
ف��ي إط��ار مشاركة بلدية الكويت إحتفاالت 
اململكة العربية السعودية الشقيقة باليوم الوطني 
السعودي، الذي يصادف يوم الثالث والعشرين 

من شهر سبتمبر من كل عام، قامت إدارة العالقات 
العامة ببلدية الكويت ممثلة في مراقبة أعمال 
الزينة ورفع األع��الم برفع أعالم اململكة العربية 

السعودية الشقيقة في أسواق املباركية التاريخية، 
مشاركة منها بهذه املناسبة العزيزة على قلوب 

الكويتيني في احتفاالتها باليوم الوطني التسعني.
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احلار«  »الفلفل  تناول 
يعزز صحة القلب

تتعدد فوائد الفلفل احل��ار بالنسبة لصحة 
اجلسم، فهو جيد حلل مختلف املشكالت الصحية 
واألم����راض، وال��ت��ي م��ن املمكن أن يعاني منها 

األفراد، منها فوائده للقلب.
إن من أب��رز الفوائد التي ترتب على تناول 
الفلفل احلار هي تعزيز صحة القلب، وفيما يأتي 
ذكر لبعض الدراسات التي أجريت لتأكيد فوائد 

الفلف احلار للقلب وفقاً لويب طب:
التقليل من خطر اإلصابة بأمراض القلب، و 
خفض الكوليسترول، كما أظهرت دراسة أخرى 
أن تناول الفلفل احلار من املمكن أن يعزز صحة 
القلب بطريقتني مختلفتني، هما: العمل على تقليل 
مستويات الكوليسترول من خالل التقليل من 
تراكم الكوليسترول في اجلسم وزيادة تكسيره 

وإفرازه.
وم��ن��ع ع��م��ل اجل���ني امل��س��ؤول ع��ن انقباض 
الشرايني، وهذا الذي بدوره يحد من تدفق الدم 
إلى القلب، واألعضاء األخرى، وهذا يساهم بشكل 
كبير في زيادة تدفق املزيد من الدم عبر األوعية 

الدموية.
كما أن  الفلفل احل��ار مينع ح��دوث انقباض 
ال��ش��راي��ني ع��ن ط��ري��ق احل���د م��ن ن��ش��اط اجل��ني 
املسؤول عن إنتاج إنزميات األكسدة احللقية، 
فهي امل��ادة التي تسهم في انقباض العضالت 

املوجودة حول األوعية الدموية.
ال بد من اإلش���ارة إل��ى أن��ه مهما كانت فوائد 
الفلفل احل��ار للقلب عديدة وجيدة، إال أنها من 
غير املمكن أن توضع أو حتى تستبدل باألدوية 
التي تستخدم ألمراض القلب واحلاالت الصحية 

املرتبطة بالقلب، وارتفاع الكوليسترول أيضاً.
أي أن��ه م��ن املمكن اعتبار الفلفل احل��ار من 
األطعمة الغذائية املفيدة التي ينصح بضمها في 
النظام الغذائي اخلاص باألفراد من أجل احلد من 
التعرض لبعض املشاكل الصحية للقلب بشكل 

عام.
وعلى الرغم من الفوائد العديدة التي يتضمنها 
الفلفل احلار، إال أنه ال بد من التنويه إلى بعض 
احملاذير واالحتياطات الالزمة قبل القيام بتناوله 
واستخدامه، ومن هذه االحتياطات والتحذيرات: 
احل��م��ل وال��رض��اع��ة ، واألط��ف��ال ص��غ��ار السن، 
واضطرابات النزيف، واجللد التالف أو املتشقق 

وخالل اجلراحة.
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 في الصـميم
ما ذكره الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردينة، 
عن خطاب الرئيس الفلسطيني في األمم املتحدة، ال��ذي يؤكد على 
حقوق الشعب الفلسطيني كاملة في إقامة دولته املستقلة على حدود 
١٩67، التي أقرتها األمم املتحدة، وعاصمتها القدس الشريف.  الكيان 
الصهيوني ال يأبه ب��ق��رارات األمم املتحدة طاملا هو ضامن الدعم 
األميركي ويستفيد من الوقت الذي يعطيهم الفرصة جللب املزيد من 
اليهود لتمكني االحتالل..  اليهود قوم مطل هكذا وصفهم الله وعلى 
استعداد أن يفاوضوا لزمن طويل دون أن حتصل على ش��يء من 
حقوقك، فما لهم إال احل��رب..  فلتتوب منظمة التحرير إلى رشدها 
و تعود إلى حتكيم السالح فيهم مهما كانت النتائج، وهذا ما مينع 

املهاجرين اليهود من القدوم إلى فلسطني ويقرب النصر.
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AhdiAlmarzouq@ عهدي فهد املرزوق

األخ العزيز سمو رئيس الوزراء بوخالد،ال أحد يشك بنقاء سريرتك 
وطيبتك ونظافة يديك،جميل أن تتمتع بهذه املواصفات األخالقية التي 
يعرفها القاصي قبل الداني ولكن هذه امليزة وحدها التكفي،يجب أن تفرج 
عن الهيكل التنظيمي اجلديد وتتخلص من الطاقم  الفاشل والغير مؤهل 

إلدارة البلد،وان تعتمد احلزم

abdulaa53149706@ عبدالـله

مطار الكويت بحري فاحت اول امس واصلني من باكستان عماله الحظر 
وال شي

Q1Q2Q3Q4Q5Hm@ الفيل�صوف

املطالب اخلمس
  ١- العفو الشامل

  ٢- تغيير األجهزة الرقابية
  ٣- تغيير قانون االنتخابات

  ٤- االصالح االقتصادي
  ٥- مؤمتر مصاحلة وطنية

  #نؤطه

salah_aljemaz@ �صالح اجليماز

نصيحة لالجيال القادمة  علموا اوالدكم االدخار في #الفضة  نصيحة 
لوجه الله  علموا اوالدكم كل شي عن معدن الفضة و اهمية الن زمنهم 

يعتمد على معدن الفضة بشكل كبير

DrFatemaAlazmi@ د.فــاطـمة اللميـــع

البعض يعرف أنه مستواه العلمي ضعيف وال يبذل أي مجهود إضافي 
مع ذلك يجادل ويكابر أنه مستحق لالمتياز !! ابذل مجهود اظهر سلوك 
االلتزام و املسؤولية راج��ع التكاليف قبل التسليم و تأكد من اتباعك 
للتعليمات ثم سلم بالوقت دون تأخير وبعدها تستحق ال�� A بجدارة ال 

يجوز مساواة املجتهد بغيره

dr_naseer@ د. ن�صر العمري

الواليات املتحدة ترسل رسالة قوية وواضحة للصني في مساندتها 
اإلستراتيجية لتايوان. الدعم األمريكي الصريح لتايوان خط أحمر رسمته 

الواليات املتحدة للصني في تصعيد واضح بني الطرفني

أسواق املباركية تزينت بأعالم اململكة العربية السعودية

الفلفل احلار

نفوق مئات احليتان 
الطيارة في أكبر حدث 

من نوعه بتاريخ أستراليا 
كشف مسؤولون أن 380 من احليتان 
الطيارة نفقت على شريط رملي قبالة 
الساحل الغربي في أستراليا، وأُنقذ 50 
منها، في أكبر ح��ادث من نوعه بتاريخ 

الدولة.
ومتكنت فرق اإلنقاذ من إنقاذ 50 حوتا، 
عن طريق جرها إلى املياه العميقة، حيث 
أطلق سراحها، بينما ظ��ل نحو 30 من 
احليتان على الشاطئ، تقاتل م��ن أجل 

حياتها حتى بعد ظهر األربعاء. 
وق����ال ن��ي��ك دي��ك��ا، امل��دي��ر اإلقليمي 
للمتنزهات واحلياة البرية في تسمانيا: 
“إذا كانت ما ت��زال على قيد احلياة وفي 
املاء، فمن املؤكد أن هناك أمال لها، ولكن مع 
مرور الوقت ي��زداد إجهادها وتقل فرص 

بقائها على قيد احلياة”.
ول��ي��س م���ن ال���واض���ح س��ب��ب تقطع 
السبل باحليتان ف��ي املنطقة املسماة 
Macquarie Head، لكن األن��واع هذه 
عرضة للوصول للشاطئ مع عدم القدرة 

على النجاة.
واكُتشفت املجموعة األولى املكونة من 
270 حوتا صباح االثنني، بينما ُرصدت 
مجموعة أخرى من 200 حوت عن طريق 
اجلو، يوم األربعاء، ليصل العدد اإلجمالي 
إل���ى 470. ون��ف��ق��ت ج��م��ي��ع ح��ي��وان��ات 
املجموعة الثانية. وُيقال إن هذا هو أكبر 

حدث من نوعه في تاريخ أستراليا.
يذكر أن احل��وت الطيار ه��و ن��وع من 
دالفني احمليطات، التي يصل طولها إلى 7 

أمتار ووزنها 3 أطنان.
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