
ات��ض��ح خل���ب���راء اجل��ام��ع��ة 
ال��وط��ن��ي��ة ف���ي اس��ت��رال��ي��ا أن 
ال��وج��ب��ات السريعة مب��ا فيها 
الهمبرغر، تسبب شيخوخة 

الدماغ مبكرا.
ي��������ف��������ي��������د م�������وق�������ع 
ب��أن   ،MedicalXpress
اخل���ب���راء ح��ل��ل��وا ن��ت��ائ��ج 200 
دراس���ة علمية، رك���زوا خاللها 
على العالقة بني صحة الدماغ 
والشيخوخة وعوامل البيئة. 
واكتشفوا بأن النظام الغذائي 
السيئ، وقلة النشاط البدني 
خالل فترة زمنية طويلة، يزيد 
من خطر اإلصابة بالنوع الثاني 
م��ن م���رض ال��س��ك��ري، وك��ذل��ك 
ضعف الوظائف املعرفية، ما 
ي����ؤدي إل���ى اخل����رف وض��م��ور 

الدماغ.
ومي��ك��ن أن ي��ب��دأ التنكس 
العصبي ف��ي وق��ت مبكر قبل 
املعتاد، وهذا ال رجعة فيه إذا كان 
الشخص قد بلغ منتصف العمر. 

لذلك فإن التوصيات املوجهة ملن 
بلغوا الستني من العمر عمليا 
ال فائدة منها. استنادا إلى هذا 

ينصح األط��ب��اء كافة الشباب 
بالتحول إل��ى ال��غ��ذاء الصحي 

مبكرا قدر اإلمكان.

ووفقا للتقديرات، فإن زهاء 
%30 من سكان العالم البالغني 
سيعانون من ال��وزن الزائد أو 

السمنة، و%10 سيعانون من 
النوع الثاني من مرض السكري 

بحلول عام 2030

حطام فضائي يتجه نحو األرض 
ويهددها بـ»تأثير كارثي«

ح��ذر العلماء من أن مجموعة شهب متجهة 
نحو األرض، وقد يكون لها تأثير كارثي على 

كوكبنا وسكانه.إ
 Beta وحت�����دث س��ن��وي��ا، زخ�����ات ش��ه��ب
Taurids، بني 5 يونيو و18 يوليو، عندما متر 
 Comet مجموعة من احلطام الذي يخلفه مذنب

.Encke
وتعد هذه الزخات األقل شهرة من بني األحداث 
الفلكية املشابهة، ألنها تبلغ ذروتها بعد شروق 
الشمس، ما يجعل رؤي��ة “النجوم الرمادية” 

صعبا جدا.
ومع ذلك، يعتقد العلماء أن سحابة احلطام 
قد حتتوي على صخور فضائية كبيرة ميكن 
أن تشكل تهديدا كبيرا للحياة على األرض، 
حيث يعتقد البعض أن مثل هذه الصخور هي 
السبب املجهول لوقوع النيزك األكثر تدميرا 
ف��ي ال��ع��ص��ر احل���دي���ث، وال����ذي ي��ع��رف باسم 
“انفجار تونغوسكا” في ع��ام 1908، وال��ذي 
دمر مساحة أكبر من لندن وبتر نحو 80 مليون 
شجرة. وحلسن احل��ظ، لم يسقط ضحايا في 
ذلك االنفجار عند نهر تونغوسكا في بودكامينايا 

في روسيا.
ويقع انفجار شبيه ب�”تونغوسكا”، مرة 

واح���دة ك��ل 1000 ع���ام، لكن بعض العلماء 
يعتقدون أن ظاهرة أخ��رى من ه��ذا القبيل، قد 

حتدث في وقت قريب للغاية.
ومن املنتظر أن تقترب األرض من مسافة 30 
 ،Beta Taurids مليون كلم، من وسط سرب
يوم 28 يونيو، وهو أقرب لقاء منذ عام 1975، ما 
دفع العلماء من جامعات نيومكسيكو وويسترن 
أونتاريو، إلى التحذير من احتمال وقوع كارثة 

مماثلة ل�”انفجار تونغوسكا«.
وأوضح العلماء: “إذا كان نيزك تونغوسكا 
عضوا في س��رب Beta Taurids، فسيكون 
األسبوع األخير من يونيو 2019، هو املناسبة 
التالية لوقوع انفجار، مع وجود احتمال كبير 

حلدوث تصادمات تشبه تونغوسكا«.
وفي الوقت نفسه، يدعي العلماء من جامعة 
 Beta وي��س��ت��رن أون��ت��اري��و أن ق���رب س���رب
Taurids، ميثل فرصة ف��ري��دة الستكشاف 

إمكانات املخاطر الكلية.
وأك��د العلماء أن خطر االص��ط��دام م��ا ي��زال 
منخفضا إلى حد ما، ومع ذلك، قد تكون “الكرات 
ال��ن��اري��ة ف��ي وض��ح النهار” و”االنفجارات 
اجلوية” مرئية في السماء أثناء ذروة نشاط 

زخات الشهب.

يساعد نبات اخليار، على بساطته ووف��رت��ه، في تعزيز خاليا 
اجلسم وحتسني شتى العمليات التي جتري في اجلهاز الهضمي.

مصدر للفيتامينات- يفقد اجلسم صيفا الكثير من املواد املفيدة، 
مثل فيتامينات A و B و C، التي تعّزز منظومة املناعة وحتمي من 
التعب، ويتميز اخليار بقدرته على تعويض هذه امل��واد بالنسبة 
للجسم. وميكن زيادة فعالية اخليار من خالل مزج عصيره مع عصير 
السبانخ واجلزر. يحسن عمل الدماغ-  اخليار مصدر مهم للحصول 
على مركبات الفالفونيل املضادة لألكسدة، وهي مركبات حتّسن 
النبضات العصبية وكذلك نوعية اإلش��ارات العصبية املتبادلة بني 
خاليا الدماغ. يخفف رد الفعل على اإلجهاد- يحتوي اخليار على 
 B5 وفيتامني B1 فيتامني( В نسبة عالية من مجموعة فيتامني

وفيتامني B7( التي تخفف حالة القلق وعواقب اإلجهاد.
عملية الهضم- يحّسن اخليار عملية الهضم في اجلسم، الحتوائه 

على عنصرين مهمني لعملية الهضم وهما املاء واأللياف الغذائية.
يحافظ على وظيفة القلب- يحتوي اخليار على عنصر البوتاسيوم، 
الذي يحّسن عملية تنظيم مستوى ضغط الدم، وهو أيضا مسؤول عن 
نقل النبضات العصبية، التي تقلّص عضلة القلب وتؤثر على وظيفة 

القلب.

كشف خطر جديد للوجبات 
السريعة على الشباب

بكتريا منتجات األلبان 
احلمضية تعزز املناعة

يؤكد علماء من أملانيا أن املنتجات املخمرة 
يجب أن تكون ضمن النظام الغذائي للمرء، ألن 
البكتيريا املوجودة فيها تعزز بفعالية مناعة 

اجلسم. 
نشرت مجلة PLOS Genetics العلمية 
مقاال مع نتائج دراس��ة أجراها علماء جامعة 
اليبزيغ التي تفيد بأن بكتيريا منتجات األلبان 
احلمضية مفيدة ج��دا ملنظومة مناعة اجلسم، 
حيث اكتشفوا أن البروتني HCA3 يتفاعل 

بطريقة خاصة مع فعاليتها.
ووفقا لرأي الباحثني هذا اإلنزمي هو نسخة 
متغيرة من البروتني HCA، ال��ذي يوجد في 
أجسام الثدييات، ومسؤول عن تنظيم الوظائف 

املناعية ودعم نشاط اخلاليا.
كما أن التفاعل مع بكتيريا منتجات األلبان 
احلمضية يجعل HCA3 منظما خاصا لعمليات 
املناعة، حيث يحذر منظومة املناعة من وجود 
بكتيريا مرضية ويجعلها تكثف نشاطها 
 HCA3 ومقاومتها. املثير في األمر هذا البروتني
موجود فقط في جسم اإلن��س��ان والرئيسيات 
العليا فقط. تقول ك��الودي��ا شتاوبرت كبيرة 
الباحثني، “نعتقد أن HCA3 يستخدم في 
نقل اخلصائص املفيدة ومضادات االلتهابات 
لبكتيريا منتجات األلبان احلمضية املوجودة 
في أجسامنا”. وأضافت، لذلك يجب أن تدرج 

ما هي فوائد اخليار؟منتجات األلبان احلمضية في النظام الغذائي.

alwasat.com.kw

تطوير تقنية مميزة متنع سرقة الهواتف من جيوب أصحابها
تطوير تقنية مميزة متنع سرقة الهواتف من 

جيوب أصحابها
ط��ورت شركة الهواتف العمالقة السويدية 
“إريكسون”، تقنية فريدة تكافح نشل وسرقة 

الهواتف احملمولة من جيوب املستخدمني.
وتتسم التقنية اجلديدة بتزويد الهواتف الذكية 

بأجهزة استشعار ميكنها معرفة ما إذا كان شخص 
آخر غير املالك الشخصي للهاتف هو من ميسك به، 
وعند ذلك تبدأ هذه التقنية باالهتزاز بسرعة كبيرة 
بشكل يصعب على اللص اإلمساك بأطراف الهاتف، 

وبالتالي تستحيل سرقته.
وقدمت شركة “إريكسون” براءة اختراع بشأن 

هذه امليزة التي قامت بتطويرها والتي تعرف باسم 
.adaptive friction »االحتكاك التكيفي“

وت��وض��ح الشركة امل��ط��ورة لهذه امل��ي��زة: “في 
ه��ذا ال��وض��ع )االح��ت��ك��اك التكيفي(، سيستحيل 
على الشخص غير املخول السيطرة على الهاتف 

احملمول، عند وجوده في جيب املستخدم«.
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ي��ع��د م��وس��م ال��ص��ي��ف أكثر 
األوق���ات مالئمة للتحول إلى 
الغذاء الصحي وتناول الفواكه 
واخلضروات والثمار الطازجة 

واملجففة أيضا.
وي��ؤك��د خ��ب��راء التغذية أن 
امل��ن��ت��ج��ات الصيفية حتتوي 
العديد من العناصر الغذائية 
القيمة واملفيدة للصحة، وتعتبر 
مثالية لتحسني احلالة الصحية.
الكرز بنوعيه- تكمن قيمة 
الكرز في احتوائه على نسبة 
عالية من االنثوسيانني املضادة 
ل��الل��ت��ه��اب��ات. ك��م��ا أن��ه��ا حتمي 
اجل��س��م م��ن ت��ط��ور ال��س��رط��ان 
واخل�����رف امل��رت��ب��ط ب��ال��ت��ق��دم 

بالعمر.
امل��ش��م��ش- ث��م��ار املشمش 
مشبعة بالبوتاسيوم، ال��ذي 
يحسن حالة األوعية الدموية 
وي���ن���ش���ط ع��م��ل��ي��ات إخ�����راج 
السموم م��ن اجل��س��م، مب��ا فيها 
الكوليسترول ال��ض��ار. كما أن 
تناول املشمش املجفف يساعد 

على حتسن احل��ال��ة الصحية 
في ح��ال س��وء ال��دورة الدموية 
وال��وه��ن العضلي واض��ط��راب 

نبضات القلب.
ال��ط��م��اط��م- م��ص��در مثالي 
ملركب الليكوبني ال��ذي يخفض 
تطور بعض أن���واع السرطان 

وأمراض القلب. عالوة على هذا 
حت��ت��وي الطماطم على نسبة 
عالية من الكوالجني الطبيعي، 
ال�����ذي ي��ح��س��ن ح���ال���ة اجل��ل��د 

والبشرة ويجعلها يانعة.
اجل���وز- يجب ت��ن��اول حفنة 
من لب اجلوز يوميا. ألن اجلوز 

يحتوي على مجموعة مثالية من 
الدهون غير املشبعة املتعددة 
وأل���ي���اف غ��ذائ��ي��ة وم��ض��ادات 
األك��س��دة، ال��ت��ي حتسن صحة 
األوعية الدموية والقلب وكذلك 

تفيد في الوقاية من األورام.
البطيخ األحمر- يوفر البطيخ 

األحمر الرطوبة الالزمة للجسم، 
إضافة إل��ى البوتاسيوم املفيد 
للقلب. كما أن البطيخ األحمر 
يحتوي على نسبة جيدة من 
م��ض��ادات األك��س��دة التي تعزز 
مقاومة اجلسم وثبات اخلاليا 
أم��ام اجل��ذور احل��رة التي تدمر 

بنية اخلاليا مسببة السرطان.
الشاي األخضر- هذا الشاي 
مثالي للشرب في موسم احلر، 
فهو ي��روي العطش بالكامل، 
عالوة على احتوائه على نسبة 
ج��ي��دة م��ن م��ض��ادات األك��س��دة 
التي تقي اجللد من األشعة فوق 

البنفسجية.  
ت��وت العليق- ت��ن��اول هذه 
الثمار يسبب تغيرات إيجابية 
ف���ي ع��م��ل األوع���ي���ة ال��دم��وي��ة 
وتخفض من خطر أمراض القلب 
بنسبة %15. عموما تعتبر 
ال��ث��م��ار الصيفية أح���د أفضل 
املنتجات ألن��ه��ا حت��ت��وي على 
م��ادة أنثوسيانني، التي حتمي 

من تطور األورام اخلبيثة.

منتجات صيفية مثالية لتحسني احلالة الصحية

كشفت شركة “بي إم دبليو” مؤخرا عن 
منوذج هاتشباك أنيق من سياراتها التي 

تنتمي إلى الفئة الثالثة.
وج����اءت ال��س��ي��ارة اجل���دي���دة بهيكل 
ان��س��ي��اب��ي مم��ي��ز ب��ط��ول 4 أم��ت��ار و70 
سنيمترا، يتميز مبصابيح LED، وسقف 
بانورامي يعطي الركاب شعورا بالراحة، 
وش��ب��ك أم��ام��ي كبير وف��ت��ح��ات هوائية 
عريضة تعكس ال���روح الرياضية في 

املركبة.
أم��ا م��ن ال��داخ��ل ف��أت��ت ه��ذه السيارة 
بقمرة تتسع خلمسة رك��اب، فيها مقاعد 
مكسوة بأفخم أنواع اجللد، وميكن التحكم 
بوضعيتها عبر أزرار كهربائية، باإلضافة 
إلى واجهة قيادة متطورة حتوي زوجا من 

الشاشات.
وصندوق السيارة اخللفي أتى بسعة 
500 لتر، ميكن زيادتها إلى 1510 بطي 
ال��ص��ف اخللفي م��ن امل��ق��اع��د، كما ميكن 
تزويده بشبك من جميع اجلهات، لتثبيت 

احل��ق��ائ��ب واألم��ت��ع��ة ج��ي��دا أث��ن��اء حركة 
املركبة. وستطرح هذه السيارة ب� 3 أنواع 
من محركات البنزين بعزم 184 و258 

و374 حصانا، ومحركات دي��زل بعزم 
150 و265 حصانا، تعمل مع علبة سرعة 

أوتوماتيكية ب� 9 مراحل.

»بي إم دبليو« تطلق سيارة عائلية مميزة
تستضيف موسكو في الفترة ما بني 14 
و16 يونيو اجلاري املهرجان الثالث للفنون 

التركية.
وي��ح��ت��ض��ن امل��ه��رج��ان ع����روض جن��وم 
املوسيقى ال��روس��ي��ة وال��ت��رك��ي��ة، وال��ف��رق 
امل��وس��ي��ق��ي��ة ال��ف��ل��ك��ل��وري��ة، وف����رق اآلالت 
امل��وس��ي��ق��ي��ة ال��ق��وم��ي��ة، وب��ص��ورة خاصة 
عروض فرقة “مختار” املوسيقية العسكرية 
لإلنكشاريني، بصفتها أقدم فرقة موسيقية 

عسكرية في العالم بلغ عمرها 1000 عام.
وتعتبر فرقة “مختار” لإلنكشاريني 
جتسيدا للروح التركية والثقافة احمللية 
القومية. وستقدم الفرقة جلمهور موسكو 
وضيوفها تقليدا موسيقيا فريدا من نوعه 

عمره ألف عام.
وم��ن امل��ع��روف أن مشاهير املوسيقيني 
في أوروب���ا وروس��ي��ا، مبن فيهم املوسيقي 
النمساوي موتسارت،  كانوا يستوحون 
على مدى قرون أحلانهم من أنغام تلك الفرقة 
القدمية. وال تزال موسيقى فرقة “مختار” 

إلى حد اآلن ق��دوة ل��ألداء املوسيقي التركي 
القومي واألممي.

يذكر أن مؤسس اإلمبراطورية العثمانية 
عثمان غ���ازي  اس��ت��ح��دث ف��رق��ة “مختار” 

لإلنكشاريني ع��ام 1289 م. أم��ا السلطان 
محمد الفاحت فاستمع عرض فرقة “مختار” 
واقفا بعد فتحه القسطنطينية )اسطنبول 

حاليا(.

عرض فرقة موسيقية عسكرية لإلنكشاريني في موسكو


