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الإفراط يف امللح ي�شبب ف�شل القلب

�أف�����س��ل ع��ل��ى ك��ل �لأط��ع��م��ة م��ن �مل��ك�����س��ر�ت �إىل  ي�سفي �مل��ل��ح م���ذ�ق���اً 
�أظهرت  فقد  تناوله،  �لإف��ر�ط يف  �ح��ذر من  لكن  �ملقلية،  �لبطاط�س 
�لقلب،  بف�سل  �لإ���س��اب��ة  خطر  ي�ساعف  �أن��ه  حديثة  فنلندية  در����س��ة 

ويزيد خطر �لإ�سابة باأمر��س �لقلب �لأخرى.
وبينت �لنتائج �لتي ُعر�ست م�ؤخر�ً يف م�ؤمتر جمعية �لقلب �لأوروبية 
�مللح كل ي�م ي�سل  13.7 غر�ماً من  �أكرث من  �أن تناول  برب�سل�نة، 
بخطر �لإ�سابة بف�سل �لقلب �إىل �ل�سعف مقارنة مبن يتناول�ن �أقل 

من 6.8.
وت��سي منظمة �ل�سحة �لعاملية باأل يتجاوز �حلد �لأق�سى من �مللح 
3 غر�مات فقط  �أك��رث من  5 غ��ر�م��ات، لأن �جل�سم ل يحتاج  ي�مياً 

للحفاظ على وظائفه.
و�م���ر�أة يف  رج��ًا   4630 ل���  �ل�سحية  �حل��ال��ة  بتتبع  �لباحث�ن  وق��ام 
فنلندة �أعمارهم بني 25 و64 عاماً، وبلغت فرتت �ملتابعة 12 عاماً.
ومت قيا�س ن�سبة �ل�س�دي�م يف �لب�ل ب�سكل دوري للم�ساركني، ملعرفة 
حجم ��ستهاك �مللح، وتبني �أن ��ستهاك �أكرث من 13.7 غر�ماً يف 
�لإ�سابة  خطر  ويزيد  �لقلب،  بف�سل  �لإ�سابة  خطر  ي�ساعف  �لي�م 
10.7 و12 غر�ماً  باأمر��س �لقلب �لأخ��رى، و�أن ��ستهاك ما بني 

يزيد خطر �لإ�سابة بف�سل �لقلب مبعّدل 1.7 �سعفاً.

النوم العميق والأحالم وقاية من اخلرف
قالت نتائج در��سة جديدة �إن �لن�م �لعميق بعيد�ً عن م�سادر �لإزعاج 
و�ل���ذي ي�سمح ب��الأح��ام م��ن ع����م��ل �ل���ق��اي��ة �سد �أم��ر����س �خلرف 
خماطر  من  يزيد  و�لزهامير. وتبني �أن نق�س �لن�م بعد �سن �ل� 60 

�لإ�سابة باخلرف بن�سبة 9 باملائة، وبالزهامير بن�سبة 8 باملائة.
دورية  ون�سرتها  ب��سطن  جامعة  يف  �أجريت  �لتي  �لدر��سة  وبح�سب 
فيها جفن �لعني  يرتاح  �لتي  �ل�ساعات  ز�د عدد  كلما  "ني�رول�جي": 
بالكامل، وه� �ل�قت �لذي ميكن �أن يحلم فيه �لنائم، كلما قّل خطر 

�لإ�سابة باأمر��س �خلرف و�لزهامير.
وترت�وح �ساعات �لن�م �لتي يحتاجها �جل�سم بني 7 و8 �ساعات ي�مياً. 
وكانت در��سات �سابقة قد �أظهرت �أن من ينام�ن �أكرث من 9 �ساعات 

ي�مياً ملدة 10 �سن��ت يت�ساعف لديهم خطر �لإ�سابة باخلرف.

ما هو اأف�شل وقت ملمار�شة الريا�شة؟
�لباكر،  �ل�سباح  �لريا�سية يف  �لتمارين  �إىل ممار�سة  �لكثريون  مييل 
يف حني يرتاد �آخرون �سالت �جليم بعد �لظهر �أو يف �مل�ساء، ولكن ما 
ه� �لت�قيت �لأمثل ملمار�سة �لريا�سة، و�حل�س�ل على �لنتائج �ملرج�ة 

منها؟
ق�ة  �أن  ك�ندي�سيننغ،  �آن��د  �سرتينث  جملة  يف  ن�سرت  در����س��ة  �أظ��ه��رت 
�لظهر، وذلك  �أوجها خال فرتة ما بعد  �جل�سم ومرونته، تك�ن يف 
�لطبيعية،  �ل�ساعة  وه��ي  للج�سم،  �لبي�ل�جية  �ل�ساعة  �إيقاع  ب�سبب 
�لتي ت�ؤدي �إىل �رتفاع حر�رة �جل�سم قليًا خال �لي�م، وتك�ن �لذروة 

يف وقت متاأخر من �لظهر، بح�سب م�قع �إليت ديلي.
�لأ�سا�سي،  �لعامل  �لد�خلية،  �جل�سم  �ساعة  تعترب  ذل��ك،  على  وبناء 
�مل�س�ؤولة عن �سبط  وهي  �لريا�سة،  ملمار�سة  �ملنا�سب  �ل�قت  لختيار 

عمليات �لن�م و�ل�سهية و�لطاقة وم�ست�ى �لهرم�نات.
فعلى �سبيل �ملثال، يرتفع م�ست�ى �لك�رتيزول عند �ل�سباح، لي�ساعد 
على �ل�ستيقاظ، ومينح �جل�سم �لطاقة �لتي يحتاجها خال �لي�م، 
باإفر�ز  �ل��دم��اغ  ي��ب��د�أ  �ل�سم�س،  غ��ي��اب  عند  ذل���ك،  م��ن  �لعك�س  وع��ل��ى 

�مليات�نني لي�ساعدك على �ل�سرتخاء و�ل�ستعد�د للن�م.
جلدولتها  ف��ئد  فهناك  �لريا�سة،  مبمار�سة  �لأم��ر  يتعلق  وعندما 
هرم�ن  م�ست�ى  ي��رت��ف��ع  ح��ي��ث  �ل��ب��ي���ل���ج��ي��ة،  �جل�����س��م  ل�ساعة  وف��ق��اً 
�لأوقات  ه��ذه  يجعل  مما  �لظهر،  وبعد  �ل�سباح  يف  �لت��ستي�ستريون 
�ل�قت  �أن  �لع�سات، يف حني  بناء  �لريا�سة بهدف  ملمار�سة  �لأف�سل 
�مل��ن��ا���س��ب خل�����س��ارة �ل�����زن يف �ل�����س��ب��اح �ل��ب��اك��ر، م��ع �رت���ف���اع م�ست�ى 

�لك�رتيزول.
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اأفكار �شلبية جتعلك تبدو اأكرب �شنًا  4
�لإ�سارة �إىل �أن �لأفكار �ل�سلبية ت�ؤثر على جمال �ل�جه وت�سّرع �سيخ�خته 
يثبت  علمي  دل��ي��ل  ه��ن��اك  يكن  مل  لكن  �ل��ذ�ت��ي��ة،  �لتنمية  كتب  يف  م��ع��ت��ادة 
�لبدين هي  �لن�م، و�لتغذية �ل�سحية، و�لن�ساط  �أن  �ملعروف  �لفكرة.  هذه 
�لع��مل �حلياتية �لتي ت�ؤثر على �سرعة ظه�ر عامات �ل�سيخ�خة. �إليك 

�أحدث ما ك�سفته �لدر��سات:
�لأخري  �جل��زء  ُي�سّمى  ريفي�  �أناليتيك  ميتا  دوري��ة  ن�سرتها  در��سة  بح�سب 
م��ن عدم  �لكروم��س�مات  �ل��ذي يحمي  وه���  تيل�مرت  �ي��ه  �إن  دي  �ل���  م��ن 
ما  وه�  �أق�سر،  �لتيل�مرت  ط�ل  ي�سبح  �لُعمر  يف  �لتقدم  وعند  �لنتظام. 

ي�سبب �سيخ�خة �خلايا �س��ء كانت �لب�سرة �أو خايا �لأع�ساء.
وقد وجدت �لدر��سة �لتي �أُجريت يف مركز "ِزن ميديتات" �أن هناك 4 �أفكار 
�سلبية ترتبط بِق�سر �لتيل�مرت، �أولها: �أن �لذين مييل�ن �إىل �لت�ساوؤم حتى 
�أق�سر مقارنة مبن مييل�ن  �لتيل�مرت لديهم  �لإيجابية يك�ن  �مل��قف  يف 

�إىل �لتفاوؤل.
ثاين هذه �لأفكار �ل�سلبية: �أن �لذين يعي�س�ن يف �ملا�سي �أكرث من �حلا�سر 
مظاهر  عليهم  وتظهر  �أق�سر،  لديهم  �لتيل�مرت  يك�ن  �لكتئاب  نتيجة 

�ل�سيخ�خة �أ�سرع.
�أما ثالث هذه �لأفكار فهي: �لهروب من �حلا�سر عن طريق �أحام �ليقظة 
ب�سكل م�ستمر، لأن ذلك يلعب دور�ً �سلبياً يف حياة �لإن�سان، وه� من �أ�سباب 
ِق�سر �لتيل�مرت، على �لرغم من �أن �أحام �ليقظة �خلا�سة باملا�سي ت�فر 

ن�عاً من �مل�ساعر �لإيجابية �إل �أنها منف�سلة عن �ل��قع.
�حُلزن،  على  و�لتعايل  و�مل�ساعر  �لأفكار  قمع  �ل�سلبية:  �لأفكار  هذه  ر�ب��ع 

فالأف�سل �أن يعرب �لإن�سان عن �أحز�نه، ثم ل يت�قف عندها.

زيادة �شاعات النوم حتمي 
الطفل من ال�شكري

ق��ال��ت ن��ت��ائ��ج در�����س���ة ج���دي���دة �إن زي���ادة 
تقلل  ل��اأط��ف��ال  بالن�سبة  �ل��ن���م  �ساعات 
خ��ط��ر �لإ���س��اب��ة مب��ر���س �ل�����س��ك��ري، ومل 
�ساعات  ع��دد  ب��ني  �سلة  �لباحث�ن  يجد 

ن�م �لطفل وبني �أمر��س �لقلب. 
�أو  وم��ن �مل��ع��روف �أن قلة ���س��اع��ات �ل��ن���م 
�لإ�سابة  خطر  ب��زي��ادة  ترتبط  زي��ادت��ه��ا 
وبح�سب  �ل���ب���ال���غ���ني.  ل����دى  ب��ال�����س��ك��ري 
�لدر��سة �لتي ن�سرت دورية بيدياتريك�س 
�لن�م  �ساعات  زي��ادة  ت�ساعد  �لأمريكية، 
�لإ�سابة  خطر  تقليل  على  �لطفل  لدى 
�حتمالت  وتقلل  �لأن�س�لني،  مبقاومة 

زيادة �ل�زن و�لبد�نة يف �مل�ستقبل.
�ل���در�����س���ة يف جامعة  �أب���ح���اث  و�أُج����ري����ت 
�ل�سحية  �لبيانات  و�عتمدت على  لندن، 
خمتلفة،  عرقيات  من  طفًا   4525 ل� 

تر�وحت �أعمارهم بني 9 و10 �سن��ت.
متعددة  لفح��سات  �مل�سارك�ن  وخ�سع 
ل��ق��ي��ا���س م���دى ت��اأث��ري من��ط �ل��ن���م على 
و�لقلب،  ب��ال�����س��ك��ري  �لإ���س��اب��ة  خم��اط��ر 
وتبني �أن زيادة �ساعات ن�م �لطفل تقلل 
خطر �لإ�سابة بال�سكري و�لبد�نة، ولي�س 

لها تاأثري على �سحة �لقلب.

اأمل علم الدين 
ت�شحر احلا�شرين يف 

مهرجان البندقية 
ح�سر �لنجم �لعاملي ج�رج كل�نيمع 
�لدين  علم  �أم��ل  �ملحامية  زوج��ت��ه 
�إىل مهرجان �لبندقية �ل�سينمائي 
هذ� �لعام، وذلك حل�س�ر �لعر�س 
 Suburbicon لفيلم  �لأول 
و�أي�ساً  بنف�سه،  ق�سته  كتب  �ل��ذي 
�أنتجه و�أخرجه، وه� بط�لة �ملمثلة 
�لأمريكية ج�ليان م�ر وم��طنها 
للمناف�سة  وذل�����ك  د�م��������ن،  م����ات 
يف  �لذهبي"  "�لأ�سد  ج��ائ��زة  على 
عاملياً،  �لأق�����دم  �مل��ع��ت��رب  �مل��ه��رج��ان 
و�ملعروف كمن�سة لنطاق م��سم 

ج��ئز �ل�سناعة �ل�سينمائية.
باإطالة  �ل��دي��ن  علم  �أم��ل  ظهرت 
بنف�سجي  ف�ستان  مرتدية  ج��ذ�ب��ة 
�لل�ن ولفت ف�سحرت �حلا�سرين 

يف �ملهرجان.
وخ��ال �مل�ؤمتر حت��ّدث عن فيلمه 
�لعن�سرية  �مل�ساكل  ي�����س��ّ�ر  �ل���ذي 
خم�سينات  يف  �مل��ت��ح��دة  ب��ال���لي��ات 
�لقرن �ملا�سي، حيث قال: "�سحابة 
مظلمة تخيم بظالها على بادنا 
غا�سب�ن،  �ل��ك��ث��ريون  ح��ي��ث  �لآن، 
ومن  �أنف�سنا  من  غا�سب�ن  ونحن 
�لباد  بها  ت�سري  �ل��ت��ي  �لطريقة 
ومن �لطريق �لذي ي�سلكه �لعامل" 
كل  "�سنعرب  وق����ال:  ت��ف��اءل  ل��ك��ن��ه 
�أن م�ؤ�س�سات  هذه �لأم���ر، و�أعتقد 
�حلك�مة �لأمريكية متيل للعمل، 
�ل�سحافة  مع  تعمل  نر�ها  ونحن 

و�لفروع �لق�سائية" وفق تعبريه.

اليوم العاملي 
لإطالق اللحية 

�لعاملي  ب��ال��ي���م  �ل�����س���ي��د   �حتفلت 
م�سابقة  ب��اإق��ام��ة  �للحية  لإط���اق 

للحاقني يف �ست�كه�مل.
وتناف�س �أربعة من �أمهر �حلاقني 
ل��ت��ه��ذي��ب وت�����س��ف��ي��ف حل���ى كثيفة 

لعار�سني على مدى 45 دقيقة.
باملركز  ف�ر�سجرين  كارين  وفازت 
ملجم�عة  ��ستخد�مها  بعد  �لأول 
م���ن �ل��ت��ق��ن��ي��ات حت���ت ن��ظ��ر هيئة 
حت��ك��ي��م م��ت��خ�����س�����س��ة وق����ال����ت �إن 

حلمها كان �لف�ز باللقب.
وحتظى �للحى ب�سعبية يف �ل�س�يد 
عدد  �مل�سابقة  وح�سر  �أع�����م.  منذ 
و�ل�س��رب  �للحى  ذوي  م��ن  كبري 
على  باحل�س�ل  �هتم��  �إذ  �ملهذبة 
�لعناية  �سبل  �أف�سل  ب�ساأن  ن�سائح 
ب��ه��ا م���ن ع����دد م���ن �خل������رب�ء من 

�أنحاء �لعامل.

فيما تفكر �لآن؟ 
�أكرث �لأ�سئلة �لتقليدية �لتي تطرحها �ملر�أة على �لرجل يف 
كافة �لأوقات و�لتي لن تريحها بالطبع �إجابات مثل �أفكر 
كان  �إذ�  فيما  �أفكر  �أو  وبر�سل�نة  بايرن مي�نيخ  مبار�ة  يف 

هناك �ملزيد من �لطعام يف �لثاجة.
هل ت�سمعني؟ 

ينظر �لرجل �إىل هذ� �ل�س�ؤ�ل عادة على �أنه بد�ية ل�معركة، 
لذ� يف�سل �أل تنتظري رد� عليه.

هل �أكلت �أكرث منك؟ 
�مل�ساركة من �ملبادئ �لأ�سا�سية يف �لزو�ج، لذ� من �لطبيعي 
�أثناء  �ملقلية  �لبطاط�س  كي�س  يف  زوجها  �مل��ر�أة  ت�سارك  �أن 
هذ�  تطرح  �أن  �أي�سا  �لطبيعي  ومن  �لتليفزي�ن  م�ساهدة 
�أرباع  ثاثة  من  �أك��رث  �أكلت  �أنها  تاحظ  عندما  �ل�س�ؤ�ل 

�لكي�س. 
وهنا يجد �لرجل نف�سه حائر� �إذ �أن مز�ج زوجته �سي�سطرب 
�أن ت�فر �مل��ر�أة على  �أج��اب باحلقيقة، لذ� من �لأف�سل  �إذ� 

نف�سها �لأمر ول تطرح هذ� �ل�س�ؤ�ل من �لأ�سا�س.
هل يليق هذ� �لف�ستان بي؟ 

م�سكلة ر�أي �لرجل يف �ملاب�س من �مل�سكات �لد�ئمة بني 
�لرجل و�ملر�أة، فطرح �س�ؤ�ل عن ر�أيه يف ف�ستانك �جلديد 
له �حتمالن ل ثالث لهما، فقد يق�ل �لرجل �سر�حة �إن 

�لف�ستان ل يائمك وعندها �ست�سعرين بال�ستياء منه، �أو 
يق�ل �إن �لف�ستان ر�ئع وهنا ت�سك �لكثري من �لن�ساء يف �أن 

�سبب هذه �لإجابة ه� رغبته يف �إنهاء �مل�قف �سريعا.
هل ماز�لت حتبني؟ 

بالكلمات  ع��طفهم  عن  �لتعبري  �لرجال  بع�س  يجيد  ل 
فاإن  ل���ذ�  ع��دي��دة،  ب��اأف��ع��ال  �حل���ب  ع��ن  �لتعبري  ويف�سل�� 

�لرجل ينظر �إىل هذ� �ل�س�ؤ�ل كا�ستف�سار ل لزوم له.
خفة �لظل تق�ي �لعاقة �لعاطفية ولكن!

�مل���ر�أة بخفة ظ��ل، من  لنكات زوج��ت��ه ومتتع  �ل��رج��ل  فهم 
�لركائز �ملهمة حلياة عاطفية ناجحة وقادرة على م��جهة 
ويدمر  �إىل �سده  ينقلب  قد  �لأم��ر  لكن  �مل����ق��ف،  �أ�سعب 

�لعاقة بالتدريج يف بع�س �لأحيان.
�حلياة  يف  �ملهمة  �لعنا�سر  م��ن  و�ل�سحك  �لنكات  ت��ب��ادل 
�لزوجية �إذ ت�سهل على كل طرف تقبل نقاط �سعف �لآخر 
�مل�سكات  م��ن  للكثري  �ل�سحري  �ل��ع��اج  مبثابة  �أن��ه��ا  كما 
�لتي ت��جه �لعاقة. لكن تبادل �لنكات ه� �سكني بحدين 
فاأحيانا ي�ؤدي لتده�ر �لعاقة �إذ� حمل جتريحا للطرف 
�لآخر، فت�سبيه �ملر�أة لزوجها مبمثل بدين، قد مير ب�سكل 
�إذ� كانت �لعاقة بينهما على ما ير�م وكان �لرجل  عادي 

على ثقة بحب زوجته له وتقبلها ل�زنه �لز�ئد.
وبالرغم من �أهمية �ل�سحك يف �لعاقة �لعاطفية �إل �أن 

للغاية.  مهم  و�لنكات  �ل�ساخرة  �لتعليقات  ت�قيت  �ختيار 
ه�لت�سربغ  �أو�سكار  �لأمل��اين  �لنف�سي  �لأخ�سائي  وي��سح 
ع��مل  بح�سب  للدعابة  تقبلنا  طريقة  �خ��ت��اف  كيفية 
عديدة ويق�ل يف ت�سريحات ملجلة بريغيته �لأملانية �إن ق�ة 
�لعاقة هي يف �لعادة مبثابة �لغطاء �ل��قي �لذي يجعل 
�ل��دع��اب��ات م��ن �لطرف  �أ���س��ك��ال  ك��ل ط��رف يتقبل خمتلف 
�لآخ��ر، ولكن عند وج���د خافات ف��اإن هذ� �لغطاء يزول 
ب�سكل م�ؤقت ومن هنا تن�ساأ �حل�سا�سية لأي دعابة يق�لها 

�لطرف �لآخر.
وعن ترتيب �أول�يات �لرجل يف �لبحث عن فتاة �أحامه، 
�أظ��ه��ر ����س��ت��ط��اع ل��ل��ر�أي �أن �ل��رج��ل ميكنه حت��م��ل �مل���ر�أة 
ي�ستغنى  ل  لكنه  �لرثثارة،  �أو  �لت�س�ق  مدمنة  �أو  �لبدينة 

عن �ملر�أة �لتي تتمتع بخفة ظل وتفهم روح �لدعابة. 
ووف��ق��ا ل��ا���س��ت��ط��اع �ل���ذي ن�����س��ره م���ق��ع ف����ر�ون ت�سيمر 
�لأمل��اين فاإن 72 من �لرجال يرون �أن خفة �لظل ل تقل 
�أهمية عن �ل�سكل �جلذ�ب بالن�سبة للمر�أة، لذ� فاإن �ملر�أة 
�لقادرة على �ل�سخرية من بد�نتها قد تك�ن �أكرث جاذبية 

للرجل من ذ�ت �لق��م �ملثايل.
�مل��ر�أة ب�سدة، قدرتها  وم��ن �لأم���ر �لتي جت��ذب �لرجل يف 
�إطاق �لتعليقات �ل�ساخرة حتى يف �مل��قف �ل�سعبة  على 

وو�سط �ل�سغ�ط �لع�سبية.

التي  بالنظريات  الكتب  متتلئ 
ت��ت��ح��دث ع��ن االخ��ت��اف��ات 
والتي  وامل����راأة  ال��رج��ل  ب��ن 

بينهما.  واحلوار  التوا�صل  على  توؤثر 
حتبني  مازالت  هل  نوعية  من  اأ�صئلة  وحتمل 

التوا�صل بن  �صوء  ف�صتاين" م�صوؤولية  راأيك يف  وما 
اآدم وحواء.

االأ�صئلة  بع�ض  االإجابة على  الرجل غالبا يف  يحتار 
بعدم  ت�صعر  امل��راأة  يجعل  ما  التقليدية"،  "الن�صائية 
بدوره  يت�صبب  ما  ما يحريها، وهو  بالرد على  اهتمامه 
يف �صوء تفاهم بينهما. وجمع موقع غوفيمنن االأملاين 
ا�صتطاع  على  بناء  االأ�صئلة  هذه  اأ�صهر  من  جمموعة 

اآراء الرجال:
هل وزين زاد حقا؟ يحتار الرجل كثريا عند هذا ال�صوؤال 
كما يحتار عندما ت�صاأله املراأة هل اأنا بدينة؟ فاالإجابة 
طرح  تعني  با،  واالإجابة  م�صكات  اإىل  �صتوؤدي  بنعم 

اأ�صئلة جديدة.

كم من الوقت ي�شتغرق 
بناء الع�شالت؟

�ل��ن�����س��اط �ل���ب���دين �أم����ر هام 
و�لطاقة،  لل�سحة 
�ل��سيلة  �أن��ه  كما 
لبناء  �ل���ح��ي��دة 
�ل�������ع���������������س�������ات 
وزي��������������ادة �ل����ق�����ة 
�جل�سم.  وت��ن��ا���س��ق 
ويختلف �ل�قت �ملطل�ب 
لبناء �لع�سات من �سخ�س لآخر، لكن ت�جد 

خط�ط عري�سة حتكم هذه �لختافات. 
ن����ع �لريا�سة  ي�����س��اع��د �خ��ت��ي��ار  وب�����س��ك��ل ع���ام 
جناح  على  �ملنا�سبة  �لأطعمة  ون���ع  �ملنا�سبة، 

�ملهمة يف �أق�سر وقت.
م��ع زي����ادة حت����ّدي �ل��ع�����س��ات وو���س��ع �ملزيد 
�ست���سل  طريقها  يف  و�لأث��ق��ال  �ملقاومة  من 
وي���ل���ع���ب هرم�ن  �حل����ج����م.  وزي��������ادة  �ل���ن���م���� 

يف  ه��ام��اً  دور�ً  و�لأن�����س���ل��ني  �لت��ستي�سرتون 
عملية من� �لع�سات. 

�لأثقال  وز�دت  �ملقاومة  متارين  ز�دت  وكلما 
ك��ل��م��ا �أط��ل��ق��ت �ل��غ��دة �ل��ن��خ��ام��ي��ة م���زي���د�ً من 
على  ي�ساعد  �ل��ذي  �لت��ستي�سرتون  ه��رم���ن 

من� �لع�سات ب�سرعة.
�لع�سات  من�  �أن  �ل��در����س��ات  بع�س  وتقرتح 
لدى �ملر�أة يتم مبعّدل �أبطاأ من �لرجل، و�إن 

كانت �لطريقة مت�سابهة لدى �جلن�سني.
ب�سعة  ب��ني  م��ا  �لأم���ر  ي�ستغرق  ع���ام،  وب�سكل 
�أ���س��اب��ي��ع وب�����س��ع��ة �أ���س��ه��ر ح��ت��ى ي��ب��دو �لتغري 
يف ح��ج��م و���س��ك��ل �ل��ع�����س��ات ظ���اه���ر�ً للعني. 
�مل��ظبة  3 ع��مل: مدى  ويعتمد ذلك على 
و�ل�ستمر�رية يف �أد�ء �لتمارين، ومنح �جل�سم 
كافية  وتناول كمية  �أد�ئ��ه��ا،  بعد  كافية  ر�ح��ة 

من �لربوتني.

وفري على نف�شك عناء طرح 
هذه الأ�شئلة على الرجل
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�ش�ؤون حملية

اأول عالمة موحدة ل�شنغافورة على ال�شعيد الدويل يطلقها جمل�س �شنغافورة 
لل�شياحة وجمل�س �شنغافورة للتنمية القت�شادية 

مدينة العن ت�صهد اإقباال متزايدا طوال اأيام العيد

منتجع مبزرة اخل�شراء ومدينة األعاب هيلي مق�شد الكثري من الزوار

•• �سنغافورة -  الفجر

وجمل�س  لل�سياحة  �سنغاف�رة  جمل�س  م��ن  ك��ل  �أط��ل��ق 
�سنغاف�رة للتنمية �لقت�سادية عامة جديدة م�حدة، 
 ،)Passion Made Possible(  - �سنغاف�رة 
للرتويج ل�سنغاف�رة عامليا ك�جهة �سياحية و�قت�سادية.  
ن���ع��ه��ا، �لتي  �مل�����س��رتك��ة �لأوىل م��ن  �مل���ب���ادرة  وت��ه��دف 
�أطلقت ر�سميا بح�س�ر وزير �لتجارة و�ل�سناعة �ل�سيد 
�إ�س. �إ�س��ر�ن، وبدعم من وز�رة �لت�سالت و�ملعل�مات، 
�لتي  �لفريدة  و�لرتكيبة  �ملكانة  وتط�ير  تعزيز  �إىل 
تتمتع بها �سنغاف�رة، و�ملتمثلة بال�سغف وروح �لعزمية 

�لد�ئمة �لتجديد و�لبحث �مل�ستمر عن �لفر�س و�إعادة 
�لبتكار. 

مد�ر  على  ���س��ن��غ��اف���رة،  فيه  �أ�س�ست  �ل���ذي  �ل���ق��ت  ويف 
�لعق�د �خلم�سة �ملا�سية، �سمعة ق�ية ك�جهة �سياحية 
�لعالية  �ل��ت��ح��ت��ي��ة  ب��ب��ن��ي��ت��ه��ا  ت��ت��م��ي��ز  ع��امل��ي��ة  وجت���اري���ة 
و��ستقر�رها وق�ة عاقاتها وم�قعها  وباأمنها  �جل�دة 
�ل�سرت�تيجي، �زد�دت حدة �ملناف�سة �لعاملية ل�ستقطاب 
�أكرث  �لإع��ام��ي  �مل�سهد  وب��ات  و�ل�ستثمار�ت،  �ل�سياح 
وحكمة  تاأنيا  �أك��رث  �ل���زو�ر  و�أ�سبح  وتعقيد�،  �زدح��ام��ا 
يف �ختيار وجهاتهم، يبحث�ن عن مزيد من تفاعل مع 
�لثقافة وبناء عاقات �أق�ى مع هذه �ل�جهات، بينما 

من  جديدة  حل�ل  لإي��ج��اد  �لدولية  �ل�سركات  �جتهت 
�ساأنها �إحد�ث �لتغيري. لذلك تهدف �لعامة �جلديدة 
�مل�حدة على تاأكيد قدرة �لدولة يف تلبية �لحتياجات 
�جلديدة للم�سافرين و�ل�سركات، وم�ساعدة �سنغاف�رة 

يف �لتميز عن نظر�ئها يف �ل�ساحة �لدولية. 
�ملدير  �سريثار،  ب��ي.  ج��ي.  ق��ال  �مل��س�ع،  على  وتعليقا 
و�أفريقيا  �لأو���س��ط  و�ل�����س��رق  �آ���س��ي��ا  ملنطقة  �لإق��ل��ي��م��ي 
�سعار  خ��ال  م��ن  لل�سياحة:  �سنغاف�رة  جمل�س  ل��دى 
ميكن   )Passion Made Possible(
نف�سها، ق�سة  �كتمال عن  �أكرث  �سرد ق�سة  ل�سنغاف�رة 

ل تتغنى بال�سياحة فقط. 

و�أ����س���اف: مت��ث��ل ه���ذه �ل��ع��ام��ة ق��ي��م �ل���دول���ة وتدعم 
تعترب  و�سكانها.  �ل�جهة  هذه  عن  و�لق�س�س  �حلكايا 
�ل�����س��ي��اح من  ب��ني  �ل���ج��ه��ات �ملف�سلة  ���س��ن��غ��اف���رة م��ن 
�لإم�������ار�ت و����س��ت��ق��ب��ل��ت �أك����رث م���ن 80 �أل����ف ز�ئ����ر من 
�لعامة  �أن  �سك  2016. ل  �لعام  �لإم���ار�ت يف  دول��ة 
وتر�سيخها  �لعاقات  ت�طيد  من  �ستمكننا  �جل��دي��دة 
م��ع �لأ���س��دق��اء يف �لإم����ار�ت، حتى يف �لأوق���ات �لتي ل 
يفكرون فيها بال�سفر.  ياأتي �ل�سعار �جلديد متما�سيا 
�لتقرب  �سيلعب دور� يف  �أن��ه  ذل��ك  �ل�سياحة،  مع ج���دة 
�أكرث من �ل�سياح �لأكرث تاأنيا يف �ختيار�تهم و�ل�ساعني 

لكت�ساب �ملزيد من �لقيم �لطم�حة �أثناء ترحالهم.

•• العني-الفجر:
ت�سوير-حممد معني:

�سهدت مدينة �لعني �أول �أيام عيد �لأ�سحى �ملبارك �إقبال متز�يد� 
حيث ت��فد �لزو�ر من د�خل �ملدينة وخارجها ليك�ن من بينهم 
ليك�ن  و�ملنتزهات  �حلد�ئق  �إىل  عمان  �سلطنة  من  ق��ادم  ه�  من 
يف مقدمة كل هذ� منتزه منتجع مبزرة �خل�سر�ء �لذي ��ستقبل 
زو�ره ط��ل �لأيام �لثاثة �ملا�سية وحتى �أم�س من �ل�سباح وحتى 
�متد�د  على  كبرية  �أع���د�د  جتمعت  حيث  �لليل  من  متاأخر  وق��ت 
�لتمتع  �إىل  �إ�سافة  �لد�فئة  �لينابيع  من  �ملتدفقة  �ملياه  قن��ت 
بامل�سطحات �خل�سر�ء �لتي �متدت �إىل �جلبال �إىل جانب �لألعاب 

�لتي خ�س�ست ل�ستقطاب �لأطفال من جميع �لأعمار.
�أق����دم و�أه����م �لأماكن  ت��ع��د م��ن  �ل��ت��ي  �أل��ع��اب �لهيلي  ويف م��دي��ن��ة 
�إ�ساحات  �سهدت  �ل��ت��ي  �مل��دي��ن��ة  على  �ل����زو�ر  ت����ف��د  �ل�سياحية 
�جلديدة  �ل�سينما  م��رة  ولأول  �ل��زو�ر  لي�سهد  جديدة  و�إ�سافات 
�إىل جانب �لألعاب �لتي �أعدت للعائات ومل تكن �حلد�ئق �لعامة 
بعيدة عن هذ� �لإقبال حيث ��ستقبل زو�ره��ا من �ل�سباح وحتى 
�إقبال  �لتجارية  �مل��ر�ك��ز  �سهدت  كما   .. �لليل  م��ن  متاأخر  وق��ت 
متز�يد� ليك�ن من بني هذه �مل���لت ب����دي م�ل و�جليمي م�ل 
�ملر�كز  هذه  كل  ��ستعدت  حيث  �لف�عة  �إىل  �إ�سافة  م�ل  و�لعني 
ل��ه��ذه �ملنا�سبة ب��اإع��د�د ك��ل م��ا ه��� ج��دي��د ليك�ن م��ن ب��ني م��ا مت 
قبل  من  كبري�  ��ستح�سانا  لقت  �لتي  �ل�سريك  عرو�س  تقدميه 

�لزو�ر.
باملدينة  �ملتعددة  بالفنادق  �حل��ج���ز�ت  ن�سبة  �رتفعت  وق��د  ه��ذ� 
ليك�ن يف مقدمة هذ� �لعني روتانا وهيلي ريحان وهيلت�ن �لعني 
�لذي  �ملكان  ه�  �يا جر�ند  فنادقها  �أح��دث  ليك�ن  �يا  وفنادق 

�سهد �إقبال كبري� من زو�ر �سلطنة عمان .
من جانبهم �أبدى �لكثري من �لزو�ر �رتياحهم للخدمات �ملقدمة 
مبدينة  �إليها  يرمز  �لتي  �لعني  مبدينة  �إعجابهم  �أب���دو�  كما   ،
�لذي  �لتقليدي  بطابعها  �ملدينة  تتميز  و�جلمال حيث  �خل�سرة 

يجمع بني �لأ�سالة و�حلد�ثة .

الدعم الجتماعي بالعني 
ينظم فعالية " اإرث زايد "

•• العني - الفجر

�أب�ظبي، ممثلة يف مركز  �إد�رة مر�كز �لدعم �لجتماعي ب�سرطة  نظمت 
�لدعم �لجتماعي بالعني فعالية بعن��ن )�إرث ز�يد( ، مب�ساركة 40 من 

�أبناء وبنات �لعاملني يف �ملركز .
لل�س�ر  وم��ع��ر���س  �لجتماعية  �لأن�سطة  م��ن  ع���دد�ً  �لفعالية،  ت�سمنت 
�لقدمية �ملعربة عن م�سرية تط�ر دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، وزيارة 
ملتحف ق�سر �لعني )بيت ز�يد �لقدمي ( و عر�س فيلم وثائقي عن "�ملغف�ر 

له باإذن �هلل" �ل�سيخ ز�يد بن �سلطان �آل نهيان "طيب �هلل ثر�ه" .
مر�كز  �إد�رة  مدير  �ل��ب��ادي،  �سامل  على  �لعميد  �خلتامى،  �حلفل  و�سهد 
�أب�ظبي على  �أب�ظبي، م�ؤكد�ً حر�س �سرطة  ب�سرطة  �لإجتماعى  �لدعم 
تعريف �لن�سء بالإرث �لتاريخي و�لقيمي و�لخاقي و�لرتب�ي  مل�ؤ�س�س 
بت�سليمهم  �لفعالية  يف  �مل�ساركني  �لأطفال  وك��رم  �هلل" .  "رحمه  �لدولة 

�سهاد�ت �سكر وهد�يا رمزية. 

�شرطة اأبوظبي تنفذ مبادرتي "اإ�شعاد 
املجتمع" و"عيدنا معكم اأحلى"

•• اأبوظبي - الفجر

مبادرة  �أب���ظ��ب��ي،  ب�سرطة  و�مل��ط��ار�ت  �ملنافذ  �أم��ن  �سرطة  مديرية  نفذت 
�ملبارك.  �لأ�سحى  عيد  حل�ل  �ملجتمع" مبنا�سبة  "�إ�سعاد 

وذوي  و�لأط��ف��ال،  و�لقادمني،  �لدولة  �مل�سافرين من  على  �مل��ب��ادرة  ورك��زت 
لاأطفال،  �ل��ه��د�ي��ا  تقدمي  وت�سمنت  �ل���دويل،  �أب���ظ��ب��ي  مطار  يف  �لهمم، 
و�ل�رود للعامة، بهدف م�ساركتهم فرحة �لعيد و�إ�سعادهم و�إدخال �لبهجة 

و�ل�سرور على قل�بهم، �سمن ��سرت�تيجية عام �خلري 2017. 
و��سرف على �ملبادرة �لنقيب حمدة �لبادي، �سابط مدرب يف معهد تدريب 

�أمن �ملنافذ. 
كما نفذت �إد�رة مر�كز �لدعم �لجتماعي  ب�سرطة �أب�ظبي، مبادرة "عيدنا 
معكم �أحلى " مبر�كز روؤية �ملح�س�ن با لعني و ت�سمنت �حتفالية مبنا�سبة 
عيد  �لأ�سحى �ملبارك  بهدف ر�سم �لبت�سامة على وج�ه �لأطفال ،وتعزيز 
و�لعيديات  �لهد�يا  ت�زيع  خالها  ومت   ، �لإجتماعي  و�ل��رت�ب��ط  �لتكافل 

و�إدخال �ل�سعادة و�ل�سرور يف نف��سهم. 
ومت يف �طار �ملبادرة تنظيم زيارة للمر�سى مبركز �لط�ية �ل�سحي بالعني 
و�سمل   ، �لعيد  مبنا�سبة  �لفرحة  وم�ساركتهم  �سحتهم  على  لاطمئنان 
�لفرحة  و�لدخ���ال  �لهد�يا  ت�زيع  على   رك��زت  �حتفالية   �إقامة  �لربنامج 

و�ل�سعادة على قل�ب �ملر�سى وزو�رهم من �لأ�سر و�لأطفال.  

متدربا ي�صتفيد من مبادرة دورات اخلري  يف معهد االإبتكار املهني  تفكري   580 
 حممد بن حم: نتطلع لتاأهيل 

اخلري عام  خالل  متدرب   1000
•• العني - الفجر

 تنفيذ� لروؤية �ساحب �ل�سم� �ل�سيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة 
�ل�سيخ  2017 عاماً للخري. وبرعاية كرمية من  ، بجعل عام  حفظه �هلل 

حم  بن  م�سلم  بن  حممد  �لدكت�ر 
�ل��ع��ام��ري ن��ائ��ب �لأم����ني �لعام 
ملنظمة �إم�سام بالاأمم �ملتحدة، 
�إمياناً منه باأهمية دور �لقطاع 
�خلا�س �لبناء يف زيادة �لتاحم 
ع��ام �خل��ري، بد�أت  �ملجتمعي يف 
من  �خلري"  "دور�ت  م���ب���ادرة 
 " �ملهني  �لإبتكار  معهد  خ��ال 

تفكري" يف مدينة �لعني.
مت���ح����رت ه����ذه �مل����ب����ادرة ح�ل 
ت����دري����ب����ي����ة  دور�ت  ت������ق������دمي 
جم���ان���ي���ة ل��ل��خ��ري��ج��ني �جل����دد 
و�لباحثني عن عمل و م�ظفي 
و�خلا�سة  �حلك�مية  �مل�ؤ�س�سات 
تقدمي  ب���ه���دف  و�ل���ت���ط����ع���ي���ة، 
�لب�سرية  ل���ل���ك�����در  �لأف�������س���ل 

لنجاحهم  �ل���ازم���ة  �ل��ع��م��ل  و�أ���س��ال��ي��ب  �مل���ه���ار�ت  تنمية  يف  وم�����س��اع��دت��ه��م 
و�نخر�طهم يف �س�ق �لعمل بفاعلية. حيث و�سل عدد �مل�ستفيدين من هذه 

�ملبادرة 580 متدرب خال �ل�سبعة �أ�سهر �لأوىل لعام �خلري .
ومن جانبه ��سار بن حم �ن مثل هذه �ملبادر�ت يجب �أن تكمل هدفها وذلك 
باإتاحة �لفر�سة لعدد 1000 متدرب من �لك��در �لب�سرية من �مل��طنني 
و�ملقيمني على �أر�س �خلري دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة حيث �أنها ل تز�ل 
�لر��سخة  �لأ�س�س  يعترب من  �لذي  لأعمال �خلري  للعطاء ومن�ذجاً  مثاًل 
�أر�ساها  �أبناء �لإم��ار�ت، م�سري� �إىل �أن هذه �لقيم  يف قيم وع��اد�ت وتقاليد 
�مل�ؤ�س�س �ملغف�ر له �ل�سيخ ز�يد بن �سلطان �آل نهيان، طيب �هلل ثر�ه، يف نهج 
�لدكت�ر حممد  و�كد  �لد�خلية و�خلارجية.   و�سيا�ستها  �لإم��ار�ت  ومبادئ 
�ملبادرة  �ملهني تفكري �ن حم��اور هذه  ف��ادي قدو مدير عام معهد �لبتكار 
و�لتفكري  �مل��ه��ار�ت  تنمية  تخدم  �لتي  �ل���دور�ت  من  �لعديد  على  ��ستملت 
�أنه  �لب�سرية. و��ساف د. قدو  �لك��در  �لبد�عي و�لبتكاري �لذي حتتاجه 
�لتاأهيل �ل�ظيفي خال �سهر �سبتمرب.  و��ساف  4 دور�ت يف  �سيتم طرح 
قدو �إن �لغاية �لرئي�سية ملعهد �لبتكار �ملهني هي �مل�ساهمة يف تقدمي تدريب 
مهني مب�ؤهات مبتكرة وحديثة لتح�سني كفاءة �ملهنيني و�مل�ؤ�س�سات، ومن 

ثم �مل�ساهمة يف تنمية وتط�ير �لرثوة �لب�سرية يف �لدولة.
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غالبية )اأ(: ت�صعى اإىل التقدم
ر�ساك  ع���دم  ت�ستعمل  ن��ظ��رك!  يف  ل��ل��ت��ق��دم  م���ر�دف���ة  �حل��ي��اة 
�لنظر  بغ�س  ه��دف��ك  وتبلغ  ح���دودك  ت��غ��رّي  ك��ي  �إح��ب��اط��ك  �أو 
وتريد  �ملت���سل  بتقّدمك  �ل�سع�ر  �إىل  حتتاج  طبيعته.  ع��ن 
منّظم وجتيد  �سخ�س  �أن��ت  �خلا�سة.  م����ردك  �ل�ستفادة من 
تربع  لبل�غه.  �ل��ازم��ة  باملر�حل  ومت��ّر  و�قعي  ه��دف  حتديد 
يف �لتعبري عن حاجاتك بكل و�س�ح وتطلب ن�سائح �لآخرين 
�ملفيدة  �لدرو�س  وت�ستخل�س  �ملنا�سب  �ل�قت  يف  وم�ساعدتهم 
من �أخطائك وف�سلك. يف جمال �حلب كما يف �لعمل، ل تتحّمل 

�لتكر�ر و�لروتني بل تبحث عن م�ساريع وح��فز جديدة.
و�كتفائك  نف�سك  عن  �لر�سا  بني  �لت��زن  على  �حلفاظ  تابع 
مب��ا متلكه وب���ني رغ��ب��ت��ك يف �لك��ت�����س��اف و�لب��ت��ك��ار وحت�سني 
و�سعك وتغيري حالتك. �ست�ستفيد حتماً من مر�جعة رغباتك 
و�أهد�فك من وقت �إىل �آخر. يجب �أن تت�ساءل عن �ملكانة �لتي 
وحُتّدد  و�لعائلية(  �لزوجية  و�حلياة  �لعمل  )يف  �إليها  و�سلَت 
وجهتك �مل�ستقبلية كي تعرف �أول�ياتك وتفكر باأف�سل طريقة 

لتحقيقها.

غالبية )ب(: اأنت �صخ�ض ا�صتهاكي بامتياز
تظن �أن �ل�سر�ء �ملت���سل يعطيك �لنف�ذ لذ� ترغب يف �قتناء 

�ملزيد دوماً. كلما ز�دت مقتنياتك �ملادية، ت�سعر بر�حة �إ�سافية 
�لأول على ما  �ملقام  ترّكز يف  �متياز�ت.  باأنك �ساحب  وتقتنع 
ينق�سك كي تزيد درجة �نفتاحك �أو م�ست�ى �لأمان يف حياتك. 
نف�سك  تقارن  �ملزمن.  �إحباطك  �أو  �نزعاجك  م�سدر  ه�  هذ� 
�أنك حتتاج  �لنق�س وت�ستنتج دوم��اً  بالآخرين وحُت��ّدد مكامن 
�أو  �إىل �ملزيد! متنعك هذه �لعقلية من �ل�ستفادة مما متلكه 
�ل�ستمتاع بنجاح �لآخرين، �أو تقّبل �لهد�يا �لتي تقّدمها لك 

�حلياة، �أو عي�س م�سادر �ل�سعادة �لي�مية.
تلّبي حاجاتك  �أن  �لامتناهية وحاول  حّدد �سبب ت�سرفاتك 
�قتناء  �أو حت�ّسن �س�رتك بطر�ئق تختلف عن  وتهدئ قلقك 
ف����رت�ت منتظمة  ت��ت�����س��ّ�ق يف  �أن  �مل���ادي���ة. مي��ك��ن��ك  �لأغ���ر�����س 
وت�ستفيد من �ل�قت �ملتبقي لإد�رة ح�ساباتك وتقدير قيمتها 
�ل�ج�دية  ق��ي��م��ك  ع���ن  ت��ت�����س��اءل  �أن  ي��ج��ب  ك��ذل��ك  �ل��ف��ع��ل��ي��ة. 
�حلقيقية: ما �أكرث ما يهّمك؟ كيف ميكن �أن تطّبق رغباتك 
نظرة  �سُتَكّ�ن  �لطريقة  بهذه  �لي�مية؟  حياتك  يف  �حلقيقية 
ما  و�ستجد  عم�ماً  و�حل��ي��اة  وحميطك  نف�سك  ع��ن  خمتلفة 

تفتخر به على �ملدى �لط�يل.

غالبية )ج(: ت�صعى اإىل الكمال
مر�دفاً  �ل��د�ئ��م  �لتح�ّسن  تعترب 

�أي  ت�����ف�����ّ�ت  ل  ل������ذ�  ل���ل���ح���ي���اة 
لنف�سك  ت�سمح  ول  فر�سة 

ب���ارت���ك���اب �لأخ�����ط�����اء ول 
ول  �لن��ت��ق��اد�ت  تتقّبل 

بنف�سك  ت����ف����ت����خ����ر 
�أن����ت  ����س���ب���ب.  لأي 

ب�سرورة  مقتنع 
ت�������س���ب���ح  �أن 
على  م��ث��ال��ي��اً 
�مل���������س����ت�����ي����ات 

ك��������اف��������ة، ل�����ذ� 
ترّكز على كل ما 

مل حتققه وتعي�س 
نف�سي  ����س���غ���ط  يف 

بالذنب  وت�سعر  د�ئ���م 
�أن ت��درك ذلك  من دون 

�لت�قف  جتيد  ل  �أحياناً. 
�ملنا�سب، بل جتد  �ل�قت  يف 

�حل��ج��ج دوم�����اً ك���ي ل 
ت�سعر بالر�سا عن 

نف�سك.
�أن  ح�����اول 

تقتنع باأنك بذلَت ما ب��سعك. حتى ل� مل ت�سّدق هذه �لفكرة 
يف �لبد�ية، كّررها با�ستمر�ر �إىل �أن ي�ست�عبها دماغك ويغرّي 
طريقة تفكريه وينتقل �إىل م�ست�ى �أعلى من �لر�سا �لذ�تي. 
�لع��مل  وحت��دد  �لعائلي  �إرث��ك  عن  �لأ�سئلة  تطرح  �أن  يجب 
�لثقافية �لتي ت�سمح لك بالتقدم وحت�سني حياتك وتلك �لتي 

تزيد �سغطك �لنف�سي و��ستياءك.

غالبية )د(: حتب �لعطاء �إىل �أق�سى حد
لأنك  منهم  بال�ستياء  وت�سعر  غالباً  بالآخرين  �أملك  يخيب 
جتاوب  �أي  تلقى  ل  مطالبك  ولأن  تعطي  ما  بقدر  تتلقى  ل 
�لذي  �للطيف  �ل�سخ�س  دور  ت����ؤدي  ق��د  ب��ك.  �ملحيطني  م��ن 
ي�ستغله �جلميع! �أنت �سخ�س عاطفي وح�سا�س جد�ً وجترحك 
�لن���ت���ق���اد�ت �أو ق��ل��ة �لن��ت��ب��اه. ل��ك��ن ب���دل �أن ت��ع��ي��د �ل��ن��ظ��ر يف 
�سخياً  نف�سك  وتعترب  �لآخ��ري��ن  من  �ل��قعية  غري  ت�قعاتك 

�أكرث من �للزوم، تّتهم �لنا�س بالأنانية!
ت��سيح  ع��رب  �لآخ��ري��ن  ل��دى  عنه  وتبحث  تنتظره  م��ا  ح���ّدد 
يخيفك  م��ا  �أي�����س��اً  ت��ع��رف  �أن  يجب  معهم.  ت���سلك  طريقة 
ويجرحك ويحبطك. فّكر بالطريقة �لتي ت�سمح لك بتجنب 
ك��ل م��ا يجرحك وحتقيق م��ا ت��ري��ده. م��ن �لأف�����س��ل م��ث��ًا �أن 
من  مبا�سرًة  �مل�ساعدة  تطلب 
�أن تت�ّقع  ب��دل  �لآخ��ري��ن 
معّينة  م���ب���ادرة  م��ن��ه��م 
من دون �إخبارهم مبا 

تريده ب��س�ح.

 Scientific Studies of ُن�سرت يف جملة  ُتظهر در��سة 
�ألف متغري  نح�20  ت�سّم  �أن جمم�عة جينية   ،Reading
�أد�ء  %5 من �لختافات يف  �لن�وي ت��سح نح�  يف �حلم�س 
�لأد�ء يف هذ�  �إن �لختاف يف  �لقر�ءة، حتى  �لأولد يف جمال 
�ملجال و�سل �إىل حد �سنتني كاملتني بني �لطاب �لذين �سّجل�� 

�أعلى �لعامات �جلينية و�أدناها.
�سلطت هذه �لكت�سافات �ل�س�ء على �حتمال ��ستخد�م �لتقييم 
�لأولد  مقدر�ت  يف  و�ل�سعف  �لق�ة  نقاط  ت�ّقع  بغية  �جليني 

على �لتعّلم. وي�سري معّدو �لدر��سة �إىل �أن هذه �لعامات رمبا 
باكر�ً،  ملعاجلتها  �لقر�ءة  م�ساكل  حتديد  يف  ي�م  ذ�ت  ُت�ستخدم 

بدل �لنتظار �إىل �أن تتجلى يف �ملدر�سة.
�حت�سب �لباحث�ن عامات جينية )ُتدعى �أي�ساً عامات جينية 
متعددة( لاإجناز�ت �لتعليمية يف حالة 5825 �سخ�ساً �سارك�� 
متغري�ت  �إىل  ��ستندت  �لتي  �لباكر(،  �لت��ئم  )من���  در����س��ة  يف 
وعمد  �لتعليمي.  �لأد�ء  يف  كبرية  �أهمية  لها  �أن  َت��ب��نينَّ  جينية 
�لباحث�ن بعد ذلك �إىل مقارنة هذه �لعامات مع �لقدرة على 

�لقر�ءة بني �سن �ل�سابعة و�سن �لر�بعة ع�سرة.
من   5% نح�  ُتف�ّسر  �جلينية  �لعامات  �أن  �لباحث�ن  �كت�سف 
�ل��ق��ر�ءة. وظل  �لقدرة على  �لأولد يف جم��ال  �لختافات بني 
هذ� �لر�بط بارز�ً حتى بعد �أخذ �لقدرة �ملعرفية ومكانة �لعائلة 

�لجتماعية- �لقت�سادية يف �لعتبار.
ي�ؤكد �لباحث�ن �أن %5 قد تبدو ن�سبة �سئيلة، �إل �أنها ت�سبح 
ب��ال��غ��ة �لأه��م��ي��ة ع��ن��د م��ق��ارن��ت��ه��ا ب��ال��ن��ت��ائ��ج �لأخ�����رى �ملرتبطة 
�جلن�سني  بني  �لختاف  �أن  تبنّي  �ملثال،  �سبيل  على  بالقر�ءة. 
�لأولد يف جمال  ب��ني  �لخ��ت��اف��ات  م��ن   %1 م��ن  �أق���ل  يعلل 
�لقدرة على �لقر�ءة.يذكر �سا�سكيا �سيلز�م، �لباحث �مل�سرف على 
�لدر��سة من معهد علم �لنف�س، �لطب �لنف�سي، وعلم �لأع�ساب 
يف كلية لندن �مللكية: )تكمن �أهمية �لعامات �جلينية �ملتعددة 
يف �أنها تتيح لنا ت�ّقع �ملخاطر و�ملرونة �جلينيتني لدى كل فرد. 
وُيعترب هذ� �لأمر خمتلفاً عن در��سات �لت��ئم �لتي تطلعنا على 

�لتاأثري �جليني �لعام د�خل جمم�عة كبرية من �لنا�س(.
�نطاق  نقطة  ت�سّكل  �ل��در����س��ة  �أن  )نعتقد  م��سحاً:  ويتابع 
جيدة ل�ستك�ساف �لختافات �جلينية يف �لقدرة على �لقر�ءة 
رمبا  �مل��ث��ال،  �سبيل  على  �مل��ت��ع��دد.  �جليني  �لتقييم  با�ستخد�م 
�مل��رون��ة يف  ب��اإج��ر�ء بح�ث يف جم��ال  �لعامات  ت�سمح لنا ه��ذه 
�لتعاطي مع ��سطر�بات �لقر�ءة �لنا�سئة وكيفية تفاعل �لأولد 

فردياً مع عمليات �لتدخل �ملتعددة(.
�أم���ا �ل��ربوف�����س���ر روب���رت ب��ل���م��ني، ب��اح��ث ب���ارز �آخ���ر م��ن معهد 
لندن  كلية  يف  �لأع�����س��اب  وع��ل��م  �لنف�سي،  �ل��ط��ب  �لنف�س،  علم 
�مللكية، فيق�ل: )ناأمل باأن ت�ساهم هذه �لكت�سافات يف �لت��سل 
�لعتبار  يف  ت��اأخ��ذ  �ل��رتب���ي��ة  �ل�سيا�سة  يف  �أف�����س��ل  ق����ر�ر�ت  �إىل 

على  �لقدرة  جمال  يف  �لأولد  بني  �ملن�ساأ  �جلينية  �لختافات 
�لقر�ءة وحترتمها(.

عامات جينية متعددة
معل�مات  �ملتعددة  �جلينية  �لإن�سان  عامة  �حت�ساب  يتطلب 
م��ن �إح���دى در����س��ات )رو�ب����ط �جل��ي��ن���م(، �ل��ت��ي حت���ّدد �رتباط 
�لأد�ء  حالة  يف  كما  معينة،  بخ�سال  حم��ددة  جينية  متغري�ت 
ُتدعى  )�لتي  �جلينية  �ملتغري�ت  ه��ذه  بع�س  ُيعترب  �لتعليمي. 

بخ�سلة  �رتباطاً  �أكرث  �ملتعددة(  �ملنفردة  �لن�كلي�تيد�ت  �أ�سكال 
ما وبع�سها �لآخر �أقل �رتباطاً. ويف �لعامة �جلينية �ملتعددة، 
من  �مل��ت��ع��ددة  �مل��ن��ف��ردة  �لن�كلي�تيد�ت  �أ���س��ك��ال  ت��اأث��ري�ت  ُتقا�س 
خال ق�ة �رتباطها، ثم جُتمع لت�سّكل عامة. على �سبيل �ملثال، 
�لن�كلي�تيد�ت  �أ���س��ك��ال  م��ن  كبري  ب��ع��دد  يتمتع�ن  َم��ن  يحظى 
جينية  بعامة  �لأك��ادمي��ي  ب���الأد�ء  �ملرتبطة  �ملتعددة  �ملنفردة 
متعددة �أعلى و�أد�ء �أكادميي �أف�سل، يف حني �أن من ميلك�ن عدد�ً 

�أقل منها يحقق�ن عامة �أدنى و�أد�ء �أكادميياً �أ�س��أ.

مــنـــ�عــــات

23

من  امل��زي��د  حت��ق��ي��ق  ت��ري��د  ب��اأن��ك  ت�صعر  ه��ل   
االأهداف  اإىل  بعد  ت�صل  مل  وباأنك  الطموحات، 
التي ر�صمتها يف حياتك؟ اأم اأنك را�ض متامًا عما 
والعائلية؟  املهنية  مب�صريتك  وتفتخر  اأجنزته 
ت�صعى  هل  دائمًا؟  باالآخرين  نف�صك  تقارن  هل 
تعرف  التايل  االختبار  خال  من  الكمال؟  اإىل 

اإىل اأي مدى اأنت را�ض عن نف�صك.

 ا�صتخدم باحثون من كلية لندن امللكية تقنيات تقييم جينية بغية توّقع االأداء يف جمال القراءة خال ال�صنوات الدرا�صية كافة. 
واعتمدوا يف تقييمهم هذا على احلم�ض النووي وحده.

ي�صاعد يف حتديد م�صاكل القراءة ملعاجلتها باكرًا

اأداءك يف القراءة.. عن طريق حتليل احلم�س النووي

اختبار ب�صيط يحلل �صخ�صيتك ويعرفك اإىل طبيعتك 

هل اأنت را�س متاما عما اجنزته يف حياتك؟
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�آث����ار�ً من  �أن���ه ي��رتك  �ل�سباب  �ل�سلبية حل��ب   م��ن �لآث���ار 
�حلفر و�لندبات على �لب�سرة وتك�ن و��سحة �س��ء حب�ب 
كبرية �أو �سغرية. لكن على �لرغم من ظه�ر �لعديد من 
�ملنتجات �لطبية �ملتن�عة �لتي حتد من ظه�ر هذه �حلب�ب 
�أو ت�ساهم يف عاجها، فاإنها ت�سر �لب�سرة لحت��ئها على 

�لعديد من �مل��د �لكيميائية.
جفاف  �حل���الت  بع�س  يف  ت�سبب  �لكيميائية  �مل�����د  ه��ذه   
�لب�سرة و�حمر�رها خا�سة للب�سرة �حل�سا�سة مما يزيد من 
تفاقم �مل�سكلة. لذلك جئنا لِك بعدد من �لن�سائح �لهامة 
�لتي ت�ساعدِك على �لتخل�س نهائياً من هذه �مل�سكلة ب�سكل 

�آمن:
 

واالإجهاد التوتر  عن  البعد   1-
يجب �لبعد متاماً عن �لتعر�س للت�تر و�لإجهاد و�لقلق 
�ل�سباب يف  ح��ب���ب  ع��ن ظ��ه���ر  ت�سفر  �لم����ر  ه��ذه  فكافة 

�ل�جه و�جل�سم �أي�ساً.
لتتمكني  �أول����ي���ات���ك  �أن حت����ددي  ع��ل��ي��ِك  ي��ج��ب  ل��ذل��ك   
من  �لطلب  �ملمكن  وم��ن  ت��ت���ت��ري  �أن  دون  �إجن��ازه��ا  م��ن 
�أ�سدقائِك �أن يق�م�� مب�ساعدتِك و�إجناز بع�س �ملهام لِك 
حتى تتمكني من تقليل �لعبء عليِك. عند �سع�رك بزيادة 
�لعبء عليِك يجب �أخذ �إجازة �أو ق�سطاً من �لر�حة حتى 
�رتفاع  ب�سرتِك وت�سبح ن�سرة ونقية خا�سة يف ظل  تهد�أ 

درجة �حلر�رة خال ف�سل �ل�سيف.
 

بانتظام الب�صرة  منظفات  ا�صتخدام   2-
من �ل�سروري �حلر�س على تنظيف ب�سرة �ل�جه و�لعنق 
�لرو�ئح  م��ن  خ��ال��ي��ة  م���ادة منظفة  ب��ا���س��ت��خ��د�م  و�ل�����س��در 
�أي  ت�سبب  ل  ح��ت��ى  �ل��ي���م  يف  م��رت��ني  �لكيميائية  و�مل������د 
كما يجب  �ل�سباب.  وتزيد من ظه�ر حب  بالب�سرة  تهيج 
��ستخد�م  دون  باليدين  �ملنظفات  ��ستخد�م  على  �حلر�س 
ول  �مل�سكلة  تتفاقم  ل  حتى  و�لقما�س  �لإ�ستحمام  �إ�سفنج 
�ل�سباب.  �ل��ذي يحت�ي على حب  ت�سفر عن ك�سط �جللد 
تزيدي  ل  حتى  بق�ة  �لب�سرة  تطهري  ع��دم  على  �إحر�سي 
من �إفر�ز �ملادة �لدهنية مما يزيد من تفاقم م�سكلة حب 
مبنظف  �ل�جه  غ�سيل  على  �حلر�س  يجب  كما  �ل�سباب. 
�إنتهاء ي�م عمل ط�يل و�ساق  ملطف خا�س لل�جه عقب 
ا �لغبار  حيث يرت�كم على �سطح �لب�سرة و�ل�جه خ�س��سً
�ل��ك��ث��رية  خا�سة يف حالة  و�ل��ده���ن  و�ل�سح�م  و�لأت��رب��ة 

�لب�سرة �لدهنية.
 

املياه من  وفرية  كمية  �صرب    3-
�حر�سي على �سرب كميات وفرية من �ملاء ي�مًيا للعناية 
�لف��ئد  من  �لعديد  له  �مل��اء  �سحتها.  وحت�سني  بالب�سرة 
�جلمالية لن�سارة وحي�ية �لب�سرة حيث ت�ساعد على �حلد 
ين�سحِك  ب��احل��ب���ب.  �مل�سابة  و�ملنطقة  �جل��ل��د  ح��ك  م��ن 
على  ي�ساعد  حيث  �مل��اء  ب�سرب  و�لب�سرة  �جللدية  خ��رب�ء 

تنقية �لب�سرة من �ل�سم�م �ملرت�كمة بها ويعمل على منع 
على  �ملاء  ي�ساعد  كما  �ل�سباب متاماً.  �لبث�ر وحب  ظه�ر 
�ل�جه  يف  و�لتجاعيد  �لدقيقة  �خل��ط���ط  ظ��ه���ر  تقليل 
مما يزيد من مرونة �جللد وي�ساعد على ترطيب �جل�سم 

وتقليل مظاهر �ل�سيخ�خة. 
�حر�سي على تناول كميات وفرية من �ملاء ي�مًيا للت�سدي 
�ل��دق��ي��ق��ة و�آث����ار �ل�سيخ�خة  �ل��ن��دب��ات و�خل��ط���ط  لأث����ار 
�أك��ب   10-8 �ملبكرة. ين�سحِك �ملتخ�س�س�ن بتناول من 
من �ملاء ي�مًيا و�س�ف تاحظني بنف�سك حت�سًنا ملح�ًظا 

يف �سحة �لب�سرة و�سحة �جل�سم ب�سكل عام.
 

اجللد حك  من  احلد   4-
ي��ج��ب �حل����د م���ن ح���ك �جللد 

�مل�سابة  �ملنطقة  يف  خا�سة 
ب��ح��ب �ل�����س��ب��اب. ك��م��ا يجب 
جتنب �لحتكاك باملنطقة 
�رتد�ء  ج��ر�ء  م��ن  �مل�سابة 
�ل�سم�سية  �ل������ن������ظ������ار�ت 
و�ل�����ق�����ب�����ع�����ات و�خل�������������ذ�ت 
و�مل��������اب�����������������س �ل���������س����ي����ق����ة 
و�مل������ع������د�ت �ل���ري���ا����س���ي���ة. 
ت�ساهم  �لم���ر  كافة هذه 
بحب�ب  �لح����ت����ك����اك  يف 
�ل�سباب �إذ� كانت �ملنطقة 

�حلب�ب  ك��ان��ت  �أو  م�سابة 
ملتهبة. لذ� يجب �حلد من 

تتفاقم  ل  حتى  �لحتكاك  ه��ذ� 
��ست�سارة  �إىل  وت��������ؤدي  �مل�����س��ك��ل��ة 

�ل��ط��ب��ي��ب. ك��م��ا ي��ج��ب جت��ن��ب مل�س 
�لنتقال  ملنع  باليدين  �ل�سباب  ح��ب 

��ستخد�م  �أو  �أخ���رى  لأم��اك��ن  و�ل��ع��دوى 
ل��ل��م����د �مل��ه��ي��ج��ة ل��ل��ب�����س��رة و�مل�����س��ب��ب��ة حلب 
�ل�سباب مما ينتج عنها �نت�سار �حلب�ب يف 

خمتلف �ملناطق بالب�سرة و�جل�سم.
 

االأ�صنان  معجون  ا�صتعمال   5-
على احلبوب

على  �لأ�سنان  معج�ن  ي�ساعد 
ب�سكل  �ل�����س��ب��اب  ح���ب  ع����اج 
�سريع وفعال للغاية. تناويل 

على  و�سعيه  �لقليل  م��ن��ه 
�أي  �أو  �ل�����ج����ه  يف  ب�����رثة 
بل�سق  وق����م���ي  م��ن��ط��ق��ة 
ب��ا���س��ق طبي.  �مل��ن��ط��ق��ة 
عن  تقل  ل  مل��دة  �تركيها 
�أزيلها  ث���م  دق��ي��ق��ة   15

متاماً و�غ�سلي وجهك باملاء �لبارد. �س�ف تاحظني فارقاً 
��ستخد�م  �لأف�سل  من  للغاية.  ق�سرية  مدة  يف  ملح�ًظا 
معج�ن �لأ�سنان �لعادي وجتنب ��ستخد�م �جليل لتح�سلي 
على نتيجة مر�سية حيث يحت�ي معج�ن �لأ�سنان على 

مادة �ل�سيليكا �لتي ت�ستخدم للحفاظ على �مل��د من 
�مل����ادة ع��ل��ى �حلب�ب  ت���رك ه���ذه  �ل��رط���ب��ة و�إذ� مت 

�ساعات  يف  مت��ام��اً  جفافها  على  ت�ساعد  ف�س�ف 
قليلة. 

ك��م��ا مي��ك��ن ����س��ت��خ��د�م م��ع��ج���ن �لأ���س��ن��ان يف 
�لعديد من �ل��سفات �لعاجية.

ًت�سمى  ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة  م������ادة  ع���ل���ى  ي���ح���ت����ي  �ل���ك���ري�ت���ني   
ف�رمالديهايد وهي لها �أ�سر�ر كثرية خا�سة على 
�سحتك �إذ� كنِت يف فرتة �حلمل. هذه �لأ�سر�ر 
�لكيميائية  �مل�����د  ه��ذه  ��ستن�ساق  عند  تنتج 
من  ت�ستغرق  �ل�سعر  ف��رد  جل�سة  لأن  نظر�ً 
�إىل �ساعة ون�سف. يتم خال هذه  �ساعة 
�لعملية خروج بخار ق�ي ي�ساحبه ر�ئحة 
�لكيميائية  �مل���ادة  وه��ي  ون��ف��اذة  كريهة 
و�سحة  �حلامل  �سحة  على  �خلطرية 
�أ�سر�ر  مًعا  ن�ستعر�س  �س�ف  �جلنني. 

كري�تني �ل�سعر على �سحة �حلامل.
لذ� �أتينا لك مبعل�مات هاملة للحامل 

�لتي تن�ي فرد �سعرها بالكري�تني.

اجلنن ت�صوه  ي�صبب   1-
ه���ن���اك �ل���ع���دي���د م���ن �لأ������س�����ر�ر �لتي 
ق��د ت�سيبك خ��ال ف��رتة �حل��م��ل كما 
ت�سيب �جلنني من ��ستخد�م �لكري�تني 
باحلر�رة  �ل�سعر  وف���رد  �ل�سعر  و�سبغات 
عامة.  ب�سفة  �لكيميائية  �مل����د  و��ستخد�م 
�أبرزها ت�س�ه �جلنني.  هذه �لأ�سر�ر من 
ي��ح��ت���ي �ل��ك��ري�ت��ني ع��ل��ى �ل��ع��دي��د من 
على  �سلباً  ت���ؤث��ر  �لكيميائية  �مل������د 
للجنني  �ل���ه���رم����ين  �ل��رتك��ي��ب 
ع����دم  �إىل  وت��������������ؤدي 
�ك��������ت��������م��������ال من����� 
�لأجهزة بج�سم 
�جل������������ن������������ني 
خا�سة �لكبد 

�ل�سم�م بج�سم �جلنني.  �إىل تخزين  ي���ؤدي  و�لكليتني مما 
�أو  �لأم  �ل�فاة د�خل رحم  �إىل  ت���ؤدي  �لكيميائية  �مل����د  هذه 

�ل�لدة بت�س�هات خلقية ج�سيمة.
�لتفكري يف عمل كري�تني  ع��دم  �لأم  عزيزتي  عليِك   يجب 
ب�لدة  ت�سعدي  حتى  �حلمل  ف��رتة  خ��ال  �لفرد  �أو  �ل�سعر 

طفل �سليم ومعافى.

ل��اأم  التنف�صي  اجل��ه��از  ا���ص��ط��راب  ح���دوث   2-
واجلنن

ي�ؤدي عمل كري�تني �ل�سعر خال فرتة �حلمل �إىل حدوث 
��سطر�ب �سديد يف �جلهاز �لتنف�سي �خلا�س بالأم وجنينها 
ا  معر�سً �جلنني  يجعل  �لأم��ر  ه��ذ�  عمله.  و�خ��ت��ال  �أي�ساً 
عن  �أ�سعاف  بثاثة  �أك��رب  بن�سبة  �لرب�  مبر�س  لاإ�سابة 
عن  نهائياً  �لبتعاد  يتطلب  �ل��ذي  �لأم��ر  �لعادية.  �لن�سبة 
�سحة  ع��ل��ى  للحفاظ  �ل�سعر  ك��ري�ت��ني  ب��ا���س��ت��خ��د�م  �ل��ق��ي��ام 
�جل��ن��ني د�خ����ل �ل���رح���م. ي�����س��اه��م �ل��ك��ري�ت��ني يف ع��م��ل خلل 
باجلهاز�لتنف�سي للمر�ة �حلامل لن �جلنني يك�ن �ساغطاً 
يحدث  فماذ�  ب�سع�بة  تتنف�س  يجعلها  مما  �لرئتني  على 
�ساعة  مل��دة  �لكري�تني  كر�ئحة  نفاذة  رو�ئ��ح  ��ستن�ساق  عند 
حالة  يف  ب��ال��ت��اأك��ي��د  �لتجميل.  ب�����س��ال���ن  ون�����س��ف  ���س��اع��ة  �أو 
�حلمل و�سع�بة �لتنف�س ف�س�ف تك�نني ل قدر �هلل عر�سه 

لاختناق.

اجلنن غ�صاء  يف  ثقوب  يحدث   3-
�إىل ح��دوث ثقب بغ�ساء  �مل���ر�أة �حل��ام��ل  م��ا تتعر�س  ك��ث��ري�ً 
�جل��ن��ني مم��ا ي����ؤدي �إىل �لإج��ه��ا���س خ��ال �لأ���س��ه��ر �لوىل 
�ل�سعر  من فرتة �حلمل. يحدث ذلك عقب عمل كري�تني 
يحدث  وبالتايل  �جل�سم  �إىل  ويدخل  �جللد  ميت�سه  �ل��ذي 
ه���ذه �مل�����س��ك��ل��ة �ل��ت��ي ت��ن��ه��ي ح��ي��اة �جل���ن���ني. ع��ن��دم��ا يحدث 

ب�ج�د  ت�سعرين  ف��اإن��ِك  باجلنني  �ملحيط  �لغ�ساء  يف  ثقب 
�ل�سائل  �إف��ر�ز�ت �سائلة بكمية كبرية وهي ت�سري �يل نزول 

�لميني��سي �لذي يحيط باجلنني. 
ي��ت��ط��ل��ب ه���ذ� �لأم�����ر �ل��ق��ي��ام ب��ع��م��ل �أ���س��ع��ة ب��امل���ج��ات ف�ق 
�ل�س�تية للتاأكد من �أن �جلنني قد تعر�س لاإجها�س من 

ا. عدمه خلط�رة هذ� �لأمر على �سحتِك �أي�سً
�أو  �ل�سعر  �لبتعاد على عمل كري�تني  �لأف�سل   لذلك من 
�ن  �ساأنها  من  كيميائية  م����د  �أي  و�سع  �أو  �ل�سبغات  عمل 
ت�سر ب�سحة �لأم و�جلنني و�لنتظار �إىل ما بعد �لر�ساعة  

لعدم نزول هذه �مل��د �ل�سارة يف حليب �إر�ساع �لطفل.

الذكور  االأجنة  اإ�صابة  احتمالية  من  تزيد   4-
بالعقم

يزيد فرد �ل�سعر بالكر�تني خال �حلمل من خطر �إ�سابة 
�إذ� كان �جلنني ذك��ًر� خا�سة يف  �جلنني بالعقم يف حالة ما 
�لأ�سب�ع �لثامن �إىل �لأ�سب�ع �لثاين ع�سر من �حلمل. كما 
�لربو�ستاتا  ب�سرطان  �لطفل  �إ�سابة  �حتمالية  م��ن  يزيد 
خال فرتة ق�سرية من حياته. لذلك يف�سل عدم �خل�س�ع 
�لر�ساعة  وح��ت��ى  ف���رتة �حل��م��ل  خ���ال  �ل��ك��ري�ت��ني  جلل�سة 
�سامتِك  على  حفاظاً  �لكيميائية  �مل����د  كل  عن  و�لبتعاد 

و�سامة �جلنني.

اإذا  وال�صيدات خا�صة  للفتيات  املزعجة  امل�صكات  اأكرث  ال�صباب من  حب 
اأنه يظهر مبراحل عمرية خمتلفة ويوؤثر  املعروف  الوجه. من  ظهر يف 
النف�صية  احلالة  على  يوؤثر  كما  بنف�صك  وثقتك  جمالِك  على  �صلبًا 

واملِزاجية و�صط االأ�صدقاء.

مع ا�صتقرار و�صمود مو�صة فرد ال�صعر بالكرياتن التي جتعل ال�صعر مال�ًصا، ال يتاأثر بالعوامل اخلارجية للجو، قد تنوي على جتربتها بنف�صك. 
لكن اإذا كنت حامل، هناك بع�ض االأ�صياء التي يجب اأت تعلميها عن تاأثري الكرياتن عليك و على اجلنن قبل اأن تاأخذي هذا القرار.

اذا كنت حامال.. تاأثري الكرياتني عليك وعلى جنينك

من اكرث امل�صكات املزعجة للفتيات وال�صيدات

حب ال�شباب.. 5 عادات
 �شحية تخل�شك منه

مـــــــــــــر�أة
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اأ�صع �صروطا �صعبة قبل املوافقة على اأي جديد

هالة �شدقي: �شقف طموحي يعلو كل �شنة
على  ��سمك  ترتيب  على  �عرت�ست   •
عديل  )ع��ف��اري��ت  م�سل�سل  ���س��ارة 

عام(. 
�أخذ  �مل��س�ع  �أن  �أعتقد   -
�أكرث من حجمه، �إذ رّكز 
كثريون على �خلاف 
وجتاهل�� ما قدمناه 

يف �لدر�ما.
�تفقت  باخت�سار،   
م�����ن �ل����ب����د�ي����ة مع 
�����������س����������رك����������ة 

)�سيرنجي( �ملنتجة على �أن يك�ن ��سمي �أول ��سم بعد 
�لفنان عادل �إمام. لكن يف �أول �أيام رم�سان ف�جئت 
ب��سع ��سمي ب�سكل خمالف لاتفاق، فتحدثت �إىل 

�ل�سركة �لتي �عتذرت عما حدث.

وقتها؟ �لعمل  ت�س�ير  يف  ذلك  �أثر  • هل 
�سهر  بد�ية  قبل  دوري  ت�س�ير  من  �نتهيت  كنت   -
رم�����س��ان، وع��ل��ي��ه مل ت��ت��اأث��ر �لأح������د�ث، ف�����س��ًا عن 
�لتي  و�ل�سد�قة  جيدة  �لعمل  بفريق  عاقاتي  �أن 
جتمعني بعادل �إمام م�ستمرة منذ �سن��ت رغم عدم 

عملنا �س�ياً منذ فرتة ط�يلة،
ن�����س��ك��ن يف منطقتني  �أن���ن���ا  ك���ث���ريون  ي��ج��ه��ل��ه   وم����ا 
�ل�سد�قة  بحكم  با�ستمر�ر  ونلتقي  قريبتني 

�لتي جتمعنا.

ع���ادل  ي��ت��دخ��ل  �أمل   •
�إمام حلل �مل�سكلة؟

�إليه  �أحت�����دث  مل   -
فيها لأن هذ� �لأمر 
بال�سركة  م��رت��ب��ط 
�مل����ن����ت����ج����ة، وك�����ن����ه 
�أنه  يعني  ل  �لبطل 
عن  ف�سًا  �مل�س�ؤول، 
�أن���������ه جن������م وي�������درك 
�لأم�ر  هذه  �أن  متاماً 

�إنتاجية فح�سب.

�لتعاون  وج���دت  كيف   •
معه �إز�ء �لكامري�؟

م��ل��ت��زم ويع�سق  ف��ن��ان  ه���   -
ف����ن����ه، و�ل����ف����ري����ق ك���ل���ه يحب 
�لطيبة،  ل���روح���ه  م��ع��ه  �ل��ع��م��ل 
خ�س��ساً �ل�سباب �لذين يحر�س 

على نقل خربته �إليهم.
�لأ�ست�دي�  �إىل  ي�����س��ل  د�ئ���م���اً  ك���ان   
مبكر�ً للتح�سري للم�ساهد ويتعامل 
بينما ل  �ل��ع��م��ل،  يف  ���س��ارم��ة  بجدية 
�لك��لي�س،  يف  �ل��ب�����س��م��ة  ع���ن  ي��ت��خ��ل��ى 
وي�سفي ك�ميديا خا�سة على �لأج��ء 
ل ميكن �أن جتدها يف ك��لي�س �أي عمل 

�آخر.

يف  ت�سبب  ب��ه  ظ��ه��رت  �ل���ذي  �ل�سكل   •
�سدمة للجمه�ر. ماذ� عنه؟

- �أ�سعدين ذلك ب�سدة لأن ظه�ري يف هذ� 
�ل�سيناري�،  يف  ومكت�ب  مق�س�د  �ل�سكل 

و�سعيدة لأنني ��ستطعت �لقيام به. 
م�قع  يف  ز�روين  ع��ن��دم��ا  �أب���ن���ائ���ي  ح��ت��ى 
�ملامح  ب�سبب  �إيّل  يتعرف��  مل  �لت�س�ير 

�لتي ظهرت بها، 
فال�سخ�سية على فطرتها ولديها م�ساكل يف 
حياتها ورغم �سكلها �لغريب فاإن قلبها طيب 
وهي �ساذجة للغاية، وه� ما يظهر بت�سرفاتها 

يف �لأحد�ث.
مع  �ل��ف��ع��ل  ردود  م��ن  �خل�����ف  ت��ب��ّدد  للحقيقة،   
�لتي  و�لآر�ء  �ل��دع��ائ��ي،  �لفيدي�  عر�س  �ن��ط��اق 
و���س��ل��ت��ن��ي ع���ن �ل�����س��ك��ل و�ل�����س��خ�����س��ي��ة ر�ئ���ع���ة، وهي 

�نطباعات ر�سختها �حللقات.

�ملقابل  يف  ظهرت  ع��ادل  غ��ادة  �أن  يزعجك  �أمل   •
بكامل �أناقتها؟

- هذ� �لتناق�س مكت�ب يف �سيناري� ي��سف معاطي، 
فالعفريتة تظهر بكامل �أناقتها لرتيه �لفرق بينها 

وبني زوجته، وه� ت�ظيف در�مي ل يزعجني.

للدور؟ حت�سرت  • كيف 
�لبد�ية  م���ن  م��ت��ع��م��ق  ب�����س��ك��ل  �ل�����س��ي��ن��اري���  ق�����ر�أت   -
و�سعرت باجنذ�ب �إىل �لدور، وعرفت �أن لدي �لقدرة 
�لك�ميدية  �ل��در�م��ا  ب��ني  مي��زج  ك�نه  تقدميه  على 

و�لجتماعية، 
�ل�سخ�سية  ت��ف��ا���س��ي��ل  ع���ل���ى  �ل����س���ت���غ���ال  وب��������د�أت 
ر���س��م م��احم��ه��ا وعر�ستها  وت��ط���ر�ت��ه��ا، وح��اول��ت 
على �ملخرج ر�مي �إمام �لذي حتّم�س ل�جهة نظري، 
وبد�أنا يف مترينات �ملاكياج حتى و�سلنا �إىل �ل�س�رة 

�لتي �ساهدها �جلمه�ر.

�أدو�رك؟ تختارين  �أ�سا�س  �أي  • على 
مرحلة  ب��د�ي��ة  �لأخ���رية  �ل��ث��اث  �ل�سن��ت  �سكلت   -
جديدة يف حياتي �لفنية. بعد كل عمل �أجد نف�سي 
خ�س��ساً  �ملقبل،  �مل�سروع  لختيار  �سعب  م�قف  يف 
�أن جناح )ون��س( و)عفاريت عديل عام( يجعلني 
حري�سة على �أل �أقدم �أعماًل �أقل يف �مل�ست�ى �لفني. 
لذ� �أ�سع �سروطا �سعبة قبل �مل��فقة على �أي جديد، 
�أقل  م��ن خ��ال م�سل�سات  �أرغ���ب يف �حل�س�ر  ف��ا 
من جتاربي �ل�سابقة، ما ي�سعني يف ماأزق �سديد لأن 

�سقف طم�حي يعل� كل �سنة.

�إعان  بعد  )�لكنز(  فيلم  عن  �عتذ�رك  �سبب  • ما 
م�ساركتك فيه؟

يف  �لت�فيق  �سع�بة  ب�سبب  �لعمل  ع��ن  �ع��ت��ذرت   -
م��عيد �لت�س�ير بينه وبني )عديل عام(، خ�س��ساً 
بالعر�س �لرم�ساين وثمة  �أن �لأخري كان مرتبطاً 

جدول ت�س�ير من غري �ملمكن تعطيله، 
ي�سافر  �أن  ي��ف��رت���س  ك����ان  �ل��ف��ي��ل��م  ف���ري���ق  ك���ذل���ك 
لت�س�ير لقطات خارجية بت�قيت ت�س�ير م�ساهدي 
ق����ر�ري �لع���ت���ذ�ر و�لتفرغ  ك���ان  ل���ذ�  �مل�����س��ل�����س��ل.  يف 

للم�سل�سل.

�لأمر؟ هذ�  من  بال�سيق  ت�سعري  • �أمل 
ب��ني عملني  �لخ��ت��ي��ار  �إىل  �أح��ي��ان��اً  �ملمثل  ُي�سطر   -
جيدين، لكن ل ميكن �أن �أك�ن �سبباً يف تعطيل عمل 

فني ب�سبب عدم �لتز�مي. 
لذ� مل �أ�سعر بال�سيق و�أمتنى لفريق �لعمل �لنجاح، 
كبري�ً  جناحاً  له  و�أت���ق��ع  مهم  �مل�سروع  �أن  �سيما  ل 

جماهريياً ونقدياً.

رم�سان يف  �عجبتك  �لتي  �لعمال  عن  • حدثينا 
دوري  ت�س�ير  من  �نتهيت  �أنني  حظي  ح�سن  -م��ن 

قبل بد�ية �سهر رم�سان،
 ل����ذ� ك����ان ل����دي وق����ت مل��ت��اب��ع��ة ع����دد م���ن �لأع���م���ال 
بالإ�سافة �إىل م�سل�سلي. �أعجبني )�حل�ساب يجمع( 
ماأل�ف،  غ��ري  ب�سكل  �أط��ل��ت  �ل��ت��ي  ي�سر�  ل�سديقتي 
جال  ليا�سر  �لرئي�س(  )ظ��ل  ق�سة  لفتتني  كذلك 
و�حلقيقة �أن �أد�ءه كان �أكرث من ر�ئع، وه� �أمر لي�س 
غريباً عليه، فه� ممثل م�ه�ب ولديه �لقدرة على 

تقم�س �ل�سخ�سيات بطريقة مذهلة.

رامي �شربي مّتهم 
يعي�س ر�مي �سربي حالة من �ل�سيق ب�سبب �تهامه ب�سرقة عدد من �أحلان 

�ألب�مه �جلديد )�لر�جل( �لذي طرح خال م��سم �ل�سيف.
متابعيه  �أن  رغم  �لتهامات  على  �ل��رد  �لآن  حتى  �مل�سري  �لفنان  يتجاهل 
و�سع�� �لأحلان �لأ�سلية �إىل جانب �أحلان �أغانيه �جلديدة، من بينها حلن 
)مق�س�مة  �أغنية  من  �لبع�س،  يق�ل  كما  �مل�سروق،  �أفكرها(  ج��اي  )م�س 

ن�سني( لنان�سي عجرم.

جيهان عبدالعظيم تعتذر عن 
)احلب احلرام(

بط�لة  دور  �أد�ء  ع��دم  ع��ن  عبد�لعظيم  جيهان  �ل�س�رية  �ملمثلة  �ع��ت��ذرت 
حمرم  م�سطفى  ح�سن  تاأليف  من  �حل���ر�م(،  )�حل��ب  �مل�سري  �مل�سل�سل  يف 

و�إخر�ج حممد عبد �خلالق.
�لتفرغ  �ل��ع��ام  ه��ذ�  ق��ررت  �أن��ه��ا  ك�سفت عبد�لعظيم  �ع��ت��ذ�ره��ا،  �سبب  وع��ن 
للعائلة و�لزو�ج، م�سرية يف �ل�قت نف�سه �إىل �أنها لن ت�ؤدي �إل �أدو�ر� تقتنع 
 1995 فيها مئة يف �ملئة وتليق مب�سريتها �لفنية �لتي �نطلقت منذ عام 

عرب م�سل�سل )�أيام �لغ�سب(.
وتغيب جيهان عن �أ�س��ء �لدر�ما للعام �لثالث على �لت��يل، يف حني تغيب 
عن �لدر�ما �ل�س�رية للعام �ل�ساد�س، �إذ يع�د �آخر عمل �ساركت فيه �إىل عام 

�ل�ست(. )زن�د  وه�   2012
�أن �سجلت م�ساركتها يف �لدر�ما �مل�سرية عرب عملني  و�سبق لعبد �لعظيم 

هما )قل�ب( عام 2014، و)زو�ج بالإكر�ه( 2015.
يذكر �أن جيهان عبد�لعظيم �ساركت يف ما يقارب �سبعني م�سل�سًا لعل �أهمها 
)�ملحك�م(، و)خان �حلرير(، و)�سرية �آل �جلايل(، و)ع�دة غ��ر(، و)ورود 
يف تربة ماحلة(، و)ذكريات �لزمن �لقادم(، و)�أ�س��ك ناعمة(، و)غزلن يف 

غابة �لذئاب(، و)�لهاربة(، و)بيت جدي( و)�لدب�ر(.

دانة جرب لن ترتك 
التمثيل من اأجل الزواج

ك�سفت �لفنانة �ل�س�رية د�نة جرب �أن قر�ر �نف�سالها عن زوجها كان �خليار �لأف�سل، 
�أل عاقة  و�أك��دت  �لغرية،  �لزوجية كم�سكلة  لأن م�ساكل كثرية ط��ر�أت على حياتهما 

لأهلها بهذ� �لقر�ر.
ونفت �لفنانة �ل�س�رية �أن تك�ن قد ندمت على زو�جها قائلة: )�إن �لإن�سان يتعلم من 

جتاربه(،
 ووجهت ن�سيحة �إىل كل فتاة، وهي �أن ت�سمع ر�أي �أهلها يف م��س�ع �لزو�ج، لأن لاأهل 

نظرة �أعمق و�أدق لاأم�ر.
�سحيح �أن جتربة �لزو�ج �لأوىل لد�نة ف�سلت، �إل �أن ذلك مل ي�سبب لها �أي عقدة من 

�لزو�ج،
 ف�سرحت لأحد �مل��قع �لإلكرتونية باأنها ل متانع فكرة �لزو�ج مرة ثانية، لكنها حتى 
�لآن مل جتد �ل�سخ�س �لذي يتفهم �أهمية عملها بالن�سبة �إليها، م�ؤكدة �أنها لن ترتك 

�لتمثيل من �أجل �لزو�ج.

عادت الفنانة امل�صرية هالة �صدقي 
اإىل الدراما التلفزيونية عرب م�صل�صل 
)عفاريت عديل عام( الذي عر�صته 
فعل  ردود  والق��ى  اأخ��ريًا،  ال�صا�صات 

خمتلفة. 
عن  �صدقي  تتحدث  احل��وار  هذا  يف 
عادل  الفنان  مع  وتعاونها  امل�صل�صل 

اإمام، وتفا�صيل اأخرى.
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م�شروبات الكافيني ت�شهم 
يف زيادة الوزن

�أَْظَهَرت در��سة �أْمِريِكّية حديثة �أن �مل�سروبات �لتي حتت�ي على ن�سب ُمْرَتِفَعة 
ت��ن��اول �حلل�يات؛  �ل��رغ��ب��ة يف  ت��ع��زز  �ل��ق��ه���ة،  ر�أ���س��ه��ا  م��ن �لكافيني، وع��ل��ى 

وبالتنَّايل قد ت�سهم يف زيادة �ل�زن.
وِبَح�َسِب وكالة �أنباء �لأنا�س�ل، �أجرى �لدر��سة بجامعة ك�رنيل �لأْمريِكّية، 
 Journal of Food Science ون�سرو� نتائجها، �ل�سبت، يف دورية

�لعلمية.
�لذوق،  م�ستقبات  من  �حل��د  على  �لكافيني  ق��درة  �أن  �لباحث�ن،  ويعتقد 
ميكن �أن ت�سبب زيادة �لرغبة لدى �لأ�ْسَخا�س يف تناول �ملزيد من �لأطعمة 

ذ�ت �لنكهات �حلل�ة.
��اُف����، �أن �لأ���ْس��َخ��ا���س �ل��ذي��ن يكافح�ن م��ن �أج��ل �إِْن��َق��ا���س وزن��ه��م قد  و�أَ���سَ
ي�ستفيدون من �لتخلي عن �سرب �لقه�ة، حيث وجدت �لدر��سة �أن �لكافيني 
يعزز �لرغبة يف تناول �حلل�يات. وكانت در��سات �سابقة َك�َسَفت �أن �لكافيني، 
و�مل�سروبات  و�ل�����س��اي،  �لقه�ة،  مثل  �لد�كنة  �مل�سروبات  يف  يت��جد  �ل��ذي 
�إذ�  �سار�ً  يك�ن  قد  و�ل�ُسيُك�َلَتة،  �لطاقة،  وم�سروبات  و�لكاكاو،  �لغازية، 

تناوله �لأ�ْسَخا�س ب�س�رة مفرطة.

ان�شداد  ت�شبب  عادات   5
ال�شرايني واأمرا�س القلب

�أو�سح �لدكت�ر �أحمد �لرببري، ��ست�ساري �أمر��س �لقلب و�لأوعية �لدم�ية، 
و�ل�سمامات،  �لقلب  �أم��ر����س  يف  �لرئي�سي  �لعامل  لي�س  �لك�ل�سرتول  �أن 
و�إمنا هناك عدد من �لعاد�ت �خلاطئة �لتي ميار�سها �لأ�سخا�س ت�ؤدي بهم 

�إىل �أمر��س �لذبحة �ل�سدرية نتيجة �ن�سد�د �ل�سر�يني.
وبح�سب )�لرببري( فاإن من �أبرز هذه �لعاد�ت هي:

�لتدخني.  1-
�ل�سحية. غري  �ل�سريعة  �لأكات   2-

�لبدين. �لن�ساط  وقلة  �لريا�سة  ممار�سة  عدم   3-
�ل�زن. وزيادة  �ل�سمنة   4-

و�لت�تر. �لنف�سية  لل�سغ�ط  �لتعر�س   5-
�ل�قاية  هي  �جل�سم  حلالة  �ل��د�ئ��م  و�لنتباه  �ل�سحية  �حلياة  �أن  و�عترب 
�لأوىل لأي �سخ�س من �لإ�سابة بالأمر��س �ملختلفة، وخا�سة بعد جتاوز 
�سن �ل�30 عاماً، مبيناً �أن �حلفاظ على �ل�زن، وتناول �لأكات �خلالية من 

�لده�ن من �ساأنها �أن تعزز من �سحة �لإن�سان.
و�أ�سار )�لرببري( �إىل �سرورة تناول �خل�سر�و�ت و�لف��كه �لطازجة بديًا 
�ل�سباب و�لفتيات خال �ملرحلة �حلالية،  �ملنت�سرة بني  �ل�سريعة  لاأكات 
خا�سة و�أنه من �ملمكن �أن ترتفع معدلت �ن�سد�د �ل�سر�يني فجاأة وت�ؤدي يف 

كثري من �لأحيان �إىل �مل�ت �ملفاجئ خا�سة بني �ل�سباب.

واالأح؟  املُح  بن  الفرق  • ما 
- �لأح ه� بيا�س �لبي�س و�ملُح ه� �ل�سفار يف �لبي�سة. 

والرتاب؟  الرثى  بن  الفرق  • ما 
- �لرثى ه� �لرمل �لندي و�لرت�ب ه� �لرمل �لنا�سف. 

اأوروبا؟  كلمة  تعني  • ماذا 
- �أ�سلها ي�ناين وتعني �لأر�س �ل���سعه. 

اأ�صلها؟  هو  وما  دكتور  كلمة  معنى  • ما 
- �أ�سلها لتيني وتعني �ملعلم و�ملهند�س. 

حرف.   72 حروفها  عدد  يبلغ  �لتي  �لكمب�دية  �للغة  حروف  هي  لغة  يف  حروف  عدد  �أكرب  �أن  تعلم  • هل 
• هل تعلم �أن ع�سري �لفاكهة و حده �أو خمل�ط يجب تناوله يف �حلال فالنتظار عليه يعر�س فيتاميناته 

لأك�سدة �له��ء كما �أن بع�س �لأن��ع تف�سد ب�سرعة و يف مقدمتها ع�سري �جلزر 
 • هل تعلم �أن �أغرب �إح�سائية عن �ل�سمنة �أفادت �أن م�ساهدة �لتليفزي�ن �ملل�ن ت�ؤدي �إىل �ل�سمنة �ملفرطة. 

 • هل تعلم �أن �لقطط غنية باألبانها و لبنها مغذ و يائم جميع �لثدييات. 
 • هل تعلم �أن جزيرة تاي��ن �أو �ل�سني �ل�طنية �أطلق عليها �مل�ستك�سف�ن �لربتغالي�ن عام 1580 م ��سم ) 

ف�رم�ز� ( �أي �جلميلة. 
للرتبة  جيد�ً  �سماد�ً  تعترب  �لديد�ن  تاأكلها  �لتي  �ل�سجر  �أور�ق  ه�سم  عن  �لناجتة  �ملخلفات  �أن  تعلم  • هل 
�أ�سهر من �لأور�ق �لتي �لتهمتها  �أن تغطي �لأر�س بطبقة من �ل�سماد خال ثاثة  �أن �لديد�ن ت�ستطيع  و 

خال عام تقريباً. 
 • هل تعلم �أن �أط�ل �حل�سر�ت عمر�ً من ف�سيلة �خلناف�س حتمل ��سم � �خلنف�ساء �لر�ئعة � �إذ �أن حت�لها من 

ط�ر �لريقة �إىل ط�ر �لعذر�ء فقط يحتاج �إىل 47 �سنة كاملة. 
 • هل تعلم �أن �أقدم جي�س نظامي �أوربي ه� �حلر�س �ل�س�ي�سري يف �لفاتيكان �إذ يع�د تاريخ تاأ�سي�سه �إىل عام 

1400م. 

بندق وال�صياد 
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اجُلبنْ وارتفاع �صغط الدم

�مل���ج���د يف منتجات  �مللح )�ل�����س���دي���م(  ت��ن��اول  �أن  �أظ��ه��رت در����س��ة حديثة 
وتع�د  �ملرتفع؛  �ل��دم  �سغط  على  �إيجابي  تاأثري  له  �جل��ن  ومنها  �لأل��ب��ان 
تلك �لفائدة �إىل م�ساد�ت �لأك�سدة �مل�ج�دة يف بروتني �لألبان و�لتي ت�جد 

ب�سكل مركز يف �لأجبان.
نتائجها  وت��سلت  للتغذية،  �لربيطانية  �ملجلة  يف  �لدر��سة  نتائج  ون�سرت 
مك�ناً  �ل�س�دي�م  يعترب  و�ل���ذي  �لأج��ب��ان،  �مل���ج���د يف  �مللح  ت��ن��اول  �أن  �إىل 
رئي�سياً له، لي�س له تاأثري �سلبي على �ل�سر�يني و�لأوردة مثل �لذي يحدث 
�لأبحاث  نتائج  وت��سلت  �لأج��ب��ان.  غري  م�سادر  من  �مللح  ��ستهاك  عند 
�ل�سحية لاأوعية  �أن �حلالة  �إىل  بن�سلفانيا  �أجريت يف جامعة ولية  �لتي 
�لدم�ية لدى م�ستهلكي �جلن �أف�سل كثري�ً عند مقارنتها مبن ي�ستهلك�ن 
نف�س �ملقد�ر من �مللح )�ل�س�دي�م( لكن عن طريق �أطعمة �أخرى. و�سملت 

�ملقارنة م�ست�ى تدفق �لدم ووظائف �لأوعية �لدم�ية.

�ساحلة  وت��ظ��ل  �ل�����س��م���د،  ت�ستطيع  �أط��ع��م��ة  ق��ائ��م��ة  ه��ن��اك 
بطريقة  حفظها  ح��ال  يف  �سن��ت،  م��رور  رغ��م  لا�ستهاك 
�لع�سل  وي��ت�����س��در  و�ل��ف�����س��اد.  �ل��ت��ع��ف��ن  م��ن  خ��ا���س��ة حتميها 
�لقائمة، بعدما عرث علماء على عينات �ساحلة لا�ستهاك 
منه، تع�د �إىل ثاثة �آلف عام م�ست يف �إحدى مقابر م�سر. 
وي�ؤدى �نخفا�س ن�سبة �ملياه يف �لع�سل و�رتفاع ن�سبة �ل�سكر 
ملنع �لبكترييا من �لتكاثر فيه، وميكن �إعادته بعد �لت�سلب 

بحكم �لزمن �إىل حالته عرب �لتدفئة.
�إن �إن"( �لبق�ل �ملجففة )�لف�ل  "�سي  ا )بح�سب  �أي�سً هناك 
بالبق�ل �ساحلة  �لح��ت��ف��اظ  وغ��ريه��م��ا( ومي��ك��ن  و�ل��ع��د���س 
لاأكل ل�سن��ت، �سرط �لحتفاظ بها يف مكان جاف، ل ي�سمح 
بت�سرب �له��ء. وهناك �خلل، حيث حتميه ن�سبة �حلم��سة 

�أن��ع �لبكترييا، ل �سيما �خلل �لأبي�س �لقابل  �ملرتفعة من 
لا�ستخد�م �إىل �لأبد.

ويظل �لأرز �ساحًلا لا�ستهاك لعق�د من �لزمن، �سرط �أن 
3 درج��ات مئ�ية، ويف  ُيحفظ يف ح��ر�رة منخف�سة تقل عن 
يتلف  �لأبي�س،  �لأرز  عك�س  وعلى  �لأك�سجني.  قليلة  �أج����ء 

�لأرز �لبني ب�سرعة �أكرب.
وي�ساعد �إ�سافة �ل�سكر و�مللح �إىل �لأطعمة يف حفظها لفرت�ت 
�ملياه من تلك �لأطعمة،  �إخر�ج  ط�يلة؛ لأنهما ي�ساعد�ن يف 
�لرط�بة،  م��ن  خ���اٍل  م��ك��ان  يف  �ل�سكر  �أو  بامللح  �حُتفظ  و�إن 
تظل  وب��دوره��ا  �حل��ي��اة،  م��دى  للتناول  �ساحلني  �سيبقيان 
�ل�س�ك�لتة �ل�س�د�ء )�خلالية من �لألبان( �ساحلة لعامني 

و�أكرث.

اأطعمة ل تف�شد اأبًدا

كا�صاندرا �صريي تبكي فرحا عقب تتويجها بلقب ملكة جمال هايتي 2017.   )ا ف ب(

نهار جديد وي�م جديد ي�ستقبله بندق بن�ساط وحي�ية وبعد �ن تناول طعامه و�سرب حليب ج�ز �لهند �ألقى 
�لتحية على �مه وتركها يف رعاية �هلل حتى يع�د، تقافز بندق و��سدقاوؤه �ل�سغار بني �ل�سجار حتى و�سل�� �إىل 

منت�سف �لغابة وعندما ذهب كل و�حد منهم �إىل طريق خمتلف. 
وو��سل بندق مرحه بني �سجري�ت �لغابة و��سجارها حتى �أح�س بالتعب فجل�س ي�سرتيح ويلتقط بع�س �لثمار 
لياأكلها عند ذلك �سمع �س�تا �سعيفا يناديه فاذ� هي ع�سف�رة جميلة رقيقة وحزينة �قرتبت منه فقالت له 
�أعرفك جيد� فاأنت بندق �لذي طاملا حل للحي��نات �لطيبة م�ساكلهم فقال لها و�نا يف خدمتك �يتها �لرقيقة 
�ن��عنا  مبختلف  و�جلميلة  �ل�سغرية  �لطي�ر  فنحن  للغاية  �سعبة  و�أ�سدقائي  وم�سكلتي  ��سكرك  له  فقالت 
يطاردنا �سياد �سرير جاء �إىل هذه �لغابة يف �لفرتة �لخرية قد حرمنا �لن�م و�لر�حة ول نعرف ماذ� نفعل .. 
فكر بندق قليا ثم قال �ن �لمر ب�سيط فاجمعي ��سدقاءك من �لطي�ر حال و�ساأق�ل لكم ماذ� نفعل .. طارت 
�لع�سف�رة �ل�سغرية و�أتت باأ�سدقائها �لع�سافري وغريهم من �لطي�ر �ملهددة بال�سيد فقال لهم بندق خطتي 
ب�سيطة جد� وهي مهاجمة هذ� �ل�سياد وتخ�يفه حتى ليعاود �ل�سيد هنا مرة �خرى، ف�سنن�سب له �ل�سر�ك 
يف كل مكان وعندما ي�سل �ىل �ملكان �لذي تختبئ�ن فيه عليكم مبهاجمته من كل مكان ونقره يف كل �نحاء 
ج�سده فهذ� �سيخيفه ولن ي�ستطيع معه حتى �ن ي�ستعمل �ساحه �أما �أنا فعندي ��سياء �خرى �ساأجهزها له.. 
ذهب بندق للبحث عن ��سدقائه مل�ساعدته وحكي لهم ماحدث وطلب منهم �نتظار ذلك �ل�سياد وهم حمملني 
بالثمار �ل�س�كية �لكبرية و�ل�سغرية وع�سار�ت �ل�سجار ذ�ت �لر�ئحة �لكريهة و�ي�سا جد�ئل �ل�سجار �لرفيعة 
�حلادة حتى �بلغتهم �لع�سف�رة بح�س�ره و�قرت�به من منطقتهم فخرج�� ل�ستقباله بطريقتهم �خلا�سة ��سرع 
جمم�عة منهم باللتفاف ح�له بجد�ئل �ل�سجار �حلادة ومنهم من ��ستعمل �لع�سائر ذ�ت �لر�ئحة �لكريهة 
�لتي جعلته ي�سرخ قرفا و�خرين قذف�ه بالثمار �ل�س�كية �ما �لطي�ر فقد قامت مبهاجمته ونقره يف كل �نحاء 
ج�سده حتى نزفت منه �لدماء و�مل�سكني ي�سرخ وي�سرخ وي�سرخ ولكن ل معني و�أخذ يجري هربا منهم يف كل 
�جتاه وهم خلفه يتقاذف�نه بالثمار و�لع�سارة �لكريهة حتى هرب من �لغابة ومن ي�مها مل يفكر بالرج�ع �بد� 

وهنيئا لبندق حتيات �أ�سدقاءه و�ىل مغامرة جديدة.


