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«كتارا» القطرية تكرَّم الروائي الكويتي
الراحل إسماعيل فهد إسماعيل

ثالثة علماء من الهند وفرنسا
والواليات املتحدة يفوزون
بجائزة نوبل لالقتصاد
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في الصـميم
الفائزون الثالثة

أعلنت األكادميية امللكية السويدية للعلوم أمس منحها
جائزة العلوم االقتصادية لعام  2019إلى ثالثة علماء هم
الهندي أبهيجيت بانيرجي والفرنسية األمريكية إستير
دوفلو واألمريكي مايكل كرمير.
وقالت األكادميية في بيان صحفي ان الفائزين لعبوا
دورا حاسما في إع��ادة تشكيل البحوث في اقتصاديات
التنمية ،مؤكدة انهم استحقوا اجلائزة عن أبحاثهم حول
أفضل الطرق حملاربة الفقر في العالم وذلك عبر تقسيم
هذه املشكلة إلى تساؤالت أصغر قابلة ل�لإدارة بصورة
أفضل مثل التدخالت األكثر فعالية لتحسني صحة الطفل.
وأضافت أن اجلائزة السويدية التي تبلغ قيمتها تسعة
ماليني كرونة سويدية ( 913ألف دوالر أمريكي) ستقسم
بني الفائزين الثالثة الذين ساهمت أبحاثهم بالفعل في
التخفيف من وطأة الفقر العاملي ولديها إمكانات كبيرة
لزيادة حتسني حياة أكثر الناس فقرا على الكوكب.
يذكر أن هذه اجلائزة ليست من بني اجلوائز الرسمية
التي متنحها مؤسسة نوبل في مجاالت الفيزياء واألدب
والكيمياء والسالم والطب.
وأسس اجلائزة البنك املركزي السويدي عام 1968
وهو الذي ميولها ويطلق عليها «جائزة بنك السويد في
العلوم االقتصادية في ذكرى ألفريد نوبل».

ما نشرته معاريف الصهيونية إن مجموعة من كبار قادة
اجليش والشاباك يدافعون عن رئيس السلطة الفلسطينية
محمود ع��ب��اس ..كيف ال وق��د ق��دم لهم خ��دم��ات ال ميكن
إحصاؤها ..منذ أوسلو والكيان ينعم باألمن حتت كذبة
الدولة الفلسطينية وأكثر من ذلك جند الشباب الفلسطيني
حلماية الكيان وتزويده باملعلومات عن أبطال املقاومة ..
هؤالء ال يستحون وميارسون اخليانة في العلن..
باعوا فلسطني واملقدسات بالرخيص!!
كتاب توثيق مسيرة الروائي إسماعيل فهد إسماعيل

انطلقت ف��ي ال��دوح��ة أم��س دورة أدبية
ضمن أعمال جائزة كتارا القطرية للرواية
العربية تكرم خاللها الروائي الكويتي الراحل
إسماعيل فهد إسماعيل.
ودشنت جائزة كتارا للرواية العربية
كتابا يوثق مسيرة الروائي إسماعيل خالل
ال���دورة ضمن مبادراتها التي تكرم رم��وز
األدب والرواية في العالم العربي والتعريف

بإبداعاتهم خللق تالقح فكري وأدب��ي في
الوطن العربي.
ويتضمن الكتاب التوثيقي قسمني تناوال
دراس��ات في إب��داع الروائي إسماعيل ،حيث
شمل القسم األول ثمانية بحوث ودراس��ات
كتبت خصيصا إلثراء الكتاب التوثيقي بأقالم
كبار األدباء والنقاد العرب.
ويضم القسم الثاني من الكتاب توثيقا

اكتشاف لوحة جدارية في بومبي تصوّر قتا ًال وحشي ًا ملعركة دامية

اك � ُت��ش��ف��ت ل��وح��ة ج��داري��ة
محفوظة جيدا في مدينة بومبي
بإيطاليا ،تصور مصارعا يقف
«م��ن��ت��ص��را» ع��ل��ى خ��ص��م��ه في

معركة دام��ي��ة .ويعتقد علماء
اآلث��ار أنها عُ لّقت في قبو بحانة
يوما م��ا ،يرتادها املتوحشون
امل��ق��ات��ل��ون .وي��ب��دو أن اللوحة

اجل��داري��ة املكتشفة احتفظت
ب��أل��وان��ه��ا ال��ذه��ب��ي��ة وال��زرق��اء
واحلمراء الزاهية ،وهي تصور
مشهدا دمويا في معركة انتصر

فيها رجل واحد فقط.
وي��ق��ف مقاتل Murmillo
وه���و ي���رت���دي خ����وذة واس��ع��ة
عريضة احلواف ،ووميسك درعا
مستطيال كبيرا في يد وميتشق
سيفا في اليد األخرى.
ويعد ه��ذا االكتشاف من بني
العديد من األعمال التي أجريت
ف���ي امل��ن��ط��ق��ة ،خ�ل�ال م��ش��روع
 ،Great Pompeiالذي أطلق
ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى امل��دي��ن��ة بينما
يستكشف علماء اآلثار أسرارها.
ودُف��ن��ت بومبي حتت الرماد
ال��ب��رك��ان��ي ع��ن��دم��ا ث���ار ب��رك��ان
«فيزوف» في عام  79ميالدي،
ما جعل املدينة الرومانية واحدة
من أكثر امل��واق��ع األث��ري��ة زي��ارة
في العالم ،كما تعد تلك املدينة
الواقعة في جنوب إيطاليا ،ثاني
أكثر املواقع السياحية زيارة في
البالد.

تاريخيا علميا مفهرسا بكل األعمال األدبية
ل��ل��روائ��ي إسماعيل ط���وال م��ش��وار حياته
احلافل بالعطاء واجلوائز التي حصل عليها
والبحوث األكادميية التي أعدت عنه والكتب
التي ألفت فيه .وأقيمت على هامش ال��دورة
ن���دوة ع��ن ال��روائ��ي إسماعيل ش���ارك فيها
مجموعة من الكتاب واألدب��اء الذين ساهموا
في تأليف وحترير كتاب (في حضرة املنسي..

تلوث الهواء يقود إلى
تساقط الشعر عند البشر
ح��ذّرت دراس��ة كورية حديثة ،من أن تلوث الهواء
الناجم عن ال��وق��ود األح��ف��وري واألنشطة الصناعية،
مرتبط بفقدان وتساقط الشعر عند البشر.
ال��دراس��ة أج��راه��ا ب��اح��ث��ون مب��رك��ز أب��ح��اث «علوم
املستقبل» في كوريا اجلنوبية ،وع��رض��وا نتائجها،
األربعاء ،أم��ام مؤمتر األكادميية األوروبية لألمراض
اجللدية والتناسلية ،ال��ذي يعقد في الفترة من 13-9
أكتوبر  ،2019في العاصمة اإلسبانية مدريد.
وللوصول إلى نتائج الدراسة ،درس الباحثون تأثير
ج��وا ،التي يبلغ قطرها
اجلسيمات الدقيقة احملمولة ً
 10ميكرومتر ،والتي يقل قطرها عن  2.5ميكرومتر،
ويتعرض لها األشخاص.
وتنبعث اجلسيمات الدقيقة احملمولة جوًا في الغالب
من مصادر حرق الوقود األحفوري ،مبا في ذلك البنزين
وال��دي��زل وأن���واع ال��وق��ود الصلب األخ��رى مثل الفحم
والنفط والكتلة احليوية ،وكذلك األنشطة الصناعية
األخ��رى مثل البناء والتعدين وتصنيع م��واد البناء
مثل األسمنت والسيراميك وال��ط��وب ،باإلضافة إلى
عوادم السيارات ،والطهي باخلشب والتدخني ،وميكن
استنشاقها فتستقر في الرئة وتنتقل إلى مجرى الدم.

Retweet
 @DrmouniraQ8منريه اجلا�سم
أستاذ جامعي يعفي قريبته من حضور محاضراته مع
ضمان جناحها  ..هل هذا صحيح ! وان كان صحيح هل له احلق
في اتخاذ مثل هذا القرار ام هو جزء من الفساد التي نعيشه
وعلينا تقبله.

 @Q80Teachا�.سعاد احلمود
بالنسبه لوزاره التربيه والتعليم العالي وجامعه الكويت هل
حتققت فعال من شهادات الدكاتره واعضاء هيئات التدريس
فيها ؟! بالوقت اللي شككت فيه بالشهادات احلديثه رغم معادله
الديوان واعتمادها .

 @TOLERANTQ8yaاملت�ساحمة،،هيالء التنيب
وين راااايحني؟؟؟ شنو هالشباب اللي هابني يلبسون تاج
بشعرهم؟؟؟ أف��اااااا بس ،،ياشباب الكويت هذي اخرتها تاج
حق شعركم مثل الفتيات ،،،،شنو بقى بتسووون وتقلدون
البنات؟؟؟

ببالغ احلزن والأ�سى وبقلوب م�ؤمنة بالق�ضاء والقدر
تتقدم �أ�سرة جريدة

 @latifaalruzehanلطيفه الرزيحان
ما املانع من أعطائهم كافة االمتيازات مساواة رجال اإلطفاء
والتي منها الترقيات واإلجازات والبدالت واملزايا دون عسكرة
املطافي ألنهم يستاهلون هذه االمتيازات ويستحقونها بجدارة

بخال�ص العزاء واملوا�ساة من

 @hashem_alrefaiها�شم الرفاعي

عائلة البابطني

احمللس البلدي يطمئن املواطنني التوسعة ملقبرة الصليبيخات
تكفي وتتسع لعشرون سنة مقبلة الله يطمنكم أي هذه
املشاريع السنعة .احلني الواحد يقدر ميوت وهو مرتاح البال
واخلاطر ومطمئن على نفسه

H&A @ommaraim3

لوفاة املغفور له ب�إذن اهلل

عبداملح�سن �أحمد عبداملح�سن البابطني
�سائلني العلي القدير �أن يتغمد الفقيد بوا�سع رحمته وي�سكنه ف�سيح جناته

ينكسر الزجاج فينتهي الصوت بسرعة وتبقى قطع الزجاج
جترح من يلمسها كذلك الكالم اجلارح ينتهي ويبقى القلب يتألم
طويال مؤلم عندما تكون الغريب بعد ما كنت اشدهم قربا.

 @AlsaeedFajerفجر ال�سعيد
البعض كان يراهن لألسف على ان وفاتي أمر محتوم ونسوا
أن إرادة الله فوق كل إراده ...وفوق توقعاتهم وحسباتهم..
واحلمدلله ربي خيب ظنهم ..بسم الله الرحمن الرحيم « َوإِذَا
ِضتُ َف ُه َو يَشْ ِفنيِ» رب العاملني قدر املرض وهو فقط من يقدر
َمر ْ
الشفاء بإذنه
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