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� 16صفحة ــ  100فل�س

رئيس التحرير :عـدنان محمد الوزان

مغامر بريطاني يعتزم
القفز احلر من ارتفاع
 42ألف قدم

مواقيت

الصالة

عصر مغرب عشاء

08:04 06.35 03.19 11:44 04:54 03:24
أعلى مد
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05:33

09:33
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الطقس
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في الصـميم
لن تنتهي مشكلة الرياضة واإليقاف حتى لو عدلتم كل
قوانني الدولة ..اخلالف سياسي استخدمت الرياضة كإحدى
أدوات القتال..طموح البعض في الترقي للحكم سيجعلهم
يتفننون في إيجاد أسباب لإليقاف ..احل��ل في استخدام
أساليبهم في السيطرة على األندية واقصائهم عن الساحة.

Retweet

كاتي بيري تنضم إلى جلنة حتكيم برنامج «أمريكان أيدول» العلماء يكتشفون
أسباب ًا جديدة ألمراض
اللثة واألسنان

املغنية كاتي بيري

ت���رش���ح���ت جل����ائ����زة ج���رام���ي
املوسيقية امل��رم��وق��ة ف��ي عالم
ال��ب��وب منذ أن أص���درت أغنيتها

فجر

شروق

ظهر

البحر

يطمح مغامر بريطاني إلى حتطيم أربعة
أرقام قياسية دفعة واحدة بالقفز احلر من
ارتفاع  42ألف قدم.
وسيقفز ف��ري��زر ك��ورس��ان ( 42عاما)
مرتديا ما يعرف باسم البذلة املجنحة ألنها
مزودة «بأجنحة» بني األطراف لتوليد قوة
رفع إضافية والسماح ملن يرتديها باالنزالق
على الهواء أثناء الهبوط.
وفريزر مهندس سابق في مجال سالمة
الطيران وسينفذ قفزتني مرتديا البذلة
املجنحة في إط��ار مسعاه لتحطيم أرق��ام
قياسية من بينها القفز من أعلى ارتفاع بهذه
البذلة.
وق�����ال ك���ورس���ان ل «روي����ت����رز» في
تصريحات عن هدفه أن يصبح أسرع رجل
ف��ي العالم دون مساعدة آلية «سأهبط
بسرعة تقترب من سرعة سيارة بوجاتي
فيرون أو فيراري اف  50أي نحو  250ميال
في الساعة».

ق��ال��ت شبكة (إي��ه.ب��ي.س��ي)
إن املغنية الشهيرة كاتي بيري
ستنضم إلى جلنة حتكيم برنامج
(أمريكان أيدول) الختيار املواهب
الغنائية.
وب��ي��ري ( 32ع��ام��ا) ه��ي أول
اس��م يعلن ع��ن انضمامه للجنة
التحكيم ف��ي النسخة اجل��دي��دة
من البرنامج ال��ذي ألغته شركة
(فوكس برودكاستينج) العام
امل��اض��ي بعد  15موسما بسبب
تراجع نسب املشاهدة .وسيبث
البرنامج من جديد العام املقبل.
وقالت بيري في بيان صادر
ع��ن شبكة (إي��ه.ب��ي.س��ي) التي
مت��ل��ك��ه��ا ش��رك��ة وال����ت دي��زن��ي
ي��وم الثالثاء «أستمع دائما إلى
امل��وس��ي��ق��ى اجل��دي��دة وأح���ب أن
اكتشف اجل��واه��ر املدفونة ومن
خ�ل�ال ت��ق��دمي ال��ن��ص��ح للفنانني
الشبان أو تسليط الضوء على
الفنانني اجلدد خالل جوالتي أود
أن أرد اجلميل للموسيقى».ولم
يعلن عن أسماء باقي أعضاء جلنة
التحكيم.
وذاع ص��ي��ت ب���ي���ري ال��ت��ي

www.alwasat.com.kw

املنفردة الشهيرة (آي كيسد إيه
جيرل) في  2008واشتهرت بأداء
أغنيات مثل (كاليفورنيا جيرلز)

و(ف��اي��روورك) وارت���داء مالبس
ملفتة لألنظار وت��ق��دمي ع��روض
مفعمة بالنشاط جتتذب اجلمهور
الشاب.
وتصل مبيعات ألبومات كاتي
بيري حول العالم إلى أكثر من مئة
مليون نسخة.
وي��ن��س��ب ال��ف��ض��ل ل��ب��رن��ام��ج
(أمريكان أيدول) في شهرة أسماء
ك��ب��ي��رة م��ث��ل كيلي ك�لارك��س��ون
وجينيفر هادسون وآدم المبرت.
وك���ان ي��ت��اب��ع ال��ب��رن��ام��ج في
أوج شهرته ب�ين ع��ام��ي 2005
و 2007ما يربو على  30مليون
مشاهد لكن بحلول  2014اقتصر
ع��دد م��ش��اه��دي احللقة األخ��ي��رة
من البرنامج على  10.6مليون
مشاهد فقط.
ومن ناحية أخرى زادت شعبية
ب��رن��ام��ج (ذا ف��وي��س) املنافس
ألمريكان أي��دول وال��ذي تعرضه
قناة (إن.ب��ي.س��ي) ويضم جلنة
حتكيم من أربعة مشاهير .وشاهد
 12.1م��ل��ي��ون ش��خ��ص احللقة
األخيرة من املوسم احلادي عشر
لبرنامج (ذا فويس) في ديسمبر.

أكد أطباء أمريكيون أنهم توصلوا لنتائج جديدة تبني أحد أسباب
أمراض الفم واللثة واألسنان.
وفي مقال نشره موقع  EurekAlertقال األطباء« :لقد أجرينا
أبحاثا مطولة شملت مئات األش��خ��اص الذين يراجعون أطباء
األسنان ،وخالل دراسة حاالت املشاركني قمنا مبعاينة مؤشرات
الصحة وال��وزن لديهم ،فتبني أن األشخاص ذوي الوزن الزائد أو
الذين جتاوز مؤشر كتلة اجلسم لديهم ( ،)25يعانون من مشاكل
اللثة واألسنان أكثر من الذين يتمتعون بوزن طبيعي بـ  6مرات».
ووفقا لهم ف��إن «السمنة املفرطة قد تكون السبب في مشاكل
األسنان ،ألنها تعد محفزا قويا اللتهابات الفم».
ويعتبر مؤشر كتلة اجلسم من أفضل املقاييس املتعارف عليها
عامليا لتمييز الوزن الزائد عن النحافة والوزن املثالي ،فهو يعبر عن
العالقة بني وزن الشخص وطوله.
ويحسب مؤشر كتلة اجلسم بتقسيم ال���وزن بالكيلوغرام
على مربع الطول باملتر كما يلي :مؤشر كتلة اجلسم = ال��وزن
بالكيلوغرام /مربع الطول باملتر.
ويعد الوزن طبيعيا ،عندما تكون قيمة مؤشر كتلة اجلسم ما بني
( 18.5و ،)24.9أما الوزن الزائد فيكون عندما يتراوح املؤشر ما بني
( 25إلى  ،)29.9ويعتبر الشخص سمينا عندما يزيد املؤشر عن .30

�@almasa_q8أ�.أمينه الفيلكاوي 
عندما يبحث املسؤول عن مصالح شخصية فقط واألكل قدر املستطاع من مال
املواطن واملساس بجيبه املتواضع فتأكد بصعوبة التضحية من املواطن للوطن

 @bahman89عبدالـله بن بهـمن
حكوماتنا  ..يوم ترضي طرف و تزعل آخر بعيدا ً عن مفهوم ( الدولة ) ! و
األط��راف جميعها مش راضية تستوعب أن اخللل بالثابت وليس املتغير وهي
احلكومات

 @z3frana_mزعفــر�آنــ
١٢#علمي_فيزياء ليش ياوزارة التربية موكافي مخرعينهم بالتفتيش والتهديد
؟ عاجبكم منظر الطلبه طالعني من سجن تعذيب مو امتحان !!! الكل يبجي

�شمات
@ShMaTq8
ّ
اذا ما عندكم مكان للطلبة باجلامعة....جان قايلني لهم ال تشدون حيلكم ترى
بنجيب امتحان تعجيزي عشان تخف نسبة ارتفاع النسب ١٢# .علمي_فيزياء

 @mmshklطالل غايل املغري
تطبيق القانون على الكل والنظام عامل قوي على التأثير املباشر على اخالق
الناس وأطباعهم وتقوميهم ومعرفة حدود حريتهم #رأي

@Alwasatkuwait

خبراء سويسريون يصممون
أسرع سيارة كهربائية في العالم
ك��ش��ف��ت ش���رك���ة Classic
 Factoryمعلومات حول سيارتها
« ،»Elextraوالتي من املتوقع أن
تصبح أسرع سيارة كهربائية.
وتعتبر سيارة تسال  ،Sأسرع
س���ي���ارة س���ي���دان ك��ه��رب��ائ��ي��ة في
العالم حاليا ،حيث يتسارع أرقى
م��ودي�لات��ه��ا إل��ى  100كيلومتر/
الساعة ،خالل  2.5ثانية تقريبا،
بينما يؤكد املصممون من سويسرا
أن سيارتهم ستحقق هذه النتيجة
خ�لال  2.3ث��ان��ي��ة .يعني ذل��ك أن
ال��س��ي��ارة السويسرية ستتفوق
أيضا على سيارة بورش Mission
 Eبأكثر من ثانية واحدة.
وس��ت��زود Classic Factory
س��ي��ارت��ه��ا اخل����ارق����ة مب��ح��رك�ين
كهربائيني يرفع كل منهما قدرته
إلى  680حصانا .وسيؤمن هيكلها
اخلفيف ،املصنوع م��ن الكربون،
ديناميكية فريدة .وتتسع السيارة
ألربعة أشخاص فقط ،مع هذا يبلغ
حجم صندوقها  400لتر.

خبراء سويسريون يصممون أسرع سيارة كهربائية

ومن املفترض أن تقطع Elextra
مسافة  600كيلومتر دون احلاجة
إل��ى شحن بطاريتها ،حتى وإن
س��ارت بسرعة  100كيلومتر في
الساعة.
ي���ذك���ر أن ش���رك���ة Classic
 Factoryتطور سيارتها بالتعاون
مع شركات أخرى ،لم يكشف عنها.
ومن احملتمل أن يرفع السويسريون

الستار عن شركائهم العام املقبل،
ح��ي��ث يخططون ل��ع��رض من��وذج
 Elextraاالختباري للمرة األولى
ربيعا.
وينطلق إنتاج هذه السيارة عام
 ،2019ويخطط معدو املشروع
لتصنيع ما ال يزيد عن  100قطعة
من سيارتهم اخل��ارق��ة ،وبسعر ال
يقل عن  450ألف يورو.

السمنة بني األطفال واملراهقني تزداد في أوروبا!
أظ��ه��رت دراس���ة استقصائية ج��دي��دة ن��ش��رت أمس
األرب��ع��اء أن السمنة بني األط��ف��ال والشباب الت��زال في
ازدياد في العديد من أنحاء أوروبا في ظل تقديرات تشير
إلى أن شخصا من بني كل ثالثة يعانون من زي��ادة في
الوزن أو السمنة .وبحسب الدراسة الصادرة عن املكتب
األوروب��ي ملنظمة الصحة العاملية في كوبنهاجن ،فإن
نقص النشاط البدني فضال عن العادات الغذائية السيئة،
إل��ى جانب عوامل اقتصادية ،هي األسباب الرئيسية
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الرتفاع معدل السمنة .وقالت الدراسة إنه في  16من بني
 27دولة شملتها الدراسة خالل الفترة (،)2002-2014
شهد انتشار السمنة ارتفاعا خاصة في شرق أوروبا.
وكانت هناك استثناءات بني الفتيان البالغني من العمر
 13عاما في النرويج والفتيات البالغات من العمر 11
عاما في أسبانيا .وتشمل املشكالت الصحية املرتبطة
بالسمنة زي��ادة مخاطر اإلصابة بالنوع الثاني من داء
السكري فضال عن ارتفاع ضغط الدم ،وأمراض القلب.

�إدارة الت�سويق والعالقات العامة
هاتف - 24645269 :فاك�س24645146 :

E-mail: marketing@alwasat.com.kw

