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السعدون :موسم الشبط
«برد البطني» يدخل 15
اجلاري ويستمر  26يوم ًا
ق���ال ال��ف��ل��ك��ي ع��ادل
ال��س��ع��دون :إن موسم
الشبط (ب��رد البطني)
ي���دخ���ل ف���ي اخل��ام��س
ع��ش��ر م��ن ش��ه��ر يناير
ك��ل ع���ام وي��ع��د ثاني
موسم من مواسم البرد
في الشتاء بعد انتهاء
موسم مربعانية الشتاء
ويستمر  26يوما ً.
وأض���اف السعدون
في تصريح لـ (كونا) عادل السعدون
أم����س ،أن أه����ل شبه
اجل��زي��رة العربية إذا كانوا يعتبرون بداية البرد مع
املربعانية في السابع من ديسمبر ف��إن دخ��ول الشبط
يعتبر شدة البرد.
وأوضح أنه مع موسم الشبط (برد البطني) وبرودة
اجل��و حتت تأثير الرياح ال��ب��اردة القادمة من سيبيريا
والقطب الشمالي عبر أوروب��ا وأحياناً يحدث الصقيع
وفيه يجمد املاء في األوعية من شدة البرد.
وذكر أن موسم الشبط يتميز بازدياد سرعة الرياح
وتقلبها ويقال “شباط مقرقع البيبان” كذلك “برد البطني
يدمي أنوف اإلبل” من شدة البرد وخصوصا في الصباح
الباكر في املناطق املكشوفة والصحراء وح�ين ينتهي
موسم الشبط في التاسع من فبراير يبدأ البرد بالتراجع.
وب�ّي� أن مل��وس��م الشبط ن��وءي��ن أو جنمني ك��ل جنم
نّ
 13يوما “نوء النعامي ومدته  13يوماً” و”نوء البلدة
ومدته  13يوماً” وفي نوء النعامي يشتد البرد ويتجنب
امل��زارع��ون ه��ذه الفترة زرع األرض وتقول العرب :إذا
طلعت النعامي ابيضت البهائم من الصقيع الدائم وقصر
النهار للصائم وكبرت العمائم وأيقظ البرد النائم وطال
الليل للقائم.
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رئيس التحرير :عـدنان محمد الوزان

� 8صفحات ــ  100فل�س

تناول األجبان يقلل خطر اإلصابة بأمراض القلب والكبد
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في الصـميم
من املستفيد من جتميع أع��داد هائلة من اإلطارت
املستهلكة في منطقة ارحية؟ هذه املرة الثانية التي
تشتعل وتسبب تلوثاً للهواء والبيئة ،بعد احلريق
السابق تعالت األص��وات بضرورة تأسيس شركة
لتدوير اإلط��ارات واالستفادة منها في الصناعة أو
إعادة تصديرها حفاظا ً على البيئة..
أسمعت لو ناديت حيا ولكن ال حياة ملن تنادي!
أنواع مختلفة من األجبان

كشف علماء ،خالل دراسة حديثة أجريت
ف��ي جامعة تكساس إي��ه آن��د إم ،أن تناول
العديد من أن��واع اجل�بن مبا في ذل��ك اجلنب
املعتق والشيدر والبارميزان ميكن أن يساعد
في زيادة متوسط العمر املتوقع والوقاية من
سرطان الكبد.
واك��ت��ش��ف ال��ب��اح��ث��ون ،أن ه��ذه األج��ب��ان
الثالثة حتتوي على م��ادة كيميائية تسمى
سبيرميدين تساعد على منع خاليا الكبد

التالفة من التكاثر.
وه��ذا يعني أن ه��ذه األن���واع من األجبان
ميكن أن تساعد في الوقاية من العديد من
األمراض أهمها تليف الكبد ،وهي حالة تتراكم
فيها األنسجة الندبية وت���ؤدي غالباً إلى
اإلصابة بسرطان الكبد.
وف��ي ال���دراس���ة ،مت التحقيق ف��ي تأثير
مكمالت اجلنب على الفئران .ووج��د الفريق
أن متوسط العمر املتوقع للفئران زاد بنسبة

هائلة بلغت  25%عندما مت إعطاؤها املكمل.
ومع هذه النتائج الرائعة ،قرر العلماء بعد
ذل��ك إج��راء دراس��ة على  800شخص حول
وجباتهم الغذائية .وتبني أن األشخاص الذين
أبلغوا عن تناول كميات أكبر من اجلنب ،كانوا
أقل عرضة لإلصابة بضغط ال��دم ،وشهدوا
انخفاضاً بنسبة  40%ف��ي خطر اإلصابة
بأمراض القلب واألوعية الدموية .بحسب ما
نقلت صحيفة إكسبرس البريطانية.

إرسل كلمة «اشتراك»

ت����رك����ي ي����ه����وى اق���ت���ن���اء
املفاتيح القدمية منذ
 42عاماً!

Retweet
 @adel_alsadoonعادل ال�سعدون
موجة برد قادمة يوم اخلميس واجلمعة تصل درجة احلرارة في بعض
املناطق  3درجات فوق الصفر الى اخواننا في البر رجاء عدم ادخال الفحم
داخل اخليمة قبل ان يجمر وحتى لو جمر البد من ترك فتحة للتهوية وعدم
اضافة الفحم االس��ود على اجلمر داخ��ل اخليمة النه يولد غاز اول اكسيد
الكربون وهو قاتل

Fatimah AL-Abdulla @Fatimah_Abdl
االراء التي تُهني حقوق النساء وتسخفها ،ال تعتبر اراء ،بل ارهاب فكري
يجب محاربته بكل الطرق املتاحه  ..قانونيا ً ومجتمعيا ً!
محمد يوغوران

يواصل املواطن التركي محمد يوغوران ( 53عاماً)،
جمع واقتناء مفاتيح األب��واب ،ضمن إطار هواية تعود
إلى ما قبل  42عاما ً.
“يوغوران” املقيم في والية نوشهير ،وسط تركيا،
لديه محل لبيع التحف ،وميتلك حالياً أعدادا كبيرة من
املفاتيح القدمية .وأُدرج بائع التحف التركي ،ضمن
قائمة حاملي اإلرث الثقافي غير املادي ،لوزارة الثقافة
والسياحة في بالده .وقال يورغوان لـ “األناضول” :إن
ثقافة استخدام املفاتيح قدمية جدا ً ،وأنه يرغب في نقلها
لألجيال املقبلة .وأض��اف أنه يحلم في افتتاح متحف
يعرض فيه مقتنياته من املفاتيح القدمية.
وأوض��ح أن املنطقة التي يقيم فيها ،تشهد ترميم
املنازل القدمية وحتويلها إلى فنادق صغيرة ،ما يدفع
العديد من الناس لإلتيان إليه بغرض ش��راء مفاتيح
أبواب من الطراز القدمي ،حيث بتصنيع شبيه لها.
وأع��رب عن سعادته إزاء ممارسته هوايته في جمع
واقتناء املفاتيح القدمية.

جلسةمساجتكلفآسيوي
 40ألف درهم إماراتي!
أحالت النيابة العامة في دب��ي ام��رأة من اجلنسية
اإلفريقية إلى محكمة اجلنايات لقيامها مبشاركة آخرين
بالسرقة باإلكراه واحلجز غير القانوني ملدير آسيوي
اجلنسية واالستيالء على أمواله عبر استخدام بطاقاته
البنكية وسحب مبلغ  40ألف درهم ،وذكرت “البيان”
اإلماراتية ،أن املجني عليه أقر أنه فوجئ برسالة نصية
عبر برنامج “الواتساب” بعرض خدمات مساج عليه مع
صورة المرأة جميلة مقابل مبلغ بسيط ،وقام بالتواصل
مع الرقم وردت عليه سيدة وأخبرته بالعنوان وتوجه
في نفس يوم الواقعة إلى الشقة الكائنة في منطقة نايف،
وعندما فتح باب الشقة قامت سيدة إفريقية بسحبه إلى
الداخل وفوجئ بثالث سيدات و 3رج��ال من اجلنسية
اإلفريقية في تلك الشقة ،وه��ددوه بالضرب واالعتداء
وقاموا باالستيالء على مبلغ  500درهم كان بحوزته
وأجبروه على اإلفصاح عن أرقام بطاقاته البنكية التي
كانت بحوزته وفتح هاتفه ،وقام أحدهم بأخذ البطاقات
البنكية وغادر الشقة ،وفي تلك األثناء مت تقييده وكانت
رسائل ترد على هاتفه تبني فيما بعد أنها من البنك حيث
قامت املتهمة مبسحها.
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� @AreejHamadahأريج عبدالرحمن حمادة
اذا افتتاح شبرة خضار الرقة الهدف منه دعم املنتج الزراعي الكويتي ال و
الله بنقولكم الف الف مبروووك و بالتوفيق انشاء الله  ،ماراح اكون مثل غيري
اطالب بدعم املنتجات الزراعية الوطنية و ملا تدعمهم الدولة اقعد اتطنز

 @DrReemAlasoussiد .رمي الع�سعو�سي
هل ستتحمل وزارة الصحة مسؤولية إصابة مواطن مسن أو طبيب وافد
قاما بالتسجيل للحصول على اللقاح ولم يحصال على موعد عندما يصابان
ويدخالن العناية املركزه ويضافان لقائمة الوفيات ألن الواسطه لعبت
دورها وسمحت لشاب سليم بالتطعيم لو أ ُصيب قد ال يشعر حتى بأعراض؟
ستواجهون هذه احلقيقة قريبا ً

 @AhdiAlmarzouqعهدي فهد املرزوق
عيب اإلمارات عندها مصنع لتدوير اإلطارات في مدينة العني ونحن مو
عارفني نحل هذه املشكلة منذ األزل .
أكيد املشكلة ليست باإلطارات ولكنها باملسؤولني الذين يشرفون عليها .اذا
مشكلة إطارات رحية غير قادرين على حلها فما بالكم باملشاكل الكبيرة .هيئة
البيئة ورئيسها صحيتوا من النوم وال بعد

 @Tamahy1م.عبداملانع ال�صوان
يجب ان يعرف ابناء الشعب اسماء النواب الناكثني بالوعود ،واملنافقني،
واخلادمني ملصاحلهم ،حتى ال يتم انتخابهم مرة اخرى ،فالكذب على الناس
واستغالل نواياهم الطيبه ،ممارسات ال يجرؤ عليها اال احملتالون النصابون،
الذين ال يشرفنا متثيلهم لنا حتت قبة عبدالله السالم في مجلس الشعب،

 @Dralajmeyالدكتور نايف العجمي
يتساهل بعض األفاضل في تويتر بنشر مقوالت عن أئمة كبار ،يتبني -بعد
املراجعة والتثبت -أنها منحولة عليهم ،وقفت في الفترة األخيرة على عدد كبير
منها ،فأرجو التنبه لذلك ،وعدم االستعجال في نشر شيء إال بعد التحقق منه،
فالتغريدة مسؤولية ،ونشرها أيضا مسؤولية .

Mishari Almeajel @MALMEAJEL
واي��د بسيطة املسألة حط الشخص املناسب في املكان املناسب عاقب
الفاسد من أبناء عمومتك قبل الغريب طبق القانون وخل القانون له هيبة راح
تنصلح  ٪٨٠من أحوال البلد
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