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والّسالمة  الصـّحة  مـديرة 
البيـئــة و  ا�مــن  و 

أسمــاء القـّالف

من  كل  أشكر  أن  ويسعدني  الثاني  عددها  في  والسالمة"  "الصحة  نشرة  لكم  أقدم  أن  لي  يطيب  البداية  في 

النشرة لتخرج بهذه الصورة المميزة والرائعة. ساهم ودعم هذه 

الخطط  وضع  على  فعملت  والبيئة،  وا�من  والّسالمة  بالصّحة   1980 عام  إنشاءها  ومنذ  المؤسسة  اهتمت  لقد 

والبرامج الهادفة إلى توفير بيئة عمل صالحة تضمن فيها سالمة وصحة العاملين في المؤسسة من الموظفين  

، ودأبت على عمل دورات وورش عمل ودراسات مطولة بهذا القطاع إلى أن أصبح من أهم  والمقاولين  والعمالء 

القطاعات فيها ، وضمنت المؤسسة برامج الصحة والسالمة والبيئة إستراتيجيتها 2020،  ثم 2030 .

ومنذ إنشاء دائرة الصّحة والّسالمة والبيئة،  وهي تلقى الدعم الكامل والمساندة الفعالة من قبل الرئيس التّنفيذي 

النفطي.  المجمع  في  يعمل  من  لكل  وآمنه  صحية  عمل  بيئة  توفير  بضرورة   منهم   إيمانا  المنتدبين،  وا�عضاء 

وأسفر الدعم المباشر من الرئيس وا�عضاء المنتدبين عن تطوير برامج الصحة والسالمة والبيئة وا�من، بما يتوافق 

مع المعايير المعمول بها في كبرى الشركات النفطية حول العالم . 

نشرة  إصدار  ضرورة  الدائرة  ارتأت  والبيئة  وا�من  والسالمة  الصحة  لبرامج  المستمر  والتحديث  التطوير  طور  وفي 

تعنى بشكل مباشر با�مور المتعلقة بالصحة والسالمة والبيئة، وتقدم شرحا تفصيليا ومعلومات عامة مفيدة 

لموظفي المجمع النفطي ليكونوا على دراية ووعي بما يعود عليهم بالنفع في جوانب الحياة العملية.

وا� ولي التوفيق،،،



قــائـمة المحتويــــات 

ملف البيئة 

خـطـــوات ُيمكنك القيام بهــا للحفــــاظ علـى الطــــاقة

التلوث السمعي الضوضائي يهدد ا�سماك

ملف الصحة 

غالف خاص

 15 طعـامـــq ممتــازo pنقــــاص الـــوزن 

العســـل الفـائــق ُيشفـي كـل الجـروح واصابــات العدوى المـرضــيــة

شـــرب عصـيــــر الــلـيــــمـون oنـقـــاص الــــوزن
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خـطـــوات 
ُيمكنك القيام 
بهــا للحفــــاظ 
علـى الطــــاقة

كلما قمت بتوفير الطاقة، فأنت ال ُتوفر المال فحسب، بل بوسعك أيًضا أن تحد من 

الطلب على الوقود ا9حفوري مثل الفحم و النفط، والغاز الطبيعي. كما أن ا*قالل من 

حرق أنواع الوقود ا9حفوري يعني أيضا خفض معدالت انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون 

(CO2) الذي ُيعد العامل الرئيسي في حدوث ظاهرة االحتباس الحراري، والحد من 

انبعاثات غيره من الملوثات .

وبوسعك من خالل ممارسة عدد قليل من الخطوات التالية أن ُتخفض انبعاثاتك 

 السنوية بمقدار آالف ا9رطال وأن ُتوفر مبلًغا كبيًرا من فواتير استهالكك للطاقة !

والحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار يتراوح من 140 إلى 2100 رطل في كل عام. وإذا كنت تعيش في  �
مناخ أكثر برودة، ففكر في تركيب نظام عزل فائق الجودة. فهذا يمكن أن يوفر 5.5 طن من ثاني أكسيد الكربون 

 سنويا في المنازل ذات التدفئة بالغاز، و8.8 طن سنويا للتدفئة بالزيت، أو 23 طن سنويا للتدفئة الكهربائية.

 قم بتجديد نوافذ منزلك لتواكب العصر - فاستبدال جميع النوافذ العادية في منزلك بنوافذ زجاجية مزدوجة  �
ومبطنة با�رجون ُيوفر 2.4 طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا للمنازل ذات التدفئة بالغاز، و3.9 طن للتدفئة 

بالزيت، و9.8 للتدفئة الكهربائية.

ازرع  أشجار الظل وقم بطالء منزلك بلون فاتح إذا كنت تعيش في مناخ دافئ أو بلون داكن إذا كنت تعيش في  �
مناخ بارد – فاالنخفاضات في استخدام الطاقة الناتجة عن أشجار الظل والطالء باللون المناسب ُيمكن أن توفر 

ما يصل الى 2.4 طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويا. (كما أن كل شجرة تمتص بشكل مباشر حوالي 25 
رطل من ثاني أكسيد الكربون من الجو سنويا). 

قم بحماية منزلك أو شقتك من عوانل الطقس، وذلك باستخدام الجلفطة والشرائح المطاطية في سد كافة  �
فتحات تسرب الهواء حول ا�بواب والنوافذ – حيث تكلفة جلفطة الوصالت هي أقل من دوالر لكل نافذة، 

وتكلفة الشرائح المطاطية أقل من 10 دوالر لكل باب. وهذه الخطوات توفر ما يصل إلى 1100 رطل من ثاني أكسيد 
الكربون في السنة بالنسبة للمنزل النموذجي. اطلب من شركة المرافق الخاصة بك أن تقوم بإجراء مراجعة 

للطاقة المنزلية لمعرفة ا�ماكن ضعيفة العزل الحراري في منزلك أو التي تكون الطاقة فيها غير فعالة. وهذه 
الخدمة ُيمكن تقديمها مجاًنا أو بتكلفة منخفضة. ويجب أن تتأكد من أن هذه الخدمة تتضمن فحص موقد 

التدفئة وتكييف الهواء في منزلك.

إجراء تحسينات منزلية
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ا;جهزة المنزلية
خفض درجة حرارة ثالجتك - فالثالجات تمثل حوالي 20 ٪ من استخدام الكهرباء المنزلية. استخدم مقياس  �

الحرارة لضبط درجة حرارة الثالجة قريبا من 37 درجة والمجمد ”الفريزر“ قريبا من 3 درجات قدر اoمكان. وتأكد 
من أن مفتاح توفير الطاقة في ثالجتك في وضع التشغيل. و أيضا تحقق من أن أطواق منع التسرب حول أبواب 

الثالجة / الفريزر نظيفة ومغلقة بإحكام .

اضبط غسالة مالبسك على وضع الماء الدافئ أو البارد، وليس الساخن - فالتحول من الماء الساخن إلى  �
الدافئ الثنين من ا�حمال في ا�سبوع يمكن أن ُيوفر ما يقرب من 500 رطل من ثاني أكسيد الكربون في السنة 

 إذا كان لديك سخان المياه الكهربائي، أو 150 رطل اذا كان السخان يعمل بالغاز.
 

تأكد من أن غسالة الصحون الخاصة بك ممتلئة عند تشغيلها واستخدام اoعداد الخاص بتوفير الطاقة إن  �
كان متاحا، وذلك للسماح بأن تجف ا�طباق في الهواء. كما يمكنك أيضا إيقاف دورة التجفيف يدويا. وعدم 
استخدام الحرارة في دورة التجفيف يوفر 20 في المئة من إجمالي استخدام الكهرباء في غسالة الصحون 

 خاصتك.
 

اخفض منظم الحرارة في سخان المياه خاصتك - وغالبا ما يتم تعيين الحرارة في منظم الحرارة  �
”الترموستات“ على 140 درجة فهرنهايت في حين 120 عادة ما يكون مناسبا. فكل 10 درجات يتم تخفيضها توفر 

600 رطل من ثاني أكسيد الكربون سنويا بالنسبة لسخان المياه الكهربائي، أو 440 رطل لسخان المياه الذي 
يعمل بالغاز. فإذا قامت كل أسرة بخفض ترموستات سخان الماء لديها بمقدار 20 درجة ، يمكننا منع أكثر من 

 45 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون السنوية.

اختر موديالت ا�جهزة ا�كثر توفيرا للطاقة عند استبدال ا�جهزة القديمة خاصتك. الغساالت التي يتم  �
تحميلها من ا�مام عادة ما تخفض استخدام المياه الساخنة بنسبة 60 إلى ٪70 مقارنة مع الغساالت 

النموذجية. فاستبدال الثالجة النموذجية موديل 1973 بموديل جديد موفر للطاقة يوفر 1.4 طن من ثاني 
أكسيد الكربون سنويا. واالستثمار في شراء سخان للمياه بالطاقة الشمسية يوفر 4.9 طن من ثاني أكسيد 

الكربون سنويا.

التدفئة المنزلية والتبريد

 يجب الحرص على عدم اoفراط في تدفئة أو تبريد الغرف. في فصل الشتاء، اضبط الترموستات على 68 درجة في  �
النهار، و 55 درجة في الليل. وفي فصل الصيف، احتفظ بها عند 78 درجة. هذا، وخفض الترموستات درجتين فقط 
خالل فصل الشتاء يوفر 6 في المئة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المتعلقة بالتدفئة. وهذا يعادل خفض 420 

رطل من ثاني أكسيد الكربون سنويا بالنسبة لمنزل نموذجي.

يجب تنظيف أو استبدال مرشحات الهواء حسب التوصيات- حيث يتم فقدان الطاقة عندما تعمل مكيفات الهواء  �
ومواقد الهواء الساخن بجهد أكبر لسحب الهواء من خالل المرشحات المتسخة. وتنظيف الفلتر المتسخ في 

مكيف الهواء يوفر 5 في المئة من الطاقة المستخدمة.  وهذا قد يوفر 175 رطل من ثاني أكسيد الكربون سنويا.
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التلوث السمعي الضوضائي 
يهدد ا;سماك

التلوث  مستويات  ارتفاع  لخطر  ا�سماك  تتعرض 
قاله  ما  وهذا  اoنسان.  صنع  من  هو  الذي  الضوضائي 
أشكال  مختلف  تأثير  بدراسة  قاموا  الذين  العلماء 
النفط  منصات  عن  تصدر  التي  والضوضاء  ا�صوات 
السونار  التصوير  وأجهزة  والقوارب  والسفن،  والغاز، 
ويقولون  العالم.  أنحاء  جميع  في  ا�سماك  أنواع  على 
أن  إال  أن تعيش ا�سماك في عالم ساكن  أنه  بدال من 

معظم ا�سماك تسمع جيدا والصوت يلعب دورا فعاال في حياتها. 
التكاثر،  على  قدرتهم  و  ا�سماك،  توزيع  على  بشدة  تؤثر  الضوضاء  مستويات  فزيادة  ولذلك 
ا�سماك  عالم  أن  يفترضون  كانوا  ما  دائما  والناس  المفترسة.  الحيوانات  وتجنب  والتواصل، 
هولندا.  ، اليدن  جامعة  من  سالبكورن  هانز  الدكتور  ا�حياء  عالم  يقول  كما  ساكن،  عالم   هو 

في  وزمالؤه  سالبكورن  الدكتور  من  نقارير  هناك  التطور“  و  البيئة  علم  في  ”اتجاهات  مجلة  في  ولكن 
. هادئة  تكون  أن  غير  شيء  أي  تكون  قد  الماء  تحت  البيئة  بأن  تفيد  المتحدة  والواليات  وألمانيا   هولندا 

ا�ذن  طريق  عن  إما  ا�صوات،  سماع  على  قادرة  ا�ن  حتى  دراستها  تمت  التي  ا�سماك  فجميع  هذا،  يومنا  وإلى 
تتباين في حساسية السمع  الذي يمتد على طول جانب السمكة. ومختلف ا�سماك  الجانبي  الخط  أو  الداخلية 
حين  في  المؤلفان،  يقول  كما  متوسطة،  سمع  بقدرات  ا�طلسي  القد  سمك    يتمتع  المثال،  سبيل  على  لديها. 
أن السمك الذهبي الذي يعيش في المياه العذبة يستطيع السمع على ترددات أعلى. وعموما تسمع ا�سماك 
سماع  خاصة  تعديالت  مع  تستطيع  أنواع  هناك  أن  من  الرغم  على   ، تز  هر  301000 التردد  حدود  في  أفضل  بشكل 
مرهفة  حساسية  لديها  التي  استثنائية  ا�نواع  هناك  الباحثون:  ويقول  تز.  هر  30005000 إلى  يصل  تردد  على  أصوات 
المياه  أسمام  من  أنواع  وهو  ا�وروبي،  ا�نقليس  سمك  مثل  أخرى  ع  ا أنو أن  حين  في  الصوتية،  فوق  للموجات 
التي ُيحدثها اoنسان  أن الضوضاء  البحر، لديها حساسية لما هو دون الصوت. وهذا يعني  التي تولد في  العذبة 

البرية مثل الطيور. تحت الماء قد يكون لها تأثير في ا�سماك مثلما ُيؤثر ضجيج حركة المرور على الحيوانات 

يتنامى مستوى و توزيع الضوضاء تحت الماء على نطاق عالمي ولكن ا�مر يلقى قدرا ضئيال للغاية من االهتمام 
مثل  البحرية،  الثدييات  على  الصوت  تأثير  على  ا�ن  حتى  ا�بحاث  عظم  م وركزت  سالبكورن.  الدكتور  يقول  كما 
التكاثر،  على  وقدرتها  ا�سماك،  توزيع  على  بشدة  يؤثر  قد  الضوضائي  ث  و فالتل هذا  ومع  والدالفين.  الحيتان 
والتواصل وتفادي الحيوانات المفترسة. والتلوث الضوضائي يمكن أن يؤثر بشكل كبير على التواصل بين ا�سماك 
: ومن المعروف حتى ا�ن أن أكثر من 800 نوعا من ا�سماك من 109 أسرة ُتنتج أصواتا؛ وتبث إشارات النطاق العريض 
500 هرتز. ُتحدث ا�سماك أصواتا عند القتال على ا�راضي، والتنافس على الغذاء،  بشكل عام على تردد أقل من 
هذا  من  سابق  وقت  وفي  المفترسة.  الحيوانات  من  للهجوم  تعرض  ت وعندما  البيض  وضع  تجمعات  وداخل 
(القشريات)  البلطي  سمك  أن  فيه  وأشار  السلوكية  البيئة  علم  دورية  في  يرا  تقر سالبكورن  الدكتور  نشر  العام، 
ا�سماك. بحجم  أيضا  وترتبط  النوع  بهذا  خاصة  ا�صوات  من  أنواع  تصدر  يقيا  أفر شرق  في  فيكتوريا،  بحيرة   في 

بدرجة كبيرة. ومع ذلك،  أكثر تدميرا  المثال قد تكون  أن مصائد ا�سماك على سبيل  الدكتور سالبكورن  ويقول 
تأتي  البشرية  الضوضاء  نتيجة سلبية من  أي  تلقاء نفسها: فإن  أنها تحدث من  التهديدات  أي من  اعتبار  ال يمكن 
بالنسبة لبعض ا�نواع . ، وأنها مجتمعة يمكن أن تؤدي إلى حاالت أكثر خطورة  تأثير مصايد ا�سماك   على رأس 

وهذه الظاهرة ظلت مخفية من خالل حقيقة أن ا�صوات تحت الماء يصعب سماعها من قبل الناس الذين 
الهواء. في   يعيشون 
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اJستثمارات الصغيرة التي تؤتي ثمارها
إنارة  � التي ُتكثر من استخدامها �نها توفر  الموفرة للطاقة ل�نوار  المدمجة  الفلورية  المصابيح  قم بشراء 

العادي يولد الضوء، والطاقة  التي يستهلكها المصباح الكهربائي  مشرقة وساحرة. و10 ٪ فقط من الطاقة 
الفلورسنت  بلمبة  القياسية  المصابيح  أحد  باستبدال  أسرة  كل  قامت  فاذا  فحسب.  اللمبة  ُتسخن  المتبقية 

تنتجها محطة كبيرة للطاقة  التي  الطاقة  الكمية من  الموفرة للطاقة سوف نوفر نفس  المدمجة 
النووية في عام واحد . وفي المنزل العادي، يمكن للمبة فلورسنت واحدة أن توفر 260 رطل من ثاني 

سنويا. الكربون   أكسيد 

1100 رطل من ثاني أكسيد الكربون سنويا بالنسبة  �  لف سخان المياه الخاص بك في غالف عازل. فهذا يوفر 
الغاز. بالنسبة للسخان  220 رطل  أو  الكهربائي،  المياه   لسخان 

المياه الساخنة عن طريق تثبيت رؤوس الدوش ا�قل دفًقا للماء، فتكلفتها  � استخدم كميات أقل من 
10 الى 20 دوالر لكل رأس، وتقدم دوش قويا، وتوفر 300 رطل من ثاني أكسيد الكربون سنويا  تتراوح من 

الساخنة بسخان غاز. للمياه  بالنسبة  80 رطل  أو  الساخنة بسخان كهربائي،   للمياه 

التـجـــول

يجب كلما كان ذلك ممكنا المشي، وركوب الدراجة، وتقاسم السيارة، أو استخدام وسائل النقل  �
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. على  22 رطل من  البنزين تقوم بتوفيره يجنبنا  الجماعي. وكل جالون من 
التي  الواحد، وبالتالي تنخفض المسافة  25 كيلو متر في الغالون  المثال، إذا كانت سيارتك تقطع  سبيل 

1800 رطل من ثاني أكسيد  10 آالف كيلو متر فسوف توفر  تقطعها سنويا في قيادة السيارة من 12 الف إلى 
 الكربون.

�  – عند شراء سيارة في المرة القادمة، عليك أن تختار السيارة التي تقطع مسافة جيدة من الكيلومترات 
10 آالف كيلو متر  فاذا كانت سيارتك الجديدة تقطع 40 كيلو متر في الغالون بدال من 25 وتقود سيارتك 

3300 رطل. سنويا فسوف تخفض من انبعاثات سيارتك من ثاني أكسيد الكربون بمقدار 
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على  للمحافظة  الالزمة  المغذية  المواد  أفضل  على  الممتازة  ا;طعمة  تحتوي 
تساعد  كما  طاقتنا،  مستوى  من  تزيد  وهي  صحتنا.  وتحسينها  الجيدة  الصحة 

الوزن. إنقاص  في  أيضا 

بكل  ُيمكننا  التي  عشرة  الخمسة  الممتازة  ا;طعمة  هذه  على  نظرة  نلقي  دعنا 
اليومية. وجبتنا  إلى  ُنضيفها  أن  سهولة 

التفــاح. 1
النباتية وا�لياف  المغذية  بالمواد  الحرارية وغني  السعرات  هو طعام منخفض 

التمتع بصحة جيدة. الغذائية ومضادات ا�كسدة، ويقي من ا�مراض ويساعد على 

 الشوفان. 2
التي تساعد في  يحتوي الشوفان على الكربوهيدرات ال 

إفراز  هرمون ُيعرف باسم السيروتونين، الذي ُيفيد في 
الدهون.   االسترخاء وحرق 

الزبادي. 3  اللبنة / 
بالكالسيوم  أنه غني  وهو أكثر سهولة في الهضم من الحليب، كما 

المناعة، وُيبعد عنك آالم الجوع عن طريق تنظيم  وفيتامينات ب، ويزيد 
 مستوى السكر في دمك ويقلل من مخاطر اoصابة بسرطان القولون. 

15 طعـامـــ[ ممتــاز\ Jنقــــاص 
 الـــوزن 
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  الرمان. 4
أنه مصدر  الفوليك، كما  بالمواد المضادة ل�كسدة وأحماض  غني 
تلبية  يمكنك  وبالتالي،  الحرارية.  السعرات  ومنخفض  با�لياف  غني 
بتناول هذه الفاكهة (إما في شكله  رغبتك الشديدة في السكر 

الخام طازجا، أو في شكل عصير أو في الَسلطات) وبدون الحاجة 
الى وزنك.  الزائدة  الكيلوغرامات   oضافة تلك 

البري. 5 العنب 
المواد المضادة  البري على كميات كبيرة من  العنب  يحتوي 

بالشبع  ا�لياف وهو ُيشعرك  ل�كسدة، وهو غني بمحتوياته من 
أطول.  لساعات 

  العدس. 6
النشا  أيضا على  العدس  با�لياف والبروتينات، ويحتوي  غني 

– وهو عبارة عن مادة كربوهيدراتية تعزز عملية ا�يض  المقاوم 
وُتساعد في حرق الدهون.

السلمون. 7   
البروتينات، فهي ُتشعرك  السلمون من أضعف مصادر 

بالشبع ولكن ال تزيد من وزنك باضافة بوصات الى 
 3 مقاييس جسمك. وهو غني بأحماض أوميغا 

حساسية  تحسين  في  تساعد  التي  الدهنية 
القلب.  صحة  على  وتحافظ  ا�نسولين 

  الشاي ا9خضر. 8
شرب كوبين إلى 3 أكواب من الشاي ا�خضر يوميا 

الكيلوغرامات  تلك  من  سريعا  التخلص  على  يساعدك 
الزائدة في وزنك. كما أن مضادات ا�كسدة التي يحتويها 

الحرارية.  الدهون والسعرات  تساعد في عملية حرق 
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لبطيخ. 9  ا
%92 من الماء، وغني بالفيتامينات ج  نظرا �نه يتكون من نحو 

– فهو من مضادات ا�كسدة القوية،  ، وايضا بالليكوبين  وأ 
فإنها تغذي جسمك النقاص وزنه بشكل طبيعي. 

  بذور الكتان. 10
تناول ملعقة كبيرة من بذور الكتان المطحونة كل يوم من شأنه أن 

ُيحقق لك ما تنشده. فهي تحتوي على دهون ا�وميغا 3 وكمية 
التي ترضي الشهية وتزيد من الصحة الذهنية  كبيرة من ا�لياف 

والجسدية. اخلطها مع كوب من الماء الدافئ أو ُيمكنك 
الخاصة بك، والحساء، والصلصات، والبيض  الَسلطات  رشها على 

الخ. المخفوق 

(المشروم) . 11 الفطر 
إذا كنت نباتيا تبحث عن شيء ما ليحل محل اللحم في جميع أصناف الطعام 

اللذيذة والمفضلة لديك، إذن فهذا هو الخيار ا�مثل. ففي دراسة أجريت 
، تبين أن استبدال  في مركز جامعة جونز هوبكنز بلومبرغ للصحة العامة 

البرعم ا�بيض يساعدك ليس فقط في الحد  اللحوم الحمراء بالفطر ذو 
مما تحصل عليه من سعرات حرارية ولكن في التخلص أيضا من بعض 

الوزن. كل كوب من الفطر يحتوي فقط على 44 سعرة حرارية بالمقارنة 
مع قطعة صغيرة من اللحوم الحمراء التي تحتوي على 6 أضعاف تلك 

الحمراء. اللحوم  تماما مثل  أنها ُمشبعة  الكمية. وُيقال 

(الشطة) . 12 الحار   الفلفل ا9حمر 
قبل ثبت أن تناول شطة الفلفل الحار مع عصير الطماطم 

 10 ٪ 30 دقيقة من تناول الوجبة يضمن لك أكل 
أقل من الكميات العادية الخاصة بك!  ومن ثم فال عجب من 

أننا نعتبره من ا�طعمة الممتازة oنقاص الوزن .
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 اللوز . 13
اللوز، وفي  السريرية دراسة على  المجلة ا�مريكية للبحوث  هذه أجرت 

الدراسة ُطلب من المشاركين أن يمضغوا عدد 2 أوقية من اللوز من 
10 الى 25 إلى 40 مرة. وذكر المشاركون أنهم شعروا بدرجة أكبر 

من الشبع وأن استهالكهم من الدهون قد انخفض في مجمله. 
وظن ا�طباء أن المضغ المتكرر أفرز دهون أكثر من اللوز وهي 

التي أزالت آالم الجوع لديهم جنبا إلى جنب مع ما يحتويه من 
العالية. ا�لياف  نسبة 

الزيتون:. 14  زيت 
الزيوت والدهون، ولكن اطمئنوا فالدهون  إننا دائما ما نربط بين 

الموجودة في هذه العبوة سوف ُتساعدكم بكل تأكيد على 
التخلص من بعض الدهون ! حيث أن ا�حماض الدهنية غير 

إبعاد الشعور  الزيت تساعد في  المشبعة الموجودة في هذا 
الذي يحتويه ُيساعد في تحطيم  بالجوع وأيضا حمض ا�وليك 

الزائدة. الدهون 

  عصير التوت البري:. 15
إلى جانب كونه غني جدا بالمواد المضادة ل�كسدة ، فعصير التوت 

البري هو أيضا ُمدر ممتاز للبول الذي ُيزيل كل السوائل الزائدة من 
 الجسم. وهذا ُيخفض من زيادة الوزن الناجمة عن احتباس السوائل.

كل من هذه ا�طعمة الممتازة هو مصدر غذائي قوي ُيساعد على 
الوزن مع االحتفاظ برشاقة الجسم. إنقاص 
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العســـل الفـائــق 
ُيشفـي كـل الجـروح

واصابــات العدوى
 المـرضــيــة

الحيوية  الهندسة  انتاجه  Surgihoney المستخدمة في  المنتج   تم اختبار 
على الرضع وا�مهات الجدد ، ومرضى السرطان وكبار السن �كثر من سنة 

هامبشاير. مستشفيات  في 

أيام، في حين انخفض  ، تلتئم في غضون   MRSA بالبكتيريا الخطيرة  الجروح والقروح، التي تشمل تلك المصابة 
الُمنتج عالج  الى النصف عدد النساء الذين عانوا من اoصابات المرضية بعد الوالدة بعملية قيصرية. كما أن هذا 

أيضا جراح الجنود، و يتم استخدامه في عالج حب الشباب، وحماية جلد مرضى السرطان المزودين بقسطرة 
. الكيميائي  العالج 

الدقيقة في مؤسسة مستشفيات هامبشاير ترست   الدكتور ماثيو درايدن، استشاري علم االحياء  ويقول 
 NHS: ”هذا المنتج سوف ُيحدث ثورة في العناية بالجروح في جميع أنحاء العالم“.

ُيستخد العسل منذ آالف السنين لما يتمتع به من قدرة على الشفاء، على الرغم من أن ا�طباء يفضلون 
10 جرام  Surgihoney الذي يتم تخزينه في كيس يحتوي على  البنسلين والمضادات الحيوية. ومع ذلك، فالمنتج 

. الجروح على الشفاء  الفطرية مع أيضا مساعدة  البكتيريا، والطفيليات وااللتهابات   منه قادر على قتل 
’لقد أجريت العديد من االختبارات المعملية وقارنته مع أنواع العسل ا�خرى من جميع   : وقال الدكتور درايدن 

Surgihoney هو ا�فضل في عالج جميع أنواع الحشرات الضارة. ولذلك  أنحاء العالم“. ”ولقد تبين لي أن  
. أستخدمه منذ العام الماضي في عالج المرضى و كانت النتائج مذهلة“ 

”هناك الكثير من المنتجات التي يمكن أن تقتل البكتيريا ولكنها في كثير من ا9حيان ال تساعد 
على التئام ا9نسجة. ”العسل هو دواء طبيعي رائع. كما يتمتع بميزة اضافية هامة وهي أنه يقتل 

الحشرات من دون ا*ضرار با9نسجة“. 

Surgihoney بواسطة إيان ستابلز، وهو رجل ا�عمال الذي امتلك في يوم ما سلسلة  ويجري تطوير المنتج 
HALFORDS  الكسسوارات السيارات. فقد قام بشراء مزرعة عضوية في جنوب شيلي، وأنشأ فيها خاليا نحل 

الفريدة من نوعها.  الصحية  العناصر  لتحديد  أيرلندا  العلميين في  الباحثين   ثم مول 

المتحدة  المملكة  الرعاية الصحية في  الرقابة على ا�دوية ومنتجات  الترخيص العسل من قبل هيئة  وقد تم 
التجاري. ولكن لم يتم بعد توفيره على الصعيد 



صحة

12

شـــرب عصـيــــر الــلـيــــمـون 
Jنـقـــاص الــــوزن

إنقــاص  فـي  اللـيمــون  عصــيـر  ُيفيـــد  هـل 
الــوزن؟ نعـم!    هــذا صحـيـح!   شــــرب 
الــــوزن!  إنـقـــاص  إلـى  طــريقــك   الليمــون 

 أن تضيف عصير الليمون إلى الماء الفاتر، ولتبدأ شربه. ويزعم االختصاصيون بالتغذية أن شرب ماء الليمون يؤدي إلى 
التمثيل الغذائي وامتصاص السكر في الجسم، مما يساعد على  أنه يساعد في تنظيم عملية  الوزن. كما  إنقاص 

الزائد.  فقدان الوزن 

باoضافة إلى ذلك، يعمل ماء الليمون أيضا على التخلص من بعض السموم الموجودة في جسمك،  ويعزز االندفاع 
الداخلية من جسمك. النفايات  إزالة بعض  السريع للطاقة وحتى 
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الوزن  الليمون Jنقاص   عصير 
لقد ثبت أن تناول ماء الليمون له نتائج مؤكدة من حيث إنقاص الوزن وذلك �ن مزيج الليمون والماء يتكون 
من مكونات طبيعية. وال توجد أية إضافات أو مواد حافظة أو أي نوع من العناصر التي تم معالجتها؛ مما 

المزيج ا�كثر صحة لجسمك.   يجعل هذا 
الطبيعية وإزالة السموم منه،  التطهير  القيام بعملية  الصباح يساعد جسمك في  الليمون في  شرب ماء 

وبالتالي فإنه كلما أكثرت من شرب ماء الليمون بكميات أكبر كلما أسرعت من إنقاص وزنك.

مزايا شرب ماء الليمون - كيف ُيساعد عصير 
 الليمون في إنقاص الوزن؟ 
 ال يضيف إلى السعرات الحرارية: 

نظرا �ن ماء الليمون طبيعية، فهي ال ُتضيف لك سعرات حرارية اضافية في كل مرة تشربه فيها. ما رأبك 
في أن تستبدل كل ما تحب أن تشربه على أساس يومي بشرب ماء الليمون؟ ألن يكون ذلك با�مر الرائع؟ 

 فأي مشروب آخر سوف ُيضيف بالتأكيد لك سعرات حرارية إضافية وال يفعل ذلك ماء الليمون. 

 ُمطـهـــر
النفايات العالقة التي ُيمكن بمرور الوقت أن تتراكم وتؤدي إلى مخاطر االصابة  يتعرض القولون لدينا إلى 

القولون، فهي ُتضيف وزنا للجسم. وهنا يأتي ماء  النفايات عالقة في  القولون. وعندما تبقى بقايا  بسرطان 
القولون.  بتطهير  oنقاذنا   الليمون 

باoضافة إلى ذلك، يساعد شرب ماء الليمون بشكل منتظم على تنظيف أمعاءنا ما ُيسفر عن إنقاص الوزن. 
الليمون ُيعزز من وظيفة االمعاء المرنة والسلسلة مما يساعد جهازنا الهضمي من خالل  كما أن تناول ماء 

باoسهال واoمساك. التقليل من احتماالت اoصابة 

الجـــوع  يقــلـل 
يحتوي الليمون على ألياف البكتين التي لها تأثير في الحد من الشعور بآالم الجوع. وإذا سبق لك في 

بالجوع من خالل تناول مشروبات مثل القهوة  المتعلقة  الرغبات الشديدة  التغلب على  الماضي أن حاولت 
أو الشاي، فحاول أن تشرب من بعدها ماء الليمون. والجميل كما قلت من قبل أنه ال يوجد ما يدعوك إلى 

الليمون على عكس غيره من المشروبات خالي تماًما من  القلق فيما يتعلق بالسعرات الحرارية �ن ماء 
الحرارية.  السعرات 

 فوائد أخرى بصرف النظر عن استخدامات عصير الليمون في انقاص الوزن
، والتهابات الصدر و يحد  البرد   إن النسبة العالية من فيتامين ج المتوفرة في الليمون ُتساعد على مكافحة 

المزعجة. السعال  نوبات   من 
 ،  فيتامين ج المتوفر في الليمون يقلل أيضا من الشوائب والتجاعيد. يجب أن تخلطه مع تراب القصار 

multani mitti ثم تضعه على الوجه. كما ُيمكن الحد من الندوب بوضع الليمون مباشرة  المعروف باسم 
بتناوله يوميا. للجلد، ولذلك عليك  الليمون توهج  المتوفر في  ج   عليها. وُيضفي فيتامين 

الليمون ُيقوي وظائف المخ وا�عصاب، ويساعد في السيطرة على ضغط الدم.  البوتاسيوم في 

:  مالحظة 
ال ُتضيف السكر إلى ماء الليمون، فهذا سوف يقضي على الغرض كله المنشود من إنقاص الوزن.   

ويمكنك عوضا عن ذلك أن ُتضيف ملعقة صغيرة من العسل إذا رغبت في ذلك. فالعسل له أيًضا فوائد 
جدا. كثيرة  صحية 


