
أثبتت دراس��ات عدة أن احلمية الغذائية 
التي يتبعها الفرد لديها تأثير كبير على 
متوسط العمر املتوقع، لذلك يركز الباحثون 
على دراس��ة األطعمة احمل��ددة التي ميكن أن 

تؤثر بالفعل على مدة العمر.
وعندما يتعلق األمر بالعمر املديد املتوقع، 
فإنه ُينصح في الغالب بتناول طعام صحي 
م��ت��وازن، وجتنب التدخني وع��دم استهالك 
الكحول وغيرها من اإلج���راءات املعروفة 
في احلفاظ على الصحة، وبالتالي ضمان 
العيش لعمر مديد. ولكن الدراسة احلديثة، 
كشفت أن شرب القهوة يساعد على العيش 
لفترة أط��ول، ويقول الباحثون إن القهوة 
واح���دة م��ن أك��ث��ر امل��ش��روب��ات صحة على 
الكوكب. وحتتوي القهوة على املئات من 

املركبات املختلفة، يوفر بعضها فوائد صحية 
هامة، مثل تلك املضادة لألكسدة، التي حتمي 
من اإلجهاد التأكسدي في اجلسم، الناجم عن 

إتالف اجلذور احلرة.
وف���ي ال���واق���ع، يعتقد أن األك��س��دة هي 
واحدة من اآلليات الكامنة وراء الشيخوخة 
واحل���االت اخلطيرة الشائعة مب��ا ف��ي ذلك 

معظم أنواع السرطان وأمراض القلب.
وحدد الباحثون ما يقرب من 1000 مضاد 
أكسدة في حبوب النب واملئات اإلضافية منها 

التي تتطور أثناء عملية التحميص.
وحت���ارب م��ض��ادات األك��س��دة االلتهاب، 
وهو السبب الكامن وراء العديد من األمراض 
املزمنة، مبا في ذلك التهاب املفاصل وتصلب 

الشرايني والعديد من أنواع السرطان.

وتقوم القهوة بتحييد اجل��ذور احل��رة، 
التي حتدث بشكل طبيعي في اجلسم كجزء 
من وظائف التمثيل الغذائي اليومية، ولكنها 
ميكن أن تسبب اإلج��ه��اد التأكسدي ال��ذي 

يؤدي إلى مرض مزمن.
وتشير العديد من الدراسات إلى أن تناول 
القهوة املنتظم يرتبط بانخفاض خطر الوفاة 

بسبب أمراض خطيرة مختلفة.
وق��ال��ت ال��دراس��ة احلديثة التي شملت 
229119 رجال و173141 ام��رأة تتراوح 
أعمارهم بني 50 و71 عاما، إن أولئك الذين 
شربوا أربعة إلى خمسة أكواب قهوة يوميا، 
كانوا األقل عرضة للوفاة خالل ال�12 عاما 
التي استمرت فيها الدراسة، حيث انخفض 
خطر ال��وف��اة املبكرة ل��دى ال��رج��ال بنسبة 

%12، ولدى النساء بنسبة 16%.
وأش��ارت الدراسة إلى أن استهالك كوب 
واحد فقط في اليوم من القهوة، كان مرتبطا 

بخفض خطر الوفاة املبكرة بنسبة %5 لدى 
الرجال و%6 لدى النساء، ما يعني أن كمية 
قليلة من املشروب الساخن كافية لتحقيق 

هذا التأثير اإليجابي، بينما لم يكن لشرب 
أكثر من 6 أكواب في اليوم أي فوائد صحية 

إضافية.

مشروب يومي يساعد على 
خفض جتنب املوت املبكر

مزاعم مريبة حول خلل في
»واتس آب« يتيح سرقة الرسائل

نفت “واتس آب” امل��زاع��م األخ��ي��رة حول 
استغالل قراصنة اإلنترنت التطبيق لتثبيت 

برامج التجسس على الهواتف سرا.
وكشف تقرير مريب أن تطبيق املراسلة 
األك��ث��ر شعبية ف��ي العالم، يحوي خلال في 
التصميم ق��د يسمح للقراصنة باستهداف 
الهواتف عن بعد، وسرقة الرسائل وامللفات، 

وفقا لصحيفة “ذي صن” البريطانية.
وزع��م موقع The Hacker News أنه 
كان بإمكان قراصنة اإلنترنت إرسال ملفات 
MP4 إلى مستخدمي “واتس آب”، وفي حال 
فتحها، سيكونون قادرين على سرقة الصور 
والرسائل واملعلومات اخلاصة باملستخدمني. 

ولكنه أوض��ح أن املشكلة ُح��لّ��ت ف��ي الشهر 
املاضي. وفي الوقت نفسه، قللت “واتس آب” 
من شأن االنتهاك املذكور، قائلة إنه “ال يوجد 

سبب” لالعتقاد بأن املستخدمني تأثروا.
وف���ي ح��دي��ث��ه م��ع Sun Online، ق��ال 
متحدث باسم الشركة: “تعمل “واتس آب” 
باستمرار على حتسني أم��ن خدمتنا. ونحن 
نصدر بانتظام تقارير عامة حول املشكالت 
احملتملة، التي حددناها مبا يتوافق مع أفضل 

ممارسات الصناعة«.
وأضاف موضحا: “في هذه احلال، ال يوجد 
سبب لالعتقاد بأن املستخدمني تأثروا بوجود 

خلل، وسيكون من اخلطأ ادعاء خالف ذلك«.

أظهرت ص��ورة نشرها مسؤول أميركي سابق غ��زاال بثالثة 
ق��رون، في والية ميشيغان شمالي الواليات املتحدة، وهو أمر 

نادر احلدوث.
وبحسب ما أوردت شبكة “فوكس نيوز”، األح��د، فقد رصد 
الغزال الذي ينتمي لفصيلة “أيل أبيض الذيل” في شبه جزيرة 

ميشيغان العليا.
وق��ال ممثل الوالية السابق، ستيف ليندبرغ على صفحته 
مبوقع “فيسبوك”، إنه قبل “5 أيام من بدء موسم صيد الغزالن، 

رصد احليوان الغريب بقرونه الثالثة وتفرعاتها احلادة«.
ونشر ليندبرغ صورة األيل مع قرنني معتادين وقرن إضافي 
وسط جبهته، أضاف أنه ال يذكر أنه فقد رأى في املاضي غزاال 

بثالثة قرون.
ونشر صورا للغزال من أجل “دحض الشائعات”، مؤكدا أن 
الصور حقيقية وليست “فوتوشوب”، علما أن األيائل بيضاء 

الذيل تعيش في أرجاء والية ميشيغان.

ليست »فوتوشوب«.. الكاميرا ترصد غزااًل بثالثة قرون

alwasat.com.kw

تطوير مادة شفافة إلخفاء األشخاص
 HyperStealth« ط��ورت الشركة الكندية
Biotechnology«، املتخصصة في إنتاج األزياء 
العسكرية املموهة، م��ادة شفافة تكسر األشعة 

وقادرة على إخفاء األشياء وحتى األشخاص.
واملنتج اجل��دي��د رخ��ي��ص وال يعمل بالطاقة، 
وباإلضافة إل��ى ال��ق��درة على إخفاء ع��دد كبير من 

األشخاص، فهو قادر على العمل بشكل جيد في أي 
وسط بيئي وفي أي وقت من اليوم.

ويظهر مقطع فيديو م��ذه��ل نشرته الشركة 
الكندية، يوم 15 نوفمبر، كيفية عمل املنتج اجلديد.

وصرح املدير التنفيذي للشركة، غاي كرمير، بأن 
معظم علماء الفيزياء يعتقدون أنه كان من املستحيل 

جعل اجلسم غير مرئي حقا.
وأض��اف أن “املنتج يعمل ليس فقط في الطيف 
املرئي بل في ظروف األشعة حتت احلمراء واملوجات 

القصيرة«.
وأف��اد بأنه “يأمل ب��أن يبدأ في أق��ل من ع��ام في 

استخدام املنتج بشكل عملي«.
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ال يبدو تكديس 11 حاوية شحن معدنية فوق بعضها 
فكرة جيدة لبناء منزل مكون من ثالثة طوابق، لكن 

املصمم ويل برو فعل ذلك، وكانت النتيجة مذهلة 
ويتساءل موقع odditycentral الذي نقل اخلبر: 
“ملاذا يقوم أي شخص ببناء منزل من حاويات شحن 
كبيرة ج��دا وم��وج��ودة في ش��ارع مكغوين في مدينة 

هيوسنت األميركية؟«.
ويجيب املالك ويل برو: “لم ال؟” فقد كان برو يفكر 
في األمر لفترة من الوقت، وبعد استخدام برنامج ثالثي 
األبعاد جلعل حلمه حقيقة، بدأ العمل على إصدار نسخة 

واقعية منه على حافة شارع بوسط مدينة هيوسنت.
وبدأ برو بناء منزله اخلاص منذ العام 2007 عندما 
جمع جميع احلاويات املعدنية، البالغ عددها 11، في 
مكان واح��د، ثم استخدم رافعة عمالقة لتساعده على 

حتريك احلاويات وإعادة وضعها.
يقول برو إن نقص األم��وال املطلوبة هي سبب عدم 
استكمال منزله احللم حتى اآلن، حيث ال ي��زال العمل 
جاريا بعد االنتهاء من بناء ثلثي املنزل املكون من ثالثة 

طوابق.

3 طوابق من احلاويات البيت احللم.. 
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صابرين تفاجئ جمهورها
بخلع احلجاب وتوضح قرارها  

ب��ع��د غيابها ل��ع��دة س��ن��وات ع��ن امل��ج��ال 
اإلعالمي، فاجأت الفنانة املصرية، صابرين، 
جمهورها بنشر ص��ورت��ني ج��دي��دت��ني على 
حسابها في موقع “إنستغرام” تظهرها وألول 

مرة منذ أعوام دون حجاب أو ب
وتفاعل عدد كبير من محبي املمثلة املصرية 
ومتابعيها متسائلني ما إذا كانت تخلت نهائيا 
عن احلجاب بعد أن ارتدته لسنوات طويلة، 
حيث شاركت به في عدة أعمال فنية، آخرها 
مسلسل “فكرة مبليون جنيه” م��ع الفنان 

الكوميدي
وفيما اختلف املتابعون بني مرحب ومنتقد 
للمظهر اجلديد لصابرين، حرصت الفنانة 
املصرية، نشوى مصطفى، على دعم املمثلة 
م��ن خ��الل التعليق على إح���دى الصورتني 
قائلة: “قمر يا صابرين تبارك الله زي ما أنت 
بالضبط أي��ام دورك في أب��و العال البشري 

البنوتة اجلميلة الطيوبة«.
والح��ق��ا، رف��ض��ت ص��اب��ري��ن االن��ت��ق��ادات 
املوجهة إليها بعد خلعها احلجاب، وقالت، في 
أول تعليق بعد نشرها الصورة اجلديدة، في 
تصريحات نقلها موقع “فوشيا” املتخصص 
في ش��ؤون امل��رأة، إنها “لم تكن محجبة من 

األساس”، ووص��ف��ت نفسها ب�”احملتشمة 
فقط”، مشيرة إلى أنها تتعرض لالنتقادات 

منذ فترة طويلة.
وأضافت: “أرفض االنتقادات ولكني في 
ال��وق��ت نفسه ت��ع��ودت عليها منذ أن ظهرت 
بالباروكة في مسلسل شيخ العرب همام مع 
النجم الكبير يحيى الفخراني، وذلك بعد فترة 

من ارتدائي احلجاب«.
وت��اب��ع��ت ص��اب��ري��ن: “مسألة ارت��دائ��ي 
احلجاب أو خلعه تتعلق بي أنا وحدي، الله 

فقط من سيحاسبني وليس أحدا من خلقه«.
وظهرت صابرين في فعاليات علنية أخيرة 
مرتدية الباروكة بعد فترة طويلة من ارتداء 
احلجاب، إال أنها قررت، على ما يبدو، التخلي 

عنها أيضا.
وت��س��ت��ع��د ص��اب��ري��ن ل��ل��ع��ودة ل��ألع��م��ال 
االستعراضية والغنائية مجددا من خالل 
مسلسل جديد ستخوض به املوسم الرمضاني 
املقبل، من بطولة مجموعة كبيرة من الفنانني 
الشباب، وستعلن ع��ن ك��ل تفاصيله خالل 
الفترة املقبلة بعد االنتهاء من قراءة سيناريو 
العمل، واختيار كل أبطال العمل والتحضير 

الفعلي لتصوير املسلسل.

مصر.. نقيب املهن التمثيلية 
يحسم »حالة عادل إمام« بدعاء

مرة أخرى، وفي تصريح مهم جديد يتناول القضية التي تتكرر 
بشكل مستمر، نفى أش��رف زك��ي، نقيب املهن التمثيلية في مصر، 
ما تداولته بعض الصفحات على مواقع التواصل االجتماعي، منذ 

اخلميس املاضي، بشأن تدهور احلالة الصحية للفنان عادل إمام.
وذكر زكي، خالل مداخلة هاتفية مع إحدى القنوات التلفزيونية 
املصرية، أن “الزعيم” بحالة صحية جيدة، مشيرا إلى أنه “يستكمل 

حاليا تصوير مسلسله الرمضاني -فالنتينو-«.
ونقل موقع “الشروق” عن زكي، قوله مساء السبت “أطمئن العالم 

العربي كله الفنان عادل إمام بصحة جيدة واألمور كلها بخير«.
واستنكر ما يروجه البعض من شائعات حول الفنانني، قائال إنه ال 

يعرف حتديدا مصدر الشائعات التي تنتشر ك�”النار في الهشيم«.
وتساءل في ختام حديثه “ال أعرف حقيقة ماذا تستفيد الناس من 

نشر مثل هذه الشائعات.. حسبنا الله ونعم الوكيل«.
و”فالنتينو” مسلسل من تأليف أمين بهجت قمر، وإخ��راج رامى 
إمام، وبطولة عادل إمام، ودالل عبد العزيز، ورانيا محمود ياسني، 

والعديد من الفنانني الشباب.
ويجسد إمام شخصية رجل أعمال صاحب مجموعة مدارس دولية 
يدعى نور عبد املجيد “فالنتينو”، ويواجه طوال األحداث مشكالت 
وأزمات تتعرض لها سلسلة املدارس التي ميتلكها، باإلضافة لدخوله 

في العديد من القصص العاطفية.

في الطقس البارد.. كم ثانية حتتاج 
لتحرك سيارتك بعد تشغيلها؟

خالل فصل الشتاء واألج��واء الباردة، يتساءل 
السائقون عن مدى صحة فكرة “تسخني السيارة” 
قبل حتريكها، وما إذا كان ذلك يؤدي محركها أو 

يفيده.
ووف��ق ما ذكر موقع “سي اليف”، فإن الفكرة 
التقليدية عند السائقني تقضي بضرورة تدفئة 
محرك السيارة قبل االنطالق بها، حني يكون اجلو 
باردا، إال أن اخلبراء يرفضون هذه “األسطورة”، 

ويشددون على أن األمر “مضيعة للوقت فقط«.
ويقول املتخصصون إن “تدفئة احملرك” خرافة 

شائعة، كما أن هذه اخلطوة غير مفيدة باملرة.
وف��ي قائمة النصائح للحفاظ على استهالك 
الوقود في الطقس البارد، تشرح وزارة الطاقة 
األميركية أن هناك حاجة إلى وقت أقل بكثير مما 

كان متوقعا لتدفئة سيارتك.
وت��ق��ول “تنصح معظم ال��ش��رك��ات املصنعة 
للسيارات بالقيادة بلطف بعد حوالي 30 ثانية 
من تشغيل احملرك، مما سيخفض استهالك الوقود 

ويقلل االنبعاثات«.
وبحسب إرش��ادات من موقع “رود آند تراك”، 
فإن محركات السيارات احلديثة تتلقى الوقود على 
الفور، عند التشغيل، وبالتالي، يفضل التحرك دون 

االنتظار لدقائق طويلة.
ي��ش��ار إل��ى أن ال��ق��وان��ني ف��ي بعض ال��والي��ات 
األم��ي��رك��ي��ة متنع تشغيل احمل���رك دون حتريك 
السيارة ملدة تزيد عن 3 دقائق، فيما تنخفض املدة 
إلى دقيقة واح��دة فقط في أماكن تواجد امل��دارس 

العامة واخلاصة.


