
هام. كـما أن مستـويات السكر تلك ا
الـزائـدة في الدم جـعـلـتـهم يـشـعرون
بـأنــهم أكـثــر سـعــادة خالل أداء تـلك

هام. ا
وعنـد مـشاركـة عدد من
الـــــشـــــبـــــاب فـي تـــــلك
الـــــــدراســـــــة كـــــــشف
الــبـاحــثــون أن هـؤالء
الشباب أظهروا طاقة
زائـــدة بـــعـــد تـــنــاول
مـشـروب الــغـلـوكـوز
لــكــنه لم يــؤثــر عـلى
ـزاجية أو حالـتهم ا

ذاكرتهم.

بــيـنــمــا تـنــصـحــنـا
اإلرشــــــــــــــــــــــــــادات
الـصـحـيـة احلـالـية
بــــأن ال تـــتــــجـــاوز
جــرعـــات الــســكــر
ــــــــــضــــــــــاف في ا
غـذائــنـا أكــثـر من
ــئـة خـمــسـة في ا
مـن جــــرعـــــتـــــنــــا
الــيـومــيـة مـن الـســعـرات احلــراريـة
يـقول ريـنـيه مـاكروغـر اخـتـصاصي
التـغذيـة إنه من الضـروري أن نفهم
أن أي نظـام غـذائي صحي ومـتوزان

يختلف من شخص آلخر.
ويــــقـــــول: "أعــــمـل مع ريـــــاضــــيــــ
يـــحــتـــاجــون إلى تـــنــاول مـــزيــد من
الـسـكـر عــنـد أداء تـدريـبـات قـاسـيـة
ألنه سهل الهضم. لكـنهم يقلقون من
أنــهم يــتــجــاوزن نــصــائح الــصــحـة
ـعـظـمـنا من الـعـامـة".لـكن بـالنـسـبـة 
غــيــر الــريــاضــيـ ال يــعــد الــســكـر
ضـاف ضـروريا لـنظـامـنا الـغذائي ا
الـــصــــحـي لـــكـن بــــعض اخلــــبـــراء
يؤكـدون على أنـه ال يتـع عـليـنا أن
نــتـعـامل مــعه كـمــادة سـامــة.ويـقـول
مـاكــروغـر إنه لـيـس من الـصـحي أن
نـصـنف األغـذيـة عـلى أنـهـا جـيـــــدة
أو ســيــئــة ألن حتــويل الــسـكــر إلى
مــــادة "محرمة" قد يجعل منها مادة
مـغـريـة لـبـعض الـنـاس.فـالـبعـض قد
ضاف تـنعون عن تـناول الـسكـر ا
والفـاكـهة الـطـبيـعـية كـذلك ويـــرون
أن أي صــورة من صــور الــســكــر قـد
تـكون ضـارة من الـناحـيـة الصـحـية
وهـذا تـصـور خــاطئ.وبـيـنـمـا هـنـاك
اخـــــتالف بــــ اخلــــــــــبــــراء حــــول
أنـــــــواع الــســكــر الــتي تــؤثــر عــلى
فــــــارقة هي أنـنا قد صحـتنا فـإن ا
نــكـون أحــسن حـاال إذا تــوقـفــنـا عن
التـفـكيـر كثـيـرا في ذلك األمر.ويـقول
ماكـروغر: "لقـد صعـبنا عـلى أنفـسنا
مـسـألة الـتـغـذيـة ألن مـا يـبحـث عنه
كل شــخـص فــيــنــا من األســاس هــو
احلـــاجــة إلى الـــشــعــور بـــالــكــمــال
ـثـاليـة والـنـجـاح لـكن هـذا ليس وا

موجودا".
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الـطريق الى تـشـكـيل حكـومـة اقلـيم كـوردسـتان أصـبح سـالكـاً وال سـيمـا بـعد ان
اجـريت االنتـخابـات و اعالن نتـائجـها ولم يـتبـقى سوى تـصديـق القـضاء لـتبدأ

بعدها مسيرة مفاوضات تشكيل احلكومة القادمة والتي حتمل رقم التاسعة.
ـؤمل بل ومن الـفـروض ان يــتم تـشـكـيـلـهــا من دون تـأخـيـر خـصـوصـا وان ومن ا
تشكـيل احلكومة العراقـية قد  رغم صعوبة االوضـاع في بغداد وتعدد االطراف

ـكونـات العـراقـية  اال انه مع كل ذلك  والـكـيانـات والشـخـصيـات من مـختـلف ا
تـشكـيل احلـكومـة وحـصـلت على ثـقـة مـجلس الـنـواب وباشـرت مـهـامهـا في الـيوم
نطقـة اخلضراء  في مشـهد يبدو مغـايراً كثيراً عـما ألفناه التالي خـارج اسوار ا
ـرة قصيـراً بل وأقصر في ماراثون تـشكـيل احلكومـات السابـقة والـذي بدا هذه ا
ا كان مـتوقعاً.اقلـيم كوردستان يـعيش العديـد والكثير من االزمـات والتحديات
وال نبالغ اذا قلنا انه يواجه صراع وحتدي وجود في ظل التحوالت السياسية في
ـركـزي الـذي تـتـردد انـغـامه الـعـراق من تـنـامي الـنـزعـة الى الــعـودة الى احلـكم ا
وعـلى هواه تـسيـر الكـثيـر من القـوى السـياسـية والـتي تنـسى او تتـناسى حـقيـقة
اناً وقضاء وشعباً واقليماً شبه وواقعاً يـقول ان اقليم كوردستان كان حكومة وبر
مستقل عن العراق وهو بارادته واختيار قواه السياسية اسهم في تشكيل العراق

اجلديد والذي ما عاد جديدا بعد حوالي  15سنة.
الـيوم تـوجـد ارادة واجتاه لـدى الكـثـير من االطـراف السـيـاسيـة لتـعـديل الدسـتور
ـقراطـية والتي وصـلت في زمن حكـومة الـعبادي ـكاسب الد والغاء الـكثـير من ا
الى اسـتــخـدام عــبـارة اقــلـيم شــمـال الـعــراق والـتــعـامل مع االقــلـيم عــلى اسـاس
احملـافظـات وغـيرهـا من االجـراءات غـير الـقـانـونيـة الـتي اتخـذهـا ( الـعبـادي) بـعد
هم االستفـتاء.لقد كان حلكومة االقليم وشخص رئيسها نيجرفان بارزاني الدور ا
في اعادة االقـليم الى مـوقعه احلقـيقي من خالل زياراته وجـوالته الى بغداد ودول
اجلوار والـعالم وجنح في كسر احلصـار ورفع العقوبات واجـراء االنتخابات وقد
كـافأتـه جمـاهيـر كوردسـتان عـندمـا حصـل حزبه عـلى اعلى االصـوات واكثـر عدد
ان اقليم قاعـد سواء في انتـخابات مـجلس النواب الـعراقي او انتـخابات بـر من ا

كوردستان.
هام  ونأمل ان تضم ب ان حكومـة اقليم كوردستـان القادمة امامـها الكثير مـن ا
صفوهـا وزيراً عربـياً يكون ضـمن تشكـيلة حـكومة االقلـيم الكوردي النه من خالل

كن توجيه عدة رسائل: ذلك 
قراطي- يحترم  1-رسالة الى العالم تب وتؤكد ان اقليم كوردستان هو اقليم د
كل مـواطـنيه ومن يـسـكن فيه بـغض الـنـظر عن قـومـيته وديـنه ومـذهبه فـقـد ضمت
سيـحيـ والكلـدو آشوري الـتشـكيالت السـابقـة العديـد من الوزراء الـتركمـان وا
وااليـزيديـ والـكاكـئـية والـشـيعـة ومن مـخـلف مدن الـعـراق وليس فـقط من سـكان
مـحـافظـات االقـليم وان الـوقت اصـبح مالئـما كـي يكـون هـناك وزيـر عـربي ضمن

هذه احلكومة.
 2-رسالـة الى دول اجلـوار بان ال تـتحـسس او تـخاف من اقـلـيم كوردسـتان النه
اقـلـيم محـدد ضـمن حدود كـوردسـتان الـعـراق ومن اجل سكـانه الـعراقـيـ بغض
ا النظـر عن انتمائـهم ومكونهم وهـو عامل استقـرار وامان ليس لـلعراق وحده وا

لدول اجلوار التي لها حدود طويلة لها مع االقليم.
 3 -رسالة الى العراق والدول العربية بقوة ومتانة العالقة ب الشعب  الكوردي
والـعــربي وامـتـداد هــذه الـعالقــة الى آالف الـســنـ وتـطــورهـا أثــنـاء الـفــتـوحـات
شـتـرك لكال الـشـعبـ وضـرورة ان يعـرف الرأي ـصيـر ا اإلسالمـيـة والعـيش وا
الـعام الـعـربي ان حل الـقضـيـة الكـورديـة له اهـميـة وتـأثيـر عـلى األمن الـوطني في
ــنـطـقــة عـامــة.عـلـيه نــتـوجه الى كل الـعــراق واالمن الـقـومـي الـعـربي واســتـقـرار ا
االطـراف الـكوردسـتـانـيـة وال سيـمـا الـتي حـصلت عـلى اكـثـر واعـلى االصوات ان
ان كوردسـتان ايضا من حتقق هـذا االمر ولو كنـا نأمل ان يكـون ب اعضاء بـر
الــعـرب كي تـكـون رسـالــة اطـمـئـنـان وسالم الى االخـوة الــعـرب الـنـازحـ والـذين
استـقـروا في االقـلـيم وكـذلك اهـالي الـشـيـخـان وسـهل نيـنـوى ومـخـمـور وخـانـق
ــان االقـلـيم ــنـاطق اخملــتـلف بـشــأنـهـا بــان حـكــومـة وبـر وزمـار وسـنــجـار وكل ا
حتـتـرمـهم وتــهـتم بـهم وتـمـثـلـهم وتـدافع عـن حـقـوقـهم ومـصـاحلـهم قـبل احلـكـومـة
ـانـاتهـا التي ضـمت ب االحتـادية.ولـنـا في جتارب الـعديـد من الـدول الغـربيـة وبر

اعضـائـها وزراء ونـواباً من الـكـورد او العـرب او االتراك و
غيـرهم من القوميـــــات في الـبلدان التي تعـيش فيها تلك
ســــلم كـونات وافضل مثال على ذلك عـمـــدة لندن ا ا
ـاركي ـان الـد الـبـاكــسـتـاني االصل وكـذلك فـي الـبـر
والسويدي والنرويجي وحكوماتها التي تزهو بأعضاء
من مختلف الشــــعوب وااللوان والقوميات واالديان.
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مـسـمـوحـا لألشـخـاص الذيـن لديـهم
تــوازن بــ جــرعــات الــطــاقــة الــتي
تــخــرج من أجــســامــهم وتــلك الــتي
تـــدخل إلــيه حـــتى من خـالل نــظــام

غـذائي غني بـنـسـبة الـفـركـتوز

أو الـــســـكـــر.ويـــشــيـــر تـــابي إلى أن
ــثــال الـــريــاضــيــ عــلـى ســبــيل ا
يسـتهلـكون في الـغالب نسـبة كـبيرة
من الـسكـريـات لـكـنهم أيـضـا لـديهم
مـــعـــدالت أقل من أمـــراض شـــرايــ
الـقــلب واألوعـيـة الـدمــويـة وهـو مـا
يـعـنـي أن تـلك الـنـسـبــة الـعـالـيـة من
الفـركتـوز لديـهم تمـر بعـملـية تـمثيل
غـذائي خالل الـتـدريـبـات الـريـاضـية
لــتـزيــد من قـوة أدائــهم.وعـمــومـا ال
تزال األدلـة مـحـدودة على أن الـسـكر
ـــضـــاف يـــتـــســـبب مـــبـــاشـــرة في ا
ـرض الـسكـري من الـنوع اإلصابـة 
الــــثــــانـي أو أمــــراض الـــــقــــلب أو
الـبــدانـة أو الـسـرطــان.نـعم تـرتـبط
ــســتــويــات الــعــالــيــة من جــرعـات ا
ــثل هــذه األمــراض لــكن الــســكـــر 
الـتـجــارب الـسـريـريـة لـم تـثـبت بـعـد
ـضاف بـصـورة قـاطـعـة أن الـسـكـر ا
يـسـبب هـذه األمـراض.كـمـا أن هـناك
بــعض الــدراســات الــتي أظــهـرت أن
اسـتهالك الـسـكر يـؤثـر عـلى وظائف
الــدمــاغ. وقـــد درس مــاثــيــو بــايس
ــركــز الـــدواء الــنـــفــسي الـــبــاحـث 
الــــتــــابع جلــــامــــعــــة ســــويــــنــــبـــرن
األسـتـرالـيــة الـعالقـة بـ اسـتـهالك
الفـرد للـمشروبـات السـكريـة وصحة
الـــــدمـــــاغ من خـالل إجــــراء مـــــسح

غناطيسي. للدماغ بالتصوير ا
وتــوصل بـــايس إلى أن األشــخــاص
الـــذيـن يـــتـــنــــاولـــون الـــكــــثـــيـــر من
شروبات الغازية وعصائر الفاكهة ا
بـــصـــورة مــســـتـــمــرة أظـــهــروا أداء
ضـعـيـفـا لـلـذاكـرة وأحـجـامـا أصـغر

وخاصة الفركتـوز تعد مسؤولة عن
شكالت الصحية. العديد من ا

كــمــا يُـعــتـقــد أن الـفــركــتـوز يــسـبب
مـرض الـقـلب. فـبـيـنـمـا تؤدي خـاليا
الكبد وظيفتها في تكسير الفركتوز
ـــكــونـــات الــنــهـــائــيــة فــإن أحــد ا

الـــنــــاجتـــة هي مـــادة
تـــــــــعـــــــــرف بــــــــــاسم
"تــريــغــلــيــســريــد" أو
الـــدهـــون الـــثالثـــيـــة
ـكـنـها أن وهي مادة 
تـــتــراكـم في أنــســـجــة
ـرور الــوقت الــكــبــد 
وحــيــنــمــا تـنــطــلق في
كـنـها أن مجـرى الـدم 
و جدار من تُسهم في 
. الدهون داخل الشراي
وتـــدعم دراســـة أجـــريت
مــــنــــذ  15عــــامــــا هــــذه
الـنـتـيـجـة فـقـد تـوصـلت
إلى أن األشـخـاص الذين
ئة يسـتهـلكون  25 في ا
أو أكــــثـــــر يـــــومـــــيـــــا من
الــســعــرات احلــراريــة في
صـورة ســكـر مــضـاف إلى
ــشــروبـات األطــعــمــة أو ا
كـانـوا أكثـر عـرضـة لـلـوفاة

من مـرض الـقـلـب بـنـسـبـة الـضـعف
ن يـستـهلـكون أقل من 10 مقـارنة 
ـــــئـــــة فــــقـط من الـــــســـــعــــرات في ا
احلرارية.كـما أن مرض الـسكري من
الــنـوع الــثــاني يُـعــزى إلى جــرعـات
ـضافة. وتـوصلت دراستان السكر ا
كبـيرتان في الـتسـعيــــــنيات إلى أن
الـنـسـاء الالتي يـسـتـهـلـكن أكـثـر من
مـــشــروب غـــازي واحــد أو عـــصــيــر
فــاكــهــة واحــد في الــيــوم كن أكــثـر
عـرضـة أيضـا بـنـسـبـة الـضـــــــــعف
ـرض السكـري من النوع لإلصابة 
الـثاني مـقـارنـة بنـظـيـراتهن الالتي
نادرا ما يـفعلن ذلك.لـكن مرة أخرى
لـيس من الــواضح أن ذلك يـعـني أن
الـسكـر يـسبب بـالـفعل مـرض الـقلب

أو السكري بصورة مباشرة.
ويــعـد الــدكـتــور لــوك تـابي أســتـاذ
الــفــســيــولــوجـي بــجــامــعــة لـوزان
واحدا من الـعديد من الـعلـماء الذين
يـــرون أن الــســـبب الــرئـــيــسي وراء
أمراض السكري والسمنة وارتفاع
ضـغط الــدم هـو اجلـرعــات الـزائـدة
من الـســعـرات احلــراريـة وأن مـادة
الــســكــر هي مــكــون واحــد فــقط من
ذلك.ويقـول تابي: "اكـتسـاب جرعات
من الـــطـــاقــــة بـــصـــورة أكـــبـــر دون
تـخـلص اجلـسم مـنـهـا سـوف يـؤدي
ــــدى الـــبــــعـــيـــد إلـى تـــراكم عـــلى ا
الـــدهـــون ومــقـــاومـــة األنــســـولــ

والـــكـــبــد الـــدهـــنـي مــهـــمـــا كـــانت
Ê“«u?ð."مـكـونـــــات الــنـظـام الـغـذائي
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ـا يـكـون من الــصـعب تـخـيل ذلك ر
اآلن لـــــكـن الـــــبـــــشــــــر في وقـت من
األوقـــات كــانــوا يـــحــصـــلــون عــلى
السكر لبضـعة أشهر فقط في العام
وذلك في موسم نضج الفاكهة. فقبل
نحو  80ألف سنة كان البشر الذين
يــعـــتــمــدون عــلى صــيــد الــفــرائس
يـتنـاولـون الفـاكـهـة بشـكل عـشوائي
وغــيـــر مـــســتـــمــر عـــنـــدمــا كـــانــوا

يتنافسون على ذلك مع الطيور.
واآلن يــأتــيــنـا الــســكــر طــوال أيـام
السنة وبسـهولة أكثر لـكن غالبا ما
يكون ذا قيـمة غذائية أقل من خالل
تــنـاول مــشـروب غــازي عـلى ســبـيل

ثال. ا
ـا نـدرك بـبـسـاطـة أن جـرعـاتـنـا ور
احلــالـــيـــة من الـــســـكـــر أقل فـــائــدة
للصحة مـقارنة بحيـاة أجدادنا. فقد
أصــبح الـســكـر الــيـوم الــعـدو األول
للـصـحة الـعامـة وبـاتت احلكـومات
تــفـرض عــلى اســتــهالكه مــزيـدا من
الــضــرائب كـمــا يــنــصـحــنــا بـعض
اخلــبـــراء بــأن نـــلـــغــيه تـــمـــامــا من

أنظمتنا الغذائية.
لـــكن حـــتى اآلن يـــواجه الـــعــلـــمــاء
صعوبة إلثـبات تأثيـره السلبي على
صـحـتـنــا وهـنـاك أيـضـا مـنـاقـشـات
مــســتـــمــرة تــفـــيــد بـــأن تــشــويه أو
"شيطـنة" نـوع واحد من الطـعام أمر
له مـــخـــاطـــره وقـــد يـــدفـــعـــنـــا إلى
اجملـــازفـــة بـــالـــتـــخـــلص من بـــعض

األغذية الضرورية في حياتنا.
ويـشـمـل مـصـطـلح "الــسـكـر" أنـواعـا
ـائــدة ومـواد عــديـدة مــثل ســكــر ا
الــتـــحــلـــيــة والـــعـــسل وعــصـــائــر
الفـاكهة لـكنه في الـغالب يـشير إلى
ـادة الـتي تُـسـتـخلـص وتنـقى تـلك ا
ـشــروبـات لــتـضــاف إلى الــغــذاء وا
لـتـحـسـ مـذاقـهـا.لـكن الـسـكـر يـعـد
مـصـطـلـحـا فضـفـاضـا لـلـتـعـبـير عن
ركـبة الكـربـوهيـدرات البـسـيطـة وا
والـتي تتـحـلل خالل عـملـيـة الـهضم
لـــتـــتـــحـــول إلى مـــادة اجلـــلـــوكـــوز
وتـسـتخـدمـهـا كل خـلـيـة في اجلـسد

لتوليد الطاقة وتغذية الدماغ.
ــركــبــة وتـــشــمل الــكــربـــوهــيــدات ا
احلـــــبـــــوب واخلـــــضـــــراوات أمـــــا
الكربوهيدرات الـبسيطة وهي أكثر
ســهـــولــة في الــهـــضم واألســرع في
إطـالق الـــســـكـــر فـي مـــجـــرى الـــدم
وجودة بشكل فتتضمن السكريات ا
طبـيعي في األغـذية الـتي نتـناولـها
في صــــورة فـــركــــتــــوز ولـــكــــتـــوز
وســكـروز وغــلــوكـوز وغــيــرهـا من
ـواد الـسـكـريـة األخـرى مـثـلـمـا قد ا
ُـــحـــلّى جنـــد فـي مـــشـــروب الـــذرة ا
ـركـز الــذي يـصــنـعه بــالـفــركـتــوز ا
اإلنـسـان بنـفـسه لـيـضـيف إلـيه هذه
ادة الـسكـريـة.قبل الـقرن الـسادس ا
عشر كان األغنياء فقط من يستطيع

أن يتـحمل تـكلفـة شراء الـسكـر لكنه
أصـبح مـتـاحـا بشـكل أكـبـر من خالل
حــــركــــة الــــتـــــجــــارة في احلــــقــــبــــة
االســـــتـــــعــــمـــــاريـــــة. ثم فـي فـــــتــــرة
اضي أدى الـسـتيـنـيـات من الـقـرن ا
تطور عمـليات حتويل الـغلوكوز إلى
فــركـــتــوز إلى ابــتــكــار شــراب الــذرة
ُحلّى بالـفركتوز وهـو شراب مركز ا

من الغلوكوز والفركتوز معا.
وهذا اخلـلـيط القـوي هـو الذي يـعده
الـكـثـيــر من خـبـراء الـصـحـة الـعـامـة
الـنوع األكـثـر تدمـيـرا لـلصـحـة وهو
أيـضا مـا يـفكـر فـيه كـثيـر من الـناس
فـي أمـريــكــا عـنــدمــا يــذكـرون كــلــمـة

"سكر".
وقد تـضـاعف استـهالك شـراب الذرة
ــركـز عـشـرات ُـحــلّى بـالـفــركـتـوز ا ا
ـــتـــحـــدة في ـــرات فـي الــواليـــات ا ا
الـــفــتـــرة مــا بــ  1970 إلى 1990
أكـثـر من أي نـوع آخـر من األطـعـمـة.
ويـشـيـر بـاحثـون إلى أن ذلـك يعـكس
زيادة مـعدالت اإلصـابة بـالسـمنة في
ــتــحــدة. جــمــيع أنــحــاء الــواليــات ا
ــــــــا يــــــــعــــــــود ذلـك إلـى أن ذلك ور
شـروب ال يـؤدي إلى زيادة هـرمون ا
سؤول عن اللـبتـ وهو الـهرمـون ا

شعورنا بالشبع.
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ـشـروبــات الـســكـريـة ومــنـهـا لــكن ا
ُـحـلّى بــالـفـركـتـوز مـشــروب الـذرة ا
كانـت وال تزال مـحل دراسـات عـديدة
تــبــحـث في تــأثــيــرات الــســكــر عــلى
صـحــة اإلنـسـان.وقـد تــوصل حتـلـيل
مـوسع شـمل  88دراسـة إلى وجـود
عالقــة مـا بـ اســتـهالك مــشـروبـات
ســـكـــريـــة وزيــادة وزن اجلـــسم.لـــكن
الــبـاحـثــ خـلـصــوا إلى أنه بـيــنـمـا
ـشـروبـات تـزايـدت مـعــدالت تـنـاول ا
ــضـاف بـجـانب الـغــازيـة والـسـكـر ا
زيـادة معـدالت الـسمـنـة في الـواليات
تحدة فإن البيانات عبرت فقط عن ا
وجــود عـالقــة فــضــفــاضــة بــ تــلك
ـشـروبـات وبـ الـسـمـنـة.وال يتـفق ا
ُـحـلّى اجلـمـيع بــأن مـشـروب الـذرة ا
ـــركــز هـــو الـــســبب بــالـــفـــركــتـــوز ا
الـــرئــيـــسي وراء أزمـــة الــبـــدانــة في
أمـريـكا. ويـشـيـر بـعض اخلـبراء إلى
أن اســتــهالك الــسـكــر بــات يــتـراجع
ـــاضي في بـــعض خالل الـــعـــــــقـــد ا
الـــدول - ومـن بـــيـــنــــــهـــا الـــواليــات
تحدة- حـتى في ظل زيادة معدالت ا

السمنة.
وهـــنــــاك أمـــراض مـــثـل الـــســــمـــنـــة
والسكـري انتـشرت بـشكل وبائي في
مــنـــاطق تــعـــرف بــقـــلــة اســـتــخــدام
ُــحـلّى بــالـفــركـتـوز مــشـروب الـذرة ا
ُـركـز أو عـدم وجـوده من األسـاس ا

مثل أستراليا وأوروبا.
ـشـروب ولـيس مـشــروب الـذرة هـو ا
الـســكـري الـوحـيـد الــذي يُـنـظـر إلـيه
ضـافة ـواد السـكريـة ا كمـشكـلـة فا

للدماغ.
وأشـــار أيــــضـــا إلى أن األشـــخـــاص
الـذين يتـنـاولون مـشـروب سـكـري

يـومـيـا تـقـدمت أدمـغـتـهم في الـعـمر
ـعـدل سـنتـ مـقـارنـة بـاألشـخاص
ـــشـــروبــات الــذيـن ال يــتـــنـــاولـــون ا

السكرية على اإلطالق.
ـا أنه كـان لـكـن بـايس يــقـول إنه طــا
يـــقـــيـس تـــأثـــيـــر تــــنـــاول جـــرعـــات
شروبات الغازية وعـصائر الفاكهة ا
فـــقط فـــإن تـــلك الـــنــتـــائج ال تـــؤكــد
بالضرورة أن السـكر وحده هو الذي

يؤثر على صحة الدماغ.
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ويـقــول بــايس إن األشـخــاص الـذين
ــشـروبـات يــتـنــاولـون الــكـثـيــر من ا
الـغازيـة وعـصائـر الـفاكـهـة قد تـكون
ــاط لـــديـــهم عـــادات غـــذائـــيـــة أو أ
حـيـاتـيـة مـخـتـلـفـة تـؤثـر عـلى صـحة
الـدمــاغ.فـقـد تـوصــلت دراسـة أخـرى
حديـثة إلى أن الـسـكر قـد يسـاعد في
حتــسـ الــذاكــرة واألداء لـدى كــبـار
الـسن. وفي إطـار هـذه الـدراسـة قدم
الــبــاحــثــون مــشـروبــا لــلــمــشــاركـ
يــحـــتــوي عـــلى كـــمــيـــة قـــلــيـــلــة من
الغلوكـوز وطلبوا مـنهم أداء العديد
ــهـام الـتي تــتـعـلق بــاسـتـخـدام من ا
الذاكرة.وكان هناك مشاركون آخرون
قــدم الـــبــاحـــثـــون لــهـم مــشـــروبــا ال
يحـتـوي على اجلـلـوكوز ولـكن مواد
حتـلـيـة صـنـاعـيـة. وقـاس الـبـاحـثون
ـشـاركـ في تلك مـستـوى انـخراط ا
ـــهـــام ومـــســـتـــوى أداء الـــذاكـــرة ا

ونسبة اجملهود الذي بذلوه.
وأشارت نـتائج هـذه الدراسة إلى أن
كن أن يجعل كبار استهالك السكر 
السن أكـثر حمـاسة ونـشاطا في أداء
مهـام صعبـة بكـامل قوتهم ودون أن
يشـعروا أنهم بـذلوا جـهدا كـبيرا في

وجودة بشكل طبيعي في الفاكهة ا في ذلك مادة الفركتوز ا شروبات  أكوالت وا واد التي تستخدم لتحلية ا يشمل السكر أنواعا عديدة من ا


