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مانديال والشماعة ما لم تنقله »رويترز«
املظلومة

بعد أن انتهى العرس االنتخابي الرمضاني 
وبعد أن قالت الصناديق االنتخابية كلمتها 

صار لزاما على الكويت أن تلملم اليوم 
أفكارها وأحالمها املبعثرة، وحتزم حقيبة 

السفر للشروع في رحلة »أمل وعمل«، 
حيث يتمنى الكويتيون أن تستمر هذه 

الرحلة ملدة أربع سنوات تكتمل فيها املدة 
الطبيعية للفصل التشريعي الرابع عشر 

وتشهد البالد والعباد االستحقاقات املؤجلة 
واألحالم املأمولة.

أتعبنا أنفسنا وأتعبنا بالدنا وأتعبنا 
احملبني الذين يلحون علينا باألسئلة 

كلما زارونا أو زرناهم في بالدهم عما 
يجري في الكويت، حيث اجلميع يسمع 

جعجعة وال يرى طحينا. ولعل التطورات 
السياسية األخيرة التي توجتها االنتخابات 

)الدستورية( األخيرة تشكل فرصة 
للكويت كي تنطلق إلى املستقبل وتقلب 

الصورة فينحسر الضجيج وحتل األفعال 
محل األقوال.

نقلت وكالة األنباء رويترز عن معهد 
بيكر في واشنطن حتليال سياسيا 

لنتيجة االنتخابات مؤداه »ان الزيادة 
في نسبة اإلقبال على االقتراع تشير 

إلى أن الكثير من الكويتيني مستعدون 
لوضع املاضي القريب وراءهم« أما الذي 
لم تنقله »رويترز« فهو السؤال عما إذا 

كانت احلكومة مستعدة في هذه الفرصة 
التاريخية أن تضع املاضي وراءها ومتشي 
إلى املستقبل بخطوة شجاعة ونظرة ثاقبة 

وجهد حصيف؟
نأمل أن تكون اإلجابة.. نعم.

عندما يخسر الشخص األوروبي فإنه 
يجتهد للبحث عن مسببات فشله حتى ال 

يقع فيها مرة أخرى وعندما يفشل العربي، 
وخصوصا الكويتي فإن أول ما يبحث عنه 

هو الشماعة التي يعلق عليها الفشل.
وخير دليل على صدق كالمي هو مشاهدة 

مجموعة من الكويتيني وهم يلعبون 
»اجلنجفة« ويخسر أحدهم في أي لعبة فإنه 
يحاول البحث عن أي شماعة ليبرر خسارته 
وأن السبب احلقيقي ليس فيه شخصيا، بل 

في أحد من كانوا يلعبون في فريقه.
لقد انتهينا من االنتخابات قبل يومني 

وعلى مدى أسابيع سنعيش ونحن نسمع 
حتليالت البعض عن سبب اخلسارة، وحتما 
ان تبادل االتهامات بني املرشحني واملقربني 
منه ستكون هي مادة النقاش في الدواوين.

لقد كرهنا اجلنجفة والكوت والسبيته أو أي 

لعبة بسبب مبررات اخلاسرين، فال تكرهونا 
في االنتخابات بسبب مبررات خسارتكم 
وتبحثون عن شماعات لها فأنتم السبب 

األول والرئيسي في اخلسارة، فحتما هناك 
من سيبرر أن احلكومة قد حاربته فنقول له 

خف علينا يا »مانديال«.
قبل سنوات كان لدينا صديق عربي اسمه 

جاسم وكان يهتم كثيرا بلعب اجلنجفة 
وخصوصا الكوت وحني يخسر فريقه 
اللعبة فإنه يلزق سبب اخلسارة بأحد 

أفراد فريقه ويقول له إللي »علمك الكوت 
ظلمك« ونحن نقول لبعض الذين خسروا 
االنتخابات إللي قال لكم رشحوا أنفسكم 

ظلمكم.
أدام اهلل من بحث عن أخطائه وصححها، 

وال دام من يبحث عن شماعات لتعليق 
فشله عليها.

في  للديوانيات  االجتماعي  للدور  »األنباء«  من  تقديرا 
المواطنين  بين  اإليجابي  وأثرها  لمكانتها  وتجسيدا  الكويت، 
أسماء  نشر  على  نحرص  فإننا  الزيارات،  تبادل  خالل  من 
ديوانياتهم  ومواعيد  وعناوين  الديوانيات  أصحاب 
أصحاب  من  الراغبين  فعلى  المبارك،  رمضان  شهر  خالل 
الديوانية  اسم  إرسال  ديوانياتهم  بيانات  نشر  في  الدواوين 
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تقرير للبنك الصناعي الكويتي: اللحوم ارتفعت 
أسعارها 10 % في أقل من عام.

تقرير: 75 % من سكان الشرق األوسط يقولون 
انهم في »صحة جيدة«.

٭ وعسى ربعنا في »التجارة« شافوا التقرير؟! ٭ غريبة.. ألن أغلب سكان منطقتنا يا ضغط 
يا سكري.. يا جلطة!

حالة الطقس

حالة البحر

شديد احلرارة والرياح 
شمالية غربية مثيرة 

للرمال.
سرعتها: 

20-45 كم/س

أعلى مد: 
4:48ص - 5:53م

أدنى جزر: 
11:42ص - 11:35م

العظمى: 44   الصغرى: 29

البقاء هلل

يأيتها النفس  املطمئنة  ارجعي إلى ربك  راضية مرضية  فادخلي  في عبادي  وادخلي جنتي

مرمي علي حسني، أرملة جاسم محمد حسني ـ 
95 عاما ـ الرجال: الرميثية ـ ق3 ـ ش35 ـ 
منزل 13 ـ ت: 99461649، النساء: القرين ـ 

ق3 ـ ش6 ـ منزل 20.
عيد فالح هوري هجاج الطريبيل العازمي ـ 26 عاما ـ 
الظهر ـ ق3 ـ ش األول ـ ج4 ـ منزل 7 ـ 

ت: 65109929 ـ 22382642.
نادية عبداللطيف محمد الدوسري ـ 53 عاما ـ 
الرجال: الروضة ـ ق3 ـ ش أبوحيان 

التوحيدي ـ منزل 9 ـ ت: 99060326، 
النساء: العدان ـ ق7 ـ ش23 ـ منزل 32 ـ 

ت: 69666678.
نزلة فالح سند العنزي، أرملة فرحان هراط احملدا 

العنزي ـ 53 عاما ـ خيمة العزاء: الدائري 
اخلامس ـ مقابل إشارة الصليبية الرئيسية 

ـ ت: 96612333 ـ 99323110.
فهيد سند زبير العازمي ـ 68 عاما ـ الفردوس ـ 

ق1 ـ ش1 ـ ج4 ـ منزل 29 ـ ت: 97847952 
ـ 97807787.

زينب مندني عيدان محمد، أرملة محمد غلوم 
اشكناني ـ 71 عاما ـ الرجال: الرميثية 

ـ مسجد مقامس ـ ت: 96633662، 
النساء: الساملية ـ ق12 ـ ش أبوهريرة ـ 
ج11 ـ منزل 17 )حسينية الهاشمية( ـ ت: 

.99058323
جلوة ناصر مناحي العازمي، زوجة مناحي 

عبداحملسن املبارك ـ 73 عاما ـ سلوى ـ 
ق5 ـ ش10 ـ منزل 20 ـ ت: 99807333 ـ 

.25637777
حامد مبارك علي الغصاب ـ 42 عاما ـ الرجال: 

الصباحية ـ ق2 ـ ش8 ـ م166 ديوان 
الغصاب ـ ت: 99899244، النساء: 

الصباحية ـ ق2 ـ ديوان اجلهيم ـ ت: 
.23614050

وفاة رضيع نسيه والده في السيارة ليلة كاملة

مدرسة بريطانية
متنع طالباتها من ارتداء التنانير

غرفة املولود امللكي.. ابن كيت ووليام
جدةـ  وكاالت: لقي رضيع لم يتجاوز عمره 
السنتني حتفه اختناقا في جدة بالسعودية، بعد 
ان نسيه والده وأشقاؤه نائما في السيارة ليلة 

كاملة، بحسب صحيفة »اليوم« السعودية.
وقال الناطق اإلعالمي لشرطة جدة نواف 
بن ناصر البوق، إن مركز شرطة النزهة تلقى 
بالغا مفاده تعرض طفل لعائلة عربية يبلغ من 
العمر سنتني الختناق مما تسبب في وفاته، 
مشـــيرا الى انه بعد الوقوف على املالبسات 
اتضح أن الطفل كان برفقة والده أثناء ذهابه 
للمطار مبعية اثنني من أشـــقائه الســـتقبال 
أقـــارب لهم وأثناء عودتهم مـــن املطار وبعد 

إيصال أقاربهم ملنزلهم عاد الوالد وأطفاله إلى 
املنزل، وعند خروجهم من السيارة كان الطفل 
الصغير والذي يبلغ من العمر سنتني قد نام 
في املقعد اخللفي ونزل الوالد وبقية األشقاء 
متناسني الصغير في السيارة، وكان ذلك حوالي 
الساعة الثانية عشرة ليال من مساء اخلميس 
املاضي ولم ينتبه والد الطفل وبقية األســـرة 
لذلك الوضع إال في ظهر يوم اجلمعة حوالي 
الساعة الثانية عشرة ظهرا، وقد كانت حالة 
الطفل حلظتها سيئة من جراء االختناق وإقفال 
زجاج العربة، حيث جرى نقله للمستشـــفى 

وبعدها فارق احلياة.

لندن ـ يو.بــــي.اي: أصبحت »ووك وود« 
أول مدرســــة في بريطانيا متنع طالباتها من 
ارتداء التنانير وجتبرهن على ارتداء البناطيل، 
ردا على قيــــام عدد منهن مبحــــاكاة طريقة 
ارتداء جنمات الغنــــاء لتنانيرهن القصيرة 
عند ظهورهن في اغانيهن املســــجلة مبظهر 

تلميذة مدرسة.
وقالت صحيفة »ديلي ميل« اليوم اإلثنني، 
إن مدرســــة »ووك وود« في مدينة ريديتش 
مبقاطعة ورسيسترشاير للفتيات من عمر 9 إلى 
13 عاما، فرضت على طالباتها ارتداء البناطيل 
فقط اعتبارا من سبتمبر املقبل، وستحظرهن 
من ارتداء البلوزة العام املقبل واالستعاضة 

عنها بالقمصان مثل زمالئهم الذكور.
وأضافت أن حظر التنانير جاء بعد تزايد 
أعداد الفتيات الصغيرات الالتي يحاكني صورة 
تلميذة املدرسة املثيرة التي تظهر بها جنمات 

الغناء، مثل ريهانا وكاتي بيري.
ونسبت الصحيفة إلى مدير مدرسة ووك 

وود، ديفيد داوتفاير، قوله »إن احلظر سينهي 
ارتداء التنانير بصورة مثيرة من قبل الطالبات، 
بعد أن صارت اعداد متزايدة من الطالبات األكبر 

سنا ترتدي تنانير قصيرة للغاية«.
وأضاف داوتفاير أن مسألة التنانير »صارت 
صعبة ال ســــيما حني جتلس الطالبات على 
األرض في صالة املدرسة، وكنا نطلب منهن 
انزال تنانيرهن إلى مستوى ركبهن، لكنهن 

سرعان ما يرفعنها بعد أن ندير ظهورنا«.
وأشارت الصحيفة إلى أن عددا من أولياء 
الطالبات انتقــــدوا اخلطوة ووصفوها بأنها 
»إجراء سخيف وضرب من ضروب اجلنون 
يعامل فتيــــات من عمر 9 ســــنوات وكأنهن 

سيدات«.
وكان طالب في مدرسة ثانوية بويلز، ارتدوا 
التنانير في وقت سابق من هذا الشهر احتجاجا 
على منع ادارتها السروايل القصيرة، على الرغم 
من موجة احلر التي تشهدها بالدهم ووصلت 

فيها درجات احلرارة إلى أرقام قياسية.

لندن ـ وكاالت: الطفل حديث الساعة وريث 
عرش بريطانيا، األمير الصغير جورج ألكساندر 
لويس ابن األمير ويليام دوقة كامبرج األميرة 
كيـــت ميدلتون، كانـــت الصحافة متابعة لكل 
تفاصيـــل حمل والدته وتفاصيل أزيائها أثناء 
احلمل والتحضيرات الستقبال هذا الطفل املدلل، 
ومن ضمن تلك التحضيـــرات بالطبع الغرفة 
اخلاصـــة به، حيث كلفت بتصاميمها شـــركة 
التصميم املعمارية احلائـــزة على العديد من 
 ،Oliver Burns اجلوائز املرموقة أوليفر براونز
وقد وضعت تخطيطات رائعة ملا ستبدو عليه 

غرفة األمير الصغير.
هذه التخطيطات ضمت أفضل أنواع األثاث 
اخلاصة بالطفل امللكي، مثل الثريا الفرنسية 
 Philippe الصنع من تصميم فيليبي ســـتارك
Starck، باإلضافة إلى كرســـي مريح للرضاعة 

ومهد بطراز كالسيكي.
كما أضيفت بعض اللمســـات الشـــخصية 
مثل لعبة احلصان اخلشبي الهزاز املصنوعة 

يدويا، وهو مصمم خصيصا في الذكرى املاسية 
لتنصيب امللكة جدة األمير الوالد، باإلضافة إلى 
بعض صور العائلـــة مؤطرة، مبن فيهم العم 

هاري واجلدة الراحلة األميرة ديانا.
التصميم الكالسيكي املبسط للغرفة يعكس 
طبيعة وأناقة والدة الطفل الدوقة كيت، حيث 
تتميز بطبيعتها املتواضعة وقربها من الناس، 
لذا فالتصميم هذا يجعل من محيط الطفل جنة 
مصغرة للعائلة مع طفلهم األول، ومكانا مريحا له 
أثناء غيابهما عنه. غرفة الطفل جورج ألكساندر 
لويس تقع في قصر كينغسنغتون، القصر الذي 
يشهد حتول الزوجني وليام وكيت من كونهما 
زوجني إلى والدين، هذه الغرفة ستكون مكانا يضم 

ولدهما بحميمية ودفء خالل فترة منوه.
كما سيكون لأللعاب جزء كبير من الغرفة، 
والتي ميكن أن يكون البعض منها من مجموعة 
ألعاب األبوين، وسيكون اللون السائد هو األصفر 
املطعم باأللوان الطبيعية للخشب وطيف من 

األلوان األنيقة الهادئة.

صورة تخيلية لغرفة املولود امللكي


