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بــــــأن الـــــشــــــوكـــــوال هـي ســـــر
الــسـعـادة. وفي ســيـاق مـتـصل
كـشف بـحث طـبي جـديـد أجراه
عـلمـاء في سويـسـرا عن مركب
طــبـيــعي في الــبـصل فــعـال في
تـقـويـة الــعـظـام وتـقــلـيل خـطـر
إصابـتهـا بالـترقـق والهـشاشة.
وقال باحثون في جامعة بيرن
ـركب أثــبت فـعــالـيـته إن هــذا ا
في تـقـلـيـل اخلـسـارة الـعـظـمـية
عــنــد اســتــخــدامه عــلى خاليــا
ـستخلصـة من الفئران العظم ا
اخملبرية ما يدل على أن تناول
ـــنع الـــبــــصل بـــاســــتـــمــــرار 
هشاشة العظام خصوصاً عند
ـــســـنــات األكـــثــر الـــســـيــدات ا
عرضة لإلصابة. ويتف الناس
عــادة فـي طـــهي اخلـــضــراوات
فـضـلة حـتى يـعدو أطـبـاقـهم ا
لـكنـهم قـد ال يـدرون أن طبـخـها
يـؤدي إلـى فـقــدان الــكــثــيـر من
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أجرى علمـاء دراسة تهدف إلى
حتـــديـــد آثـــار تـــنـــاول اخلـــبــز
بنـوعيه األبـيض واألسمـر على
صـحة اإلنـسـان وخلـصوا إلى
نـتـيـجـة: (لـون اخلـبـز ال تـأثـيـر
له). وقـد وجـد الـعـلـمـاء أنه في
حال تـناول كمـيات معـقولة من
ــلك تــأثــيــراً اخلــبــز فــإنه ال 
ـعـويـة كـبـيــراً في اجلـراثـيـم ا
ولـــكـن ال تـــزال هـــنـــاك عـــوامل
فـــرديـــة يـــجب أخـــذهـــا بـــعــ

االعتبار.
وشمـلت الـدراسة  20مشـاركاً
كان متـوسط تناول اخلـبز لدى
كـل واحــــد مــــنــــهـم يــــصل إلى
ـئــة من الـسـعـرات عــشـرة في ا
احلــــراريـــة الــــيـــومــــيــــة قـــبل
شـارك الـتجـربة. وطـلب من ا
دة أسـبوعـ زيادة الـسعرات
احلرارية اعتماداً على اخلبز.
ـشـارك إلى وقـسّم الـعـلـمـاء ا
فــريـقـ األول يـتــنـاول اخلـبـز
األبــــــيـض واآلخــــــر اخلــــــبـــــز
ـــدة األســــمــــر. وخالل هــــذه ا
أُجــــريت الـــفــــحـــوص الالزمـــة
لـــلـــمـــشــــاركـــ مـــثل قـــيـــاس
مـــســتـــوى الـــســـكـــر فـي الــدم
ـعـادن الـضـروريـة ومــحـتـوى ا

للجسم.

احملـادثــات تـدعى احملـادثـة في
األرشــيف. لــعــرض الــدردشـات
ـؤرشـفة قم بـالـتمـريـر ألسفل ا
ــــوجــــودة عـــلى احملــــادثـــات ا
الـشـاشـة الـرئـيـسيـة في واتس
آب ثم انـــقــر فـــوق الــدردشــات
ـــؤرشـــفـــة وإللــغـــاء أرشـــفــة ا
محـادثة عـليك بـدايةً الـوصول
إلـى احملـادثــة ثم قم بــالــضـغط
بـــاســـتـــمـــرار عـــلى احملـــادثـــة
ــؤرشـفـة بـعـد ذلك قم بـالـنـقـر ا
فـــوق خـــيـــار إلــغـــاء األرشـــفــة
ــــوجــــود فـي أعــــلـى يــــســــار ا
الـشـاشـة. كـمـا يـتـيح الـتـطـبيق

تـــــثـــــبــــــيت مـــــا يـــــصـل إلى 3
مـــحـــادثـــات وســـتـــكـــون هــذه
الدردشات موجـودة دائماً فوق
الــدردشــات األخــرى حــتى إذا
تــلـــقـــيـت رســالـــة جـــديـــدة في
سالسل احملــــادثــــات األخـــرى
ـثـبـتـة فـلن تـغـيـر الــدردشـات ا
مــكــانــهــا ولــتــثــبـيـت دردشـة
اضغط باستمرار على احملادثة
وانــــقـــر عـــلى رمـــز الـــدبـــوس
وإللــغـــاء تـــثــبـــيــتـــهـــا اضــغط
بــاســـتــمــرار عـــلى الــدردشــات
ــثـبــتــة واضــغط عــلى خــيـار ا

إلغاء التثبيت.
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ـيـنـاً وشــمـاالً بـسـرعـة فـائـقـة بـعـد ذهـبت الـتـوقـعـات 
اغـتـيــال طـائـرات الـتــحـالف الـشـخــصـيـة الـســيـاسـيـة
الكبيرة في حكومة صنعاء صالح الصماد . هناك مَن
قـال إنّ احلــرب طـوت صــفــحـة وشــرعت في أخـرى 
ووجدنا مَن قال أنّ حرب اليمن دخلت شوطها االخير
 وسـمـعــنـا كـثـيــراً من احملـلـلـ يــقـولـون انـهــا نـهـايـة
تمردين اجلانب الذي يحكم في صنعاء ويحمل لقب ا

مقابل اجلانب الذي يحمل في عدن لقب الشرعية.
شـروعان في الـيمن حـرب مشـروع مـتنـاقضـ  وا
لم يـقـتال بعـد ولن يـقتال مـهـما بـلغ عـدد القـتلى  وراء
ووراء الـثاني السـعودية الـقوية أحدهـما ايران الـقوية 
ـكن أن تـتـخـيـله لـكـلـيـهـمـا في الـقوة  في أي مـعـنى 
ـالــيـة او الــعـســكـريــة أو اجلـغــرافـيــة أو الـدولــيـة أو ا

القبائلية اليمنية .
قتل أشـخاص  فهذه حروب لن تنتهي حـرب اليمن 
مـعقدة مـطبوخـة في الدهـاليز ولـيست حـرب فرسان 
بارزة أمام جيشه انكسر اجلنود اذا قتل القائد في ا
وتقهقروا . كما إنّ االندفـاعة االنتقامية كرد فعل على
ــائــة مــقــتـل الــصــمــاد  من مــثـل إمــطــار الــريــاض 
صاروخ واالمارات بـخمسـ صاروخاً  مثـلما أشاع
النـاشـطـون عـلى مـواقع الـتـواصل االجـتمـاعي.كل رد
فعل يدخل في احلـسابات العسـكرية والسيـاسية معا

وليس من خالل احدهما من دون اآلخر .
ــشـاريع هـي الـتـي تـمــلك االشــخــاص  ولـيس هــذه ا
األشخاص مالك للمشاريع  ألن العواصم االقليمية

تقود الدفة من بعيد ومن قريب .
الـيمـنـيـون مقـسـومون بـ مـعـسكـرين الـيـوم واحلرب
تكرس االنـقسام يومـاً بعد آخر وواقع احلـال يتحدث
عن جـيـشــ وعـاصـمـتـ ومــوازنـتـ وسـفـارات ذات
عقد اجلديد والئ  واحلرب ذاتها صنـعت الوضع ا
بـســبب طـولــهــا وضـعف حــصـادهــا وقـلــة مـصــارحـة
النـفس ب أطـرافهـا الغـارق . من الـصعب وال أقول
ستحـيل  أن حتسم هذه احلرب الـوضع السياسي ا
في الـيــمن  الســيـمــا انـهــا لـيــست كــحـرب ســوريـا 

دخلت فيها روسيا عامالً حاسماً  .
قل وتان  هنـاك مشروعـان مستـمران في اليمـن ال 
وت األشخاص  وهنـاك وطن مستمـر منذ قرون لن 
ـشروع اللذين باتا أمام حـقيقة تغيير بنهاية هذين ا
أنـفـسـهـمـا أو االشــتـراك  بـحـصص مـتـبـادلـة من قـتل

البلد

øW×B UÐ e³)« Êu  W öŽU

مــيـــزاتــهــا الــغـــذائــيــة ولــذلك
نـصـحت دراسـة طبـيـة حـديـثة
بـاســتـهالك اخلـضـراوات وهي

نيئة.
ووجــد بــاحــثـــون من جــامــعــة
أوتـــاغــو فـي نـــيــوزيـالنــدا أن
األشـخـاص الـذين يـسـتـهـلـكون
اخلـضروات الـنـيئـة كـانوا في
صـحـة نـفـسـيـة أفـضل مـقـارنة
ن تــنــاولـوهــا بــعــد الــطـبخ.
وشمـلت الدراسة  422شخـصا
بالغـا تتراوح أعـمارهم ب 18
و ?25وأخـــــذت الــــدراســـــة في
احلــــســـبـــان عــــدة أمـــور لـــدى
الـعيـنـة مثـل احلمـيـة والنـشاط
الــبـدني والــوضع االجـتــمـاعي

واالقتصادي.
ولم يـــحـــدد الـــعـــلـــمـــاء بـــدقــة
الـــطـــريــقـــة الــتـي جتــعل بـــهــا
اخلــضــروات الــنــيــئــة الــنــاس
أحــسن مــزاجــا لــكن الــدراسـة
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قـالت شـركـة فـيـسـبـوك إنـهـا
أزالـت أو وضــــعت عـالمـــات
حتـــذيـــر عــلى  1.9مـــلـــيــون
مـحــتــوى مـتــطـرف يــتــعـلق
بــتـنــظـيم داعـش أو تـنــظـيم
القـاعـدة في األشهـر الـثالثة
األولى مـن الـــعـــام وهـــو مــا
ـــثل نـــحـــو ضــعـــفي تـــلك
احملــتـويـات مـقـارنـة بـالـربع
الـسـابق. ونشـرت فـيـسـبوك
أكـــبـــر شــبـــكـــة لـــلــتـــواصل
االجــــتــــمــــاعي في الــــعــــالم
تـعـريــفـهـا الــداخـلي لـكــلـمـة
(إرهـــاب) لــلــمــرة األولى في
إطار مسعى لكي تكون أكثر
انـفـتـاحــا بـشـأن الـعـمـلـيـات
الداخـليـة للشـركة. ويـضغط
االحتـــــــــاد األوروبي عـــــــــلى
فـيــسـبـوك ومـنـافــسـيـهـا في

الــصـور لـلـكــشف عن بـعض
ـتـعـلـقـة بـالـتـطرف.. ـواد ا ا
وقـــالـت الـــشـــركـــة إن إزالـــة
تـطرف استلزمت احملتوى ا
ـتـوسط أقل من دقـيـقـة في ا
خالل الـربع األول من الـعام.
وحتــظـــر فـــيـــســـبــوك عـــلى
اإلرهــــابــــيــــ اســــتــــخـــدام
شــبــكـــتــهـــا.. ولم حتــدد في
الـــســــابق مــــا يـــتــــضــــمـــنه
تـعـريــفـهـا لـإلرهـاب. وقـالت
الشـركة إنهـا تعرف اإلرهاب
عــلى أنه (أي مـنــظــمـة غــيـر
حـكـوميـة تـشـارك في أعـمال
عنف متعـمدة ضد أشخاص
ـتلـكات لـترهـيب سكان أو 
مــــدنـــيــــ أو حـــكــــومـــة أو
مــــنـــظـــمـــة دولـــيـــة من أجل
حتــقــيق هــدف ســيــاسي أو

ديني أو أيديولوجي).

مـجـال الـتـكـنـولـوجـيـا إلزالة
ـتطرف على وجه احملتوى ا
الـسرعة أو مـواجهـة تشريع
يـــرغـــمــهـــا عـــلى عـــمل ذلك.
ويــبـــذل الـــقـــطـــاع جـــهــودا
متـزايدة إلظهار مـدى التقدم
في االســـــتــــجــــابـــــة لــــتــــلك

الضغوط.
وقـالت فيـسبـوك في منـشور
على مدونة للشركة إنه تمت
إزالة (الغالبية العظمى) من
ب  1.9مــلـــيــون مـــحــتــوى
مـــتـــطـــرف فـــيـــمـــا  وضع
عالمـات حتـذيـر عـلى نـسـبـة
صـغيـرة من هذه احملـتويات
ألنه يــتم تـــبــادلــهــا من أجل
أغـــراض مــعـــلـــومــاتـــيــة أو

أغراض مكافحة التطرف.
وتـــســــتـــخـــدم فــــيـــســـبـــوك
بـرنـامجـا آلـيـا مثـل مطـابـقة
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تــوفـيـت الـفــنـانــة واإلعالمــيـة
ــــغـــربــــيـــة الــــشـــابــــة وئـــام ا
الـــدحــــمــــاني مــــســــاء األحـــد
ـاضي في  صـورة مفـاجـئة  ا
إثــر أزمـــة قـــلـــبـــيـــة في مـــقــر
إقـامـتهـا بـدبي وذلك عن عـمر

يـــنــاهــز 34 عـــامــاً. وفي آخــر
لـقـاء أجـرته الـفـنـانـة الـراحـلة
قــبل وفــاتــهــا بـ 8 أشــهــر في
بـرنــامج فــبــرايـر Tv حتـدثت
عن مـعـانــاتـهـا والـضـغـوطـات
الـكـثـيــرة الـتي تـعـرضت لـهـا
والــتي دفـعـتــهـا لـلـتــفـكـيـر في

االنـتحـار. و قـالت  وئام خالل
الـلـقـاء إن والـدتـهـا سـاعـدتـها
كـثـيـرا مـاديـا ومـعـنـويـا ولـكن
في مــــقـــابـل ذلك تـــوجـه لـــهـــا
العديد من االنتقادات أكثر من
اجلـــمــهــور ذاتـه خــاصــة وأن
أشـــقـــاءهــــا كـــبـــروا وأصـــبح

ـاضي الـوضـع يـخـتـلف عن ا
وهو مـا دفـعـهـا حلـظـر جـميع
عـائـــــــلـتـهـا عـلى حـسـابـاتـها
لــــكي ال تــــمــــرض نــــفــــســــيـــا

بسببهم.
وأضــــافت أن اجملـــال الــــفـــني
ـرض الفـنـان ألنه معـقد وبه

الــكـــثـــيـــر من الـــضـــغـــوطــات
ـمــثـل عــبـارة عـن مــشــاعـر فــا
مــتـــحــركـــة ألداء الــعـــديــد من

الشخصيات.
ولم تـســتـطع تـمــالك دمـوعـهـا
وبــكت كـــاشــفــة أن حـــيــاتــهــا
حتــمـل الــكــثــيــر من األزمــات

وأنــهـــا وصــلـت إلى مــرحـــلــة
الـتفـكـيـر في االنـتـحـار بـسبب
الـضـغـوطـات الـتي تـواجـهـهـا
من عائـلـتـهـا واحمليـطـ بـها
ولــكــنـــهــا عــادت لــصــوابــهــا
واســــــتــــــعــــــاذت بــــــالـــــلـه من

الشيطان.
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ـلك تـطـبـيق واتس آب آلـيـة ال
مــضــمـنــة لــقـفـل الـتــطــبـيق أو
إخــفـاء احملـادثـات بــاسـتـخـدام
ـرور لـكن ميـزة أرشـفة كـلـمة ا
الـدردشـات تـتـيح وضع جـمـيع
الـــــدردشـــــات حتـت قـــــائـــــمـــــة
(األرشـــيف) بـــعـــيــداً عـن أعــ

. تطفل ا
 ويــجـب مــراعـــاة هــذه األمــور
أثــــنــــاء إخــــفــــاء الــــدردشـــات
بـــــحـــــسب مـــــا ورد في مـــــوقع
الــبــوابــة الـــعــربــيـــة لألخــبــار
. أوالً إذا التقنية أمس االثن
تــلـــقـــيـت رســالـــة جـــديـــدة في
ســلـســلـة مــحــادثـات الــدردشـة
ؤرشفة فستـظهر تلقائياً من ا
قــائــمــة (األرشــيف) وســتــكـون
مرئية مثل الدردشات العادية.
ثـــانــــيـــاً تـــعــــد الـــدردشـــة في
األرشيف مجرد طريـقة بسيطة
إلخــــفــــاء الــــدردشــــات ولــــيس
أفـــضـــلـــهـــا. إلخـــفـــاء دردشــة
اضــــغـط بــــاســــتـــــمــــرار عــــلى
الـدردشة الـذي تريـد أرشـفتـها
ثم انـــقـــر عــلـى رمــز األرشـــيف
ـوجـود في الـزاويـة الـيـسـرى ا
من الـــــشــــريـط الــــعـــــلــــوي في
الـشـاشــة بـعـد ذلك ســتـحـصل
عــلى نـافـذة مـنـبـثـقـة في أسـفل

ــــــتص وجـــــدت أن اجلــــــسم 
غـذية بـشكل أسهل العـناصـر ا
ـرء خـضـروات حــ يـتـنــاول ا
غيـر مطـبوخـة. تبـعا لـذلك فإن
مـن الـــــــــــوارد أن تــــــــــــكـــــــــــون
اخلـضـراوات والفـواكه الـنـيـئة
عــــــامال فـي رفـع مــــــســــــتـــــوى
ـغـذية فـي اجلسم الـعـنـاصـر ا
ـــقـــابل يـــؤدي الــطـــهي وفي ا
والتعليب إلى تراجع العناصر
ـغذيـة وتـراجع تـأثيـرهـا على ا
دمــــــــاغ اإلنــــــــســـــــان. وأوردت
الدراسة  10خضراوات وفواكه
ـزاج تــســاعــد عـلـى حتــســ ا
منها الطماطم والفطر والبصل
األحــــمــــر ونــــبــــات الــــكــــرفس
والـكرنب واجلـزر أمـا الـفواكه
الـتي يجـري طبـخـها أيـضا في
بـــعض الــــبـــلـــدان فــــيـــنـــصح
ــوز والـتــفـاح اخلــبــراء بـأكل ا

والكيوي دون طبخ.
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كــشـفت دراســة بـريـطــانـيـة عن
قـــائــمــة غـــذائــيــة تـــضم أكــثــر
أكـوالت التي جتلب الـسعادة ا
لإلنـسان ويـتـصدرهـا الـبصل.
وأكدت الـدراسة أن الـبصل هو
ــأكــوالت الـــتي جتــلب أكــثـــر ا
السـعادة والـسرور يـليه اجلزر
ـــوز والـــبــطـــاطــا. والـــفــول وا
وأجريت هـذه الدراسـة بحسب
صـحــيـفـة »ديـلي إكــسـبـريس«
على  100من الـسـلع الـغـذائـية
ـــعــــرفــــة مـــدى األســـاســــيــــة 
الـــســــعـــادة الــــتي جتـــلــــبـــهـــا
أكـوالت وبأسـعار مـنخـفضة. ا
ومن الغـريب أن البـصل تصدر
ـبــحـوثـ فـي قـائـمـة رغـبـات ا
ـأكوالت الـلذيـذة الـتي جتلب ا
الـــســـعــــادة مـــثل الــــشـــوكـــوال
والــبــطـــاطس والــكـــعك حــيث
تـبددت هـنـا األسطـورة الـقائـلة


