
ت���ؤدي أم����راض ال��ق��ل��ب إل��ى 
ال���وف���اة ف��ي م��ع��ظ��م األح��ي��ان، 
خصوصا ملن تزيد أعمارهم عن 
50 عاما، لكن هناك تقديرات 
تشير إلى أن ماليني األشخاص 
يعيشون ب��أم��راض وع��وام��ل 
تسبب أم���راض القلب دون أن 
يشعروا بها، أو يقوموا بإجراء 
أي ف��ح��وص��ات ل��ل��ق��ل��ب على 

اإلطالق. 
وه��ن��اك م��ؤش��رات معروفة 
على أمراض القلب، مثل اإلصابة 
بألم في الصدر أو ع��دم القدرة 
على رف��ع ال���ذراع، إال أن هناك 
عالمات أخرى »خفية« ال يدركها 
املرء وال يتوقع أن تكون مؤشرا 
على اإلص��اب��ة ب��ه��ذا ال��ن��وع من 
األم��راض، بحسب ما ذكر موقع 
»نيوز ميديكال اليف ساينس« 
الطبي بناء على آراء أخصائيني 

وأطباء.
تورم القدم

ق���د ي���ك���ون ض��ي��ق احل����ذاء 
على ال��ق��دم أو مالحظة وج��ود 
انتفاخ في القدمني مؤشرا على 
وج��ود مشكلة في القلب، وهذا 
ق��د ي��ح��دث نتيجة لتباطؤ في 
الدورة الدموية، أي يصبح تدفق 
الدم من القلب أبطأ، وكذا احلال 
مع عودة الدم إلى القلب. وعند 
ظهور مثل هذه األعراض، ينصح 
األط���ب���اء ب���ض���رورة احل��ص��ول 
على اس��ت��ش��ارة طبية وإج��راء 
الفحوصات الضرورية للتحقق 

من سالمة القلب.
مشكالت جنسية

في ال��رج��ال، ميكن أن يكون 
ضعف االنتصاب مؤشرا قويا 
ملشاكل في القلب، ويحدث هذا 
عندما ال تتلقى األوعية الدموية 
الدقيقة التي تغذي »املنطقة 
احل��س��اس��ة« م��ا يكفي م��ن ال��دم 

للحفاظ على االنتصاب.
 آالم في مناطق أخرى

قد يظهر األلم املرتبط مبشاكل 
ال��ق��ل��ب ف��ي أم��اك��ن أخ���رى غير 
الصدر، مثل الكتفني والذرعني 

والفكني والرقبة.
صعوبة القيام باملهام البدنية

تعتبر املعاناة أثناء تنفيذ 
املهام البدنية البسيطة عالمة 
واض��ح��ة ع��ل��ى وج����ود ضعف 

ف��ي اجل��ه��از ال��دم��وي، فقد يجد 
امل����رء ص��ع��وب��ة ف���ي التنفس 
أثناء صعود السلم، أو يشعر 
باحلاجة إلى الراحة كثيرا أثناء 
قيامه بالتمارين الرياضية، 
وهذه األم��ور كلها قد تشير إلى 
انخفاض في ق��درة القلب على 
تزويد العضالت بتدفق كاف من 

األكسجني.
ضعف الذاكرة

قد يشير االرتباك والتفكير 
امل��ش��وش إل��ى أن دم��اغ امل��رء ال 
يتلقى كمية ك��اف��ي��ة م��ن ال��دم 
وب��ال��ت��ال��ي مشكلة ف��ي عضلة 
ال��ق��ل��ب. وإن ت��رك ه��ذا األم��ر من 
دون معاجلة، فقد ي��ؤدي ذلك 
إلى إحل��اق ضرر خطير بخاليا 
الدماغ ويؤدي بالتالي إلى فقدان 

الذاكرة، فضال عن تضرر القلب.

خاض صياد من مدينة هيوسنت جتربة 
نادرة لم يكن يحلم بها أو يتوقعها عندما 
ذه��ب إل��ى صيد السمك ف��ي ج���دول مائي 
صغير بالقرب من منطقة كوبرفيلد باليس 

شمال غربي مقاطعة هاريس. 
فعندما أخ��رج الصياد تشيس ماكري 
السمكة التي اصطادها من جدول »النغام 
كريك«، في والية تكساس، وجد أن هناك 
مخلوقا آخر يطالب بها.. وليس أي مخلوق، 
إذ كانت أفعى ضخمة قد سبقته إلى السمكة 

على ما يبدو.
ونشر تشيس لقطات فيديو للسمكة 
التي اصطادها مع األفعى العمالقة العالقة 

بها، على حسابه في موقع فيسبوك.
وأظ��ه��رت اللقطات األفعى وق��د غرزت 
أنيابها في السمكة والتفت حولها، بحيث 
ب��ات من الصعب على تشيس أن يحصل 
عليها بسهولة. وق��ال تشيس إن��ه اضطر 
إلى استخدام سكينه للحصول على سمكته 
وإب��ع��اد أنياب األفعى عنها، موضحا أن 

األفعى أصيبت بجروح بسبب السكني.
وق��ال إنه اضطر في نهاية املطاف إلى 
التخلي عن السمكة، حتى بعد أن انتزعها 

من أنياب األفعى.
 وهذه ليست املرة األولى التي يتنافس 
فيها صياد مع مخلوق آخ��ر، وفقا ملوقع 

فوكس نيوز اإلخباري.
ففي يونيو املاضي، متكن طاقم رحلة 
صيد مستأجرة في كولومبيا البريطانية، 
ف��ي ك��ن��دا، م��ن تصوير ح��وت قاتل يتجه 

مباشرة إلى القارب، بعد أن متكن من صيد 
سمكة سلمون عمالقة بواسطة سنارته.

وقال كال روبنسون، قائد فريق »بالك 
فيش ش��ارت��رز«، في بيان »لقد ك��ان يوما 
رائعا.. لم يسبق لي أن رأيت شيئا من هذا 

القبيل«.
وأظهرت لقطات نشرت على فيسبوك 
ص��ي��ادا وه���و يسحب سمكة السلمون 
الضخمة من فضيلة »تشينوك« من املياه 
قبالة منطقة »برينس روبرت« فيما يسرع 

حوت أورك��ا القاتل نحو السمكة محاوال 
احلصول عليها بدوره.

وظ���ل احل���وت ال��ق��ات��ل��ة ي��ط��ارد سمكة 
السلمون فيما الصياد ي��ح��اول سحبها 
بسرعة، وجنح الصياد بالفعل في احلصول 
على ج��زء من سمكة تشينوك، التي قدر 
روبنسون وزنها بحوالي 15 كيلوغراما، 
وتبني الحقا أن كل ما حصل عليه الصياد 
هو رأس السمكة، فيما استولى احلوت 

أوركا على اجلزء األكبر منها.

4 قتلى جزائريني في حادث
أليم خالل احتفاالت الفوز

لقي 4 جزائريني مصرعهم وأصيب 8 آخرون 
بحادث انحراف شاحنة خ��الل احتفاالت فوز 
منتخب اجلزائر، وتأهله إلى نهائي أمم أفريقيا، 
األحد.  ووقع احلادث إثر انحراف شاحنة كانت 
تقل مشجعني بسيدي عبد العزيز بوالية جيجل، 
شرقي ال��ب��الد، وف��ق م��ا نقلت صحيفة النهار 

اجلزائرية.
ونقل الضحايا إلى مستشفى مجدوب السعيد 
بالطاهير وبشير منتوري بامليلية، حسب 

الصحيفة.
ووصفت الصحيفة احلادث باألليم مع عبارة 

»ربي ارحمهم« في إشارة إلى القتلى.
يشار إل��ى أن احتفاالت جزائرية صاخبة 
أعقبت تأهل »محاربي الصحراء« إلى نهائي أمم 
أفريقيا للمرة األول��ى منذ 29 عاما، وهي املرة 

األولى خارج األراضي اجلزائرية.
 وتغلب منتخب اجلزائر 2-1 على نيجيريا 
في نصف النهائي مبلعب القاهرة الدولي، في 
وقت متأخر األحد بهدف رائع في الوقت القاتل 

للنجم رياض محرز.
ويخوض محاربو الصحراء املباراة النهائية 

أمام على امللعب ذاته في 19 يوليو اجلاري.

كشفت دراس����ة ح��دي��ث��ة أن 
احلياة بأسلوب صحي، مع اتباع 
ن��ظ��ام غ��ذائ��ي ج��ي��د، ومم��ارس��ة 
تدريبات بدنية بشكل منتظم، 
قد تساعد في تبديد أثر القابلية 

الوراثية لإلصابة باخلرف. 
ووج�����دت ال����دراس����ة، ال��ت��ي 
ُن���ش���رت ف���ي دوري�����ة »غ��ام��ا« 
الطبية، األحد، إن خطر اإلصابة 
باخلرف تراجع بنسبة 32 في 
املئة لدى األشخاص الذين لديهم 
استعداد وراثي كبير، إذا التزموا 
بأسلوب حياة صحي، باملقارنة 
م��ع ه���ؤالء ال��ذي��ن ل��م يكن منط 
حياتهم صحيا، وفق »رويترز«.

وزاد اح���ت���م���ال اإلص���اب���ة 
باخلرف بواقع 3 مرات تقريبا 
ل��دى األش��خ��اص ال��ذي��ن لديهم 
استعداد وراث��ي كبير وأسلوب 
حياتهم غير صحي، باملقارنة 
مع األشخاص الذين يقل لديهم 
االستعداد الوراثي لهذا املرض، 

كما أن أسلوب حياتهم صحي.
وقالت إلزبيتا كوزما الباحثة 
في جامعة إكستر البريطانية، 
التي شاركت في ال��دراس��ة، إن 
»نتائجنا مثيرة لالهتمام ألنها 
تثبت أن بإمكاننا القيام بشيء 
في محاولة لتحييد استعدادنا 

الوراثي لإلصابة باخلرف«.
وت���ق���ول م��ن��ظ��م��ة ال��ص��ح��ة 
العاملية إن مرض اخلرف يؤثر 
على نحو 50 مليون شخص 
على مستوى العالم، مع حدوث 

نحو عشرة ماليني حالة جديدة 
سنويا، وهو رقم من املتوقع أن 

يزيد ثالث مرات بحلول 2050.
وقال ديفيد لويلني، وهو من 
جامعة إكستر أي��ض��ا، إن هذه 

ال��ن��ت��ائ��ج حت��م��ل رس��ال��ة مهمة 
تقوض ما وصفه »ب��أن اخلرف 

قدر«.
وأض�����اف: »ب��ع��ض ال��ن��اس 
يعتقدون أنه ال مفر من إصابتهم 

ب��اخل��رف بسبب جيناتهم... 
ول��ك��ن رمب��ا تستطيع تقليص 
خطر إصابتك باخلرف بشكل 
كبير بأن تعيش أسلوب حياة 

صحيا«.

 أفعى ضخمة »تطالب بحقها«
من صياد السمك

مؤشرات »خفية« تدل على مشكالت قلبية

3 أمور تبعد »املرض املخيف« »اخلرف ليس قدرًا«.. 

قد يكون مستقبل السالحف 
البحرية ف��ي واح���دة م��ن أهم 
م��ن��اط��ق ال��ت��ك��اث��ر ف��ي ال���رأس 
األخضر مظلما بسبب ظاهرة 
االحتباس احلراري أو ما يسمى 

أحيانا »االحترار العاملي«. 
وم�����ن امل����ع����روف ع��ل��م��ي��ا 
أن حت��دي��د ج��ن��س السالحف 
ال��ب��ح��ري��ة ي��ت��م ح��س��ب درج��ة 
ح����رارة بيئتها أث��ن��اء فترة 
اح��ت��ض��ان ال��ب��ي��ض، إذ تنتج 
اإلن����اث ع��ن��دم��ا ت��ك��ون درج��ة 
ح����رارة أع��ل��ى م��ن 31 درج��ة 

مئوية.
وب��ح��س��ب دراس����ة علمية 
نشرت مؤخرا، فإنه حتى إذا 
مت ك��ب��ح ج��م��اح »االح��ت��ب��اس 
احل�������راري« وجن����ح ال��ع��ال��م 
ف��ي خفض درج���ات احل���رارة، 
ف��س��ت��ك��ون نسبة اإلن����اث من 
السالحف البحرية، بحلول 
ع��ام 2100، ح��وال��ي 99.86 

في املئة.
واألس��وأ من هذا أيضا، أنه 
إذا استمرت ظاهرة االحتباس 
احل��راري في مسارها احلالي، 
فلن ينجو 9 من كل 10 سالحف 
أثناء في فترة حضانة البيض 
ب��س��ب��ب »درج������ات احل����رارة 

املرتفعة الفتاكة«.

وق��ال��ت األس��ت��اذة بجامعة 
إك���س���ت���ر ل����وس����ي ه���وك���س 
»ت��س��ت��ض��ي��ف ج����زر ال����رأس 
األخ���ض���ر واح�����دة م���ن أك��ب��ر 
م���ج���م���وع���ات ال��ت��ع��ش��ي��ش 
للسالحف الضخمة في العالم، 
وتستحوذ على ما يصل إلى 15 
في املئة من إجمالي التعشيش 
ال��ع��امل��ي«. وأض���اف���ت »نحن 
نقدر أن 84 في املئة من فراخ 
السالحف حاليا هي من اإلناث، 
وأن ارت��ف��اع درج��ات احل��رارة 

سيزيد من هذه النسبة«.

 وأوض���ح���ت أن����ه ف���ي ظل 
»سيناريوهات التغير املناخي 
ال��ث��الث��ة ف��ي دراس��ت��ن��ا، فإنه 
ب��ح��ل��ول ع���ام 2100 ستكون 
نسبة اإلن��اث من إجمالي فراخ 
السالحف أكثر من 99 في املائة، 
وفي ظل انبعاثات متوسطة أو 
عالية، ال ميكن أن يكون هناك 

ذكور على اإلطالق«.
م��ن ناحيتها قالت املؤلفة 
ال��رئ��ي��س��ي��ة ل��ل��دراس��ة كلير 
تانر »م��ا أدهشنا هو كيف أن 
سيناريو االنبعاثات املنخفضة 

ل���ه آث�����ار ض�����ارة ع��ل��ى ه��ذه 
ال��س��الح��ف.. ه��ذا ي��دل على أن 
الوقت قد حان اآلن للعمل على 
تغير املناخ قبل ف��وات األوان 
ملنع حدوث التقديرات الواردة 

في هذه الدراسة.«
وك���ان ال��ب��اح��ث��ون ن��ش��روا 
نتيجة دراستهم والتوقعات 
املستقبلية في دورية »سلسلة 
ت���ق���دم ال��ب��ي��ئ��ة ال��ب��ح��ري��ة« 
والتوقعات بشأن السلوكيات 

احلالية لتكاثر السالحف.
ويأمل الباحثون أن تتكيف 

السالحف البحرية مع سلوكها 
ال��ط��ب��ي��ع��ي م��ع االرت���ف���اع في 
درج��ات احل���رارة، بحيث أنها 
إما أن تتزاوج في فترات أكثر 
ب��رودة من السنة، أو تستخدم 

مناطق مظللة للتعشيش.
وقالت هوكس إن االنتقاء 
الطبيعي مييل إل��ى أن تلجأ 
ال��س��الح��ف إل����ى أح����د ه��ذي��ن 
اخل��ي��اري��ن، لكن ف��ت��رة العمر 
ال��ط��وي��ل��ة ل���ه���ذه ال��س��الح��ف 
وسرعة التغير املناخي ستعني 
ب��ال��ض��رورة أن��ه��ا ل��ن تتطور 

بسرعة كافية.
يشار إلى أن حوالي 85 في 
امل��ئ��ة م��ن أع��ش��اش السالحف 
البحرية ف��ي ال���رأس األخضر 
موجودة بالفعل في منطقة »بوا 
فيستا«، حيث تكون درج��ات 

حرارة احلضانة أبرد.
ب����اإلض����اف����ة إل�����ى ذل����ك، 
ليس واض��ح��ا ك��م م��ن الوقت 
سيستغرق عدد السالحف في 
ال��ت��راج��ع واالن��خ��ف��اض إذا ما 
توقف تفقيس الذكور، ألن فترة 
القدرة التناسلية لدى الذكور 
غير معروفة، لذلك قد يستمر 
الذكور األكبر سنا في التكاثر 
لعدة سنوات بعد توقف الذكور 

اجلدد عن الفقس.

االحتباس احلراري »يختار« السالحف اإلناث.. 
ويقضي على الذكور

alwasat.com.kw

دراسة: االبتعاد عن هذه العادات يقلل خطر اإلصابة بالزهامير
أش��ارت أبحاث حديثة إلى أن اتباع منط حياة 
صحي ميكن أن يقلل م��ن خطر اإلص��اب��ة مبرض 
ألزهامير، أو غيره من أشكال اخل��رف، حتى لو 
كان لدى الشخص استعداد جيني يزيد من خطر 

اإلصابة بهذه األمراض. 
واستخدم الباحثون اإلجنليز لهذه الدراسة 

البنك احليوي البريطاني )بايو بنك( لدراسة قرابة 
200 ألف شخص، في سن 60 أو أكبر.

وك��ان األش��خ��اص ال��ذي��ن يعانون م��ن مخاطر 
وراث��ي��ة عالية ويتبعون ع���ادات صحية سيئة، 
أكثر عرضة بثالثة أضعاف لإلصابة باخلرف من 
األشخاص الذين لديهم مخاطر وراثية منخفضة، 

ويتبعون ع���ادات صحية ج��ي��دة، وف��ق م��ا ذك��رت 
»األسوشييتد ب��رس«.  وبغض النظر عن مقدار 
املخاطر اجلينية التي يتعرض لها الشخص، 
فإن اتباع نظام غذائي جيد، وممارسة التمارين 
الرياضية، واالعتدال في استهالك الكحول، وعدم 

التدخني، يجعل اخلرف أقل احتماال.
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سرق 4 أوالد سيارة رباعية الدفع، وترك 
أحدهم رسالة لعائلته، قبل أن يتم ضبطهم 
بعيدا جدا عن املنزل بعد ما يشبه املطاردة 

مع الشرطة. 
واج��ت��از األوالد مسافة أل��ف كيلومتر 
بالسيارة في املناطقة الريفية النائية في 
أس��ت��رال��ي��ا، إل��ى أن أمسكت بهم الشرطة، 

بحسب ما أفاد مسؤولون.
واألوالد األرب��ع��ة ص��ب��ّي ف��ي ال��راب��ع��ة 
عشرة من العمر، واثنان آخ��ران في الثالثة 
عشرة، وفتاة في العاشرة من العمر، وقد 

انطلقوا في رحلتهم ه��ذه، السبت، بعدما 
جمعوا املال ووضعوا معّدات صيد السمك 
ف��ي س��ي��ارة إلح��دى عائالتهم أخ��ذوه��ا من 
بلدة روكهامبتون الساحلية، ف��ي والي��ة 

كوينزالند.
وترك أحد األوالد رسالة لعائلته أبلغهم 

فيها عن مخططاته.
وأف����ادت ش��رط��ة ك��وي��ن��زالن��د ع��ن رص��د 
السيارة في وقت مبكر من صباح األحد في 
بلدة بانانا، حيث يعتقد أن األطفال سرقوا 

وقودا قبل التوّجه جنوبا.

وعثر على املركبة مساء األحد بالقرب من 
مدينة غرافتون، في والية نيو ساوث ويلز 
املجاورة، على بعد 11 ساعة بالسيارة من 

روكهامبتون.
واضطرت الشرطة إلى محاصرة املركبة 

بعدما رفض األطفال اخلروج منها.
ولم يتّضح أّي منهم توّلى القيادة، لكن 
الشرطة ترّجح أن يكونوا قد تناوبوا على 

ذلك األمر.
وقد فتحت الشرطة حتقيقا في عّدة جنح 

منسوبة إلى األطفال خالل رحلتهم هذه.

4 أوالد في سيارة مسروقة.. ورسالة 
قبل رحلة األلف كيلومتر


