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اإلثنني

واحد أبواللطف

الكويت حتتفل بالذكرى 
اخلامسة لتسمية صاحب السمو 

قائد العمل اإلنساني.

 اهللا يحفظه ويطول بعمره 
أبونا مدرسة في كل شي.

اليوم الذكرى اخلامسة على 
قيام منظمة األمم املتحدة 

بتسمية الكويت مركزا للعمل 
اإلنساني وصاحب السمو 

قائدًا للعمل اإلنساني.

 تسمية ولقب مستحقان.

محمد هاشم محمود الصفار: ٣٧ عاما ـ الرجال: حسينية أبو 
الفضل العباس ـ الدعية ـ ت: ٩٤٩٩٦٠٢٨ ـ النســاء: جابر 

األحمد ـ ق٦ ـ ش٩٥٣ ـ م٩٠٢ ـ ت: ٩٠٠٧٧٣٤٤ ـ شيع.
هدى محمد صالح العجيل، زوجة صالح عيسى الرجيب: ٥٧ 
عاما ـ الرجال: السرة ـ ق٢ ـ ش٥ ـ م٢٠ ـ ت: ٦٦١١٨٨٧٢ ـ 
النساء: بيان ـ ق٤ ـ ش٤ ـ م١٤ ـ ت: ٢٥٣٨٣٩٢٠ ـ شيعت.

مشاري محمد مطلق العصيمي: ٧٠ عاماـ  الرجال: الفيحاءـ  ق٤ 
ـ ديوان العصيمي ـ شــارع ٤٨ ـ ت: ٢٢٥٦٠٦٨٨ ـ النساء: 
النزهة ـ ق٢ ـ شــارع محمد صالح احلميضي ـ م٢٣ ـ ت: 

٢٢٥٥٥٥٦٠ ـ شيع.
عبدالرزاق محمد علي العصفور: ٥ أعوام ـ العزاء باملقبرة ـ ت: 

٩٧١٧٧٢٢٦ ـ شيع.
فهد راشد ســالم بوقماز: ٧٣ عاما ـ الرجال: كيفان ـ ق٦ ـ 
شارع عبداحلميد الصانع ـ ديوان بوقماز ـ ت: ٩٤٤٤٢١٠٠ 
ـ ٩٩٩٩٣٣٨٨ ـ النســاء: كيفــان ـ ق٦ ـ ش٦٠ ـ م٥ ـ ت: 

٩٩٧٧٨٢٤٢ ـ شيع.
فلوه عايض محمد املجمد العازمي، أرملة سعود نافل الغريب: ٧٤ 
عاما ـ سلوى ـ ق٢ ـ ش٧ ـ م١٠ ـ ت: ٩٩٨٧٦٤٤١ ـ شيعت.
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«عندما أصبحت أكبر من أن ألعب دور سندريال، 
أعطوني دور األم الشريرة»

املمثلة األسترالية كيت بالنشيت (٥٠ 
التقدم  سنة) تتحدث عن مشكالت 

في السن في هوليوود.

«أشعر بأنني خارقة في عمري هذا»

املمثلة األميركية جينيفر أنستون 
(٥٠ سنة) تؤكد أن التقدم في العمر 
مينحها املزيد من القوة ال الضعف.

«حياتي ليست رائعة كما يظن أغلب الناس»

براد پيت (٥٥ ســنة) يتحدث عن 
صعوبات حياته فيما يعتبره كثيرون 
مبنزلة حالة اكتئاب يعاني منها عقب 

طالقه من أجنلينا چولي.

«إصابة االبن تدفع األب للتدخل وإنقاذ املوقف»

املمثــل واملصارع األميركي، دوين 
جونسون (٤٧ ســنة) يتحدث عن 
املمثل كيفني هارت  إصابة صديقه 
اخلطيرة، مما اضطر جونسون إلى 

قطع شهر العسل خاصته.

«تعالوا وشاركوني خبرة حياتي»

املذيعــة واملمثلة الشــهيرة اوبرا 
وينفري (٦٥ سنة) تعلن البدء يناير 
املقبل في جولــة محاضرات حية 
املتحدة حول:  الواليــات  جلمهور 

كيف نحيا حياة أفضل.

أبعد من الكلمات

شاهد الصفحة  
بتقنية الواقع املعزز 

Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

16آراء 07أمنية

مــاذا أَُقــوُل ومــاذا َتْنُقــُل اْلُكُتُب
ها لِْلَحْشِر ُمْحَتِجُب بَنْهَضٍة ِســرُّ

مــاُن وما شــاَخْت َمعاِملُها َمــرَّ الزَّ
ِطُب وما َذَوى ُغْصُنها اْملُْخَضْوِضُر الرَّ

ما ُذِكَرْت ي ُكلَّ َشــظِّ ما ِسرُّ هذا التَّ
ما ِســرُّ َدْمٍع ِمَن اْألَْعماِق َيْنِسِكُب

َرّياَنــُة اْلُعــْوِد ما زاَلــْت وقاِئُعها
َبُب؟ َتطوي السنَني.. فما التفسيُر ما السَّ

ْت َمحابُِرُهْم واَة فهل َجفَّ َســِل الرُّ
فيما أفاُضوا وما قاُلوا وما َكَتُبوا

قالوا: اْحلسُني، فقلُت: الكبرياُء أََبْت
هل َيْرُفُض الذلَّ أو َيْرَضى ِمبا َطَلبوا

فاْختــاَر َدْربــًا َرأَى أَْن ال َبِديَل َلُه
َطُب ُدُه اْألَْشــالُء ال اْخلُ َدْربــًا ُتَعبِّ

ناِصــُره قــلَّ  قتيــٌل  أنــتَ  ِهللا 
َوُب َرأَى اْملنايا أحاَطــْت فيِه والنُّ

َم األهَل واألصحاَب ُمحَتِســبًا فَقدَّ
في موِقٍف قبَلُه لم َتْشــَهِد اْلَعَرُب

َفاْحَتلَّ بَني اْلَوَرى في الَكْوِن منِزَلًة
ُهُب َســَمْت فال َتْقَتفي آثاَرها الشُّ

ِر من ِسَعٍة ــعْ ِة ما في الشِّ أبا األئمَّ
حتى ُيحيَط مبا ُتعِطي وما َتِهُب

لكَنهــا َنفثــٌة مــن َصــْدِر ُمْعَتِذٍر
ــُه قــاَم َمأجــوراً مبــا َيِجــُب لعلَّ

يا َليتني كنُت يوَم الطفِّ حاِضَرُه
ُجُب َلُفــْزُت َيْلقاِنــَي اَألْبــراُر والنُّ

زاً أَُذوُد عــن ُحُرمــاِت اِهللا ُمرَجتِ
وفي َيـــمينَي َسْيٌف صارٌم َذِرُب

ٌف َدْرُب الشهادِة لم َيْسلِْكُه ُمرَجتِ
دِّ واإلْقداِم َيْضَطِرُب في ساعِة اْجلَ

ُموِد ويا يــا كرَبالُء ويا ِســرَّ الصُّ
ِميِر وأرٌض َغْوُرها َلـِجُب َوْحَي الضَّ

ْهراِء فيِك َثَوْوا ُيْهِنيِك أَنَّ َبِني الزَّ
ـُرُب ُه التُّ َفِصْرِت أعَظَم ُقْدٍس َضمَّ

ــْت َمعاِملُــُه ــّرُم قــد َهلَّ َ هــذا اْحملُ
َشــْهٌر لُِكلِّ َمعاِني اْلَبْذِل َيْنَتِسُب

فيــِه َمجالُِســنا بالَوْعــِظ عاِمَرٌة
ُيتلــى بها اْلِفْقُه واألحَكاُم واَألَدُب

ى َمذاِهِبِهْم َيرتاُدها الناُس ِمْن َشتَّ
َتُب مهمــا َتفاَوَتــِت اَأللقــاُب والرُّ

ــراُث َعرْيٌق فــي أصاَلِتِه هــذا التُّ
ْبِط َتْنَتِصُب أَْعالُمُه للُحسِني السِّ

َفلِْلُكَويــِت َنِصيــٌب فــي إقاَمِتــِه
َيْقَتــِرُب ِم حــاٌل حــَني  وَلْلُمَحــرَّ

ْمَع ُمْحَتِشداً فقد َشِهْدُت بنفسي اْجلَ
وِق»(١) حيُث األهُل َتْنَتِحُب في «َمْسِجدِ السُّ

في َمْشــَهٍد ساَدُه ُحْزٌن ِملا َسِمُعوا
فــإْن َجــَرْت أَْدُمٌع فيِه َفــال َعَجُب

فيا كويَت اْلُعال ال ِزْلِت شــاِمَخًة
ِسّياِن إْن َغِضَب احلّساُد أو َعَتُبوا

داُر اْألمــاِن لَِشــْعٍب قــاَدُه َرُجــٌل
إلــى َمواِقِفــِه اْألْنظــاُر َتْنَجــِذُب

َيْرَعى اْجلِميَع بُِرْوٍح ال ُيساِوُرها
قِّ أو َنَســبُ ــزٌ عنَد َقْوِل اْحلَ يُّ َحتَ

(١) - كان السيد ياسني الرفاعي رحمه اهللا وهو شخصية 
دينية يعرفه أهل الكويت األوائل وقد رأيته بنفسي في يوم 
عاشوراء وهو يقرأ املقتل احلسيني في مسجد السوق 
الكبير وقد التف حوله جمع من الرجال، والنساء خارجه 

يستمعن إلى املقتل.

احلسني عبر الزمن
علي يوسف املتروك

٢٠١٨/٩/١٦م

سوزان سارندون: جوائز األوسكار باتت تشترى

أحافير متحف نيروبي تخفي أسرارًا منسية

سنغافورة تردم البحر وتبني مستقبًال حتت األرض

مسيرة عنصرية تستهدف احملجبات في الشانزليزيه

ـ  (كنــدا)  تورونتــو 
(أ.ف.پ): انتقــدت املمثلــة 
األميركية سوزان سارندون 
خالل مشاركتها في مهرجان 
تورنتو السينمائي، جوائز 
األوسكار التي باتت تشترى 
أكثر مما متنح عن جدارة.

املمثلة «لم  وأوضحــت 
يكن ثمة حاجــة إلى إنفاق 
املال عندما رشــحت خمس 
مرات وفزت مرة» بأوسكار 
أفضل ممثلة عن دورها في 
«ديد مان ووكينغ» (١٩٩٥).
وأضافت: «هذا األمر لن 
يحصل اآلن» منددة بحمالت 
الضغط التي غالبا ما تشن 
علــى مدى أشــهر قبل منح 

اجلوائز.
وأتــى كالم ســارندون 
خالل مشاركتها في مهرجان 

(أ.ف.پ):  ـ  نيروبــي 
داخل درج خشبي في مكتب 
متواضع في اجلزء اخللفي 
من متحف نيروبي الوطني، 
علبة كتب عليها «اســحب 
بعناية» حتــوي عظمة فك 
ضخمــة تعود إلى آكل حلم 
مــن عصر ما قبــل التاريخ 
أعلن الباحثــون هذا العام 
أنه نوع جديد من الكائنات.

وقال عالم االحاثة الكيني 
جــوب كيبي حامــال عظمة 
الكائن العمالق «سيمباكوبوا 
كوتوكافريــكا» التي تعود 
إلــى ٢٣ مليون عــام وأثار 
اكتشــافها اهتمامــا عامليا، 
«هــذه العظمة فريــدة من 

نوعها».
إال أن هــذه املتحجــرات 
لــم يعثر عليها خالل العام 
احلالي وال خالل هذا العقد 

وال حتى في هذا القرن.
فعلــى مــدار ٤٠ عامــا 
تقريبا، بقيت هذه العينات، 
وهي دليل على وجود أكبر 
كائن مفترس على اإلطالق 
في أفريقيا وهــو من آكلي 
اللحــوم يبلغ وزنــه ١٥٠٠ 

أ.ف.پ: في ســعيها إلى 
إيجاد مزيد من املســاحات 
ملواصلة تطورها ومنوها، 
البحر  ردمــت ســنغافورة 
وبنت ناطحات سحاب وبات 
خبراء التخطيط احلضري 
يفكــرون بالتوســع حتت 

األرض.
وقــد متكنت البالد التي 
تعد واحدة من املراكز املالية 
الرائدة في آسيا في العقود 
التخطيــط  األخيــرة، مــن 
الدقيــق لنموهــا وجتنبت 
التوسع العمراني غير املنظم 
واالكتظاظ السكاني وازدحام 
املرور، وهي مشكالت شائعة 
تعانــي منها املــدن الكبرى 

املوجودة في املنطقة.
لكــن فــي الوقــت الذي 
يتوقــع فيــه أن ينمو عدد 
البالغ  ســكان ســنغافورة 
حاليــا ٥٫٦ ماليــني نســمة 
بشــكل مطرد في السنوات 
املقبلة، فإن السلطات تبحث 
عن حلول الستخدام املساحة 
الواقعة حتت أقدام سكانها 

بأفضل الطرق.

جاسم التنيب 

نظم عدد من النشــطاء 
فــي  عنصريــة  مســيرة 
باريس استهدفت بالدرجة 
األولــى احملجبــات. وأبلغ 
شــهود عيان «األنبــاء» أن 
املسيرة لدى دخولها شارع 
الشــانزليزيه الشــهير في 
العاصمة الفرنسية باريس 
هاجمت أماكن وجود النساء 
احملجبات. وقد وقع ضحية 
هذه التحــركات العنصرية 
عدد من النساء اخلليجيات، 
حيث متــت مهاجمة أماكن 
وجودهــن واإلصــرار مــن 
املشــاركني فــي املســيرة 
على طــرد هؤالء النســوة 
بالقــوة، حتــى وصل األمر 
إلــى التهديد باالعتداء على 
بعض املقاهــي ما لم يطرد 

أصحابها احملجبات منها.

مــرض تريــد أن تضع حدا 
حلياتها. وقد عرض الفيلم 
للمرة األولى في املهرجان.

وقالت املمثلة (٧٢ عاما) 
إنها ال متلــك فرصا كبيرة 

لكن كيف لم تعرف أهمية 
هذه األحافير التي عثر عليها 
خالل حفريات أثرية في غرب 
كينيا في أوائل الثمانينيات 

كل هذه الفترة الطويلة؟
وأوضح كيبي الذي يرأس 
قســم األحافير في املتحف 
الوطني في كينيا، وهو يضم 

برس: «يتوجب علينا دراسة 
كل اخليارات املتاحة أمامنا 
التحتيــة  البنــى  لتقويــة 

احليوية حتت األرض».
وأضاف: «لدينا حاجات 
إلــى املســاحات  متزايــدة 
والصناعيــة  اخلضــراء 
والتجارية والسكنية فوق 

األرض في سنغافورة».

للحصول على أوسكار عن 
هذا الدور ألن ليست لديها 
املادية «ملنافسة  الوســائل 
بعــض األفالم املدعومة من 
أشــخاص من طينة هارفي 
واينستني في هذا العالم».

وكان املنتج الهوليوودي 
النافذ ســابقا وهو في قلب 
فضيحة #مي تو قاد أفالما 
عــدة مــن إنتاجــه للفــوز 
باألوســكار قبــل أن يتهــم 

باعتداءات جنسية كثيرة.
وبــات مهرجان تورنتو 
يعتبر في السنوات األخيرة 
منصة تعزز فــرص الفوز 
بجوائز أوسكار كما حصل 
خصوصا مع «ذي شــايب 
أوف ووتر» و«غرين بوك» 
اللذين ناال بعد أشهر قليلة 

أوسكار أفضل فيلم.

مجموعة ال تضاهى في شرق 
إفريقيا إضافة إلى أكبر عدد 
مــن املتحجرات فــي العالم 
لوكالة فرانس برس «لدينا 
أطنان وأطنان من العينات.. 
التي لم يتــم حتليلها بعد. 
وبالتأكيد هناك أمور ما زالت 

تنتظر اكتشافها».

ووفقا ملشــروع تطوير 
نشــر فــي مــارس، ترغب 
سلطات سنغافورة في نقل 
البنيــة التحتيــة واملعدات 
الصناعية ومرافق التخزين 
إلى حتت األرض بهدف إنشاء 
مبان جديدة وجتديد األحياء 
املوجــودة، لكنها ال تخطط 
لبناء مساكن حتت األرض.

سوزان ساراندون في مهرجان تورونتو السينمائي الدولي

جوب كيبي يستعرض أحافير متساح في املتحف                  (أ.ف.پ)

(أ.ف.پ) نظام تكييف الهواء حتت األرض في سنغافورة    

جانب من املسيرة 

تورنتو الدولي للسينما وهو 
األكبر في أميركا الشمالية 
ويستمر حتى ١٥ سبتمبر.

ومتثل فــي «بالكبيرد» 
دور أم فــي آخــر مراحــل 

كيلوغرام، فــي درج عادي 
في وسط مدينة نيروبي.

أدرك موظفــو املتحــف 
العظــام كانــت شــيئا  أن 
مميزا لكنهــم لم يعرفوا ما 
هــو بالضبــط، وقد شــكل 
سيمباكوبوا مصدرا للفضول 

ال أكثر..

وقد أنشــأت سنغافورة 
ونظــام  ســريعا  طريقــا 
تكييف للهواء حتت األرض 
باستخدام أحدث التقنيات، 
لكن املدينة تبحث عن إضافة 
مرافق إلى بنيتها التحتية.

وقــال أبينيــت كول من 
شركة االستشارات «فروست 
أند سوليفان» لوكالة فرانس 
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