
الخط األحمر  كالم مباشرأمانة بال قناع 

رئيس شعبي وحكومة شعبية مسيرة اليوم ينظمها طرف.. ويستثمرها طرف آخر!المكابرة السياسية الجمهوريات الملكية
بيان التحالف الوطني الصادر اول من 
امس يستحق االشادة واعادة القراءة، فهو 
بحق البيان السياســــي الوحيد الذي حمل 
الصدق في عباراته دون تكلف ودون مكابرة 
او مزايدة، فال هو بالبيان العسكري وال هو 
بالتصريح العنتــــري كعادة بعض القوى 
السياسية حني يتخبطها مس من الشيطان 

وترتفع عندها حمى البيانات التي يغلب عليها الهذيان دون بيان، 
جاءت رسالة التحالف الوطني واضحة لتضع النقاط فوق البساط، 
فقالت مبا معناه للكتل والشخصيات السياسية «استريحوا وبالش 
ربربة، فاملسألة ليست مسألة تنظير ولف ودوران، فالداء والدواء 
واســــاس البالء هو في اعادة ترتيب بيت احلكم الذي طغت عليه 
في السنوات االخيرة طموحات بعضها مشروع واآلخر ال ميلك اي 
شرعية»، ومن اجمل ما قيل صدقا في البيان تلك العبارة املوجهة 
البناء االســــرة احلاكمة «لقد اصبح التنافس على كســــب موطئ 
قدم في الصفوف االمامية لالسرة بال ضوابط وبال مرجعيات مما 
خلق حالة من التنافس العلني بينهم على حساب وحدتهم وعلى 
حساب حتقيق الطموحات االصالحية والتنموية واصبح شغلهم 

االول على حساب مستقبل البلد».
نعم، هذا الكالم يعرفه الصغير قبل الكبير في الكويت، واقصد 
به صراع الظهور والقفز الى االمام، حتى وان كان على حســــاب 
هيبة االســــرة وكرامة ابناء العمومة، فمــــا جدوى الطموح الذي 
يقوض نفوذ اسرتي ويجرح كرامتها؟! اال يتعظ هؤالء مما يجري 
حولهم؟! انظمة وعروش بدأت تتساقط كأوراق اخلريف واخرى 

تتهاوى، فاالمر اكبر من كرسي وزارة او حظوة رئاسة.
اال يدرك هؤالء ان سقف املطالبات الشعبية بدأ في االتساع؟ 
فكلما اتسعت املطالبة ضاق اخليار، وكلما اتسعت الرؤية ضاقت 
العبارة، فاحلديث عن حكومة شعبية ورئيس وزراء شعبي انتقل 
من دائرة الهمس الى فضاء اجلهر، فبدأ يأخذ شــــكال من اشــــكال 
املطالبة اجلادة التي ســــرعان ما ستصبح ضرورة ملحة تتحول 
مــــع االيام الى حقيقة ماثلة ويتحول البلد الى احزاب سياســــية 

تتصارع على احلكم.
هذا النوع من املطالبات الشــــعبية حق مشروع وال يوجد ما 
مينعه دستوريا، لكن اذا مت ذلك فما مساحة طموح ابناء االسرة 

في ذلك الوقت؟!
هل عليهم االنخراط في صفوف احلزب احلاكم وتقدمي فروض 
الوالء والطاعة لرئيسه لكي يحققوا مطامحهم؟ هذا السيناريو ال 
يبدو غريبا وان بدا كذلك فكل املؤشرات تشي بذلك، ومما يساهم 
في تعجيله هو صراع ابناء االســــرة فيما بينهم حتى اصبح ذلك 
الصراع حديث املجتمع الكويتي واخذ البعض يصنف اآلخر، هذا 

من ربع الشيخ فالن وذاك من ربع الشيخ فالن.
ولكل جناح نوابه وكتابه وأعالمه، وهذا التنافس في غير صالح 
االجنحة املتنافسة، ألنه يفسح املجال امام بروز فكرة رئيس وزراء 
شعبي وحكومة شعبية ورواجها في الشارع السياسي، وهو ما 

ال اعتقد انه يوافق هوى املتنافسني.
صحيح ان املزاج الشعبي في الوقت احلالي ال مييل الى فكرة 
رئيس حكومة شعبي وال الى حكومة شعبية بالكامل، فهو يخشى 
الغريب اآلتي وال يثق اال بأبناء االسرة احلاكمة، فندعو اهللا ان يهدي 

سرهم ويتركوا االمر للكبار ألنهم بالفعل كبار في كل شيء.

قال رسول اهللا ژ «ال 
يدخل اجلنة من كان في 
قلبه مثقال ذرة من كبر، 
قيـــل ان الرجل يحب ان 
يكون ثوبه حسنا ونعله 
حسنا قال: ان اهللا جميل 
يحب اجلمال، الكبر بطر 

احلق وغمط الناس» (رواه مسلم).
وضع لنا النبي ژ تعريفا جامعا مانعا 
للكبر وهو رد احلـــق واحتقار الناس وعدم 
االعتداد بهم، ولعلي تذكرت هذا احلديث النبوي 
الشريف وانا اتابع الدعوة الشبابية لالعتصام 
في هذا اليوم للمطالبة بحكومة ومنهج جديد 
وهو حق مشروع كفله الدستور لكل مواطن 
في التعبير عن رأيه مع االختالف بني الناس 
في االسلوب والطريقة ولكن هذا ال يغير في 
احلقيقة شيئا وهي ان هذه احلكومة يجب ان 
تتغير النها فشلت فشال ذريعا في ادارة شؤون 
البالد ولعل هذا بشهادة النواب احلكوميني 
انفســـهم الذين طالب اغلبهم بتغير حكومي 

ينال مجموعة كبيرة من الوزراء.
انه يجب على السلطة اال تكابر وأن تقر 
وتعترف بأن هناك تيارا شعبيا كبيرا وجارفا 
ال يرغب في هذه احلكومة والتي تسعى بكل 
ما اوتيت مـــن قوة وامكانيـــات الى تثبيت 
نفسها مع تسخير كل مقدرات البلد ومقوماته 
وامواله لصالح افراد معينني وتثبيتهم على 

كراسيهم.
ان على السلطة اال تكابر ويكون التقدير 
دقيقا واحلسبة صحيحة لرأي الشعب الكويتي 
الن اي خطأ فـــي التعامل مع قناعات الناس 
قـــد يقودنا الى نتائج ال حتمـــد عقباها الن 
العالم كله يتغير ومن حقنا ان نطلب التغيير 
لالفضـــل، من حقنا ان تكـــون لدينا حكومة 
يحبها الشعب النها حتقق طموحه وامانيه 
ال حكومة يحبها ثلة من النواب النها حققت 
مصاحلهم وعينت اقاربهم وكسرت عيونهم 

بهباتها وعطاياها.
ان على اصحاب القرار القراءة الصحيحة 
للشارع الكويتي وعدم االلتفات لبطانة السوء 
التي حتقر الناس وتزدريهم، فمثل هذه البطانة 
لم تنفع من قبل ولنا في تونس ومصر اكبر 
شـــاهد على ذلك. ان الشرعية احلقيقية الي 
حكومة هي التي تســـتمد شرعيتها من االمة 
والشـــعب فإذا ما كانت هـــذه احلكومة غير 
مرغوبة شعبيا فهي ناقصة االهلية وان طبل لها 
بعض مرتزقة النواب، اليوم ستكون انطالقة 
جديدة واكرر واقول ال تكابروا واحســـبوها 

صح.. فالكويت اهم من اجلميع.

مشـــكلة احلشـــد الكبير من الناس ـ في الشأن 
السياســـي ـ أن توجيهه ليس دائما في يد من يدعو 
للتجمع والتجمهر للتعبير عن رأي معني، فهناك في 
الغالب مندسون يسهل عليهم تغيير مسار هذا احلشد 
أو توظيفه، ففي فترة االحتالل العراقي للكويت وجد 
بعض الكويتيني أنفسهم ضمن مظاهرة رفعت فيها 
صور صدام حســـني، مت تصوير تلك احلشود التي 

كانت تقف في جتمع كبير عند مجمع املخابز في اليرموك، لم تظهر صورة 
املخبز وال عرف املتجمهرون أن صورهم مت توظيفها في صحف بغداد في 

اليوم التالي ومعها عبارة «الشعب الكويتي يرحب بالقائد البطل!».
املندسون يعتبرون جناح املسيرة مرتبطًا بحدوث احتكاك مع رجال 
االمن، وبالعكس اذا متت بشـــكل حضاري على النحو الذي أراده من دعا 
لها، واذا فشـــل املندسون في استفزاز الناس لتوجيه عبارات حتقق ذلك 
االحتكاك فليكن ذلك من خـــالل قذف حجارة أو دفع من ينظم الصفوف 
مع عبارة «ضربنـــي... ضربني» فينفعل جاره «أفا... صرنا في ليبيا».. 
فيتابعه ثالث «بيخوفونكم يا جماعة... امســـكو بأيدي بعضكم بعض.. 

هذوله جبناء»... الخ.
أذكر أنه في احد االنتخابات الطالبية في جامعة الكويت أن طالبا غير 
معروف دخل الى قاعة صباح السالم حيث كانت جتري مناقشة التقرير 
االداري واملالي الحتاد الطلبة عام ١٩٧٤، وعندما طلب منه مسؤول االمن 
ابراز هويتـــه كطالب، وكانت في جيبه، رفـــض اخراجها وانفلت داخال 
بسرعة فلحق به رجل األمن، فصرخ بصوت عاٍل وهو يظهر أنه يشتبك 
بـــه، قائال «ال تطق.. ال تطق... هذا انتوا.. اللي مو معاكم تطقونه».. كان 
املسرح مليئا بالطلبة والطالبات الذين لم يكونوا يعرفون ما يجري، غير 
أن عبارة مت تناقلها «هذا فالن... يطقونه».. ســـرت بني الطلبة بســـرعة 

البرق وكانت سببا لشهرته في ملح البصر!
في ميدان التحرير كانت احلشـــود ال تتعدى اخلمسة آالف في بداية 
احلـــدث، اال أن تركيز كاميرات قناة اجلزيرة على وســـط امليدان ليومني 
كاملني رفع الرقم الى مئات االلوف، واليوم انحسرت االحداث عن تغيير 
كبير يرتبط جناحه من فشـــله بالتخلص من فلتان احلشود التي التزال 
تتجمهر وبداخلها مندسون، تارة يقتحمون حفل زواج وبأيديهم أسلحة 
لسلب ما في يد النساء من حلي، وتارة يسيطرون على دوائر حكومية ما 
تسبب في شلل عمل تلك الدوائر، وال يدري أحد من يوجه تلك املجموعات 
التي تتحدث بشـــكل عشـــوائي عن تعيني فالن والغاء القرار الفالني في 

مطالبات فردية ال تسلم من الغرض الشخصي.
اليوم تنوي مجموعة في الكويت تنظيم مسيرة لن تكون استثناء من 
تلك املمارسات، فهناك أصحاب غرض وخصومات شخصية مع سياسيني، 
وسيكون املشـــاركون في املسيرة وسيلته لتحقيق غرضه، وسيكتشف 
املشاركون أنهم استخدموا بعد فوات االوان، كالعادة، فالكالم عن تغيير 
شخص رئيس الوزراء ليس سقفا في سلوك احلشود التي لن تكون حتت 

سيطرة حتى من دعا اليها، مع االسف الشديد.
كلمة أخيرة: «ادعاء احلكمة بأثر رجعي» وصف صحيح يستخدمه الزميل 
سامي النصف، وهو ينطبق على من يشارك أو يؤيد االنزالق ثم يتحدث 
منتقدا لذلك التصرف في وقت الحق، وسنســـمع كثيرين ميارسون مثل 
تلك احلكمة ولكن بعد فوات االوان، وأما اليوم فمن يســـهم في التجمهر 
هو وقود لغيره، وقد سئل أحد الداعني للتجمهر: «هل يعني تغيير رئيس 

الوزراء أن يحل االستقرار؟».
 قال: «ال».. فكشـــف بذلك أن االجندة هي تدمير وطن، ال تعميره، وال 

فائدة عندئذ من السؤال، هل مت ذلك بحسن أو سوء نية؟ 

أول جمهوريـــة عربيـــة قامت هـــي «اجلمهورية 
اللبنانية» قبل ما يقرب من سبعني عاما وفي أربعينات 

القرن العشرين.
وهي الى كونها اجلمهورية االولى فهي اجلمهورية 
العربية الوحيدة التي ميكن اطالق تسمية «جمهورية» 
عليها، وذلك النتمائها الكامل ملعنى اجلمهورية مثل 
خضوع الرئيـــس لالنتخاب وحتديد مدة الرئاســـة 

وعدم اطـــالق يد الرئيس بالعبث فـــي البالد، وكل مـــا تقتضيه االنظمة 
اجلمهورية.

ولقد حافظت اجلمهورية اللبنانية على متيزها ذاكـ  رغم ما كان يشوبها 
من طائفية ـ حتى اشـــتعال حربها عام ١٩٧٥ والتي أشعلها الفلسطينيون 
ودمـــرت لبنان معنى ومبنى، أي أنها هدمـــت لبنان في انفراديته ونظامه 
السياسي مثلما هدمت بناياته وعماراته وقتلت ناسه، فحادت اجلمهورية 
الوحيدة والنظيفة عن املســـار اجلمهوري لتصيـــر أضعف اجلمهوريات 
العربية ورمبا أسوأها من حيث عدم االستقاللية وكثرة التدخالت اخلارجية 
واضمحالل القرار الوطني، وليتم تنصيب رئيس اجلمهورية بقرار خارجي 

ويكتب مرسوم تنصيبه بحبر ليس لبنانيا!
وبذلك فقدت اجلمهورية الوحيدة متيزها ومكانها، فبعد أن كانت تقف 

في رأس الصف اجلمهوري العربي، باتت تقف في آخره!
اجلمهوريات العربية قاطبةـ  ال استثناء بينهاـ  جمهوريات ثورية قامت 
على النهج الثوري، والنهج الثوري له وجهان، تدميري واصالحي، وليس 
من جمهورية عربية واحدة اختارت الوجه الثوري االصالحي، بل هي جميعا 
نهجت النهج التدميري، فيما عدا اليمن التي كانت تشكو أساسا من النظام 
اإلمامي املتخلف والتي حتولت الى جمهورية خرجت معها البالد من القبو 
املظلم لتأخذ مكانها حتت الشمس، وال يعني هذا أنها جمهورية صحيحة، 

والدليل خضوعها حلكم رجل واحد ملدة زادت على اثنني وثالثني عاما.
وميزة النظام اجلمهوري هي تداول السلطة بني الناس واالحزاب وتقييد 
املدد الرئاسية وخضوع الرئيس للمراقبة واملساءلة ـ ولعلنا نذكر ما تعرض 
له الرئيس االميركي بيل كلينتون من محاكمة علنية بسبب قضية جنسية ـ 

يحدث هذا وهو في منصبه وليس بعد خروجه من احلكم.
أما العربـ  مع االسفـ  فقد حولوا فكرة اجلمهورية الى أمر آخر، تشبث 
بالســـلطة وديكتاتورية ونظام قمعي، الســـلطة فيه للقبضة البوليسية 
احلديدية ال لألمة، نظام الشـــخص الواحد واحلزب الواحد والرأي الواحد 
والكلمة الواحدة والفكر الواحد، ومن يشذ عن هذا القطيع يكن عميال وأجيرا 

وامبرياليا وصهيونيا!
الرؤســـاء العرب حولوا جمهورياتهم الى كنـــوز وأموال ـ أكثر من أن 
نصفها بالطائلةـ  أموال لو اجتمعت عليها نيران االرض جميعا ما استطاعت 

حرقها كلها.
رؤساء حولوا أنفسهم أباطرة وملوكا وزوجاتهم ملكات متوجات وأبناءهم 

أمراء يسير الشعب كله خلدمتهم ونيل رضاهم!
أليست غريبةـ  مثالـ  مغامرات أبناء «الثوري االكبر» القذافي وما يفعلونه 
من فضائح في أوروبا، ولتتحدد عالقات ليبيا مع الدولة االوروبية التي ارتكب 

فيها ابن القذافي جرميته بناء على تشدد أو تسامح تلك الدولة معه؟!
أوليـــس غريبا أن يتباهى القذافي بأنه يحكم منذ اثنني وأربعني عاما؟! 
وأن أقل الرؤساء العرب حكما، هو من حكم قبل أحد عشر عاما فقط؟ وأن 
حســـني مبارك لم يكتف بثالثني سنة وكان يريد التجديد، ولكن املصريني 
ـ ســـامحهم اهللاـ  ناكفوه ولم يســـمحوا له بذلك، وال حتى ســـمحوا البنه 

بخالفته؟!
حرام، ليه بس كده؟!

سعود السبيعي
info@redlinekw.com

عبداللطيف عبدالوهاب العميري
Alomaire١٢@yahoo.com

فيصل عبدالعزيز الزامل
Faisalalzamel@yahoo.com

صالح الشايجي
katebkom@gmail.com

رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهللا خووش حچي
لماذا اطلق القذافي على كتابه «األخضر»؟

ـ النه لون «البرسيم»!
من حَكم القذافي: الدجاجة تبيض والدينار ال يبيض.

ـ تصدق انت الديك لو يسمعك راح «يبيض» من القهر!
أبواللطفواحد

مواقيت الصالة

4.48الفجر
6.07الشروق

11.59الظهر
3.21العصر

5.52المغرب
7.08العشاء

تلميذ أسترالي يقاضي «التعليم»

قائد طائرة سعودية هبط في الظهران وتوفي بعد ساعات 
ســـيدنيـ  د.ب.أ: رفع طالب (١٥ عاما) في احدى مدارس ملبورن 
دعوى قضائية ضد سلطات التعليم االسترالية محمال اياها ضعف 

مستواه الدراسي.
وقال محامو الطالب ستيفان بينيك للمحكمة الفيدرالية ان موكلهم 
مســـتاء بشدة ألنه يستطيع بالكاد القراءة والكتابة، رغم انه قضى 

اعواما في مدرسة ماريبيرنوجن الثانوية.
وجاء في االقوال امام احملكمة انه رغم ان بينيك يعاني من صعوبات 
مختلفة في التحصيل الدراسي، إال انه كان يتوقع ان يتلقى تعليما 

مبستوى عاملي في مدرسته.
ويطالب بينيك بتعويض عن الدخل املســـتقبلي الذي ســـيحرم 

منه.

توفي قائد طائرة كانت متجهة من جدة الى 
الظهران السبت بعد ساعات من وصول الرحلة 

يدعى خ.م (٣٨ عاما).
ووري جثمـــان الطيار مســـاء االحد بجدة، 
فيما قالت مصادر مطلعة بحسب موقع «سبق» 
االلكتروني الذي اورد اخلبر ان الفقيد شعر بألم 
في صدره قبل وصوله الى املنطقة الشرقية وقام 

بإبالغ غرفة العمليات ان هناك راكبا يشكو من 
ألم ويحتاج الى خدمة طبية فور وصوله.

وعنـــد هبوط الطائرة اوعـــز للمضيفني انه 
هو املريض فتم نقله الى احد املستشفيات ومن 
ثم عاد الى الفندق، لكنه شعر باأللم مرة اخرى 
فاجته الى املستشفى مستقال سيارة اجرة وفي 

منتصف الطريق توفي.

البقاء هللا
كتبه عاصي مرداس العنزي، زوجة عويد محمد 
فريح العنزيـ  ٦٥ عاماـ  اجلهراءـ  الواحة 

ـ ق٣ ـ ش٤ ـ م١٤ ـ ت: ٦٦٢٩٠٨٨٤.
مداد ناصر عبداهللا الداهوم العازميـ  ٦٦ عاماـ  فهد 
األحمـــد ـ ق واحـــد ـ ش١١٦ ـ م٣٥ ـ ت: 

٩٩٠٤٢٩٣٢ ـ ٩٩٩٢٤١٤١.
مطلق ضيدان مطلق املطيري ـ ٣٢ عاما ـ الرجال: 
الفردوسـ  ق٩ـ  ش١ـ  م٥٣ـ  ت: ٦٥١١٨٨٨٦ 
ـ ٦٧٠٠٦٤١١ـ  النساء: الفردوسـ  ق٩ـ  ش١ 

ـ ج١ ـ م٤ ـ ت: ٩٩٧٢٧٠١٦ ـ ٩٩٨٨١٦٤٣.
جناة عبداهللا عيسى العويد، زوجة محمد حيدر 
شـــمس الدين ـ ٥٣ عاما ـ الرجال: بيان 
ـ مسجد االمام احلسن ـ ت: ٩٩٧٦٦٥٦٦ 
ـ ٦٦٣٥٣٦٢٦ ـ النســـاء: الرميثية ـ ق١ ـ 
ش املعتمد ١٤ ـ م٣٥ ب ـ ت: ٩٩٥٦٦٨٨٤ 

ـ ٢٥٦٣٥٢٢٥.

آسيا علي محمد، ارملة سالم فهد املاص ـ ٧٦ 
عامـــاـ  الرجال: كيفانـ  ق٣ـ  ش٣٣ـ  م٣ 
ـ ت: ٩٩٧٠٧٧٠٦ـ  النســـاء: كيفانـ  ق٧ـ  

ش٧٢ ـ م١٦.
حصة محمد صالح الشايجي، ارملة محمود حسن 
الربيعةـ  ٧٩ عاماـ  الرجال: العديليةـ  ق١ـ  
ش١٩ـ  م٦ـ  ت: ٢٢٥٤٠٦٠٤ـ  النساء: النزهة 
ـ ق١ ـ ش الثعالبي ـ م٩ ـ ت: ٢٢٥٣٣٥٧٧ 

ـ الدفن التاسعة صباحا.
عثمان مبارك راشد ماطر امللعبي ـ سنة ونصف ـ 
الظهر ـ ق١ ـ ش٤ ـ م٤٢ ـ ت: ٩٩٨٥٥٦٩٠ 

ـ ٩٩٥٩٩٩٦٩.
محمد علي حمود السـهوـ  ٦٦ عاماـ  اليرموكـ  
ق٤ـ  طريق املطارـ  مقابل سوق اجلمعة 
ـ ت: ٩٧١٨١٩٩٩ – ٢٥٣١٠٧٥٠ـ  ٢٥٣١٧٥٥٨ 

ـ الدفن بعد صالة العصر.
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فيـــال بقـرطــبــةا

بيــت هـدام بالرميثيـة 1000مرت

اأر�ض بالعقيـلــة 500 مرت

مطعــم بالــري )ال�ضويـخ(

فيـــال ب�ضـبـــاح ال�ضــالـــم

للبـيــــع

للبـيــــع

للبـيــــع

للبـيــــع

لالإيجار

2 2 4 0 2 0 2 0

د.رمضان اليوم وياكم
تستضيف «األنباء» 
اليوم الثالثاء استشاري 
طب وجراحة العيون 
د.طـــارق رمضان بني 
الساعتني ٧ و٩ مساء، 
وذلك للحديث عن املياه 
البيضاء وقصر وطول 
النظر واالستجماتيزم، 
اجلراحي،  واحلـــول 
والرد على أسئلة القراء 
الهواتف  وذلك علـــى 
التالية: ٢٢٢٧٢٨٨٩ – 

.٢٢٢٧٢٨٨٨

الصفحة
 األمنية ص ١٢

صفحة
 آراء ص ١٩

دار أزياء ألكسندر تنفي اختيارها لتصميم ثوب الزفاف

عائلة كايت ميدلتون تكشف ألبوم ابنتها

كايت في عمر الثالثة من ألبوم عائلتها  (أ.پ)

لندنـ  أ.ف.پ: فيما اصدرت عائلة كايت ميدلتون خطيبة األمير 
ويليامز عددا من الصور اخلاصة بابنتها والتي قالت انها عبارة 
عـــن البوم يصور مراحل حياة كايت، أعلنت صحيفة «صنداي 
تاميز» نقال عن مصادر في عالم األزياء أن سارة بورتون املديرة 
الفنية في دار ألكسندر ماكوين لألزياء ستصمم ثوب زفاف كايت 

ميدلتون، لكن الدار نفت تلقيها طلب التوصية. 
وقالت الصحيفة التي تصدر أيام اآلحاد أن ثوب زفاف كايت 
ميدلتون التي تتزوج األمير وليام في ابريل املقبل، سوف يصمم 
من قبل البريطانية سارة بورتون املديرة الفنية لدار ألكسندر 

ماكوين.
وتؤكد «صنداي تاميز» على موقعها اإللكتروني أن ســـارة 
بورتون حصلت على «التوصية األكثر اشـــتهاء»، مرتكزة على 
مصادر في وســـط عالم األزياء. وقد شدد أحد املصادر على أن 
الثوب «سيأتي كخالصة ألفكار كايت ميدلتون واملعرفة املعمقة 

التي تتمتع بها سارة بورتون في مجال املوضة واألزياء».
لكن دار أزياء ألكســـندر ماكوين نفـــت حصولها على طلب 
التوصية. فقال مديرها العام جوناثان أكيرويد «كنت ســـأعلم 
إذا ما حصل ذلك». لكن الصحيفة اشـــارت إلى أن أكيرويد كان 
قد أكد لزميل له أن دار األزياء التي يديرها ســـوف تصمم ثوب 

زفاف كايت ميدلتون.


