
وجدت دراسة إسبانية حديثة أن عقارا 
ل��ع��اج س��رط��ان ال��ب��روس��ت��ات ق��د يساعد 

النساء على مكافحة تساقط الشعر.
وأظ��ه��رت ال��ت��ج��ارب، ال��ت��ي شملت 17 
ام��رأة، أن أكثر من نصفهن شهدن “عودة 
من��و الشعر” خ��ال أس��اب��ي��ع م��ن تناول 

.bicalutamide :العقار
ويعمل عاج سرطان البروستات عن 
طريق إيقاف هرمون التستوستيرون من 
ال��وص��ول إل��ى اخلايا السرطانية، التي 
تستخدم هرمون الذكورة للنمو. وال يؤدي 
حجبه إل��ى إبطاء منو ال��ورم فحسب، بل 
يسبب تقليصه أيضا. وه��ذه التأثيرات 

نفسها حلجب هرمون التستوستيرون، 
دفعت العلماء إل��ى جتربة العقار لعاج 

فقدان الشعر لدى اإلناث.
ويوجد التستوستيرون بكميات صغيرة 
ل��دى ال��ن��س��اء، وميكنه مهاجمة بصيات 
الشعر وتسريع تساقط الشعر لديهن. 
ّفز هذه العملية بعد انقطاع الطمث، كما  وتحُ
هو احلال عندما تنخفض مستويات هرمون 
األس��ت��روج��ن ل��دى ال��ن��س��اء، حيث يصبح 

هرمون التستوستيرون أكثر هيمنة.
وكنتيجة لذلك، يصبح الشعر الناجم 
ع��ن بصيات الشعر الصغيرة، أصغر 
في القطر، ويقصر طوله إلى أن تتقلص 

البصيات مت��ام��ا، وت��ت��وق��ف ع��ن إنتاج 
الشعر. وع���ادة م��ا ي��ؤدي ه��ذا إل��ى ترقق 

الشعر بشكل عام.
وف����ي ال��ت��ج��رب��ة اجل����دي����دة، أحُع��ط��ي 
bicalutamide للنساء يوميا، مل��دة 6 
أشهر على األقل. ووجدت النتائج املنشورة 
 ،Dermatologic Therapy في مجلة
أن هناك “تسنا كبيرا” في كثافة الشعر 

لدى %53 من النساء.
وي��ع��ت��ق��د ال��ب��اح��ث��ون، ال��ذي��ن أج���روا 
 Ramon y Cajal التجربة، من مستشفى
في مدريد، أن نتائجهم تظهر أهمية العقار 

كخيار جديد ومفيد للنساء.«

عقار لعالج سرطان »البروستات« 
يوقف تساقط شعر النساء!

فستان »شهير« لألميرة ديانا 
للبيع في مزاد

يعرض الفستان الشهير ال��ذي ارتدته 
األمير ديانا خال رقصة مع جون ترافولتا 
في البيت األبيض، للبيع في مزاد في التاسع 
م��ن ديسمبر، وف��ق م��ا أعلنت دار “كيري 

تايلور” اللندنية.
وكانت األميرة ديانا ارتدت هذا الفستان 
املخملي األزرق الغامق الطويل، الذي يكشف 
ع��ن الكتفن، خ��ال ع��ش��اء أق��ام��ه الرئيس 
األميركي رونالد ريغن )1981-1989( في 

البيت األبيض على شرف أمير وأميرة ويلز.
ويقدر سعر الفستان ب�250 إلى 350 ألف 
جنيه إسترليني )293 إلى 410 آالف يورو( 
وقد اشتهر هذا الفستان بفضل صور تظهر 
ديانا ترقص مع جون ترافولتا على أنغام 
“يو شود بي دانسينغ” من فيلم “ساتدراي 

نايت فيفر«.
وأوضحت دار امل��زادات أن األميرة ديانا 

أعربت عن “أمنية وحيدة خال رحلتها إلى 
ال��والي��ات املتحدة” وه��ي الرقص مع املمثل 
الشهير. وقال جون ترافولتا خال برنامج 
ح��واري أسترالي الحقا: “رقصنا م��دة 20 
دقيقة وكانت تتمتع بإيقاع جيد. كنت في 

اجلنة«.
وكانت األميرة ارتدت الفستان مرات عدة، 
وهو من تصميم فيكتور إدلشتاين. وقد سبق 
أن بيع في م��زاد بسعر 281 أل��ف ي��ورو في 

العام 2013. 
وستباع قطعتان أخريان لألميرة ديانا 
في امل��زاد نفسه، وهما فستان مخملي أزرق 
من تصميم كاثرين كوساك، فضا عن فستان 
أقصر كانت ترتديه األميرة “في مجالسها 

اخلاصة” بحسب دار املزادات.
وقد توفيت األميرة في حادث سير في 31 

أغسطس 1997 في باريس.

مت في فرنسا توزيع جوائز مهرجان 
“كان” السينمائي ال���ذي أل��غ��ي في 
سبتمبر ع��ام 1939 بسبب نشوب 

احلرب العاملية الثانية.
وأقيمت م��راس��م منح اجل��وائ��ز في 
أورل��ي��ان بصفتها مسقط رأس وزي��ر 
التربية الفرنسي، جان زيه، الذي بادر 

إلى عرض أفام مهرجان عام 1939.
وق���ال مستشار السفير ال��روس��ي 
لدى فرنسا، ليونيد كاديشيف، الذي 
حضر مراسم منح اجلوائز إن األفام 
السوفيتية املعروضة ف��ي املهرجان 
لقيت تقديرا عاليا م��ن ج��ان��ب جلنة 
التحكيم. ونالت الفنانة السوفيتية 
ال��راح��ل��ة، مارينا الدينينا، ) 1908 
– 2003( جائزة أفضل دور نسائي 

في فيلم “سائقو اجلرارات” املوسيقي 
للمخرج السوفيتي ، إيفان بيريف.

أما اجلائزة اخلاصة للجنة التحكيم 
فمنحت لفيلم “الكسندر نيفسكي” 
السوفيتي التاريخي للمخرج السوفيتي 
وال���ع���امل���ي ال��ك��اس��ي��ك��ي، س��ي��رغ��ي 
أيزنشتاين املشهور بفيلمي”سفينة 
و”إيفان  املدرعة”  “بوتيومكن” 
 Mr. Smith الرهيب«. ومنح فيلم
Goes to Washington ) السيد 
سميث ق��ادم إل��ى واشنطن( للمخرج 
األم��ري��ك��ي، فرينك ك��اب��ي��را، اجل��ائ��زة 
الكبرى للمهرجان. أما الفنان جيمس 
ستيوارت ال��ذي لعب دورا رئيسا في 
الفيلم املذكور فمنح جائزة أفضل دور 

رجالي.

1939 مهرجان »كان« السينمائي يوزع جوائز عام 

alwasat.com.kw

9 مدن عاملية »غوغل مابس« .. خدمة جديدة في 
طرحت شركة غوغل تديثا جديدا لتطبيق 
اخلرائط الشهير Google Maps الذي يستخدمه 

املاين حول العالم.
وتبعا لبعض املواقع املختصة بشؤون التقنية 
فإن التحديث اجلديد سيوفر للمستخدم إمكانية 

استكشاف امل��دن واألم��اك��ن التي ي��زوره��ا حول 
العالم، والتعرف على معاملها بشكل أفضل.

كما ستوفر خدمة For You اجلديدة التي بدأت 
غوغل باختبارها بصورة جتريبية معلومات عن 
أهم األماكن واملعالم السياحية واملطاعم واخلدمات 

في املناطق التي سيتواجد فيها املستخدم، وستظهر 
تقيمات املستخدمن لتلك البقاع. وستطبق اخلدمة 
حاليا في 9 مدن هي: بانكوك، ونيودلهي، ولندن، 
ومكسيكو سيتي، ونيويورك، وأوساكا، وسان 

فرانسيسكو، وساو باولو، وطوكيو.
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ق��ررت النمسا تويل املنزل ال��ذي ولد 
فيه الزعيم النازي أدولف هتلر إلى مركز 
للشرطة، بعد سنوات من السجال القانوني 
مع األسرة التي كانت متلك املنزل منذ نحو 

قرن.
وأعلنت وزارة الداخلية النمساوية 
أن املنزل ال��ذي ولد فيه أدول��ف هتلر، في 
بلدة “براوناو” سيتم تويله إلى مركز 
للشرطة، بهدف منع تويله إل��ى م��زار 

للنازين اجلدد.
وكانت السلطات النمساوية قد وضعت 
املنزل املصبوغ باللون األصفر في براوناو، 
حيث ول��د هتلر ف��ي العشرين م��ن أبريل 
1889، تت سيطرة احلكومة في عام 

.2016
انتهت املشاحنات القانونية هذا العام 
فقط، عندما أصدرت أعلى محكمة في الباد 
قرارا بشأن التعويض الذي ستحصل عليه 

عائلة بومر.
ومن املنتظر أن تدعو وزارة الداخلية 
النمساوية املهندسن املعمارين لتقدمي 
تصورهم لكيفية تويل املبنى إلى مركز 
للشرطة في البلدة الشمالية على احلدود 

مع أملانيا.
وقال وزير الداخلية فولفغانغ بيشورن 
في بيان: “إن استخدام الشرطة للمنزل يعد 
إشارة واضحة على أن هذا املبنى لن يكون 

أبدا مكانا إلحياء ذكرى النازية«.
يشار إل��ى أن أعلى محكمة في النمسا 
قضت، في وقت سابق من العام اجلاري، 
بأن تصل عائلة بومر على حوالي 900 
ألف دوالر كتعويض مالي مقابل املنزل، 

وهو مبلغ أقل مما طلبته العائلة، لكنه في 
الوقت نفسه ال يزال أكثر مما عرض عليها 

في األصل.
وكانت عائلة بومر قامت بتأجير العقار، 
الذي تبلغ مساحته 800 متر مربع، والذي 
يضم أيضا العديد من مواقف السيارات 
خلف املبنى الرئيسي، إلى وزارة الداخلية 
منذ سبعينيات القرن املاضي، مقابل نحو 
5300 دوالر شهريا، واستخدمته الوزارة 

كمركز لألشخاص ذوي اإلعاقة.
غير أن ه��ذا الترتيب انهار ع��ام 2011 
عندما رفضت عائلة بومر القيام بأعمال 

التجديد األساسية ورفضت بيعه أيضا، 
ليصبح املبنى خاليا منذ ذلك احلن.

وف��ي وق��ت م��ن األوق���ات، كانت وزارة 
الداخلية تضغط م��ن أج��ل ه��دم��ه، إال أن 
ه��ذه اخلطط واجهت مقاومة غاضبة من 

السياسين واملؤرخن.
اجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر أن هتلر قضى فترة 
قصيرة في املبنى، ومع ذلك فإنه يواصل 
ج��ذب املتعاطفن مع النازين من جميع 
أنحاء العالم، كما ينظم املناهضون للفاشية 
مظاهرة كل عام في عيد مياد هتلر خارج 

املبنى.

لهذا السبب حولت النمسا
منزل هتلر إلى مركز للشرطة

أكد فريق بقيادة باحثن من مركز “غودارد” 
لرحات الفضاء التابع لوكالة ناسا في والية 
مارياند، وجود آثار لبخار املاء فوق سطح قمر 

املشتري اجلليدي “أوروبا«.
وي��ع��د ه��ذا االك��ت��ش��اف ش��دي��د األه��م��ي��ة، ألن 
صخرة الفضاء الصغيرة هذه تعد واح��دة من 
أه��م األه��داف ذات األول��وي��ة في بحث ناسا عن 
حياة خارج كوكب األرض، وفقا لوكالة الفضاء 

األمريكية.
وق��ال الباحث الرئيس وعالم الكواكب في 
وكالة ناسا، لوكاس باغانيني: “رغم أن العلماء 
لم يكتشفوا بعد املاء السائل مباشرة، فقد وجدنا 

أفضل اكتشاف: املاء في صورة بخار«.
 Nature وفي الدراسة املنشورة في مجلة
Astronomy، اكتشف فريق ناسا ما يكفي من 
بخار امل��اء، الذي أحُطلق من قمر “أوروبا”، مللء 

حوض سباحة أوملبي في غضون دقائق.
 W.« وم��ن بن 17 ماحظة ق��ام بها مرصد

M. Keck« في هاواي، والذي يستخدم مطيافا 
للكشف ع��ن التركيبات الكيميائية ألج��واء 

الكواكب األخرى، رصد العلماء بخار املاء.
وكتب الباحثون في الورقة البحثية: “نقترح 
أن إطاق الغازات البخارية على سطح “أوروبا” 
ي��ح��دث مبستويات أق��ل مم��ا ك��ان متوقعا في 
السابق، مع أح��داث محلية ن��ادرة ذات نشاط 
أقوى«. ولسنوات عديدة، اشتبه العلماء بوجود 
مياه على سطح “أوروبا”، ويبدو أن العديد من 

املاحظات تدعم هذا الشك.
ومنذ أكثر من عقدين من الزمن، وجدت مركبة 
الفضاء “غاليليو” التابعة لناسا، أدل��ة على 
وج��ود سائل على سطح القمر. ووج��د تليل 
للبيانات ع��ام 2018 أدل��ة على وج��ود أعمدة 

ضخمة من السائل.
وتلقي مهمة Clipper إلى “أوروبا” القادمة 
نظرة فاحصة على سطح القمر اجلليدي، في 

أقرب وقت ممكن بحلول عام 2023.

ناسا تؤكد اكتشافًا هامًا على سطح أوروبا!
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تلقي دراسة جديدة الضوء على سبب كون 
بعض األف��راد “بدناء ويتمتعون باللياقة 

البدنية” في الوقت نفسه
وك��ش��ف ب��اح��ث��ون م��ن ج��ام��ع��ة “ليدز” 
البريطانية، أن األشخاص الذين يعانون من 
زيادة الوزن ولكن عملية االستقاب لديهم 
صحية على ما يبدو، قد يكون لديهم مخزون 

دم جيد خلاياهم الدهنية.
وقالت الدكتورة ناتالي هايود، التي قادت 
الدراسة: “اخلرافة تكمن في أن تكون تعاني 
من زي��ادة ال��وزن والصحة اجليدة – ولكن 
األشخاص الذين لديهم إمداد أفضل من الدم 
إلى خاياهم الدهنية، قد يكون االستقاب 
لديهم أكثر صحة، وقد يكونون محمين من 

أمراض القلب واألوعية الدموية«.
وفي الدراسة، بحث العلماء مستقبات 
تسمى IGF1-R، والتي يحُعرف أنها تلعب 

دورا في منو األوعية الدموية اجلديدة.
وحجب الفريق هذا املستقبل في اخلايا 
املبطنة لألوعية الدموية لدى الفئران، التي 
ت��غ��ذت على ن��ظ��ام غ��ذائ��ي غني بالدهون، 
ووج��د أن األوع��ي��ة الدموية اجل��دي��دة منت 

ضمن الدهون.
وبشكل مثير للدهشة، أدى ذلك في الواقع 
إل��ى احلماية م��ن أم���راض القلب وال���دورة 

الدموية على املدى الطويل.
وف���ي ح��ن أن س��ب��ب ذل���ك م��ا ي���زال غير 
واض���ح، يشير الباحثون إل��ى أن األوعية 
الدموية في الدهون قد تطلق مواد كيميائية 
نشطة بيولوجيا، تفز اخلايا الدهنية على 

التحول إلى “الدهون البنية«.
ويقولون إن الدهون البنية املتخصصة 

ترق السعرات احلرارية لتوليد الطاقة، ما 
يساعد على التحكم في نسبة السكر في الدم 

وضغط الدم ومستويات الكوليسترول.
واآلن، يأمل الفريق ف��ي استخدام هذه 
النتائج للمساعدة في تطوير عقاقير ميكنها 
محاكاة هذه العملية، لتوفير احلماية من 

أمراض القلب.
وأض���اف ال��دك��ت��ور ه��اي��وود: “اخلطوة 
التالية تتمثل في تديد اإلشارات احليوية 
ال��ن��ش��ط��ة صحيا ال���ص���ادرة ع��ن األوع��ي��ة 

الدموية، حتى نتمكن من تسخيرها ملكافحة 
أم���راض القلب وال���دورة الدموية ل��دى من 

يعانون من السمنة«.
ومع ذلك، حذر اخلبراء الناس بأنه يجب 
أال يأخذوا النتائج كذريعة لتخطي النظام 

الغذائي الصحي.
ومي��ك��ن أن تفسر ال���دراس���ة ه���ذه سبب 
تعرض بعض األشخاص، الذين يعانون من 
زيادة الوزن، خلطر اإلصابة بأمراض القلب 

والدورة الدموية أكثر من غيرهم.

علماء يكشفون سر لياقة 
بعض البدناء دون غيرهم!


