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نستخـدم طاقة أكثـر في إبقاء حرارة
أجسـامـنا الـداخـليـة مـتوازنـة. ولكن
إذا اضــــطــــرب نـــومـك لـــيـال حـــاول
جتـنب القـيـلولـة في الـنـهار. وال شك
أن الــــنـــعــــاس شيء رائـع إذا كـــانت
احلـرارة مــرتـفــعـة لــكن من األفـضل
ادخار ذلك لـوقت الـليل. قـد تشـجعك
حــرارة اجلــو عــلى تــغــيــيـر عــاداتك
ـــعــتـــاد. ومن وســـلـــوكك الـــيـــومي ا
األفضل أال تفعل ذلك فقد يؤدي هذا
إلى اضـطراب نـومك. حـاول االلـتزام
ــعـــتــاد إلى الــنــوم بــوقـت ذهــابك ا
وافــعل مــا اعــتــدت عــلى فــعــله قــبل
مـــوعــــد الـــنـــوم. كـــذلك حـــافظ عـــلى
الـــــشــــعـــــور بـــــالــــبـــــرودة وتـــــذكــــر

األساسيات. 
واتخـذ اخلطـوات الضـرورية لـلتـأكد
من بــقـاء درجــة حــرارة غـرفــة نـومك
ستطاع خالل الليل. منخفضة قدر ا
أسـدل الـسـتـائـر خالل الـنـهار حـتى
تبعد أشعة الشمس عنها. وتأكد من
إغالق الــنــوافــذ من الــنــاحــيـة الــتي
نـزل حتى ال تدخـلـها الـشمـس من ا
تـدع مـجاال لـلـهـواء الـسـاخن. وافتح
جــمـــيع الــنــوافــذ قـــبل الــتــوجه إلى
الــنــوم حــتـى تــتــســرب الــنــســمـات
ـكـان ومن الـنـصـائح ـنـعـشـة إلى ا ا
الــتـــقـــلـــيل قـــدر اإلمـــكــان مـن فــرش
السـريـر لـكن تأكـد من وجـود بعض
األغــطــيــة قــريــبــة مــنك. واســتــخـدم
الءات القـطـنيـة ألنهـا مفـيدة ألنـها ا
تــســرب الــعــرق. وال تـنـس أن درجـة
احلـــرارة في غـــرفـــة نــومـك ودرجــة
حرارة جـسمك تـميل إلى االنـخفاض

خالل الليل. 
ولذلك فـقد تـسـتيـقظ ليال إذا شـعرت
راوح حـتى بـالـبـرودة. اسـتـخـدام ا
الصـغيـرة منهـا يشـعرك بـالفرق في
اجلو احلـار خـاصة إذا كـانت هـناك
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ــراوح رطــوبــة في اجلــو. وتــعــمل ا
عــلى تــبــخـر الــعــرق وتــسـهـل عـلى
جـســمك احلـفـاظ عــلى درجـة حـرارة

داخلية متوازنة. 
وإن لم تكن لديك مروحة حاول ملء
ــاء ــاء الــســـاخن لــديك  قــواريـــر ا

مثلج بدال من الساخن. 
والـبــديل اآلخـر هــو أن تـبــرد بـعض
جـواربك بـوضـعــهـا في الـثالجـة ثم

ارتدائها. 
اذ إن تـبـريـد أقـدامك يـخفـض حرارة
جسمك كله وحـرارة بشرتك. واخيرا
حـافظ عـلى رطـوبـة جـسـمك بـتـنـاول
ـاء خالل النـهار لكن قدر كافي من ا
جتنب شرب كميات كبيرة قبل موعد

نومك. 
وأنـت طــبــعــا ال تــريـــد االســتــيــقــاظ
عطشان لـكنك أيضا ال تـريد التوجه
ـــــيــــــاه غـــــيـــــر مـــــرة في إلى دورة ا
الساعات األولى من النوم. وأحذروا
شروبـات الغـازية فكـثير مـنها من ا
يــحــتــوي عــلى كــمــيــات كــبــيــرة من
الـكـافـيـ هو مـادة مـثـيـرة لـلـجـهاز
ـركـزي وجتـعــلـنـا أكـثـر الـعــصـبي ا

يقظة. 
وإذا كنت تواجه صـعوبـة في النوم
. فانهض واشغل نفسك بشيء مهد
حـاول الـقـراءة مـثال أو الـكـتـابة أو
حـتى طي جـواربك وتـرتـيـبـهـا  كـما
ــارســة ألــعـاب أن الــنــشــاط خالل 

الفيديو مثير لليقظة.
وعــد إلى الــســريــر حــيـنــمــا تــشــعـر

بالنعاس.
ونــصـــحــوا من وضـع أداة لــقــيــاس
ـكـان الـذي يـنام درجـة احلرارة في ا
س جــبـاهــهم أو فــيه األطــفــال أو 
ـعـرفـة درجة ظـهـورهم أو بطـونـهم 
حرارتهم وإن كانوا يـشعرون بشدة

احلر).
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كـنا نـعـد الـعـدة منـذ غـروب الـشمس
وكـانت الـســطـوح بـ اجلـار قـريـبـة
والتوجـد جـدران عالـيـة كمـا يـحصل
الـيـوم  وكـنا نـعـيش كـعـائـلـة واحدة
بــ جـيـرانــنـا وكـنــا نـتـحــادث عـبـر
اجلـدار البـسـيط ونـتـبـادل االحاديث
ونــقـوم بــالــتـبــادل بــانـواع الــفـواكه
شـروبات الـصـيفـية وال اتـذكر ان وا
احـدا من اوالدنـا ضـايق ولـو بـكـلـمة
بنت اجليران النـنا كنا عـائلة واحدة
االوالد لـــديـــهم الـــغـــيــرة عـــلى بـــنت
اجلـــيـــران  ويـــحـــســـبـــهـــا االخت له
وهكذا كنا ننعم باالمن واالمان وكنا
نـعشق نـومـة الـسـطوح الـتي مـازلـنا
نتذكرها ونحن لها بينما االن الغيت
نازل حتولت اليوم غالبيـة سطوح ا
الى مــــخــــازن او غــــرف اضــــافــــيــــة
والــــــبـــــعـض طــــــورهــــــا وجـــــعـل له
مـــشــــتــــمالت اثــــرت عــــلى عــــمـــران
ها ديـنة وشوهت مـعا وتضاريس ا

مع االسف )
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يــشــار الى الــكــثــيـر مـن دول الـعــالم
تـــعـــانـي هـــذه األيـــام مـــوجـــات حــر
مـــتــفـــاوتـــة  و مع ارتــفـــاع درجــات
احلـرارة  في فـصل الـصـيف تـشـغل
صعوبة احلفاظ على نوم هاد ليال

تفكير كثير من الناس.
ـــواجـــهــة مـــوجـــة احلــر نـــشــر ت و
ـواجـهـة وسـائل اعالمــيـة  نـصــائح 
هذه الـصـعوبـات اكـدت إنهـا تـستـند
إلى اقـتـراحات الـبـروفـيسـور كـيـف
ــديــر الـــســابق لــوحــدة مـــورغــان ا
بــحـــوث الــنــوم في جــامــعــة الفــبــرا
الـبـريـطـانـيـة ولـيـسـا آرتـيس الـتي
تــعــمل في مــجــلـس شــؤون الــنـوم 
ومن هـذه النـصـائح هي (قد يـجـعلك
اجلو احلار تـشعـر بقلـيل من الكسل
خالل الـنـهــار. ويـرجع ذلك إلى أنـنـا

هـذا عـلى صــد الـعـواصف الـتـرابـيـة
واجلافـة ويـقوم بـتـرطيـبـها ويـخفف
مـن وطــاتـــهـــا لـــكن اهـــمـــال احلــزام
االخـــضــر في بــغـــداد واحملــافــظــات
ضاعف العواصف الترابية ودرجات
احلـــرارة ولـــهــذا نـــرى ان الـــعــوائل
الـعـراقـيـة اجتـهت الى بـنـاء وحـدات
ســـــكـــــنـــــيــــــة في اطـــــراف بـــــغـــــداد
واحملـــافــــظــــات كي تــــتــــخــــلص من
الــــعـــواصـف ومــــاتــــخـــلــــفـه انـــواع
الـسيـارات من ابـخـرة وسمـوم تـؤثر
مـسـتـقـبال عـلى صـحـة اطـفـالـنـا وان
ـــنـــاطق الـــبـــنــــاء او الـــشـــراء فـي ا
اخلارجية  تـؤمن لنا اجواء طـبيعية
خـــالــيـــة من الــســـمــوم واخملـــلــفــات
الـطبـيعـيـة والصـنـاعيـة  ولـهذا انـنا
نـرى الـيـوم ان اسـعـار الـعقـارات في
اطراف العاصمة واحملـافظات تشهد
ـا اقــبــاال واســعــا من الــعــوائـل ور
تـــــكـــــون هي االغـــــلـى ســـــعـــــرا رغم
ابــتـعــادهـا عن مــركـز الــعـاصــمـة او

عملنا)  .
ويــضـــيف (ان الــتــطـــور في وســائل
الـتــبـريـد وظـهــور انـواع جـديـدة من
وسـائل الـتـكـيـيف لـلـهـواء او لـشرب
اء بدا يظـهر لنا امـراضا لم نسمع ا
بـــهــا بل تــهــدد االجــيــال الــســابــقــة
فـاتــمـنى ان تـبـادر احلــكـومـات عـلى
عــــودة نـــــظـــــام احلــــزام االخـــــضــــر
لـلــمـحـافـظـة واحلــمـايـة عـلى اجـواء
الــعــاصــمـة واحملــافــظــات ولــكن انـا
شــخــصــيــا ال اعــتــقــد ان احلــكــومـة
شروع احليوي ثل هذا ا ستباشر 
والــصــحي الــذي يــؤمـن لــنــا اجـواء
صحـية  وتـصد الـعواصف الـترابـية

دن) والغبار عن ا
ام مـهـند 75 عـامـا ام لـعـشـرة ابـنـاء
تقول (مـا اجمل ايام الـسطح والنوم
فـيه في لـيالي الـصـيف الالهـبـة ايام
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أكـــدت جلــنـــة الــبــيـــئــة في مـــجــلس
مــحـافــظـة ديــالى  فــقـدان %70 من
ـدن  على االحزمـة اخلـضراء حـول ا

اضية.  مدار الســـــنوات الـ16 ا
وقـــالت رئـــيس جلـــنـــة الــبـــيـــئــة في
اجملـلـس جنـاة الــطـائي لـ  (الــزمـان)
امس إن (اغــلب مــدن ديـالى ومــنــهـا
بعـقوبـة كانت تتـميـز بوجـود أحزمة
خـضـراء حـولــهـا وهي غـابـات جـرى
ــلف إنــشــاؤهــا مــنــذ عــقــود لــدعم ا

البيئي) . 
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وأضــــافت الــــطــــائي أن (االحــــزمـــة
اخلضراء فقدت %70 من مساحتها
ـاضـية عـلى مـدار الـسـنوات الـ 16ا
بـــســــبب الــــتــــجـــاوزات واحلــــرائق
والـتـجـريف)  الفـتـة الى ان (تـقـلص
مساحة االحزمة اخلـضراء اثر سلبا
عـــــلى مـــــلف الـــــبـــــيــــئـــــة خـــــاصــــة
بــالــســــــــــنــوات االخـيــرة ) . ودعت
رئيس جلنة البيئة في مجلس ديالى
الى  (ضـرورة إعادة إحـيـاء االحـزمة
اخلــضــراء من خالل انــشــاء غــابـات

ساحات كبيرة للمساهمة جديدة و
لف البيئي) .  في دعم ا

الى ذلك قـال عــضـو مـجــلس نـاحـيـة
مــنـدلـي في مـحــافــظـة ديــالى ســتـار
نـعــمـان  لـ ( الـزمــان )  إن (نـاحـيـة
ياه مندلي شرقـي ديالى ال تصلـها ا
الـصاحلـة لـلـشرب مـنـذ فـترة طـويـلة
احلة وتعتمد على مياه نهر كنكير ا
والتي تنحـدر من احلدود االيرانية)
مبـينـاً أن (الـناحـية والـتي يسـكنـها
50-45 الف نــسـمـة تــعـتــمـد عـلى 5
آبـــار ارتــوازيـــة فــقـط مــربـــوطــة مع
االســالــة كــذلـك مــيــاه الــتـــحــلــيــة).
قـبلة أن  (الفـترة ا وأضاف نعـمان  
ستشـهد حفر  11بئراً جـديداً بكـلفة
تــتــجـاوز الـ 100مــلــيــون ديــنـار ) 
داعــيـــا اجلـــهـــات احلـــكـــومــيـــة الى
(ضـــرورة االلــــتــــفــــات الى مــــنــــدلي
ـيــاه الـصــاحلـة لــلـشـرب وايــصـال ا
الـيـهـا إلنــقـاذ اهـالـيـهـا من مـحـطـات
التحلية ومـياه اآلبار ) .واكد النائب
عن مـــحــافــظــة ديــالى عــبــد اخلــالق
ــتــوتــرة ــنــاطق ا الــعــزاوي  بــان ا
امـنــيـا في احملـافــظـة لن تــسـتـقـر اال

باالعتماد عـلى البيئة اجملـتمـــــــعية
كسـالح في كشف اخلـاليا االرهـابـية

النائمة .  
dðuð oÞUM

وقـال الــعـزاوي لـ (الــزمـان) امس ان
(ديــالـى تــعــاني مـن وجــود مــنــاطق
متـوترة امنـيا بـسبب نـشاط اخلاليا
النـائـمة ورغم جـهود الـقـوى االمنـية
اال ان اخلـروقــات ال تـزال مــسـتــمـرة
وهـي حتـــصـــد بـــ فـــتـــرة واخـــرى
ارواح ابـريــاء). واضـاف الــعـزاوي 
توترة امنيا في ديالى ناطق ا ان (ا
لن تستقر اال من خالل االعتماد على
بــيـئــتـهــا اجملـتــمـعــيـة عــبـر تــطـويع
ــنــظـــومــة االمــنــيــة ابــنــائــهـــا في ا
ليكونوا سالحا قويا في كشف وقتل
اخلاليا النائمـة باالضافة الى مسك
مــنـــاطـــقـــهم بـــاعـــتـــبــارهـم االعــرف
بجغرافية االرض) . واشار العزاوي
الى ان  (نـداءتـنـا لـلـقـيـادات االمـنـية
الـــعــلــيـــا في بــغـــداد بــضــرورة دعم
ــنــاطق الــبــيــئــة اجملــتــمــعــيــة في ا
ـتـوتـرة ودفع ابـنـائـهـا لـلـتطـوع لم ا
جتـد حـتى االن اذانــا صـاغـيـة حـتى

ـــســـتــمـــر في االن رغـم نــزف الـــدم ا
ـنــاطق) . واكـد الــنـائب عن بـعـض ا
ديـالى   ان  (امـن  مـحـافــظـة ديـالى
مفـتاح امن بـغداد وتـعزيـزه سيـكون
له نـــتــائج ايــجــابــيــة فــــي مــنــاطق

واسعة لدرء مخاطر االرهاب) . 
مـن جـــهـــته طـــالب رئـــيس مـــجـــلس
محافظـة ديالى علي الدايني  وزارة
الــصـــحــة بــحــسم مــلف مــا اســمــاه

جوهرة بعقوبة. 
ان وقــــال الـــــدايــــني لــ (الـــــزمــــان) 
(مـشــروع بـنـاء  مــسـتـشـفـى مـتـطـور
بــــســــعـــة 400 ســــريــــر مع مــــراكـــز
شاريع تخصـصية في بـعقوبـة من ا
همة في ديالى والـتي تعاني تلكؤاً ا
مزمـناً في اجنـازها مـنذ 10 سنوات

متتالية) . 
ــســتـشــفى ان (ا واضــاف الــدايــني 
ـنـفذة الـتركي نـسـبـته الى الـشركـة ا
ـــثل جــوهــرة مــشـــاريع بــعــقــوبــة
وسيـودي الى نقـلة نـوعية في االداء
الــصـحي بـعــمـوم ديــالى)  مـطــالـبـا
وزارة الــــصــــحـــة بـ  (حــــسم مــــلـــفه
ومــعـــاجلــة كـــافــة الـــعــراقـــيل الــتي

حتـــــــوول دون اجنــــــازه) . واشــــــار
رئيـس مجـلس ديـالى الى ان  (بـقاء
ـدة 10 ـسـتـشــفى مـجـرد اطالل و ا
ســنــوات مــتـتــالــيــة تـكــلف خــزيــنـة
الــدولــة مــلـيــارات الــدنــانـيــر نــظـرا
ـــواد بــســبب ــبــاني وا النــدثـــاره ا
ـسـتـمـر) . تـأثــيـر االنـواء اجلـويــة ا
ـــجـــلس الـى ذلك طـــالب عــــضـــو  
ـركـزية مـحافـظـة ديالى احلـكـومة ا
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دهوك

ياه ثقيلة على النقل أو االستخراج لذا يتم التحكم في معظم تعد ا
كـمـيـاتـها ضـمـن أحـواض األنـهار ويـتـم نـقـلهـا إلـى حـد كـبيـر بـفـعل
كن أن شتـركة ب أحـواض األنهار  اجلاذبيـة ولكن التـحويالت ا

تقدم حلوالً حلاالت النقص احمللية. 
ــثـال تــبـني الــصـ حــالـيــاً شـبـكــة من األقــنـــــــيـة فــعـلى ســبـيل ا
ـــيــاه من نــظـــام نــهــر يـــانغ تــسـي من اجلــنــوب واألنـــابــيب لـــنــقل ا
مطـــــــر إلى مناطق قاحلة في الشمال حيث أصبحت مياه النهر ا
ياه اجلـوفية االحــــتياطية األصفر تستعمل بـالكامل وطبقـــــــات ا
ـشـروع عـشـرات الـباليـ من تـضخ بـإفـراط هـنـاك. سـوف يـكـلف ا

الدوالرات. 
اثـلـة اقتـرحت احلـكـومة الـهـنديـة إنـشاء مـشـروع حتى وبـصـورة 
وسـمـيـة في شمـال الـهـند إلى ـاء من األنـهـار ا أكـبـر حجـمـاً لـنقل ا

ناطق اجلنوبية والغربية القاحلة.  ا
ــيـاه من نــهـر الـكــونـغـو إلى وقـد نــوقـشت أفـكــار أخـرى لـتــحـويل ا
الـداخل الـصـحراوي فـيـهـا ومن األنـهار الـشـمـالـية االسـتـوائـية في

أستراليا إلى مناطق الداخل الصحراوية. 
إن هـذه اخلـطط مـكـلـفـة للـغـايـة. ونـقل احملـاصـيل أقل كـلـفة عـن نقل

ياه الالزمة لزراعتها.  ا
ـياه وبـالتـالي فإن الـعالم يـخفـف بصـورة متـزايدة من حـدة أزمات ا
ياه عـلى شكل مواد غـذائية. يسـمي علماء احملليـة من خالل "نقل" ا

ياه االفتراضية".  االقتصاد هذه جتارة "ا
ــيــاه الـتي ـئــة من ا يــتم تــصــديـر كــمــيــة تـصل إلـى حـوالي 15 بــا
يـسـتــهـلـكـهــا الـبـشـر فـي جـمـــــــيع أنـحــاء الـعـالم عــلى شـكل مـيـاه

افتراضية. 
هذه الـتجـارة أساسـية لضـمان بـقاء بـلدان في الـشرق األوسط مثل

مصر واجلزائر واألردن.
ـياه االفتراضية إلى مـنطقة الشرق ويتم استيراد كـميات أكبر من ا

تدفقة من نهر النيل.  ياه ا األوسط في كل سنة تزيد عن ا
ـيـاه االفــتـراضـيــة النـدلـعـت عـلى األرجح احلـروب ومن دون هــذه ا

ياه.  حول ا
إن بعض الـبـلـدان تـعـتـبر مـصـدرة رئـيـسـيـة للـمـيـاه االفـتـراضـية ال
ـتـحـدة وأســتـرالـيـا وكـنــدا. في حـ أن بـلـدانـاً سـيـمـا الــواليـات ا
أخـرى وتـشـمل معـظم الـدول األوروبـــــــيـة تعـتـبـر مسـتـوردة لـهذه

ياه.  ا
ـثـال تسـتـورد مـا يقـدر بـنـحو 40 ـتـحـدة على سـبـيل ا ـمـلـكة ا فـا
يـاه االفتـراضية في كل عـام ومعـظمـها على كيـلومـترا مـكعبـاً من ا

شكل محاصيل غذائية. 
ـيـاه االفـتـراضـية أمـر حـيـوي لـتـغـذيـة الـعالم وفي حـ أن جتـارة ا
فـإنـها تـخـلق مـواطن ضـعف من احملتـمل أن تـتـكـثف وسط اخملاوف

تزايدة بشأن األمن الغذائي.  ا
ـتحدة عـلى رغبـتها في فهل سـتبـقى دول مثل أستـراليـا والواليات ا
ـيـاه من أجل زراعـة احملـاصـيـل الـتي تـسـتــهـلك كـمــيـة كـبـيــرة من ا

التصدير?
ياه ياه االفتراضية بالقدرة على حتويل النقص في ا تتميز جتارة ا

ية.  احمللية إلى أزمات غذائية عا
واد الـغذائية في ومن األسباب الهـامة لالرتفاع احلـاد في أسعار ا
الـــعـــالـم في عـــامي 2007 و2008 كــــان حـــصـــول اجلــــفـــاف في
أسـتـرالـيـا الـتي كـانت في الـسـابق أكـبـر مـصـدِّر صافٍ فـي العـالم

للمياه االفتراضية. 
أدى عدم هطول األمطار في منطقتها الزراعية الرئيسية أي حوض
نـهـر مـوراي- دارلـيــــــنغ إلى تـخـفـيض صـادراتـها مـن احملاصـيل
ـا في ذلك ـيـاه -  الـغــذائــــــــيـة الـتي حتـتـاج كـمـيـات كـبـيـرة من ا

ئة.  األرز والسكر والقمح  –بنسبة زادت عن 50 با
ـناخ أن يـفاقم األمـور من خالل زيادة الـطلب وخفض كن لـتغـير ا

ياه االفتراضية.  إمداد ا
ـمطـرة في الـعالم نـاطق ا يـتـنبـأ العـلـماء أن ذلـك سوف يـجـعل من ا
ناطق اجلافـة ستصبح أكثر تـعرضاً لهـطول األمطار في حـ أن ا

أكثر جفافا. 
ـياه في معـظمه من أجل وفي البـلدان اجلـافة سـيكـون الطـلب على ا

ري احملاصيل.

بــالــكــشف عن مــصــيـر تــعــويــضـات
تضررين من الـسيول التي ضربت ا
احملـــافــــظـــة خالل فــــصل الــــشـــتـــاء

اضي.  ا
وقال عـضـو اجمللس كـر اجلـبوري
لـ  (الــزمــان)   إن  (الــســيــول الــتي
ضربت مـحافـظة ديـالى خالل موسم
ــاضـي احلــقـت اضــراراً الـــشـــتـــاء ا
جــســـيـــمـــة بــ اعـــداد كـــبــيـــرة من
ـناطق مـنها واطـن في مخـتلف ا ا
قزانية ومندلي والساكن على طول
ســـاحل نـــهـــر ديــالـى)  مــبـــيـــنــا أن
ـــزارعــ ـــتـــضــرريـن من ا (اغـــلب ا
واصـــحـــاب احلـــقــول احلـــيـــوانـــيــة

كالدواجن واسماك) .
وأضــاف اجلـبــوري  أن (احلــكــومـة
ــــركــــزيـــــة حتــــدثت وقـــــتــــذاك عن ا
تــعـــويــضــات لــلــمــتــضــررين ولــكن
ــلف دُفن ــؤشــرات تــبـ ان هــذا ا ا
واصبح في طي الـنسـيان)  مـطالـبا
بـ ( الـــــكـــــشف عـن مــــصـــــيـــــر تـــــلك
الــتـــعـــويـــضـــات وتـــســـريع الـــيــات
ـتضـررين للـتخـفيف ايصـالهـا الى ا

عن خسائرهم ومعاناتهم ) .
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حتــمــيـــصــهــا في مــقـالة جــافــة قــبل

تناولها.
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إن تبريد حبوب القهوة سواء أكانت
كاملة أو مطحونة سوف يتسبب في
ـا يـجـعل مـذاق هذا تـكثـيف مـائي 
ـــشــروب غـــيــر مـــســتـــســـاغ يــجب ا
االحــتــفــاظ بــحــبــوب الــقــهــوة داخل
حــاويــة مــحـــكــمــة اإلغالق في درجــة

حرارة الغرفة.
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ــنـــتــجــات في حـــ أن كــثــيـــرا من ا
تــصــبـح أكــثــر جــودة حلـــفــظــهــا في
الــبــراد إال أنـه من األفــضـل تــخــزين
الطماطم على الطاولة إن تبريد ثمار
الطماطم (البـندورة) الكامـلة يجردها
من الـنـكـهـة ويـجــعل تـكـويـنـهـا قـلـيل

الدسم.
وإذا كــانـت الــطــمـــاطم ال تـــزال غــيــر
ــكن تــركـهــا عــلى حــافـة نــاضـجــة 
نـــــــــافـذة مـشــمــــــــــسـة فـإذا بـدأت
تـــفـــرط فـي الـــنـــضج فــــمن األفـــضل
كن بـعدئـذ تخـزينـها في طبـخهـا و

البراد.
10 - التفاح

ال يـوجـد مـا يـدعـو حلـفظ الـتـفـاح في
الــبـراد مــا لم يــكن الــبــعض يــفـضل
تــــــــنـــــــــــــــــاولـه بـــــــاردا إن حــــــــفظ
التفـــــــــاح في البراد يؤدي إلى كسر
كن هشـاشـته احملبـــــــــــبـة بل إنه 
ترك التفاح على منــــــــــضدة لبضعة
أسابيع دون أن يـعــــــــطب ولكن إذا
ـــــــــــــدة عن ذلك كـــانت ســـتـــطـــول ا
وهـو أمـر مـسـتـبـــــــــــــعد فـيــــــمـكن
وضعه فـي البـراد جملـرد إطــــــــــــالة

صالحيته لفترة أطول.

ÊU e « ≠ ÊbM
يهتم الكثـيرون خالل مواسم الصيف
بــتــنـظــيم الــثـالجـة  كـي تـتــسع لــكل
ـشــروبـات الـتي ـواد الــغـذائـيــة وا ا
كن أن تتـلف ولكن يجب مـعرفة أن
ـكن استـعـمالـهـا كدوالب الثالجـة ال 
كن أيضا أن يترك فيها تخزين وال 

دة  طويلة. األطعمة 
وبحـسب خـبـراء فإن مـا يـجب حـفظه
في الثالجة هو الـلحوم أو مـنتجات
ـواد األلـبـان أو الـعــديـد من أنـواع ا
ـنزل الغـذائـيـة الـتي  إعدادهـا بـا
ويــجب مــراعــاة أن بــعض األطــعــمــة
تـفــقـد بــالـفـعـل نـضـارتــهـا  وذلك ألن
ـا يـقـلل من نـكـهـتـها أو جتـميـدهـا ر

يغير من نسيجها.
وفي الـــواقع إن تـــخـــزين األطـــعـــمــة
كن التاليـة في درجة حرارة الـغرفة 
أن يساعد في جتنب إهدار الكثير من

مكوناتها اجليدة عن غير قصد.
WÞUD³ « ≠1

من األفــضل تــخـــزين الــبــطــاطس في
بــيـئــة مـظــلــمـة وبــاردة يــؤدي حـفظ
الـبـطــاطس في الـبـراد إلـى جتـمـدهـا
كـون النـشا وبالـتالي يـلحق ضـرراً 
ا يتسبب في نسيج في البطاطس 
غشائي غيـر مريح لألكل كمـا يتحول
ـا يؤثر النـشا إلى سـكر في الـبراد 
بـــشـــكل أكـــبـــر عـــلى مـــذاق ونـــكـــهــة

البطاطس.
qB³ «≠2

يتـعرض الـبصل لـلتـلف بسـرعة أكـبر
ـــطـــبخ في الـــبـــراد مـــنـه عـــلى رف ا
ويـطـال الـعـفن قـشـور الـبـصل بـداخل
ــكن تـدارك الـبــراد سـريــعــا قـبل أن 
األمر ومن األفضل تـخزينه في درجة
حـرارة الـغـرفة ولـكـن يجـب أن يـكون

ـبـاشرة بـعيـدا عن أشـعـة الـشـمس ا
ـجـرد تـقـشـيـر البـصـل وتـقطـيـعه و
فــسـوف يــحــتـاج إلـى تـبــريــده ولـذا
ـكن وضـعه في كـيس قـابل لـلـغـلق

قبل حفظه في درج اخلضار.
3≠ الثوم

يـفقـد الـثـوم نـكهـته عـنـد تـخـزينه في
البـراد ولـلحـفاظ عـلى طـعمه الالذع

يـفــضل االحــتـفــاظ به في وعــاء بـارد
وجاف مع بعض التهوية.

ويـعـتـبـر الـكــيس الـورقي مـثـالـيـا في
هـذه احلـالـة ولـكن يـظل الـثـوم قـابال
ــجـرد فــدغ الــرأس ولـذا لــلـتــحــلل 
يـنبـغي اسـتـخـدام فـصـوص الـثـــــوم

في غضون 10 أيام.
4 -البطيخ والشمام

من أجل مـــذاق أفــضل يــتـم تــخــزين

ËœU u _« ≠11
ـا يـكـون من الــصـعب رصـد ثـمـرة ر
األفوكـادو في ذروة نـضجـها وهي ال
تكـون جيـدة عنـدمـا تكـون في مرحـلة
بــ قـــاســيــة جــدا أو نـــاعــمــة جــدا
ويشبه تناول األفوكادو الناضج مثل
الــعض فـي الــبــطــاطــا الــنــيــئــة أمــا
األفـــوكـــادو الـــنـــاضج يـــبـــدو طـــريــا
ومـــــســــودا ولـــــكـن يــــفـــــضل حـــــفظ
األفوكادو في الـبراد إذا كانت الـثمار
النـاضـجة ولـن يتم تـنـاولهـا إال بـعد

بضعة أيام.
 u² « -12 

ال يبـقى الـتـوت بـحالـة لـفـترة طـويـلة
ـثالي بـعد جـمـعه لـذلك فـإن الـقـرار ا
هو شراؤه في نفس يـوم تناوله بدال

من تخزينه.
يجب حفظ التـوت في البراد ولكن ال
يــنـصح بــتــركه لــفـتــرة طــويــلـة ألنه
ــجـرد أن يــتـعــفن بــسـرعــة كــبـيــرة 
يـصـيـبه الـبـلل ولـذلك يـنـصح أيـضـا
بــعــدم غــسل كل كــمــيــة الــتــوت قــبل

تخزينها.
ÈuM « W¹œUŠ√ t «u  ≠13

ــــطـــلـق عـــلـى الـــبــــرقــــوق واخلـــوخ يُ
شمش اسم غير شائع والنكتارين وا
هـو احلَـسْلُ ويـعـني الـفـواكه أحـاديـة
الـنـوى والـتي تـنـضج بـشـكل أفـضل
في درجة حـرارة الغـرفـة ويعـد قرارا
طيـبا أن يـتم حفـظهـا في كيس ورقي

نضدة. على ا
كن لـلـثالجـة احلفـاظ عـلى الفـاكـهة
الناضجـة بالفـعل لبضـعة أيام ولكن
يــجب تــذكــر أن الــفــاكــهـة ال تــنــضج
بـشـكل جـيـد بــداخـلـهـا  وأنه يـفـضل

التخزين إذا  تقـطيع الفاكهة أو 
طهي اخلضراوات.

تصلب عن طريق تـسخ الزجاجة ا
في إناء به ماء دافئ.

e³)« -6
يكـون اخلبـز قـابال للـتـلف بشـكل عام
نــســبــيــا فـــهــو ال يــدوم طــويال قــبل
الـتـعــفن ويـضع الـبــعض اخلـبـز في
ــو ـــنـع  الـــبــراد 
ـــــا الـــــعــــــفن ور
يسـاعـد هـذا نـوعا
فــي أن يـــــــــــــــــــفـي
بــالـغــرض ولــكن
تـــبـــريـــد اخلـــبـــز
ـكن يجـفـفه فال 
االســـتــمـــتـــاع به

على أية حال.
ويــــــــــــنــــــــــــصـح
بـتـخزيـن اخلـبز
في درج اخلــبــز
أو في حــــجـــرة
ـــؤن أمــا إذا ا
كـــــان هــــــنـــــاك
حــــــاجـــــــة إلى
إطــالــة عــمـره
فــــــــــــيـــــــــــجـب
جتـــــمــــــيـــــده ثم

تقطيعه أوال بأول حسب احلاجة.
 «d J*«≠7

ــكـســرات أن يــطـيل ـكـن لـتــبــريـد ا
عمرهـا عن خالل منع تـزجن الزيوت
لـــكـن عـــلى الــــرغم من ذلـك ال يـــرغب
ـكسـرات مـثلـجة البـعض في تـناول ا
ألنـهـا في هـذه احلـالـة تمـيـل إلى فـقد
ـميـزة فضال عن أنهـا أكثر نكهـتها ا
قـابـلـيـة المــتـصـاص روائح األطـعـمـة
األخـــــرى في الـــــبـــــراد. من األفـــــضل
كسـرات في حاويـة محـكمة تخزيـن ا
اإلغالق عند درجة حـرارة الغرفة أما

الكـنتـالوب والـبطـيخ والشـمام كـاملة
قبل التقطيع في درجة حرارة الغرفة.
وتشـير بـعض األبـحاث إلى أن وضع
البطيخ في البـراد سيؤدي إلى تقليل
مـــحـــتــــواه من مـــضـــادات األكـــســـدة
بــســرعــة أكــبـر لــذا فــإن تــنــاوله في
درجــة حـــرارة الــغـــرفــة يـــجــعـل تــلك

الفـاكـهـة صـحيـة أكـثـر وبـعد
تــقــطـــيــعــهــا ال يـــجب أن تــزيــد مــدة
تـخــزيـنـهــا في الـبــراد ألكـثـر من 3-4

أيام.
q F «≠5

يتبلـور العسل عند حـفظه في البراد
ويــصـــبح مــحـــبــبــا ويـــصل إلى حــد

التجمد ولذلك يصعب استعماله.
يحتفظ العـسل بجودته لفـترة طويلة
ـا يــتم تـخــزيــنه في درجـة حـقــا طــا
كـن تسييل العسل حرارة الغرفة و
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وصف مواطـنـون ايام نـومة الـسطح
ـــــــدة الـذهـبــــــــــية في بـالفـتـرة وا
بــــغــــداد والـــعـــــــــــراق وقــــالـــوا في
احاديث لـ ( الزمان ) ان ( النوم على
السطوح هو الصحـة بامتياز وتعيد
لــنـا ذكــريـات الــزمن اجلـمــيل والـتي
اطلق عليهـا بالفترة الـذهبية قبل ان
ـيكـانـيكي تـتعـدد وسائـل التـبـريد  ا
والــكــهــربــائي الــتـي صــار غــالــبــيـة
ـواطـنـ يـعـتـمـدها فـي الـنوم لـيال ا
ونـهـارا  وقـال عـدنـان الـربـيـعي  76
متـقاعـد (ال اعتقـد ان اي شخص في
عـمـرنـا عــنـدمـا يـسـتـذكـر ايـام نـومـة
ــا يــبــكي الــســطــوح اليــحــزن او ر
لشدة احلنـ الى تلك االيام فانا من
ســكـنـة مـنـطــقـة الـعـطـيــفـيـة بـبـغـداد
وكانت العـائلـة في فترة الـستيـنيات
والـسـبـعـيــنـات تـصـعـد الى الـسـطح
ـاء على وقت الـغـروب فتـبـدا بـرش ا
ارضـيــة الـسـطح الـتـي كـانت تـفـرش
ادة اجلـميـد واللـ وبعض انواع
احلشائش اجلـافة  او تفـرش بحجر
الطابوق عكس مايستخدم اليوم في
رمر ارضيـة السطح هـو الكـاشي وا
اء وزائيك وتقوم الـعائلة برش ا وا
عـلى ارضـيـة الـسـطح فـتـفـوح مـنـهـا
رائـحة الـطـ الـطـيبـة الـتي سـنـبقى
نشـتاق لهـا مهـما طال عـمرنـا  وبعد
سـاعـة تقـوم الـعـائـلة بـفـرش مـعدات
ـصـنـوعـة من الـنـوم وهي االفـرشـة ا
ـــصــنــوعه من الــقـــطن والــوســادة ا
الريش وتـغطى بـالشـرشف اخلفـيفة
التي سرعان مـاتبرد عنـدما تتعرض
ـسـتـلـزمات لـلـهـواء وتـعد الـعـائـلـة ا
ـــفـــخــورة االخــرى مـــثـل الـــتـــنــكـه ا
ـاء الصالح للشرب اخلاصة بحفظ ا
والـــتي ســــرعـــان مــــاتـــكــــون بـــاردة
وصــــحــــيــــة وكــــذلك اعــــداد بــــعض

ـاكــوالت الـبـاردة كـالــرقي والـعـنب ا
وتـــــغــــطـى بــــشـــــرشـف خــــوفـــــا من
احلــشــرات  وكـانـت بـعـض االهـالي
تــســـتـــخـــدم شـــرشف (الـــكــلـه وهــو
شــرشف خـــفــيف جــدا يــوضع فــوق
ســـريــــر اخلـــشب او احلـــديـــد وهـــو
يحمـينـا من البعـوض الليـلي وهكذا
عـنــدمـا تـذهب لـلــفـراش جتـده بـاردا
ومريحا لتغط بنوم عميق وتستيقظ
وانت بـا صـحـة وعـافـيـة وجسـمك
مــعــد لــلــحـركــة والــعــمل واالهم انك
تستيقظ مبكرا وقبل شروق الشمس
والــتـي كــانت الــعــوائل الــبــغــداديــة
ــبــكـر اعــتــادت عــلـى االســتــيــقــاظ ا
للـذهـاب الى اعمـالـهم ويـعتـقدون ان
ـبكـر بـركة وصـحة) في االستـيـقاظ ا
ويـضـيف (نـعم هـكـذا كـانت عـاداتـنا
وتقـاليـدنـا في فصل الـصيف ونـنعم
بـنوم هـاد ونـسـتعـد لـلـتـخلص من
حــر الـصــيـف الــلــيــلي بــتــقــالــيــدنـا
تـواضعـة بـينـما الـيوم اليـستـطيع ا
كـيـفات الـبعض من الـنـوم اال عـلى ا
بردة الكهربائية ووسائل التبريد كا
والـسبـالت وغـيـرها الـتي جتـلب لـنا
االمــــراض  كــــالـــفــــقــــرات وامـــراض

العظام)
ابو طارق احللفي 77 عاما يشاركنا
احلــــــديـث ويــــــقـــــول (مـع االسف ان
غــالــبـيــة اشـجــار الــنـخــيل والــسـدر
واالشـــجــــار االخـــرى  قــــطـــعــــهـــا
وحتـويـلـهـا الى مـنـاطق سـكـنـيـة  او
اراض قـــاحــلــة ومــعــامل مــخــتــلــفــة
مــاجــعـل اجــواء مــتــربــة وحــارة في
فــصل الــصــيف ومــثـل مــانــعـرف ان
احلــكـومــات الــسـابــقـة كــانت تــعـمل
وحتث على زرع االشجار في مناطق
بــغـــداد واطــلـــقت عـــلـــيــهـــا احلــزام
االخضر الذي استخـدمته في غالبية
احملافـظات الـعـراقيـة ويعـمل احلزام

اطعمة خارج الثالجة

ـثيرة اجمـلها انتزاع ازدحمت االيام االخـير ة باالحداث الـعراقية ا
رتبة االولى  عـلى العراق في امتحـانات الثانويـة من طالب  مثابر ا
مـتـمـيـز من قـلعـة سـكـر واسـوأ االخـبار حـــــــــفـلـة احلـشـاش في
مركز شرطـة القناة وما بيـنهــــــــما احداث اخـرى يشيب لها راس

الرضيع...!
ـتـفـوق نقـول اوال مـبـادرة رئـيس اجلـمـهوريـة بـاسـتـقـبـال الطـلـبـة ا
عرفة االوائل كانت  مبادرة تـشجيعـية مهمة واالهم مـنها التـقصي 
ـدرسـة ومـعـلـمـيـهـا دور في ذلك اسـبـاب الـتـفـوق وهل كـان الدارة ا
لـكي يـشـملـهم الـتكـر وتـعمم الـتـجـربة لـتـاخذ بـعـدها الـعـام وليس
الـشــخـصـي....واحلـدث الــثـاني مــشــاهـد تــهـريب جتــار اخملـدرات
ـعـلـومـات بـطـريـقـة اسـقـطت الـثـقــة بـاالحـهـزة االمـنـيـة السـيـمـا ان ا
ـسـربـة تـشيـر لـعـجـز وزارة الداخـلـيـة  بـكل تـشكـيالتـهـا من الـقاء ا
الـقـبض عـلى الـرؤس  الـكـبـيـرة مـن قـادة مـافـيـات اخملـدرات وجتار
الـرقيق االبـيض واالسـتعـانة بـتشـكيالت خـاصـة لتـنفـيذ امـر القـائد
نحرفة اسة لتطهـير الداخلية من العـناصر ا العام وتبرز احلاجـة ا
سـتـباح....ومن االخـبـار الصـادمة العـادة الهـيـبة لـلـقانـون واالمن ا
تطرفة الـتي رافقت حفل افتـتاح  تصفيات االخرى موجة االفكـار ا
كرة القدم الدولية في ملعب كربالء بحـجة القدسية....وتلتها اخبار
ـهـرب ولم تـعـتـرف فـضـيـحـة الـبــاخـرة الـعـراقـيـة احملـمـلـة بــالـنـفط ا
افيات...ومازالت بعائديتها حكومة العـراق ويبدو انها تعود لدولة ا
شهد وتتحدى القانون ومن يطبقه نفلتة تتصدر ا اخبار العشائر ا
بـقوة الـسالح حـتى ان عصـابـة اغتـصـبت طفـال واصدرت احلـهات
الـتـحـقـيـقـيــة قـرارا بـالـقـاء الـقـبض عــلى اجملـرمـ ولم يـنـفـذ بل ان
ــهــاجــمـة بــيت اجملــني عــلــيه بــالــسالح وهــجـروا اجلــنــاة قــامـوا 
اهـله..وضـابط شاب في الـسـماوة يـنـتـخي لوطـنـيته  ازاء تـصـرفات
انفصـالية استـبدلت علم  الـعراق بعلم كـردستان  فيـعاقب الضابط
ويـهـرول مـحـافظ الـسـمـاوة لالعـتـذار من كـاكه مـسـعـود الـذي جنح
ان العراقي وحـكومته لتحقيق احالمه الـية  والبر بتسخير وزارة ا
الـتوسعـية ومـاذا بعـد من اخبـار توسـيع االمتـيازات جلـعلـها طـبقة
ـوهـومـة  وخرق ـظلـومـيـة ا ـوالـ  لالخـزاب بـاسم ا عـريـضـة من ا
ـــواطن ــــســـاواة في الــــدســـتــــور وتـــكــــريس  مــــفـــهــــوم ا مــــبـــدا ا
ـقـال لـسـرد وقـائع غـريـبـة اليـصـدقـهـا عـاقل الـسـوبـر....واليـتـسع ا

وحـكـيم ومـاخـفي كان  اعـظم ويـؤشـر حـجم الـفـساد
ــوذجــا   لــفــســاد الــدولــة لــدولــة اصــبــحت ا
يــسـتــحق ان يـدرس في ورش مــكـافــحـــــــــة
الفسـاد في العالم وتـدون تفاصـيله بـوصفها
حكـايـات اغرب من اخلـيـال. لم ترد عـلى بال

مؤلف الف ليلة وليلة.

علي الدايني


