
لندن ـ يو.بي.آي: كشفت صحيفة 
»ميـــل أون صندي« الصـــادرة أمس 
ان الســـفير البريطاني لدى الكويت 
تـــرك منصبه بعد ان تـــردد أنه أقام 
عالقة غرامية مع موظفة متزوجة في 
السفارة البريطانية وتسبب في حملها. 
وقالت الصحيفة ان وزارة اخلارجية 
البريطانية نقلت السفير مايكل آرون 
الى مهمة ديبلوماسية أخرى بعد نحو 
عام من تعيينه سفيرا لبريطانيا لدى 
الكويت في أعقاب تواتر شائعات عن 
إقامته عالقة غرامية مع سيدة تصغره 
بخمسة عشر عاما. وأضافت ان السيدة 
البالغة من العمر 35 عاما واملتزوجة 

منذ 13 عاما من مدير مصرف في الكويت تركت شـــقة 
السفير الفخمة في الكويت وعادت الى بريطانيا وتخطط 
للبقاء فيها الى ان تضع مولودها حسب ما أكد اصدقاؤها. 
وأشارت الصحيفة الى ان السيدة عضو في جمعية النساء 

البريطانيات فـــي الكويت والتي كان 
يشغل السفير آرون منصب رئيسها 
الفخري. ونسبت الى مصدر مطلع قوله 
»انها كانت تتحدث بصورة علنية عن 
انها تتوقع مولودا من السفير البريطاني 
لدى الكويت وأبلغت جميع من حولها 
ان الطفل الذي حتمله هو ابن السفير 
آرون وفوجئنا بهذا اخلبر ألنها متزوجة 
وتعيش مع زوجها في الكويت حيث 
ميكن ان تواجه السجن مبوجب احكام 
الشريعة االسالمية اذا ما جرى اثبات ان 
الطفل ليس من زوجها. وأضاف املصدر 
ان آرون اعلن بشكل مفاجئ انه سيعود 
الى لندن لشغل منصب جديد بعد ان 
جرى ترفيعه مع انه لم مير عام على تعيينه سفيرا لدى 
الكويت. وكان آرون انضم الى وزارة اخلارجية البريطانية 
عام 1984 وشغل منصب السفير البريطاني في بلجيكا 

ملدة عامني قبل تعيينه سفيرا في الكويت.

صالح الساير
www.salahsayer.com

كالم مباشر السايرزم

مرت بي الطائرة فوق األراضي العراقية في طريق العودة 
من تركيا يوم األحد املاضي، كان الوقت ليال وامتألت األراضي 
بأضواء نيـــران آبار النفط التي حترق الغاز املصاحب، كان 
عددهـــا يفوق الوصف، ال يشـــبهه اال وضعية حرائق نفط 
الكويت لكثرة ألسنة اللهب، وهو يكشف عن »تقدم وتأخر« 
في نفس الوقت، »تقدم« في معدالت احلفر والتنقيب، بغرض 

زيادة معدالت تصدير النفط اخلام العراقي الذي ســـيصل قريبا الى 6 ماليني 
برميل يوميا، أما »التأخـــر« فهو في تصنيع ذلك النفط وزيادة قيمة البرميل 
بتكريره الى مشـــتقات متعددة االستعمال، وأهم منه صناعة البتروكيماويات 
التي شـــهدت تقدما في دول اخلليج، آخرها مشروع ايكويت، فهذه النيران هي 
عبارة عن ثروة طائلة حترق في الهواء، والسبب أن بناء مشاريع عمالقة يحتاج 

الى استقرار سياسي وأمني، وهو ما يفتقده العراق، كما هو معلوم.
ثـــم التفت من النافذة العراقية الى النافـــذة الكويتية التي ال يدرك البعض 
فيها أهمية االستقرار السياسي لتحقيق زيادة في القيمة املضافة إلنتاج النفط، 
ومن ثم تغذية ودعم تنفيذ خطة التنمية، وكنت قد رأيت قبيل سفري هذا عددا 
من الشباب في مصلى املطار وهم يستعدون للسفر الى دول اخلليج بحثا عن 
التعليم، أعمارهم حتت العشرين، يسكنون هناك في شقق غير مجهزة، أغراضهم 
مبعثرة، تعليمهم مهدد بالتوقف بسبب جامعات معترف بها وبعد سنة يسحب 
االعتراف.. الخ، جلست معهم في املصلى وقلت لهم: »سامحوني يا عيالي، أنا 
من جيل لم يســـتطع أن يوفر لكم التعليم املناسب، وال حتى التوظيف اجلاد 
بعـــد التخرج، أعتذر إليكم، وأرجو أن يأتي جيل خير من جيلي يعوضكم عن 

التأخير في مسيرة التنمية«.
لقد اعتبر جيلنا ـ أو بعض منه ـ التنمية مزحة وتالعبا باأللفاظ ولم يتعظ 
مبا يجري حوله، فالعراق مثال يعيش حالة الالاستقرار ألنه قفز فوق »املعارضة 
السلمية« و»املعارضة السياسية« وجتاوز حتى »املعارضة املسلحة« وهبط في 
عالم مجهول اسمه »املعارضة املفخخة«، حيث الطرف اآلخر غير محدد الهوية، ال 
أسماء وال بيانات وال حتى مطالب محددة، السقف هو تنمية أعداد املقابر، نعم، 
هناك من ال يتعظ بهذه التجارب املخيفة ويستسهل الكالم الطائفي والتلميحات 
اخلطـــرة معتمدا على ضعف ذاكرة الكثيرين، الذين ال يذكرون أن تهديدات ما 
بعد قيام اجلمهورية اإلسالمية في ايران هي التي ألقت بدول اخلليج في أحضان 
البعث، وبعد فوات األوان اكتشف هؤالء أنهم »كاملستجير من الرمضاء بالنار« 

والذنب هو بالتأكيد ذنب الرمضاء، التي ألقت بالناس في النار!
اليوم يكاد التاريخ يعيد نفسه عبر تهديدات مماثلة، وهي بالقطع ستوصل 
الى نفس النتيجة مادام الطرفان من فئة فاقدي الذاكرة السياسية، سيستجير 
البعض باإلرهاب إن لزم األمر مادام التهديد يســـتخدم الترهيب على أســـاس 

»وداوها بالتي كانت هي الداء«. ألم نقل أن الطرفني فاقدا الذاكرة؟
كلمة أخيرة: قال روبرت مكنمارا، رئيس سابق للبنك الدولي، في كتابه »جوهر 
األمن« ما يلي: »ال ميكن حتقيق األمن اخلارجي ألي دولة ما لم حتقق االستقرار 
الداخلي، وهذا ال يتحقق اال بتوفير حد أدنى من التنمية، الطريق الرئيســـي 
لتحقيـــق األمن هو التنمية، وليس تراكم األســـلحة«... نســـيت أن أقول إن 
مكنمارا كان وزيرا للدفاع قبل أن يدخل ميدان التنمية، وبالتالي اكتشف هذه 

احلقيقة الهامة.

خاطرة من فوق األجواء العراقية

رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
مصطفى بكري: صدام حسين كان شريفا ولم يسرق أموال العراق.

ـ وسلّم لي على »الكوبونات«!
»الداخلية«: حررنا 13821 مخالفة في األعياد الوطنية.

ـ ويقولون ما عندنا غير النفط، بس »الداخلية« اثبتوا ان عندنا مصدر ثاني 
أبواللطفواحدللدخل وجمعوا نص مليون بيومين!

انفض سامر األعياد الوطنية 
وقام العمال البنغاليون بتنظيف 
القراطيس وعلب  الشوارع من 
رغوة الصابون وسائر مخلفات 
املهرجانـــات الوطنية املجيدة، 
وعاد املسافرون من ابناء الوطن 
الى »الكويت احلبيبة« وهدأت 
حمى االغنيات الوطنية، وغسل 
األطفال وجوههم من ألوان العلم 
الوطني، فالبالد تستعد ملواصلة 
مسيرتها التنموية بعد االجازة 

الوطنية.
الى  ســـوف يعود املوظـــف 
عمله ليواصل تعذيب املراجعني، 
والسياسي يعيد فتح ديوانيته 
الطالق الوعود الكاذبة، والزوج 
الى  اليومية  مستمر في زيارته 
»ديوانية الربع« ومربية االطفال 
الفلبينية تعود الى مهمتها الوطنية 
وتربية االجيال الصاعدة، و»املدام« 
ستعود الى هواية »الشوبينغ« 
في »املوالت« واحلكومة الرشيدة 

التزال رشيدة.
»ها نحن عدنا ننشد الهولو« 
فاجلميع عادوا »ساملني غامنني« الى 
وطنهم الغالي الذي شعروا جتاهه 
باحلنني »مثلما يحن حمام البيت« 
وستدب احلياة ثانية في جسد 
الواسطة، وتطرح الرشوة ثمارها، 
وينتعش الفساد ويصبح اقوى، 
وســـيعود اجلميع الى خنادقهم 
الفئوية والعصبوية واملذهبية، 
مثلما يعـــود االزدحام واختناق 
الطرق والشكوى والتذمر والهذر 

وكل هذا الليل الطويل.

عدنا ننشد »الهولو«

فيصل عبدالعزيز الزامل
Faisalalzamel@yahoo.com

أنا كويتي
صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد وبجانبه الشيخ دعيج اخلليفة

نعم كويتي وافتخر وأرفع الراس

أنـا كويتـي ديرتي فوق راسـي

لك يا وطن كلي على بعضي إحساس

يا نبـض شـرياني ويا قو باسـي

فيك افتخـر وأبني احلب للناس

لعيون داري ما يقارن حماسـي

أعشق بالدي والغال طاغي قياس

دار البطولـة والوفا واألساسـي

دار الشموخ اللي لها املجد نبراس

هي ظلنـا ال عاند الوقت قاسـي

حنـا فداهـا كلنـا دوم حراس

بالفعل ما هو في صراع الكراسي

نعم كويتي وأفتخر وارفع الراس

وأهل الكويت أهلي وربعي وناسي

الشيخ الشاعر دعيج اخلليفة

السفير البريطاني السابق مايكل أرون

البالغات الكاذبة تعود بمزحة:د.حسن عيدي اليوم وياكم
 قنبلة في مدرسة بالعطلة!

سبب استدعاء سفير لندن لدى الكويت.. عالقة غرامية مع موظفةأميركي يقف وراء »كاذبة« الشهر الماضي

تستضيف »األنباء« اليوم في ديوانيتها االستشاري النفسي 
والتربوي د.حسن عيدي بني الساعتني 6 و8 مساء وذلك للحديث 
عن املشاكل األسرية والتربوية وطرق عالجها، والرد على أسئلة 
القـــراء وذلك علـــى الهواتف التاليـــة: 24830514ـ  24830238ـ  

24830322 ـ داخلي )318 ـ 131(.

هاني الظفيري
عادت البالغات الكاذبة لتطل بوجهها القبيح مرة أخرى ولكن هذه 
املرة في منطقة اجلهراء و»مبزحة سمجة« كما وصفها مصدر أمني، 
وذلك اثر ورود بالغ فجر أمس عن وجود قنبلة ستنفجر في مدرسة 
ثانوية خالد بن ســــعيد في منطقة تيماء باجلهراء وهو ما أدى الى 
اســــتنفار رجال أمن اجلهراء يتقدمهم مدير األمن العميد محمد طنا 

وفرقة تابعة إلدارة األثر واملتفجرات ورجال األدلة اجلنائية.
وكانت البالغات الكاذبة التي ضربت البالد خالل الشهر املاضي 
قــــد تبني ان أميركيا يقيم في تكســــاس يقــــف وراءها وعلل قيامه 
بإمطار البالد بسيل من البالغات بسبب وجود خالفات مع زوجته 

الفلبينية التي تقيم في الكويت.

البقاء هلل
محمد عبدالرحمن عبداهلل التركيـ  75 عاماـ  الرجال: اخلالديةـ  ق4 
ـ ش40ـ  م6ـ  ديوان محمد املنيخـ  ت: 24814342ـ  99398858 

ـ النساء: الدسمة ـ ق6 ـ ش63 ـ م7 ـ ت: 22532247.
معيوف دبيان مبطي الرشـيدي ـ 61 عاما ـ اجلهراء ـ العيون ـ ق3 

ـ ش3 ـ م168 ـ ت: 99634032 ـ 55882714.
سـعود مبارك السـدحان العجمـيـ  70 عاماـ  الرجال: الفنطاسـ  
ق2 ـ ش15 ـ م10 ـ مقابــــل مدخل اجلمعية الرئيســــية ـ ت: 
66023753 ـ النساء: صباح السالم ـ ق9 ـ ش3 مقابل ج3 ـ 

م6 ـ ت: 55503233.
هيا محمد علي اخلربش العجمي، زوجة محمد حماد سعد العجمي 
ـ 62 عامــــا ـ الرجال: الفنطــــاس الزراعية ـ ق4 ـ ش7 ـ م1 ـ 
ت: 99872256ـ  99049555ـ  النســــاء: ضاحية علي صباح 

السالم ـ ق4 ـ ش9 ـ م19 ـ ت: 23279779.
عبداهلل حبيب بن جديع احلربي العازميـ  78 عاماـ  الصباحيةـ  ق1ـ  

ش13 ـ م761 ـ ت: 99646510 ـ 99075315 ـ 66540611.
عبدالكرمي خالد عبدالكرمي نصار ـ 4 سنوات ـ الرجال: العارضية ـ 
ق4ـ  ش الثانيـ  م11ـ  ت: 66030373ـ  97990101ـ  النســــاء: 

العمرية ـ ق3 ـ ش3 ـ م31 ـ ت: 24744404.
مسـعود عبداهلل مسـعود جوهـرـ  43 عاماـ  الرجال: املنصوريةـ  
حسينية الهزمي )األئمة(ـ  ت: 99544088ـ  النساء: الصليبخات 
ـ حســــينية سيد الشــــهداء )بيت أم سرور(ـ  ق1ـ  ش104ـ  

ج6 ـ م9.
مرمي علي حمد عبداهلل اشـكناني، أرملة عبداهلل جمشير عبداهلل 
ـ 75 عاما ـ الرجال: شــــرق حســــينية معرفي القدمية ـ ت: 
22428558 ـ 97903076 ـ النساء: مشرف ـ ق5 ـ ش2 ـ م30 

ـ ت: 25387166.
سعاد علي محمد املانع، أرملة مرزوق احلمد الدوسريـ  48 عاما 
ـ الرجال: صباح الســــالمـ  ق9ـ  ش. األولـ  ج10ـ  م59ـ  ت: 
55976478 ـ النساء: ضاحية عبداهلل املبارك ـ ق5 ـ ش515 

ـ م5 ـ ت: 25513403 ـ الدفن التاسعة صباحا.
جاسم خليفة هالل السويدانـ  44 عاماـ  الرجال: السرةـ  ق2ـ  ش5 
ـ م19 ـ ت: 25321934 ـ 55078565 ـ النساء: القصور ـ ق6 ـ 

ش8 ـ م3 ـ ت: 25410240 ـ الدفن بعد صالة العصر.

مواقيت الصالة والخدمات  ص14


