
وج����دت دراس�����ة ج��دي��دة، 
أجرتها كلية الطب في جامعة 
ب��ن��س��ل��ف��ان��ي��ا، أن ال��س��ج��ائ��ر 
اإلل��ك��ت��رون��ي��ة اخل��ال��ي��ة من 
النيكوتني ليست آمنة وتضر 

باألوعية الدموية.
واك��ت��ش��ف ال��ب��اح��ث��ون أن 
احلرارة حتول املواد الكيميائية 
املوجودة في سوائل السجائر 
اإللكترونية، إلى جزيئات تؤدي 

إلى تلف األوعية الدموية.
وت��أت��ي النتائج ه��ذه وسط 
ع��دد كبير من ح��االت اإلصابة 
ب��أم��راض ال��رئ��ة ب��ني املرضى، 
ال���ذي���ن ي��دخ��ن��ون ال��س��ج��ائ��ر 
اإللكترونية املليئة بالنيكوتني 

أو احلشيش أو شيء آخر.
وتفتقر السجائر اإللكترونية 
إل���ى ال��ق��ط��ران وب��ع��ض امل���واد 
الكيميائية املسببة للسرطان 
في السجائر التقليدية، ولكن 
مع دراستها بشكل موسع، تبني 

أنها بالتأكيد ليست آمنة.
والخ���ت���ب���ار آث�����ار ت��دخ��ني 
السجائر اإللكترونية اخلالية 
من النيكوتني، أج��رت دراس��ة 
U Penn اجل��دي��دة تصويرا 
ب��ال��رن��ني املغناطيسي لنحو 
31 م��ت��ط��وع��ا، يستخدمون 
ه���ذه األن�����واع م���ن ال��س��ج��ائ��ر 

اإللكترونية، قبل وبعد التدخني. 
وي��ب��دو أن جلسة واح���دة من 
تدخني السجائر اإللكترونية لها 

آثار فورية وخطيرة.
وكشف التصوير بالرنني 
املغناطيسي أن الدم تدفق عبر 
الشريان الفخذي الكبير بنسبة 

أقل بنحو 17.5%.

وك���ان م��ت��وس��ط األكسجني 
املتدفق عبر األوردة املشاركة 
أقل بنسبة %20، كما قّل متدد 
األوعية الدموية بنحو 34%، 
ما يعني أن كمية أق��ل من الدم 
تصل إل��ى أج���زاء مختلفة من 
اجلسم، وبالتالي وصول كمية 

أقل من األكسجني أيضا.

وق����ال ال��دك��ت��ور فيليكس 
وي��رل��ي، الباحث الرئيس في 
ال��دراس��ة: “في ح��ني ق��د يكون 
سائل السجائر اإللكترونية غير 
ضار نسبيا، فإن عملية التبخير 
ميكن أن حت��ول اجلزيئات في 
املقام األول البروبيلني غليكول 

والغليسرول، إلى مواد سامة”

بعد أزمة السمنة.. 
ريهام سعيد تعتزل

السجائر اإللكترونية ليست آمنة صحيًا

أعلنت اإلعالمية املصرية، 
ريهام سعيد، عن اعتزالها الفن 
واإلع�����الم، ب��ع��د ال��ض��ج��ة التي 
أثارتها آخ��ر حلقات برنامجها 
“صبايا اخلير” ح��ول النساء 

البدينات.
وظهرت ريهام، امس السبت، 
في فيديو عبر صفحتها الرسمية 
على موقع “انستغرام” تعلق 
من خالله على ق��رار وقفها عن 
الظهور اإلع��الم��ي على خلفية 
التصريحات التي أدلت بها حول 

مرضى السمنة.
وق��ال��ت اإلع��الم��ي��ة امل��ث��ي��رة 
للجدل إن هناك “حملة ممنهجة” 
ضدها من أشخاص لم يشاهدوا 
حلقة برنامجها، التي اعتبرت 

أنها غير مهينة للنساء ولم تذكر 
فيها شيئا مسيئا للبدينات، 
وإمنا حتدثت انطالقا من جتارب 
شخصية لنساء تتجاوز أوزانهن 

مئات الكيلوغرامات.
وتابعت: “مفيش حد شاف 
احللقة، مفيش حد شاف أنا قلت 
إي��ه، ك��ل ال��ن��اس ب��ت��ردد لبعض 
ك��الم أن��ا م��ا قلتوش.. ك��ل اللى 
قلته إن التخني شكله مش حلو 
وم��ش ق��ادر ميشي على رجليه 
وعايش ميت.. في واحدة كاتبة 
إني قلت ملهوش حق في احلياة، 
ون��اس تقول إني أهنتهم.. لكن 
كلمة عايشني ميتني دي هم اللى 
قالوهالي، وبتكلم على الناس 

اللى فوق ال�200 و250 كيلو”.

نادرا ما يولي الرجال اهتماما بصحتهم، حيث 
تقوم األمهات واألخوات والزوجات والصديقات 
بهذه املهمة. ولكن هناك أعراض عليهم االنتباه لها 

ومراجعة املستشفى عند ظهورها.
ومن هذه األعراض:

اض���ط���راب���ات ال���ت���ب���ول- ع��ن��د ظ��ه��ور ه��ذه 
االضطرابات يجب قبل كل شيء التفكير بالصحة 
الشخصية. قد تكون هذه األع��راض متكررة أو 
على شكل ألم أو يالحظ خاللها ضعف التبول. 
في حال ازدواج��ي��ة تيار البول والشعور بعدم 
تفريغ املثانة بالكامل، أو في حالة السلس البولي، 
يجب فورا مراجعة الطبيب األخصائي، ألن هذه 
األع���راض تشير إل��ى ورم البروستات احلميد، 

وتضيق مجرى البول وغير ذلك.
إف��رازات في اإلحليل- تشير تلك احلالة إلى 
مشكلة صحية، خاصة إذا كانت هذه االف��رازات 
م��رف��ق��ة ب���دم. ف��ي ه���ذه احل��ال��ة ي��ج��ب مراجعة 
امل��س��ت��ش��ف��ى ف����ورا ل��ل��ت��أك��د م��ن ع���دم اإلص��اب��ة 

بالسرطان.
التهابات- تظهر عادة عند الرجال في منطقة 
الفخذ تكوينات معينة، تشير إلى خلل في صحة 
الرجل. مثل ازدياد املقاسات، ظهور أورام، أو آالم 

في منطقة كيس الصفن.
ع��دم حمل ال��زوج��ة على م��دى س��ن��ة- إذا لم 
حتمل ال��زوج��ة خ��الل فترة سنة وأك��ث��ر، فيجب 
على الزوجني مراجعة أخصائي لتحديد السبب، 
فقد يكون مرد ذلك إلى العقم أو دوالي اخلصية، 

أو حتول احلبل املنوي إلى عقدة. آالم في أسفل 
الظهر- هذه األعراض تنتشر عند اجلنسني. ولكن 
عند الرجال قد تكون إشارة لفتق، أمراض املجاري 

البولية، التهاب عصبي وغير ذلك.

آالم في العظام- قد يكون أل��م العظام ناجت 
ع��ن انتشار س��رط��ان البروستات ف��ي العظام. 
لذلك يجب االنتباه إلى ذلك ومراجعة الطبيب 

لتشخيص السبب.

عموما يجب على ال��رج��ال وخ��اص��ة الذين 
أع��م��اره��م ف��وق 45 سنة االن��ت��ب��اه إل��ى حالتهم 
الصحية وعدم تأجيل مراجعة األطباء عند ظهور 

مثل هذه األعراض وغيرها.

alwasat.com.kw

انطالق مبيعات كروس صينية منافسة لـ »كريتا« الكورية في روسيا
ظهرت ف��ي س��وق ال��س��ي��ارات الروسية سيارة 
كروس كمنافسة أخرى ل�”كريتا هيونداي” الكورية 

اجلنوبية. وهي سيارة Brilliance الصينية.
وأع��ل��ن الصينيون أن م��ح��رك س��ي��ارت��ه��م أق��ل 

استهالكا للوقود وسعرها أقل من “كريتا«.
وبلغ ط��ول رباعية ال��دف��ع الصينية القصيرة 

Brillaince V3  4200 ملم، ما يقل قليال عن 
طول “كريتا”. أما املسافة بني العجالت األمامية 
واخللفية فتعادل 2570 ملم، وحجم صندوق 
 Brilliance  السيارة هو 1200 لتر. وتصدر شركة
إل��ى روسيا 4 نسخ من سيارتها م��زودة مبحرك 
ينتج قوة 107 أحصنة و145 نيوتن/ متر من عزم 

الدوران. ويقترن كل ذلك بعلبة السرعة امليكانيكية 
اخلماسية أو األوتوماتيكية. وتتسارع السيارة 
حتى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خالل 11.4 
ثانية. أما السرعة القصوى للسيارة فبلغت 170 
كلم/ساعة في حال تزويدها بعلبة السرعة العادية 

و160 كلم/ساعة بعلبة السرعة األوتوماتيكية.
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وض���ع ال��ع��ل��م��اء ف��ي معهد 
للفيزياء  “بروخوروف” 
ال��ع��ام��ة تكنولوجيا ج��دي��دة 
لقياس مواصفات تيار ال��دم 

داخل األوعية الدموية.
وق���ال ال��ب��اح��ث ف��ي مختبر 
تكنولوجيات الليزر األحيائية 
ال��ت��اب��ع ألك��ادمي��ي��ة ال��ع��ل��وم 
الروسية ، بافل غراتشوف، 
إن اجلهاز اجلديد سيزيد من 
دق��ة تقييم نتائج العمليات 
اجلراحية التي أج��ري��ت على 

األوعية الدموية.
وأض���اف قائال:” اقترحنا 
سبيال ج��دي��دا لتقييم حالة 
األوع��ي��ة الدموية انطالقا من 
مواصفات تيار الدم باستخدام 
مستحلب خ���اص ي��ت��م حقنه 
داخل األوعية حيث يضيء في 
مجال املوجات حتت احلمراء 
بقوة نحو 850 نانومتر، ثم 
اخترعنا جهازا حساسا يسجل 
ه��ذه اإلض���اءة بشريط فيديو 

وذلك باستخدام أشعة الليزر.
وي��س��اع��د ه���ذا التسجيل 
األط��ب��اء ف��ي تقييم تفاصيل 

دقيقة لتيار الدم وحتديد أقسام 
األوعية الدموية التي تتراكم 
فيها مشاكل ميكن أن تؤدي إلى 
بتر الساق في ح��ال اإلصابة 

مبرض السكري مثال.
ويتم إخ��راج املستحلب من 
جسم اإلنسان بسهولة، علما 

أن عملية تسجيل تيار ال��دم 
في األوعية تستغرق 5 دقائق 

فقط.
وق����ال الباحث” إن مثل 
ه��ذه األج��ه��زة ال تنتج إال في 
3 ب��ل��دان. لكن سعرها يزيد 
5 أو 10 أض��ع��اف ع��ن سعر 

اجلهاز الروسي. أما حساسية 
جهازنا فتزيد 3 أضعاف عن 
حساسية األجهزة األجنبية، 
إذ أننا نعتمد أشعة الليزر عند 
تقييم حالة األوعية الدموية. 
أما زمالؤنا فيعتمدون أشعة 

LED العادية

الروس اخترعوا جهازًا فائق احلساسية 
لتقييم حالة األوعية الدموية

6 أعراض عند الرجال
 تشير إلى مشكالت صحية

تنطلق فعاليات املهرجان الدولي الثاني 
عشر للموسيقى العسكرية “سباسكايا 
باشنيا” غ��دا اجلمعة، بالساحة احلمراء 
وسط العاصمة الروسية موسكو، مبشاركة 

فرقة اجليش املصري.
وت��ش��ارك الفرقة املوسيقية العسكرية 
املصرية ضمن فرق موسيقية من 13 دولة، 
ف��ي امل��ه��رج��ان ال���ذي يستمر ح��ت��ى األول 

من سبتمبر 2019 . وب��دأت جميع الفرق 
املشاركة في تنفيذ التدريبات خالل األيام 
األول��ى للمهرجان لتقدمي أفضل العروض، 
وسط أجواء حماسية مبهرة، امتزجت فيها 
املعزوفات واملقامات املوسيقية الشرقية 
والغربية مع األلوان املبهرة للساحة احلمراء 
مبوسكو، والتي تضم بني جنباتها العديد من 
املباني ذات الطابع التاريخي العريق، وعددا 

من املتنزهات واملقاصد السياحية.
ومي��ث��ل امل��ه��رج��ان ال��دول��ي للموسيقى 
العسكرية أح��د أه��م امللتقيات الثقافية 
واملوسيقية على الساحة العاملية، ومتتزج 
من خالله ثقافات الشعوب من مختلف قارات 
العالم لعرض مقتطفات من التراث الثقافي 
وال��ف��ن��ي، وت��ق��دمي رس��ال��ة محبة وتسامح 

وسالم بني شعوب اإلنسانية.

فرقة املوسيقى العسكرية املصرية تشارك 
في مهرجان »سباسكايا باشنيا« في موسكو

تتيح خدعة عبقرية في “واتس آب” إمكانية مراسلة مجموعة من 
األصدقاء دفعة واحدة دون إنشاء دردشة جماعية جديدة.

وتشمل ميزة “البث« Broadcast، غير املعروفة من قبل اجلميع، 
إرسال الرسالة ذاتها إلى عدة جهات اتصال، حيث يستغرق إعدادها 
بضع ثوان فقط. وتعد البديل األفضل للمحادثات اجلماعية، عندما 

حتاول إخبار األصدقاء ببعض املعلومات بسرعة.
وعلى سبيل املثال، رمبا يرغب املستخدمون باإلعالن عن بعض 
األخبار، مثل االرتباط أو ال��والدة، لكثير من األف��راد في وقت واحد. 
وتعد قوائم البث طريقة رائعة لتجنب إنشاء الكثير من مجموعات 
الدردشة. إذا كنت تستخدم هاتف “آيفون”، فما عليك سوى فتح 
 -)Broadcast Lists( »التطبيق والضغط على خيار “قائمة البث

شعار جتده أسفل رمز Chats )الدردشات(.
وبعد ذلك، انقر فوق قائمة جديدة في األسفل، وحدد عددا قليال من 

جهات االتصال التي ترغب في التحدث معها بشكل جماعي بانتظام.
ومبجرد االنتهاء من ذل��ك، ميكنك النقر ف��وق القائمة وإرس��ال 
رسالة موحدة للجميع، حيث سيتلقون رسائل منفصلة. وبالنسبة 
ملستخدمي هواتف “أندرويد”، انتقل إلى شاشة الدردشات في تطبيق 
“واتس آب”، وانقر فوق املزيد من اخليارات، ثم “بث جديد” واضغط 
على رمز + الختيار املستلمني من قائمة جهات االتصال. وانقر فوق 

إنشاء ليكون لديك قائمة جديدة من مستلمي “البث«.

»واتس آب«.. خدعة عبقرية 
ملراسلة عدد من األصدقاء 

في وقت واحد

معرض فني عن مايكل 
جاكسون في فنلندا

ال يسعى لتمجيد الفنان 
املتهم بالتحرش اجلنسي

افتتح معرض فني مستوحى من ملك البوب الراحل، 
مايكل جاكسون، أمس في هلسنكي، لكن منظميه أكدوا أنه 
ال “ميجد” املغني الذي تالحقه اتهامات بارتكاب اعتداءات 

جنسية حتى بعد 10 سنوات على وفاته.
معرض فني عن مايكل جاكسون في فنلندا ال يسعى 
لتمجيد الفنان املتهم بالتحرش اجلنسي حارس جاكسون 

الشخصي يكشف أسرار األيام األخيرة ل� “ملك البوب«
ويضم معرض “مايكل جاكسون: أون ذي وول” أعماال 
فنية قدمية وغير معروضة سابقا، تظهر األثر الكبير مللك 
البوب في الثقافة الشعبية، وهي من توقيع فنانني بارزين 
بينهم أن��دي واره��ول واملصور األمريكي ديفيد الشابيل 

وصانع اخلزفيات البريطاني غريسون بيري.
ويقدم هذا املعرض 90 عمال بعدما عرضها العام املاضي 
في دار “ناشونال بورتريت غاليري” في لندن، حيث القى 
إشادات من النقاد. بعدها انتقل إلى باريس وبون )أملانيا( 

قبل أن يحط رحاله في العاصمة الفنلندية.
وأقيمت النسختان األملانية والفنلندية من املعرض بعد 
سلسلة اتهامات جديدة طالت سمعة، مايكل جاكسون، 

وأشاعت صورة عنه كمتحرش جنسي باألطفال.
ففي وثائقي صادم عرضته قناة “إتش بي أو” األمريكية 
مطلع العام احلالي بعنوان “ليفينغ نيفرالند”، قال رجالن 
إنهما تعرضا العتداءات جنسية متكررة من النجم األمريكي 
حني كانا قاصرين داخل مزرعته الضخمة، على بعد بضع 

ساعات من لوس أجنلوس.
غير أن املنظمني أك��دوا أن املعرض سيقام في هلسنكي 
“كما هو مقرر”، مع نشر نص استهاللي يوضح للزوار 
أن “النقاشات الدائرة حاليا ميكن أن تغير طريقة تفسير 

املعروضات«.


