
 Geriatrics &« ن��ش��رت صحيفة
 »Gerontology International
مقاال يحذر فيه الباحثون من استخدام 
أطقم األسنان ملا لها من تأثيرات جانبية 

خطيرة على الصحة. 
فقد توصل علماء من الكلية امللكية 
في لندن إلى أن أطقم األسنان البديلة 
تهدد مستخدميها مبرض سوء التغذية، 
ألنها تسبب نفس املشاكل التي يعاني 
منها من فقد أسنانه كليا وال يستخدم 
البدائل، ففي احلالتني يتسبب سوء 
التغذية في إضعاف عضالت وعظام 
ال��ف��ك مم��ا ي���ؤدي إلص��اب��ات وك��س��ور 

خطيرة.

وقال وائل صّباح أحد واضعي هذه 
الدراسة العلمية، إن »كفاح األخصائيني 
في مجال طب األسنان والصحة منصب 
إلى يومنا هذا على اإلصابات الناجمة 
عن س��وء التغذية، وسعيهم إليصال 
فكرة الغذاء السليم املتوازن وإيضاح 

دور األسنان في مشاكل الشيخوخة«.
وشملت ال��دراس��ة أكثر م��ن 1800 
شخص، يبلغ متوسط أعمارهم 62 
عاما، مت تقسيمهم إلى ثالث مجموعات: 
األولى ألشخاص ال يزالون ميلكون 20 
سنا، ومجموعتني أخريني ملن فقدوا 
أسنانهم ويستخدمون األطقم البديلة، 

أو من فقدوها وال يستخدمون األطقم.
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»تويتر« يسمح للمستخدمني 
بإدماج التغريدات بشكل أيسر

قالت شركة تويتر  أول أمس إنها ستضيف زرين من شأنهما 
أن يسمحا للمستخدمني برؤية وإضافة تغريدات جديدة ألخرى 

موجودة بالفعل على نفس املوضوع بشكل أيسر.
وبهذه اخلاصية اجلديدة لم يعد املستخدمون،الذين يكتبون 
سلسلة تغريدات لكتابة موضوع أطول، بحاجة لرد أطول على 

تغريدات سابقة كتبوها.
وهذا أحدث مثال لتغيير موقع التواصل االجتماعي خاصية 
أو إضافة خاصية جديد بعد مراجعة رد الفعل للحفاظ على 
التواصل مع مستخدميه الفعالني الذين يتجاوز عددهم 300 

مليون شخص شهريا.
وكانت تويتر قد زادت الشهر املاضي فقط احلد املسموح به 

حلروف التغريدات من 140 إلى 280 في تغيير رئيسي.

أطقم األسنان لها تأثيرات  خطيرة على الصحة

اكتشاف أكبر ورم في العالم 
في قلب شاب أميركي

بعد أن عانى من ألم غريب في صدره امتد لسنوات، اكتشف 
األطباء أكبر ورم في العالم في قلب شاب أميركي يبلغ من العمر 
32 عاما. وعانى الشاب، ويدعى جاك كوهني، من ألم غريب في 
صدره على مدار سنوات، وهو ما شخصه األطباء بأنه يرجع 

إلى انخفاض حاد في ضغط الدم.
ولكن بعد أن مت فحصه بأشعة الرنني املغناطيسي، اكتشف 

األطباء وجود ورم بحجم كرة التنس في قلب الشاب.
وطبقا لصحيفة »دايلي ميل« البريطانية، خضع الشاب 
لعملية قلب مفتوح من أجل إزال��ة هذا ال��ورم النادر قبل ستة 

أشهر.
وق��ال الشاب إنه عانى من ضيق التنفس وثقل غريب في 
صدره عند ممارسة الرياضة، ووصف له األطباء بعض األدوية 

للتغلب على هذه احلالة.
ولكن بعد خضوعه ألشعة الرنني املغناطيسي، أكتشف 

إصابته بهذا الورم النادر للغاية.

أقدم الفقاريات احلية 

ذكر موقع مجلة »نيوزويك« األميركية أن 
باحثني من الدمنارك عثروا على ما ُيعتقد أنه 
أق��دم الفقاريات احلية، وهي سمكة قرش من 
فصيلة غرينالند، تسبح في مياه شمال احمليط 
األطلسي ال��ب��اردة، حيث يعتقدون أن عمرها 

يبلغ نحو 512 عاماً.
وأوض��ح املوقع أن ه��ذا النوع من أسماك 
القرش ينمو بوتيرة سريعة تصل إلى حوالي 
سنتيمتر واحد في السنة، موضحاً أن العلماء 
وجدوا أنثى قرش يبلغ قياسها حوالي 18 قدماً 
)حوالي 520 سنتيمتراً(، إذ يبدو من الواضح 

أنها عاشت بضعة قرون من التاريخ.

وأش���ار امل��وق��ع األميركي إل��ى أن العلماء 
استخدموا تقنية التأريخ باإلشعاع الكربوني 
لتحليل ع��دس��ة ع��ني 28 م��ن أس��م��اك ق��رش 
غرينالند، مضيفاً أن دراسة سابقة قد توصلت 
إلى أن أق��دم سمكة قرش يبلغ عمرها حوالي 
392 عاماً وبنسبة كبيرة من التأكد أن عمرها 

يتراوح بني 272 و512 عاماً.
وأردف أنه في حال ثبوت صحة البيانات، 
فإن سمكة قرش التي عثر عليها ستكون قد 
ع��اش��ت ف��ي حقبة العالم اإلي��ط��ال��ي الشهير 
غاليليو، وكذلك قبل حتى وصول املستوطنني 

الهولنديني إلى مدينة نيويورك األميركية.

وأفاد نفس املصدر أن متوسط عمر نضج 
سمك ق��رش غرينالند يبلغ 156 عاماً، وقد 
يحصل أيضاً في سن الشباب )134 عاماً(، 
فضالً عن أنه ال ُيعرف الكثير عن هذا النوع من 
املخلوقات. وفي سياق متصل، تتنقل قروش 
غرينالند في بحار القطب الشمالي وشمال 
احمليط األطلسي م��ن ش��رق كندا إل��ى غرب 
روسيا. لكن في سنة 2013 رصدت غواصة 
بحثية في أعماق البحار سمك قرش غرينالند 

بطول 12 قدماً في خليج املكسيك، متتلك أنفاً 
صغيراً مستديراً وعيوناً صغيرة وبلون بشرة 
رمادية أو سوداء. باإلضافة إلى أنها من النوع 

شديد االفتراس. ومن املعروف أن أسماك قرش 
غرينالند تتواجد بكثرة في شمال األطلسي 
والقطب الشمالي خاصة من ش��رق كندا إلى 

غرب روسيا، إذ ترصدها في بعض املناسبات 
روبوتات في أعماق البحر كما هو احلال في 

خليج املكسيك.
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 في الصـميم
توجيهات عليا ل��ل��وزارة للعمل ب��روح الفريق ودع��م عجلة التنمية 
ومحاربة الفساد.. واختيار  عناصر شابة ونظيفة في الوزارة حتما سيحقق 
نسبة جيدة من اإلن��ت��اج.. ظاهر التشكيل ومن حيث املبدأ يوحي بانهم 
قادرون -  بإذن الله - على تنفيذ اخلطة املعتمدة.. بعض النواب املعارضني 
ليس لديهم فهم مل��واد الدستور ويتطلعون إل��ى زي��ادة شعبيتهم فقط.. 
وفق الدستور فإن محاسبة أي وزير حسب أفعاله في وزارته بعد القسم 

واحلبايب يريدون احملاسبة على أعمال الوزارة السابقة.. 
ضيعوا صيدهم بعجهم!!

sailaant7@   عبدالعزيز بن مقرن

ً #قمه القدس كلنا للقدس أهالً كلنا للقدس عزاً ونصرا

BAW   @bawq811

#اصير مرتاح ملا.. يصلح املسلمون حالهم..ولو متسكوا بحبل الله 
لن يضلوا أبدا...صلوات ربي وسالمه عليك يارسول الله

kuwatiasyl@  حب الوطن

وزارة االسكان اعطتنا وعود بأن هناك وفي منتصف الصحراء 
سوف تكون مدينة منوذجيه متكاملة اخلدمات ومن ماشجعنا هو 
اطللالق اسم غالي على جميع الكويتيون ولم نرى شي على ارض 

الواقع  #مدينه صباح االحمد تنادي

Ebdowy  @artest25

#مدينه صباح االحمد تنادي املدينة صارت للوزراء واالعضاء 
الذين يدورون التصوير وينب من خالل زيارة للمدينة بأنهم يعملون 

ولكن مجرد وعود

أطقم األسنان لها تأثيرات جانبية خطيرة

رحلة سياحية إلى الفضاء على منت كبسولة!
جن��ح��ت ب��ل��و أوري���ج���ني، ش��رك��ة السياحة 
الفضائية اململوكة من قبل جيف بيزوس، في نقل 
الكبسولة القابلة إلعادة االستخدام للمرة األولى. 
 Crew Capsule« ووص��ل��ت ك��ب��س��ول��ة
2.0« املدار وعادت إلى األرض مع وجود دمية 
 Mannequin« اختبار بداخلها يطلق عليها
Skywalker«. وتشمل املقصورة الداخلية 
مقاعد لستة مسافرين، إلى جانب نوافذ كبيرة 
تتيح نظرة ثاقبة إلى الفضاء، وتقلل %92 من 
الضوء املرئي، ما مينح ميزة الرؤية اجليدة »مثل 

الزجاج«، وفقا ملا ذكرته بلو أوريجني.
وانطلقت كبسولة السياحة الفضائية من 
موقع اإلط��الق في بلو أوريجينغرب تكساس، 
حيث اختبرت الشركة أحدث نسخة من الصاروخ 

.»New Shepard« القابل إلعادة االستخدام
وفي أكتوبر املاضي، قال بيزوس إن الشركة 
ستأخذ السياح إلى امل��دار »خالل األشهر ال� 18 
املقبلة«. ول��م تنشر الشركة أي تفاصيل عن 
الرحلة السياحية إل��ى الفضاء أو حتى أسعار 
التذاكر، مع اضطرار املهتمني لالنتظار حتى تكمل 

الشركة اختباراتها.

ويوضح شريط الفيديو الذي يصور حلظات 
اإلط��الق، انفصال الكبسولة عن الصاروخ في 
املدار ومن ثم هبوطه عموديا على منصة اإلطالق، 
وبعد وقت قصير، تظهر الكبسولة وهي تعود 
باجتاه األرض قبل الهبوط في صحراء والية 

تكساس. وصرحت بلو أوريجني، أنه باإلضافة 
إلى مشاركة الدمية في الرحلة الفضائية التي 
استمرت 10 دق��ائ��ق، نقلت الكبسولة حمولة 
جتارية وبحثية وتعليمية. وتوفر الكبسولة 15 

مترا مكعبا من املساحة.

500 عام العثور على حيوان حي يزيد عمره على 

كبسولة بلو أوريجني
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