
تصدر فيلم املغامرات احلربي التاريخي 
اجلديد “ميدواي” إيرادات السينما بأميركا 
الشمالية مطلع األسبوع محققا 17.5 مليون 

دوالر.
والفيلم بطولة وودي هارلسون ولوك 
إيفانز وماندي مور وباتريك ويلسون ومن 

إخراج روالن إميريتش.
وجاء فيلم الرعب واإلثارة اجلديد “دكتور 
سليب” في املركز الثاني ب��إي��رادات بلغت 
14.1 مليون دوالر، والفيلم بطولة إيوان 

مكريغور وريبيكا فيرغسون وكيليغ كوران 
وكليف كورتس ومن إخراج مايك فالناغان.

واحتل الفيلم الكوميدي العائلي اجلديد 
“اللعب بالنار” )بالينغويذ فاير( املركز 
الثالث بإيرادات بلغت 12.8 مليون دوالر، 
والفيلم بطولة جون سينا وكيغان-مايكل 
كي وبريانا هيلدبراند وم��ن إخ��راج أندي 

فيكمان.
وجاء الفيلم الكوميدي الرومانسي اجلديد 
“عيد امليالد األخير” )الست كريسماس( في 

املركز الرابع مسجال 11.6 مليون دوالر، 
والفيلم بطولة إميا تومسون وغريغ وايز 
وهنري غولدنغ وميشيل يوه ومن إخراج 

بول فيغ.
وتراجع فيلم احلركة واملغامرة “املدمر: 
املصير املظلم” )تيرميناتور:دارك فيت( من 
املركز األول إلى املركز اخلامس هذا األسبوع 
محققا 10.8 مليون دوالر، والفيلم بطولة 
أرنولد شوارزنيغر وليندا هاميلتون ونتاليا 

رايزوماكنزي ديفيس ومن إخراج تيم ميلر.

لم تكن تتوقع امرأة فرنسية أن جتد 
نفسها في ورطة كلفتها حياتها، بينما 
كانت حتضر قالبا من احللويات البنها 

في مطبخ املنزل.
فقد توفيت ربة منزل فرنسية، األحد، 
بعد أن علق وشاحها في خالط كهربائي 

أثناء قيامها بتحضير حلويات البنها.
وأفادت فرق اإلسعاف والشرطة أن 
امرأة، تبلغ من العمر 58 عاما، توفيت 
اختناقا عندما علق وشاحها في اخلالط 

الكهربائي.
وأوض���ح���ت ال��ش��رط��ة أن امل����رأة 
اخلمسينية كانت تعد احللويات مع 
ابنها عندما وقعت احلادثة املؤسفة، 
مشيرة إل��ى أن اب��ن الضحية، البالغ 
م��ن العمر 15 ع��ام��ا، ك��ان إل��ى جانبها 
في الشقة عند وق��وع احل��ادث، بحسب 

فرانس برس.
وقالت الشرطة إن االب��ن س��ارع إلى 
االتصال بالشرطة صباح األح��د طلبا 

للنجدة واملساعدة.
وبناء على نصائح ف��رق اإلسعاف 

س��ارع اب��ن الضحية إل��ى قطع التيار 
الكهربائي عن اخلالط، ومزق الوشاح 
ال���ذي ك��ان��ت تضعه وال��دت��ه، وف��ق ما 

أوضحت املصادر نفسها.

وعندما وص��ل فريق اإلس��ع��اف إلى 
الشقة، حاول املسعفون انعاش السيدة، 
التي ل��م يكشف ع��ن هويتها أو مكان 

إقامتها، لكن من دون جدوى.

»ميدواي« يتصدر إيرادات 
السينما في أميركا الشمالية

بنك روسي يكشف عن حاسوب 
إلكتروني خارق

علق وشاحها في خالط كهربائي.. 
فوقعت »الكارثة«

كشف بنك “سبيربنك” ال��روس��ي يوم 
7 نوفمبرعن أق��وى حاسوب إلكتروني في 
روسيا وأطلق عليه اس��م أول وكيل للبنك، 

نيقوالي كريستوفاري.
ومت ت��ص��ن��ي��ع احل����اس����وب ف���ي ش��رك��ة 

SberCloud  بصفتها فرعا ل�”سبيربنك«.
Christofari ه��و مجمع للحواسيب 
اإللكترونية مبقدوره إجراء حسابات معقدة 
وسريعة ومعاجلة كميات هائلة من البيانات. 
وقد بلغت إنتاجيته 6.7 بيتافلوبس، مع العلم 
أن بيتافلوبس هي وحدة قياس سرعة إجراء 

العمليات في الثانية.
وعلى سبيل املقارنة فإن أس��رع حاسوب 

إلكتروني روسي من طراز “لومونوسوف-
2” ال تتجاوز سرعته 1.85 بيتافلوبس.

 Christofari وم��ن مم��ي��زات ح��اس��وب
توزيع غالبية موارده في السحابة.

وقال رئيس قسم التكنولوجيات في بنك 
“سبيربنك”، دافيد رافالوفسكي، في حديث 
أدل��ى به لوكالة “تاس” الروسية إن قدرات 
احل��اس��وب ميكن أن تستفيد منها شركات 
صغيرة وكبيرة ومؤسسات حكومية على 
ح��د س���واء دون أن ت��ط��ور بنيتها التحتية 
املعلوماتية، وتكلف خبراء ليقوموا بصيانتها 
مدفوعة األجر، وأضاف أن احلاسوب اخلارق 

متاح للمستخدمني بدءا من 12 ديسمبر املقبل.

تتميز ف��اك��ه��ة ال��ك��ي��وي من 
اخل��ارج بجلدها البني املغطى 
ب��ال��وب��ر، أم��ام م��ن ال��داخ��ل فهي 
مليئة ب��ال��ل��ب األخ��ط��ر الغني 
باملاء، يتوسطه حبيبات سوداء 

صغيرة تعطيها شكال فريدا.
وق���د ك��ان��ت ف��اك��ه��ة الكيوي 
م��ع��روف��ة ف���ي ال��س��اب��ق ب��اس��م 
عنب الثعلب الصيني، ذلك أنها 
موطنها األصلي شمالي الصني، 
قبل أن جتد طريقها إلى مختلف 

دول العالم.
ووج�����دت ف��اك��ه��ة ال��ك��ي��وي 
ط��ري��ق��ه��ا إل���ى ن��ي��وزي��ل��ن��دا مع 
املبشرين األوائ����ل، وأصبحت 
اآلن الفاكهة الوطنية لهذا البلد 
األوروب��ي جنوب غربي احمليط 

الهادي.
وبينما يفضل البعض إضافة 
فاكهة الكيوي إل��ى السلطات 
وب��ع��ض ال��وج��ب��ات اخلفيفة، 

يفضل آخ��ر شربها عصير، في 
ح��ني يلجأ آخ���رون إل��ى طبخها 
أو شيها على ال��ن��ار ف��ي بعض 

املجتمعات. وم��ن أب���رز فوائد 
ف��اك��ه��ة ال��ك��ي��وي أن��ه��ا تخفف 
أع��راض الربو، كما أنها مضاد 

مثالي للسرطان، وحتافظ على 
صحة القلب واألوعية الدموية، 

وتتحكم في مرض السكري.

وحتتوي فاكهة الكيوي على 
كمية جيدة من األلياف الغذائية، 
 C كما تعد مصدرا غنيا بفيتامني
وفيتامني B5 والفوالت وفيتامني 
E. وتختزن فاكهة الكيوي أيضا 
كميات كبيرة من البوتاسيوم، 
ب��اإلض��اف��ة إل���ى م��ع��ادن أخ��رى 
بكميات معتدلة، وفق ما ذكرن 

موقع “ستاندرد ميديا«.
لكن فاكهة الكيوي، قد ال تكون 
طعاما جيدا للذين يعانون من 
احل��س��اس��ي��ة ف��ي ال��ف��م، بسبب 
م��ذاق��ه��ا ال���الذع قليال، وف��ق ما 
يشير اخل��ب��راء، إذ قد يصاحب 
تناولها ما يعرف باسم “متالزمة 

احلساسية الفموية«.
وي���ق���ول اخل���ب���راء إن ه��ذه 
املتالزمة تسبب للشخص حكة 
في الفم واحللق مبجرد أن يأكل 
كمية صغيرة من فاكهة الكيوي 

أو غيرها من األطعمة املشابهة

الكيوي مضاد مثالي للسرطان ومقاوم للربو

alwasat.com.kw7

كشف فريق م��ن الباحثني من 
كلية الهندسة والعلوم التطبيقية 
بجامعة ناجنينغ ف��ي ال��ص��ني، 
مؤخرا، عن شاشة عرض مبتكرة 
ورقيقة للغاية ومرنة مبا يكفي 
ألن يتم تثبيتها على البشرة أو 
اجللد، مثل تلك األنواع من الوشوم 

املؤقتة.
ف��ق��د ي��ص��ب��ح ت��ف��ح��ص س��اع��ة 
ال��ت��وق��ي��ت مل��ع��رف��ة ال��وق��ت ال��ذي 
أمضيته في الركض، أو النظر إلى 
شاشة هاتفك ال��ذك��ي ملعرفة من 
يتصل بك، شيئا من املاضي وذلك 
بفضل “واجهة اآلل��ة البشرية” 
ال���ث���وري���ة ال���ت���ي ت��ت��ي��ح ع��رض 
املعلومات م��ب��اش��رة على بشرة 

اإلنسان.
وي���ت���أل���ف ه�����ذا االب���ت���ك���ار 
اجل��دي��د، ال���ذي أط��ل��ق عليه اسم 
“التيار الكهربائي املتناوب” 
أو اختصارا “أسيل”، من طبقة 
شفافة كهروضوئية مصنوعة 
من جسيمات دقيقة تبث الضوء 
ومثبتة بني طبقتني من إلكترودات 

الفضة املرنة متناهية الصغر.
جتعل اجلسيمات اخلزفية 

النانوية املضّمنة في البوليمر 
املطاطي شاشة ع��رض “أسيل” 
أكثر إضاءة من أي شيء آخر، مما 
يسمح لها بالظهور بوضوح حتى 

في غرفة مضاءة جيدا.
وم��ا يجعل الشاشة على وجه 
التحديد مهمة للغاية، هو أنه ميكن 

لصقها على البشرة بصورة آمنة، 
وه��ي تبث ض��وءا ساطعا للغاية 
حتى عند الفولتية املنخفضة، 
وتولد القليل من احل��رارة املهدرة 

التي ال تتجاوز 45 درجة مئوية.
وق�������ال م���ن���س���ق امل����ش����روع 
البروفيسور ديشنغ كونغ: “إن 

م��ا يسمى مبستشعر البشرة قد 
يسمح باملراقبة املستمرة ملعدل 
ض���رب���ات ال��ق��ل��ب وض��غ��ط ال���دم 
ومستويات األكسجني ف��ي ال��دم 
وح��ت��ى اجل���ل���وك���وز.. وس��ت��وف��ر 
الشاشة معلومات مرئية لهذه 
امل��ق��اي��ي��س ال��ت��ي ت��ع��د مهمة ج��دا 
لتدريب الرياضيني ومجاالت الطب 

احليوي«.
وإلث��ب��ات أح��د االستخدامات 
احملتملة لهذه الشاشة الثورية، 
ابتكر الباحثون ساعة توقيت 
ساطعة ومثبتة على ظهر يد 
بشرية، فكانت األرق���ام مرئية 
بوضوح، وكان اجلهد الكهربائي 

الناجت عنها قليل جدا.
وقد يغني هذا اجلهاز أو الوشم 
امل��ؤق��ت ع��ن “زراعة” الشرائح 
أو األدوات الدقيقة في اجللد أو 
حت��ت البشرة. ويعتقد ديشنغ 
كوجن وفريقه أن شاشة “أسيل” 
اجل����دي����دة مي��ك��ن أن حت��ت��وي 
قريبا على تطبيقات توجد في 
األجهزة الذكية القابلة لالرتداء، 
والروبوتات املصغرة و”واجهات 

اآللة البشرية«.

الوشم الذكي.. آخر صيحة في عالم التكنولوجيا

اك��ت��ش��ف ع��ل��م��اء ج��ام��ع��ة ك��وي��ن��ز في 
بلفاست، أن تناول القهوة بانتظام ميكن 
أن يخفض خطر اإلصابة بسرطان الكبد 

إلى النصف.
ويفيد موقع MedicalXpress، بأن 
الفريق العلمي يجري خالل أكثر من سبع 
سنوات دراسة يشترك فيها نحو 472 ألف 
شخص، أكثر من %75 منهم يتناولون 

القهوة بانتظام. اكتشف الباحثون خالل 
هذه الفترة إصابة 3.5 ألف من املشتركني 
ب��األورام اخلبيثة منها 88 حالة سرطان 
الكبد. وقد بينت نتائج الدراسة أن هواة 
تناول القهوة بانتظام كانوا أقل عرضة 
لإلصابة بهذا املرض بنسبة %50 مقارنة 

باآلخرين.
يشير الباحثون، إلى أن املشتركني الذين 

يتناولون القهوة بانتظام كانوا يدخنون 
ويتناولون املشروبات الكحولية أكثر من 
اآلخرين ومستوى الكوليسترول في دمهم 
أعلى مقارنة مبن سواهم، ومع ذلك لم يظهر 
لديهم امليل إلى أمراض مثل السكري وتليف 
الكبد وحصى في كيس الصفراء وقرحة 
املعدة. ووفقا للعلماء، ميكن تفسير التأثير 
اإليجابي للقهوة في اجلسم هو احتواؤها 

على م��ض��ادات األك��س��دة والكافيني. ومع 
ذل��ك يؤكد العلماء على أن من��ط احلياة 
الصحي يلعب ال���دور الرئيس ف��ي عدم 
ظهور األورام اخلبيثة. ويقول الباحث 
كيم تو ت��ران “تناول القهوة ال يحمي من 
سرطان الكبد بنفس مستوى اإلق��الع عن 
التدخني، والتقليل من تناول املشروبات 

الكحولية وتخفيض وزن اجلسم«.

القهوة تخفض خطر اإلصابة بالسرطان للنصف
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دع���ا “حزب اخلضر” األمل���ان���ي، إل��ى 
توضيح ال��ع��واق��ب الصحية احملتملة، 
من الناحية العلمية عند استخدام بدائل 
السكر، ف��ي األطعمة وامل���واد الغذائية. 
وقالت رناته كوناست، خبيرة التغذية في 
احلزب في تصريح لوكالة األنباء األملانية، 
إنه “توجد حاجة كبيرة للسير قدما في 
أملانيا، فيما يتعلق بدراسة موضوع سالمة 

استخدام بدائل السكر«.
وأضافت: “يجب أن يتغير ذلك سريعا”. 
وش���ددت على ض���رورة أن يكون الهدف 

امل��ن��ش��ود، ف��ي اجل��ه��ود امل��ب��ذول��ة لتغيير 
تركيبات املنتجات تامة الصنع، هو عدم 
استبدال السكر مب��واد قد تثير الشبهات 
من الناحية الصحية، ألن “األمر يتعلق 
بصحة الناس«. ونوهت كوناست بوجود 
دراس���ات في دول أخ��رى توصلت إل��ى أن 
مادة اإليزوجلوكوز )بديل صناعي للسكر( 
تعد محل اشتباه، ألنها تساعد على اإلصابة 

بأمراض مثل السكري.
من جانبها، أشارت احلكومة االحتادية 
األمل��ان��ي��ة، ف��ي رد على اس��ت��ج��واب حلزب 

اخلضر ح��ول حتليالت معاهد احتادية 
ف��ي ه��ذا ال��ش��أن، إل��ى أن املعهد االحت��ادي 
لتقييم املخاطر، يرى وجود حاجة ملواصلة 

البحث.
ووفقا للرد امل��ذك��ور، تعتزم احلكومة 

األملانية بدء أعمال البحث ودعمها.
في نهاية العام املاضي أقرت احلكومة 
األمل��ان��ي��ة، استراتيجية قدمتها وزي��رة 
التغذية األملانية يوليا كلوكنر، تهدف 
إل��ى احل��د من السكر وال��ده��ون وامللح في 

املنتجات تامة الصنع.

عواقب صحية لبدائل السكر


