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تـوصل بــاحـثــون إلى اآللـيــة الـتي
يساعد من خاللها النوم اجليد في
الــلــيل عــلى الــوقــايــة مـن أمـراض
الـقـلب.  فـقـد تمـكن الـبـاحـثون من
خالل سـلــسـلــة من األبـحــاث الـتي
أجروها على الفـئران من اكتشاف
آلــيــة غــيــر مــعـروفــة مـن قـبـل بـ
الدماغ والنخـاع العظمى واألوعية
الدموية التي يـبدو أنها حتمى من
تـطــويـر تــصـلب الــشـرايــ ولـكن
اط وساعات النوم عندما تكـون أ
ســــلــــيــــمــــة وصــــحــــيــــة. وأوضح
الــبـاحــثـون في ســيــاق أبـحــاثـهم
ـعـهد الـتـي  تـمـويلـهـا مـن قبـل ا
الــوطـــني لــلـــقـــلب والــرئـــة والــدم
NHLBI ـسار أن اكتـشـاف هذا ا

يــؤكــد أهــمـيــة احلــصــول عــلى مـا
يكفي من النوم اجليد للحفاظ على
صـحـة الــقـلب واألوعـيــة الـدمـويـة
ــكن أن يـــوفــر أهــدافــا جــديــدة و
حملــــاربــــة أمــــراض الــــقــــلب وهي
الــســبـب الــرئــيـــسي لــلـــوفــاة بــ
الـــنــســـاء والـــرجــال في الـــواليــات
ـتـحـدة.   وقـال الـدكـتـور (فـيـلـيب ا
سـويـرسـكي) أسـتـاذ في كـلـية طب
هــــــــارفــــــــرد ومــــــــســــــــتــــــــشــــــــفى
ماساتشوستس العام في بوسطن:
(لقـد تمـكنـا من حتديد آلـية تـتحكم
بـــهــا هــرمـــون الــدمـــاغ في إنــتــاج
اخلاليــا االلــتــهـابــيــة في الــنــخـاع
العظمي بطريـقة تساعد في حماية
األوعـيــة الـدمـويـة من الـتـلف حـيث
يـقــوم الـنــوم بـتـنــظـيم هــذه اآللـيـة

ـضادة لاللـتهـاب وتـنهـار عنـدما ا
يتم تـعطـيل النوم بـشكل مـتكرر أو
يـعــاني اإلنـسـان من ضـعف جـودة
الــنـوم). وقـد الحظ الــبـاحـثـون أنه
في حــ قــد تـوجــد آلــيــات أخـرى
ــاثـــلــة إال أن الــنــتــائج مــثــيــرة
لالهـتــمـام..  فــقـد ربـطـت األبـحـاث
احلـديـثة بـ نـقص ساعـات الـنوم
وبـعض اضــطــرابـات الــنــوم مـثل
تـوقف الــتــنـفس الــنــوم إلى زيـادة
خـطـر اإلصـابـة بـالسـمـنـة الـسـكر
الـسـرطان وكـذلك أمـراض الـقلب..
لكـن العلـماء لم يـعرفـوا الكـثير عن
األسس اخلـلويـة واجلـزيئـيـة التي
كن أن تساعد في تفسير العالقة
ب الـنوم وصحـة القـلب واألوعية

الدموية.
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الــــذي يــــعــــزز جتــــدد اخلـاليـــا
وترطـيب الشفـاه.  كما يـحتوي
زيت جـوز الـهنـد عـلى أحـماض
دهــنــيـة طــبـيــعــيـة تــعــمل عـلى
تـرطيب الـشـفاه وكـذلك حمض
الـلـوريـك الـذي يـتمـتـع بـتـأثـير
مــضــاد لاللــتــهــابــات ويــعــالج

التشققات. 
ويــتـمــتع عــسل الــنــحل أيــضـاً
بــتــأثــيــر مــضــاد لـاللــتــهــابـات
ويـسـاعـد في عالج الـتـشـقـقات.
ومن األسـلـحة األخـرى حملـاربة
جفاف وتشقق الشفاه الفازل

الــــذي يــــحــــد من اإلحــــســــاس
بالشد.

 ÊU e « ≠ 5 dÐ

اني بيتر قال فنان التجميل األ
شميدينجـر إن الشفاه ال تمتلك
غـدداً دهـنـيـة وبـالـتـالي تـفـتـقر
إلى الــدهـون الــتي حتــمــيــهـا
ومن ثم ســرعــان مــا تــتــعــرض
لـلجـفاف والـتـشقق خـاصة في
ــا يـســلـبــهـا فــصل الـشــتـاء 
ـفــعـمـة جــمـالــهـا وإطاللــتـهــا ا

باألنوثة.
كن وأضـاف شمـيـدينـجـر أنه 
مــواجـهــة الـتــشــقق بـوصــفـات
مـنــزلـيـة طـبــيـعـيـة مــثل تـدلـيك
الــشـفـاه بـزيت الــزيـتـون حـيث
E إنه يـحـتــوي عـلى فــيـتـامـ
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ـــركـــبــة قـــال مـــســـؤولــون إن ا
(أبـورتيـونيـتي) الـتابـعة إلدارة
الـطـيـران والـفـضـاء األمـيـركـيـة
(نـــاســــا) والـــتي صــــمـــمت كي
دة ـريخ  تـتـجول عـلى سـطح ا
ثالثـــــة أشــــهـــــر تــــوقـــــفت عن
االتصال بـاألرض بعد  15عاما
قــضــتــهــا في اخلــدمــة.  وفــقــد
ـركـبة ـهـنـدسـون االتـصـال بـا ا
الـتي تعـمل بالـطاقـة الشـمسـية
يوم العاشر من يونيو/حزيران
خالل عـاصفـة ترابـية اجـتاحت
ـريخ.  ومـنـذ ذلك احلـ بـذل ا
سـؤولون في نـاسا مـحاوالت ا

ـركــبـة عـديــدة لـلــوصــول إلى ا
ذات الــعـجالت الــست وهي في

حجم عربة الغولف تقريبا.
ــســؤولــون أن مــعـدات وذكــر ا
ـا تـعـطـلت (أبــورتـيـونـيـتي) ر
جــراء الــعــاصـفــة الــتي وقــعت
ـركـبـة فـي مـكان بـيـنـمـا كـانت ا
يـسـمى (بــرسـيـفــيـرانس فـالي)
وحـــــجــــبـت ضـــــوء الــــشـــــمس
الــــضـــــروري لــــعـــــمل األلــــواح
الـــشـــمـــســــيـــة الـــتي تـــزودهـــا

بالطاقة.
ــركــبــة مُــصــمـمــة في وكــانت ا
البداية لتقـطع كيلومترا واحدا
لكن انتهى بها األمر للسير 45

كيلومترا واستمرت على سطح
ــــريخ لـــفــــتـــرة أطـــول من أي ا
روبوت آخـر أرسل إلى الكوكب

األحمر.
وذكــــــرت نـــــاســـــا أنـه أثـــــنـــــاء
اســتـكـشـاف احلـفـر عـلى سـطح
ــركـــبــة أدلــة ـــريخ جــمـــعت ا ا
أشارت إلى أن الـكوكب كان في
ا اضي القد رطبا ودافئا  ا
يـــكـــفي لــــوجـــود حـــيـــاة عـــلى
ســطـحه. وشــمل ذلك اكــتـشـاف
عــــروق بـــيـــضــــاء من اجلـــبس
ـعـدني في مـؤشـر عـلى حترك ا
ـــــيـــــاه عــــبـــــر صـــــدوع حتت ا

األرض.
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ذلـك بــالـــقـــرآن.  وأكــدت خـالل احلــلـــقــة أن
إحــدى الــسـيــدات بــلـبــنــان قـالـت لـهــا: (لـو
بــتــركـبـي طـائــرة وبــتـعــدي عــلى بــحـر كل

السحر اللي معمولك يتفك). 
وقـالت شــيـريـن خالل احلـلــقـة إن والــدتـهـا
تـبرع في قـراءة الفـنجـان وتكـتشف الـعديد
من األشـيـاء بدون أن تـخـبرهـا بذلـك ومنـها
عــنــدمـــا قــررت تــاجـــيل حــفل زفـــافــهــا هي
والفـنان حـسام حـبيب ولم يخـبرا والـدتها
لـكي ال تـغـضب ولـكـنهـا اكـتـشـفت األمر من
خالل الـفـنـجـان وعــنـدمـا غـضـبت عـدال عن

قرارهما واحتفال بزفافهما في وقته.
وأضــافت شــيــرين أن أكــثــر األشــيـاء الــتي
تخشى منـها ي حياتها هـو أن تفقد زوجها

الفنان حسام حبيب.
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ـــصــــريـــة شــــيـــرين حتـــدثـت الـــفــــنـــانــــة ا
عــبــدالـوهــاب عن مــعـانــاتــهـا مـع الـســحـر
واحلسد وعالقـتهما بالـتأثير عـلى أعمالها

الفنية.
شـيــرين قــالت  خالل لــقـائــهـا في بــرنـامج
(تـخـاريـف) مع اإلعالمـيــة وفـاء الــكـيالني
ــذاع عـبــر فـضــائـيـة  mbcإنــهـا تــشـعـر وا
باحلسد عـندما تكون كـسولة ولذلك تخضع
لـلــرقــيــة عن طــريق والــدتـهــا وتــعــمل لــهـا
عـروسة وتـكتب عـلـيهـا أسمـاء وسط ضحك
عـائـلـتـهـا.  كـمـا كـشـفت خالل احلـلـقـة أنـهـا
عــانت كـثــيــرًا من الـســحـر بــالــكـسل ووقف
ــشي طــواعــيــة لـنــاس مــعــيــنـة احلــال وا
ـشايـخ لتـخلـيصـها من وجلـأت إلى بعض ا
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