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في الصـميم
صورة جماعية للمكرمني

حت���ت رع���اي���ة وح���ض���ور رج��ل
األع��م��ال ف���واز م��ب��ارك احل��س��اوي،
عقد مساء ام��س االول ف��ي احلمرا
م��ول حفل مهرجان جن��وم الفن و
اإلعالم في دورته السادسة .وبهذه
املناسبة أكد رئيس املهرجان جمال
العدواني احل��رص على التحضير
اجليد لهذه ال���دورة م��ن املهرجان
والتي جاءت بحلة جديدة ومختلفة
مت���ام���ا ع���ن ال�������دورات ال��س��اب��ق��ة
خصوصا .بعد جتاوز أزمة جائحة
ك��ورون��ا ،ونحتفي الليلة بتكرمي
ص��ن��اع ال��ف��ن ،وجن���وم ال��ري��اض��ة،

احلساوي والعدواني يكرمان محمد إبراهيم

واملبدعني في مجاالت اإلعالم الذين
سطروا بصمات راسخة في مجاالت
اإلعالم والفن والرياضة واملجتمع.
وجاء التكرمي على النحو التالي :
- 1ج���ائ���زة أوس���ك���ار اإلب����داع
التلفزيوني واإلذاعي لوكيل وزارة
االعالم منيرة الهويدي
 -٢ج��ائ��زة أوس��ك��ار ل�لإب��داع
اإلعالمي لإلعالمية فجر السعيد.
 -٣ج���ائ���زة أوس���ك���ار اإلب����داع
الدرامي التلفزيوني للنجم محمد
املنصور
 -٤جائزة أوسكار اإلبداع الفني

للنجمة هيفاء عادل
 -٥ج��ائ��زة م��ب��ارك احل��س��اوي
للكابنت محمد ابراهيم
 -٦جائزة أوسكار االبداع االدبي
للكاتب يوسف اجلالهمة
 -٧ج���ائ���زة أوس���ك���ار االب����داع
املوسيقي املوسيقار د.عامر جعفر
 -٨أف��ض��ل ش��اش��ة تلفزيونية
رمضانية تلفزيون الكويت
 -٩أفضل اذاعة رمضانية اذاعة
دولة الكويت
 -١٠تكرمي خاص للفنان القدير
عبدالرحمن العقل

 -١١أفضل إنتاج درامي متكامل
ملسلسل سما عالية للمنتج عبد الله
السيف
 -١٢أفضل مخرج درامي للمخرج
محمد دحام الشمري ملسلسل سما
عالية
-١٣أفضل فنان دور أول للنجم
خالد أمني عن مسلسل الناموس
 -١٤أف��ض��ل ف��ن��ان��ة دور أول
للنجمة زهرة اخلرجي عن مسلسل
سما عالية.
 -١٥أفضل فنان دور ثاني للنجم
عبد الله بهمن ملسلسل الناموس

كتاب أجنيلينا جولي اجلديد يوجه
رسالة للمطالبة بحقوق اإلنسان
كشفت الفنانة العاملية ،أجنيلينا جولي ،عن رسالة
كتابها اجلديد ،الذي يستهدف احلديث عن حقوق اإلنسان
في جميع أنحاء العالم.
ونشرت الفنانة على حسابها في «إنستغرام» ،صورة
لها ويدها على كتاب ،معلقة بالقول :لقد ألهمني الشباب
الذين يقفون في اخلطوط األمامية للنضال من أجل حقوق
اإلنسان في جميع أنحاء العالم ..من حماية البيئة إلى
مكافحة عدم املساواة والتمييز ،فإنهم يتدخلون للقيام
بالعمل الذي يجب أن يقوم به البالغون ،ولكنهم فشلوا
حتى اآلن في القيام به ..وفي مخيمات الالجئني ومناطق
الصراع على مستوى العالم ،يتحمل األطفال عبء عواقب
تلك القرارات السيئة.
وأضافت :عندما يكون لدى األطفال والشباب ،الكفالة
والقوة واملعرفة للتحدث ،ميكنهم تغيير حياة كل من
الشباب والكبار ،مما يساعد على حتقيق مجتمع أكثر
مساواة.
وأكملت :هذه هي رسالة كتابنا اجلديد ،اعرِف حقوقك
وطالب بها ،وال��ذي كتب بالتشاور مع النشطاء الشباب
ح��ول العالم  -وه��و من أجلهم ،وجميع الشباب الذين
يناضلون من أجل حقوقهم على مستوى العالم.

أجنيلينا جولي

 - ١٦أف��ض��ل فنانة دور ثاني
للنجمة غادة الكندري عن مسلسل
سما عالية
 -١٧أفضل نص درامي ملسلسل
سما عالية للكاتب صالح النبهان
والكاتبة شيخة بن عامر
 -١٨أف��ض��ل دوي��ت��و رمضاني
ب��رن��ام��ج وي��اك��م للنجمني دان��ة
الطويرش وصالح الراشد
 - 19افضل محطة خاصة اذاعة
مارينا اف ام وتسلمها مهند يوسف
 - 20أفضل خبيرة جتميل غدير
سلطان.

صيني يصنع دواء منزلي ًا
إلنقاذ ابنه من املوت!
صنع رجل صيني دواء منزلي ،إلنقاذ حياة ابنه الصغير
البالع عاماً واح��دا ً من عمره املصاب مبرض خطير ونادر
جدا ً .شو وي ،صاحب متجر يعمل عبر اإلنترنت من مدينة
كومنينغ في محافظة يونان الصينية ،واجه مأساة حقيقية
عندما قيل له إن ابنه ،مصاب مبرض مينكيس ،وهو مرض
وراث��ي يسبب باضطراب عملية نقل النحاس في خاليا
اجلسم .ويصيب هذا املرض النادر جدا ً حوالي واحد من كل
 100ألف إلى  200ألف من حديثي الوالدة ،والذين ال تدوم
حياتهم في أغلب األحيان أكثر من  3سنوات.
وبعد أن تبني أن أساليب عالج جتريبية في املستشفى ال
تفيد ابنه على اإلطالق ،صمم الرجل على احلصول على مادة
هيستيدين النحاس الضرورية للعالج.
وأش���ارت أن ش��و وي توجه ف��ي ال��ب��داي��ة إل��ى شركات
كيميائية لشراء هيستيدين النحاس منها ،لكن سعرها
كان مرتفعا جدا ،فضال عن أن عملية احلصول على موافقة
اجلهات الرسمية على شرائها كانت ستستغرق سنوات.
وعندها قرر الرجل الذي لم يفقه في الكيمياء ،أن يدرس
هذا العلم بنفسه من أجل احلصول على هيستيدين النحاس
املنشود في املنزل.
و التحق شو وي بدورات صيدلة في عدد من اجلامعات،
مما أمكنه بعد فترة معينة من إنشاء مختبر صغير في شقته
كلفه  3100دوالر ،حيث جنح في نهاية املطاف في تصنيع
هيستيدين النحاس.

أحسنت الهيئة العامة للبيئة عندما وزع��ت مليون كيس
ورقي صديق للبيئة وقابل للتحلل على اجلمعيات التعاونية،
الستخدامه ب��دال من األكياس البالستيكية  ،وف��ق دراس��ات
بيئية حديثة فإن األكياس البالستيكية ال تتحلل لعشرات
السنني ،و لها آثار مدمرة للبيئة  ،العالم املتحضر اليوم يصدر
قوانني صارمة حلماية البيئة ،ملعرفته باآلثار السلبية للتلوث
على اإلنسان واحليوان والنبات  ،وتقاس اليوم نسبة الرقي
االجتماعي بدرجة االهتمام بالبيئة  ،ويالحظ أنهم يضعون
حاويات ملونة لفرز القمامة وإعادة تدويرها لالستفادة منها
 ،ليس كل ما يأتينا من العالم املتقدم مفسد لنا ،فلنتعلم من
جتاربهم الناجحة لنعيش سعداء.

إرسل كلمة «اشتراك»

Retweet
 @DrAlnashwanد .فايـز النـ�شوان

كويت التسامح واإلنسانية حاكمها أمير العفو والترفق واإلحسان
وولي عهدها شيخ الرصانة واإلتزان وشعبها معطاء ودود وصلت
خيراته مشارق األرض ومغاربها واملرحلة التي منر بها حتتاج الى لم
الشمل بالصفح الكرمي والعفو العظيم اللهم آمنا في كويتنا واصلح
ذات بيننا واصرف عنا شر فنت امل ُفتنني

Emrade@F_kuwaiteya

ما فيه طبيب يطلع يوضح للناس شنو هذا الفايروس املنتشر
باملدارس وعدو اسرهم ويدور علي االسره بكاملها اسهال وترجيع
وع��وار مميت باملعده ممكن يطلع دكتور يشرح للناس شنو هذا
الفايروس الي اخذ من املدارس

 @Q80Teachا� .سعاد احلمود

بعد جائحة كورونا يجب فتح العديد من كليات التمريض نظرا ً
للحاجه امللحه لتلك املهنه واالستفاده من الكادر الوطني .كويت قبل
كورونا ليست ككويت بعد كورونا

� @S3AD_MFHسعد املفرح

اجلو تعدل ليش احلكومة ما تفتح جزيرة بوبيان لشعب جزيرة
حلوه فيها حياة طبيعية وارضها صبخه لكن هناك اماكن مرتفعه
وشواطئ رملية هذي ارض اجدادنا واباءنا اذكرها قبل املنع 1986
مع الوالد وخوال الوالدة الله يرحمهم حضور وشباك صيد واالسماك
فيها بكثرة فرصة مدام ال توجد لدينا اماكن نزهة

 @latifaalruzehanلطيفه الرزيحان

ينقذون السالحف من السوق السوداء ومتحفنا  900قطعة أثرية
سرقت بكل وقاحة ال حس وال خبر غير تشكيل جلان القطع برا الديرة
وباتباع بأعلى األثمان الله يعينك يا وطن !! على الفاسدين واحلرامية

� @salah_alansariصالح الأن�صاري

اسلوب بدائي من اساليب النصب لكنه قد ينجح مع بعض الناس ،قد
يصلك امييل من جهة رسمية بطلب كالنموذج املرفق لكن في احلقيقة
لنصاب ال يتبع هذه اجلهة..
عنوان االمييل ّ

 @fahad_alawadiد.فهد العو�ضي-فيزياء

عتقد أن شغف أوالدنا بلعب األلعاب اإللكترونية هو حقيقة ال ميكن
إنكارها وحبذا حتويل هذا الشغف من اللعب إلى إنتاج مثل هذه األلعاب
مبا ال يتعارض مع ثقافتنا وديانتنا من خالل فتح شعب دراسية
جديدة لتخريج كفاءات في مثل هذه التخصصات لتقوم الشركات
الكبرى بتوظيفهم لالستثمار في هذه املجاالت

 @Mohd_AlYaseenم .حممد اليا�سني

فقط في الكويت ،تعدل املؤسسات أسلوب تقدمي معامالتها
للتسهيل على موظفيها ليس على امل��واط��ن  ،وض��ف على ذل��ك كل
إجراءات التحول لآللية  ،من بصمة الدوام جلميع املعامالت احلكومية.

@Alwasatkuwait
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