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ك��ل��م��ة ���ص��ادق��ة.. خل���ر  ال��ك��وي��ت

ــة جديدة أن ممارسة  أظهرت نتائج دراس
التمرينات الرياضية تساعد على حتسني 
األعراض لدى مرضى الربو ممن يعانون أيضا 

من البدانة. 
وخلص باحثو الدراسة إلى أن املرضى الذين 
مارسوا تدريبات لياقة حتسنت لديهم األنشطة 
البدنية وزادت األيام التي ال يتعرضون فيها 
ألعـــراض الــربــو كما قلت أعـــراض االكتئاب 

وانقطاع التنفس أثناء النوم. 
واستهدف البرنامج الذي شملته الدراسة 
ملدة ثالثة أشهر إنقاص الوزن والتدريب البدني 
من خــالل مترينات )إيــروبــكــس( ومترينات 

مقاومة. 
ـــة )ميدسني  ــة فــي دوري ــدراس ونــشــرت ال
آنــد ساينس إن سبورتس آنــد إكسرسايز( 
أو ”الطب والعلم في الرياضة والتمرينات 

البدنية“. 
ـــال الــدكــتــور سيلسو كــارفــالــو كبير  وق
الباحثني الدراسة من جامعة ساو باولو في 
البرازيل ”كان يعتقد من قبل أن التمرينات 

ضارة ملرضى الربو ألن رد فعل اجلسم عليها 
ــواء... لكن مــا عرفناه أن  ــه ــرات ال يضيق مم
التمرينات ميكن أن تكون مفيدة ملرضى الربو 

وحتى أفضل أكثر للبدناء“. 

وأضــاف لرويترز هيلث عبر الهاتف ”في 
احلقيقة ميكن للتمرينات الرياضية أن تقلل 
مــن االلتهاب حــول املمر الهوائي فــي هــؤالء 

املرضى“. 
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الـــتـــوابـــل حتـــفـــز املـــراهـــقـــن 
على تناول اخلضراوات!

قالت دراسة صغيرة إن إضافة الكمون أو الشبت قد يساعد في 
إقناع طالب املدارس الثانوية على تناول اخلضروات خالل وجبة 

الغداء. 
وأقنع الباحثون 100 من طــالب املـــدارس الثانوية في ريف 
بنسلفانيا بتذوق مجموعة مختلفة من اخلضروات العادية غير 
املضاف إليها أي شيء سوى زيت وملح ثم حاولوا بعد ذلك نفس 

الشيء بخضروات مضاف إليها توليفة من التوابل املختلفة. 
وصنف املشاركون مدى تفضيلهم لكل من الصنفني ثم أشاروا 
بعد ذلك ما إذا كانوا قد فضلوا اخلضروات العادية أم املضاف إليها 
توابل.  ووجدت الدراسة أن الطالب فضلوا البروكلي والقرنبيط 
والفاصوليا السوداء املخلوطة بالذرة بشكل أكثر عندما يضاف إليها 

توليفة من التوابل. 

التمارين الرياضية حتسن أعراض الربو لدى البدناء

ارتفاع مستوى 
السكر في الدم مؤشر  

ألمراض أخرى 
أشــارت دراســة أمريكية إلى أن األشخاص 
الذين يرتفع لديهم مستوى السكر في الدم 
ــن لــيــس بــدرجــة تكفي  ــك بــشــكــل طــفــيــف ول
لتشخيص إصابتهم بالسكري رمبا يكونون 
معرضني خلطر اإلصابة مبشكالت في القلب 
والكلى بشكل أكبر من األشخاص الذين لديهم 

مستوى طبيعي من السكر في الدم.
ويتم الربط منذ فترة طويلة بني السكري 
وتزايد خطر اإلصابة بأمراض القلب والكلى. 
ويقول باحثون ان ارتفاع السكر في الدم بشكل 
طفيف الــذي يطلق عليه أحيانا اسم”ما قبل 
السكري” قد يزيد خطر اإلصابة مبشكالت في 

القلب والكلى.

احلمام الزاجل

أظهرت دراسة للخريطة الوراثية )جينوم( 
للحمام الزاجل أن أداء هــذه الطيور الرائع 
يرجع إلــى مجموعة من اجلينات اخلاصة 
بها، وهو ما جعلها ذات قيمة كبيرة ووصل 
بسعر الواحدة من بعض سالالتها إلى مئة 

ألف يورو.
فقبل فــتــرة طويلة مــن ظــهــور اإلنترنت 
والواي فاي، وحتى قبل الهاتف والتلغراف، 
استخدم البحارة املصريون احلمام الزاجل 
للتبشير بعودتهم إلــى امليناء، واستعمله 
الــيــونــان لــإعــالن عــن الــفــائــز فــي األلــعــاب 
األوملــبــيــة الــقــدميــة، كما استخدمته وكالة 

رويترز لنقل األخبار من واشنطن.
ــد استخدمته اجلــيــوش، إذ استخدم  وق
الفرنسيون ثالثني ألف حمامة خالل احلرب 
العاملية األولى، كما أطلق البريطانيون آالف 
احلمام باملظالت في صفوف املقاومة خالل 

احلرب العاملية الثانية.
وقد بلغ سعر بعض ســالالت هذا احلمام 
ــيــوروات، حتى وصــل سعر  عــدة آالف من ال
احلمامة بشكل استثنائي إلى مئة ألف يورو. 
وأفضل هــذا احلمام هو القادر على العودة 
إلى “موطنه” بعد قطع ألف كيلومتر بسرعة 
تــتــراوح بــني سبعني و120 كيلومترا في 

الساعة.
ــد تــســاءل بــاحــثــون بجامعة بورتو  وق
البرتغالية عما إذا كان لدى احلمام الزاجل 
جينا ميّكنه من القيام بأدائه املتميز، وهو 
ما سيفتح الباب أمــام حتسني ساللته، لكن 
حتقيقاتهم املنشورة في دورية البيولوجيا 
اجلزيئية والتطور أظهرت أن األمــور أكثر 

تعقيدا مما كان يعتقد سابقا.
وتوصل هــؤالء الباحثون إلى أن مزيجا 
ـــذي ميــنــح نخبة  ــزات هــو ال ــي فــريــدا مــن امل
احلمام الزاجل السرعة والقدرة على التحمل 

واإلحساس باالجتاه.
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 في الصـميم
تصريح رئيس نيابة األحداث بأن جرائم النشء 
ارتفعت إلى 250 باملئة خالل السنوات اخلمس 
املاضية.. وان معدلها فاق املعدل العاملي بنسبة 
400 باملئة وتعاطيهم للمخدرات ارتفع بنسبة 
200 باملئة، ميثل ظاهرة خطيرة وكارثة اجتماعية 

حتتاج دراسة وحال جذريا..
ـــوف يــخــفــف من  ـــدرات س ـــخ ـــار امل  إعــــدام جت

انتشارها.

ِهل اليا�صن
ْ
د ُمَهل مَّ Mohammad454@   ُمَ

عندما نختلف سياسيا أو فكريا علينا أن نضع الوطن والدفاع عن قضاياه 
ألن #حب_الكويت_يجمعنا

BoJaij@    بوجيج
النبتة السامة بالغابة جتد بجانبها نبتة أخرى تبطل مفعول السم..... كذلك 
وضع الفساد بالكويت... جتد املتنفذ و محارب الفساد أشقاء و تربوا بنفس 

البيت.

jamal__addin@  اخو �صهناز وطرفة
املدن حول العالم صارت متشابهة كلها ابراج شاهقة  راح الشكل املعماري 

اللي مييز كل دولة عن االخرى

AryanKhalil@     خليل العريان
أيها األبناء : رفقاً بقلوب أمهاتكم #نصيحة

األداء الرائع  للحمام الزاجل يفسر ارتفاع ثمنه

أظهرت دراسة حديثة أجريت في قطاع صناعة املشروبات أن عدد 
األمريكيني الذين يحتسون القهوة يوميا وصل ألعلى مستوى له منذ 

2012 مع ارتفاع الطلب على االستهالك املنزلي واألماكن العامة. 
ووفقا ملسح طلبت إجراؤه رابطة القهوة الوطنية ونشرت نتائجه 
خالل مؤمترها السنوي في نيو أورليانز بالواليات املتحدة قال 64 
باملئة من األمريكيني الذين تبلغ أعمارهم 18 أو أكثر أنهم احتسوا 
قدحا من القهوة في اليوم السابق إلجــراء املسح في 2018 مقارنة 
بنسبة 62 باملئة في 2017 وهو ما يتساوى تقريبا مع معدالت ظهرت 

في عام 2012. 
ويلقي املسح الضوء على طلب قوي في السوق األمريكية على 
املشروبات التي حتتوي على الكافيني على الرغم من استمرار التراجع 
في الطلب على الصودا والعصائر لسنوات. وأظهر املسح أن الطلب 

على القهوة واملياه املعبأة والشاي زاد بشدة في السنوات املاضية. 
وسأل املسح نحو ثالثة آالف مشارك عن املشروبات األساسية التي 

احتسوها البارحة في أوقات مختلفة من اليوم. 

6 سنوات معدل احتساء القهوة بن األميركين يصل ألعلى مستوى في 


