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سالمة القلب تبدأ من األسنان
لندنـ  سي. ان. ان: تقول دراسة بريطانية 
إن إهمال غسل األسنان ملرتني يوميا ال يؤثر 
فقط على صحة األسنان أو اللثة فحسب بل 
ان تأثيـــره البالغ قد يؤثر حتى على صحة 

القلب.
والحظت الدراسة العلمية، التي نشرت في 
الدورية الطبية البريطانية اجلمعة، ارتفاعا 
بنسبة 70% مبخاطر اإلصابة بأمراض القلب 
بني األفراد الذين يهملون نظافة الفم، مقارنة 

بالفئة التي تغسل أسنانها مرتني يوميا.
وتضيف هذه اخلالصة إلى بحوث قائمة 
تظهر ان اإلغفال عـــن نظافة هذا اجلزء من 
اجلســـم، يقود إلى متاعب صحية، تتضمن 
التهابات ميكن أن تؤدي النسداد الشرايني.

وتشدد الدراسة على أن مخاوفنا بشأن 
إهمال نظافة األسنان يجب أال تقتصر على 
اخلوف من إصابتها بالتســـوس أو اإلصابة 

باالصفرار أو إصابـــة اللثة بأمراض بل قد 
تكون خطيرة وذات نتائج وخيمة.

وفي هذه الدراسة، حلل باحثون من جامعة 
لندن بيانات من مسح صحي اسكتلندي، نظر 
في إجابات 11 ألف شـــخص بالغ على أسئلة 
متعلقة بالتدخني، واألنشطة البدنية ومنط 
صحة الفم - ويتضمن ذلك عدد الزيارات إلى 

طبيب األسنان ومرات غسلها في اليوم.
كما تناول البحث التاريخ الطبي لألفراد 
وعائالتهم باإلضافة إلى ضغط الدم وعينات 

طبية أخرى.
وقال نحو 71% من املشاركني إنهم يغسلون 
أسنانهم مرتني يوميا، وأشار 62% منهم إلى 
زيارتهم لطبيب األسنان مرتني سنويا، أما 
الفئة التي أغفلت صحة وتنظيف الفم ارتفعت 
بينهـــم مخاطر اإلصابة بأمراض القلب، كما 
جاءت فحوصات االلتهابات بينهم إيجابية.

صحتك

د.سعاد الصباح

الرسالة الخامسة واألربعون
يا حفيدي الغالي،

أهال بك معنا، يا أحلى قادم، ويا أغلى 
األسماء

ُد احلياة، ويستمرُّ النهُر الكبيُر  لك تتجدَّ
فق، وتزداد شجرة مبارك الكبير ُغصنا  بالتدَّ

جديدا، وزهرة طيبة العبير.
لقـــد أطلقنا عليك اســـم جّدك العظيم 
عبداهلل املبـــارك الذي مأل تاريَخ الكويت 
ُنباًل، وشجاعة، وفروسية، ورفع اسمها 

عاليًا في كلِّ مكان.
انت اآلن في املهد، وال تعرُف من أنَت؟ 
ِة شجرة كرمية تنتمي؟ ومن هو  وإلى أيَّ

ك عبداهلل املبارك؟ جدُّ
لكّنك حني يشتدُّ عوُدك، وتتّسُع ثقافُتك، 

وتقرأ تاريخ الكويت،
ستكون فخورًا بأن حتمل اسم الرجل 
الذي ترك بَصماِتِه علـــى ُتراب الكويت، 
تها، واســـتقرارها  واعطاها مجَدها، وعزَّ

الوطني.
ك حتمُل هذا االســـم الكبير، فأنت  وألنَّ
ُمطالٌب في املستقبـــل بأن حُتــافظ على 
هذا امليـــراث الغنّي، وتضيَف إلى بريقِه، 
بريق عْلِمـــَك، وثقافِتــــــَك، وُطُموحــَِك 

الشخصــي.
ا ننتظـــر إطاللَتَك منُذ  وبعُد.. فقد ُكنَّ

زمن طويل،
وها أنـــت قد وصلَت لتحمـــل الراية، 

وتضيء القناديل في البيت امُلباركّي..
فأهاًل وســـهاًل بك، فـــي عيوننا وفوق 

أهدابنا.
وألـــف مبروك ألَبوْيَك احلبيبني الّلذين 
قّدما لنـــــا أجمـــل هديــــــة كنـــا نحلم 

بهـــا.
أدعـــو اهلل أن يفرش دربـــك بالفرح، 
واألزهار والرياحني وأن يجعلك من السعداء 

والناجحني، وطويلي األعمار.

بقلم: د. سعاد الصباح

للترويج إلعالن في الواليات المتحدة األميركية

مخرج مصري يدعو كويتيات وعربيات الرتداء البيكيني داخل مكتبه في حولي
مفرح الشمري

علمت »األنباء« ان مخرجا مصريا مقيما في الكويت تعرض الى مواقف محرجة للغاية 
حيث قوبل طلبه من فتيات كويتيات وعربيات من شمال أفريقيا بارتداء لباس البحر )املايوه 
البكينــــي( بإلقاء أكواب املياه في وجهه مرددات املثل الشــــهير »اقعد عوي واتكلم عدل«! 
مصادر مطلعة قالت لـ »األنباء« ان املخرج الذي يتقمص شخصية املخرج الشهير الراحل 
يوسف شاهني طلب من العاملني في مكتبه بـ »حولي« احضار عدد من الفتيات اجلميالت 
من مختلف اجلنسيات وذلك للمشاركة في إعالن ينوي تصويره خاص بخدمة إلكترونية 
حديثة سيعرضه في الواليات املتحدة األميركية، وقد لّبى العاملون في مكتبه طلبه وقاموا 
بإحضــــار العديد من الفتيات اجلميالت كانت من ضمنهن كويتيات حيث التقاهن املخرج 

وقال لهن »أنا راح أعمل منكن جنوما وحتكونوا من أشهر فنانات هوليوود« الشيء الذي 
جعل تلك الفتيات يطرن من الفرحة ولكن فرحة مامتت بعد ان صدمن من طلبه بالوقوف 
أمامه وااللتفاف ميينا وشــــماال ومن ثم عرض عليهن »مايوها« الرتدائه حتى يختار من 
تشــــاركه في تصوير اإلعالن، األمر الذي أذهل الفتيات الالتي كن يعتقدن انهن وقعن في 
مقلب للكاميرا اخلفية ولكن بعدما أكد املخرج حقيقة األمر وانه يتحدث بجدية معهن رددن 
عليه بشــــكل سريع بتوجيه الشتائم والسباب وقذفه باملشروبات الباردة التي قدمها لهن 
وخرجن وهن في حالة عصبية شــــديدة من طلبات هذا املخرج »الفلتة«! يذكر ان املخرج 
املتقمص لشخصية املخرج يوسف شاهني سبق له التعاون مع مطرب شاب كويتي صور 

له اغنية في ألبومه ومن املتوقع عدم عرضه الحتوائه على عدة مشاهد مثيرة!


