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أكد مسؤولون في قطاع الصحة 
خطط  وضع  يجب  أنه  ببريطانيا 
تهدف لخفض السعرات الحرارية 
البرجر  وشطائر  البيتزا  في 
والوجبات الجاهزة في إطار حملة 
بني  للبدانة  للتصدي  حكومية 

األطفال في إنجلترا.
قطاع  في  مسؤولون  ويعتقد 
هذه  اتخاذ  ينبغي  أنه  الصحة 
األشخاص  إن  إذ  الخطوة 
 300 إلى   200 بني  ما  يستهلكون 

سعرة حرارية يوميا. 
خفض  الخطوة  هذه  تشمل  وقد 
كمية املنتجات أو تغيير املكونات في 
شترى 

ُ
ت التي  واملشروبات  األطعمة 

ومحالت  الكبرى  املتاجر  من 
املأكوالت السريعة واملطاعم.

أهداف  حدد 
ُ

ت أن  املتوقع  ومن 
من  الحرارية  السعرات  خفض 
في  العامة  الصحة  هيئة  جانب 

إنجلترا في غضون عام. 
ستهدفة 

ُ
وستكون هذه الكميات امل

هيئة  في  املسؤولني  لكن  اختيارية، 
يؤكدون  بانجلترا  العامة  الصحة 
على  القائمون  يتحرك  لم  إذا  أنه 
هذه الصناعة فإنهم على استعداد 

إلصدار تشريع خاص بذلك. 
السعرات  خفض  برنامج  ويأتي 
الحرارية بعد نجاح حملة استمرت 
محتوى  لخفض  الزمن  من  عقدا 

األمالح في األغذية.
الجديد  البرنامج  وسيكون 
غرار  على  السعرات  لخفض 
أدخل  الذي  السكر  خفض  برنامج 
لبدانة  التصدي  استراتيجية  في 
األطفال العام املاضي التي ألزمت 
الصناعة  هذه  على  القائمني 

أطعمة  في  السكر  كمية  بخفض 
بحلول  املئة  في   20 بنسبة  ُمحددة 

عام 2020. 
أليسون  الدكتور  وقالت 
التغذية  خبراء  كبيرة  تيدستون، 
بإنجلترا،  العامة  الصحة  هيئة  في 
يتعلق  فيما  كبير  تقدم  حرز 

ُ
أ

بخطط خفض السكر وإنه قد حان 
التصدي  في  للنظر  اآلن  الوقت 

ملشكلة السعرات الحرارية. 
وأشارت إلى أن 25 في املئة فقط 
مصدرها  الحرارية  السعرات  من 
إذا  ولذلك  السكرية،  األغذية 
الجديدة  الحملة  هذه  نجحت 

فسيكون لها تأثير كبير.
خطيرة،  مشكلة  »لدينا  وقالت: 
أطفال  ثالثة  كل  من  واحد  فهناك 
وهم  االبتدائية  املدرسة  يغادرون 
يعانون من البدانة أو فرط الوزن.« 

التصدي  أردنا  »إذا  وأضافت: 
لهذا األمر، يجب علينا البحث في 
عدد  هناك  الحرارية.  السعرات 
ذلك،  فعل  إلمكانية  الوسائل  من 

أو  املنتجات  حجم  إنقاص  يمكننا 
تغيير املكونات.«

عن  تيدستون  الدكتور  ودافعت 
لدى  البدانة  عالج  استراتيجية 
أغسطس  في  أعلنت  التي  األطفال 
املاضي وسط انتقادات من أنها قد 

فشلت في تحقيق النتائج املرجوة. 
سعادتها  عن  تيدستون  وأعربت 
املرة  ألنها  االستراتيجية  بهذه 
األولى التي تحظى فيها خطة عمل 
مماثلة على تعهدات من قبل جميع 
اإلدارات الحكومية بالتصدي لهذه 

املشكلة. 
أيضا  الخطة  هذه  وتضمنت 
املشروبات  على  ضريبة  فرض 
السكرية، من املقرر أن تدخل حيز 

التنفيذ في أبريل املقبل.
من  سيرني،  كارولني  وأعربت 
تحالف مبادرة البدانة، عن تطلعها 
لخفض  »طموحة«  خطط  لوضع 

السعرات الحرارية.
القائمني  أن  إلى  أشارت  لكنها 
يزالون  ال  األغذية  صناعة  على 

هائلة  بأعداد  األطفال  »ُيمطرون 
أنها  ندرك  التي  اإلعالنات  من 
تناول  على  )األطفال(  تشجع  ال 

خيارات غذائية صحية.« 
معالجة  في  »الفشل  وأضافت: 
كبير  بشكل  ض  يقوِّ الناحية  هذه 
لدى  البدانة  عالج  خطة  تأثير 
هذه  أن  إلى  مشيرة  األطفال«، 
الخطة لم تحقق حتى اآلن النتائج 
املرجوة على الرغم من مرور عام 

منذ بدء تطبيقها. 
اتحاد  باسم  متحدثة  وأعربت 
بريطانيا  في  واملشروبات  األطعمة 
التركيز  »بتوسيع  ترحيبها  عن 
بما  البدانة(  مشكلة  عالج  )على 
يتجاوز )استهداف( السكر فقط.« 
مكونات  »استهداف  إن  وقالت 
ال  فقط،  األطعمة  في  بعينها 
التوصل  في  املستهلكني  يساعد 
بشأن  املناسبة  االختيارات  إلى 
حياتهم  ونمط  الغذائي  نظامهم 

وصحتهم العامة.« 
تلعب  الشركات  أن  وأوضحت 
خيارات  إتاحة  خالل  من  دورها 
الغذائية  املعلومات  ونشر  صحية 

على العبوات. 
لديها  »صناعتنا  وأضافت: 
إعادة  مجال  في  مهمة  إنجازات 
إزالة  تراعى  بحيث  التصنيع 
والسكريات  والدهون  األمالح 
وسيستمر  واألغذية.  األطعمة  من 
الذي  التحدي  ملواجهة  الجهد  هذا 
في  العامة  الصحة  هيئة  وضعته 
الكميات  إلى  للوصول  إنجلترا 
السكر  لخفض  املستهدفة 
واملشاركة في هذا التركيز الجديد 

على السعرات الحرارية«.

إعداد:

د.عمر مختار السوسى
إخصائى الطب النفسى

عالج بدانة األطفال يتطلب خفض السعرات الحرارية فى املأكوالت السريعة

اظهر اختبار علمي على صنف جديد من 
األدوية التي تعمل على تخفيض ضغط الدم، 
أنها قد تنقذ حياة الكثيرين عبر الوقاية من 
خطر السكتات الدماغية والقلبية بشكل أكثر 

فعالية. 
األدوية  فإن  آسكوت«  »دراسة  وبحسب 
ضغط  تخفيض  على  فقط  تعمل  ال  الجديدة 

على  أيضا  تساعد  بل  كبيرة  بنسبة  الدم 
خطر  وتخفيض  الكوليسترول  من  العالج 
اإلصابة بسكتات قلبية ودماغية إلى النصف. 
على  تتم  التي  االختبارات  توقيف  تم  وقد 

الدواء، بشكل مبكر بسبب نتائجه املذهلة. 
وقد أثبتت هذه األبحاث أن املرضى الذين 
حصلوا على العالج الجديد، انخفضت نسبة 

إصابتهم بالسكتات الدماغية بنسبة 25 في 
القلبية  السكتات  في  انخفاض  مقابل  املئة 
انخفض  وباختصار،  املئة.  في   15 بنسبة 
القلبية  السكتات  جراء  من  املوت  خطر 
املرضى  عند  املئة  في   24 بنسبة  والدماغية 
مقارنة  الجديد  الدواء  استعملوا  الذين 

بالذين استعملوا الدواء السابق. 

ف من خطر السكتة الدماغية
ِّ
أدوية جديدة تخف



حديثة  علمية  دراسة  خلصت 
أكثر  يكون  الشخص  أن  إلى 
املشاعر  تنتابه  عندما  سعادة 
التي يريدها، حتى لو كانت هذه 
املشاعر غير سارة، مثل الغضب 
نتائج  ووجدت  والكراهية. 
فريق  جمعها  التي  الدراسة، 
السعادة  أن  الباحثني،  من  دولي 
هي »أكثر من مجرد شعور باملتعة 
الباحثون  وسأل  األلم«.  وتجنب 
عن  الدراسة  في  املشاركني 
املشاعر التي يريدونها ويشعرون 
بكيفية  ذلك  قارنوا  ثم  بها. 
أو  الشاملة  للسعادة  تقييمهم 

الرضا عن الحياة.
حني  في  أنه  الباحثون  ووجد 
يريدون  عامة  بصفة  الناس  أن 
أن تنتابهم مشاعر أكثر سعادة، 
من  قدر  بأكبر  يتمتعون  فإنهم 
إذا  الحياة  في  والرضا  االرتياح 
كانت العواطف التي يشعرون بها 

تتطابق مع ما يريدونه.
التي  الدراسة،  وتضمنت 
الثقافات،  من  العديد  شملت 
من  جامعى  طالب   2300 نحو 
والبرازيل  املتحدة  الواليات 
وبولندا  وغانا  وأملانيا  والصني 

وسنغافورة.
مشاعر سلبية

الباحثة  تامر،  مايا  وقالت 
الرئيسية للدراسة ، لبي بي سي: 
التي  املشاعر  تنتابك  كانت  »إذا 
إذن  بها،  تشعر  أن  في  ترغب 

فأنت أفضل حاال.«
الدراسة  أن  للدهشة  واملثير 
املئة  في   11 أن  أيضا  وجدت 
الشعور  يريدون  الناس  من 
مثل  أكثر،  إيجابية  بمشاعر 

أن  حني  في  والتعاطف،  الحب 
يريدون  الناس  من  املئة  في   10
أكثر،  سلبية  بمشاعر  الشعور 

مثل الكراهية والغضب.
الذي  »الشخص  تامر:  وقالت 
يقرأ  عندما  بالغضب  يشعر  ال 
عن اعتداء على أطفال قد يعتقد 
غضبا  أكثر  يكون  أن  ينبغي  أنه 
الذين  األطفال  محنة  بشأن 
تعرضوا لإليذاء، لذلك يريد أن 
به  أكبر مما يشعر  يشعر بغضب 

في تلك اللحظة«.
تريد  التي  املرأة  أن  وأضافت 
أن تترك شريكها الذي يسيء لها 
لكنها ليست على استعداد للقيام 
لو  سعادة  أكثر  تكون  قد  بذلك 
على  أقل،  بشكل  تحبه  كانت 

سبيل املثال.
»الشعور السيئ يمكن أن يكون 

جيدا«

من  ألكسندروفا،  آنا  وقالت 
لجامعة  التابع  الرفاهية  معهد 
يتحدى  البحث  إن  كامبريدج، 

كيف يفكر الناس في السعادة.
وقالت إن هذه الدراسة تطرح 
تساؤالت حول املقياس التقليدي 
السعادة  ف  يعرِّ الذي  للسعادة 
بأنها نسبة من املشاعر اإليجابية 

إلى السلبية.
األمر  يتعلق  عندما  لكن 
فقد  السارة،  غير  باملشاعر 
الغضب  الدراسة  هذه  قّيمت 
والكراهية فقط، وهو ما وصفته 
كاٍف.  غير  بأنه  ألكسندروفا 
وأضافت: »الغضب والكراهية قد 
السعادة،  مع  متوافقني  يكونان 
أن  على  دليل  يوجد  ال  لكن 
املشاعر األخرى غير السارة مثل 
الخوف والشعور بالذنب والحزن 

والقلق، متوافقة مع السعادة«.

ال  البحث  إن  تامر  وقالت 
باالكتئاب  املصابني  على  ينطبق 
»األشخاص  مضيفة:  السريري، 
االكتئاب  من  يعانون  الذين 
السريري يريدون أن يكونوا أكثر 
غيرهم،  من  سعادة  وأقل  حزنا 
تفاقم  من  يزيد  الذي  األمر 
الدراسة  إن  وقالت  املشكلة«. 
الجوانب  على  الضوء  تلقي 
يتوقع  الذي  للشخص  السلبية 
بالسعادة.  سيشعر  أنه  دائما 
أن  يريدون  »الناس  وأضافت: 
جيدة  حالة  في  بأنهم  يشعروا 
الثقافات  في  الوقت  طوال  جدا 
يشعرون  كانوا  لو  وحتى  الغربية. 
معظم  في  جيدة  حالة  في  بأنهم 
األوقات، فإنهم قد يشعرون بأنه 
حال  في  يكونوا  أن  عليهم  ينبغي 
أفضل، وهو ما يجعلهم يشعرون 

بسعادة أقل في نهاية املطاف.«

9 النفس املطمئنة

دراسة : الغضب والكراهية قد يصبحان سببا للسعادة

بريطانيا  في  للصحة  الوطني  املعهد  وكان 
قد  العالي  للضغط  البريطانية  والجمعية 
أعلنا في وقت سابق أنهما سيتابعان دراسات 
قريبا  بتوصياتهما  ويخرجان  آسكوت  شركة 

جدا. 
وقال البروفسور بيتر ليتلجونز إنه غالبا ما 
ال يراجع املعهد املتخصص املذكور توصياته 
على  سنوات  أربع  مرور  قبل  ما  دواء  بشأن 
نشره التوصيات السابقة التي تضع الخطوط 
العريضة الستعماله. ولكنه أضاف: »غير أنه 
في هذه الحالة، يعتبر املعهد أنه من املناسب 

مراجعة توصياته وبحث إمكانية تعديلها.
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أفادت دراسة حديثة بأن إنفاق 
له  الوقت  توفير  أجل  من  املال 
بالسعادة.  الشعور  زيادة  في  دور 
لتجربة  خضعوا  أشخاص  وذكر 
شعروا  أنهم  الدراسة  إطار  في 
 40 أنفقوا  حينما  أكبر  بسعادة 
دوالرا من أجل توفير الوقت، مثل 
دفع أموال ألداء املهمات املنزلية، 
السلع  لشراء  إنفاقها  من  بدال 

املادية.
إن  نفسيون  أطباء  وقال 
»الضغط الناجم عن ندرة الوقت 
بالسعادة  اإلحساس  من  ل 

ِّ
يقل

بالقلق  اإلصابة  في  ويساهم 
واألرق«.

حتى  أنه  أوضحوا  لكنهم 
األشخاص األثرياء جدا يرفضون 
أموال  دفع  األحيان  أغلب  في 
ألشخاص آخرين ألداء مهمات ال 

يحبونها )هؤالء األثرياء(.
إليزابيث دون،  الدكتور  وقالت 
أستاذة الطب النفسي في جامعة 
بريتيش كولومبيا بكندا، إنه »من 
الدراسات  من  سلسلة  خالل 
أن  وجدنا  االستقصائية 
األشخاص الذين ينفقون األموال 
ليوفروا ألنفسهم املزيد من وقت 
الفراغ يكونون أكثر سعادة، ولهذا 

من  أعلى  مستويات  لديهم  فإن 
الرضا عن الحياة«.

ضغط الوقت
أدت زيادة الدخول في العديد 
جديدة،  ظاهرة  إلى  البلدان  من 
إلى  أملانيا  من  األشخاص  إن  إذ 
من  يشكون  املتحدة  الواليات 
إذ  الوقت«  في  الشديدة  »الندرة 
تضغط  اليومية  احتياجاتهم  إن 

على أوقاتهم.
في  نفسيون  أطباء  أجرى 
وهولندا  وكندا  املتحدة  الواليات 
املال  كان  إذا  ملعرفة  اختبارا 
مستويات  من  يزيد  أن  يمكنه 
أوقات  توفير  خالل  من  السعادة 

للفراغ.
ألكثر  أسئلة  األطباء  وّجه 
الواليات  في  بالغ  آالف  ستة  من 
والدنمارك  وكندا  املتحدة 
وهولندا، من بينهم 800 مليونير، 
أنفقوها  التي  املالية  املبالغ  حول 

من أجل توفير الوقت.
أقل  أن  إلى  الباحثون  وتوصل 
أنفقوا  األشخاص  هؤالء  ثلث  من 
أمواال لتوفير وقت فراغ ألنفسهم 
بالفعل  هؤالء  وكشف  شهر،  كل 
أنهم يشعرون برضا عن حياتهم 

أكبر من اآلخرين.

ذلك  بعد  الباحثون  وأجرى 
نحو  شملت  أسبوعني  ملدة  تجربة 
في  العاملني  البالغني  من   60
مدينة فانكوفر الكندية. وفي أحد 
طلب  األسبوع،  نهاية  عطلة  أيام 
الباحثون من املشاركني إنفاق 40 
دوالرا على أشياء توفر لهم وقتا. 
وفعل هؤالء أشياء من بينها شراء 
ألماكن  لتسليمها  الغداء  وجبات 
ألطفال  أموال  ودفع  العمل، 
الجيران ألداء مهمات لصالحهم 
خدمات  على  أموال  إنفاق  أو 
نهاية  عطلة  وفي  املنزل.  تنظيف 
هؤالء  من  ُطلب  التالي،  األسبوع 
على  أموالهم  إنفاق  األفراد 
املالبس  مثل  املادية  السلع  شراء 

والكتب.
شر في 

ُ
وتوصل البحث، الذي ن

دورية »وقائع األكاديمية الوطنية 
للعلوم«، إلى أن دفع أموال لتوفير 
األشياء  بشراء  مقارنة  الوقت 
خالل  من  السعادة  يزيد  املادية 

تقليل مشاعر ضغط الوقت.
»نوبة ثانية«

الجامعية  األستاذة  وقالت 
مع  عملت  التي  دون،  إليزابيث 
هارفارد  كلية  في  لها  زمالء 
ماستريخت  وجامعة  لألعمال 

إن  بأمستردام،  فريجي  وجامعة 
»املال يمكنه بالفعل شراء الوقت، 
فّعال  بشكل  الوقت  يشتري  وهو 

جدا.«
رسالتي  فإن  »لذلك  وأضافت: 
ر في 

ِّ
التي أريد أن أوصلها هي ›فك

األمر، هل هناك شيء تكره فعله 
وهل  بشدة،  انزعاجك  وسيثير 
يمكن أن تدفع املال لشخص آخر 
ليفعل ذلك الشيء بدال منك. إذا 
العلم  فإن  الحال،  هو  هذا  كان 
إن هذا األمر هو استخدام  يقول 

جيد جدا للمال«.
هذه  أن  النفس  أطباء  ويرى 
األشخاص  تساعد  قد  الدراسة 
مضطرون  بأنهم  يشعرون  الذين 
من  ثانية«  عمل  »نوبة  ألداء 
يعودون  حينما  املنزلية  املهمات 
من عملهم إلى بيوتهم. واعتبرت 
هذا  أن  دون  إليزابيث  األستاذة 
»البحث ربما يوفر سبيال للهروب 

من النوبة الثانية«.
صت 

ُ
خل سابقة  أبحاث  وكانت 

يعطون  الذين  األشخاص  أن  إلى 
يكونون  املال  على  للوقت  أولوية 
ممن  سعادة  أكثر  األرجح  على 
على  للمال  األولوية  يعطون 

أوقاتهم.

شراء الوقت وليس السلع املادية


