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ندوة العمل التطوعي التي جمعت 
عدة فعاليات كويتية وفرنسية والتي 
كان دينمو فعالياتها الش���يخة أمثال 
األحمد، هي نتاج لفكر كويتي خالق إذا 
ما أهملناه فستتخاطفه الدول األخرى 
وتنسبه لنفسها – كالعادة – فنحن دائما 

من يفكر ويبدع واآلخر من يستفيد.
> > >

خطاب سمو رئيس مجلس الوزراء الذي ألقاه في حفل 
العش���اء اخلتامي وحتدث فيه بلغة فرنسية راقية وهو 
باللباس الوطني الكويتي، كان بالفعل إضافة للفعاليات 
وأظهر أمام رؤس���اء اجلمعي���ات التطوعية واألكادمييني 

واإلعالميني أن الكويت ليست نفطا فقط.
> > >

ل���م يوفق أحد الديبلوماس���يني العرب ف���ي مداخلته 
حي���ث أظهر إما أنه يجهل وقائ���ع التاريخ ومثله أصول 
العمل البروتوكولي، أو أنه يعلم بتلك األمور إال أنه أراد 
إيصال رسالة لبعض مسؤوليه يقصد منها حصد املكاسب 

الشخصية.. و»ما هكذا تورد اإلبل«!
> > >

رؤوس الشباب والشابات ال ميكن ان تبقى فارغة لذا إما 
أن متأل باألمور السالبة واملضرة كقضايا التشدد والالمباالة 
وإدمان املخدرات واللف بالسيارات، وإما أن متأل بأشياء 
موجبة كأعمال التطوع وحب اخلير ومس���اعدة اآلخرين 
واحلف���اظ على البيئة، والعم���ل التطوعي في الكويت ال 
يدع���م – للعلم – من الدولة بدينار واحد في وقت يطلب 
منه أن يلحق بركب الدول املتقدمة التي تهتم بشغل أوقات 

شبابها مبثل تلك األعمال اخليرة.
> > >

من األم���ور التي ذكرته���ا األخت الفاضل���ة أم ماجد 
حقيقة أن العمل التطوعي مغروس منذ األزل في وجدان 
الكويتيني، فمن كان يهدم بيته في املاضي بسبب األمطار 
والكوارث الطبيعية يقوم املقتدرون بالتبرع له باملال وغير 
املقتدرين باجلهد لذا لم ينم أحد قط في الكويت الفقيرة 
في الش���وارع كما يحدث في كثير من الدول الغنية، كما 
لم ميت أحد من اجلوع في بلدنا حتى في أش���د سنوات 
القحط والنقص في الغذاء في وقت متوت به املاليني في 
الدول األخرى بس���بب املجاعات، حيث فتح األثرياء في 
الكويت مخازنهم للفقراء وف���ي ذلك رد على من يحاول 
بث البغض���اء والكراهية بني أجيال احلاضر عبر االدعاء 
الزائف بأن الدائنني كانوا يستولون على بيوت املدينني 
في املاضي، فمن يتم االستيالء على بيته ينام في الشارع 
فهل نام أحد قط في شوارعنا؟! أوقفوا دعاوى الكراهية 

الكريهة قبل أن تزيد من فرقتنا.
> > >

آخ�ر محطة: لقاء مؤثر عقد م���ع الطلبة مت خالله حثهم 
على أال يتقوقعوا على أنفس���هم بل عليهم خلق صداقات 
مع زمالئهم في الدراس���ة من الفرنسيني وأبناء الشعوب 
األخ���رى، ومت ضرب عدة أمثلة لهم في كيفية اس���تعانة 
الكويت ابان محنتها بالعالقات الش���خصية التي أقامها 

الكويتيون مع اآلخرين.

ف���ي حديث مع مجموعة من مختلف 
اجلنسيات، انتقد صديق لي � من اجلنسية 
التركية � وجود قاعدة أميركية في الكويت، 
قلت له: »أنتم لديكم قاعدة »أجنرليك« 
األميركية من���ذ أكثر من نصف قرن، ما 
مبرركم؟ نحن تعرضنا لعدوان معروف، 
بينما أنتم اليوم دولة كبيرة من مختلف 

النواحي اجلغرافية والسكانية والسياسية وجيشكم الثاني 
من حيث احلجم ف���ي حلف الناتو، وال���دول املجاورة لكم 
تخشاكم، بينما نحن كما ترى وتسمع.. ترى من هو األولى 
بتوثيق عالقته بالدول الكبرى؟«، كنا على طاولة طعام، فقام 

صديقي التركي إلى جهة احللويات بغير تعليق.
مناسبة هذا احلديث هي مضاعفة البحرين ملساحة القاعدة 
األميركية فيها، وإذا كانت جميع دول اخلليج تعيش الهاجس 
األمني بش���كل متطابق، فإن األكثر منها عرضة للتهديد هما 
الكويت والبحرين، وال ميكن لومهما على استضافة قواعد 
في ظل االستفزاز املتكرر وعدم الشعور بالطمأنينة من دول 
جوار ال تس���تفيد من جتارب ثالث حروب أحرقت األخضر 
واليابس، ومع ذلك التزال � الشعوب قبل األنظمة � تتطلع إلى 
املزيد من احلروب، رغم أنها أورثت ماليني األيتام واألرامل، 
وماليني املهجرين في اخلارج وفي الداخل، وعشرات املاليني 
م���ن املتخلفني عقليا وعلميا، كل هذه الدروس لم تنفع، فما 

احلل؟
القاعدة األميركية في الكويت والبحرين ضرورة على أساس 
»نحن بني خيارين، أحالهما مر«، ومع ذلك فهي حتتاج إلى 
إجراءات تزيد من املنفعة وتقلل من الضرر، بداية من احلفاظ 
على الس���يادة مرورا بتقليل العبء االقتصادي وصوال إلى 
حتييد األثر الثقافي. وفي التجربة التركية لم تتأثر السيادة 
الوطنية بسبب وجود القاعدة األميركية، على العكس، كان 
لق���رار تركيا اجتياح قبرص حماي���ة لألقلية التركية هناك 
دوي في العالم، وفي أوروبا، غير أنه استمر بغير قيود من 
العالقة اخلاصة بالواليات املتحدة، الش���يء نفسه مارسته 
الكويت خالل العشرين عاما املاضية في قراراتها االقتصادية 
والسياسية بغير تأثير سلبي من وجود قاعدة أميركية فيها، 
وم���ن النادر أن يرى اجلنود األميركان ف���ي األماكن العامة 
مبالبس عسكرية، وهو ما كان يحدث في دول عربية تتواجد 
فيها قوات عربية بكامل مالبس امليدان، يلتقي بهم املواطن في 
نقاط عسكرية ويعاني من إجراءات تفتيش مزرية ومهينة 

داخل بلده على يد جندي من بلد شقيق.
لق���د عرفنا التواجد األميركي ف���ي الكويت منذ عام 1901 
عبر املستش���فى األميركي، كان تواجدا نافعا على مستوى 
اخلدمات العامة، بينما اختص التواجد البريطاني بتحقيق 
األمن على املستوى اخلارجي، فليس لنا سجل سيئ معهم، 
وبالتالي فإن التجارب السيئة لدول عربية أخرى مع االحتالل 
البريطاني ليست حجة علينا، فلكل حالة أحكامها، وقد عشنا 
في مرحلة الس���تينيات جموحا إعالميا كنا نس���قط فيه ما 
يحدث هناك على احلال عندنا بش���كل يأباه املنطق، ال داعي 

لتكرار تلك املمارسة.
كلمة أخيرة: »أكثر من عشرة آالف جندي أميركي دخلوا في 
الدين اإلسالمي، معظم احلاالت حدثت في منطقة اخلليج«، 

سؤال: من الذي تأثر ثقافيا؟

»القواعد األميركية في دول الخليج«.. من هو السبب؟على هامش ندوة العمل التطوعي والدا سوزان تميم وشقيقها يتنازلون 
عن ادعائهم على هشام طلعت مصطفى

في مفاجأة من العيار الثقيل قالت معلومات صحافية إن كلفتها 100 مليون دوالر

في النهاية ف����ي ملجأ على أرض 
الواقع.

وقد تلقت رميا دعوة شخصية 
من الرئيس ميشال سليمان لزيارة 
لبنان، لك����ن أجندتي وبرنامجي 
حافل جدا في ه����ذه الفترة لذلك 
أمتن����ى أن أمتكن من الذهاب إلى 
لبنان في أي وق����ت خالل فصل 
الصيف. وعن مشاريعها بعد احراز 
اللقب تقول: خطتي هي احلصول 
على منحة دراسية والذهاب الى 
كلية احلقوق واحلصول على إجازة 
في القانون الدولي، وأود أن أتبع 
خطى »أنچلينا چولي« وأصبح 
سفيرة في األمم املتحدة، لكنني 
أمتنى أيضا أن أحصل على فرصة 

توظيف من دونالد ترامب.

وختم����ت الوثيقة »لذل����ك، يقر كل واحد 
بتنازله عن ادعائ����ه املدني في القضية«.  
ورفض محامي عائلة متيم، جنيب ليان، 
في اتصال مع وكالة فرانس برس التعليق 
على اخلبر نفيا او تأكيدا.  كما لم يكن في 
اإلمكان التأكد من ابالغ وزارتي اخلارجية 
والعدل بالتنازل، وهناك مدعون آخرون 
في هذه القضية، باالضافة الى احلق العام 

املصري.
من جهة اخرى اكد منير السكري والد 
املتهم األول محس����ن الس����كري ان أسرة 
القتيلة قدمت خطابا للخارجية املصرية 
يفيد بتراجعهم عن جميع االتهامات املوجهة 
لنجله محسن السكري ورجل األعمال البارز 
هشام طلعت مصطفى بالقتل والتحريض.    
وحسب صحيفة »اليوم السابع« نقال عن 
صحيفة »الديار« اللبنانية فإن التسوية 
املالية التي رافقت تنازل األهل عن الدعوى 
في ابنتهم وصلت الى ارقام خيالية، وان 
املبل����غ وصل الى 100 مليون دوالر توزع 
على الثالثة من آل متيم الذين تنازلوا وهم 

األم واألب والشقيق.

متيم، هو محض اعتقاد لم يكن له اساس 
من الواقع«.

 واضاف املوقعون »عدلنا متاما عن ذلك 
التدابير  االعتقاد اخلاطئ، وسوف نتخذ 
التي تتماش����ى مع قناعاتنا«،  القانونية 

 بيروت � أ.ف.پ: وّق����ع والدا املغنية 
اللبنانية الراحلة سوزان متيم وشقيقها 
تنازال ع����ن ادعائهم على رج����ل االعمال 
املصري هش����ام طلعت مصطفى احملكوم 
باإلعدام بتهمة التحريض على قتل الفنانة 
الشابة في دبي في 2008، كما افاد مصدر 
قضائي امس.  وقال املصدر لوكالة فرانس 
برس ان عبدالس����تار وثريا وخليل متيم 
»وقعوا تنازال عن االدعاء املدني ضد هشام 
مصطفى ومحسن السكري في قضية مقتل 
سوزان عبدالستار متيم« امام كاتب عدل 

لبناني.
 كما وقع الثالثة تبليغا مبضمون وثيقة 
التنازل الى محكمة جنايات جنوب القاهرة 
حيث تتم اعادة محاكمة مصطفى والسكري، 
مع طلب موج����ه ال����ى وزارة اخلارجية 
اللبنانية لتولي التبليغ.  وجاء في وثيقة 
التنازل، بحس����ب املصدر، ان عبدالستار 
وثريا وخليل متيم يقرون بان ما اوردوه 
في مذكرة سابقة الى محكمة جنايات جنوب 
القاهرة »حول اتهام هشام طلعت مصطفى 
بالتحريض على قتل سوزان عبد الستار 

وعن ذكرياتها في بلدتها صريفا 
في لبنان تقول: لدي ذكريات رائعة 
العائلة،  الذهاب للتزلج مع  مثل 
والذهاب الى احمليط ليال، والبحر 

كل الوقت، 
ومن ذكرياتي أيضا الذهاب إلى 
اجلنوب حيث أصل أهلي في عطل 
نهاية األسبوع وإلى النهر، إنها كلها 
ذكري����ات جميلة، لكن لدي أيضا 
ذكريات سيئة مثل الصعوبات التي 
عشناها اثناء احلرب، وكان والدي 
يعمل جاهدا جللبنا الى الواليات 

املتحدة بسبب ذلك.
أذكر أحد األيام حني استيقظت 
وجدت والدتي وشقيقتي تغطيانني 
ببطانية ولم أستطع أن أرى شيئا 
سوى الظالم قبل أن أجد نفسي 

وتعلمت أيضا من الرئيس باراك 
أوباما شعار )yes we can( »نعم 

نستطيع« 
إذن نعم، لم أفكر يوما في أن 
هناك شيئا مستحيل وحتى اليوم 
مازلت مقتنعة بذلك وهذا ش����يء 
الفت ألن عائلت����ي هنا منذ كنت 
طفلة وكان أهلي دائما يقولون ان 
ما يحبونه في ابنتهم »رميا« أنها 
متى وضعت شيئا نصب عينها 

تصل إليه وحتققه. 
تكمل رميا: أدرك أن حلمي منذ 
الصغ����ر كان أن أصبح جزءا من 
مؤسس����ة ملكة جمال الكون لكن 
حقيقة انني دخلت التاريخ لكوني 
أول لبنانية مس����لمة تفوز بلقب 

ملكة جمال الواليات املتحدة، 

بي����روت � وكاالت: إذا كان����ت 
فيروز قد صدحت يوما بحنجرتها 
أغنية »اسوارة العروس مشغولة 
بالذهب« فكانت تعني ان العروس 
هي ابنة اجلنوب وجسدت من خالل 
كلمات هذه األغنية معنى اجلمال 
وملحمة البطولة ودعت من خالل 
ايقاع الكلمات الى ان يكون الوطن 

كله حديقة جمال.
ومنذ ايام صدقت نبوءة فيروز 
ابنة اجلن����وب »رميا  فاحتل����ت 
فقيه« التي ولدت في بلدة صريفا 
اجلنوبية وعاش����ت طفولتها في 
ميشيغان عرش اجلمال في أميركا، 
وقد أجرت »النش����رة« اللبنانية 
هذا احلوار اخلاص جدا مع »رميا 

فقيه«:
قال����ت رمي����ا : ش����اركت في 
انتخابات ملكة جمال ميشيغان 
وفزت فيه����ا ألن املش����اركة في 
انتخابات ملكة جمال الكون كان 
حلمي منذ الصغر، وألنني أردت 
متابعة دراستي، فلقد تخرجت في 
جامعة ميشيغان حيث حصلت 
على شهادة في االقتصاد وإدارة 
األعمال، لكنني أردت الدخول إلى 
كلية احلقوق وكانت لدي رغبة في 
دراسة القانون الدولي إال أن ذلك 
لم يكن سهال بالنسبة لي في ظل 
األقساط املرتفعة، وعلمت أن لقب 
ملكة جمال ميشيغان سيعطيني 
الفرصة للفوز مبنحة دراس����ية 
وهذا الس����بب دفعني للمشاركة 
في املسابقة اضافة الى كون هذا 
األمر لطاملا حتدثت عنه مع والدتي 
التي كانت دائما تريدني أن أغير 
صورة الفتاة املسترجلة التي كانت 
تطبعني أيام املدرسة ألصبح أميرة 

صغيرة، وحققت ذلك أخيرا.
وف����وزي بلقب ملك����ة جمال 
ميشيغان شكل بحد ذاته إجنازا 
كبي����را خصوصا أنها كانت املرة 
األولى التي أخوض فيها املنافسة 
وقد ربحت وأهلني ذلك خلوض 
مسابقة ملكة جمال أميركا وحتقق 

احللم وفزت بها.
وق����د تعلمت م����ن والدي أنه 
ال شيء مستحيال على االطالق، 

هشام طلعت مصطفى

صورة ارشيفية جلنازة سوزان متيم وفي اإلطار والدها

ريما فقيه.. ملكة جمال أميركا:   
تعلمت الدرس

 من أوباما..»نعم نستطيع«

حلمها أن تسير على خطى أنچلينا چولي
 وتصبح سفيرة في األمم المتحدة


