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نانسي عجرم تنال »نجمة دبي«

| وكاالت

النجمة اللبنانية نان�سي عجرم، �ستكون اأّول فنانة عربية تنال »جنمة دبي«، على املم�سى اخلا�ص بامل�ساهري يف مدينة دبي حيث �سيخّلد ا�سمها 

اإىل جانب اأ�سماء عدد كبري من املوؤثرين الذين تركوا ب�سمات يف عدة جماالت مهمة يف العامل.

تجنبوا الحلويات حتى لو كنتم نحفاء

االستيقاظ باكرًا يقلل احتماالت سرطان الثدي
| وكاالت

الالتي يف�سلن اال�ستيقاظ مبكرًا يومياً  الن�ساء  اأن  اإىل  خل�ست درا�سة حديثة 

تقل لديهن احتماالت االإ�سابة ب�سرطان الثدي مقارنة بغريهن.

النوم  مواعيد  انتظام  عدم  بني  ربطت  �سابقة  درا�سات  اأن  باحثون  واأو�سح 

االإ�سابة  احتماالت  وزيادة  الراحة  من  الالزم  من  اأكرب  قدر  على  واحل�سول 

ب�سرطان الثدي لكن مل تركز درا�سات كثرية من قبل على كيفية تاأثري توقيت 

اال�ستيقاظ على تلك االحتماالت.

وحلل الباحثون املتغريات اجلينية املرتبطة بثالث �سمات تتعلق بالنوم وهي 

مدته واالإ�سابة باالأرق واإن كانت امل�ساركة يف الدرا�سة من االأ�سخا�ص الذين 

يف�سلون اال�ستيقاظ مبكرًا اأو متاأخرًا.

يف  درا�ستني  يف  �ساركن  امراأة  األف   400 من  اأكرث  بيانات  الباحثون  وفح�ص 

بريطانيا اإحداهما ا�ستخل�ست البيانات احليوية واالأخرى ركزت على �سرطان 

الثدي.

واأ�سارت الدرا�سة اإىل اأن النتائج خل�ست اإىل اأن من بني كل 100 امراأة يف�سلن 

مقارنة  الثدي  ب�سرطان  االإ�سابة  ح��االت  من  حالة  قلت  مبكرًا  اال�ستيقاظ 

النوم  الثدي ومدة  �سرطان  لكن مل يظهر وجود عالقة وا�سحة بني  بغريهن 

يومياً واالأرق.

كما وجدت الدرا�سة عالقة بني زيادة عدد �ساعات النوم عن املعدل املو�سى به 

وهو نحو 7 اإىل 8 �ساعات لياًل وزيادة احتماالت االإ�سابة باملر�ص بن�سبة بلغت 

19 باملئة لكل �ساعة اإ�سافية.

وقالت ريبيكا ريت�سموند الباحثة يف جامعة بري�ستول يف بريطانيا: اإن النتائج 

ليلية  نوبات  يف  العمل  عالقة  على  ال�سوء  �سلطت  �سابقة  درا�سات  مع  تت�سق 

باالإ�سابة ب�سرطان الثدي م�سيفة اإنه من الفر�سيات التي قد تف�سر تلك العالقة 

الليل والتي تتحدث عن تقلي�ص التعر�ص لل�سوء لياًل  هي فر�سية ال�سوء يف 

لن�سبة امليالتونني ما يوؤثر بدوره يف عدة م�سارات هرمونية ويزيد احتماالت 

االإ�سابة ب�سرطان الثدي.

| وكاالت
300 �سعرة حرارية يومياً ميكن اأن يحمي  تو�سل علماء اإىل اأن التخل�ص من 

القلب ويقل�ص خطر االإ�سابة بال�سرطان، حتى لدى االأ�سحاء.

التمثيل  تغيري  اإىل  يوؤدي  اأقل  حرارية  �سعرات  تناول  اأن  الدرا�سة  وك�سفت 

الغذائي الذي يعزز ال�سحة، وي�ساهم يف فقدان الوزن.

ودر�ص فريق البحث حالة 218 �سخ�ساً بالغاً دون �سن 50، حيث ُطلب منهم 

خف�ص ا�ستهالكهم اليومي من ال�سعرات احلرارية بن�سبة 25 باملئة ملدة عامني.

واأظهر امل�ساركون انخفا�ساً وا�سحاً يف عالمة حيوية ت�سري اإىل التهاب مرتبط 

باأمرا�ص القلب وال�سرطان واخلرف.

بتقييد  يتعلق  ما  �سيء  »هناك  كراو�ص:  وليام  للدرا�سة،  الرئي�ص  املعد  وقال 

ا�ستهالك ال�سعرات احلرارية، مبا يف ذلك بع�ص االآليات التي مل نفهمها بعد، 

والتي توؤدي اإىل هذه التح�سينات«.

حماولة  اأو  احل��راري��ة،  ال�سعرات  ا�ستهالك  من  احلد  اأن  العلماء  واأو�سح 

اجليد  الكولي�سرتول  م�ستويات  يعزز  حرارية،  �سعرة   300 من  التخل�ص 

ويخف�ص �سغط الدم.

اأن  اأو حتى ميكن  النا�ص  اأن تزيد من توقعاتك من  اأحيان كثرية ميكنك  يف 

م�ساعر كثرية  ت�ساورك  اأخرى  الزمن، ومرات  توقعاتك من  اأكرث يف  تبالغ 

باأنك اأف�سل مما اأنت عليه االآن اأو رمبا �ستكون اأف�سل. 

االأ�سياء االأكرث و�سوحًا اأن التوقعات من النا�ص تكون عادة اأقل مما كانت 

التوقعات �سيئًا ف�سيئًا حتى ت�سبح  التقليل من حجم  الزمن، وتبداأ يف  مع 

ال �سيئًا. 

اأي�سًا مع توقعات الزمن ي�سبح االأمر اأكرث مرارة، لعل الكثري منا ح�سل 

على اأقل مما يطمح واأقل مما يحلم اأو حتى ح�سل على عك�ص ما كان ياأمل. 

من  توقعاتك  اأن  يرى  من  فمنهم  متباينة..  ذلك  تف�سريات  يف  هنا  والنا�ص 

النا�ص تدل على اأنك »�ساذج« واأن امل�سكلة لي�ص بهم بل بقدرتك على معرفة 

الب�رش. 

اأما مع ت�ساريف الزمن وتغري االأح��وال ففي هذا حديث يطول ويت�سعب   

ول�سنا يف وارده االآن. 

لكن هل خابت توقعاتنا من جنوم املجتمع ال�سوري؟

هذه املقدمة الطويلة الأحتدث عما قدمه »جنوم �سورية« لهذا البلد خالل هذه 

ال�سنوات ال�سعبة!

جنوم  واملثقفون..  االأدب���اء  االأع��م��ال..  رج��ال  كبار  هم  هنا  �سورية  جن��وم 

الدراما والغناء.. العلماء.. الفاعلون ب�سبب مواقعهم االجتماعية. 

لكن  دقيقًا  التعبري  يكون  ال  �سورية ورمبا  بنجوم  نعنيهم  الذين  هم  ه��وؤالء 

اأحتدث عن االأ�سخا�ص الذين لديهم القدرة على التاأثري والفعل!

ال �سك باأن النا�ص العاديني هوؤالء ولو كانت لديهم االإرادة والرغبة والنية 

لعمل �سيء فلن يكون لديهم االإمكانية لفعل �سيء بفاعلية كبرية وهذه ب�سبب 

القدرات واالإمكانات. 

لكن الذين �سميناهم »النجوم« هوؤالء لديهم قدرات واإمكانات توؤهلهم لعمل 

اأ�سياء ملمو�سة وفعالة توؤثر يف �سورية وال�سوريني فماذا فعل هوؤالء؟

اأبتعد قدر امل�ستطاع عن التعميم لكن يف معظم ما عاي�سناه فاإن هوؤالء النجوم 

اأغلبيتهم  واإن  احلاجة،  مل�ستوى  يرتقي  اأو  الذكر  ي�ستحق  �سيئًا  يقدموا  مل 

عملوا مل�سلحة اأنف�سهم ولي�ص مل�سلحة املجتمع. على حني قدم فقراء �سورية 

للوطن اأكرث بكثري من حجم التوقعات بل حتى من االإمكانات والقدرات. 

اأننا  الوا�سح  ومن  االجتماعية،  امل�سوؤولية  مو�سوع  يف  م�سكلة  لدينا  دومًا 

جند اأنف�سنا يف حالة ندرة ما يقوم به اأ�سحاب املال والفن والثقافة با�ستثمار 

الإمكاناتهم واأ�سمائهم يف اخلدمة العامة. 

واأريد اأن اأخ�ص رجال االأعمال اأكرث من غريهم، ففي الفرتة الفائتة ال ن�سمع 

اإال �سكاوى، لكن من منهم قام باأعمال يف خدمة املجتمع؟

حتى عندما يتم احلديث عن دعم من نوع ما ومببادرة من موؤ�س�ساتهم فاإن 

هذه املبادرات تكاد متوت يف اأر�سها. 

نحن اأمام حالة غري متنا�سبة مع و�سع البلد، عادة عندما مير�ص اأحد من 

اأفراد االأ�رشة فاإن جزءًا من العائلة ي�ساهم يف املتابعة وامل�ساعدة والعناية، 

يف حالة وطن مير بحالة مر�ص فاإننا ال نتوقف عن املطالبة باأن ي�ستمر هو 

»باالعتناء« بنا!

تقوم  القطاعات  ك��ل  يف  ال�سورية  النخب  م��ن  جمموعة  ي�سكل  اأن  اأق���رتح   

فكرة  واأطرح  ال�سوري  املجتمع  واأفكار خلدمة  مبادرات جمتمعية  باطالق 

ملجموعة تعيد ال�سوريني من خميمات اللجوء الأنه جرى ويجري العمل على 

ا�ستثمارهم �سيا�سيًا. 

اأقوال:

 قد ي�سك النا�ص فيما تقول، ولكنهم �سوف يوؤمنون مبا تفعل.

امليزة الوحيدة التي جتمع بني الناجحني يف العامل تكمن يف قدرتهم على

حتمل امل�سوؤولية.

رحم الل�ه امرءاأً اأحيا حّقًا واأمات باطاًل ودح�ص اجلور واأقام العدل.

عبد الفتاح العو�ض

لماذا تخيب توقعاتنا 
من النجوم؟!

كالب تأكل 
صاحبها

| وكاالت

تفيد �سحيفة وا�سنطن بو�ست باأن 

نتائج حتليل احلم�ص النووي 

اأكدت اأن الكالب التهمت �ساحبها 

املقيم بوالية تك�سا�ص االأمريكية.

وت�سري ال�سحيفة، اإىل اأن فريدي 

ماك )57 �سنة( كان يقيم يف 

منزل منعزل بالقرب من بلدة 

فاينز. كان ماك منطوياً على 

نف�سه ويعي�ص مع 18 كلباً. 

وكان اأقرباوؤه يزورونه مرة كل 

اأ�سبوعني ويرافقونه اإىل املتجر 

ل�سراء ما يحتاجه من املواد 

الغذائية وغريها، وهم بالذات 

اأول من اكت�سفوا اختفاءه.

يف بداية اأيار اأبلغوا ال�سرطة 

عن اختفاء ماك وعدم متكنهم 

من اإيجاد اأي اأثر له، واأنهم مل 

يتمكنوا من االت�سال به، وال 

ميكنهم الدخول اإىل منزله ب�سبب 

الكالب. بعد ذلك متكن رجال 

ال�سرطة من الدخول اإىل املنزل 

ولكنهم مل يجدوا الرجل، كما مل 

يعط ا�ستخدام طائرة م�سرية اأي 

نتيجة.

يف 15 اأيار عرث يف املنزل على 

قطع عظام �سغرية و�سعر 

واأن�سجة يف براز الكالب، وبني 

التحليل الوراثي اأنها تعود ملاك. 

وهذا يعني اأن الكالب اأكلت 

�ساحبها بعظامه ومالب�سه.

يقول اآدم كينغ، رئي�ص �سرطة 

دائرة جون�سون: مل ن�سدق االأمر 

الأننا مل نعرث على اأي �سيء، 

ولي�ست لدينا حالة �سابقة ت�سري 

اإىل اأن الكالب اأكلت �ساحبها 

بالكامل.

ا�سطرت ال�سرطة اإىل قتل 15 كلباً 

من كالب ماك ب�سبب عدوانيتها 

والثالثة االأخرى و�سعت يف ملجاأ 

للكالب.

هذا رأي مي كساب في »تحدي الشيخوخة«

| وكاالت
بحر  قنديل  االإجنليزية  كونورال  ملقاطعة  ال�ساحلية  املياه  يف  الغوا�سون  اكت�سف 

بحجم غري طبيعي والتقطوا له �سورة اإىل جانب الباحثة التي الحظته اأواًل.

وعرثت عاملة االأحياء ليزي دايل على قنديل البحر ال�سخم، و�ساهدت قنديل البحر غري 

الطبيعي يف اإحدى جوالت الغط�ص، وكان يوازي حجمها تقريباً.

ولفت الباحث يف الكائنات البحرية روبرت كريكوود اإىل اأن هذا النوع من قناديل البحر 

�سخم للغاية، لذا ي�سرتعي انتباهاً م�ساعًفا من الغوا�سني.

ويعتقد الباحثون اأن القنديل العمالق، الذي عرثوا عليه حديثاً حتت املاء، �سيخرج 

اإىل ال�ساطئ هذا ال�سيف اأو يف اخلريف املقبل.

وميكن اأن ت�سل �سماكة قنديل البحر من النوع العمالق اإىل 90 �سنتيمرتًا، ويبلغ وزنه 

نحو 35 كيلوغراماً. وال ي�سكل هذا النوع من قناديل البحر خطرًا على الب�سر.

العثور على قنديل بحر بحجم إنسان

| وكاالت
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أكل الحشرات
 يحميك من السرطان

| وكاالت
من  وغ��ريه��ا  النمل  ت��ن��اول  اإن  روم��ا  جامعة  علماء  ق��ال 

مبر�ص  االإ�سابة  من  النا�ص  يحمي  اأن  ميكن  احل�سرات 

ال�سرطان.

ووجدت الدرا�سة اأن بع�ص االأنواع حتتوي على عدد اأكرب 

من م�سادات االأك�سدة، مقارنة بع�سري الربتقال.

التي  احلرة،  اجلذور  تطور  من  االأك�سدة  م�سادات  وتقلل 

تلف  من  يحمي  ما  اجل�سم،  يف  خطرة  تكون  اأن  يحتمل 

احلم�ص النووي.

وقال اأحد الباحثني اإن ما يقرب من ربع �سكان العامل ياأكلون 

احل�سرات بالفعل، واأن الباقني يجب اأن يفعلوا ذلك اأي�ساً.

ويف الدرا�سة، قام العلماء ب�سحق ح�سرات خمتلفة، مبا يف 

ذلك النمل وال�سرا�سري ودودة القز. ثم اختربوا امل�سحوق 

 A ملعرفة عدد م�سادات االأك�سدة: مركبات مثل فيتامينات

وC وE وبيتا كاروتني، املوجودة فيها.

االإفريقية،  والريقات  القز  دودة  اأن  االختبارات  وك�سفت 

زيت  يف  املوجودة  االأك�سدة  م�سادات  عدد  �سعف  متلك 

الزيتون.

 5 على  يحتوي  القز  ودي��دان  ال�سر�سور  م�سحوق  وكان 

ع�سري  يف  توجد  التي  االأك�سدة،  م�سادات  عدد  اأ�سعاف 

الربتقال املغذي.

»احل�سرات  �سريافيني:  ماورو  الربوفي�سور  العامل  وقال 

واالأحما�ص  للربوتني  ممتاز  م�سدر  هي  لالأكل  ال�ساحلة 

واالأل��ي��اف  وامل��ع��ادن  امل�سبعة  غ��ري  امل��ت��ع��ددة  الدهنية 

مبقارنتها  اأح��د  يقم  مل  االآن،  حتى  ولكن  والفيتامينات. 

باالأطعمة الوظيفية، مثل زيت الزيتون اأو ع�سري الربتقال، 

من حيث ن�ساط م�سادات االأك�سدة«.

لتناول  اإ�سافية  م��ي��زة  ه��ن��اك  اإن  �سريافيني  واأ���س��اف 

احل�سرات، وهي ب�سمة الكربون املنخف�سة، لكونها اأف�سل 

بكثري للبيئة مقارنة بالزراعة التقليدية.

اأن اجلذور احلرة هي جزيئات �سديدة  اإىل  جتدر االإ�سارة 

التفاعل يف اجل�سم تنتجها بع�ص التفاعالت الكيميائية.

اإال  اجل�سم،  يف  طبيعي  ب�سكل  وجودها  من  الرغم  وعلى 

تتلف  اأن  ميكن  احلرة  اجلذور  من  العالية  امل�ستويات  اأن 

احلم�ص النووي والربوتينات واأجزاء اأخرى من اخلاليا، 

طريق  عن  بال�سرطان،  واالإ�سابة  املر�ص  اإىل  يوؤدي  قد  ما 

جعل اخلاليا تتكاثر ب�سكل ال ميكن ال�سيطرة عليه، وت�سكل 

االأورام.

وميكن لالإ�سعاع وال�سموم الناجتة عن البيئة، اأن تزيد من 

االأك�سدة،  م�سادات  ولكن  اجل�سم،  يف  احلرة  اجلذور  عدد 

ال�سحية  الفواكه واخل�سراوات  امل�ستخل�سة من  تلك  مثل 

وكذلك احل�سرات، ميكن اأن ت�ساعد يف تقليلها.

امرأة تبوح 
بسر شبابها 

الدائم!

| وكاالت

اأكدت امراأة تبلغ ال�50 

عاماً من عمرها باأنها 

تبدو اأ�سغر من �سنها 

ب�سنوات بف�سل ال�سحر 

واأمور اأخرى يف حياتها.

وذكرت �سحيفة »ذي 

مريور«، اأن فالفيا 

بيرت�ص )50 عاماً( 

تفتخر دائماً باأن كل من 

يراها يح�سبها اأ�سغر 

من �سنها، وقالت: »اأبلغ 

من العمر االآن 50 عاماً، 

لكن النا�ص يقولون يل 

باأنني اأبدو اأ�سغر �سناً. 

هذا كله بف�سل طاقة 

ال�سحر التي اأعمل بها«.

وتوؤمن املراأة منذ 

الطفولة باجلنيات 

واالأقزام، واعرتفت 

اأي�ساً باأنها ميكنها 

التحدث اإىل املالئكة.

وتعر�ست بيرت�ص 

اأيام الدرا�سة ل�سخرية 

زمالئها، لذلك كان عليها 

االبتعاد عن ممار�ساتها 

)�سغفها بال�سحر( لفرتة 

من الزمن. لكن املراأة 

عادت ملمار�سة طقو�ص 

ال�سحر بعد فرتة من 

انتهاء اأيام الدرا�سة.

واأ�سافت بيرت�ص: اإنها 

ت�ستمد قوتها وطاقتها 

من الطبيعة، موؤكدة اأنه 

لي�ص بو�سع اأي �سخ�ص 

روؤية االأ�سياء املتاحة 

لها فقط.

اإنها مقتنعة اأن مهمتها 

هي م�ساعدة االآخرين 

على مواجهة ال�سدمات 

النف�سية، ولي�سبحوا 

اأكرث �سعادة.

أنغام تكشف حقيقة انفصالها

| وكاالت
اإبراهيم تنفي بها  اأحمد  اأنغام �سورة لها ب�سحبة زوجها املوزع  ن�سرت الفنانة امل�سرية 

�سائعة انف�سالهما.

وعلقت: »مع اإين مابحب�ص ال�سيلفي حبيت ال�سورة ع�سان اإيده على كتفي زي ما هو دائماً 

اإيده على كتفي و�ساندين«.

وكان �سبب انت�سار �سائعة االنف�سال اإعالن خرب عودة زوجها لزوجته االأوىل.


