان اس��تهالك معدالت عالية من الس��كر من
شأنه أن يؤدي الى ارتفاع معدل الكوليسترول
في الدّم .وهذا ما يؤدي الى االصابة بامراض
الكولسترول والتريغليسيريد.

عالج جديد قد يضع حدا لعمليات حشو األسنان

قال علماء إن ثمة إمكانية لتقوية األسنان على نحو يجعلها تعالج
نفسها ذاتيا بطريقة تضع حدا لعمليات حشو األسنان التقليدية.
أظه��ر فري��ق م��ن جامع��ة كينغ��ز كولي��دج لن��دن أن اس��تخدامهم
لبع��ض الم��واد الكيمائي��ة أدى إلى تحفيز الخاليا داخل لب األس��نان
وعالج ثقوب صغيرة أصابت أسنان الفئران.
واس��تطاع فريق العلماء اس��تخدام إس��فنجة قابلة للتحلل مش��بعة
بعقار دوائي ثم وضعها داخل تجويف األسنان.
وأظهرت الدراس��ة التي نش��رتها دورية «ساينس ريبورتس» أن نتائج
التجربة أسفرت عن عالج كامل وفعال وطبيعي.
وتع��د قدرة األس��نان على التج��دد محدودة للغاي��ة ،إذ يمكنها إنتاج
ش��ريط رقي��ق م��ن ع��اج األس��نان ،أي الطبق��ة الواقع��ة أس��فل مين��اء
األس��نان المعروف��ة باس��م «إينامي��ل» ،فق��ط ف��ي حال��ة كش��ف اللب
الداخلي ،لكن ذلك ال يمكنه عالج التجاويف األكبر حجما.
ويتعي��ن عل��ى أطب��اء األس��نان في الظ��روف الطبيعية عالج تس��وس
األس��نان بوض��ع حش��و مصن��وع م��ن مزي��ج معدن��ي أو مرك��ب م��ن

مسحوق الزجاج والسيراميك.
وتحت��اج ه��ذه العملي��ة ف��ي الغال��ب إل��ى اس��تبدال عدة م��رات خالل
مراح��ل عم��ر الش��خص ،لذا يس��عى العلم��اء إلى تعزيز ق��درة التجدد
الطبيعية لألسنان لعالج الثقوب األكبر حجما.
واكتش��ف العلم��اء أن العق��ار الدوائ��ي ال��ذي يطل��ق علي��ه
«تايدغلوس��يب» يعزز نش��اط الخاليا الجزعية في لب األس��نان على
نحو أمكنه إصالح ثقوب بقدر  0.13ميلليمتر في أسنان الفئران.
وتوضع إس��فنجة مش��بعة بالدواء في الثقب ثم توضع طبقة واقية
فوق الجزء العلوي ،ومع تحلل اإلسفنجة حل محلها طبقة من عاج
األسنان كعالج لألسنان التالفة.
عالج جديد
ويبح��ث فري��ق العلماء حالي��ا ما إذا كانت ه��ذه الطريقة بإمكانها
عالج ثقوب األسنان األكبر حجما .وقال أحد الباحثين ويدعى بول
شارب إن العالج الجديد قد يتاح قريبا ،مضيفا أنه اليعتقد أن األمر
سيس��تغرق وقت��ا طوي�لا جدا ،فهو ثم��رة جهود في الط��ب التجديدي
وتنعقد آمال في طرحه في األسواق مستقبال خالل فترة من  3إلى5
أعوام.
ويثير مجال الطب التجديدي ،الذي يحفز الخاليا على االنقسام
بس��رعة لع�لاج التل��ف ،القل��ق بش��أن م��رض الس��رطان ،إذ يغي��ر عقار
«تايدغلوس��يب»مجموعة م��ن اإلش��ارات الكيمائية ف��ي الخاليا التي
يطل��ق عليه��ا «وينت» التي تتس��بب ف��ي حدوث بع��ض األورام .بيد أن
الع�لاج س��بق وأجري��ت علي��ه تج��ارب عل��ى مرض��ى كع�لاج محتم��ل
للخرف.
وق��ال ش��ارب :أجري��ت تج��ارب الس�لامة وثم��ة دالئل مؤكدة بش��كل
متزايد تشير إلى نجاحنا.
وتعتبر الدراسة أحدث طرق عالج األسنان ،وتعتقد مجموعة أخرى
م��ن جامع��ة كينغز في إمكانية اس��تخدام الكهرباء لتقوية األس��نان
من خالل دفع معادن في طبقة مينا األسنان.
ووض��ع الفري��ق مزيج��ا م��ن المعادن م��ع اس��تخدام تي��ار كهربائي
صغي��ر لدف��ع المع��ادن بعم��ق إل��ى داخ��ل األس��نان .وق��ال الفري��ق إن
طريق��ة «التعجيل الكهربائي والتمع��دن التفاضلي» بإمكانها تقوية
األسنان وخفض معدل تسوس األسنان.

احلمل

 22آذار  21 -نيسان

أن��ت الي��وم تش��عر بإحس��اس رائ��ع
وصحت��ك جي��دة وتش��عر بالثق��ة ،فأن��ت
ف��ي المقدمة ف��ي العمل ،ويمكن��ك أخيراً
الب��دء ف��ي تطبي��ق أفكار جدي��دة .حياتك
الخاص��ة مس��تمرة ف��ي االزده��ار .اس��تغل
الوق��ت لمحاولة اكتش��اف فرص جديدة.
ثقتك بذاتك اآلن معززة ونتيجة لذلك
سوف يمتد إحساسك بالرضا.

اجلوزاء

 22ايار  21 -حزيران

ال يمك��ن التغل��ب على العقب��ات التي تراها
أمام��ك ف��ي الوق��ت الحال��ي إذا حاول��ت حله��ا
تغي��ر
بالط��رق القديم��ة المعروف��ة .يج��ب أن ِّ
مدخلك والتوصل إلى استراتيجية جديدة وأن
ال تس��مح لآلخرين بتغيي��ر رأيك أو خططك
كثي��راً .يكمن الحل بداخلك ،فببعض الثقة
بالنفس تس��تطيع التغلب على هذه المشكالت
واإلمساك بزمام األمور مرة أخرى.

األسد

 22متوز  21 -آب

يج��ب أن تس��تعد لمواجهة مش��كالت
جدي��دة ،فاألم��ور ليس��ت جيدة ف��ي مكان
العم��ل وأن��ت ال تس��تطيع إنج��از س��وى
القلي��ل .ال تجعل ذل��ك يخيفك ،فهذه
المراح��ل تج��يء ثم تذه��ب .في حياتك
الخاص��ة ،أن��ت بحاج��ة إلى داف��ع جديد،
فأنت تش��عر أن العالق��ات مع من حولك
تفقد رونقها.

العذراء

 22آب  21 -ايلول

تش��عر اآلن بأن��ك س��ليم البني��ة والذه��ن
وأخي��راً بإمكانك أن تتصرف على طبيعتك
وسجيتكً .كم الطاقة التي بداخلك حالياً
تمكنك من تطوير األشياء في العمل والقيام
بأنشطة من شأنها أن تكون مرضية .كما أنه
الوقت المناس��ب ألخذ عطلة ،حيث ستتمكن
هن��اك م��ن التفكي��ر بذه��ن صاف��ي وتحدي��د
المشروعات التي ينبغي عليك تركها.

العقرب

 22تشرين االول  21 -تشرين الثاني

س��تلقى ترحاب��ا عارم��ا م��ن قب��ل كل م��ن
تقابله��م ،فاح��رص عل��ى أن تقاب��ل ذل��ك الود
بنفس القدر وسوف تكسب أصدقاء العمر! وقد
يحالف��ك الح��ظ وتلتقي بش��ريك حياتك.
م��ن اآلن فصاع��داً ،الرؤي��ة لدي��ك واضح��ة
وبإمكان��ك اتخاذ القرارات الس��ديدة والتأقلم
مع أي موقف تتعرض له .تطوير العمل والقيام
بأنشطة من شأنها أن تكون مرضية.

القوس

 22تشرين الثاني  21 -كانون االول

س��تصبح صدقاتك أكثر عمقاً وسوف
تس��ترجع مع أصدقائك أح��داث وذكريات
ماضي��ة ال تنس��ى .ف��ي وس��ط المجموع��ات
التي تنتمي إليها باألخص ،سوف تتشابك
سلس��لة إج��راءات جماعية حيوي��ة وإيجابية
ج��داً وس��وف تق��ودك بس��رعة مذهل��ة إل��ى
هدف��ك .يج��ب أن تتقب��ل كل ف��رد على ما
هو عليه ودع الطاقة تسري !

الدلو

 22كانون الثاني  21 -شباط

تش��عر بالراحة التام��ة فيما يخص ذاتك
واألم��ور الت��ي تق��وم به��ا ،ويظه��ر علي��ك هذا
الج��و وينتق��ل إل��ى م��ن ه��م قريب��ون من��ك.
اس��تغل الفرص��ة اآلن للتواص��ل مع أش��خاص
بنف��س العقلي��ة .اكم��ل خطط��ك بأف��كار
اآلخري��ن وابدأ في العمل بطاقة مركزة ،فما
كان يبدو غير متاح قد أصبح اآلن في متناول
يدك .يجب أن تهتم أكثر بهذه الناحية.

احلوت

 22شباط  21 -آذار

اآلن وقت��ك! س��وف تتع��رض ف��ي
العم��ل لس��يل م��ن التحدي��ات والخطط
الجدي��دة .إذا أبدي��ت بع��ض االهتم��ام
بهذه التحديات والخطط ،فسوف ت َكوِّن
أصدق��ا ًء جدد .يلجأ إليك الناس أيضاً
ف��ي حيات��ك الخاصة .ق��د تظهر بعض
العالق��ات الجدي��دة والممتعة إذا أبديت
رد فعل إيجابيا.
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السكري؟
ما هو الخبز املناسب ملرضى ُّ
يع� ُّ�د الخب��ز م��ن الم��واد الغذائي��ة األكث��ر
اس��تهالكاً وتن��او ً
ال ح��ول العال��م بأس��ره
بش��تى أنواع��ه ،يتفن��ن الطه��اة ورب��ات البي��وت
ف��ي إع��داده وطهي��ه ،ويتمي��ز كل بل��د وكل
منطق��ة عل��ى حدة بش��كل وطريق��ة معينة في
إعداد الخبز ،وعادة ما تدخل مكونات بس��يطة
ف��ي إع��داده ،كالدقيق والم��اء والخميرة وقد
يض��اف إلي��ه بع��ض األعش��اب .ورغ��م ش��هرته
واإلقب��ال الكبي��ر الذي يحظى ب��ه الخبز ،فقد
يكون من المأكوالت التي قد تسبب مشاكل حقيقية بالنسبة لمرضى السكري.
ورغ��م عل��م الن��اس بما ق��د يجلبه تناول الخبز من مخاطر عل��ى صحتهم وقد يكون
من الصعب عليهم التخلي عنه ،خصوصا بعد التعود على تناوله في نظامنا الغذائي
على وجه الخصوص .ولحسن حظ هؤالء أن هناك أنواعا من الخبز ال تؤذي مرضى
السكري ،وال ترفع نسبة السكر في الدم إلى مستويات عالية.
والخب��ز المناس��ب له��ذه الفئ��ة م��ن الناس ه��و الخبز الكام��ل الحبوب م��ع المكونات
الغني��ة باأللي��اف مث��ل الش��وفان والنخال��ة ،وه��و الخي��ار األفض��ل لألش��خاص الذي��ن
يعانون من مرض السكري ،كما أن صنع الخبز في البيت مع ضبط مكوناته له تأثير
كبير على التحكم في النظام الغذائي ،والحد من تأثير الخبز على مستويات السكر
في الدم .وتلعب التغذية دوراً حاس��ماً في الس��يطرة على مرض الس��كري أنه فقط من
خالل ضبط النظام الغذائي يمكن أن تتحقق اإلدارة الجيدة للس��كر في الدم .ويجب
أيضا أن تكون جنبا إلى جنب مع اتباع نظام غذائي جيد متوازن ومناسب للمرض.
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الكلامت املتقاطعة

الثور

 22نيسان  21 -ايار

ف��ي العم��ل ،يج��ب أن تفكر مرتي��ن في جميع
قراراتك .أنت تميل إلى الس��لوك المندفع الذي
ق��د تن��دم علي��ه فيما بع��د .أنت مه��ووس بالنجاح
حتى أنك على استعداد إلنجاز الهدف المطلوب
عل��ى حس��اب اآلخري��ن .توقف عن دف��ع طريقك
أم��ام اآلخري��ن ألن زمالئك قد يجعلونك تدفع
ثم��ن ذل��ك .مش��اعرك غي��ر المس��تقرة واضح��ة
أيضاً في عالقتك الشخصية.

س��تعم أج��واء م��ن االرتي��اب تس��توجب
منك اتخاذ موقف ،وستجد حالياً صعوبة
في التخلي ع��ن طريقة تفكيرك المعتادة،
بالرغ��م م��ن العواق��ب الس��لبية الت��ي ق��د
تك��ون نابعة من الماضي .م��ع ذلك ،حاول
أن تك��ون متفت��ح حت��ى تتمك��ن م��ن تع��دي
المصاع��ب والعراقي��ل بليونة وس��هولة .قد
يتأثر جسمك اذا زاد الضغط عليه.

بمرور الوقت ودون ش��ك ،أصبحت الحياة
على جزيرتك الصغيرة الهادئة مملة للغاية.
لدي��ك أف��كاراً وخطط �اً جدي��دة تطالب��ك
بالتنفي��ذ ،ف�لا تؤج��ل األمر أطول م��ن ذلك؛
اح��زم أمتعت��ك وانطل��ق ف��ي اتج��اه المناطق
الجدي��دة .إذا تحدث��ت ع��ن أف��كارك م��ع م��ن
حولك ،س��وف يمكنك االعتم��اد على طاقم
عمل نشيط يمنحك الدعم الذي تحتاجه.

توصل��ت دراس��ة حديث��ة إل��ى أن الن��وم
م��دة س��اعة بع��د وجب��ة الغ��داء يحاف��ظ
عل��ى صح��ة العق��ل ويجعل الدم��اغ يبدو
أصغر بـ  5سنوات.
ووجد الباحثون في نفس الوقت أن أخذ
قيلولة أطول أو أقصر من مدة س��اعة لم
يؤد إلى نفس النتائج .وش��ملت الدراس��ة
حوال��ى  3آالف م��ن البالغي��ن الصينيي��ن
مم��ن تزيد أعمارهم عن  65عاما .وتلقى
المش��اركون الذي��ن كان��وا ينامون بعد
وجب��ة الغ��داء لم��دة تت��راوح بي��ن  30و90
دقيقة ،مجموعة من العمليات الرياضية
األساس��ية واختب��ارات الذاك��رة ،وذل��ك
لتقييم قدراتهم اإلدراكية.
ووجدت الدراس��ة التي نشرت في مجلة
الجمعي��ة األمريكية لعالج الش��يخوخة،
أن األش��خاص الذي��ن أخ��ذوا قيلولة مدة

س��اعة بع��د الغ��داء كان��وا أفض��ل ف��ي
االختب��ارات مقارن��ة بأولئ��ك الذي��ن ال
ينام��ون بع��ده .وأظه��رت النتائ��ج وج��ود
انخف��اض واضح في المه��ارات المعرفية
ل��دى المش��اركين مم��ن ل��م يأخ��ذوا
قيلول��ة عل��ى اإلط�لاق أو نام��وا م��دة أقل
أو أكثر من ساعة واحدة.
وق��ال الدكت��ور جونخي��ن ل��ي ال��ذي
ق��اد فري��ق البح��ث :يتوق��ع أن يعان��ي
األش��خاص الذي��ن ل��م يأخ��ذوا قيلول��ة
مدته��ا س��اعة بع��د وجب��ة الغ��داء م��ن
زي��ادة قدره��ا  5س��نوات ف��ي عم��ر الدم��اغ
عل��ى األغل��ب .وأوض��ح الدكت��ور ل��ي أن
الوظائف المعرفية ترتبط بش��كل كبير
م��ع فترة القيلولة ،كما ت��ؤدي القيلولة
إل��ى رف��ع مع��دل اإلدراك الع��ام والحفاظ
على شباب الدماغ.
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كلمة الرس

يبدو وكأنك تقف أمام مش��كالت
ال يمك��ن التغل��ب عليه��ا ،ف�لا تي��أس!
فقط عليك تغيير منظورك لألشياء
وعندئ��ذ س��وف تبدو الحل��ول واضحة.
ال تخف من طلب النصيحة! حياتك
الخاص��ة متقلب��ة بش��دة ف��ي الوق��ت
الحالي .يجب أن تتعامل مع التقلبات
غير المتوقعة بهدوء.

السرطان

22حزيران  21 -متوز

امليزان

 22ايلول  21 -تشرين االول

القيلولة تحافظ على صحة العقل

كشفت دراسة طبية عن إصابة أكثر من
 3ماليين أمريكي حاليا بمرض الجلوكوما
«المياه الزرقاء» ،في الوقت الذي تتوقع فيه
أح��دث األبح��اث تضاع��ف ه��ذا المع��دل إلى
أكثر من  4ماليين بحلول عام .2030
ووفق��ا لمؤسس��ة بح��وث أم��راض المي��اه
الزرق��اء ،يعد م��رض الجلوكوم��ا مجموعة
م��ن أمراض العيون المس��تعصية التي تؤدي
إل��ى فق��دان البصر تدريجي��ا  ،وهناك نوعان
م��ن المي��اه الزرق��اء  ،إال أن الش��كل األكث��ر
ش��يوعا ال��ذي يصي��ب كب��ار الس��ن ع��ادة ،
يرجع إلى زيادة في ضغط العين بسبب تلف
في العصب البصري.
يعداالجلوكوم��ا الس��بب األول لفق��دان
البص��ر ف��ي الوق��ت ال��ذي يمك��ن الوقاية منه
 ،لك��ن تح��دث اإلصاب��ة دون س��ابق إن��ذار ف��ي
كثي��ر من األحي��ان  ..يأتي ذلك في الوقت
الذي يمكن أن تساعد فيه األدوية والجراحة
ف��ي إبط��اء أو من��ع فق��دان البص��ر  ،إال أن
الكثير من المرضى ال يدركون ذلك.
وف��ي كثي��ر م��ن الح��االت  ،ل��م يت��م
الكش��ف ع��ن الظ��روف الت��ي م��ن خالله��ا
يفق��د األش��خاص أبصاره��م  ،ب��ل تدف��ع
ق��د الجلوكوم��ا إل��ى فق��دان  %40م��ن ق��وة
اإلبصار.
ووفق��ا لمنظم��ة الصح��ة العالمي��ة هن��اك
 4،5ملي��ون ش��خص مص��اب بالعم��ى بس��بب
الجلوكوما،وفي الوالي��ات المتحدة ،هناك
م��ا يص��ل إل��ى  %12من جميع ح��االت العمى
تح��دث بي��ن الس��ود ،والالتينين ،اآلس��يويين
بشكل غير متناوسب.

حظــــــــــــك اليـــــــــــــوم
اجلدي

أظهرت دراس��ة جديدة أن األمهات يملن إلى
حم��ل أطفاله��ن عل��ى الكت��ف األيس��ر يجع��ل
م��ن الس��هل عل��ى الم��خ معالج��ة المعلوم��ات
والتفاعل مع سلوكياتهم بسرعة.
وأش��ارت الدراس��ة إل��ى أن ه��ذه الصف��ة
التطوري��ة تس��اعدنا ف��ي إبق��اء الرضي��ع ف��ي
وضع آمن  ،عن طرق الس��ماح للجانب األيمن
م��ن الم��خ س��هولة التعام��ل م��ع المعلوم��ات
والح��ركات الطارئ��ة الت��ي ق��د يق��دم عليه��ا
الطف��ل بص��ورة مفاجئ��ة  ..فق��د أظه��رت أبحاث س��ابقة تفضيل ما بي��ن  70و  %85من
األمهات حمل اطفالهن على الكتف األيسر.
فق��د ق��ام العلم��اء ف��ي جامعة س��انت بطرس��برج الحكومية في روس��يا ،ببح��ث لماذا
تفض��ل الكثي��ر م��ن األمه��ات وض��ع أطفاله��ن عل��ى الكت��ف األيس��ر ،لي��س فق��ط بي��ن
اإلنسان ولكن الحيوان أيضا ،وما جدوى هذا الوضع في التفاعل بين األم والطفل.
أظهرت األبحاث أن حمل الطفل على الكتف األيسر هو سمة مميزة لسلوك األمهات
في البشر والقدرة العليا  ،إال أن أصله التطورى ما يزال مجهوال  ..مشددة على أهمية
ه��ذا الوض��ع في تمكين األم من س��رعة مالح��ظ ردود أفعال طفلها وس��لوكياته مثل
البكاء  ،الضحك وحتى التثاؤب ،مما يساعد في سرعة االستجابة للمواقف الطارئة
ليتم إرسالها إلى الجانب األيمن من مخ األم ليتم معالجته بواسطة العاطفة.

تضاعف معدالت اإلصابة
بالجلوكوما بحلول 2030

1

 22كانون االول  21 -كانون الثاني

ملاذا تميل األمهات لحمل أطفالهن على الكتف األيسر

إنهيار مفاجئ بعد ممارسة الرياضة
اذا كن��ت تم��ارس التماري��ن الرياضي��ة
بصعوبة تامة ،عليك التوقف عن تناول السكر
بش��كل مف��رط .كذل��ك اذا كن��ت تتن��اول
أطعمة غنية بالس��كر قبل المباش��رة بالتمارين
الرياضي��ة ستش��عر باالره��اق والتع��ب .فتزويد
نفس��ك بأطعم��ة غني��ة بالس��كر م��ن ش��أنه أن
يس��بب ارتف��اع س��ريع ف��ي ضغ��ط ال��دم يلي��ه
انخفاض سريع ،وسيولد الشعور باالنهاك.
زيادة في الوزن
اذا كن��ت تدخ��ل الص��ودا ضم��ن نظ��ام
غذائ��ك اليوم��ي أو تتن��اول المش��روبات
المح�لاة ،س��يزيد وزن��ك تلقائي��ا ،وس��تعاني
م��ن نقص بالطاقة والنش��اط .لذلك ،يجب
االبتع��اد ع��ن ه��ذه المش��روبات والتعوي��ض
عنها بالحليب والشاي والمياه وغيرها.
الشعور باإلحباط
أش��ارت دراس��ات ع��دة عل��ى وج��ود عالق��ة
مباش��رة بي��ن التن��اول المف��رط للس��كر
والش��عور باإلكتئاب واالحباط .فلذلكّ ،
إن
اتباع نظام غذائي غني بالحبوب والمنتجات
الغذائية يخفض خطر االكتئاب ويزيد من
نسبة الشعور بالراحة.
عدم الشعور بالشبع
إن االطعم��ة الت��ي تحت��وي عل��ى نس��ب
عالية من الس��كر ونس��ب قليلة م��ن البروتين
واأللياف والمواد الغذائية ،ال تجعلك تشعر
بالش��بع .وبذلك بعد تناول كميات كبيرة
من هذه االطعمة تش��عر وكأنك لم تتناول
ش��يئا .ل��ذا علي��ك تن��اول االطعم��ة الغني��ة
بااللي��اف والبروتينات والتي تعطيك ش��عور
بالشبع يدوم لساعات طويلة.

3

8

8
9

افقياً:

-1روائ��ي مصري -1مخرج مس��رحي
بريطان��ي عم��ل عل��ى تجديد المس��رح
«الملك لير» الغربي من آثاره.
-2يركض -يرضى.
-3شك -أدبر.
-4يبايع.
-5دوّن -ضمن الشيء -نشف.
-6للندبة -عاصمة أوروبية.
-7وثاق -أخلى.
-8ألق��ى التحي��ة -غي��ر متعل��م
«معكوسة».
-9أدي��ب مص��ري عب��ر ع��ن مش��اكل
الطبقات الدنيا في مجتمعه.

عمودياً

-1ش��اعر مس��رحي فرنس��ي عظي��م
من آثاره «السيد».
-2يسحب -ندم.
-3تنظيم -شعر.
-4ضد عطشان -رقيق.
-5داخل -متشابهان.
-6سقي -مرفأ في جنوب لبنان.
-7رزين -بوق.
-8قيد -إلقاء.
-9منتج��ع س��ياحي ف��ي نيف��ادا
األميركية.

كلمة السر من أربعة حروف :امبراطور روماني
مري��م -نح��اس -نوف��ل -اديب��ة -لبناني��ة -ول��دت -بمص��ر -له��ا -مع��رض-
الحس��ناء -في-تراجم -شهيرات -النساء -احمد -نديم -شاعر-عثماني -له-
ديوان -نرجسي -خطاط -وشاعر -تركي -ادب -نثر -كتب.
حل العدد السابق لكلمة السر :جرجوع
حل العدد السابق للكلمات المتقاطعة:
افقياً -1:جرجي باز  -2أس��س  -ألح -3دار -الس�لام -4أم -نس��ر -مد  -5دبي
 -6مال -زائير  -7ود -تاب -ما  -8لبنان -بين  -9أريج -مالي.
عمودي �اً -1 :ج��اد المول��ى -2رس��ام -أدب��ر  -3جس��ر -دل -ن��ي  -4أنب -تاج-5
بول -سيزان  -6سر -أب  -7زال -ء ء -نا  -8الم -يميل  -9أحمد عرابي.

