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ال�سنة الثانية والع�رشون  -العدد 6160

اخلميس  9شوال 2019/6/13 - 1440

أطعمة يساعد تجنبها في التخلص
من دهون البطن!

مختصون ايرانيون يصنعون جهازا
الختبار معدل السكر في الدم ألول مرة

ايران إحدى أفضل  10دول في العالم في املؤشرات الصحية
ق��ال كبي��ر مستش��اري وزي��ر الصح��ة
والتعلي��م الطب��ي ف��ي ش��ؤون الصح��ة
الحربي��ة العمي��د نص��راهلل فتحي��ان إن
مؤش��رات الصحة والعالج في البالد باتت
ف��ي أعل��ى المس��تويات وأكثره��ا تقدم �اً
ونم��واً  ،وتعد من بين أفضل  10بلدان في
العالم.
واض��اف نص��راهلل فتحیان ،ف��ي تصريح
أدل��ى ب��ه خ�لال ملتق��ى تكري��م ذك��رى
الش��هداء االطب��اء والقط��اع الصح��ي في
ايران بجامعة كردستان للعلوم الطبية،
إن القط��اع الصح��ي والعالج��ي يع��د
االكث��ر تقدم��ا وتطورا في بل��دان العالم
كما إن المؤشرات الصحية تعد من بين
البلدان العشرة االكثر تفوقا في العالم.
وتاب��ع :لق��د حق��ق أطباؤن��ا إنج��ازات

تراك��م الده��ون يف منطق��ة البط��ن أم��ر
غري صحي ،فهو يفسد شكل اجلسم ،كما
أن��ه يرف��ع خماط��ر اإلصابة بأمراض القلب
والس��كري.
ويق��ول اخل�براء إن لفق��دان الده��ون م��ن
منطق��ة البط��ن واخلص��ر فوائ��د كب�يرة
على صحة اإلنس��ان ،مش�يرين إىل أن األمر
ال يرتب��ط فق��ط مبمارس��ة الرياض��ة ،كم��ا
ي��روج ل��ه البع��ض.

امث��رت جه��ود خ�براء إيراني�ين ع��ن إط�لاق
أول جه��از الختب��ار نس��بة الس��كر يف ال��دم
كم��ا أف��اد مدي��ر إدارة الغ��ذاء وال��دواء
االيراني��ة.

اإلنت��اج الداخل��ي  ،ونأم��ل أن��ه م��ن خ�لال
التطوي��ر ،س��نصل إىل مانتوخ��اه حي��ث  ،يف
حال عدم استرياد هذه األجهزة  ،لن حتدث
اي��ة مش��اكل للمس��تخدمني.

وقال حممد رضا شان ه ساز ،إن هذا اجلهاز
مت تصنيعه ألول مرة يف ايران وكشف عنه
يف معرض (ايران هلث).

وتابع :إنه بالتأكيد مت تقييم هذا اجلهاز
قب��ل احلص��ول على الرتاخيص الالزمة من
دائرة املعدات الطبية التابعة لوزارة الصحة
االيراني��ة ،حي��ث يتس��م باملق��درة واجلودة يف
االختب��ار يف حس��اب نس��بة الغلوك��وز يف
ال��دم وميك��ن اس��تخدامه ب��د ً
ال م��ن االجه��زة
االجنبي��ة املماثل��ة.

واض��اف :إن��ه بفض��ل اس��تمرار البح��وث يف
ه��ذا اجمل��ال ميك��ن اخت��اذ خط��وات لتقيي��د
اس��ترياد ه��ذا الن��وع م��ن األجه��زة لدع��م

وذك��ر موق��ع (دايل��ي س��تار) أن التخل��ص
م��ن الده��ون ق��د حي��دث دون الذه��اب إىل
الص��االت الرياضي��ة ،مضيف��ا (احلص��ول
عل��ى بط��ن مس��طح حيت��اج إىل االهتم��ام
قلي�لا بالتغذي��ة الصحي��ة).
ويف ه��ذا الص��دد ،قدم��ت خب�يرة النظ��ام
الغذائ��ي ،ت�يري آن نان��س ،بع��ض األطعم��ة
ال�تي جي��ب عل��ى كل ش��خص جتنبه��ا يف
ح��ال أراد حمارب��ة تل��ك الده��ون.
 اللح��وم املصنع��ة :تنص��ح نان��س بض��رورةاستبدال اللحوم املصنعة باألمساك الزيتية،
عل��ى اعتب��ار أن اللح��وم مش��بعة بالده��ون
وتس��بب االنتف��اخ ،ويف املقاب��ل حتت��وي
األطعمة الغنية باألوميغا  3على دهون غري

مش��بعة تس��اعد عل��ى ختفي��ض ال��وزن.
 رقائ��ق البطاط��س :توص��ي اخلب�يرةبتجنب هذا النوع من األغذية ،فهو حيتوي
عل��ى كمي��ة غ�ير صحي��ة م��ن الده��ون غ�ير
النافع��ة ،إىل جان��ب نس��بة كبرية من امللح.
وتنص��ح بتن��اول الفاكه��ة الطازج��ة أو
املكس��رات غ�ير اململح��ة.

قال��ت منظم��ة الصح��ة العاملي��ة إن واح��دا م��ن كل مخس��ة
أش��خاص يف مناط��ق احل��رب يعان��ون م��ن االكتئ��اب أو القل��ق
أو اضطراب��ات م��ا بع��د الصدم��ة أو االضطراب ثنائي القطبية
أو انفصام يف الشخصية ،فيما يعاني كثري منهم من أشكال
ح��ادة م��ن ه��ذه األم��راض العقلي��ة.

 املشروبات الغازية :املشروبات الغازية ميكنأن تس��بب االنتف��اخ يف املع��دة ،حي��ث ربط��ت
الكثري من الدراس��ات الس��ابقة بني اس��تهالك
املش��روبات الغازي��ة وزي��ادة حمي��ط اخلص��ر.
وذك��رت نان��س (جرب��وا امل��اء املنك��ه بالليم��ون
واخلي��ار أو النعن��اع ب��دال م��ن ذل��ك).

نج��ح باح��ث ايراني في جامع��ة بيام نور
ف��ي محافظ��ة ي��زد /وس��ط  /بانت��اج حب��ر
طباع��ة عال��ي الج��ودة عل��ى اس��اس الم��اء
لالستخدام فوق أسطح السليلوز.
واس��تطاع الباح��ث مجتب��ى كاظ��م بور
إنت��اج ه��ذا الحب��ر الطباع��ي الجديد بعد
إج��راء بح��وث واختب��ارات واس��عة ف��ي هذا
المج��ال حيث يس��تخدم ه��ذا الحبر على
السطوح السلولوزية كالورق والكارتون.
ويح��وز الحب��ر المصن��وع عل��ى أس��اس
الم��اء عل��ى اهتمام االس��واق نظرا لمعدل
التل��وث المنخف��ض وس��هولة اس��تخدامه
والم��واد الخ��ام المتاحة  ،وب��ات قادرا على

 احللوي��ات والكع��ك والبس��كويت :ه��ذاالن��وع م��ن األطعم��ة يك��ون مليئ��ا باملل��ح
والس��كريات والده��ون ،لذل��ك يش��دد
اخل�براء عل��ى ض��رورة جتنب��ه ،وتن��اول
املخب��وزات واملعجن��ات.

وقالت املنظمة التابعة لألمم املتحدة إن هذه النتائج تس��لط
الضوء على التأثري بعيد املدى لألزمات النامجة عن احلرب،
وإن األرقام أعلى بكثري منها يف وقت السلم حني يعاني واحد
م��ن كل  14ش��خصا تقريب��ا م��ن ش��كل م��ن أش��كال امل��رض
العقلي.
وق��ال م��ارك ف��ون أومريي��ن ،وه��و خمت��ص يف الصح��ة العقلي��ة
مبنظم��ة الصح��ة العاملي��ة وش��ارك يف البح��ث ،إن النتائ��ج

يف جامع�تي واش��نطن وهارف��ارد يف الوالي��ات املتح��دة.

وتش�ير أرق��ام األم��م املتح��دة إىل أن��ه يف عام  ،2016س��جل عدد
الصراع��ات املس��لحة الدائ��رة أك�بر مس��توى عل��ى اإلط�لاق إذ
بلغ  53صراعا يف  37دولة وكان  12باملئة من سكان العامل
يعيشون يف مناطق حرب .ومنذ احلرب العاملية الثانية اضطر
 69ملي��ون ش��خص تقريب��ا للفرار م��ن الصراع والعنف.
وأج��رى دراس��ة منظم��ة الصح��ة العاملي��ة ع��ن الصح��ة العقلي��ة
واحل��رب فري��ق م��ن الباحث�ين م��ن املنظم��ة وم��ن جامع��ة
كوينزالند يف أس�تراليا ومعهد املقاييس الصحية والتقييم

ووج��دت الدراس��ة أيض��ا أن مع��دالت االكتئ��اب والقل��ق يف
مناط��ق الص��راع تزي��د م��ع تق��دم العم��ر وأن االكتئ��اب أكث��ر
ش��يوعا ب�ين النس��اء عن��ه ب�ين الرج��ال.

يتمي��ز الش��اي األخض��ر بغن��اه بمض��ادات
األكس��دة والفيتامينات ويعتبر المش��روب
الرئيس��ي لدى الصينيين ،وتؤكد األبحاث
أنه من اسباب طول عمرهم.
وف��ي ه��ذا الس��ياق ،كش��ف موق��ع
صحيف��ة (ديل��ي مي��ل) البريطاني��ة ،ع��ن
 3فوائ��د لش��رب الش��اي األخض��ر ف��ي
الصباح ،وتشمل:
يحد من رائحة الفم الكريهة
ق��د أظه��رت األبح��اث أن ه��ذا المش��روب
المده��ش يعزز صحة األس��نان اللثة ،ويحد
م��ن رائح��ة الف��م الكريه��ة ،نظ��راً الحتوائ��ه
على المواد المضادة للبكتيريا التي تس��بب
أم��راض اللث��ة وتس��وس األس��نان ،ويمك��ن
اس��تخدامه في شكل غسول للفم للحد من
البالك وأمراض اللثة.

العلماء يكشفون الشرط األساسي للوصول إلى عمر مديد قياسي
توص��ل علم��اء م��ن جامع��ة جن��وب الدمن��ارك ،بع��د
إج��راء ع��دة دراس��ات ،إىل الش��رط األساس��ي لبل��وغ
عم��ر مدي��د ،حي��ث اعت�بروا أن متوس��ط العم��ر
املتوق��ع للن��اس يتزاي��د يف البل��دان ال�تي لديه��ا
رعاي��ة صحي��ة متط��ورة.
ووفق��ا للعلم��اء ،ميك��ن للمواطن�ين العي��ش يف
بلدانهم لفرتة طويلة ،إذا كانت مجيع الربامج

احلكومية تهدف إىل احلفاظ على الصحة أثناء
القي��ام باألم��ور احلياتي��ة اليومي��ة ،وفق��ا ملوق��ع
(وان).
واطل��ع العلم��اء يف دراس��تهم عل��ى حوال��ي 17
أل��ف ش��خص تزي��د أعماره��م ع��ن  100س��نة10( ،
آالف ش��خص يعيش��ون يف الس��ويد ،والباق��ي يف
الدمنارك) .واتضح أنه يف الدمنارك  ،ميوت الكثري

م��ن األش��خاص يف س��ن متأخ��رة إىل ح��د م��ا.
وأش��ار العلم��اء إىل أن الش��رط للوص��ول إىل
عم��ر قياس��ي ه��و حتس�ين املؤش��رات الصحي��ة
للمواطنني ونش��اطهم يف احلياة اليومية .وأكد
العلم��اء أن القط��اع الصح��ي يف الدمن��ارك
ومجي��ع املش��روعات قي��د التطوي��ر ته��دف إىل
احلف��اظ عل��ى ه��ذا املس��توى العال��ي.

حظــــــــــــك اليـــــــــــــوم

تش��عر بالراح��ة التام��ة فيما يخ��ص ذاتك
واألم��ور الت��ي تق��وم به��ا ،ويظه��ر علي��ك هذا
الج��و وينتق��ل إل��ى م��ن ه��م قريبي��ن من��ك.
اس��تغل الفرص��ة اآلن للتواص��ل مع أش��خاص
بنف��س العقلي��ة .اكم��ل خطط��ك بأف��كار
اآلخري��ن واب��دأ ف��ي العم��ل بطاق��ة مرك��زة،
فم��ا كان يب��دو غي��ر متاح قد أصب��ح اآلن في
متناول يدك.

اجلوزاء

 22ايار  21 -حزيران

يب��دو أن��ه ق��د ح��ان أخي��راً وق��ت تنفي��ذ
أحالم��ك؛ تحل بالش��جاعة وس��وف تتمكن
م��ن تغيير ليس فقط حياتك الش��خصية،
ولك��ن حيات��ك المهني��ة أيض �اً .ق��د تك��ون
أيض �اً نموذج �اً يحت��ذي به من حول��ك .إال
أن��ك يج��ب أيضاً أن تج��د الوقت للتنفيس
عن ذاتك حتى تقضي على التوتر .خصص
وقت فراغك لألنشطة الرياضية.

مهارات��ك التنظيمي��ة مطلوب��ة ف��ي
العم��ل الي��وم ،ويمكن��ك جم��ع أف��كار
زمالئ��ك وبالتال��ي تتف��وق .ق��د يك��ون
لذل��ك تأثي��راً إيجابي �اً عل��ى ثقت��ك
بذات��ك ،كما س��وف يالحظ األصدقاء
أيض �اً النزع��ة المتناغم��ة في��ك حي��ث
أن��ك ق��ادر عل��ى جم��ع الش��خصيات
المختلفة معاً.

األسد

 22متوز  21 -آب

صحت��ك الجس��دية والعقلي��ة في
أحس��ن أحواله��ا ،ف�لا ت��دع اللحظ��ة
تمر دون أن تسعى وراء أفكارك .سوف
تكس��ب المؤيدي��ن الذين يش��اركوك
ف��ي األهداف ويمكنه��م المضي قدماً
كفريق .هكذا تستطيع العمل اليوم
بطريق��ة جيدة وتتقدم بش��كل كبير
لكي تصل في النهاية إلى أهدافك.

العذراء

 22آب  21 -ايلول

ال يمك��ن التغل��ب عل��ى العقب��ات الت��ي تراه��ا
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 لآلخري��ن بتغيير رأي��ك أو خططك
كثي��راً .يكمن الح��ل بداخلك ،فببعض الثقة
بالنفس تس��تطيع التغلب على هذه المشكالت
واإلمساك بزمام األمور مرة أخرى.

األمور اليوم تقع في مكانها السليم ،فمن
حول��ك ال يس��تطيعون تجاه��ل حماس��ك
وحيويت��ك .ف��ي العم��ل أنت تنج��ز كل ما
تحت��اج إلي��ه ،ويك��ون باس��تطاعتك تمري��ر
الكثي��ر م��ن األف��كار الجدي��دة .حت��ى ف��ي
حيات��ك الش��خصية تس��تطيع االس��تمتاع
بأوق��ات س��عيدة نتيج��ة لالنطب��اع الجي��د
الذي تتركه على كل من تقابلهم.

العقرب

 22تشرين االول  21 -تشرين الثاني

يج��ب أن تس��تعد لمواجه��ة مش��كالت
جديدة ،فاألمور ليست جيدة في مكان العمل
وأن��ت ال تس��تطيع إنج��از س��وى القلي��ل .ال
تجعل ذلك يخيفك ،فهذه المراحل تجيء
ثم تذهب .في حياتك الخاصة ،أنت بحاجة
إل��ى داف��ع جدي��د ،فأن��ت تش��عر أن العالق��ات
م��ع م��ن حولك تفق��د رونقها .اكس��ر قيود
الروتين وافعل شيئاً غير تقليدي.

القوس

 22تشرين الثاني  21 -كانون االول

ق��د تج��د نفس��ك ف��ي مواق��ف حرج��ة
وتشعر في هذه األثناء بالضعف .طاقتك
تتزايد بالتأكيد لكن بش��كل عشوائي غير
متناغ��م وغير فعَّال .توخى الح��ذر اذا أردت
أن تح��رز تقدم �اً عل��ى حس��اب اآلخري��ن،
فذل��ك التص��رف ق��د يخل��ق العدي��د م��ن
المنافس��ين والمعارضين ،ولن يجلب لك
هذا إال المتاعب.

ستعم أجواء من االرتياب تستوجب منك
اخت ��اذ م��وق��ف ،وستجد ح��ال�ي�اً صعوبة يف
التخلي عن طريقة تفكريك املعتادة ،بالرغم
من العواقب السلبية اليت قد تكون نابعة من
امل��اض��ي .مع ذل��ك ،ح��اول أن تكون متفتح
حتى تتمكن من تعدي املصاعب والعراقيل
بليونة وسهولة .قد يتأثر جسمك اذا زاد
الضغط عليه.

الدلو

 22كانون الثاني  21 -شباط

تغمرك الحيوية والنش��اط ويغمرك حب
االس��تطالع واالستكش��اف ،وإن كان األم��ر
بي��دك لذهب��ت ف��ي مغام��رة استكش��افية.
استس��لم له��ذا الداف��ع الداخلي واس��تقطع
بع��ض األس��ابيع لتس��افر عب��ر العال��م.
حماسك ونشاطك الداخلي سيعطيانك
الق��وة وق��درة التحم��ل الالزمي��ن للقي��ام
باستكشافات وفهم أشياء جديدة.

احلوت

 22شباط  21 -آذار

يلع��ب الق��در لعبت��ه مع��ك وس��تجد
نفس��ك أم��ام موق��ف ل��م تك��ن تتوقع��ه
تمام �اً ،لك��ن ال تبال��ي بذل��ك .إن كان
باس��تطاعتنا توقع كل ش��يء ،س��تغيب عنا
مل��ذات الحي��اة .إذن ،ال تنع��ي حظ��ك وال
تش��عر باألس��ف لمصيرك :بل على العكس،
ك��ن يقظاً ،فالحياة تخبئ دائماً مفاجئات
سعيدة.
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الكلمات المتقاطعة

الثور

 22نيسان  21 -ايار

السرطان

22حزيران  21 -متوز

امليزان

 22ايلول  21 -تشرين االول

اجلدي

 22كانون االول  21 -كانون الثاني
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غني بمضادات التأكسد
يحتوي الش��اي األخض��ر على العديد من
مض��ادات األكس��دة ،وتش��مل ه��ذه األن��واع
مركبات الفالفونول المضادة لاللتهابات،
وتقل��ل ف��رص اإلصاب��ة بالس��رطان ومضادة
للشيخوخة.
يحتوى على نسبة من الكافيين أقل
بكثير من القهوة
الس��بب الرئيس��ي لجع��ل الش��اي االخضر
ه��و الخي��ار األفض��ل عندما نص��اب بالتوتر
واإلجه��اد ه��و غن��اه بم��ادة طبيعي��ة تس��مى
(التيانين) ،والتي هي فريدة من نوعها.
وقد وجدت األبحاث ان التيانين لها تأثير
مذهل الس��ترخاء العقل ،والحد من القلق،
والمس��اعدة في التركيز ،وتفعل ذلك عن
طريق زيادة موجات ألفا في الدماغ.

كلمة السر

الحمل
 22آذار  12 -نيسان
تج��د س��هولة ف��ي التعام��ل اإليجاب��ي م��ع
األش��خاص ف��ي الوق��ت الحال��ي ،فال��كل يبدو
منجذب �اً إلي��ك ،كم��ا أن الص�لات الت��ي قد
يك��ون له��ا تأثي��راً إيجابي �اً عل��ى مس��تقبلك
تظه��ر في كل م��كان .تأكد من أن��ك ُت َق ِدر
ه��ؤالء األش��خاص ح��ق تقديره��م وذل��ك
للفوائ��د الت��ي تأت��ي م��ن خالله��م وكذل��ك
لقيمتهمالشخصية.
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حيازة مكانة جيدة بين المواد المماثلة.
ويض��م ه��ذا النوع من الحب��ر الكثير من
المي��زات مث��ل ج��ودة الطباع��ة واالنتش��ار
والجف��اف ف��ي الوق��ت المناس��ب دون
االلتص��اق بآل��ة الطباع��ة كم��ا يض��م
مجموعة كبيرة ومتنوعة من األلوان.

الشاي األخضر غني بمضادات األكسدة التي تحمي من السرطان

ونش��رت دوري��ة النس��يت الطبي��ة ه��ذه النتائ��ج اليت مت التوصل
إليها بعد حتليل أحباث من  129دراسة وبيانات من  39دولة
مت إصداره��ا ب�ين عامي  1980و.2017
وغط��ت الدراس��ة مناط��ق ش��هدت صراع��ات يف الس��نوات العش��ر
األخ�يرة وصنف��ت األم��راض العقلي��ة لث�لاث فئ��ات :طفيف��ة
أو متوس��طة أو ح��ادة .ومل تتط��رق الدراس��ة إىل الك��وارث
الطبيعي��ة والط��وارئ الصحي��ة العام��ة مث��ل م��رض اإليب��وال.

ف��ي ح��رب الس��نوات الثمان��ي (الت��ي
ش��نها النظ��ام العراق��ي الس��ابق ف��ي عقد
الثمانين��ات) والتي تع��د االولى في قطاع
الطب الحديث.
واشار الى االنجازات التي حققتها ايران
في القطاع الدفاعي ،الفتا الى أنها بلغت
مرحلة االكتفاء الذاتي حيث تس��تطيع
قواتنا المسلحة الدفاع عن كيان البالد
والشعب.

باحث ايراني ينتج حبر طباعة عالي الجودة باستخدام
تقنية النانو

األمراض العقلية تؤثر على خمس من يعيشون في مناطق الحرب
(تضف��ي مزي��دا م��ن الثق��ل عل��ى الدع��وة إىل اس��تثمار عاج��ل
ومس��تدام ك��ي يك��ون الدع��م يف جم��ال الصح��ة العقلي��ة
والنفسية متوافرا جلميع من حيتاجونه ممن يعيشون وسط
صراع��ات أو عاش��وا وس��طها).
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افقياً:

عمودياً

-1جزيرة مستقلة في المتوسط-1 -مرفأ هام في جنوب فرنسا.
هضبة صحراوية في السعودية.
-2أظهر -ملهى.
-2قبطان -مسرى.
-3أعل��ى عاصم��ة ف��ي العالم-
-3رف من الطيور -أضواء.
مخبز.
-4ينافس.
-4رن -أزال الخطأ من الش��يء
محافظة
قاعدة
لبنانية
-5مدينة
(معكوسة) -للنداء.
البقاعُ -ملكي(معكوسة).
-5ش��اعر مص��ري أح��ب
-6بحر -منع -أَ ِل َف الشخص.
الفالحيين والكادحين.
-7شكل -دولة آسيوية.
-6حرف جر.
-8أصيل -قام باألمر.
-7سر -أهلك.
-9أدي��ب بغ��دادي اش��تهر بكتاب��ه -8ركض -يصيح.
(الفهرست).
-9عاصمة تنزانيا.

كلمة السر من أربعة حروف :مدينة لبنانیة
أرزة -الديار -الصني -اجلعيتاوي -األشرفية -اجلديدة -إحتفال -انتصار-
إستعطاف -بوسطن -بانكوك -باكستان -تايوان -تبغ -مت��وز -جيبوتي-
جرافة -جنازير -مجل -حديقة -دبابيس -رونق -رياضة -رونسار -زمهرير-
زغرتا -زق -زهيد -زهور -سالمات -سهم -صنف -صائغ -قش -كوبنهاغن-
كولورادو -مريابو -مباراة -نفرتييت -نروج -هونولولو.
حل العدد السابق لكلمة السر :صوفيا
حل العدد السابق للكلمات المتقاطعة:
افقياً-1:ذات اهلمة  -2وجدان  -3أرب -دجيور  -4يانع -أي  -5سرير -أوفد  -6مد-
بات -قش  -7ارتبط  -8ختطى -ينق  -9قمرة -ينوي.
عمودياً-1:ذو الرمة  -2أجر  -يد -مت  -3تدبري -أخر  -4أ أ -إسربطة  -5لندن-
أتى  -6يعاتب  -7مرج -طني  -8وافق -نو  -9فريد شوقي.

