
أثبت علماء م��ن أوروب���ا أن 
اإلف���راط في تناول السكر في 
الطفولة يساعد على تطور 
الرغبة في اإلدمان على الكحول 

في مرحلة الشباب.
وُشكلت جلان مراقبة تتألف 
من مشاركني أعمارهم 17-7 
س��ن��ة، في 8 دول أوروب��ي��ة. 
ودرس ال��ع��ل��م��اء ال���ع���ادات 
ال��غ��ذائ��ي��ة ل��� 16 أل��ف شخص 

وأجروا مقابالت مع آبائهم.
السكر يوّلد العنف!

وكشفت الدراسة أن األطفال 
ال���ذي���ن أف���رط���وا ف���ي ت��ن��اول 
األط��ع��م��ة احل��ل��وة وال��دس��م��ة، 
أصبحوا في املستقبل أكثر ميال 
لتناول املشروبات الكحولية 
ب���ص���ورة دوري�����ة منتظمة، 
مقارنة بأقرانهم اآلخرين الذين 
لم يفرطوا في تناول مثل هذه 

األطعمة.
ويعود السبب في ه��ذا إلى 
أن ال��س��ك��ر ي��دف��ع إل���ى إن��ت��اج 
ه���رم���ون “السعادة” في 
الدماغ )دوبامني(. وللكحول 

واملخدرات نفس هذا التأثير.
وي��وض��ح ال��ع��ل��م��اء ال��ذي��ن 
ي���س���اه���م���ون ف����ي م���ش���روع 

»IDEFICS« أن حب احللوى 
أو ك��ره��ه��ا، يساعد ف��ي تطور 

عالقات أخرى. فقد لوحظ خالل 
التجربة أن ال��ذي ال مييل إلى 

اإلف��راط في تناول املشروبات 
الكحولية، ي��ف��رط ف��ي تناول 

احل���ل���وى مب��خ��ت��ل��ف أن��واع��ه��ا 
ويشرب املياه الغازية احملالة.

العاب من حلوى 

7 alwasat.com.kwمنوعات

 Triple تفاصيل فيلم »بن آفليك« اجلديد 
2019 Frontier قبل طرحه فى مارس 

ط���رح���ت ش��ب��ك��ة نتفليكس 
التلفزيونية اإلع����الن الرسمى 
ل��ف��ي��ل��م األك����ش����ن وامل���غ���ام���رة 
 ،Triple Frontier واجلرمية
بطولة املمثل العاملى بن آفليك، 
وامل��ق��رر طرحه ف��ى م��ارس العام 
املقبل، باإلضافة إلى عدد محدود 

م��ن دور ال��ع��رض ف��ى السينمات 
ال��ع��امل��ي��ة. ي��ش��ارك ب��ن آفليك فى 
بطولة الفيلم أوسكار ايزال، أدريا 
أرج��ون��ا، ورينالدو جاليجوس، 
وب���ي���درو ب���اس���ك���ال، وج���اري���ت 
هيدلوند، وتشارلى هونام، والفيلم 
من تأليف مارك بوال، وإخراج جى 

سي شااندور.
تدور أحداث الفيلم حول خمسة 
أصدقاء مت جمع شملهم من جديد، 
وسرعان ما يخوضون مغامرات 
للقضاء على واحد من أحد زعماء 
جت����ارة امل���خ���درات ف���ى أم��ري��ك��ا 

اجلنوبية فى العصر احلديث.

من كواليس تصوير الفيلم

 ت���ب���دأ ه��ي��ئ��ة ال��ب��ري��د 
السويسرية باستخدام 
ال��ط��ائ��رات ب����دون طيار 
لتوصيل عينات مختبرية 
ب����ني ج���ام���ع���ة زي�����ورخ 

واملستشفى اجلامعى.
وذك����رت ال��ه��ي��ئ��ة، فى 
ب���ي���ان، أن ن��ق��ل ع��ي��ن��ات 
املعامل أس��رع مرتني عن 
ال��ط��رق البرية العادية، 
مؤكدة أن التسليم السريع 
له أهمية خاصة فى القطاع 
ال��ط��ب��ى، وي��وف��ر ال��وق��ت 
للمرضى واألط��ب��اء على 

حد سواء.
وأش�����ار امل���ص���در إل��ى 
أن��ه مت تنفيذ مشروعات 
مماثلة باستخدام طائرات 
ب�����دون ط���ي���ار إلي��ص��ال 
عينات معملية فى بيرن 

ولوجانو.

طائرات بدون طيار لتوصيل عينات 
مختبرية فى جامعة زيورخ بسويسرا

طائرة التوصيل 

النوم نهارا  مفيد للصحة

عصير البرتقال يقلل
اإلصابة باخلرف

عصير البرتقال 

توصلت دراس��ة إلى أن شرب كوب من عصير 
البرتقال كل يوم، ميكن أن يقلل بشكل كبير من خطر 

اإلصابة باخلرف.
وت��ت��ب��ع ال��ب��اح��ث��ون م��ا ي��ق��ارب 28 أل���ف رج��ل 
لعقدين من الزمن لبحث كيفية استهالكهم للفاكهة 

واخلضار على قواهم العقلية.
ما الضرر الذي يسببه الثوم للجسم؟

ووجد الباحثون من جامعة هارفارد، أن الرجال 
الذين شربوا كوبا صغيرا من عصير البرتقال كانوا 
أقل عرضة بنسبة %47 لصعوبة التذكر أو اتباع 

اإلرشادات أو التنقل في مناطق مألوفة.
وميكن أن تكون االنقطاعات في الذاكرة والفهم 
ونوبات االرتباك عالمات مبكرة على تدهور الدماغ، 

ميكن أن تؤدي في النهاية إلى خرف يهدد احلياة.
ويقدر عدد األشخاص الذين يعانون من اخلرف 
في جميع أنحاء العالم ب� 46.8 مليون شخص، وال 
يوجد حتى اآلن عالج لهذه احلالة، إال أن العلماء 

يحاولون العثور على ع��الج فعال للقضاء على 
اخلرف.

وتؤكد هذه النتائج اجلديدة أهمية اتباع نظام 
غذائي صحي في التخلص من تنكس الدماغ الذي 

يأتي مع التقدم في العمر.
وق��ال��ت ال��دك��ت��ورة هانا غ��اردن��ر، الباحثة في 
جامعة ميامي، والتي لم تشارك في البحث، إن 
“الفواكه واخلضروات غنية بالفيتامينات واملواد 
املغذية، مبا في ذلك مضادات األكسدة التي ميكن أن 

تساعد في حماية الدماغ«.
وميكن لهذه الفوائد الصحية أن حتمي الدماغ 
من تراكم اجلزيئات غير املرغوب فيها، وأن حتافظ 

على تدفق الدم السليم إلى الدماغ.
وقال كبير معدي الدراسة، تشانغ تشنغ يوان، 
إن تناول اخلضار والفاكهة وعصير البرتقال على 
امل��دى الطويل، قد يفيد في احلفاظ على الوظيفة 

اإلدراكية.

احيت دار األوبرا املصرية  مؤخرا الذكرى ال� 44 لرحيل 
املوسيقار العربي، فريد األط��رش، بحفل للفرقة القومية 

العربية للموسيقى، بقيادة املايسترو، حازم القصبجي، 
وتتضمن برنامج احلفل نخبة مختارة من إبداعات 
املوسيقار ال��راح��ل، وع��ل��ى رأس��ه��ا: “قلبي ومفتاحه”، 
“مايكونش ده اللي اسمه الهوى”، “بنادي عليك”، وكذلك 

“ليالي األنس«.
ويعد األطرش أحد عظماء الطرب العربي، حتى أنه لقب 
مبلك العود، في حني انطلق مبسيرته الفنية عقب انتقاله من 
مدينة السويداء إلى القاهرة التي استقر فيها برفقة والدته، 

األميرة عالية بنت املنذر، وبقية أشقائه.
كما تألق النجم العربي في أكثر من 31 فيلما سينمائيا، 
وغنى لكبار عمالقة الشعر في العالم العربي، مثل: أحمد 
شفيق كامل، األخطل الصغير، فتحي قورة، وغيرهم الكثير.

توفي فريد األطرش، في 26 ديسمبر عام 1974، عن عمر 
ناهز 64 عاما، تاركا إرثا موسيقيا منقطع النظير، في عموم 

البلدان العربية.

دار األوبرا املصرية أحيت ذكرى رحيل فريد األطرش

الفنان الراحل فريد االطرش 

أك���د أخ��ص��ائ��ي ع��ل��م ال���ن���وم، أليكسي 
كاتيشيف، على أن النوم في النهار ضروري 
جدا وخاصة للعاملني في الوظائف املختلفة، 
ألن القيلولة تساعد على “إعادة حتميل” 

الدماغ.
وأك���د العالم على أن ال��ن��وم ف��ي النهار 
ض���روري، ألن وت��ي��رة احل��ي��اة العصرية ال 
تسمح للناس باحلصول على قسط كاف من 

النوم في الليل.
ويعد نوم النهار ضروريا للذين يعملون 
في مجاالت تتطلب اجلهد العقلي واإلب��داع. 
وف��ي ه��ذه احل��ال��ة، يكون ال��ن��وم ف��ي النهار 
استراحة للجسم، ويحسن عملية استيعاب 

املعلومات ويرفع إنتاجية الدماغ.
اكتشاف سبب املعاناة من قلة النوم!

ويقول كاتيشيف: “يقوم الدماغ خالل 

ال��ن��وم بتوزيع املعلومات، فيخزن األكثر 
ض��رورة ف��ي ال��ذاك��رة الطويلة األم���د. أما 
املعلومات الزائدة فتذهب إلى محيط الوعي. 
وبعد ذل��ك، جت��ري عملية )إع��ادة حتميل(، 
ويباشر اإلن��س��ان عمله بحيوية ونشاط 

جديد«.
وقال األخصائي موضحا، إن “فعالية نوم 
النهار تتحقق عندما ال تزيد مدته عن ساعة 
واح��دة، واألفضل بني 20-40 دقيقة، ومن 
أجل ذلك ينصح بتناول فنجان قهوة، ألن 
مفعول الكافيني يبدأ بعد 20-30 دقيقة على 

تناوله«.
وتعد قلة النوم سببا جديا في سوء احلالة 
الصحية، ألنها تؤثر سلبا في منظومة مناعة 
اجلسم، وتسرع في عملية الشيخوخة وتضر 

بالعديد من األعضاء الداخلية للجسم.

القيلولة تساعد على »إعادة حتميل«

حب احللوى في الطفولة 
قد يؤدي إلى إدمان 

الكحول
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