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التقرير العاملي للسعادة لعام 2017: الكويت 
في املرتبة الـ 39 عامليًا والـ 4 خليجيا.

٭ على اللي صاير فيّنا.. زين مستوانا 39 
على العالم!

أطباء يحرزون تقدما كبيرا في مكافحة
 »القاتل األكبر« في العالم.

٭ ليت ساسة العالم يحرزون 
هذا التقدم للقضاء على اإلرهاب!

عبدالوهاب البابطني ضيف 
»ألو األنباء« غداً األربعاء

مدير عام »اإلطفاء« 
ضيف »ألو األنباء« اليوم

يحل النائب عبدالوهــــاب البابطـــن ضيفـا 
على »ألو األنباء« للتواصــل مع القراء والرد على 
استفســاراتهم ضمن لقاء »ألو األنباء« وذلك يوم 
غد األربعاء 22 اجلاري من الساعة 6 إلى 7 مساء.
وسيكون التواصل عبر الهاتف التالي: 22272890.

تســتضيف »األنباء« اليوم الثالثاء مدير عام 
اإلدارة العامة لإلطفــاء الفريق خالد املكراد، وذلك 
في الفترة من السابعة وحتى التاسعة مساء، الفريق 
املكراد سيكون جاهزا للرد على أسئلة القراء وضباط 
وضباط صف اإلدارة العامة لإلطفاء، وذلك في إطاللة 

هي األولى من نوعها عقب توليه هذا املنصب.
وميكنكم التواصل مع الفريق املكراد عبر هاتف 

»األنباء«: 22272888.

»سوف أغادر إن فعلتم«
الشــهيرة  اإلجنليزية  املغنيــة 
أديل )28 ســنة( وهــي تطالب 
حــراس األمن بالكف عــن التعامل 
خالل  بخشــونة  اجلمهــور  مــع 
ميلبورن  في  األخير  الغنائي  حفلها 
للجلوس في مقاعدهم، حيث قالت: 

ســوف أغادر هذا احلفل فورا إن فعلتم ذلك مرة 
أخرى.

»سجن النساء أصابني بعقدة« 
النجمة املصرية نيللي كرمي في 
حوار فني متحدثة عن االعمال 
التي تركت في نفســها شيئا حتى 
تقدميها،  على  مرور ســنوات  بعد 
وقالت: »مسلســل سجن النسا هو 
أكبر عمل عانيت بعده للخروج من 

شخصية غالية التي قتلت زوجها في النهاية نتيجة 
خداعه لها ورميها في السجن ظلما«.

»أسرني جمال عينيه ونسيت نص الحوار«
فوندا،  جن  األميركيــة  املمثلة 
الســينما  فاتنة  كانــت  التــي 
في الســتينيات، تؤكــد أنها التزال 
تتذكر مدى تأثرهــا بزميلها النجم 
كانا يعمالن  روبرت فورد حينمــا 
انها أحست  في التصوير، وكشفت 

بهذا التأثير من جديد بعد ان اجتمعا مؤخرا لتمثيل 
فيلمهما الرابع معا »أرواحنا في الليل«.

»من الواضح ان لغة الجسـد أكثـر تعبيـرًا 
من الكالم في البيت األبيض«

باربرة  البريطانية  الصحافيــة 
إلــن تعلق على اللقــاء األخير بن 
واملستشارة  ترامب  دونالد  الرئيس 
األملانيــة أجنيال ميــركل في البيت 
األبيض، وكيــف اظهرت حركاتهما 

ان حبل الود مقطوع بينهما، وخاصة عندما رفض 
ترامب مصافحتها أمام رجال الصحافة. 

»ماشي ببركة دعاكي ومش عايز غير رضاكي«
اللبناني عاصي احلالني  الفنان 
متذكرا فــي عيــد األم والدته 
برفقتها،  له  ونشر صورة  الراحلة، 
ببركة  قائال: »ماشــي  وعلق عليها 
دعاكــي ومش عايز غيــر رضاكي 
والعمــر يهون فداكي والعمر يكون 

شــويه.. يا امي يا امي ونور عينيا..«. كذلك شارك 
محبيــه أغنية »يا أمــي« التي أطلقها قبل عشــر 

سنوات وحتديدا سنة 2007.

»هذا ليس حقيقيا«
يكون  أن  نافيا  أرســنال  نادي 
قــد حتدث مع املــدرب احلالي 
لبوروســيا دورمتونــد، تومــاس 
توخيــل، ليحــل بدال من آرســن 
فينجــر، في منصــب املدير الفني 
للفريق. وقال أحد املتحدثن باســم 

أرسنال في تصريحات لشبكة »سكاي سبورتس« 
التليفزيونية البريطانية: »هذا ليس حقيقيا«.
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أبعد من الكلمات

جميل ومثالي

كان املرحوم العم جميل السلطان، وكما أشاد به الكثير، 
تاجرا ناجحــا ورائدا في مجال االقتصــاد واألعمال، حيث 
تركت إجنازاته بصمة واضحة في هذا املجال، ولكن هناك 
جانبا إنســانيا آخر له يجعله الشــخصية املثالية بكل ما 
حتمله الكلمة من معنى، فقد كان رائعا كرب أسرة لعائلته 

الصغيرة، فلقد كان الفقيد ِنعَم األب وِنعَم الزوج.
فلم يكن يتوانى ابدا في مشاركة ابنائه تفاصيل حياتهم 
الصغيرة، ونقل كل ما لديه من خبرات ومعرفة في مجال 
األعمال، ليس ذلك فحسب إمنا حرص ايضا على زرع حبه 
وشــغفه بالرياضة في قلوب أبنائه، حيث قضى ســاعات 
طويلة في تسلق جبال األلب السويسرية مع أبنائه الثالثة 
ياسمني وعذبة وفيصل على مدى السنوات الثالثني املاضية، 
فقد أغدق عليهم احلب ومنحهم من وقته الكثير، ولم يكن 
يتذرع بالعمل أو األصدقاء فيقصر في مشاركتهم حاجياتهم.
وفقــه اهلل بزوجتــه سوســن زوجة صاحلة شــاركته 
مشــوار حياته، ووقفت الى جانبه، وســاندته في السراء 
والضراء، كان كل منهما يكمل اآلخر ويتكامل به، ثنائي ال 
يتجــزأ ويثني كل منهما علــى اآلخر، بنيت عالقتهما على 
االحتــرام املتبادل والتفاهم فكانــا مثال ومنوذجا للتوافق 

الزوجي الناجح.
وهناك جانب إنســاني آخر رائع في شــخصية الفقيد 
الغالي، فقد كان كرميا معطاء ومتسامحا، ال يالقيك إال ووجهه 
يشرق بابتسامة عريضة من القلب، أدمن حب الناس ويده 
ممدودة دائما ملساعدة اآلخرين وقضاء حوائجهم دون ان 
يتفاخر امام احد، ولم تقتصر مساعداته على النفع املادي 

فحسب، ولكنها امتدت لتشمل النفع بالرأي والنصيحة.
إن قصص اإلحســان والتجارب اإلنسانية التي شهدتها 
اثناء عملي مع أبو فيصل ال تعد وال حتصى، أذكر منها ان 
ثالثة من اإلخوة الليبيني ممن أعرفهم جيدا أخبروني بعد 
عدة سنوات من االضطرابات املدنية في ليبيا في العام ٢٠١١، 
أن أبــو فيصل دعاهم خالل القتال في ليبيا وعرض عليهم 
سكنا وفرصا للعمل وتعليم أبنائهم في الكويت حتى هدأت 
األوضاع في ليبيا، فهو لم ينس أبدا أنه كان في نفس الوضع 
ومر بنفس األزمة في العام ١99٠ أثناء الغزو العراقي على 

الكويت، وها هو ميد يد العون ملساعدة اخوانه العرب.

كمــا كان ابو فيصل يتمتع بكاريزما وبأســلوب لطيف 
مميــز يجعله قريبا مــن اآلخرين، ففي رحلة إلى روســيا 
واملجر، كنــا برفقة الرئيس الراحل لدولة مالطا جيدو دي 
ماركو )والذي كان رئيســا للجمعيــة العامة لألمم املتحدة 
في العام ١99٠ أثناء غزو الكويت وكان ديبلوماسيا محبوبا 
فــي جميع انحاء العالم(، وقد تركت الســت ســاعات التي 
قضاهــا وهو يتحدث مع أبو فيصل وهم على منت الطائرة 
اخلاصــة انطباعا ايجابيا لدى الرئيس وكان بعد ذلك دائم 

السؤال عن أبوفيصل.
وكذلــك كان املرحوم جميل الســلطان ســفيرا»عظيما« 
للكويت دون ان يحتاج الى دراسة العلوم الديبلوماسية او 
الشؤون الدولية، ففي العام ٢٠٠5 وعندما أعرب املساهمون 
الليبيون عن استيائهم من الشريك اإلداري املالطي إلقامته 
مشــروعا مشــتركا مع مجموعة من الكويتيني، ولكن بعد 
لقائهــم بأبو فيصل فقط غيــروا رأيهم إذ متكن من تغيير 
املفاهيم اخلاطئة والصور النمطية التي رسمت في عقولهم 
عن الكويتيني، واصبح عندهم بعد ذلك الكثير من األعمال 

والتجارب الناجحة معا.
في العام ٢٠٠6 وافق شفهيا على ان يكون راعيا رئيسيا 
حلفل عشاء خيري لصالح اإلغاثة الطبية في لبنان، وعندما 
اخبرتــه عن رغبــة مجموعة اخلرافي لرعايــة هذا احلدث 
كراع رئيســي، وافق برحابة صدر وتكرم أن يكون الراعي 
الثانوي مع التزامه بدفع نفس املبلغ كراع رئيســي، وقال 
انه علينا العمل على تيسير التبرع باملزيد من األموال ملثل 

هذه القضية النبيلة.
حقيقة لقد متكن ابوفيصل من بناء امبراطورية مالية 
ضخمة، لكنــه وعلى عكس أقرانه من رجال األعمال لم 
يتباه يوما ولم يتفاخر بالســيارات الفارهة واليخوت 
الضخمــة دون داع، بل كان اكثــر تواضعا كلما تتطلب 

األمر لذلك.
والقصص اإلنسانية عن العم جميل، رحمة اهلل عليه، قد 
ال تعد، وإجنازاته العملية الناجحة قد ال حتصى، وكلها قد 
تؤهله ليستحق تسمية أحد الشوارع باسمه، ولكن برأيي 
املتواضع ما مييزه كونه ابا حنونا وزوجا مثاليا ومواطنا 

معطاء لوطنه وهذه صفات يحتذى بها.

    من تاريخ ما أهمله التاريخ
د.صالح محمد العجيري

رأى ثلة من الشبان الغيورين في مستهل القرن 
العشرين تأسيس ناد في الكويت يلم شعثهم ويجمع 

شملهم ويكون واسطة لتبادل اآلراء واألفكار وكان 
من أغراضه السامية تهذيب األخالق ونشر بعض 

العلوم النافعة وإلقاء احملاضرات املفيدة وأول من فكر 
في هذا املشروع املرحوم خالد بن سليمان العدساني.

وقد أقيمت الفتتاحه حفلة شائقة سنة 1922 حصل لها 
دوي عظيم في أنحاء الكويت ألقيت فيها عدة خطب 
وقصائد من أعضائه وسواهم. وألقيت فيه محاضرة 

هي أول محاضرة ألقيت في الكويت.
أما مديره فاألديب املرحوم عيسى بن صالح اجلناعي 
وأسندت أمانة صندوقه للشاب محمد بن أحمد الغامن 

وانتظم في سلك عضويته كثير من الشبان النبالء 
الذين عليهم االعتماد في انهاض الكويت والسير بها 

إلى العال. وقد تبرع له احملسنون بكثير من الكتب 
التي أفادت أهل الكويت وغيرهم من البلدان املجاورة.

أول نادٍ في الكويت

رثاء

المغفور له بإذن اهلل تعالى جميل سلطان العيسى

جوائز قيمة لـ 5 مشتركني
في السحب الثاني ملهرجان »األنباء« 2017

جــرى أمس مبقر اجلريدة 
األول  األســبوعي  الســحب 
ملهرجــان جوائــز »األنبــاء« 
٢٠١٧ بحضور ممثل »التجارة« 
عبدالعزيز اشكناني ومسؤولي 
باجلريــدة،  التوزيــع  إدارة 
وابتسم احلظ لـ 5 مشتركني، 
حيث فاز احمد جدوع العجاج 
 ٧٠٠ R – S بثالجــة هيتاشــي
وفاز صقر رمضان بالب توب 
توشيبا، وكانت اجلائزة الثالثة 
من نصيب رأفت عبدالعاطي 
عبــداهلل وهــي عبــارة عــن 
 LED 5٠ DEXON تلفزيــون
وفــاز احمد القطان بغســالة، 
اما اجلائزة اخلامسة فكانت من 
نصيب امال رفيق زيتوني وهى 
عبارة عن باقة كوبونات انتر 

ناشيونال بقيمة 9٠ دينارا.
و»األنباء« تعد مشتركيها 
دائما باجلديــد وتتمنى حظا 

ممثل »التجارة« عبدالعزيز اشكناني أثناء السحب  )ريليش كومار(سعيدا للجميع.

مهرجان في إسبانيا ينتهي بحرق 
الدمى في أرجاء املدينة

ڤالنسيا - رويترز: انتهى ليلة األحد املاضي مهرجان 
الس فاياس في مدينة ڤالنسيا اإلسبانية، بحرق دمى 

خشبية عمالقة، وسط مشاهدة الفتة للنظر.
وأحرقت الدمى التي صنعها جنارون مهرة على مدار 
عام، بعد أسبوع من عرضها، في ٣٠ نقطة بأرجاء املدينة.
وكما جرت العادة ســنويا، وضــع التمثال »األكثر 
روعة« فــي »ميدان البلدية«، وجســد برجا بطول ٤١ 
مترا، ووزن ٣.٨ أطنان، وأضرمت فيه النيران، برفقة 
األعيرة النارية التي أطلقت إلى السماء. وميثل البرج 
اخلشبي، انتقادا ملشروع برج اتصاالت لم تتمكن البلدية 
مــن تنفيذه، رغم مــرور أعوام على إطالقه، فضال عن 
جميع مشــاريع القطاع العام غير املستكملة، بحسب 
القائمــني علــى املهرجان. ومن أبــرز الدمى التي القت 
اهتماما كبيرا من الزوار، دمية متثل الرئيس األميركي 
دونالد ترامب وهو يبني جدارا، في إشارة إلى رغبته 

في تشييد جدار على احلدود مع املكسيك.


