
اكتشف علماء أن األش��خ��اص الذين 
يعانون من زي��ادة ال��وزن تتراكم الدهون 
لديهم في الرئتني، ما يجعل التنفس أكثر 

صعوبة.
ومنذ فترة طويلة، ترتبط مشكالت 
اجلهاز التنفسي، مثل الربو، بحالة ارتفاع 
مؤشر كتلة اجلسم، ولكن سبب ذلك لم يكن 

واضحا متاما.
وأش����ارت األب��ح��اث ال��س��اب��ق��ة إل���ى أن 
الرئتني تتعرضان للضغط، نتيجة الوزن 

الزائد.
وألول م���رة، وج���دت دراس���ة أج��راه��ا 
باحثون أستراليون أن األنسجة الدهنية 
تسد ج���دران م��ج��رى ال��ه��واء، وحت��د من 

وصول كميات كافية من األكسجني.
 Sir Charles ووج����د م��س��ت��ش��ف��ى
 Western وج��ام��ع��ة Gairdner
Australia ف��ي ب��ي��رث، أن األنسجة 
الدهنية ال��زائ��دة - وه��ي االس���م الطبي 
للدهون في اجلسم - تضخم سماكة جدران 

مجرى الهواء وتسبب العدوى بها.

وحلل الباحثون، بقيادة جون إليوت، 
52 رئة بعد الوفاة، مت التبرع بها لشركة 

.Airway Tissue Biobank
وتنتمي 15 رئ��ة إل��ى  أف��راد لم يعانوا 
من الربو، و 21 من مصابي الربو لكنهم 
ماتوا ألسباب أخرى، و16 فردا توفوا جراء 

الربو.
وُف��ح��ص م��ا مجموعه 1373 مجرى 
هواء حتت املجهر، باستخدام أصباغ حتدد 

األنسجة الدهنية. وقورنت كمية األنسجة 
الدهنية مبؤشر كتلة اجلسم.

وأظهرت النتائج وجود عالقة إيجابية 
بني تراكم األنسجة الدهنية في ج��دران 
مجرى الهواء، وارتفاع مؤشر كتلة اجلسم 
للفرد. وتبني أن أولئك الذين عانوا من 
الربو، كان لديهم أيضا تراكم للدهون في 

شرايينهم.
وأش��اد البروفيسور تيري تروسترز، 

رئ��ي��س اجل��م��ع��ي��ة األوروب���ي���ة للجهاز 
التنفسي، بالنتائج التي توصلت إليها 
الدراسة، التي ُنشرت في املجلة األوروبية 

للجهاز التنفسي.
وق��ال تيري: “هذا اكتشاف مهم حول 
العالقة بني وزن اجلسم وأمراض اجلهاز 
التنفسي، ألنه يوضح كيف أن زيادة الوزن 
أو السمنة قد تزيد األع��راض س��وءا لدى 

املصابني بالربو”.

اح��ت��ل��ت األغ���ن���ام ش����وارع 
ال��ع��اص��م��ة اإلس��ب��ان��ي��ة م��دري��د 
أول أم��س، حيث س��اق الرعاة 
قطعانهم من األغنام واملاعز في 
قلب املدينة، مارين مبسارات 

قدمية للهجرة السنوية.
ويسمح هذا احلدث السنوي، 
ال���ذي ب��دأ ع��ام 1994، للرعاة 
باستخدام م��س��ارات تقليدية 
لهجرة حيواناتهم م��ن شمال 

إسبانيا ملراعي الشتاء في جنوب 
البالد.

وك���ان ال��ط��ري��ق فيما مضى 
يتيح للرعاة وأغنامهم امل��رور 
مبناطق ريفية لم تكن متطورة 
ق��ب��ل ب��ض��ع��ة ق������رون، لكنها 
أصبحت اآلن وسط مدينة مدريد 
ال��ص��اخ��ب، ال���ذي يضم بعض 

أشهر شوارعها
ويدفع مربو األغنام رسوما 

رمزية، مبوجب اتفاقية موقعة 
ع��ام 1418 م��ع مجلس بلدية 
املدينة، تعادل نحو 50 عملة 
م��ع��دن��ي��ة ذه��ب��ي��ة م��ن ال��ق��رون 
الوسطى، مقابل م��رور كل ألف 
رأس م��ن ال��غ��ن��م وامل��اع��ز عبر 

ساحة سول وشارع غران فيا.
وبلغ عدد القطيع ألفي خروف 
وشاة من فصيلة مارينو، و100 

رأس من املاعز.

األغنام تغزو مدريد

450 مليون  طالق وخراب ديار.. 
استرلينى لزوجة أحمدوف

فى معركة، تعد األكبر فى تاريخ احملاكم 
البريطانية، فيما يتعلق بتسويات الطالق، 
تستعد رب��ة منزل للقتال من أج��ل احلصول 
على ح��وال��ي 450 مليون جنيه استرليني 
املستحقة لها من قبل  زوجها السابق امللياردير 
الروسي فرخاد أحمدوف،  بعد معركة قانونية 
استمرت ملدة ثالث سنوات ولم حتصل منها إال 

على 5 ماليني فقط.
وح��ص��ل��ت ت��ات��ي��ان��ا أح���م���دوف، وه���ي في 
األربعينيات من عمرها، على 41.5 % من 
حصة رجل األعمال فرخاد أحمدوف البالغة 
1 مليار جنيه إسترليني من ق��اض محكمة 
الطالق البريطانية في أواخر عام 2016، وفقا 

لصحيفة ديلى ميل البريطانية.
وق���ال ال��ق��اض��ي ه���ادون ، ال���ذي حكم فى 
القضية في إح��دى محاكمات شعبة األس��رة 
باحملكمة العليا ف��ي ل��ن��دن، إن��ه يتعني على 

السيدة أحمدوف أن حتصل على453 مليون 
جنيه إسترليني، لكن ما وصلها حقيقة من هذا 

املبلغ فقط 5 ماليني جنيه إسترلينى.
وات���خ���ذت أح���م���دوف خ��ط��وات لتجميد 
األص���ول، وب���دأت اإلج����راءات القانونية في 
إجنلترا وخارجها، وقضى القاضي هادون، 
بضرورة كتابة يخت رجل األعمال أحمدوف 
والبالغة قيمته 346 مليون جنيه إسترليني، 

باسم زوجته السابقة.
ومت تعيني قاضى في لندن لتحليل املرحلة 
األخيرة من التقاضي في جلسة أخرى املقرر 

عقدها في أوائل نوفمبر.
وكشفت ديلى ميل، أنه مت رفض محاولة 
إي��ص��ال املستندات ملكتب رج��ل األع��م��ال فى 
موسكو، ويعتقد أن ه��ذه القضية، تعتبر 
أكبر قيمة لتسوية طالق فى تاريخ احملاكم 

البريطانية.

وجدت دراس��ة جديدة أن مذاق الطعام 
قد يكون أفضل عندما يكون املرء جائعا، 
ألن اإلش��ارات املوجودة في الدماغ جتعله 

أقل انتقائية.
وتوصل العلماء إلى أن األطعمة املرة 
تصبح أقل تأثيرا بحاسة التذوق، كما تبدو 
األطعمة احللوة أكثر جاذبية عندما يندفع 

الفرد لتناول الطعام.
وفي الدراسة التي أجريت على الفئران، 
اكتشفوا أن النشاط الكهربائي في الدماغ 

يتغير بشكل مباشر مع الشعور باجلوع.
واختبر العلماء ف��ي املعهد الوطني 
 ،Okazaki للعلوم الفسيولوجية ف��ي
ال��ي��اب��ان، نظريتهم على ال��ف��ئ��ران التي 
خضعت للتجويع. وفحصوا نوعا معينا 
من اخلاليا العصبية في منطقة حتت املهاد 
في الدماغ، واملعروف أنها تتنشط عندما 

تكون احليوانات جائعة.
وتلعب منطقة حت��ت امل��ه��اد دورا في 
السيطرة على الشهية، والدافع اجلنسي 

واالستجابات العاطفية.
وعند دراسة هذه األعصاب بدقة أكبر، 
وج��د الباحثون اليابانيون أنها تتحكم 

بالفعل في تصور الفئران للطعم.
ووج��دت االختبارات أن األطعمة ذات 
امل��ذاق احللو أكثر إغ��راء من املعتاد، على 

الرغم من أن احل��الوة مثيرة دائما ألنها 
تشير إلى وجود نسبة عالية من السعرات 
احل���راري���ة، وب��ال��ت��ال��ي فهي م��ص��در جيد 

للطاقة.
وق��ال أوو ف��و، معد ال��دراس��ة: “توجد 
اخلاليا العصبية في منطقة ما حتت املهاد، 

وه��ي منطقة دماغية تلعب دورا حيويا 
في تنظيم الشهية. قمنا بتنشيطها بشكل 
انتقائي، ملعرفة ما إذا كانت تؤثر في إدراك 

األذواق”.
ومت��ك��ن ال��ف��ري��ق م��ن تنشيط اخلاليا 
العصبية ف��ي ال��دم��اغ، باستخدام ضوء 

األلياف الضوئية اخلاص.
وخلصت الدراسة إلى أن القدرة على 
التحكم ف��ي أذواق ش��خ��ص م��ا وم��ق��دار 
االس��ت��م��ت��اع ب��ال��ط��ع��ام، ميكن أن يساعد 
ف��ي ع��الج األش��خ��اص ال��ذي��ن يعانون من 

اضطرابات األكل.

ملاذا يكون مذاق الطعام أفضل عند الشعور باجلوع؟
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تعرف على سيلفي »درون اجليب« األكثر متيزًا
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اكتشاف سر صعوبة التنفس 
لدى أصحاب الوزن الزائد

أصالة تعلق على أنباء طالقها من طارق العريان

علقت الفنانة السورية، أصالة نصري، 
على األنباء املتداولة حول طالقها من زوجها 

املخرج، طارق العريان، بسبب فنانة سورية.
وأوضحت أصالة في منشور عبر حسابها 

في “اإلنستغرام”، أن ما حدث بينها وزوجها 
مجرد خالف ع��ادي، ولم يصل املوضوع إلى 
الطالق، مطالبة اجلميع بعدم نشر الشائعات 

مراعاة لشعورها.

معظمنا يضيع ال��س��اع��ات 
القليلة األولى من الصباح دون 
وع���ي ف��ي ف��ع��ل أش��ي��اء سلبية 
مثل: تصفح م��واق��ع التواصل 
االجتماعى وه���ذه ال��ع��ادات ال 
تكلفنا صحتنا فحسب، بل إنها 
تؤثر أيًضا على صحتنا العقلية 
والنفسية، فما تفعله في الصباح 
ينعكس على يومك بأكمله، وفًقا 
ملوقع جريدة التاميز الهندية 
نتعرف على روت���ني صباحى 
صحى يجب أن تفعله فى بداية 

يومك.
- ت���وق���ف ع���ن ال��ن��ظ��ر فى 

الشاشات 
 صحتنا العقلية والعاطفية 
تستند إلى ما نشاهده أو نقرأه أو 
نستمع إليه، ومع وجود الكثير 
من احملتوى الذي ميكن الوصول 
إل��ي��ه بسهولة ب��دأ األش��خ��اص 
يستهلكون الكثير من احملتوى، 
وهو أمر سيء وليس نوعًيا على 
اإلط��الق، ومن األخبار العاملية 
إل��ى األغ��ان��ي أو الكوميديا أو 
املسلسالت، حتتاج إلى التحقق 
مما تستهلكه؛ هناك حاجة ماسة 
التخاذ خيارات واعية مع منط 

حياتك، ألن كل ما تتعرض له 
سوف ينعكس عليك. 

- ممارسة متارين التأمل أو 
اليوجا فى الهواء فى الصباح 
ال��ب��اك��ر ي��س��اع��د ع��ل��ى حتسني 

م���زاج���ك وت��خ��ف��ي��ف اإلج���ه���اد 
والتوتر. 

- اج���ع���ل ع��ق��ل��ك ي��رح��ب 
باإلجابية وأسمح له بالنشاط 

والتفكير بشكل إيجابى.

 -ت����ن����اول إف���ط���ار صحى 
يساعدك على حتسني نشاطك 

وصحتك طوال اليوم. 
- شرب املاء لترطيب اجلسم 

وطرد السموم.

ابتعد عن هذا الفعل صباحًا!

أب��ه��رت ش��رك��ة AEE ع��ش��اق التقنية 
وكشفت منذ مدة عن درون صغير متطور 

ميكن حمله في اجليب.
وجاء درون Selfly محموال على قاعدة 
مميزة ميكن وضعها في اجليب أو تثبيتها 

على الواجهة اخللفية ألي هاتف ذكي.
كما زود هذا الدرون ب� 4 مراوح، وكاميرا 

تصوير مميزة بدقة 13 ميغابيكسل، قادرة 
على التصوير بتقنية °360، والتقاط صور 

وفيديوهات مبعدل 60 لقطة في الثانية.
وي��ح��ت��وي ه��ذا ال����درون على بطارية 
داخلية تكفيه للطيران م��دة 10 دقائق 
م��ت��واص��ل��ة، ومي��ك��ن التحكم ب��ه ع��ن بعد 
عبر الهاتف ليستخدم كطائرة صغيرة 

قادرة على التقاط صور سيلفي أو توثيق 
فيديوهات في األماكن التي يعجز املستخدم 

عن الوصول إليها.
وم��ن املنتظر أن ت��ط��رح ه��ذه التحفة 
اإللكترونية في أس��واق أمريكا والعالم 
أواخ��ر العام اجل��اري بسعر 130 دوالرا 

تقريبا.


