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 تحتاج أعضاء الجســم إىل املاء 
بشكل حتمي حتى تكون قادرة عىل 
أداء وظائفهــا، فيام يقــول خرباء 
الحيوي  الســائل  إن هذا  الصحــة، 
يعــود مبنافع جمــة ال حرص لها، 
عن  الناجمة  اآلثــار  تخفيــف  مثل 

الشيخوخة.
والباحثــة  الطبيبــة  وتقــول 
املختصة يف علم التغذية، نيتي بيتل، 
إن هناك رابطــا قويا بني رشب املاء 

والشيخوخة.
ونقل موقــع »ويل آند غود« عن 

الباحثة قولها، إن الجســم يحتاج إىل 
املاء يف كل جانب تقريبا، فهو رضوري ألجل عمل الخاليا، وإحداث 

مرونة يف العضالت وضخ الدم.
ويساعد رشب املاء عىل إبقاء برشة اإلنسان يف حالة نضارة، 
كام يحافظ عىل الصحة من اضطرابــات كثرية مثل زيادة الوزن 
وعرس الهضم، ثــم جفاف الفم الذي يصعــب عملية الكالم وبلع 

الطعام وحتى التنفس.
وبحســب بيانات صادرة عن املراكز األمريكية ملراقبة األمراض 
والوقايــة منها، بني 2015 و2018، فــإن كمية املاء التي يرشبها 

األمريكيون ترتاجع مع التقدم يف العمر.
وأضافــت األرقــام أن املاء شــكل 57 يف املئــة من إجاميل 
املرشوبات التي استهلكها البالغون الذين ترتاوح أعامرهم بني 20 

و39.
ويرشح الخرباء أن اإلنســان يصبح أقل شعورا بالعطش مع 
التقدم يف العمر، لكن هذا ال يعني أنه ليس يف حاجة إىل أن يرشب 

بشكل كاف.
ويؤدي االجتفاف وقلة رشب املاء إىل متاعب لدى كبار السن، 
يف بعض األحيــان، لكن هذا األمر ال يجــري االنتباه له، فيرسي 
االعتقاد بأن الشعور بالعياء واألمل ناجم عن أعراض جانبية لبعض 

األدوية، وليس بسبب عدم رشب كمية كافية من املاء.
ويويص الخــرباء باملواظبة عىل رشب املاء بني الحني واآلخر، 
وعدم االنتظار إىل حني الشعور بعطش الفت من أجل إمداد الجسم 

مبا يحتاجه.

كشفت أكرث من 200 منظمة غري حكومية أن 
شخصًا ميوت كل أربع ثواٍن يف العامل بسبب الجوع، 
ودعت إىل تحرّك دويل حاسم من أجل »إنهاء أزمة 

الجوع املتصاعدة عىل املستوى الدويل«.
ووقعت منظامت من 75 دولة رسالة مفتوحة 

الجوع  عرّبت فيها عــن غضبها من مســتويات 
التحرّك،  أجل  املرتفعة بشدة، وقّدمت توصيات من 
وقالــت إن 345 مليونًا يعيشــون حاليًا يف حالة 
جوع شديد، وهو رقم ازداد بأكرث من الضعف منذ 

.2019

اسرتاحة

أفقيا
1 ـ أحد أبناء اإلمــام عيل كرم الله وجهه 

)معكوسة( ـ سورة قرآنية. 
2ـ  نادي كرة قدم إنجليزيـ  يذرف الدموع. 

3 ـ بسط ـ كراسات .
4ـ تلة ـ عملة آسيوية ـ موت )مبعرثة(.

5 ـ يظهر ـ أقامت باملكان لياًل.
6 ـ منطاد ـ وحدة قيــاس ـ نصف كلمة 

يعلم. 
7 ـ ينتقي ـ مساعدة )معكوسة( .

8 ـ متشــابهان ـ عني بجــوار الكعبة ـ 
سكون. 

9 ـ حــرص املمتلكات ـ القــواد عىل أهله 
)معكوسة(. 

10 ـ بســاط منســوج من الخيــوط   ـ 
متشابهان ـ عقل )معكوسة(.

11ـ صمت ـ خلوك)مبعرثة(.
12 ـ خلق وانشــأ ـ للتعريف ـ كاهن ـ 

حقد )معكوسة(.

عمودي:
1 ـ دولة آســيوية )معكوسة( ـ سرت 

)معكوسة(. 
2 ـ اتســخ )معكوسة( ـ دولة أوروبية 

)معكوسة(. 
ـ جميل  )معكوسة(  إنجليزي  3ـ حرف 

)معكوسة( ـ من األطراف )معكوسة( .
4ـ أحــد األنبيــاء )معكوســة( ـ توز 

)مبعرثة( .
5 ـ نصــف كلمــة حاجب ـ مــن األعداد 

)معكوسة( ـ نصف كلمة ساحر. 
6 ـ ارشد )معكوسة( ـ ذنب )معكوسة ( ـ 

تعب وخات قواُه.
7 ـ حيوان ضخم  ـ من مديريات محافظة 

حرضموت )معكوسة( .
8 ـ آلة موسيقية )معكوسة( ـ متشابهان 

ـ جواهر. 
9 ـ تخلفت ُعن الحضور ـ إحسان ـ ارشد 

ـ نقص من وزنُه.
قداحــة  ـ  )معكوســة(  دعــاء  ـ   10

)معكوسة(.
11ـ حرف جر ـ قوية وصلبة ـ اتعب .

12 ناقص العقل )معكوســة( ـ يصل سن 
الرشد.
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