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يبلغ عدد سكان بريطانيا 60 ضعف عدد 
س����كان الكويت بعجز في امليزانية العامة 
بلغ بسبب عطايا ومنح احلكومة العمالية 
السابقة، 770 مليار جنيه استرليني مرشحة 
للصعود خالل السنوات اخلمس املقبلة الى 
1.4 تريليون جنيه استرليني »عجز اليونان 

باملقارنة يبلغ 273 مليار يورو«.
> > >

احلكومة البريطانية اجلديدة بقيادة كاميرون وغليغ قررت 
معاجلة االوضاع السابقة بقرارات تاريخية جريئة اعتمدت في 
اولها على العناية مبخرجات التعليم كوسيلة لتأهيل االنسان 
البريطاني الكفيل بسد عجوزات امليزانية، لذا قررت استبدال 
نظامي »A-level« و»Gcse« الش����هيرين بنظام تعليمي جديد 
يطبق العام املقبل يعتمد في نصفه على شق نظري ونصفه 
اآلخر على شق عملي مرتبط بالتدريب في الشركات واملصانع 

واملزارع لسد حاجيات السوق.
> > >

في الشق الصحي مت فرض عقوبات صارمة على اي مستشفى 
او عيادة يتسبب االستعجال او االهمال به في عودة املريض 
للعالج من نفس املرض خالل 30 يوما من خروجه من املستشفى 
او انتهاء عالجه، كما قررت احلكومة رفع مستوى عالج االمراض 
اخلطيرة وعلى رأسها مرض السرطان ورفع مستويات عيش 
م����ن يصاب به الى ما يقارب اعلى االرق����ام العاملية املختصة 

بهذا املجال.
> > >

كما مت تخفيض ع����دد منضوي اجليش من 101 ألف مقاتل 
الى 80 الفا فقط وه����و التخفيض االكبر في تاريخ االجنليز، 
والعدد يقل كثيرا عن عدد مقاتلي اصغر حرس جمهوري في 
اصغر بلد ثوري عربي او اس����المي فقير مما قد يوحي بأفكار 
ش����ريرة خالقة كاحتالل بالد العم »ابوناجي« وسبي رجالهم 

ونسائهم.
> > >

على مستوى السلطتني االولى والثانية أمر كاميرون الوزراء 
بأن يستخدموا املواصالت العامة )باصات، تكاسي وقطارات( 
للوصول الى مكاتبهم مما جع����ل زوجة وزير التربية تتندر 
بالقول ان الصندوق االحمر اخلاص بأوراق الوزارة يرسل من 
بيتها ملكتب زوجها في سيارة مكيفة فارهة بينما يستقل الزوج 
الوزير الباص للوصول لنفس املكتب، في الشق التشريعي قررت 
احلكومة خفض ع����دد اعضاء مجلس النواب توفيرا للنفقات 
ب� 61 نائبا، كما قررت وقف املنح املالية ملن تنتهي مدتهم )30 
ألف جنيه استرليني معفاة من الضرائب( كما اوقفت محاسبة 
النواب من قبل زمالئهم اعضاء جلنة القيم خوفا من احملاباة 

وقررت تشكيل جلان احملاسبة من غير النواب.
> > >

آخر محطة: اهتمام احلكومة البريطانية بضمان وصول رسالتها 
للش����عب البريطاني جعلها تعني س����يدة اعالمية تدعى جيل 
راولنز براتب س����نوي يزيد مبق����دار 40 ألف جنيه عن راتب 

الرئيس ديڤيد كاميرون.

كان يقول: »إذا دخلنا بحر اخلراب � احمليط 
الهندي � وزاد علينا الهوا نشوف املوجة جاية 
مثل اجلبل وإحنا حتتها كأننا في وادي أظلم، 
البطن يلصق بالظهر ننتظر ميكن تركبنا، 
فإذا تعادل معاها البوم ارتفعنا فوقها، نشوف 
الوادي اللي بني املوجتني صار حتتنا وإحنا 
مرتفعني فوقه، ومتشي املوجة بطريقها فننزل 

مرة ثانية كأننا خشبة، مو بوم فيه ستني نفر«. 
هذه كانت عيشة أهل البحر عندما يسافرون لنقل البضائع 
عبر احمليطات الهائجة، وحتى إذا توقفت الرياح متاما وسكنت 
ولم جتد األشرعة شيئا يدفعها فاسترخت تاركة هؤالء البحارة 
في وسط احمليط أليام قد تصل الى سبعة وعشرة ينفد خاللها 
الزاد، ويأخذ منهم اجلوع والعطش كل مأخذ حتت شمس حارقة 
ال س����قف بينهم وبينها، ومن يعجز منهم عن الصمود ميوت، 
يصلون عليه ويرمونه في البحر ويعودون الى انتظار الفرج، 
كنت ترى النوخذة والبحرية وهم يس����تغيثون برب السماء 
واألرض، القلوب تذوي من الضعف والعجز، وفجأة تهب ريح 
طيبة متطرهم مباء رقراق يسارعون الى جمعه باألشرعة ليصب 
في مخزن املاء، فيش����ربون ويفرحون لدنو الفرج، فقد حترك 

البوم بعد توقف أليام كادوا فيها أن ميوتوا جميعا.
هذا اجليل كان يورد الى الكويت السلع والبضائع، وينقلها 
بني موانئ اخلليج وخارجه، وهو الذي قام على أكتافه اقتصاد 
الكويت ومعايش أهلها، يقول صق����ر القطامي: »بوم البدري 
كانت حمولته 188 طنا، وبوم الداو 400 طن، كنا ننقل األرزاق 
بني اخلليج والهند وافريقيا، وكنا نسمع عن طبعة بوم فالن 
وبوم فالن، ما نخاف، املرض كان يأخذ منا أرواح متوت بالدرب 
م����ا نهاب، نتألم على اللي راحوا وكل اللي نقوله: ال حول وال 

قوة إال باهلل«.
لقد كان جيل »الصبر«، قال لي العم بوعلي العبيدلي يرحمه 
اهلل عندما س����ألته »ماذا تفعلون اذا اش����تدت عليكم املعاناة 
في البحر؟« فقال »كنا نش����يل ش����يلة – هتاف – كل البحرية 
بصوت واحد، وسطح البوم يخض حتتنا من الردحة )لتقوية 
املعنوي����ات(: »صبارة على حكم اهلل... صبارة على حكم اهلل 

.. صبارة على حكم اهلل«.
كلمة أخي�رة: نعم، »صبارة على حكم اهلل« وال حول وال قوة 
إال باهلل، فق����د انتقل إلى رحمة اهلل عم����ي والد زوجتي يوم 
اجلمعة، فهد س����عود املضف، لقد كان البحر هو حياته كلها، 
س����معت منه تفاصيل كثيرة منها م����ا ذكرته اآلن وكثير منها 
ال يعرفه أح����د، فهي حكايات ذهب أكثرها م����ع األرواح التي 
استقرت في قاع احمليط - مثل طبعة بوم بالل – والباقي ذهب 
م����ع رحيل رجال قليلي الكالم، يرحلون من بيننا الواحد تلو 

اآلخر بصمت ووقار.
عمي احلبيب، لقد كانت مصافحتك لي وأنت على س����رير 
املستش����فى قبل أربعة أيام بقوة وشدة لم أعهدها منك طوال 
حياتك. ترى ماذا كنت تريد أن تقول؟ لقد كانت مصافحة قوية 
ونظرة صامتة طويلة، لقد كانت نظرة الوداع. يرحمك اهلل يا 
عم، وأسأله سبحانه لك فسيح جناته، وعظيم رحماته، وجزيل 
األجر واملثوبة في الفردوس األعلى إن شاء اهلل.. اللهم آمني.

»صبارة على حكم اهلل«حلول إنجليزية لمشاكل كويتية مهرب خمور شحنة الشويخ يعترف: سبق أن ضبط 
رجال المباحث 10 شحنات لي دون أن يكشفوا هويتي

الحصيلة ارتفعت إلى 4113 زجاجة وقيمتها الس�وقية تصل إلى 200 ألف دينار

والذي كان يجند بسطاء ال يعرفون 
عن جتارته غير املشروعة شيئا.

ولفت املصدر الى ان املتهم ارشد 
رجال اللواء الشيخ احمد اخلليفة 
عن مخزن كبير كان يستغله إلعادة 
تفريغ شحنات اخلمور بعد جلبها 

من بلدان خليجية.

في عمليات التهريب تلك.
ووصف املصدر االمني توقيف 
املتهم بأنه كنز بالنس���بة لالدارة 
العام���ة ملكافحة املخدرات وان من 
شأنه خفض عمليات تهريب املواد 
املسكرة بنسب كبيرة جدا باعتباره 
يعد من اهم جتار املواد املس���كرة 

أمير زكي � محمد الجالهمة
ارتفعت حصيلة اخلمور  فيما 
املضبوطة في ميناء الشويخ مساء 
امس االول الى 4113 زجاجة، وقدرت 
قيمتها ب� 200 ألف دينار، كش���ف 
مصدر امني ان املتهم والذي القي 
القبض عليه اثناء محاولته اخراجها 
بعد اخفائها في سلندرات غاز ضخمة 
يعد من الرؤوس الكبيرة في االجتار 
باملواد املسكرة، مؤكدا ان املتهم »ر« 
اعترف خالل التحقيقات معه بأنه 
وراء تهريب اكثر من 10 ضبطيات مت 
ضبطها في السنوات االخيرة دون 
ان يستدل رجال مكافحة املخدرات 
عليه او التوصل الى هويته، كما 
اقر بأنه متكن من ادخال عشرات 
اآلالف من زجاجات اخلمر دون ان 

يكشف امر تهريبه لها.
واكد املص���در االمني ان املتهم 
بالنس���بة لالدارة العامة ملكافحة 
املخدرات والتي يرأسها اللواء الشيخ 
احمد اخلليفة يعد من االشخاص 
الذين كان رجال املكافحة يبحثون 
عنه لكونه من اكبر جتار اخلمور 
في البالد، مشيرا الى ان االعترافات 
اخلطي���رة التي ادلى به���ا املتهم 
العامة ملكافحة  االدارة  امام رجال 
املخ���درات وحتديدا رج���ال ادارة 
املكافحة احمللية برئاس���ة العقيد 
املقدم  احمد الشرقاوي ومساعده 
عبداحملسن العباسي وضعت النقاط 
فوق احلروف بالنسبة للعديد من 
قضايا تهريب املواد املسكرة والتي 

كانت مسجلة ضد مجهول.
واش���ار املصدر االمني الى ان 
املتهم أقر بأنه كان يزور مستندات 
تشير الى ان شحنات انشائية او 
بضائع تعود لشركات كبرى حتى 
ال يتم اخضاعها للتفتيش الدقيق 
باعتبارها شركات لها مكانتها داخل 
البالد ومن خالل هذه الطريقة يقوم 
باخفاء اخلمور في اماكن س���رية، 
مش���يرا ال���ى ان املته���م اكد على 
التي جلب  الكبرى  الش���ركات  ان 
باس���مائها بضائ���ع ظاهرية وفي 
جوهرها خمور مستورة ال تعلم 
او استخدام اسمائها  التجارة  عن 

مصدر أمني يؤكد أنه أحد رؤوس تهريب المخدرات في البالد

املتهم بتهريب الشحنة »ر« كما ضبط خالل محاولة تخليصه اخلمور من ميناء الشويخ               )اسامة البطراوي(

رجال جمارك الشويخ واإلطفاء  أثناء قص سلندرات الغاز التي اخفيت بداخلها كمية اخلمور املهربة

شاڤيز خالل إحدى خطبه التلفزيونية

لويز بوالرد.. احلامل بـ »حفيد بن الدن«

عمر بن الدن وزوجته جاين

اسامة بن الدن

شاڤيز مخاطبًا اآلباء الڤنزويليين: إذا أردتم أن ينام 
أطفالكم فدعوهم يشاهدوا خطبتي التلفزيونية!

خالف على »الفيس بوك« ينتهي بمقتل شاب

أكثر من 32 ألف حالة انتحار في اليابان عام 2009

بلغراد � د.ب.أ: قتل ش���اب 
في صربيا بسبب خالف على 
حذاءي���ن تصاعدت حدته عبر 
موق���ع »فيس بوك« الش���هير 

للتواصل االجتماعي.
وذكرت مصادر الشرطة امس 
أن الضحية )17 عاما( لقي حتفه 
طعنا بالس���كني على يد شاب 
آخر في نف���س عمره في قرية 

ياكوب���ا التي تقع على بعد 35 
كيلومترا شمال شرق العاصمة 
الصربية بلجراد. وبدأ اخلالف 
بني الش���ابني بس���بب اختفاء 
حذاءين من األحذية الرياضية 

من أمام الضحية.
وعلق الضحي���ة على هذا 
احل���ادث ف���ي صفحت���ه على 
الفيس بوك متهما الشاب اآلخر 

بالسرقة.
وكتب الضحية: »هل مازال 
هذا الش���اب يس���رق األحذية 
الرياضية؟ ألم يتعلم من الركالت 

التي تلقاها قبل ذلك؟«.
والتقى الش���ابان بعد ذلك 
مصادفة ونشب بينهما خالف 
انتهى بتوجيه أحدهما طعنات 

لآلخر أودت بحياته.

طوكيو � أ.ش.أ: كشف مسح رسمي حكومي 
ياباني عن إقدام أكثر من 32 ألف ش���خص على 

قتل أنفسهم في اليابان خالل العام املاضي.
ونقلت هيئة اإلذاعة اليابانية عن املسح الذي 
حمل اسم »الكتاب األبيض حول االنتحار« الصادر 
عن احلكومة اليابانية أن 32 ألفا و845 شخصا 
قتلوا أنفسهم عام 2009 بزيادة نحو 600 شخص 
عن العام الس���ابق. وأوضحت اإلحصائيات أن 
الرجال البالغني من العمر 50 عاما يشكلون أكبر 

مجموعة بني املنتحرين بنسبة 16% يليهم من هم 
في الس���تني من أعمارهم بنسبة 13% مقابل %12 

ملن هم في سن األربعني.
وكشف املسح احلكومي عن األسباب الكامنة 
وراء إقدام نسبة 73% من املنتحرين على وضع 
نهاية حلياتهم، وكان سوء احلالة الصحية وراء 
انتحار 65% بينما دفعت الصعوبات املالية إلى 
انتحار 34% من إجمال���ي املنتحرين مقابل %17 

للمشاكل األسرية.

احلدث بني السياسة العاملية أو تأميم الشركات. 
وفي يوم االحد من كل اسبوع يقدم برنامجه 
»مرحبا بالرئيس« الذي يبدأ في الساعة احلادية 
عش���رة صباحا وغالبا ما يس���تمر لس���اعات 

طويلة.

ك���راكاس � رويترز: الى 
اآلباء ف���ي ڤنزويال الذين ال 
يرغ���ب اطفالهم في اخللود 
ال���ى النوم، يق���دم الرئيس 
أن  العالج،  هوغو ش���اڤيز 
يجعلوهم يشاهدون خطبه 

التلفزيونية.
واثناء ظهوره التلفزيوني 
يوم اخلميس املاضي لالطراء 
على مزايا الكمبيوتر احملمول 
ال���ذي تعت���زم حكومت���ه 
االش���تراكية توزيعه على 
املدارس العامة، قال شاڤيز ان 
اطفاال استوقفوه في الشارع 
ليقولوا له انهم يشاهدونه 

في التلفزيون.
واضاف قائال »يبدو ان 
هن���اك امهات هن���ا يجعلن 
اطفالهن ينامون امام شاڤيز 
بدال من ان يناموا امام افالم 

الرسوم املتحركة«.
الثرثار  الزعي���م  وق���ال 
املعروف بخطبه التي ميكن 

ان تستمر لساعات »الطفل يغفو ثم يغفو بينما 
تشاڤيز يتحدث ويتحدث ويتحدث. وفي النهاية 

سيغط الطفل في النوم«.
وتتوقف برامج قنوات التلفزيون الڤنزويلي 
بانتظام لبث خطب شاڤيز التي ميكن ان تتراوح بني 

فصل 139 طبيبًا غشوا 
في االمتحان 

نيويورك � أ.ف.پ: أعلنت الهيئة 
األميركية للط���ب الداخلي )أبيم( 
أنها فصلت 139 طبيبا على خلفية 
الغش في احد االمتحانات.  وكان 
األطباء، وخمسة منهم يالحقون 
قضائيا، تابع���وا دورة تدريبية 
المتحان »أبيم«، الذي نظمه معهد 
»أرورا ب���ورد ريفيو« اخلاص في 
نيوجرس���ي.  وبع���د خضوعهم 
لالمتحان، عمد عدد كبير منهم إلى 
تزويد املعهد باألسئلة التي طرحت 
عليهم خالل االمتحان، لتسلم الحقا 
إلى مرش���حني جدد، مخلني بذلك 
بالتعهد الذي وقعوه في وقت سابق.  
اثر ذلك صرحت كرس���تني كاسل 
رئيس���ة »أبيم« بأن على »األطباء 
أن يبرهنوا عن مهنية عالية وان 

يأتوا بتصرفات أخالقية«.

يكن بسرعة كبيرة.
وقالت بوالرد التي س���بق 
وكان���ت اما بديل���ة مرتني من 
انها  قبل ولديها طفل طبيعي 
س���افرت الى دب���ي مرتني منذ 
ابريل املاضي ما يشير الى انها 
خضعت لعمليات التلقيح في 

اإلمارات العربية املتحدة.
ونقلت »الص���ن« عن احد 
اصدقاء بن الدن االبن قوله ان 
الزوجني اتفقا مع االم البديلة 
على دفع 14600 دوالر وهو احلد 
القانوني األقصى الذي تتقاضاه 

ام بديلة.
يذك���ر ان براون أش���هرت 
إس���المها قبل ال���زواج من بن 
الدن وهي تستخدم اسم زينا 

محمد بن الدن.

لن���دن � يو.بي.آي: تخضع 
امرأة بريطانية لعالج خصوبة 
لتكون اما بديلة لطفل عمر بن 
الدن ابن زعيم تنظيم القاعدة 
اس���امة بن الدن م���ن زوجته 
البريطانية جاي���ن في����ليب 
براون البالغة م���ن العمر 54 

سنة.
وكش���فت صحيف���ة الصن 
البريطاني���ة ان لويز بوالرد 
)24 سنة( تخضع ملا يعتقد أنه 
تلقيح اصطناعي تستخدم فيه 
بويضات براون ومني عمر بن 
الدن ما يعني انه في حال سارت 
 االمور على ما يرام فسيصبح
 ل� »بن الدن« حفيد بريطاني.

واشارت الى ان بن الدن االبن 
وزوجته ويقطن���ان في قطر 
يستميتان إلجناب طفل ولذلك 
اتصال ببوالرد عبر االنترنت 
واوضح���ت ان محاولتي حمل 
في ابريل املاضي وفي الش���هر 
املاضي فشلتا والزوجان بانتظار 
نتيجة التلقيح الثالث وفي حال 
فشل فسيتم تلقيح بويضات 
بوالرد هذه املرة مبني بن الدن 

29 سنة.
يشار الى ان بن الدن تزوج 
العام  ببراون اخلمسينية في 
2007 وهو يتوق إلجناب طفل 
مع العل���م ان لزوجته 3 اوالد 

من عالقات سابقة.
ويذك���ر ان عم���ر هو االبن 
الرابع لزعيم القاعدة وقد تقدم 
مرارا بطلبات لدخول بريطانيا 
لكنها رفضت اال ان اجنابه طفال 
بريطانيا سيسهل االمر وان لم 

أحمد الشاذلي
باچر وياكم

تستضيف »األنباء« غدا 
النساء  استشاري امراض 
والتولي���د والعقم واطفال 
االنابيب د.احمد الشاذلي من 
الهالل انترناشيونال سنتر، 
زميل كلية اجلراحني امللكية 
بأدنبره، وزميل الكلية امللكية 
المراض النس���اء والتوليد 
بلندن، زميل الكلية االميركية 
المراض النس���اء والتوليد 
بني الس���اعتني 7 و9 مساء 
وذلك للحديث عن امراض 
النس���اء في مرحلة ما قبل 
البلوغ واالنثى قبل الزواج 
النساء  وجراحات امراض 
التجميلي���ة والتقوميي���ة، 
وعالج صعوب���ة االجناب، 
القراء  والرد على اس���ئلة 
وذلك على الهواتف التالية: 
 �  24830238  �  24830514
 �  131 24830322، داخل���ي: 
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عمر وزوجته دفعا لها 14600 دوالر لتكون أمًا بديلة

هذه البريطانية حامل ب� »حفيد بن الدن«


