
حتدث النوبة القلبية الصامتة دون أي 
أع��راض واضحة، وفي بعض األحيان دون 

أعراض تذكر على اإلطالق.
وكشف مركز CardioSecur عبر موقعه 
على اإلن��ت��رن��ت، أن��ه نتيجة لتأثر ال��دورة 
الدموية بالنوبة القلبية، فإن جزءا من عضلة 
القلب ميوت. وتعد النوبات القلبية الصامتة 
أكثر شيوعا عند الرجال من النساء. ومع 

ذلك، غالبا ما تكون مميتة لدى النساء.
وتشمل األع���راض الكالسيكية للنوبة 
ال��ق��ل��ب��ي��ة أل���م ف��ي ال��ص��در وص��ع��وب��ة في 
التنفس وال��ت��ع��رق، ولكن أع���راض النوبة 
القلبية الصامتة ليست نفسها دائما. وقال 
CardioSecur: »األع���راض احملتملة قد 

تشمل التعب وعدم االرتياح وبطء احلركة 
أو صعوبة في التنفس«.

وأض����اف م��وض��ح��ا: “ميكن أن يكون 
اإلحساس باإلغماء أو ال��دوار أو الضعف، 
الذي يختفي من تلقاء نفسه أو ي��زداد شدة 
إلى حد االنهيار، مؤشرا محتمال لنوبة قلبية 

صامتة«.
وق���ال ال��دك��ت��ور ج���ورج ب��ل��وت��زك��ي، في 
مستشفى بريغهام النسائي التابع جلامعة 
ه��ارف��ارد: “قد يشعر الناس ب��اإلره��اق أو 
االن��زع��اج اجلسدي وي��ج��دون صعوبة في 
العمل الزائد، أو قلة النوم أو بعض اآلالم أو 
األع��راض العامة املرتبطة بالعمر. وميكن 
اخللط بني األعراض النموذجية األخرى مثل 

ألم خفيف في احللق أو الصدر، مع الشعور 
بحرقة في املعدة. وتتسبب النوبات القلبية 
الصامتة في الغالب بحدوث ندبات وأضرار 
في القلب، قد تزيد من خطر إصابة الشخص 

بنوبة قلبية ثانية ورمبا أكثر ضررا«.
وأك���دت كلية الطب بجامعة ه��ارف��ارد: 
“عادة ما يجري اكتشاف النوبة القلبية 
 )EKG( الصامتة ب��إج��راء مخطط القلب
أو مخطط ص��دى القلب، األم��ر ال��ذي ميكن 
أن يبرز تلف عضلة القلب. وهناك طريقة 
أخرى تتمثل في إجراء فحص دم ألثر جزيء 
التروبونني T، وهو بروتني تنشره خاليا 
القلب املصابة. ويستخدم هذا االختبار غالبا 
في أقسام الطوارئ للمرضى الذين يعانون 

من أعراض األزمة القلبية«.
وإذا استمرت أعراض آالم الصدر )الذبحة 
ال��ص��دري��ة(، فينبغي للمريض أن يلتمس 

العناية الطبية على الفور، من أجل منع وفاة 
عضلة القلب واآلثار اجلانبية املرتبطة بها.

وعند ظهور أع��راض مثل ألم في الصدر 

أو دوخ��ة أو صعوبة في التنفس أو الوهن 
بسرعة، فمن الضروري عموما إجراء فحص 

للقلب.

أبرز عالمات وأعراض النوبة 
القلبية الصامتة!

نهاية مأساوية لعازفة قبل 
20 دقيقة احلفل بـ 

ق��ب��ي��ل ح��ف��ل ل��ف��رق��ة ميامي 
السيمفونية الكبرى بعشرين 
دقيقة، وق��ع��ت ع��ازف��ة األوب���وا 
األمريكية، جانيس تومسون 
)62 ع��ام��ا( على سلم القاعة 
أثناء هبوطها، فارتطم رأسها 
ب����األرض، وت��وف��ي��ت ف��ي اليوم 
التالي. وقع احل��ادث قبيل حفل 
افتتاح املوسم للفرقة، بقاعة 
م��وري��س غ��وس��م��ان للحفالت 
ب��والي��ة ف��ل��وري��دا األم��ري��ك��ي��ة، 

ونقلت العازفة على الفور في 
س��ي��ارة إس��ع��اف إل��ى املشفى، 
لكنها توفيت في اليوم التالي إثر 
نزيف داخلي في الدماغ تعرضت 

له إثر سقوطها.
وقررت الفرقة أن تهدي حفال 
تقدمه ي��وم 10 ديسمبر القادم 
لذكرى العازفة، ونشرت الفرقة 
ف��ي صفحتها على »فيسبوك« 
منشورا في رثائها كي يكتب لها 

األصدقاء واألقرباء.

شهد العالم يوم االثنني 11 نوفمبر، 
حدثا فلكيا ن���ادرا للغاية، حيث مر 
ك��وك��ب ع��ط��ارد م��ب��اش��رة ب��ني األرض 
والشمس، فيما يعرف باسم “عبور 

عطارد«.
ويعد “عبور عطارد” نادر الوقوع 
حيث يحدث في املتوسط، 13 مرة في 
القرن، ولن يحصل علماء الفلك على 
فرصة أخ��رى لرؤية مثل هذا العبور 

حتى عام 2032.
ووق��ع احل��دث م��ا ب��ني 12:37 إلى 
الساعة 18:02 بتوقيت غرينتش، 
يوم االثنني املاضي، وشوهد عطارد 
على شكل قرص أس��ود صغير يغطي 
جزءا صغيرا للغاية من الشمس أثناء 

عبوره.
ولسوء احل��ظ، لم يكن هذا العبور 
مرئيا بالعني امل��ج��ردة، حيث دعت 

وكالة الفضاء األمريكية ناسا، إلى 
استخدام تلسكوب مزود بعدسة تكبير 

بحجم 50x على األقل.
ومل��ن فاتهم ه��ذا احل���دث ال���ذي لن 
يتكرر إال بعد 13 عاما، نشرت ناسا  
بعض الصور ومقاطع الفيديو التي 
التقطتها لهذا العبور بواسطة مرصد 

ديناميكا الشمس، التابع لها.
وأوض��ح��ت ال��وك��ال��ة: أن “مرصد 

ديناميكا الشمس التابع لنا، في مداره 
ح��ول األرض، يراقب عن كثب أشعة 
الشمس لرصد ودراس���ة التغييرات 

التي تطرأ على الشمس، ما وضعه في 
الصف األم��ام��ي للعديد م��ن األح��داث 

الفلكية مثل الكسوف والعبور”.

ناسا تشارك لقطات حدث فلكي 
2032 نادر لن يتكرر حتى عام 

alwasat.com.kw

»اجلوكر« يواصل التفوق.. ويصل للمليار
دخل فيلم “اجلوكر”، اجلمعة، تاريخ السينما 
من أوس��ع أب��واب��ه بعدما تخطت إي��رادت��ه العاملية 
حاجز املليار دوالر، ليكون أول فيلم من التصنيف 
)R( »للكبار فقط” يحقق هذا اإلجناز، متفوقا على 
الفيلمني األعلى من ناحية اإلي��رادات في هذه الفئة 

“ماتريكس ريلودد” و”ديدبول 2«.

والفيلم، ال��ذي يلعب بطولته يواكني فينيكس، 
بدأ عرضه 4 أكتوبر املاضي حقق جناحا كبيرا في 
جميع أنحاء العالم، بالرغم من ميزانيته املتواضعة 
)62.5 مليون دوالر(  ويجسد املمثل يواكني فينكس 
في الفيلم دور رج��ل وحيد مريض نفسيا يصبح 
مشهورا بالصدفة بعد ارتكاب عمل عنيف، والقى 

الفيلم استحسان النقاد مع افتتاحه في أوائل أكتوبر، 
لكنه فجر اجلدل في الواليات املتحدة بسبب مخاوف 
من أنه يشجع على العنف. ووفقا ملجلة فوربس، فإن 
الفيلم أيضا هو األعلى ربحا على اإلطالق بني األفالم 
املقتبسة عن الكتب املصورة في ضوء ميزانيته التي 

ال تتجاوز 60 مليون دوالر.

7

استعرضت شركة Aspark اليابانية 
في معرض دبي األخير للسيارات نسختها 
اجلديدة من سيارة Owl الكهربائية التي 
أطلق عليها البعض اسم “البومة اخلارقة” 

لقدراتها اجلبارة.
وأت���ت ه��ذه ال��س��ي��ارة بهيكل غ��اي��ة في 
االنسيابية م��زود بفتحات كبيرة وجنح 
هوائي مميز من اخللف لزيادة ثباتها على 
السرعات الكبيرة، وأبواب ترفع إلى األعلى 

كما في سيارات المبورغيني.
ومت تدعيم هيكلها الذي يزن 1900 كلغ 
بدعائم أنبوبية من الداخل وخالئط خاصة 

م��ن املغنيزيوم وأل��ي��اف الكربون متنحه 
القوة والقدرة على حتمل الصدمات.

أما من الداخل فزودتها Aspark بقمرة 
غاية في التطور، فيها واجهة قيادة بشاشة 
كبيرة تعمل باللمس في منتصفها كما في 
سيارات “تسال”، وشاشات صغيرة على 
امل��ق��ود تظهر ال��ص��ور م��ن الكاميرات التي 
تعمل عمل امل��راي��ا اجلانبية. وأت���ت هذه 
املركبة مبحرك كهربائي جبار ق��ادر على 
زيادة تسارعها من 0 إلى 100 كلم/ساعة 
في غضون 1.69 ثانية فقط، والوصول بها 

إلى سرعة أقصاها 400 كلم/ساعة.

»البومة اخلارقة« تظهر في دبي
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شيرين تقبل يد معجب 
سويسري في السعودية

أح��ي��ت ال��ف��ن��ان��ة امل��ص��ري��ة، 
ش��ي��ري��ن ع��ب��دال��وه��اب، حفال 
غنائيا ض��م��ن ح��ف��الت موسم 
ال���ري���اض باململكة العربية 
السعودية، رفقة الفنانني راغب 

عالمة ووليد توفيق.
وأظهر مقطع فيديو متداول 
شيرين وهي توقف احلفل حني 
صعد معجب سويسري كبير 
ف��ي ال��س��ن، يحرص دوم��ا على 
ح��ض��ور حفالتها ف��ي ك��ل دول 

العالم، إلى املسرح.

وق���ام���ت ش��ي��ري��ن بتحية 
امل��ع��ج��ب وت��ق��ب��ي��ل ي���ده أم���ام 
اجلمهور، معبرة عن حبها له 
 I« :قائلة باللغة اإلجنليزية
love you«، واختتمت حديثها: 
“ربنا يستر عليك م��ن حسام 

جوزي!«.
وأض��اف��ت النجمة املصرية 
مخاطبة جمهورها: “أنا عرفت 
ح��اج��ة إم��ب��ارح إن ان��ت��وا هنا 
بتسموني شيرين احلب وانتوا 

احلب نفسه وألف شكر«.

ما مدى فعالية »فيسبوك« في اكتشاف »خطاب الكراهية«؟
ع��رض أح��دث تقرير عن تطبيق املعايير 
املجتمعية ل��� “فيسبوك” احملتويات التي 
تنتهك ه��ذه املعايير، وك��ذل��ك م��دى فعالية 

“فيسبوك” في مواجهة هذا اخلطر.
ل��ع��ل م��ن أب���رز ال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي ت��واج��ه 
“فيسبوك” هي كشف احملتوى الذي ينتهك 
املعايير والسياسات املجتمعية للموقع، قبل 
أن يدركها املستخدم، وعند النظر إلى ما يطلق 
عليه “املعدل االستباقي” لألنواع املختلفة 
من االنتهاكات، تتضح لنا طبيعة التحدي 
األكبر الذي تواجهه أوسع شبكة اجتماعية في 
العالم، بغرض احلفاظ على نظامها األساسي.

وف��ي حني أن��ه من السهل ج��دا على الذكاء 
االصطناعي أن يكتشف الصور التي تتضمن 
عريا أو إباحية أو عنفا جسديا واضحا، إال أن 

عملية تصفية بيانات ملنشورات عشوائية، 
لتحديد محتوى يتضمن خطاب كراهية أو 
تنمرا أو حت��رش��ا، تتطلب ف��ي األغ��ل��ب فهما 
للسياق، وفهما إنسانيا ألبعاد املواقف على 

اختالفها.
وال يزال “فيسبوك” يعتمد بشكل أساسي 
على التكنولوجيا، لتحديد احملتوى الضار 
احملتمل، مبشاركة بشرية في مراحل الحقة 
من عملية املراجعة، حملاولة حتديد خطاب 
الكراهية أو التنمر قبل مستخدميه. وعلى 
الرغم من أن معدل جناح الشركة في كشف 
خطاب الكراهية قد حتّسن من %52 إلى 80% 
على م��دار ال��� 12 شهرا املاضية، إال أن ذلك 
املعدل ال يزال أقل كثيرا من ذلك في محتويات 

أخرى تنتهك سياسات الشركة.

تطبيق ذكي يكشف للناس طائرات الدرون الغامضة ويحدد مصدرها!
أعلنت أكبر شركة مصنعة لطائرات 
ال��درون في العالم عن خطط إلطالق 
تطبيق جديد للهواتف الذكية يتيح 
للمستخدمني حتديد ماهية ومصدر 
الطائرات الغامضة التي حتلق في 
اجلوار. وطورت DJI، ومقرها مدينة 
شنزن الصينية، التطبيق ال��ذي لم 
ُيكشف عن اسمه، إلصداره في أوائل 
عام 2020 بانتظار موافقة اجلهات 

التنظيمية احلكومية.
ويتميز التطبيق بنطاق يبلغ نحو 
6 أميال )9.66 كم(، باستخدام شبكة 
WiFi Aware، وه��و بروتوكول 
اتصال جديد يسمح لألجهزة التي 
تدعم شبكة “واي-فاي” بالتواصل 

مع بعضها البعض.
وأع��ل��ن��ت ال��ش��رك��ة ع��ن التطبيق 
 ،Drone Enable اجلديد في مؤمتر
الذي ترعاه األمم املتحدة في مونتريال 

هذا األسبوع.
وفي حديثه مع وكالة “رويترز”، 

 :DJI ق���ال ب���رن���دان ش���ومل���ان، م��ن
»ابتكرنا حال لتحديد مصدر طائرات 

الدرون عن بعد، باستخدام ما ميتلكه 
الناس بالفعل«. ويقدم التطبيق الذكي 

أول جتربة م��ن نوعها يتمكن فيها 
الناس من مراقبة طائرات ال��درون، 
دون معدات متخصصة باهظة الثمن. 
ويستخدم شبكة “واي-فاي” لتحديد 
رقم سجل الدرون القريبة، ومطابقته 

مع املالك.
وتقول DJI إن التطبيق يوفر حال 
رائعا لألشخاص، الذين يشعرون 
بالقلق من استخدام اآلخرين لطائرات 
ال��ت��ج��س��س، ف��ي م��ح��اول��ة النتهاك 

خصوصيتهم بطرق مختلفة.
ومتثل طائرات الدرون وملحقاتها 
التابعة لشركة DJI، زه��اء 70% 
من صناعة الطائرات من دون طيار 

عامليا.
ويقول شوملان إن تطبيق الهاتف 
ال���ذك���ي س��ي��س��م��ح ل��ت��ل��ك ال��ص��ن��اع��ة 
ب��االس��ت��م��رار ف��ي النمو، دون قيود 

مشددة.

3 منور فارسية  الكشف عن والدة 
مهددة باالنقراض

كشف مسؤولون عن والدة ثالثة أشبال من 
النمور الفارسية ال��ن��ادرة، اجلمعة، في حديقة 
حيوانات لشبونة، وهي جزء من برنامج أوروبي 

لتكاثر األنواع املهددة باالنقراض.
وق���د ول���دت األش��ب��ال ال��ث��الث��ة ف��ي العاصمة 
البرتغالية في مايو، لكن لم يعلن عن هذا األمر من 

قبل.
وق��ال مدير البرنامج خوسيه دي��اس فيريرا: 
“شهدت كل حدائق احليوانات املشاركة في هذا 
البرنامج بشكل سنوي حاالت والدة لهذه األنواع، 

لكنها احلالة األولى التي حتصل في لشبونة منذ 
سبع سنوات«.

وحتى منتصف القرن العشرين، ك��ان النمر 
الفارسي منتشرا على نطاق واس��ع في املناطق 
اجلبلية عبر القوقاز، لكن أعداده انخفضت بشكل 
كبير، حتى أنه اختفى متاما في بعض املناطق، 
ويعود السبب في ذلك بشكل أساسي إلى النشاطات 

البشرية.
وأطلق برنامج إلع��ادة تكاثر هذه السنوريات 

إلى القوقاز في العام 2016.


