
رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
وزراء اإلعالم العرب يبحثون خطة لدعم القضية الفلسطينية إعالميا.

ـ صح النوم.. 60 سنة ولم تصلوا إلى نتيجة فال أعتقد أنكم ستنجحون اآلن.
أبواللطفواحد

البقاء هلل
مالك مهوس عبداهلل فريح املهوس ـ 32 عاما ـ الرجال: 
اجلهراء القدميةـ  ق2ـ  ش عبداهلل بن جدعانـ  م 
54 مقابل مسجد عبداهلل اخللفـ  ت: 99898829 
ـ 97722221، النساء: اجلهراء القدمية ـ ق1 ـ ش 

الثاني ـ م 138 ـ ت: 24582510.
أحمد حسـن علي شـهاب الدين ـ 99 عاما ـ الرميثية ـ 
ق7 ـ ش74 ـ متفرع من شارع حسن البنا ـ م31 

ـ ت: 66151170 ـ 99750356.
حمود ابراهيم علي االبراهيمـ  94 عاماـ  الرجال: السرةـ  
ق1ـ  ش طارق بن زيادـ  م53ـ  ت: 25337011، النساء: 

السرة ـ ق2 ـ ش4 ـ م15 ـ ت: 25333550.
سـعود عبداهلل مسفر الشامريـ  90 عاماـ  الصباحيةـ  

ق3 ـ ش1 ـ م 533 ـ ت: 55886699.
محسن صايل زايد املطيريـ  78 عاماـ  الواحة: ق 1 – ش 

االول – م 30 – ت: 67052244 – 99689556.
عبدالعزيـز مهلهـل حمـد اخلالد ـ 80 عامــــا ـ الرجال: 
القادســــية – ق2 – ش القادسية – ديوان اخلالد 
– ت: 22515546، النســــاء: القادسية – ق2 – ش 
القادسية – م37 – ت: 22527511 – الدفن التاسعة 

صباحا.

اإلمارات تبدأ بحملة إلخالء مناطق السكن الخاص من العزاب.
ـ وإحنا من كثر العزاب اآلسيويين بتصير أسامي مناطقنا »فردوس آباد« 

و»دكا الجليب«.

التهديد والتشهير واالبتزاز.. عبر اإلنترنت  بقلم رياض الصانع ص11
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استجابة لتعليق احد القراء االفاضل على مقال سابق وطلبه 
ان نلجأ للمواضيع اخلفيفة للمساعدة على حتمل ثنائية احلر 
الوافر والكهرباء القليلة قررنا تخصيص مقال اليوم عن بطولة 
كأس العالم التي شغلت العقول ووحدت اهتمام رجال االسكيمو 
في اقصى شمال االرض بالقرب من منزل اجلدة اجلميلة سارة 

بالني ورجال الربع اخلالي في جنوب اململكة.
> > >

وقد نفهم ـ او ال نفهم ـ عدم قدرة فريقنا على الوصول لكأس العالم ولكن ملاذا لم 
نر حكما او محلال او معلقا رياضيا كويتيا ضمن تلك األنشــــطة املثيرة؟! كذلك ملاذا 
لم نشــــهد علما كويتيا واحدا وســــط اعالم اجلماهير التي مألت املالعب رغم وجود 
مئات او آالف املشــــجعني الكويتيني هناك؟ ارجــــو اال جتعلنا االخفاقات واالحباطات 

نخجل من علم بلدنا.
> > >

العالم يتنافس وبروح رياضية على البطوالت والكؤوس في املالعب ونحن نحيل 
الرياضة الى صراعات سياسية ال تنتهي نستعني فيها بالغريب على القريب، ونخرج 
منها دائما وأبدا صفر اليدين وبخسارة فادحة للمتنافسني وقبلهم للكويت، وفي هذا 
الســــياق نرجو اال يقحم اسم القيادة السياسية في اي جهد قبل ان يكتب له النجاح 

املضمون عبر الرحالت املكوكية والوساطات املستحقة.
> > >

بــــدأت بطولة كرة القدم للهــــواة عام 1914 وفي عام 1920 شــــاركت بها مصر و13 
دولــــة اوروبية فقط وفازت بها بلجيكا، وفي عامي 1924 و1928 فازت بها االورغواي، 
كما فازت نفس الدولة بالبطولة الرســــمية االولى التي اقيمت عام 1930، وفي الدورة 
االوملبية عام 1932 رفضت الدولة املستضيفة وهي الواليات املتحدة ادخال كرة القدم 
بها لعدم شــــعبيتها مما جعل الفيفا يعمد لفصلها عن االوملبياد ويعلن اقامة بطولة 

عام 1934 في روما بإيطاليا الفاشية.
> > >

وقد شاركت في تلك الدورة 15 دولة بدال من 16 نظرا الحتالل املانيا النازية للنمسا 
وقد فاز بالبطولة فريق موسوليني، كما حل فريق أملانيا النازية باملركز الثالث، وقد 
اقيمت البطولة الثالثة عام 38 في فرنســــا فاحتلها هتلر ثم قرر اكمال بطولتي عامي 
42 و46 باجليوش واالساطيل والدبابات والطائرات بدال من كرة القدم مما تسبب في 
توقفهم واستخدام الواليات املتحدة للكرة الذرية  للفوز الساحق بتلك البطولة الدموية 

التي شاركها الفوز بها ستالني بعد ان ضحى بـ 20 مليونا من اجلمهور والالعبني.
> > >

من طرائــــف البطولة وفي غياب النقل بالطائــــرات اضطر جمهور والعبو الفرق 
االوروبية ملغادرة أوروبا شــــهرين قبل بــــدء بطولة عام 1930 في االورغواي وقد فاز 
البلد املضيف بالكأس املسماة آنذاك بكأس »جيوليوس رمييه« على اسم رئيس االحتاد 
وقد ســــرقت الكأس للمرة االولى عام 1966 من اجنلترا بعد فوزها بها ووجدها كلب 
يســــمى بيكل »الطرش« مدفونة حتت احدى االشجار، وقد فازت واحتفظت البرازيل 
بتلك الكأس عام 1970 اال انها سرقت منها في ريو عام 1983 ولم تسترد قط لذا قامت 
البرازيل بعمل كأس شبيهة لها من صناعة تايوان والزالت حتتفظ بها بدال من الكأس 
االصلية، وللمعلومة كانت الفرق املشاركة 16 فريقا حتى عام 1982 وعندما زيدت الى 
24 فريقــــا مما اتاح الفرصة لدخول الكويت، ثم زيدت عــــام 1998 الى 32 فريقا، كما 
زيدت نقاط الفوز عام 1994 من نقطتني للفائز باملباراة الى 3 نقاط لتشــــجيع اللعب 
الهجومي، كما قدم الفريق الثالث الذي يحصل على نقاط واهداف اكثر في مجموعته 

على الثالث في املجموعات االخرى.
> > >

آخـر محطـة: بدال من االكتفاء بالبكاء على الكهرباء، هــــل حاول احدنا اطفاء بعض 
املكيفات بالبيت او رفع مؤشــــر درجة احلرارة؟! وهل قلل احد اســــتهالك املياه عبر 

ترشيد عمليات غسيل السيارات واالحواش ورش الزرع؟! نرجو ذلك.

نفـــذت الدولة مشـــروع مجمع الصوابر 
في بداية الثمانينيات بغرض زيادة الكثافة 
السكانية داخل العاصمة التي تخلو متاما من 
السكان ليال، كما قام بيت التمويل الكويتي 
بتحقيق هذا الهدف بتنفيذ مجمع املثنى عام 
1985 الذي ضم 7 أبراج منها 6 سكنية وواحد 
فندقي، إضافة إلى ثالثة أدوار جتارية وثالثة 

أخرى حتت األرض كمواقف لعدد 712 سيارة، وبالتالي فقد حقق 
مجمع املثنى سياسة الدولة الحتوائه على املرافق التالية:

- شقق سكنية لـ 380 أسرة.
- فندق من 280 غرفة.

- 415 محال جتاريا في بيئة مكيفة تتالءم مع ظروف الكويت 
املناخية صيفا وشتاء، مع مالحظة أن نظام »املوالت« لم ينتشر 
في منطقة اخلليج إال في التســـعينيات، بينما مت تنفيذها عبر 

»املثنى« في 1985. 
- حضانة أطفال.

يقابل ذلك مشروع الصوابر اإلسكاني، وهو يقوم على متليك 
املواطنني للشـــقق، وليس حق انتفاع ولكن مســـتوى تخطيط 
وتنفيذ املبنى حّوله الى قصة معاناة تطلبت تشكيل احتاد وأمني 
سر للجنة الوطنية الشعبية ملجمع الصوابر.. »..إلنقاذ األهالي 
الذين يعيشـــون ظروفا معيشـــية صعبة بسبب تهالك املجمع 
وعدم صالحيته للسكن بسبب خطورته على املواطنني« ثم جاء 
احلريق األخير ليكشف مشاكل أكبر، وانتهى احلال بالدولة الى 

استنفار لتعويض األهالي.. الخ. 
 لهذا كنت أمتنى أن تتم تسوية اخلالف بني وزارة املالية وبيت 
التمويل الكويتي بأن يتم جتديد عقد االنتفاع بشـــكل ودي، فال 
نقرأ عن منازعة مع مؤسسة قدمت مرفقا كهذا، وأن يتم جتديد 
العقـــد وفق حلول مناســـبة ال تفرط حتى فـــي حق الدولة من 
خالل رفع اإليجار في العقد اجلديد بنسبة 50% أسوة باحلاالت 
املماثلة، وعدم جلوء الوزارة للضغط على املســـتأجرين بعدم 
جتديد التراخيص لهم فهم ليسوا طرفا في هذا اخلالف، والدولة 
تتحدث عن تشجيع املشروعات الصغيرة، فهؤالء ليسوا بحجم 
بيت التمويل حتى يتم الضغط عليهم، والنتيجة خسارة كثيرين 

ملورد رزقهم، وإخالء 38 محال، ما الداعي لهذا كله؟
كلمة أخيرة: فقدت الكويت يوم أمس األول املربي الفاضل، املال 
حمود اإلبراهيم، عن عمر يناهز اخلامســـة والتسعني عاما، بعد 
أن دّرس أجياال كثيرة ممن قامت على أكتافهم النهضة احلديثة 
للكويت، منهم من تولى مسؤوليات رفيعة في احلكومات املتعاقبة، 
ومنهم من أدار مرافق هامة في وزارات الدولة منذ اخلمسينيات 

والستينيات والسبعينيات من القرن املاضي.
يرحمك اهلل يا عـــم بوبدر، كان الناس يقولون عنك »إذا في 
شـــخص يوصف بأنه كاف عاف فهو املـــال حمود« لطهرتك في 

املظهر واملخبر.
اللهـــم اغفر لـــه وارحمه، وتقبله في عليـــني، مع الصديقني 

والصاحلني، وحسن أولئك رفيقا، آمني.

»المثنى والصوابر«.. »يرحم اهلل المال حمودقليل من الرياضة وكثير من الحر
 آخر المربين القدماء«

 السويد تحتفل بزفاف ولية العهد األميرة فيكتوريا

األميرة فيكتوريا في صور متتابعة وزوجها دانييل يساعدها في مللمة فستانها أثناء حفل الزفاف  )أ.ف.پ(

العروسان يبدآن حياتهما السعيدة

ستوكهولمـ  أ.ف.پ: احتفلت السويد امس بحفاوة بزواج ولية العهد 
االميرة فيكتوريا مبدربها الرياضي السابق في احدى اكبر املناسبات التي 
تنظم في ستوكهولم. وقد تزوجت ملكة السويد املقبلة فيكتوريا )32 
عاما( من خطيبها دانييل ويستلينغ )36 عاما( وهو من عامة الشعب 
بعد ظهر امس في كاتدرائية ستوكهولم واستقال موكبا كبيرا عبر شوارع 

العاصمة التي ازدانت باالعالم الصفراء والزرقاء والزهور.
وحضــــر الزفاف اكثر من 1200 مدعو بينهم افراد عائالت مالكة من 
العالم بأســــره مثل ممثل العائلة املالكة في االردن علي بن احلســــني 
وزوجته األميرة رمي االبراهيمي وملكة هولندا بياتريكس وامير البير 

دو موناكو.
وقالت نينا الده املسؤولة عن االعالم في القصر امللكي ان مراسم الزواج 

واالحداث احمليطة بها »هي االكبر التي ينظمها القصر امللكي«.
وبعد مراسم الزواج جتول الزوجان في شوارع وسط العاصمة في 
عربــــة جترها جياد متنقلني من جزيرة الى اخرى ثم صعدا الى مركب 
اوصلهما الى القصر امللكي. واملركب هو نفســــه الذي اســــتقله والدا 
االميرة امللك كارل غوســــتاف وامللكة سيلفيا في يوم زفافهما قبل 34 
عاما في 19 يونيو ايضا. وامتد مســــار املوكب على سبعة كيلومترات 
وهو االطول الذي يســــلكه موكب ملكي سويدي على ما اكد اللفتنانت 

كولونيل ريتشارد بيك ـ فير هال.

األمير علي بن احلسني وزوجته األميرة رمي االبراهيمي من األردن أثناء حضورهما حفل الزفاف

وردة: قفزت مهللة للتعادل مع إنجلترا.. والخضر شرفوا العرب
على عينيها حتى ال تشاهد دخول 
الكرة في مرمى اجلزائر. وأكدت 
أنها اختنقت بالبكاء أكثر من مرة، 
وخفق قلبها في أكثر من هجمة 
كان فيها منتخب اخلضر أقرب 
إلى املرمى. وكشفت وردة أنها 
كانت تتابع املباراة برفقة بعض 
األصدقاء املصريني املقربني منها، 
مؤكدة أن مشاعر أصدقائها كانت 
نفس مشاعرها، وكان اجلميع 
يتمنى الفوز للمنتخب اجلزائري، 
وكانوا يدعون اهلل جميعا طوال 
املباراة بالتوفيق والنصر للفريق 
العربــــي. وقالت: »كان الصراخ 
ميأل املكان الذي كنا جنلس فيه 
وقــــام اجلميع يهنئون بعضهم 
مبجرد سماع صفارة النهاية بالتعادل«. واعتبرت وردة 
أن هذه الــــروح خير دليل على احملبــــة بني املصريني 
واجلزائريني، وأضافت »هذا ما تنبأت به قبل املباراة، 
حيث قلت إن النصر ســــيجلب السعادة للجميع ألننا 
عرب جتمعنا أحزان وأفراح واحدة ولن يفرقنا شــــيء 
أبدا«. وعن مباراة اخلضر املرتقبة مع املنتخب األميركي 
في 23 يونيو اجلاري توقعت الفنانة وردة اجلزائرية 

فوز اخلضر بنتيجة 0/1.

القاهرة ـ ام بي ســــي: أكدت 
أنها  الفنانــــة وردة اجلزائرية 
أنفاســــها مبجرد أن  التقطــــت 
أطلق احلكم صافرة نهاية مباراة 
اخلضر وإجنلتــــرا، مؤكدة أن 
الفوز، ألن  التعادل فيها بطعم 
العرب  منتخب بالدها شــــرف 

بأدائه اجليد.
اللحظات  إن  وقالــــت وردة 
األخيرة من املباراة مرت عليها 
وكأنهــــا قرن، وكانت كل حلظة 
تنظر لعقارب الساعة، وتشعر 
بــــأن الوقت ال مير، ومبجرد أن 
أعلن احلكم عــــن نهاية املباراة 
قفزت مهللة مــــن الفرحة التي 
متلكتهــــا. وأضافــــت وردة أن 

التعادل في هذه املباراة يعادل املكسب ألن الفريق لعب 
بحرفية شديدة، ومهارة يستحق اإلشادة عليها، وأثبت 
جدارة الكرة العربية مــــع فريق يعتبر من أهم الفرق 

األوروبية وأكثرها احترافا، وهذا يعتبر شرفا.
وأشــــارت النجمة اجلزائرية إلــــى أنها كانت طوال 
املباراة مشــــدودة األعصاب، وأنها تكره تلك اللحظات 
احلاســــمة ألنها تفقدها أعصابها، حيث تصرخ في كل 
مــــرة تقترب فيها الكرة من املرمى، وكانت تضع يديها 

تابعت المباراة برفقة أصدقائها المصريين

الفنانة وردة اجلزائرية


