اإلفراط في ُ
الشرب قد يؤدي إلى «التسمم المائي»
حر����ص اخلرباء حتى الآن على ت�أكيد �أهمية �ش���رب �أكرب قدر
ممكن من املاء والت�أكيد على �أن الإكثار من املاء م�س�ألة �صحية
متاما ،لكن املعلومات احلديثة ت�ؤكد �أن الإفراط يف �شرب املاء
ي�ضر بال�صحة ،فما هي الكمية املثالية ل�شرب املاء؟
امل���اء مهم لوظائف اجل�سم املختلفة وللمظهر اخلارجي للب�شرة
�أي�ضا ،فتقليل �شرب املاء ي�ؤثر على كثافة الدم وي�سبب ال�صداع
وقل���ة الرتكي���ز كما يب���د�أ الرته���ل واجلف���اف يف الظهور على
اجللد ،ل���ذا تقول الن�صيحة الدائمة «�أك�ث�روا من �شرب املاء».
لكن الإ�سراف يف �شرب املاء وتناول � 4إلى  5لرتات يوميا ي�ؤدي
ملخاط���ر �صحية ،وفقا لتقرير ن�ش���ره موقع �شبكة «�أر .تي� .إل»
 RTLالأملانية.
وميكن �أن ي�صاب الإن�سان مبا ي�سمى «الت�سمم املائي» �إذا تناول
�أك�ث�ر من  7ل�ت�رات يوميا من املاء لأن هذا ي�ؤدي �إلى التخفيف
احلاد لرتكي���ز الدم وتراجع معدل ال�صودي���وم ،لذا يجب عدم
املبالغة يف �شرب املاء حتى يف �أ�شد الأيام حرا.
وتن�ص���ح اجلمعية الأملانية للتعذية ،وفق���ا لتقرير «�أر .تي� .إل»
بتن���اول لرت ون�صف من املاء يوميا ميك���ن زيادتها �إلى  3لرتات

ملن يقومون ب�أعمال بدنية جمهدة �أو يف �أيام ال�صيف احلارة.
وم���ن املهم �أي�ضا ح�ساب ال�سوائل املوج���ودة يف اخل�ضروات والفاكهة والتي
تغط���ي جزءا كبريا من احتياجن���ا للماء ،فثمرة اخليار مثال تتكون من %96
م���ن امل���اء وبالتايل ف�إن من يكرث من تناول اخل�ضروات والفاكهة يغطي نحو
لرت من احتياجه اليومي للماء.

دراسة :عزوف عن توظيف البدناء في بريطانيا

ال�ستم���ارات االلتح���اق بالعمل �أال تط���رح �أ�سئلة وت�صنيف���ات للتمييز
للح�صول على الوظيفة.
ويق���ول حمام���ون بريطاني���ون �إن���ه �إذا كان هناك �شخ����ص يعاين من
ال�سمن���ة املفرط���ة و�أبل���غ �صاحب العمل ع���ن املعان���اة ال�صحية لهذه
ال�سمن���ة على امل���دى الطويل يف املقابلة الأولى لهم���ا ومل يتم تعيينه،
فمن حقه رفع دعوى متييز �ضد �صاحب العمل.
وقد �أعرب ثالثة �أرباع �أرباب العمل امل�شاركني يف الدرا�سة عن قلقهم
ب�ش����أن التكاليف املحتملة لرجال الأعم���ال ال�ستيعاب الآثار اجلانبية
للموظف�ي�ن البدناء ومفرط���ي البدانة ،حيث �أك���د  %63منهم اخلوف
م���ن الدعاوى الق�ضائية بتهم���ة التمييز �إذا ما �أعاقت الآثار اجلانبية
لل�سمنة املفرطة املوظفني من العمل.

العامـــل

كث�ي�را م���ا ينظر للبدناء عل���ى كونهم �أقل �إنتاجية وعر�ض���ة للمعاناة من
العديد من الأمرا�ض ،ما يدفع الكثري من �أ�صحاب الأعمال �إلى الإحجام
عن تعيينهم يف وظائف ،وف ًقا للدرا�سة التي �أجريت على نحو  1000من
�أرباب العمل يف بريطانيا.
و�أع���رب ما يق���رب من ن�صف �أ�صحاب الأعم���ال امل�شاركني يف الدرا�سة
ع���ن عزوفهم عن تعي�ي�ن �أ�صحاب الأوزان الثقيل���ة ومفرطي البدانة يف
�أعمالهم يف الفرتة املقبلة.
ي�أت���ي ذلك ،يف الوقت الذي �أكد فيه م�شرعون وقانونيون بريطانيون �أن
القانون يف �صف ه�ؤالء املوظفني ،حمذرين من التمييز �ضدهم و�إطالق
اف�ت�راءات منطي���ة يف كل مرحل���ة من مراح���ل عملي���ة التوظيف ،وهذا
ينطب���ق على كل م���ن املوظفني احلاليني �أو الأ�شخا����ص الذين يتقدمون
بطلبات للح�صول على وظيفة.
وكان���ت حمكمة العدل الأوروبية قد ق�ضت م�ؤخرا ب�أن ال�سمنة قد تكون
�إعاقة �إذا ما ت�سببت يف �ضعف على املدى الطويل ،وهو ما مينع املوظف
من القيام بعمله يف نف�س امل�ستوى مثل غريه من املوظفني الذين يتمتعون
ب�أوزان معتدلة.
وي���رى خ�ب�راء القان���ون الربيطانيون �أن احلك���م يعن���ي �أن �أرباب العمل
لديه���م فر�صة الآن لإيجاد �سبل ال�ستيع���اب املوظفني الذين يعانون من
ال�سمنة املفرطة ،والذين يقعون حتت هذا الت�صنيف للإعاقة ،كما ميكن
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