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احذر.. 13 عبارة يجب أن ال تقولها 
لشخص "مكتئب"

إن االكتئــاب يمكــن أن يكــون أمــرًا يصعــب التعامــل معــه، حتــى بالنســبة ألولئــك الذيــن 
ال يعانــون منــه بشــكل مباشــر.

ومــن خــال موقــع "Healthista"، المعنــي بالشــؤون الصحيــة والنفســية، يقــدم مــدرب 
فنــون الحيــاة ريــك شــارب مقــاال يتضمــن نصائــح بعــدم ذكــر 13 عبــارة لشــخص يعانــي مــن 

االكتئــاب.
ومن تلك العبارات التي تؤثر سلبا على مريض االكتئاب:

1. فلتجمع شتات نفسك
إن االكتئــاب حالــة عقليــة، ليســت مــن خطــأ إنســان، لذلــك فــإن هــذه المقولــة تنطــوي 
علــى مــا يعمــق الشــعور بالعــار الــذي يرتبــط بالفعــل. فاألفضــل أن نقــول لــه ببســاطة: "هــل 

أنــت بحــال طيــب؟".
2. أفهمك.. لقد مررت بأيام صعبة أنا أيضا..

إنهــا محاولــة لبنــاء صلــة، ولكنهــا فــي الواقــع تقلــل مــن األلــم الــذي يمــر بــه شــخص مــا. 
ولكــن يكــون مــن األفضــل أن تقــول إنــك ال تعــرف مــا الــذي يمــر بــه، ولكنــك ســوف تكــون 

حاضــرا لتلبيــة مــا قــد يحتــاج إليــه فــي أي وقــت.
3. تحتاج إلى الخروج للتنزه أكثر

علــى الرغــم مــن أن اقتــراح الخــروج ربمــا يكــون عاجــا لحالــة معينــة، إنمــا فــي حــاالت 
ــة،  ــف االجتماعي ــب المواق ــب يتجن ــم. إن المكتئ ــر يتفاق ــل األم ــراح يجع ــاب هــذا االقت االكتئ
األفضــل  فمــن  لــذا 
ــي  ــه ف ــى مع أن تبق
فمجــرد  البيــت، 
بقــاءك معــه يفيــده 

كثيــرا.
أكثــر  كــن   .4

بيــة يجا إ
هــذه  إن 
ــة مــن شــأنها  الجمل
مــن  التقليــل 
الشــخص  شــأن 
المكتئــب. فيمكنــك أن تعــرض اســتعدادك لاســتماع بــكل جوارحــك لمشــاطرة المشــاعر 

الحقيقــي. التواصــل  إلــى  البــاب  يفتــح  بمــا  يجــري  مــا  حــول 
5. توقف عن الشعور باألسف على نفسك

إن وقــوع مثــل هــذه العبــارة علــى مســامع شــخص مكتئــب ســوف تكــرس مشــاعر ســلبية 
ولــن يحــاول إخبــارك بمــا يمــر بــه. وهنــاك نهــج أكثــر تعاطفــا لتشــجيع التواصــل مثــل: "قــل 
لــي المزيــد.. أود أن أعــرف عمــا تشــعر بــه". أو "أنــت حقــا تبــدو محبطــا اليــوم. أخبرنــي مــاذا 
يضايقــك؟" ومــن المهــم أن تســتمع باهتمــام وتعاطــف بمــا يشــجع علــى اســتمرار التواصــل.

6. كيف يمكن أن يصيبك االكتئاب؟ لديك زوجة وعائلة رائعة وعمل عظيم ومنزل جميل!
إن االكتئــاب ليــس اختياريــا، بــل هــو حالــة مرضيــة، والتــي غالبــا مــا تكــون غيــر مفهومــة. 
ربمــا يبــدو الشــخص ناجحــا جــدا فــي الخــارج، ولكــن ال أحــد يعــرف مــا يحــدث فــي داخلــه. 
إن اقتــراح أنــك متــاح لتقديــم أي عــون أو مجــرد االســتماع لــه هــي جملــة تبعــث بالطمأنــة. 
ــى  ــة إل ــعر بالحاج ــت يش ــي أي وق ــك ف ــة وكذل ــذه اللحظ ــي ه ــه ف ــاح ل ــك مت ــن أن ــد م تأك

التحــدث فــي المســتقبل.
7. كنــت مكتئبــا قليــا عندمــا توفــي والــدي ولكننــي تغلبــت علــى ذلــك. وســتتمكن مــن 

ذلــك أنــت أيضــا..
إن معادلــة انقضــاء حالــة الحــزن مــع االكتئــاب مســألة غيــر حكيمــة بــل والمقارنــة هنــا مجحفــة. 
حــاول مشــاطرة بعــض األشــياء التــي فعلتهــا والتــي ســاعدتك علــى أن تكــون بوضــع أفضــل. وهــذا 

قــد يثيــر محادثــة حــول مــا قــد يرغــب الشــخص فــي القيــام بــه مــن أجــل معالجــة مــا يشــعر بــه.
8. أفضل ما يمكنك القيام به للخروج من االكتئاب هو ممارسة الرياضة.

يمكــن أن يجــد األشــخاص المكتئبــون أنفســهم فــي أماكــن مظلمــة جــدا وربمــا تكــون 
فكــرة الخــروج مــن الســرير فــي بعــض األيــام أمــرا ال يمكــن القيــام بــه. مــن األفضــل أن تدعــوه 
إلــى الخــروج فــي المشــي ســيرا علــى األقــدام أو طلــب الصحبــة للذهــاب إلــى متجــر قريــب.

9. سأتركك وحدك اآلن وسأعود إليك عندما تكون في مزاج أفضل
إن هــذا الموقــف يعكــس تخليــك عــن شــخص مــا فــي الوقــت الــذي يكــون فيــه أحــوج مــا 
يكــون إلــى الرفقــة أو المحادثــة. بالعكــس فلتعــرض البقــاء معــه والقيــام بشــيء لطيــف يســعده 
ــك تقطــع شــوطا  ــرة بســيطة تجعل ــا. إن أشــياء صغي ــه مث ــة ل ــة المفضل ــة الخفيف ــل الوجب كعم
طويــا، علــى الرغــم مــن أنــك قــد تعتقــد أنــه ال يوجــد تقديــر لمــا تقــوم بــه مــن جانــب المكتئــب.

10. كل شيء سيكون على ما يرام
ــارة  ــذه العب ــن ه ــدال م ــى أي شــيء ملمــوس.. وب ــذا االســتنتاج ال يســتند إل ــل ه إن مث
العشــوائية اعــرض أن تفعــل شــيئا يكــون ذا مغــزى، شــيء تعــرف أن المكتئــب ســوف 
ــة  ــا نذهــب لرؤي ــه مؤخــرا. فمثــا تســتطيع أن تقــول: "دعن ــه كان يتجنب ــه، ولكن يســتمتع ب

ــينما". ــي الس ــد ف ــم الجدي الفيل
11. ما ال يقتلك يجعلك أقوى.

إذا كان شــخص مــا يعانــي مــن االكتئــاب، فــإن مثــل هــذه العبــارات العامــة تقلــل مــن شــأن 
مــا يعانيــه. ومــن األفضــل محاولــة شــيء مثــل: "ال بــد وأن مــا تمــر بــه صعبــا جــدا. تأكــد أنــي 
معــك أســاندك ورهــن إشــارتك عندمــا تحــب أن تتحــدث عمــا تعانــي منــه، حتــى لــو كنــت 

ال تريــد التحــدث ســأظل هنــا".
12. يجب علينا أن نلتقي في وقت ما.

يعــد االتصــال والمثابــرة أمــرا مهمــا لشــخص يعانــي مــن االكتئــاب. أمــا "أن نلتقــي فــي 
ــارة  ــو عب ــه ه ــا تقول ــه وأن م ــت ل ــا وق ــك حق ــد لدي ــه ال يوج ــاع بأن ــي االنطب ــا" يعط ــت م وق
ــي  ــكل نهائ ــد بش ــد موع ــداد لتحدي ــت واإلع ــر الوق ــون. إن تدبي ــا مضم ــس له ــويف لي تس
يكــون أفضــل، مثــل: "دعنــا نلتقــي ظهــر الغــد. أود حقــا أن أراك وأطمئــن عليــك". تظهــر مثــل 

ــة. ــة حقيقي ــارة اهتمامــا وني هــذه العب
13. لماذا أنت منطويا؟

يكافــح األشــخاص، الذيــن يعانــون مــن االكتئــاب، أيضــا مــن أجــل تجنــب االختــاط. بــل 
ويمكــن أن يلجــأوا إلــى خيــار الكــذب إلخفــاء معاناتهــم مــن االكتئــاب. وال يعــد ذلــك انطوائيــة؛ 
ــب  ــا يصاح ــن كل م ــوف م ــام والخ ــم األي ــزل معظ ــن المن ــروج م ــى الخ ــدرة عل ــدم ق ــا ع إنه

خروجهــم مــن مواقــف ال يحتملونهــا.
وهنــاك أســلوب لطيــف يمكــن أن تتبعــه للخــروج مثــل: "أالحــظ أنــك ال تخــرج كثيــرا. هــل 

يمكــن أن أمــر عليــك لقضــاء بعــض الوقــت معــك؟" .
إن الهــدف األهــم هــو بنــاء أواصــر عاطفيــة تدعــم الفــرد وتفســح المجــال أمــام أي طريــق 
التصــاالت صادقــة يمكــن مــن خالهــا بنــاء جســور الثقــة، التــي يمكــن مــن خالها استكشــاف 

حلــول ذات مغــزى لتجــاوز حالــة االكتئــاب.

االثنين 29 رجب المرجب، 1439 هـ ق 27 فروردين 1397 هـ ش، 16 نيسان 2018مالعدد )9826( السنة الثامنة والثاثون

حدادي يقتنص الميدالية الذهبية الثانية في بطولة 
جامعة USSD االمريكية

أحــرز الاعــب اإليرانــي »احســان حــدادي« الحاصــل علــى الميداليــة الفضيــة فــي أولمبيــاد لنــدن 2012، 
لــه  الثانيــة  الذهبيــة  الميداليــة 
 USSD جامعــة  بطولــة  فــي 
القــرص. رمــي  فــي  االمريكيــة 

القــوي  العــاب  اتحــاد  وأفــاد 
ان  االحــد،  أمــس  االيرانــي 
الجولــة  وفــي  الاعــب حــدادي 
ــه، اســتطاع ان يســجل  ــة ل الثاني
رقــم 67 متــرا و4 ســنتيمرات، وان 
يقتنــص الميداليــة الذهبيــة فــي 

المنافســات.  هــذه 
فــي  حــدادي  وســجل 
و4  متــرا   67 رقــم  المنافســات 

الثانيــة. الذهبيــة  بالميداليــة  والفــوز  اللعبــة  هــذه  فــي  منافســيه  علــى  متفوقــا  ســنتيمترات، 
ــة رمــي  ــى بطول ــرا و85 ســنتيمترا وحــاز عل ــم 68 مت ــة ايضــا رق ــوم الجمع ــد ســجل ي وكان حــدادي ق

ــي هــذه المنافســات. القــرص ف
وشــارك فــي منافســات جامعــة USSD االمريكيــة فــي رمــي القــرص، العبــون مــن اميــركا والســويد 

ــا . والماني

أهداف متنوعة للسد أمام برسبوليس
ــه، برســبوليس  ــام مضيف ــن، أم ــوم االثني ــدًا، الي ــا آســيويًا جدي يخــوض الســد القطــري تحديً

ختــام  فــي  طهــران، 
المجموعــة  جــوالت 
الثالثــة، بــدوري األبطــال.
الســد  ويتصــدر 
 12 برصيــد  مجموعتــه، 
تأهــل  حيــث  نقطــة، 
التالــي بالفعــل،  للــدور 
عــن  نقطتيــن  بفــارق 
برســبوليس، المتأهــل 
باحتالــه  أيضًــا 

المجموعــة. قمــة  القتنــاص  الفريقــان  يســعى  حيــث  الوصافــة، 
ــى  ــوم، كــي يســتطيع اللعــب عل ــه الي ــوزه أو تعادل ــي حــال ف وســيحتفظ الســد بالصــدارة، ف

ــل. ــدور المقب ــودة بال ــاء الع ــي لق أرضــه، ف
كمــا يســعى الفريــق القطــري للصــدارة، مــن أجــل الحصــول علــى دفعــة معنويــة كبيــرة، قبــل 
المشــاركة فــي كأس قطــر، ومواجهــة الريــان فــي نصــف النهائــي، الــذي ســيقام مــن مبــاراة واحــدة، 

حيــث يتطلــع للحفــاظ علــى لقــب البطولــة.
ويســتهدف أيضًــا المــدرب، جوزفالــدو فيريــرا، تقويــة حظوظــه فــي البقــاء مــع الفريــق لموســم 

آخــر، بعدمــا حقــق فــي الموســم الماضــي، ثنائيــة كأس قطــر وكأس األميــر.
ــوز  ــع الف ــي اآلســيوي، م ــع النهائ ــل، والوصــول لرب ــدور المقب ــي تجــاوز ال ــرا ف وإذا نجــح فيري

ــرة. ــع الســد بنســبة كبي ــه سيســتمر م ــا، فإن ــن محليً ــن الباقيتي بالبطولتي برشلونة يحقق رقما قياسيا جديدا في الليغا
ــا  ــق رقم ــه وحق ــا خلف ــي دوري ابطــال اوروب ــع نهائ ــن رب ــوس خروجــه م وضــع برشــلونة المتصــدر كاب
ــات المتتاليــة مــن دون خســارة، ليقتــرب خطــوة اضافيــة مــن اســتعادة لقــب  ــدا بعــدد المباري قياســيا جدي
االســباني  الــدوري 
بفــوزه  القــدم  لكــرة 
فالنســيا  ضيفــه  علــى 
ــى  ــث 2-1 الســبت عل الثال
ملعــب »كامــب نــو« فــي 
الثانيــة  المرحلــة  قمــة 

. ثيــن لثا ا و
برشــلونة  وانفــرد 
ــم القياســي لعــدد  بالرق
المتتاليــة  المباريــات 
مــن دون خســارة فــي 
البطولــة )39 مبــاراة(، وكان يتشــاركه منــذ المرحلــة الماضيــة مــع ريــال سوســييداد الــذي ســجله 

.1980-1979 موســم  فــي 
ورفــع برشــلونة رصيــده فــي صــدارة الترتيــب الــى 82 نقطــة، بفــاق 14 نقطــة امــام اتلتيكــو مدريــد اقــرب 

منافســيه الــذي يســتضيف ليفانتــي االحــد.
ــا بعــد فــوزه الكبيــر  ــوغ نصــف نهائــي دوري ابطــال اوروب وكان الفريــق الكاتالونــي فــي طريقــه الــى بل
ــي  ــا ف ــر-3 اياب ــة صف ــي بخســارة مذل ــه من ــي، لكن ــع النهائ ــي ذهــاب رب ــي 4-1 ف ــا االيطال ــه روم ــى ضيف عل

ــا. ــرز المرشــحين الحــراز لقبه ــن اب ــي كان م ــة الت ــه خــارج البطول ــاء وضعت ــة الثاث العاصمــة االيطالي
وبــات فالنســيا مهــددا بفقــدان المركــز الثالــث لمصلحــة ريــال مدريــد بطــل الموســم الماضــي الــذي 

يحــل ضيفــا علــى ملقــة االخيــر االحــد ايضــا.

تشيلسي يقلب تأخره ويفوز 3-2 على ساوثمبتون

وريورز يحسم أولى مواجهاته أمام سبيرز
قــدم جولــدن ســتيت وريــورز، حامــل اللقــب، عرضًــا قويًــا، ليفــوز 113-92 علــى ســان أنطونيــو 
ســبيرز، فــي بدايــة المرحلــة األولــى لــأدوار اإلقصائيــة لــدوري كــرة الســلة األمريكــي للمحترفيــن، 

السبت.
وتألــق كاي طومســون، وســجل 27 نقطــة، وأضــاف كيفــن دورانــت 24 نقطــة، ليفــوز وريــورز 

المواجهــة  بدايــة  فــي 
علــى  تحســم  التــي 
األفضــل  أســاس 
مباريــات،  ســبع  فــي 
األدوار  مســتهل  مــع 
بالقســم  اإلقصائيــة 
الغربــي فــي أوكانــد. 
المبــاراة  وتقــام 
أوكانــد،  فــي  الثانيــة 
االثنيــن. اليــوم  أيضــا، 

ــبيرز،  ــاع س وكان دف
ــق هــذا  ــاط للفري ــد النق ــل عــدد مــن رصي ــي أق ــط، ف ــى تســجيل 75 نقطــة فق ــورز عل ــر وري أجب

ــو. ــارس/ آذار بســان أنطوني ــي 19 م ــن، ف ــن الفريقي ــة بي ــي أحــدث مواجه الموســم، ف
وأحــرز رودي جــاي 15 نقطــة لســبيرز، وأضــاف الماركــوس أولدريــدج وبرايــان فوربــس 14 نقطــة 

ــكل منهما. ل
وكان وريــورز ســحق ســبيرز 4-صفــر فــي نهائــي القســم الغربــي فــي مايــو/ أيــار الماضــي، فــي 

مشــواره نحــو إحــراز اللقــب للمــرة الثانيــة فــي ثــاث ســنوات.

ميرني وأوزوالد يتوجان بلقب زوجي هيوستن
ــب  ــد، بلق ــب أوزوال ــي، والنمســاوي فيلي ــف مــن البياروســي المخضــرم، ماكــس ميرن ــي المؤل ــوج الثنائ ت
بطولــة  زوجــي  منافســات 
األمريكيــة  هيوســتن 
علــى  بتغلبهمــا  للتنــس، 
األلمانــي أندريــه بيجمــان 
أنطونيــو  والكرواتــي 
سانســيتش، فــي النهائــي.
الثنائــي  وفــاز 
البياروسي-النمســاوي 
علــى منافســيهما، بنتيجــة 
و9/11. و4-6،   ،)7-2(  7-6

وبهــذا الفــوز حصــل كل مــن، ميرنــي البالــغ مــن العمــر 40 عامــا، والمصنــف الـــ39 عالميــا فــي 
الزوجــي، وأوزوالــد )32 عامــا(، المصنــف الـــ49 فــي نفــس التصنيــف، علــى جائــزة البطولــة، التــي 

تقــدر قيمتهــا بـــ30 ألًفــا و190 دوالر، والتــي ستقســم فيمــا بينهمــا.

ريتشياردو بطًل لسباق الصين
تــوج األســترالي دانييــل ريتشــياردو، ســائق ريــد بــول، بلقــب ســباق جائــزة الصيــن الكبــرى، 

امــس األحــد، ضمــن بطولــة العالــم لســباقات ســيارات فورمــوال 1.
وكان الفنلنــدي فالتيــري بوتــاس، ســائق مرســيدس، يتصــدر الســباق حتــى األمتــار األخيــرة، 

لكــن ريتشــياردو ظفــر باللقــب فــي النهايــة.
وحقــق ريتشــاردو أول فــوز لــه فــي الموســم الحالــي ووضــع حدا لهيمنــة األلماني سيباســتيان 

فيتيــل ســائق فيــراري والــذي فــاز بــأول ســباقين في الموســم فــي أســتراليا والبحرين.
ــه الهولنــدي ماكــس فيرســتابن فــي ريــد بــول إلــى مركــز الصيانــة  ودخــل ريتشــاردو وزميل

لتغييــر إطــارات ســياراته بعــد دخــول ســيارة األمــان للمضمــار.
ولعبــت اإلطــارات الجديــدة دورا محوريــا فــي تتويــج ريتشــاردو بســادس ســباق لــه فــي 

مســيرته.
وحــل بوتــاس فــي المركــز الثانــي يليــه الفنلنــدي كيمــي رايكونــن ســائق فيــراري فــي المركــز 

الثالث.
وجــاء البريطانــي لويــس هاميلتــون ســائق مرســيدس فــي المركــز الرابــع يليــه فيرســتابن 

الــذي أنهــى الســباق فــي المركــز الرابــع لكنــه تعــرض لعقوبــة التراجــع خمســة مراكــز ليحــل فــي 
المركــز الخامــس فــي النهايــة.

ــدو ألونســو فــي المركــز الســابع  ــم فرنان ــرج فــي المركــز الســادس ث وجــاء نيكــو هلكنب
ثــم فيتيــل ثامنــا يليــه كارلــوس ســاينز فــي المركــز التاســع وكيفيــن ماجنوســن فــي المركــز 

العاشــر.

 قلــب تشلســي بطــل الموســم الماضــي 
ســاوثمبتون  مضيفــه  امــام  صفــر-2  تأخــره 
ــي  ــوز 3-2 الســبت ف ــى ف ــوط ال ــدد بالهب المه
الــدوري  مــن  والثاثيــن  الرابعــة  المرحلــة 

القــدم. االنجليــزي لكــرة 
ووجــد تشلســي نفســه فــي مــأزق بعــد 
ســاعة تمامــا علــى انطــاق المبــاراة بتســجيل 
ســاوثمبتون الســاعي الــى تجنــب الهبــوط 
ــش )21(  ــي دوشــان تاديت ــر الصرب ــن عب هدفي

ــك )60(. ــان بيدناري ــدي ي والبولن
انطونيــو  االيطالــي  المــدرب  فريــق  لكــن 
الدقائــق  فــي  بالمســتحيل  قــام  كونتــي 
آمالــه  علــى  للحفــاظ  االخيــرة  العشــرين 

االوروبيــة  بالمشــاركة 
ان  المقبــل،  الموســم 
كان فــي دوري االبطــال 
االوروبــي  الــدوري  او 
فنجــح  ليــغ«،  »يوروبــا 
بتســجيل ثاثــة اهــداف 
الفرنســي  بواســطة 
اوليفييــه جيــرو )70 و78( 
والبلجيكــي اديــن هــازار 

.)75 (
تشلســي  وعــزز 
الخامــس  مركــزه 
المؤهــل مباشــرة الــى »يوروبــا ليــغ« رافعــا 
ــف  ــاط خل ــارق 7 نق ــى 60 نقطــة، بف ــده ال رصي
توتنهــام الرابــع وليفربــول الخامــس، و6 نقــاط 

الســادس. ارســنال  امــام 
فــي  االوائــل  االربعــة  ويخــوض 
دوري  الممتــاز  االنجليــزي  الــدوري 
ابطــال اوروبــا مباشــرة الموســم المقبــل، 
ويشــارك الخامــس تلقائيــا ايضــا فــي 

ليــغ«. »يوروبــا 
مــن جهتــه، بقــي ســاوثمبتون فــي المركــز 
الثامــن عشــر )اول مراكــز الهبــوط الــى الدرجــة 

االولــى( برصيــد 28 نقطــة.


