
تعد النوبات القلبية أو أمراض القلب 
التاجية سببا رئيسيا للوفاة في جميع 
أنحاء العالم، لذا فإن اكتشاف األعراض 
األولية أمر ضروري حلماية أنفسنا من 

اإلصابة بنوبة قلبية قاتلة.
ومتثل هذه احلالة الصحية أمرا طبيا 
ط��ارئ��ا وخطيرا، حيث حت��دث النوبة 
القلبية بشكل مفاجئ مع منع وصول 
الدم إلى القلب، ما يؤدي إلى تلف عضلة 

القلب بشكل خطير يهدد حياة املريض.
وي��ص��ف مصطلح »م����رض القلب 
التاجي« ما يحدث عندما يجري حظر أو 
إعاقة تدفق الدم في القلب، بسبب تراكم 

املواد الدهنية في الشرايني التاجية.
ومب���رور ال��وق��ت، ميكن أن تصبح 
ج���دران ال��ش��راي��ني مغمورة ب��رواس��ب 
ده��ن��ي��ة، أي م��ا ُي��ع��رف ب��اس��م تصلب 

الشرايني، وهي حالة قد تكون مميتة.
وقال الطبيب تشارلز تشامبرز، مدير 
مختبر قسطرة القلب: يجب مراجعة 
الطبيب خاصة عند بلوغ ال��� 60 عاما 
أو أكثر، أو إذا كنت تعاني من زي��ادة 
ال����وزن أو م���رض ال��س��ك��ري وارت��ف��اع 
الكوليسترول في الدم، أو ارتفاع ضغط 
الدم. كلما زادت عوامل اخلطر لديك، زاد 
القلق بشأن أي شيء قد يكون له صلة 

بالقلب«.
وكشف خبراء طبيون عن عالمتني 
حتذيريتني الحتمال اإلص��اب��ة بنوبة 

قلبية:
- مشاكل في املعدة: ميكن أن يكون 

الغثيان أو عسر الهضم أو حرقة املعدة 
وآالم���ه���ا، ع��الم��ات ع��ل��ى ن��وب��ة قلبية 
وشيكة. واملرأة أكثر عرضة لإلبالغ عن 

هذا النوع من األعراض، أكثر من الرجل.
ويعاني الناس من اضطرابات في 
املعدة ألسباب عديدة ال ميكن أن تكون 
لها عالقة بالقلب. ولكن من الضروري 
ل��أف��راد معرفة أن ه��ذه األع���راض قد 

حتدث قبل النوبة القلبية.

- الشخير: ميكن أن يكون الشخير 
بصوت عال وبشكل غير عادي، بحيث 
يبدو النائم وكأنه يلهث أو يختنق، 

عالمة على توقف التنفس أثناء النوم.
وعندما يتوقف النائم عن التنفس 
للحظات قصيرة عدة م��رات في الليل، 
يؤدي ذلك إلى تعريض القلب لضغوط 
إضافية ميكن أن تؤدي في نهاية املطاف 

إلى نوبة قاتلة.

ل��ذا، من املهم للغاية أن نكون على 
دراية بأعراض النوبة القلبية، لنعرف 

متى يجب طلب سيارة اإلسعاف.
يذكر أن أكثر أعراض األزمة القلبية 
شيوعا هو ألم شديد في الصدر، حيث 
يشعر امل��ري��ض ب��وج��ود ض��غ��ط غير 
طبيعي في منتصف ال��ص��در. وتشمل 
األع����راض األخ����رى: أمل��ا ف��ي ال��ذراع��ني 

وشعورا بالدوار والغثيان.

دراسة تكشف ارتباطًا محتماًل بني 
املشروبات السكرية واإلصابة بالسرطان!

ق���ال ب��اح��ث��ون ي���وم اخل��م��ي��س امل��اض��ي إن 
األشخاص الذين يتناولون الكثير من املشروبات 
السكرية يزداد لديهم خطر اإلصابة بالسرطان 

رغم أن ما توصلوا إليه ال يثبت ارتباطا مباشرا.
وتشير نتائج دراسة كبيرة أجراها الباحثون 
في فرنسا إل��ى أن احل��د من تناول املشروبات 
السكرية رمب��ا يساعد م��ن خفض ع��دد ح��االت 

اإلصابة بالسرطان.
وزاد استهالك املشروبات السكرية عامليا 
خ��الل العقود القليلة املاضية وال��ت��ي ترتبط 
بالبدانة، التي تزيد ب��دوره��ا خطر اإلصابة 
بالسرطان. وتوصي منظمة الصحة العاملية 
الناس بضرورة احلد من تناول السكر يوميا 
إلى أقل من عشرة باملئة من مجموع ما يتناولونه 
من السعرات احلرارية. وتقول املنظمة أيضا إن 
مزيدا من اخلفض إلى أقل من خمسة باملئة أو 

قرابة 25 جراما يوميا مفيد أكثر للصحة.

وبلدان كثيرة منها بريطانيا وبلجيكا وفرنسا 
واملجر واملكسيك فرضت أو توشك أن تفرض 
ض��رائ��ب على السكر ب��ه��دف حتسني الصحة 

العامة.
وحللت ال��دراس��ة اجل��دي��دة، ال��ت��ي نشرت 
نتائجها في الدورية الطبية البريطانية، بيانات 
101257 بالغا فرنسيا، 21 باملئة منهم رجال 
و79 باملئة ن��س��اء. وقيمت ال��دراس��ة تناولهم 
للمشروبات السكرية. وتابعت الدراسة حاالتهم 
ملدة وصلت إلى تسع سنوات بني عامي 2009 
و2018 لتقييم خطر اإلص��اب��ة بجميع أن��واع 
السرطان وخاصة سرطان الثدي والقولون 

والبروستاتا.
كما أخذ الباحثون في االعتبار عوامل عديدة 
مبخاطر اإلصابة بالسرطان تشمل السن والنوع 
ومستوى التعليم والتاريخ العائلي والتدخني 

ومستويات النشاط البدني.

أنتجت شركة فولكسفاجن 
آخ���ر س��ي��ارة ب��ي��ت��ل األرب��ع��اء 
املاضي لتنهي رحلة هذا الطراز 
ال��ذي امتد منذ احلقبة النازية 
ومتكن م��ن البقاء خ��الل ثقافة 
الهيبي املضادة لكنه فشل في 
جتاوز حتول أذواق الزبائن إلى 

سيارات الدفع الرباعي.
وع��ل��ى وق���ع م��وس��ي��ق��ى من 
ال��ت��راث الشعبي املكسيكي، 
جرى االحتفال بإنتاج الوحدات 
النهائية من السيارة في مصنع 
فولكسفاجن ب��والي��ة بويبال 
ف��ي وس��ط املكسيك، بعد أكثر 
من ثمانني عاما على ط��رح هذا 

الطراز في أملانيا.
وقال شتيفن رايتشه الرئيس 
التنفيذي ل��ف��رع فولكسفاجن 
في املكسيك إن مصنع الشركة 
في بويبال، ال��ذي ينتج بالفعل 
سيارات الدفع الرباعي تيجوان، 
س��ي��ب��دأ أواخ�����ر ال���ع���ام املقبل 
تصنيع سيارات )ط��ارق( بدال 

من السيارة بيتل.
وهذه السيارات األكبر حجما 
أك��ث��ر ان��ت��ش��ارا ف��ي ال��والي��ات 
املتحدة، وه��ي س��وق التصدير 
الرئيسي ملصنع فولكسفاجن 

في املكسيك.

وقال رايتشه إن آخر سيارة 
بيتل ستباع على موقع أمازون 
دوت ك��وم في حت��رك يرمز إلى 
تبني الشركة للمستقبل وآلياته.

وأض���اف ”اليوم ه��و اليوم 
األخ��ي��ر. ك��م ك��ان األم���ر مفعما 
باملشاعر“. والتصميم احلالي 
ه��و اإلص���دار الثالث للسيارة 

البيتل ب��ع��د إل��غ��اء تصميمني 
س��اب��ق��ني وم����ع����اودة إن��ت��اج 

تصميمات سابقة.
وأنتجت ال��س��ي��ارة بيتل أو 

”اخلنفساء“ ألول م���رة ع��ام 
1938 كسيارة رخيصة بأمر من 
أدولف هتلر لتشجيع األملان على 

حيازة السيارات.

»تويوتا« تطلق سيارة عائلية مميزةعالمتان حتذيريتان خلطر اإلصابة بنوبة قلبية!

ب��دأت »ت��وي��وت��ا« باستقبال طلبات ش��راء 
 ،Hiace النموذج اجلديد من سيارات امليني فان
املتوقع أن تصبح من أشهر املركبات العائلية 

في األسواق.
وج��اء النموذج اجلديد من Hiace بهيكل 
أنيق، يتميز بالتصميم الفريد للواجهة األمامية، 
وتداخل اللون األسود للبالستيك املوجود فيه 
مع املعدن بصورة عصرية وجذابة، إضافة إلى 
املرايا اجلانبية الكهربائية الكبيرة واملصابيح 

.LED التي تعمل بتقنية
ك��م��ا س��ت��ط��رح ه���ذه ال��س��ي��ارات بنسختني 

مزودتني مبقاعد مريحة تتسع ل� 11 أو 14 
راكبا، وواجهة قيادة م��زودة بأحدث أنظمة 
املولتيميديا، ومقود ب��أزرار للتحكم مبعظم 

التقنيات املوجودة فيها.
وستعمل ه��ذه السيارة مبحركات بنزين 
توربينية حديثة بسعة 2.8 لتر، وعزم 150 
حصانا، وعلب سرعة ميكانيكية وأوتوماتيكية 
ب� 6 مراحل، وستزود بأنظمة فرملة وتعليق 
خ��اص��ة متنحها ثباتا أك��ب��ر على الطرقات، 
ونظام ملنع انزالقها على املنحدرات واملنعطفات 

اخلطرة.

الفطر.. مذاق شهي.. وفوائد صحية كبيرة

»فولكسفاجن« تسدل الستار على سيارتها البيتل 
80 عامًا على بدء إنتاجها بعد أكثر من 

للفطر فوائد صحية كبيرة،  
ب��اإلض��اف��ة إل��ى م��ذاق��ه الشهي 
أي��ض��اً ، لذلك يحبه الكثيرون 
ويقبلون على تناوله. ومن هذه 

الفوائد الصحية:
خفض الوزن: تلعب األلياف 
الغذائية دورا مهما في احلفاظ 
على ال��وزن اجليد، كونها متأ 
امل���ع���دة وت���زي���د م���ن ال��ش��ع��ور 

بالشبع.
ويحتوي الفطر على نوعني 
من األلياف الغذائية في جدرانه 
اخللوية، هي »بيتا جلوكان« 
و«كيتني«، التي تعمل على تقليل 

الشهية.
تقوية القلب: يتميز الفطر 
بغناه باأللياف التي تفيد اجلهاز 
الهضمي وتقلل من خطر اإلصابة 

بأمراض القلب.
وي��س��ه��م م��ح��ت��وى األل��ي��اف 
والبوتاسيوم وفيتامني »سي« 
ف��ي ال��ف��ط��ر، ف��ي حتسني صحة 
القلب واألوع��ي��ة الدموية، كما 
يعمل البوتاسيوم والصوديوم 
معا ف��ي اجلسم للمساعدة في 

تنظيم ضغط الدم.
خ��ف��ض ال���س���ك���ر: أظ��ه��رت 
ال��دراس��ات وفقا لسكاي نيوز   
أن األش��خ��اص امل��ص��اب��ني ب��داء 
ال��س��ك��ري م��ن ال��ن��وع 1، الذين 
ي��ت��ن��اول��ون وج��ب��ات حتتوي 

على نسبة عالية من األلياف، 
لديهم مستويات منخفضة من 

الغلوكوز في الدم.
وب��ال��ن��س��ب��ة ل��أش��خ��اص 
امل��ص��اب��ني ب����داء ال��س��ك��ري من 
النوع 2، فإن األلياف تساعدهم 
على حتسني مستويات السكر 
ف��ي ال���دم، وتخفيض مستوى 

الدهون.
ال���وق���اي���ة م���ن ال��س��رط��ان: 
يحتوي الفطر على نسبة عالية 
من مضادات األكسدة، كما هي 
احلال في بعض أنواع اخلضار 
مثل اجلزر والكوسا والفاصوليا 

اخل���ض���راء وغ��ي��ره��ا. وتعمل 
مضادات األكسدة على التخلص 
من »اجلذور احلرة«، وهي نوع 
من املواد الكيميائية التي ميكن 
أن تضر بخاليا جسم اإلنسان، 
وت���زي���د م���ن خ��ط��ر اإلص���اب���ة 
بالسرطان، وفق ما ذكر موقع 

»ميديكال نيوز توداي« الطبي.
ك��ذل��ك ي��ح��ت��وي ال��ف��ط��ر على 
»السيلينيوم«، غير املوجود في 
معظم الفواكه واخل��ض��روات، 
وال��ذي يلعب دورا في وظيفة 
إنزمي الكبد، ليساعد على إزالة 
بعض العناصر امل��وج��ودة في 

اجلسم والتي قد تكون مسببة 
ل��ل��س��رط��ان، ك��م��ا ي��ع��رف عن 
السيلينيوم مقاومته لاللتهابات 
وال��ت��ق��ل��ي��ل م���ن م���ع���دالت منو 

األورام.
حتسني املناعة: ووجد العلماء 
أن »ال��س��ي��ل��ي��ن��ي��وم« امل��وج��ود 
ف��ي الفطر، يعمل على حتسني 
استجابة اجلهاز املناعي إزاء 
العدوى، كما حتفز ألياف »بيتا 
جلوكان« املوجودة في جدران 
خاليا الفطر، جهاز املناعة على 
م��ح��ارب��ة اخل��الي��ا السرطانية 

ومنع األورام من التكّون.

 »Face App ب��ات تطبيق »فيس آب
ال��ذي حقق انتشار جنونيا خ��الل األي��ام 
األخيرة، ميتلك معلومات عن أكثر من 150 

مليون شخص، حسب تقرير صدر حديثا. 
وأظهرت بيانات أن أكثر من 100 مليون 
شخص يستخدمون متجر تطبيقات »غوغل 
ب��الي« حملوا التطبيق، ال��ذي يستخدم 
لتحويل مالمح ال��وج��وه في الصور إلى 

هيئة شابة أو متقدمة في العمر.
بينما أظهرت البيانات املتعلقة مبتجر 
تطبيقات »آي أو إس« اخل��اص بهواتف 
»آبل«، أن »فيس آب« صار التطبيق األول 
في 121 دولة، بحسب ما نقله موقع مجلة 
»ف��ورب��س« األميركية عن تطبيق »آن��ي« 

لتحليل البيانات.
وذكرت »فوربس« أن تطبيق »فيس آب« 
أصبح ميتلك معلومات عن أشكال وجوه 
وأسماء عشرات املاليني من املستخدمني، 
ومب��ق��دوره استخدامها ألي غ��رض وفي 
أي وق���ت، وف��ق��ا مل��ا ت��ن��ص عليه ش��روط 

االستخدام.
وأشار تقرير املجلة إلى فضيحة شركة 
»كامبريدج أناليتيكا« لتحليل البيانات، 
التي جمعت معلومات خاصة عن أكثر من 
50 مليون مستخدم ملوقع »فيسبوك«، في 
واحدة من أكبر عمليات اخلرق التي تضرر 
منها عمالق وسائل التواصل االجتماعي 

ورئيسه التنفيذي م��ارك زوك��رب��رغ، منذ 
تأسيسه قبل 15 عاما.

وعلقت املجلة األميركية على ذلك بقولها: 
»كنا نعتقد أننا تعلمنا درسا من كامبريدج 

أناليتيكا«.
وس��ب��ق وأن ح���ذر خ��ب��راء ف��ي األم��ن 
امل��ع��ل��وم��ات��ي م���ن أن ه����ذه »ال��ت��س��ل��ي��ة 

اإللكترونية« ال تخلو من املخاطر.
ويعتمد التطبيق على خاصية الذكاء 
الصناعي، بحيث يقدم هيئة متخيلة ملا 
ميكن أن يصبح عليه وج��ه اإلن��س��ان، في 
مرحلة الح��ق��ة م��ن العمر أو يعيده إلى 
هيئة الشباب. وأوضح مؤسس التطبيق، 

ال��روس��ي ي��وروس��الف غ��ون��ش��اروف، أن 
املنصة تعتمد على شبكات عصبية حتى 
تقوم بتعديل الصورة، لكن مع اإلبقاء عليها 

في هيئة واقعية وقريبة من األصل.
وعلى غ��رار تطبيقات أخ��رى كثيرة، 
أثيرت مشاكل ع��دة بشأن ه��ذا التطبيق، 
وواج��ه اتهامات بانتهاك اخلصوصية، 
بسبب نفاذه إل��ى معرض الصور اخلص 

بهاتفك.
وي��رى اخل��ب��راء أن أكثر ما يبعث على 
القلق في هذا التطبيق هو أن املستخدم ال 
يعرف ما سيفعله القائمون على املنصة في 

صوره في املستقبل.

150 مليون  فيس آب.. معلومات 
شخص بيد التطبيق الذي أثار اجلنون
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