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 في الصـميم
معظم األط��ب��اء ينصحون امل��رض��ى بتخفيض ال��وزن 
من خالل التخلص من الشحوم الزائدة ومن هذا نفهم أن 
تخفيض األوزان أكثر من الالزم فيه ضرر بالغ للجسم .. هذا 
املثل نعني به حكومتنا الرشيدة التي تنوي تقليص نسبة 
الوافدين إلى ثالثني باملئة من عدد السكان، وفي ذلك ضرر 
بالغ على الوطن برمته .. منذ اكتشاف النفط والكويت قبلة 
إلخواننا الوافدين، فما الذي استجد حتى تسعى احلكومة 
إلى تخفيض أعدادهم ، اخلير كثير يكفينا ويكفيهم .. اللهم 

ارزقنا وارزقهم من واسع فضلك !

  

@Alwasatkuwait

Retweet

FSASQ8@ فادية �صعد العبداللـه ال�صباح
تصريحني للسفيره االمريكيه،االخير تضمن انذار صريح للكويت 
مبا يختص بتجارة االقامات،العبوديه العصريه كما اسمتها التي 
ظهرت بشكل مرعب مع اجلائحة..رمبا يكون له تداعيات دوليه خطره 
على الكويت، كالمي ملجلس الرقابة والتشريع  املسؤول عن متابعة 

مثل هذه االنتهاكات والقصور من اي طرف
وينكم 

drhussainali_@ ح�صني علي املجادي
أمتنى من جميع املرضى باحلكومة و اخلاص عدم اإلندفاع لزيارة 
املستشفيات أو إج��راء العمليات دون وج��ود سبب مقنع . ما زالت 
املستشفيات ليست املكان اآلمن اخلالي من حاالت الكورونا بل العكس 
مقارنة بأي مؤسسة حكومية أو جتارية . مو قصدي أخوفك و لكن 

أحذرك .

fahadbuhamed@ د. فهد حامد العنزى
بعض املرضى ينسون أسماء األدوية خالل متابعاتهم للعيادات مما 
يضعهم ويضع الطبيب فى حرج . تصوير األدوية فى التلفون طريقة 

مفيدة للتذكير بها 

Nawaf Al-Sharekh @nawafalsharekh
شكرا لكل من تواصل معي بخصوص العامل اللي التقيت فيه و 

Öاطمنكم ان حاله في احسن حال اليوم
Öاحلمدالله اني في وطن فيه اهل اخلير، و ان القاسني فيه قله قليله

كل اللي امتناه في الفتره القادمه ان نتأهب للحاالت االنسانيه التي 
انتجتها فاجعة كورونا وال ننسى الرحمه و نساعدهم قدر االمكان

Saad Al-Nouri @saadnn01
لالسف الزال مسلسل التعدي ودمار البيئة البحرية مستمر من قبل 

بعض مرتادي الشاليهات .
بالشتاء تدمير للبيئة البرية من قبل بعض اصحاب املخيمات .

وبالصيف تدمير للبيئة البحرية من قبل بعض اصحاب الشاليهات 
ومرتادي الشواطىء واجلزر .

Lawyer__ahmad@ احمد �صهيل املطري
في الكويت لدينا تعددية ودميقراطية وهامش حرية يسمح لنا 
بأنتقاد ومحاسبة السلطة وجميع التيارات السياسية بكل اشكالها 
وهذا االمر صحي ويجب ان نحافظ عليه ونطوره .. ولذلك علينا عدم 
اإلجنرار وراء اي إمالءات من اخلارج ضد اي من التيارات الكويتية 

حتى النهدم بأيدينا تعدديتنا التي متيزنا بها .

Mr.Hamad Al-Elaiwa™ @HAMADDDDDDD
ماني عارف الي يعارض حق من حقوق مواطن منه و فيه بسبب 
فقط انها اختارت حياتها بالطريقة الي ترتاح لها...ناس انولدت على 

هذي االرض وتعايشوا معانا ليش تكون انت والقانون بوجهم

saudalmukhled@ �صعود عبدالعزيز املخلد
تسعي الكويت الى السالم دائما وهذا اخلط 

مرسوم منذ األزل ... ومن يسعي لسالم على جميع الدول التفهم 
واإلميان بالسالم بصوره حقيقيه وواضحه وصريحه 

احلروب تقوم من أجل السالم ...
لذلك يجب اإلميان بفكرة السالم عقيده راسخه 
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ل��م مينع تفشي ف��ي��روس ك��ورون��ا 
خطط إقامة حت��دي »ن��اث��ان فيماس« 
ال��س��ن��وي ألك��ل النقانق ي��وم السبت 
امل��اض��ي ف��ي ك��ون��ي أي��الن��د مبدينة 
ن��ي��وي��ورك األمريكية مبناسبة يوم 
االستقالل كما لم مينع أبطاله احلاليني 
من الرجال والنساء من تسجيل أرقام 

قياسية جديدة.
وق��ال الفائز في فئة الرجال جوي 
تشيستنت إن نقل حت��دي ن��اث��ان إلى 
مكان داخلي يتم فيه التحكم بالطقس 
ملنع انتشار ف��ي��روس ك��ورون��ا منحه 
القوة الدافعة التي احتاجها للفوز. 
وع���ادة م��ا ي��ت��زاح��م م��ئ��ات املتفرجني 

مل���ش���اه���دة ه����ذا احل������دث. وأض����اف 
تشيستنت، ال���ذي يبلغ وزن���ه 100 
كيلو ج��رام، لشبكة )إي.إس.ب���ي.إن( 
بعد املسابقة التي تبلغ مدتها عشر 
دقائق ”هذه سنة مجنونة وأنا سعيد 

بتسجيل رقم قياسي“.
وح��ط��م تشيستنت )36 ع��ام��اً(، 
اب���ن م��دي��ن��ة س���ان ه��وزي��ه ف��ي والي��ة 
كاليفورنيا، رقمه القياسي السابق 

بالتهام 75 قطعة نقانق.
وك��ان رقمه القياسي السابق 74. 
وجتاوز تشيستنت منافسيه األربعة 

بفارق كبير.
وفي فئة السيدات، تصدرت السباق 

البطلة ميكي س��ودو من تورينتجنت 
ب��والي��ة كونيتيكت، وي��ب��ل��غ وزن��ه��ا 
60 كيلوجراما، متفوقة على أرب��ع 
متسابقات أخ��ري��ات بالتهام 48.5 
قطعة نقانق. وحطمت س��ودو رقمها 
القياسي السابق البالغ 41 قطعة 

والرقم القياسي للنساء وهو 45.
��رى مسابقة كوني أيالند في  وجتجُ
الرابع من يوليو منذ أن افتتح ناثان 
هاندويركر مطعمه العاملي الشهير 
على شاطئ البحر في عام 1916، وفقاً 
ملا ذكرته رابطة )ميجور ليج إيتنج( 
املعنية بتنظيم وإدارة املسابقات 

املرتبطة باألطعمة.

علماء صينيون ينجحون 
في زيادة حالوة البطيخ!

رحيل املمثلة املصرية رجاء 
اجلداوي بعد صراع مع »كورونا«

»كورونا« لم متنع إقامة حتدي 
أكل النقانق في »نيويورك«

مجموعة من املتنافسني في حتدي »ناثان فيماس« السنوي 

توفيت املمثلة املصرية وع��ارض��ة األزي���اء السابقة رج��اء 
اجل��داوي أم��س األح��د داخ��ل مستشفى احلجر الصحي مبدينة 
اإلسماعيلية عن عمر ناهز 82 عاما بعد صراع استمر أكثر من 40 

يوما مع فيروس كورونا املستجد.
وكانت املمثلة الراحلة أصيبت بالفيروس في نهاية مايو أيار 
وتلقت عالجا مكثفا وجرعات بالزما من متعافني من الفيروس، 

لكن املسحات التي أجريت لها للكشف عن املرض ظلت إيجابية.
وكتبت ابنتها أميرة مختار على حسابها بفيسبوك يوم األحد 
”إنا لله وإنا إليه راجعون مامي في ذمة الله“ كما أصدرت نقابة 

املهن التمثيلية بيانا نعت فيه الفنانة الراحلة.
وفي بيان لها وصفت وزارة الثقافة املصرية الفنانة الراحلة 

بأنها ”إحدى جنمات الزمن اجلميل ومنوذج للفن اجلاد“.
وأض��اف البيان: جنحت بحسها الراقي في خلق شكل مميز 

لألدوار التي لعبتها طوال تاريخها الفني املمتد.
لدت رجاء اجل��داوي في السادس من سبتمبر أيلول 1938  وجُ
باسم جناة علي حسن اجل��داوي وعاشت فترة من طفولتها مع 
خالتها املمثلة والراقصة حتية كاريوكا وجسدت دورها الحقا في 

مسلسل )السندريال( للمخرج سمير سيف.
وبدأت مشوارها في الفن بالتوازي مع مجال عروض األزياء 
وكان أول أفالمها )دعاء الكروان( للمخرج هنري بركات وبطولة 

فاتن حمامة وأحمد مظهر وزهرة العال وأمينة رزق.

رجاء اجلداوي

أف���ادت صحيفة »جامنينغ جيباو« الصينية 
بطريقة ميكن اعتمادها جلعل البطيخ أحلى وذلك عن 

طريق جتميده.
وقالت الصحيفة إن البطيخ باعتباره من أهم 
الفواكه الصيفية ويحتوي على الفركتوز ما يساعد 
في  ضبط حالوته عن طريق تغيير درجة احلرارة. 
وت����زداد احل���الوة ب��ق��در ان��خ��ف��اض درج���ة ح��رارة 

الفركتوز.
ويفضل الناس تناول املشروبات الغازية والبوظة 

مبردتني ألنهما تتضمنان الفركتوز.
ويبقى البطيخ من أكثر احللويات الصيفية فائدة 
ملا فيه من كمية كبيرة من الفيتامينات. وميكن أن 
يساعدك البطيخ في تعاطي أقل ما يكفي من الطعام 
إذا أكلته قبل تناول وجبة طعام يومية، مع العلم أن 

فيه 30 سعرة حرارية لكل 100 غرام.

وفاة أكبر توأم ملتصق في 
68 عامًا العالم عن عمر ناهز 

توفي يوم أمس األحد، أكبر توأم ملتصق في العالم 
روني ودوني، عن عمر ناهز 68 عاماً.

وأع��ل��ن جيم شقيق ال��ت��وأم امللتصق، أن رون��ي 
ودوني، توفيا صباح اليوم في دايتون بوالية أوهايو 
األمريكية. وعاش التوأم مع جيم وزوجته ماري في 

بيفركريك ملدة 10 سنوات من أجل االعتناء بهما.
وفي عام 2010، ساعد 200 متطوع من املنطقة 
على توسيع منزل جيم حتى يتمكن التوأم من العيش 
بشكل مريح، وذلك بعد أن شعرا مبعاناة من التهاب 
املفاصل، وأصبح البقاء في منزلهما السابق في 

دايتون غير آمن لهما.
 

أنثى منر تفتك بحارسة 
حديقة حيوانات في سويسرا

أكدت السلطات في سويسرا أن أنثى منر هاجمت 
حارسة تبلغ من العمر 55 عاماً بحديقة حيوانات 

زوريخ اليوم، ما أسفر عن مقتلها.
وعجز رجال اإلنقاذ عن إنقاذ امل��رأة التي توفيت 
على الفور. وقالت الشرطة، في بيان، إن مالبسات 

الهجوم ال تزال قيد التحقيق.
وطبقاً ملوقع حديقة احليوانات، تضم احلظيرة 
اثنني من النمور السيبيرية: أنثى عمرها خمس 
سنوات تجُدعى إيرينا، وذك��راً يبلغ من العمر أربع 

سنوات يدعى سايان.


