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تستوحي املالعب التي ستقام عليها 
منافسات بطولة كأس العالم لكرة القدم 
في قطر العام املقبل تصاميمها اجلمالية 
اخلالبة من وحي الثقافة العربية والطراز 

املعماري احلضاري.
وب��ي��ن��م��ا ي��س��ت��وح��ي اس��ت��اد الثمامة 
تصميمه ال��ف��ري��د م��ن القبعة العربية 
التقليدية املعروفة في قطر باسم القحفية 

ف��إن اس��ت��اد احمد ب��ن علي يجسد بعض 
ج��وان��ب احل��ي��اة والثقافة ف��ي قطر مثل 
الصحراء والنباتات واحل��ي��وان��ات فيما 
استوحى استاد البيت تصميمه من بيت 
الشعر ال��ذي سكنه أه��ل ال��ب��ادي��ة الذين 
عاشوا مرحتلني في الصحراء بحثا عن 

الكأل واملاء.
 أم��ا استاد املدينة التعليمية فيرسم 

فصال من تاريخ الفن املعماري اإلسالمي 
الغني عبر الزخرفات الهندسية األخاذة 
فيما استوحي تصميم استاد لوسيل من 
تداخل الضوء والظل ال��ذي مييز الفنار 
العربي التقليدي أو الفانوس كما يعكس 
هيكله وواجهته النقوش البالغة الدقة على 
أوعية الطعام وغيرها من القطع الفنية 

التي عرفها العالم العربي واإلسالمي

استاد البيت استوحى تصميمه من بيت الشعر

طبيب سعودي:  نقع األرجل 
في اخلل وامللح اليخرج 

السموم من اجلسم
كشف ع��ال��م امل��س��رط��ن��ات ال��س��ع��ودي ال��دك��ت��ور فهد 
اخلضيري، حقيقة ما مت تداوله مؤخًرا، بأن نقع األرجل 
في اخلل وامللح وبيكربونات الصوديوم يخرج السموم 

من اجلسم.
وق��ال الطبيب السعودي، عبر حسابه على تويتر، 
حسب صحيفة “البيان” اإلماراتية: يدور مقطع فيديو 
متداول، يزعم أن نقع األرجل باخلل وامللح وبيكربونات 

الصوديوم يخرج السموم من اجلسم، وهذا غير صحيح.
وتابع:  تغّير لون هذه اخللطة البني بسبب التفاعل 

الكيميائي واألكسدة وليس بسبب خروج السموم.
وأض����اف ع��ال��م امل��س��رط��ن��ات: ال��س��م��وم وف��ض��الت 
اجلسم، تخرج فقط عن طريق البول والبراز، والطرق 
الفسيولوجية للجسم، وليس عن طريق غطس القدم 

باخلل.

»تيك توك« مينح
 مستخدميه ميزة جديدة

أعلن القائمون على تطبيق “تيك توك” عن بدء اختبار 
ميزة جديدة ستجعل التطبيق أكثر فائدة للمستخدمني.

وتبعاً للمعلومات املتوفرة فإن ميزة Jumps اجلديدة 
من التطبيق، متكن املستخدمني من تضمني تطبيقات 
صغيرة في فيديوهاتهم، لتكون هذه التطبيقات مرتبطة 
مبوضوع الفيديو املنشور، فعلى سبيل املثال إذا قام 
املستخدم بتحميل فيديو يتعلق بالطبخ سيكون بإمكانه 
إرفاق املقطع برابط لتطبيق صغير حول هذا املوضوع، 
وسيتمكن مشاهدو الفيديو من الضغط على الرابط 

للوصول إلى التطبيق.
وأشار القائمون على التطبيق، أن امليزة تختبر حاليا 
عن مجموعة محدودة من صناع احملتوى حول العالم، 
ومن املفترض أن تتوفر جلميع املستخدمني عند االنتهاء 

من اختبارها.

قطر..   في  العالم  كأس  مالعب 
خالبة  عربية  تصاميم 
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 في الصـميم
كان الله في عون الشعب السوري، كيف استطاع أن يواجه 
أقوى قوتني في العالم منفرداً، روسيا التي تتدخل عسكرياً لدعم 
النظام، وأميركا التي حتاول التدخل حلماية الكيان الصهيوني 
من ناحية أخرى، هذا الشعب املجاهد العظيم يواجه حصاراً 
من العديد من الدول العربية ملنعه من حترير بلده، وتشجيع 
الشعوب على التحرر من األنظمة الفاسدة ، غياب الدعم املادي 
واملعنوي من قبل الشعوب العربية يجعل املقاومة حتمل 
أثقاالً فوق أثقالها ، أين الشعوب العربية املتطلعة إلى احلرية 

والدميقراطية من نصر إخوانهم في سوريا ؟. 
»نحن محاسبون على هذا التقصير«.
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DrAlhujailan@  د. غامن احلجيالن
متى يجب احلصول على التطعيم بعد اإلصابة بكرونا؟ املتفق عليه عامليا هو 

بأسرع وقت ممكن.

salem_alqahtani@�صامل القحطاين
حسمت جلنة الفتوى بالكويت أمر البيتكوين: فتوى 39ع/ 2020م: اليجوز 
التداوال واالستخدام واالستثمار بيعا وشراء وتسويقا بالعملة الرقمية املشفرة 
املستفتى عنها ملا في ذلك من اجلهالة املفضية للنزاع بني املتعاملني ولعدم توافر 

الضوابط الشرعية فيها وللمآخذ التي وردت في إفادة البنك املركزي.

Dr. Fatima M. Khajah@doctorfatima
كفاح االطباء والتحديات منذ بدايه اجلائحة الى اآلن: - عالج املرضى حسب 
التوصيات الصحيه - احلفاظ على سالمة النفس من العدوى - التقصي الوبائي - 
التوعيه بشأن اجراءات الوقايه والتطعيم. - مواكبة التطورات العلميه والدراسات 

لرد االشاعات شكرا لتلفزيون دولة الكويت واسرة برنامج “بعد السادسه”

AliHAlhashemi@اأ. علي الها�صمي
في العناية املركزة يجب أن يكون هنالك ممرض لكل مريض في النوبة الواحدة  
عدد املرضى املصابني بالوباء في العناية املركز وصل الى ٢٥٩ مريض مما يعني 
وجوب توفير ٧٧٧ ممرض باليوم الواحد لرعاية مرضى كوفيد فقط وال ننسى 
وجود مرضى مصابني بأمراض اخرى ويحتاجون الرعاية! املنظومة الصحية 

في خطر

mona_al3lian@ منى بنت الفهد
ارحتت يوم تصاحلت مع فكرة اني شخص عادي وصديق عادي وموظف 
عادي، في حروب كثير بيني وبني نفسي انتهت ملا عرفت اني مو الزم اكون األول 
وال األفضل وال األهم وال األجمل حتي نظرتي لإلبتالء صارت اكثر واقعية يعني 

قدر الله و ما شاء فعل وبس، اقتنعت ان اكبر نعمه ان اليوم ينتهي بخير وهدوء.

salrashed@�صالح �صالح الرا�صد
يجب أن نتعدى من مستوى احلديث عن اللقاحات والتطعيم وفوائدها أو 
ضررها.. هذا املستوى منخفض وهو حفرة. يجب أن يكون احلديث عن احلريات 
والعدالة، هذا احلديث جذري وأساسي حريتك هي املستهدفة ملقحا كنت أم ال. 
أخذك اللقاح ال يعني أن احلياة أصبحت أسهل بالنسبة لك، بل تعني أنك رضخت 

والقادم أكثر

dralghanim@د.عبدالليه الغامن
الواقع املضحك....املخزي يتكلمون عن الكرامة وهم من شمعوا أنفسهم 
بباركودات املعزب عندهم شهادات بالقانون ثم يسلكون سلوكيات شوارعية من 
صراخ وتضارب يتباكون على الدستور وهم من استهل اختراقه بتصرفات غير 
الئحية من أول جلسة يعطلون إجناز امليزانية ثم يدعون أنه مت متريرها بشكل 

غير دستوري

DrAlsaeid@د. خالد ال�صعيد
حاالت الكوفيد مرتفعة و املنظومة الصحية حتت ضغط عالي واضح جدا 
ان االصابات و الدخول للمستشفيات و العناية و الوفيات ما بني غير املطعمني 
االطقم الطبية مرهقة.  الترويج لعدم التطعيم )اهم استراتيجية للخروج من 

املوجة(  عمل غير مسؤل و مضر الفراد املجتمع.

إرسل كلمة  »اشتراك«

أملانيا.. العثور على حذاء 
2000 عام! جلدي عمره 

اكتشف علماء اآلث��ار في “بوجوسفير”، داخل 
مستنقعات ساكسونيا السفلى املغمورة بالطني في 
شمال أملانيا، ح��ذاء عمره 2000 ع��ام، بجانب بقايا 
طريق خشبي يعود تاريخه إلى العصر البرونزي،  

وفقا ملا ذكره موقع “مونت كارلو”.
ويعد احلذاء املمتد تاريخه إلى حوالي 2000 عام، 
أقدم حذاء مت العثور عليه في أملانيا على اإلطالق، إذ مت 
اكتشاف أحذية جلدية من قبل غير إن احلذاء املكتشف 
كان أفضل حالة من األحذية اجللدية املكتشفة سابقا، 
ويعود تاريخه إلى فترة ما قبل اإلنتاج الصناعي، كما 

مت صنعه يدوًيا بدقة.
وبينما لم يعثر العلماء على الزوج الثاني للحذاء، 
ذكروا أنه علق في الوحل إلى األبد، حينما كان مالكه 
يدفع عربة في ي��وم ل��زج ورط��ب بشكل غير ع��ادى، 
مرجحني أن تكون رجل الرجل قد انزلقت عن غير قصد 
فكان من الصعب جًدا استرجاع احلذاء، واستدلوا على 
ذلك بعثورهم أيضا على بقايا محور عربة مكسور من 

املستنقع.

قبطانة أميركية تعثر على 
 95 رسالة في زجاجة عمرها 

عامًا بأحد أنهار  »ميشيغان« 
عثرت قبطانة أميركية تدعى جنيفر دوكر على رسالة 
في زجاجة ُكتبت في عام 1926، وذل��ك في أحد أنهار 
والية ميشيغان. وبحسب شبكة »سي إن إن« األميركية، 
فقد كانت دوكر تغوص في نهر شيبويغان يوم اجلمعة 
املاضي، لتنظيف نوافذ اجل��زء السفلي من قاربها ذي 

القاعدة الزجاجية، عندما عثرت على الزجاجة.
وق��ال��ت القبطانة األميركية: لقد لفتت الزجاجة 
اخلضراء القدمية انتباهي بعد أن وجدتها على بعد 
حوالي 10 أق��دام )3 أمتار( حتت سطح امل��اء، وعندما 
التقطتها، وجدت رسالة بداخلها فقررت أن آخذها معي 
إلى القارب. وبالفعل صعدت دوكر إلى القارب، وقامت 
بفتح الزجاجة حيث انتابتها الدهشة الشديدة حني 

وجدت أنها تعود إلى نوفمبر 1926.
واحتوت الرسالة على جملة واحدة هي: هل سيعيد 
الشخص ال��ذي وج��د ه��ذه الزجاجة ه��ذه الرسالة إلى 
كاتبها، جورج مورو، الذي يعيش عند نهر شيبويغان 

ويخبره أين عثر عليها بالتحديد؟.
ونشرت دوكر الرسالة على حسابها مبوقع التواصل 
االجتماعي »فيسبوك«، متسائلة عما إذا كان هناك أي 

شخص يعلم من هو جورج مورو.
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