
أعلن متحف قطر الوطني، أول أمس، أنه 
سيفتتح صاالت العرض الدائمة في األول 
م��ن أكتوبر املقبل، ليستضيف معارض 
عدة منها معرض )روائ��ع الشرق القدمي: 
مقتنيات من مجموعة الصباح( الذي يستمر 

حتى الثالث من يناير القادم.
وذك��ر املتحف في بيان صحفي، أن��ه مت 
اختيار أكثر من 170 قطعة في املعرض من 
مقتنيات مميزة مت جتميعها في الكويت من 
قبل الشيخ ناصر صباح األحمد، والشيخة 
حصة ال��ص��ب��اح، لتقدم حمل��ة شاملة عن 

الثقافة الفنية واملادية جلزء كبير من العالم 
القدمي وتكشف عن رؤى جديدة في جذور 

الفن اإلسالمي.
وأض��اف البيان أن العناصر املختارة 
ملعرض )روائع الشرق القدمي: مقتنيات من 
مجموعة الصباح( تعود إلى الفترة ما بني 
األلفية الثالثة قبل امليالد والقرن اخلامس 
امل��ي��الدي وت��ش��م��ل امل��ج��وه��رات وال��زي��ن��ة 
واملفروشات واألوان��ي املنزلية والتماثيل 
املجسمة واحليوانية وعناصر زخرفية 

وأحجاراً كرمية وأختاماً منحوتة.

وق��ال: إن القطع املعروضة في املعرض 
مصنوعة من م��واد تشمل الذهب والفضة 
والبرونز وال���الزورد والعقيق والفيروز 
واجلارنيت واجلمشت واللؤلؤ واألمل��اس 

والزجاج والعاج واملرمر واملينا.
وأوضح أن استخدام هذه املواد الثمينة 
والقطع األث��ري��ة جعل من املمكن احلفاظ 
عليها وتخزينها آلالف السنني، مضيفاً 
أنها تشهد على تراث فني ازدهر في منطقة 
اخلليج وأث���رى اإلجن���ازات الالحقة للفن 

اإلسالمي.
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عصير الطماطم عالج فّعال 
لضغط الدم وأمراض القلب

كشفت دراسة علمية حديثة، عن فوائد استثنائية 
لتناول ش��راب الطماطم غير اململح، م��ؤك��دة أن 
ه��ذا العصير له أث��ر استثنائي على ضغط ال��دم، 
ومساعدة األش��خ��اص املعرضني خلطر أم��راض 
القلب، خاصة أن��ه ميكن تصنيعه بسهولة في 

املنزل.
وفي الدراسة، وفقاً لصحيفة عاجل، التي نشرتها 
مجلة فود ساينس أند نيوترشن، قال الباحثون: إن 
شرب عصير الطماطم غير اململح، أدى إلى انخفاض 
ضغط الدم والبروتني الدهني منخفض الكثافة لدى 
البالغني املعرضني خلطر اإلصابة بأمراض القلب 

واألوعية الدموية.
وأجريت الدراسة على 184 من الذكور و297 من 
اإلن��اث، تناولوا كميات كبيرة من عصير الطماطم 
غير اململح على مدى عام واحد. وفي نهاية البحث، 
تبني انخفاض ضغط الدم لدى 94 مشارًكا كانوا 
يعانون من ارتفاعه. الدراسة التي أجرتها جامعة 
طوكيو للطب وطب األسنان، أظهرت أيضاً انخفاض 

مستويات الكوليسترول الضار في 125 مشاركاً.

في مدريد.. غوريال تهاجم 
عاملة جاءت إلطعامها

شهدت حديقة حيوانات في العاصمة اإلسبانية 
مدريد هجوماً لغوريال على عاملة ج��اءت لتنظيف 
قفصها وإط��ع��ام��ه��ا، م��ا أدى إل��ى تهشيم ذراعيها 
وإصابتها بجروح في رأسها حسب مسؤولي احلديقة. 
وجت��ري مصالح الشرطة بالتعاون مع مسؤولي 
احلديقة حتقيقا في كيفية متكن الغوريال من الوصول 
إلى العاملة، رغم أنها كانت في بقعة مجهزة بتدابير 
حمائية، فضال ع��ن ك��ون احل��ي��وان »اب��ن احلديقة« 
لوالدته ونشأته بها وتعوده على التعاطي مع عمالها.

وجنح عمال احلديقة، بصعوبة بالغة، إثر وقوع 
احلادث، في إبعاد الغوريال ماالبو، البالغة من العمر 
29 عاما، عن الضحية املتواجدة حاليا في املستشفى 

حيث تتلقى العالج.
وكانت ماالبو في حالة هيجان مفاجئة دفعت ثمنها 
السيدة العاملة البالغة من العمر 46 سنة في حادث 
لم تنفع إزاءه خبرتها بحكم عملها في هذه احلديقة 

منذ 19 عاما.
وف��ور إنقاذ امل���رأة، مت حقن ماالبو مبخدر لتنام 
وجتد نفسها في غاية الهدوء في أحد أرك��ان قفصها 

بعد استيقاظها.

صاروخ روسي يحمل قمرًا 
صناعيًا إماراتيًا إلى املدار

 في الصـميم
تأكيد وزير الدفاع التركي وقوف بالده إلى جانب أذربيجان 
في احلرب املستمرة بينها وأرمينيا التي حتتل ٢٠ باملائة من 
أراضي أذربيجان منذ عام ١٩٩٢.، قائم على مبدأ »شعب واحد 
في دولتني«..  بدء أرمينيا احلرب وإطالق النار على املناطق 
املدنية دون مراعاة ألبسط حقوق اإلنسان أثناء احلروب وعدم 
التعرض للمدنيني.. دفع الوزير التركي ملطالبة أرمينيا وقف 
احلرب واالنسحاب من األراض��ي األذري��ة احملتلة واجللوس 

على طاولة التفاوض حلل املشاكل بالطرق السلمية..
هذه احلرب ليست األولى بني البلدين، فمنذ احلرب العاملية 
و األج���واء متوترة ب��ني البلدين، ول��ن يكون هناك ح��ل إال 

بالتفاوض السلمي و استعادة احلقوق املغتصبة.
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maljenaa@ موزه اجلناع

» الناس ليسوا بحاجة للنصح دائماً ..فأحياناً كل ما يحتاجونه هو 
يد متسك بهم .. وأذن تستمع لهم .. وقلب يستوعبهم .

Dalyaalessa@ داليا العي�صى

الله يشافي جميع املرضى أمتنى الكويت يفتحون مستشفى عاملي 
مثل اإلم��ارات بدال ما الناس يتعنون يسافرون لهم، مثل مستشفى 
كليفلند و مايو كلينك بدال ما ادزون الناس عالج باخلارج ، فتحوا 
هل مستشفيات عندنا .. ألن طريقة عالجهم مختلفة متاما عن الطرق 

البسيطة الي عندنا

nzrutعنزروت @3

اخالقيا واحترام للمرضى ما يجوز احط مقطع لداخل العنايه  
لشخص يعز علي على تيوب )تنفس صناعي(بس والله وبالله لو 
تشوف حالة االنسان وهو يكافح يتنفس حتى مع جهاز تنفس او حتى 
تفشل رئته وتضرر وينحط على ايكمو )رئه خارجيه صناعيه( راح 

تعرف انت شكثر مستهتر بالتزاور والطلعات بدون احتياط !

farhanko888@ ال�صطوره_بو�صامل

مافي تأجيل اقساط  مافي مخيمات هل سنه مافي تعديل تركيبه 
سكانيه مافي زيادة رواتب ما اقدر اعلق اكثر من جذي قلبي يعورني 

والله

Mahmoud Sha. @sadqeen666

ليش الكويت مافيها منتجعات سياحية ساحلية مثل باقي دول 
مجلس التعاون اخلليجي ؟ ليش بحرنا محجوز لفئة قليلة وباقي 
الشعب محروم من الطلة على البحر ؟ انا مواطن كويتي حزين على 

ذلك

DrFatemaAlazmi@ د.فــاطـمة اللميـــع

فكرة التعليم املنزلي )Home schooling( له علمه و معاييره 
وخصوصيته والترويج له بناء على كتاب يقرأ أو أبحاث في سياقات 
أخرى يحتاج للتأني وجهد وإن كان فعالً سيطبق العام القادم و بناء 
على استراتيجيات الوزارة احلالية فهو استمرار لتخبطات الوزارة في 

العملية التعليمية

dalallawyer2012@ املحامية دلل املال

معقوله ان الوالء للقبيله تعدى على الوالء للوطن .. تشاورية وآمنا 
بالله زين حطو علم الكويت ليش علم القبيله .. هذا اللى منزل مستوي 
الكويت العنصريه )قبلي-شيعي-سني-عيمي-وغيره وغيره( 

والكويت وين راحت .. حسافه عليج ياكويت

متحف قطر الوطني

ـــاء ـــالث ـــث ١٢ صفر ١44٢ ه�/٢٩ سبتمبر ٢٠٢٠ - السنة  الرابعة عشر - العدد  E 377٢ال

عصير الطماطم

أعلنت وكالة اإلم��ارات للفضاء عن جناح إط��الق قمر 
صناعي صغير إل��ى م��دارات األرض بواسطة ص��اروخ 

»سويوز« الروسي.
وتبعاً للمعلومات املتوفرة ف��إن ص��اروخ��ا من نوع 
»سويوز 2.1- بي« انطلق أمس في متام الساعة 14:20 
بتوقيت موسكو م��ن ق��اع��دة »بليسيتيك« الفضائية 
الروسية، وحمل على متنه 3 أقمار صناعية روسية 
لالتصاالت من نوع »غوتيتس- إم«، و19 قمرا صناعيا 

صغيرا، من بينها قمر »مزن سات« اإلماراتي.
وح��ول القمر املذكور ق��ال  مدير عام وكالة اإلم��ارات 
للفضاء،  محمد ن��اص��ر: قمر م��زن س��ات يترجم ق��درة 
الشباب في اإلمارات ومن بينهم الطلبة املهتمون بدراسة 
التخصصات العلمية ذات االرت��ب��اط مبجال الفضاء 
على املساهمة في حتقيق طموحات الدولة في القطاع 
الفضائي.. مشروع هذا القمر يأتي ضمن اجلهود املبذولة 
لترسيخ التقدم املعرفي في قطاع الفضاء الوطني وتعزيز 
أنشطة البحث العلمي في اجلامعات، خللق جيل جديد من 
الكوادر الوطنية القادرة على املساهمة في خطط تطوير 

القطاع الفضائي مستقبالً.
وصمم هذا القمر 30 طالباً من جامعة خليفة للعلوم 
والتكنولوجيا واجلامعة األمريكية في رأس اخليمة 
ليعمل كقمر ملراقبة البيئة في مدارات األرض على ارتفاع 
575 كلم، وسيتولى فريق من طلبة الدراسات العليا في 
جامعة خليفة وطلبة البكالوريوس باجلامعة األمريكية 
ب��رأس اخليمة رص��د ومعاجلة وحتليل البيانات التي 
يرسلها  إلى احملطة األرضية الرئيسية في مختبر »الياه 
سات« في جامعة خليفة واحملطة األرضية الفرعية في 

اجلامعة األمريكية في رأس اخليمة.
وحول هذا اإلجناز قال نائب الرئيس التنفيذي جلامعة 
خليفة اإلماراتية، عارف سلطان: يسعدنا أن نرى جناح 
طلبتنا في املساهمة بإجناز العمل على القمر االصطناعي 
اجلديد مزن سات والذي مت بالتعاون مع وكالة اإلمارات 
للفضاء كما أن لدينا خطة لتصنيع ثالثة أقمار صتاعية 

مصغرة أخرى في املستقبل.
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متحف قطر الوطني يفتتح صاالت 
العرض الدائمة باستضافة معرض كويتي


