«غوغل» يفاجئ عشاق أشهر «حماة» مصرية
فاجأ احمل��رك الشهير للبحث “غوغل” ،االثنني،
عشاق النجمة املصرية الراحلة ماري منيب ،ببادرة
جميلة .ويوافق يوم  11فبراير من كل عام ،ذكرى
ميالد منيب ،التي رأت النور عام .1905
وبهذه املناسبة ،تغيرت واجهة محرك البحث
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“غوغل” الرئيسية ،بصورة كاريكاتورية للفنانة
الراحلة ،التي توفيت عام .1969
ومنيب ممثلة كوميدية مصرية من أصول شامية،
ولدت في العاصمة بيروت بلبنان.
وش��ارك��ت ف��ي العديد م��ن األف�ل�ام السينمائية،

التي صبغت تاريخ السينما املصرية والعربية ،مثل
“بابا أمني” و”سي عمر” و”املليونيرة الصغيرة”.
واشتهرت الراحلة بدور احلماة املتسلطة ،التي
حتاول التدخل بني ابنتها وزوجها أو ابنها وزوجته،
فتفسد العالقة بينهما.
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عامل قمامة فاز بـ  10ماليني إسترليني..
ثم «وقعت املأساة»
م��ا ي��أت��ي بسرعة ي��ذه��ب ب��س��رع��ة ..هذا
املثل لم يكن وليد حلظة بل خالصة جتارب
إنسانية ع��دة وف��ي كل املجتمعات تقريبا،
وتلخصها حكاية مايكل كارول.
ففي ال��ع��ام  ،2002ف��از ج��ام��ع القمامة
الشاب مايكل ك��ارول باجلائزة الكبرى في
اليانصيب أو اللوتو ،البالغة قيمتها 10
ماليني جنيه إسترليني ،أو ما يعادل 12
مليون دوالر.
وبعد ذلك التاريخ ،تغيرت حياته وصار
يتصدر الصفحات األول��ى في الصحف بعد
حفالت العربدة الصاخبة في القصر الذي
اشتراه بجزء من قيمة اجلائزة.
لكن ،بعد سنوات من البذخ واملجون ،عاد
كارول إلى أرض الواقع ،وأصبح اآلن يعمل
حطابا وبائعا للفحم بأجرة تصل إلى 10
جنيهات ( 12دوالر) في الساعة ،وفقا ملا
ذكرته صحيفة “ذي صن” البريطانية.
وق��ال ك��ارول للصحيفة “اآلن ،عندي ما
ي��ع��ادل  50كيلوغراما م��ن أك��ي��اس الفحم،

وأقوم بتقطيع جذوع األشجار التي تباع في
محطات التعبئة”.
وأض��اف قائال “اختفت  10ماليني جنيه
في  10سنوات فقط ،وال أملك بيتا أو سيارة.
لكنني ال أشعر باملرارة ..فما يأتي بسهولة
يذهب بسهولة”.
ويبدأ ك��ارول عمله في السادسة صباحا
ويعمل ملدة  12ساعة يوميا في مجال جتارة
الوقود في مدينة إلغني بإقليم م��وراي في
اسكتلندا.
لكنه يصر على أنه ال يشكو بشأن العمل
“الذي يقصم الظهر” ،وأن اختفاء الثروة
والتفريط بها هو في الواقع عبارة عن “نعمة
مستترة”.
وقال كارول “ميكنني أن أوزع  150كيسا
من الفحم يوميا ،وفي بعض األحيان أحصل
على “بقشيش” ،وهو أمر مضحك.
وأش��ار “الفقير -الثري -الفقير” إلى أن
اآلخرين ال يعرفونه أو يتعرفون عليه بسبب
الفحم والسخام على وجهه ،وأن مظهره

أفضل جسديا بعد أن فقد كيلوغرامات من
وزنه.
وأك��د ك��ارول إن احلياة ال تتعلق باملال
فقط ،مشيرا إلى أن األمر يبدو جنونيا ،وأنه
اآلن أكثر سعادة بعد أن ع��اد إل��ى العمل،
مضيفا أن اإلفالس هو أفضل ما حدث له.
وك���ان ك���ارول ف��از ب��ج��ائ��زة اليانصيب
الكبرى ،البالغ قيمتها  9.7مليون جنيه عام
 ،2002في التاسعة عشر من عمره ،عندما
ك��ان يقيم في منطقة داون��ه��ام ماركيت في
نورفولك.
وبعد أن حصل على األم��وال ،بدأ ينفقها
ببذخ على الكحول واحلفالت واملجوهرات،
حتى أن��ه ك��ان يلقي بساندويشات البرغر
وقطع الدجاج على املارة من سياراته الفخمة
العديدة التي اشتراها.
وفي العام  ،2012تبددت كل ثروته ،إلى
درج��ة أن��ه حظر عليه دخ��ول أي حانة في
مدينته ،األمر الذي اضطره إلى االنتقال إلى
اسكتلندا لبدء حياة جديدة.

جائزة «بافتا» ..روما أفضل فيلم
ورامي مالك أفضل ممثل

طائرة ركاب تهبط إضطرارياً..
والسبب القهوة والشاي

في حالة غريبة ،ورمبا الوحيدة
م��ن نوعها ف��ي ت��اري��خ الطيران،
أج��ب��رت ط��ائ��رة تابعة خلطوط
“جيت  ”2متجهة من اسكتلندا إلى
إسبانيا على الهبوط في إجنلترا
لسبب غريب ،وفقا ملا ذكرته تقارير
صحفية بريطانية.
وفوجئ ركاب الطائرة املتوجهة
م��ن غالسكو إل��ى تينيرفي على
ال��ه��ب��وط ف��ي م��دي��ن��ة مانشستر
اإلجنليزية ،والسبب عدم وجود
م��اء ك��اف إلع��داد القهوة والشاي
للمسافرين ،بحسب م��ا ذك��رت
صحيفة مترو البريطانية.
وكانت الرحلة انطلقت صباح
األحد من غالسكو ،لكنها اضطرت
إل��ى تغيير وجهتها ،بعد قليل

لتحط في مانشستر ،وذل��ك بعد
اكتشاف مشكلة املياه.
وك��ان يفترض في الطائرة أن
متر ف��وق أج��واء أيرلندا ،بحسب
املسار املقرر للرحلة ،وقبل أن تغير
وجهتها .وكتبت إحدى املسافرات
على الطائرة واسمها صوفي كالير
موريسون مغردة على حسابها
في تويتر موجهة تغريدتها إلى
شركة الطيران “جيت  ”2تقول
“رحلة الطائرة من غالسكو إلى
تنيريفي اض��ط��رت إل���ى حتويل
مسارها والهبوط اضطراريا في
مانشستر لعدم وج��ود م��اء كاف
إلع��داد املشروبات الساخنة ..يا
للهول ،قدموا ع��ذرا مقبوال املرة
املقبلة” ،وأض��اف��ت ق��ائ��ل��ة إنها

ستسافر في املرات املقبلة على منت
خطوط جوية أخرى.
وق��ال��ت راك��ب��ة أخ���رى اسمها
ك���ول���ي���ت ك���ون���ول���ي “أشعر
باالمتعاض مم��ا ح���دث ..خربوا
عطلتي قبل حتى أن تبدأ ..األوالد
يبكون ..شكرا لكم”.
واع���ت���ذرت ش��رك��ة اخل��ط��وط
اجلوية عن الواقعة ،لكنها قالت إن
املسافرين نقلوا على وجه السرعة
إلى طائرة أخرى ،بعدما حطت في
مانشستر مباشرة.
وأكد متحدث باسم “جيت ”2
أن الطائرة الثانية توجهت إلى
تنيريفي وح��ط��ت ب��أم��ن وس�لام،
مشيرا إلى أن تأخيرا بسيطا جنم
عن هذا “احلادث العارض”.

ويعيش ك��ارول األع��زب حاليا في شقة
مكونة من غرفتي نوم يتم تأجيرها بـ500
جنيه شهريا ،ويذهب إلى عمله سيرا على
األق���دام .وف��ي األث��ن��اء يواصل ش��راء تذاكر

ح��ص��ل ف��ي��ل��م “روما” األب��ي��ض
واألس����ود ع��ل��ى ج��ائ��زة األك��ادمي��ي��ة
البريطانية لفنون السينما والتلفزيون
(بافتا) ألفضل فيلم كما فاز مخرجه
ألفونسو ك����وارون ب��ج��ائ��زة أفضل
مخرج.
وفاز الفيلم وهو سيرة شبه ذاتية
عن عامل محلي في السبعينات من
القرن املاضي في املكسيك بسلسلة من
اجلوائز هذا املوسم مما يعزز طريقه
أمام احتمال الفوز بجائزة أكادميية
ع��ل��وم وف��ن��ون السينما األميركية
(األوسكار).
وقال كوارون في كلمته أثناء تسلم
اجلائزة “لقد تأثرت بصورة جدية
باستقبال الفيلم بهذه الصورة”.
وف���ازت أوليفيا ك��ومل��ان بجائزة
أف��ض��ل ممثلة ع��ن دوره����ا ف��ي فيلم
“املفضلة” (ذا فيفوريت) وال��ذي
لعبت فيه دور امللكة آن ،التي حكمت
بريطانيا في القرن الثامن عشر.
وكان قد مت ترشيح كوملان وريتشل
فايس وإميا ستون اللتني شاركتاها
البطولة للحصول على جوائز.
وقالت كوملان لزميالتها املرشحات
ل��دى استالمها اجل��ائ��زة “إن ليلتنا

رائعة .أليس كذلك؟  ...ه��ذه جائزة
أفضل ممثلة .على حد علمي ،فإننا
نحن الثالثة واح��د ويجب أن نكون
األف��ض��ل .ه��ذه (اجل���ائ���زة) لنا نحن
الثالثة .إن اسمي محفور عليها ،لكن
ميكن أن نحفر أسماء أخرى”.
وف���از رام���ي م��ال��ك بجائزة أفضل

وقد كشفت بعض ال��دراس��ات األولية
عن دواء يستخدم عناصر من طني البحر
امليت في مكوناته الرئيسية قد يكون
عالجا ً فعاالً للصدفية.
 5ت��خ��ف��ي��ف أع������راض ال��ت��ه��اب��اتامل��ف��اص��ل وج��دت بعض ال���دراس���ات أن
استخدام كمادات طني البحر امليت الدافئة
قد يساعد بشكل كبير على تخفيف آالالم
واألع���راض األخ��رى املرافقة اللتهابات
املفاصل.
وينصح باستعمال ه��ذه الكمادات
بشكل موضعي على موقع األلم ملدة 20
دقيقة متواصلة م��رة يومياً على مدى
أسبوعني وبانتظام.
 - 6تخفيف التوتر يساعد تدليك
بشرة اجلسم بطني البحر امليت بانتظام
على تخفيف التوتر مل��ا فيه م��ن أم�لاح
ومعادن تساعد على تخليص اجلسم من
السموم وتساعد على تعزيز تدفق الدورة
الدموية وحتسني عمليات األيض!
 - 7حت��س�ين ح��ال��ة ع�لام��ات تقدم
السن من املمكن استخدام طني البحر امليت
للتخفيف من التجاعيد الظاهرة وتضييق

املسامات املفتوحة والتخفيف من عالمات
تقدم السن بشكل عام.
كما يساعد استخدام طني البحر امليت
بانتظام على عمل ديتوكس للبشرة،
أي تنظيف البشرة من السموم املختلفة
العالقة فيها.
 - 8إي��ق��اف تساقط ال��ش��ع��ر م��ع أن
ه��ذه الفائد حتديدا ً ال زال��ت غير مدعمة
بالعديد من الدراسات والبحوث ،إال أن
من االستخدامات التقليدية لطني البحر
امليت استخدامه ملكافحة تساقط الشعر،
إذ أنه قد يساعد على تقوية البصيالت
ودع��م منو الشعر .يتم ذل��ك عبر تدليك
ف��روة ال��رأس بطني البحر امليت وتركه
على الفروة ما يقارب  15دقيقة قبل غسله
جيدا ً بشامبو مناسب.
 - 9مكافحة السيلوليت وعالمات
متدد اجللد يساعد تدليك اجللد بانتظام
بطني البحر امليت على:
تعزيز تدفق الدم إلى اجللد ،وبالتالي
املساعدة تدريجياً على إذاب���ة الدهون
العالقة حت��ت اجللد وحت��ري��ر السوائل
احملتبسة املسببة للسليوليت.

ممثل ع��ن دوره ف��ي فيلم “امللحمة
البوهيمية” (بوهيميان رابسودي).
وك��ان مالك قد فائز بجائزة جولدن
غلوب كأفضل ممثل في فيلم درامي عن
نفس الدور.
وفاز ماهر شاال علي بجائزة أفضل
ممثل مساعد عن دوره في فيلم “كتاب

أخضر” (غرين بوك) .في حني فازت
ريتشل فايس بجائزة أفضل ممثلة
مساعدة عن دورها في فيلم “املفضلة”
(ذا فيفوريت).
ك��م��ا ف���از ف��ي��ل��م “املفضلة” (ذا
فيفوريت) بجائزة أفضل فيلم مأخوذ
عن قصة أصلية.

الرياضة وألزهامير ..العلم يؤكد «النبأ املثير»

 10فوائد لـ«طني البحر امليت»

يتوجه سنويا آالف السياح إلى منطقة
البحر امليت ،قصد العالج الطبيعي الذي
يشتهر به طني البحر امليت الغني مبواد
طبيعية لها ف��وائ��د عالجية وجمالية
م��ذه��ل��ة .ويتميز م��وق��ع ال��ب��ح��ر امليت
الذي يعتبر النقطة األكثر انخفاضاً في
املساحات املائية في كافة أنحاء الكرة
األرضية ،بطني فريد يتميز مبحتواه من
العناصر واملعادن واألمالح التي متنحه
فوائد مذهلة ،حسب ما ذكر موقع “ويب
طب” ،فما هي؟
 - 1تنقية البشرة وإزال���ة اخلاليا
امليتة يساعد قناع طني البحر امليت على
تنقية البشرة من الشوائب والتخلص
من خاليا اجللد امليتة التي متنح البشرة
مظهرا ً جافاً .كما أن احتواء طني البحر
امليت على عناصر هامة مثل املغنيسيوم
وامل��ل��ح يجعله ي��س��اع��د ال��ب��ش��رة على
استعادة مرونتها ورطوبتها املفقودة،
ويحسن من مظهر البشرة بشكل عام.
 2تخفيف آالم الظهر املزمنة أشارتدراس��ات أولية إلى أن استخدام كمادات
ضاغطة مصنوعة من طني البحر امليت
بشكل منتظم  5مرات أسبوعيا ً ساعد على
تخفيف آالم أسفل الظهر املزمنة بشكل
كبير لدى العديد من املرضى.
 - 3ع��ل�اج ح���ب ال��ش��ب��اب وج��دت
العديد م��ن ال��دراس��ات أن لطني البحر
امليت خصائص مميز مكافحة للعديد
من السالالت البكتيرية التي تعيش في
بشرة اإلنسان ،األمر الذي يجعلها مكافحا ً
مثالياً للبكتيريا املسؤولة عن تكون حب
الشباب.
 - 4حت���س�ي�ن ح����ال����ة امل���ص���اب�ي�ن
بالصدفية يساعد طني البحر امليت على
تخفيف أعراض الصدفية وحتسني حالة
املصابني بها ،خاصة عند استعمال طني
البحر امليت على هيئة كمادات موضعية
ضاغطة ملواقع اإلصابة.

اليانصيب ،لعله يفوز مرة أخرى.
وفي هذا الشأن يقول ك��ارول إنه إذا فاز
مجددا فإنه سوف يواظب على الصحو في
السادسة صباحا وسيتجنب املشكالت.

وقال إن الناس غالبا ما يسألونه “كيف
هو شعور خسارة كل األموال التي كسبتها؟”
لكنه يرد عليهم قائال “أنا لم أخسر األموال
ولكنني أنفقتها”.

تخفيف عالمات تشقق اجللد القدمية
ورمب���ا تخليص ال��ب��ش��رة ب��ال��ك��ام��ل من
عالمات متدد اجللد اجلديدة.
 - 10تخفيف ح��دة األكزميا كما في
الصدفية متاماً ،فإن استعمال طني البحر
امليت بانتظام يساعد على تخفيف التورم
وااللتهابات احلاصلة في البشرة نتيجة
اإلصابة باألكزميا.

محاذير ومخاطر
ي��ج��ب احل���رص ع��ل��ى اس��ت��خ��دام طني
البحر امليت فقط مع االل��ت��زام بالقواعد
التالية خوفا ً من نشأة مضاعفات:
اس��ت��ع��م��ال ط�ين ال��ب��ح��ر امل��ي��ت بشكل
خارجي فقط ،فتناوله بكميات كبيرة قد
يكون ساما ً.
يجب اختباره على مساحات صغيرة
من اجللد أوالً ،خوفاً من التحسس الذي
قد يعاني منه البعض من عناصر ومواد
مثل الكروم والنيكل قد تتواجد في طني
البحر امليت .يجب استشارة الطبيب قبل
االستعمال ،فبعض احلاالت اجللدية قد ال
يالئمها طني البحر امليت.

كشفت دراسة طبية نشرت مؤخرا أن التمارين
الرياضية حتمي من ميارسها من اإلصابة مبرض
ألزهامير ،عن طريق حتفيز هرمون يساعد في
إعادة منو خاليا الدماغ.
وفكرة أن التمارين الرياضية تساعد في بعض
األحيان على تقليل خطر اإلصابة مبرض اخلرف
أمر يعرفه العلماء منذ بعض الوقت أو على األقل
ليست غريبة عنهم ،لكن ما لم يعرفوه هو ما إذا
كان هناك صلة مباشرة بني الرياضة واملرض،
وفقا ملا ذكرته صحيفة “تليغراف” البريطانية.
وب��ع��د دراس����ات مستفيضة ،تبني أن��ه عند
ممارسة الرياضة ينطلق هرمون “إيريسني”،
وهو الهرمون ال��ذي يتناقص وج��وده في دماغ
املصابني مب��رض أل��زه��امي��ر ،وميكن أن يحمي
احليوانات من فقدان الذاكرة وكذلك من الضرر في
الدماغ .وأظهرت الدراسة أن الفئران التي قامت
بالسباحة يوميا على مدى  5أسابيع لم تطور أي
عجز في الذاكرة على الرغم من حقنها ببروتني
األميلويد بيتا ،وهو بروتني يعمل على انسداد
خاليا الدماغ ومرتبط مبرضى ألزهامير.
وتشير ال��دراس��ة ،ال��ت��ي ن��ش��رت ف��ي دوري��ة
“نيتشر ميديسني” العلمية ،إلى أن التمرينات
الرياضية لم حتم الدماغ من اإلصابة باخلرف
فحسب ،بل إن عالجا يحاكي هرمون إيريسني
ميكن أن يكون العالج للوقاية من املرض.
وقال أستاذ علم األمراض وبيولوجيا اخلاليا

وال��ط��ب بجامعة كولومبيا ال��دك��ت��ور أوتافيو
أرانسيو إنه يشجع بالتأكيد اجلميع على ممارسة
ال��ري��اض��ة ،وتعزيز وظ��ائ��ف ال��دم��اغ والصحة
العامة ،لكنه أشار إلى أن بعض الناس ال ميكنهم
ذلك ،خصوصا أولئك الذين يعانون من أمراض
مرتبطة بالعمر مثل أم��راض القلب أو التهاب
املفاصل أو اخلرف.
وأضاف أنه بالنسبة إلى أولئك األفراد “هناك
حاجة خاصة لألدوية التي ميكن أن حتاكي تأثير
هرمون إيريسني وحماية نقاط التشابك العصبي
ومنع االنحدار املعرفي واإلدراكي”.
يشار أن هناك املاليني من املصابني بأمراض
ألزهامير واخل��رف في العالم ،ولكن على الرغم
من عقود من األبحاث واحملاوالت ،لم يتم التوصل
إلى أي عقار لعكس احلالة املرضية أو منع تطور
املرض ،األمر الذي دفع العديد من شركات األدوية
الكبرى إلى االنسحاب من االختبارات ومحاوالت
التوصل لعالج.
وقد أظهرت األبحاث والدراسات التي أجريت
مؤخرا أن هرمون إيريسني يشجع منو خاليا
ال��دم��اغ في منطقة ق��رن آم��ون ،وه��ي منطقة في
الدماغ مرتبطة بالذاكرة والتعلم .اجلدير بالذكر
أن هناك منطقتني من ال��دم��اغ ميكن إع��ادة منو
اخلاليا فيهما في مرحلة البلوغ ،وتعتبر منطقة
قرن أمون إحدى املناطق األولى في الدماغ التي
تعاني من الضرر عند املصابني باأللزهامير.

