
7 alwasat.com.kwمنوعات

رامى صبرى يبدأ تصوير كليب
»مبروك علينا« فى لبنان

يطير الفنان رام��ي صبري ال��ى لبنان  لتصوير، 
كليب جديدا فى لبنان يحمل اسم” مبروك علينا”، من 
كلمات تامر حسني، أحلان رامى صبرى، توزيع جالل 
احلمداوى، إخراج فادى حداد، ومن املقرر طرحه خالل 

أيام.

وقال رامى، أنه يستعد بعد عودته من لبنان، إلحياء 
حفلني مبناسبة رأس السنة، متمنياً أن يسعد جمهوره.

يذكر أن آخر أعمال رامى صبرى كليب “أهد الدنيا” 
خالل الشهر أغسطس املاضى، كلمات وأحل��ان عزيز 

الشافعى وتوزيع جالل احلمداوى.

رامي صبري 

كشف العلماء أن سوارا فائق 
التكنولوجيا قادر على اكتشاف 
النوبات الليلية ومساعدة اآلالف 
م���ن امل��ص��اب��ني ب��ال��ص��رع على 

احلفاظ على حياتهم.
وي��ع��م��ل اجل��ه��از ال���ذي ميكن 
ارت���داؤه ف��ي اجل��زء العلوي من 
إح��دى ال��ذراع��ني، من خ��الل تتبع 
معدل ضربات قلب املريض أثناء 
ن��وم��ه، ح��ي��ث مي���وت الكثيرون 
بشكل فجائي نتيجة لنوبة صرع، 

عادة ما تكون ليال وأثناء النوم.
وتبني أنه في أكثر من نصف 
م��رض��ى ال��ص��رع، ه��ن��اك زي��ادة 
مفاجئة في معدل ضربات القلب 
في دقيقة أو نحو ذلك، قبل وقوع 

النوبات.
وف���ي ح���ال اك��ت��ش��ف ال��س��وار 
زيادة مفاجئة في معدل ضربات 
القلب، فإن ذلك يعد إنذارا إليقاظ 
املريض قبل ح��دوث النوبة، كما 
يرسل تنبيها عبر الهاتف الذكي 
إلى مقدم الرعاية الصحية أو أحد 

أفراد العائلة.
ومي��ك��ن للجهاز ال���ذي يحمل 
اسم »NightWatch« أن يقلل 
من ع��دد األرواح التي ميكن أن 
تفقد بسبب امل��وت املفاجئ غير 
املتوقع، نتيجة نوبات الصرع 

التي حتدث غالبيتها أثناء الليل.
وق����ام ال��ع��ل��م��اء ف��ي جامعة 
إي���ن���ده���وف���ن ل��ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 

ف���ي ه��ول��ن��دا ب��اخ��ت��ب��ار س���وار 
»NightWatch« ع��ل��ى 29 
شخصا يعانون من الصرع على 

مدى 65 ليلة.
وأظهرت النتائج التي نشرت 
في دوري��ة »Neurology«، أن 

السوار متكن من اكتشاف 85% 
من جميع نوبات الصرع احلادة، 

التي حدثت خالل فترة االختبار.

وما يزال اجلهاز قيد التطوير، 
ولكنه قد يكون متاحا للمرضى 

في غضون العامني املقبلني.

»NightWatch« دراسات علمية حول

سوار فائق التقنية قد ينقذ آالف األرواح من املوت املفاجئ

سيظل عام 2018 عاما مميزا 
بالنسبة للعديد م��ن فنانى 
هوليوود، وذلك ألن الكثير منهم 
استقبل أطفاال فى ه��ذا العام، 

تعرف على هؤالء الفنانني.
استقبلت جنمة هوليوود 
ال��ش��اب��ة ه��ي��الرى داف طفلها 
الصغير م��ن حبيبها املنتج 
املوسيقى ماثيو ك��وم��ا، وه��ذا 
األمر جعل الثنائى يضطران إلى 
تأجيل حتديد موعد الزفاف بعد 

التحديد املسبق له. 
ك��������������اردى ب�������ى جن���م���ة 
هوليوود املستجدة استقبلت 
ابنتها Kulture فى مطلع 
ه���ذا ال��ع��ام وه���ذا م��ن زوج��ه��ا 
أوفست، ولكن كما كان 2018 
وش السعد عليها ف��ى بدايته 
إال أنه كان أيضاً سببا فى حزن 
كبير بنهايته، حيث انفصلت 
ع��ن أوف��س��ت بسبب اكتشافها 

خيانته.
أما عن املطرب العاملى جون 
ليجيند فاستقبل مولوده الثانى 
الذى يدعى Miles وارتبط به 

كثيرا، ونشر العديد من مقاطع 
الفيديو لهما سوياً.

جن�����م�����ة ت����ل����ي����ف����زي����ون 
ال���واق���ع ك��اي��ل��ى ج��ي��ن��ر أخ��ت 
ك��ي��م ك���اردش���ي���ان استقبلت 
طفلتها Stormi وأخذت العديد 
من الصور معها واحتفال سوياً 
بالعديد من املناسبات. فى بادئ 
األم��ر ق��ررت كايلى عدم خروج 
طفلتها لألضواء ومن قبلها عدم 
اإلعالن عن حملها، لكنها بعدها 
نشرت العديد من الصور لهما 

معاً.
شقيقة كيم كاردشيان جنمة 
ت��ل��ي��ف��زي��ون الواقعاستقبلت 
طفلتها True فى منتصف 
العام وهذا من حبيبها تريستان 

ثومبسون. 
أم��ا عن أختهما الثالثة كيم 
كاردشيان فاستقبلت مولودها 
الثالث من زوجها املغنى الشهير 
ك��ان��ى وي��س��ت، وب��ه��ذا يكون 
الثالث شقيقات لديهن أطفال 
بنفس األع��م��ار وق����ررن على 

تربيتهما سوياً منذ الصغر.

2018 جنوم هوليوود يستقبلون أطفااًل فى 

جون ليجيند
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وجد باحثون أن حل الكلمات املتقاطعة 
أو ألغاز لعبة »سودوكو« طوال حياتك، 
ال يبطئ م��ن ال��ت��ده��ور العقلي ف��ي سن 

الشيخوخة.
وتعزز هذه األنشطة القدرات العقلية، 
ولذلك، فعندما يبدأ الدماغ في التدهور، 
هناك “نقطة معرفية أعلى” ميكن من 

خاللها التراجع.
ويعتقد اخلبراء منذ فترة طويلة أن 
األشخاص الذين يقومون بأنشطة معقدة 
أو يحلون أل��غ��ازا فكرية تفرض جهدا 
أكبر على الدماغ، محميون ضد التدهور 

العقلي.
كما ظن العلماء أن ممارسة الدماغ 
ملثل هذه األنشطة على مدى العمر تبطئ 
السرعة التي يتدهور بها الدماغ في سن 

الشيخوخة.
إال أن دراسة اسكتلندية جديدة وجدت 
أن هذا األمر ليس واقعيا، وأن مثل هذه 
األنشطة ليس لها تأثير على التدهور 
العقلي، وبدال من ذلك، فإن القيام بأنشطة 
فكرية بشكل منتظم طوال احلياة قد يعزز 
القدرة العقلية ويوفر “نقطة معرفية 

أعلى” ميكن من خاللها التراجع.

وقام فريق العلماء من جامعة أبردين 
بتجنيد 498 مشاركا في عمر 64 عاما، 
وتتبعهم على مدار األعوام ال� 15 التالية، 
ورصد قدراتهم الذهنية طوال تلك الفترة.

ووجد العلماء أن أولئك الذين مارسوا 
أنشطة حتفيزية فكرية على أس��اس 
منتظم، لديهم قدرة ذهنية أعلى في بداية 
ال��دراس��ة، ولكن ل��م يكن هناك ف��رق في 
السرعة التي تراجعت فيها قدراتهم خالل 

السنوات ال�15 التالية.
وقال العلماء إن هذه النتائج تشير إلى 
أن االنخراط في حل املشكالت ال يحمي 
الفرد من التراجع، إال أنها تدعم نظرية 
“االحتياط املعرفي”، وهي القدرة التي 
يحتاجها بعض ال��ن��اس للحفاظ على 
ذاكرتهم وذكائهم على الرغم من تأثير 

الشيخوخة.
وذل��ك ألن استخدام ال��دم��اغ بانتظام 
من أجل املهام املعقدة يخلق عددا أكبر من 
الروابط بني خاليا الدماغ، وبالتالي فإنه 
عندما تبدأ عملية توصيل الدماغ بالتحلل 
مع التقدم في العمر، أو إذا ب��دأ اخلرف 
ف��ي الهجوم، ف��إن ل��دى ال��دم��اغ شبكات 

أنشطة ال عالقة لها بالتدهور العقلي“احتياطية” الستخدامها كبديل.

هل هناك عالقة بني
الكلمات املتقاطعة واخلرف؟!

ص���رح���ت وك���ال���ة ال��ف��ض��اء 
األمريكية ن��اس��ا بأنها رص��دت 
عالمات خطيرة تشير إل��ى بدء 
ذوب��ان جليدي غير مسبوق في 
منطقة مستقره تقع شرق القارة 

القطبية اجلنوبية.
وأع��������رب��������ت ال�����وك�����ال�����ة 
عن دهشتها من احل��دث األخير، 
ألن امل��ن��ط��ق��ة ك��ان��ت ت��ع��د أكثر 
مناطق القطب استقرارا وممانعة 
ل��ل��ذوب��ان، باملقارنة م��ع أنحاء 

أخرى من القارة نفسها.
وت��أك��دت الوكالة مم��ا يحدث 
عندما رصدت أقمارها الصناعية 

ظهور ينابيع جديدة من املياه 
واجلليد املتدفق بسرعة نحو 
احمليط، على الساحل الشرقي 
للقارة، والتي نتجت أساسا عن 
ذوب���ان قطع كبيرة م��ن اجلليد 

القطبي.
وع���ل���ى ض�����وء االك���ت���ش���اف 
ال��س��اب��ق، ح��ذر علماء ناسا من 
استمرار تدفق املياه نحو احمليط، 
إذ من شأن الظاهرة رفع مستوى 
مياه البحر بشكل ملحوظ خالل 

السنوات املقبلة.
كما أش��ارت ناسا إل��ى وجود 
كمية هائلة م��ن اجلليد املؤهل 

للذوبان في تلك املنطقة الشرقية، 
م��ن شأنها رف��ع مستوى مياه 
البحر 28 مترا، في حال ذوبانها 

بشكل تام.
ومب��ع��ن��ى آخ����ر، تبلغ كمية 
اجلليد املهدد بالذوبان ما يقارب 
4 أضعاف اجلليد املتواجد في 

جزيرة غرينالند اليوم.
وف���ي س��ي��اق م��ت��ص��ل، حت��دث 
العلماء عن أسباب تسارع ظاهرة 
ال���ذوب���ان ف��ي ال��ق��ارة القطبية 
اجلنوبية، وفي مقدمتها، تيارات 
مياه احمليطات الدافئة التي تصل 

القارة من الشمال.

ألول مرة.. بدء ذوبان منطقة »مستقرة« 
في القارة القطبية اجلنوبية

القارة القضبية اجلنوبية 

هيالرى داف وحبيبها ماثيو كوما

شقيقة كيم كاردشيان


