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بسبب كثير من الغفلة وقليل من السذاجة 
ـ أو العكس ـ استطعنا وبكفاءة كبيرة خلق 
فرق تدمير شديدة الفاعلية يختص بعضها 
باإلساءة للعالقة الكويتيةـ  السعودية، وآخر 
للعالقة الكويتية ـ العراقية، وثالث للعالقة 
الكويتيةـ  اإليرانية، ورابع للعالقة الكويتية 
ـ املصرية والسورية واللبنانية.. إلخ، وأخيرا 
للعالقة مع القوى الكبرى كالواليات املتحدة 
وفرنسا وبريطانيا ودول االحتاد األوروبي 
التي ندين لها بتحريرنا وبقائنا كي ينتهي 

الوضع بنا للبقاء وحيدين في العراء.
> > >

فالطريقة التي يتم التعامل بها مع مشروع 
طائرة الرافال الفرنســـية به اساءة شديدة 
للعالقات مع دولة أوروبية مؤثرة كفرنسا، 
وفي الوقت الذي نؤمن بأن البعض مخلص 
في معارضتـــه للصفقة اال انه علينا ان نقر 
ونعتـــرف بأن جتار الســـالح أصبح لديهم 
في اجليب مشـــرعون ومختصون يتبنون 
مشـــاريعهم ويحاربون حروبهم لقاء مبالغ 
تدفع وحسابات ترفع، ومن ثم فهي مواقف 
مدفوعة الثمن ال عالقة لها من بعيد أو قريب 

بالوطنية أو مصلحة الكويت.
> > >

ولنضع بعض احلقائق واملسلمات حتى 
ميكن من خاللها الوصول الى القرار الصحيح 
الذي تستفيد منه الكويت ويعزز بقاءها ومينع 
اإلضرار بشعبها في يوم ما عندما نبحث عن 

األصدقاء واحللفاء فال جندهم:
1ـ  ان الكويت ليست دولة عظمى سيخلق 
لها اختيار هذا السالح او ذاك قدرة عسكرية 
مسيطرة ومهيمنة جتعلها تتفوق على دول 

محيطها اجلغرافي.
2 ـ ان الســـالح ال يقاس فقـــط بقدراته 
الذاتية بل مبا سيزود به من أجهزة الكترونية 
وصواريـــخ متقدمة ومقدار ما تســـمح به 
تشـــريعات الدول املصدرة بهذا اخلصوص، 
فطائرة أقل قدرة قد تكون أفضل من طائرة 
أكثر تقدما اال ان تشريعات دولتها ال تسمح 
ببيـــع التكنولوجيا املتقدمة لدولنا ومن ثم 
ننتهي بطائرة »قير ومكينة« كما يقول املثل 

الشعبي.
3ـ  ان املصلحة االســـتراتيجية الكويتية 
وبقاءنا املســـتقبلي ال يعززان باختيار هذا 
الســـالح او ذاك بل باحلفاظ على العالقات 
احلميمة مع الدول املؤثرة في العالم والشك في 

أن عقد الصفقات الدفاعية 
معها هو احدى الوسائل 
الفاعلة للحفاظ على مثل 

تلك العالقات.
4ـ  ليس هناك ما مينع 
شراء نوعني من الطائرات 
لسالحنا اجلوي فأغلب 

القوى اجلوية في العالم متتلك أكثر من نوع 
ضمانا لها ضد التقلبات السياسية وخلدمة 
األغراض املختلفة )الدفـــاع، الهجوم، املدى 

القصير واملدى الطويل(.
5 ـ هذه املســـلمات ال تعني على االطالق 
ان نشتري أسلحة خردة عدمية الفائدة او ان 

ندفع أثمانا باهظة ومبالغا فيها لها.
> > >

وكمثال واقعي ملا نقول فقد سبق ملجلس 
ادارة »الكويتية« املستقيل عام 2007 ان قرر 
آنذاك شراء 38 طائرة منها 19 طائرة بوينغ 
787 املسماة بالطائرة »احللم« كونها األفضل 
من نوعها في العالم وتخدم املسافات املتوسطة 
والطويلة وبأسعار تنافسية جدا مما أرضى 
حلفاءنا األميركان، مع مالحظة ان شـــركات 
صناعة الطيران املدنية هي في األغلب التي 
تقوم بصناعة الطائرات العسكرية، ثم اشترينا 
19 طائرة ايرباص 320 وهي كذلك األفضل ضمن 
الطائرات القصيرة واملتوسطة املدى وبأسعار 
تنافسية جدا مما أرضى حلفاءنا الفرنسيني، 
ولم يثبت ان هناك »شعرة« استفادة من تلك 
الصفقات التي متت عن طريق شركة مساهمة 
كويتية، لقد حكمنا آنذاك ضمن مجلس االدارة 
»الشق الفني« و»الشق السياسي« وتعزيز 
مبدأ الشفافية والنزاهة حيث اعلنت األسعار 
بالصحف كي ميكن مقارنتها بصفقات الشركات 
األخرى التي تعلن في وســـائل اإلعالم فأتى 
القرار الفني ـ السياسي الصائب الذي يخدم 

مصلحة الكويت و»الكويتية«.
> > >

آخر محطة: )1(: نســـبت الزميلـــة »الدار« 
األحد املاضي ملســـؤول في شـــركة الطيران 
الوطنية احجامهم عـــن الدخول في مزايدة 
متلك »الكويتية« بســـبب »تهالك« أسطول 
»الكويتية« وحتملها خلسائر كبيرة جدا مما 
يعني أنها استثمار غير مجد، ملاذا ال يحاسب 
من تســـبب في إلغاء صفقة شراء الطائرات 
لـ »الكويتية« والذي كان مبثابة اصدار حكم 

إعدام بحقها ينتظر فقط التنفيذ.

حتدث مستشار املرشد اإليراني للشؤون 
اخلارجية، وزير اخلارجية األسبق، علي 
واليتي، في لقاء تلفزيوني مبناسبة ذكرى 
استرجاع مدينة احملمرة من القوات العراقية 

قائال:
ـ عّلق اإلمام اخلميني على هذا االجناز 
قائال: »ال يوجد من هو أفضل من شعبنا 

وال حتى شعب رسول اهلل«.
ـ أمر اخلميني باســـتبدال تسمية شط 
العرب باسم فارسي »آروند رود«، رغم أن 
اتفاقية 1975 في عهد الشـــاه لم تستخدم 

هذا االسم.
ـ علـــق واليتي على ذلك بقوله: »كانت 
نزعة اإلمام القوميـــة مقدمة على مركزه 

كقائد للعالم اإلسالمي«.
ـ وقال أيضا »اســـترجاع احملمرة كان 
مقدمة ملنع العراق من السيطرة على األهواز 
ذات األغلبية العربية، مثلما حدث مع روسيا 
عام 1826 عندما احتلـــت منطقة القوقاز 

آذربيجان«.
فـــي احلقيقة لم يعـــد يهمنا هذا امللف 
برمته، فهو شأن إيراني ـ عراقي، وسبب 
عدم االهتمـــام ليس التجاهـــل وال حتى 
التصرفات العراقية األخيرة جتاهنا، بقدر 
ما هي اخلشية من أن نكون ملكيني أكثر من 
امللك، فالعراق نفسه قابل بالهيمنة اإليرانية 
على شـــؤونه، وهو بصدد توقيع اتفاقية 
حدودية يتنازل فيها عن عدد من احلقول 
النفطية، وقد كشفت حادثة احتالل إيران 
لتلك احلقول عن ترتيبات لضمها الى إيران، 
إال أن »اجلماعة استعجلوا شوية«، وعليه، 
»طب احنا شكو؟«.. فالنفط العراقي يباع الى 
مصافي ايران بسعر بخس، ولهذا يشغلون 
الشعب العراقي باحلديث عن الكويت لصرف 

انتباههم عن ثرواتهم املهدورة.
السبب الوحيد الهتمامي بهذا املوضوع 
هو الهوية اإلسالمية للثورة اإليرانية التي 
لم تنجح إيران في احلفاظ عليها كما أرادها 
املؤسسون لها حتى من قبل اخلميني، فقد 
كنت أحتدث قبل أيام عن األبحاث املبكرة 
في علم االقتصاد اإلسالمي في تطبيقاته 
احلديثة، وأشرت الى كتاب السيد محمد باقر 
الصدر »اقتصادنا« الصادر في عام 1991، 
هذه املبادرات في تأسيس الفكر اإلسالمي 
مشكورة، وهي ـ مع غيرها ـ التي حفزت 

االجنازات الكبيرة في 
هذا الصدد، وإمنا تكمن 
املشكلة في االنعطاف 
الفكر  عـــن مســـيرة 
الباعث  الى  اإلسالمي 
العرقي، كما حدث في 
دول عربية وقفت فيها 

تيارات إسالمية سنية مع العدوان العراقي 
بعيدا عن امليزان الشرعي )وإن طائفتان 
من املؤمنني اقتتلوا..(، وجلأوا الى تضليل 
أنفسهم وتضليل الناس مبسألة الوجود 
األجنبي، هذا االنعطاف مذموم سواء حدث 
في بلد عربي أو في إيران، ألنه يهز الصورة 
الدينية لهـــا، ويخضعها للنزعة األنانية، 
والبواعث »النفعية/ الفضيحة« أمام رأي عام 
إسالمي يتجاوز احلدود واملكان والزمان.

> > >
كلم�ة أخيرة: أثناء االحتالل اســـتوقفني 
ضابط عراقي عند نقطة سيطرة، في نفس 
يوم مؤمتر جدة، سألني بأسلوب نعرف معه 

أنه بعثي: »اشرايك مبؤمتر جدة؟«.
ـ زين.

ـ اشلون يعني زين؟
ـ أي شيء يجمع الناس على كلمة واحدة، 

فيه خير.
ـ خير شنو يعني؟ الكويت للعراق الى 
األبد، ولو صدام نفسه يقرر ينسحب منها 

أسبوع ما يبقى بكرسيه.
ـ »كاهو انســـحب من احملمـــرة بغير 
قتال« وين راحت أرواح 400 ألف عراقي، 

هدر؟!
توتر الضابط، قال بحدة: أنا مســـتعد 

أناقشك، أنا راح أقنعك..
قاطعته مشـــيرا الى الســـيارات التي 
ازدحمت خلفي، قائال: تـــرى صار وراي 

زحمة. 
ـ إي.. روح، روح.

عندما وصلت الى الديوانية التي كنت 
أقصدها نقلت لهم احلـــوار فهاجموني 
بشـــدة حملاورتي إياه، وانه كان ممكن 
يسحبك، قلت لهم: »أوال، هو كان يسأل 
ويفرض علّي احملاورة، ال ميكن أقول له 
صح كالمك طال عمرك، ما قلتها في بغداد 
البن سعدون حمادي علشان أقولها لهذا 
الضابط، البد مـــن الرد الواضح، واهلل 

احلافظ«.

إيران والعراق.. شأن خاص بهم.. لوال !إجابة السؤال: F16 أم الرافال؟

مصادر تؤكد: عائلة سوزان تنازلت بعد رحلة مكوكية
 لشقيقة هشام طلعت مقابل 750 مليون دوالر

دورهم يقتصر على الشق املدني 
في الدعوى وليس اجلنائي، ألن 
الدعاوى اجلنائية هي حق املجتمع، 
كمـــا أن القضاء املصري ال يأخذ 
بالدية وان تنازلهم رمبا يخفف 

عقوبة اإلعدام.
وأكدت مصـــادر قضائية أن 
القانون املصـــري لن يأخذ بهذا 
التنازل ولن تنظر إليه احملكمة 
ولـــن يكون له تأثير في ســـير 
احملاكمة إال إذا صاحبت التنازل 
حقائـــق وأدلة جديدة من املمكن 

أن تغير مسار القضية

يأتي هذا في الوقت الذي نفى 
فيه فريد الديب محامي هشـــام 
طلعت علمه بـــأي تفاصيل عن 
التنـــازل، مؤكدا أنه علم باخلبر 
من خالل وسائل اإلعالم والتزال 
هناك تفاصيل كثيرة غائبة عنه. 
موقف الديب لم يختلف كثيرا عن 
موقف بهاء أبو شقة والذي أكد أنه 
لم يصله أي مستند رسمي حول 
هذا املوضوع مؤكدا أنه كمحام ال 
يستطيع أن يأخذ بكالم اإلعالم.

من جهته قال منير السكري 
والد املتهم األول محسن السكري ان 

الضحية، قامت بها سحر شقيقة 
هشام بني بيروت وباريس وهو 
ما يبرر غيابها عن أغلب جلسات 
األسبوع املاضي ألول مرة منذ بدء 
القضية. وأكدت املصادر أن سحر 
دفعت ألســـرة الفنانة اللبنانية 
املغدورة مبلغ 750 مليون دوالر 
مقابل التنازل عن الدعوى املدنية 
ضد شقيقها، مشيرة إلى أن هناك 
مفاوضات مع عادل معتوق زوج 
سوزان متيم للتنازل أيضا مقابل 
مبلـــغ مالي لم يتم االتفاق عليه 

حتى اآلن.

وزارة اخلارجية اللبنانية سلمت 
اخلارجية املصرية مذكرة تنازل 
أسرة املجني عليها عن مقاضاة 
ابنه وهشام. وأشار إلى أنه يرى 
أن أسرة سوزان متيم تنازلت عن 
الدعوة إلميانهم بأن هناك قاتال 
حقيقيا ومحرضا في ظل ظهور 
األدلة اجلديـــدة نافيا علمه بأي 

صفقات مت إجرائها.
ويرى خبـــراء قانونيون أن 
تنازل أســـرة متيم عن الدعوى 
املدنيـــة لـــن يؤثر على مســـار 
القضية بشـــكل كبير السيما أن 

 بيروت ـ القاهـــرة ـ وكاالت: 
    ما بني النفي واالثبات واللون 
الرمادي بني االثنني )ال هو أبيض 
وال أسود( تضاربت التصريحات 
املتعاقبة الكثيـــرة بعد ان بثت 
الوكاالت خبر تنازل عائلة سوزان 
متيم عن ادعائها ضد كل من هشام 
طلعت مصطفى ومحسن السكري 
املتهمني بقتل ابنتهم سوزان متيم. 
فبداية وحسب موقع »العربية« 
نفى كمال يونس محامي الفنانة 
ســـوزان متيم فـــي تصريحات 
خاصة تنازل والدها عن ادعائه 
ضد رجل األعمال املصري هشام 
طلعت مصطفى، وأكدت صحيفة 
»األهرام« املصرية أن خبر التنازل 
عـــن الدعوى املدنيـــة للمطالبة 
بالتعويـــض من هشـــام طلعت 
 مصطفـــى غير صحيـــح متاما. 
وأكد عبدالستار متيم ان ما نشر 
عن تنازله وعائلتـــه عار متاما 
مـــن الصحة ،   وســـوف يقاضي 
اجلرائد اللبنانية التي نشـــرت 

هذا اخلبر.
بينماـ  وعلى ذمة موقع ايالف 
ـ اكـــد عبد الســـتار متيـــم والد 
ســـوزان في محادثة هاتفية انه 
تنازل فعال عن دعواه ضد هشام 
طلعت، لكنـــه رفض االدالء بأي 
معلومات عن األسباب التي دعته 
الى التنازل، وما إذا كانت هناك 
مســـتجدات أظهرتها التحقيقات 
دعته التخـــاذ هذه اخلطوة اآلن 
وفي هذا التوقيت، واكتفى بالقول: 
»هذا األمر يرجع إلي وال أحد له 

احلق في مساءلتي«.
ونفى جميع ما مت تداوله في 
الصحـــف من معلومـــات، حول 
املبالغ اخليالية التي دفعتها عائلة 
طلعت له والبنه وزوجته مقابل 
هذا التنازل. وعن أسباب تنازله 
لطلعت فقط دون السكري رغم أن 
التحقيقات ربطت بينهما، رفض 
أيضا الدخول في تفاصيل من هذا 
النوع وقال بأنه إن كان لديه رأي 
في هذا املوضوع فسيقوله أمام 
احملكمة وليس لوسائل اإلعالم. 
وحسب ايالف كان متيم عصبيا 
ومتوتـــرا خالل املكاملـــة، وكان 

مقتضبا جدا في أجوبته.
على صعيد آخر كشفت مصادر 
مقربة من أســـرة هشام طلعت 
مصطفى، أن تنازل أســـرة متيم 
عن الدعوى املدنية جاء بعد جولة 
مكوكية من املفاوضات مع أسرة 

بين النفي واإلثبات واللون الرمادي 

سوزان متيم وفي اإلطار هشام طلعت

عبدالستار متيم أثناء جنازة ابنته

محسن السكري اثناء احدى اجللسات

عب�د الس�تار تمي�م بغضب: نع�م تنازل�ت ع�ن الدعوى ضد هش�ام أم�ا الس�كري.. فال
قضائيون: التنازل لن يؤثر على مس�ار القضية لكنه قد يبعد حبل المش�نقة عن رقبة طلعت

عادل السعدون

أحداث فلكية وتقويمية عدة في شهر يونيو المقبل

السعدون: رياح البوارح بحرارتها
وإثارتها للغبار تبدأ مع دخول شهر رجب

كونـــا: قال الباحـــث الفلكي 
عادل السعدون ان أحداثا فلكية 
وتقوميية عدة سيشهدها شهر 
يونيو املقبل منها دخول شـــهر 
رجب وانعدام الظل وبداية رياح 

البوارح.
وأوضح السعدون انه مع بداية 
شهر يونيو تبدأ رياح البوارح 
املعروفة بحرارتها وإثارتها للغبار 
ويكون القمر باالوج )ابعد نقطة 
عن االرض( حيث يبعد 404266 

كيلومترا عن األرض.
وأفـــاد بأنـــه فـــي 5 يونيو 
يكون القمر في التربيع وفي 6 
يونيو تكون منزلة القمر )آخر 
الكنـــة( او )آخر البطني( وتبدأ 
اربعينيـــة الصيف في 7 يونيو 
وتعرف بالبارح الكبير او بارح 
الثريا ومعها تكون منزلة القمر 
)اول الثريا(. وأشار الى دخول 
شهب »احلمليات« سماء الكويت 
مبعدل 54 شهابا في الساعة في 
7 يونيـــو ايضا فيما يكون الدر 
الـ 31 من النيروز الهندي في 8 
يونيو وميثل 10 يونيو أبكر وقت 
لشروق الشـــمس في السنة اذ 
تشرق في متام الساعة الرابعة 

والدقيقة 47 صباحا.
وقال السعدون ان هالل شهر 
رجب يولد في الســـاعة الثانية 
والدقيقة 15 من مساء يوم السبت 
12 يونيو ويغيب القمر بعد غروب 
الشمس بـ 11 دقيقة وتكون رؤيته 
مستحيلة ويكون يوم األحد 13 
يونيو هو غرة الشهر فلكيا وشكل 
الهالل منحرف باســـتواء يسير 
فيما يشاهد جنم الثريا فجر ذلك 

اليوم.
وذكر ان أبكـــر وقت لصالة 
الفجر في الســـنة ســـيكون في 
الساعة الثالثة والدقيقة 12 فجر 14 
يونيو اما في اليوم الذي يليه أي 
منتصف الشهر فسيقترن كوكب 
القمـــر 3.9 درجات  الزهرة مع 
شماله ويكون القمر باحلضيض 
)اقرب نقطة إلى األرض( حيث 
يبعد مبسافة 365937 كيلومترا 

عن األرض في نفس اليوم.
وقال السعدون ان الدر الـ 32 
من النيروز الهندي سيكون في 
18 يونيو وتبدأ ريح الســـموم 
في 19 يونيو وهو آخر موســـم 
الثريا ويكون القمر بالتربيع األول 
ويصادف فـــي هذا اليوم ذكرى 

استقالل الكويت عام 1961.
الـــى ظهـــور جنم  وأشـــار 
»التويبع« في 20 يونيو وتكون 
منزلة القمر )اول الدبران( وتنتقل 
الشمس على اول برج اجلوزاء 
حيث ينعدم الظل اال قليال وهو 
ما يعرف باسم املنقلب الصيفي 
في 22 يونيو حيث تكون الشمس 
على رأس برج الســـرطان عند 
املنجمني وهو خطأ شـــائع مبا 
يعني ان هـــذا اليوم اطول يوم 

واقصر ليل بالسنة.
وقـــال الســـعدون ان نبات 
»القصيـــع« البحري يكثر على 
الســـاحل في 24 يونيو ويكون 
حـــر االنصراف فـــي 26 يونيو 
ويشاهد جنم التويبع وفي نفس 
اليوم يكون القمر بدرا ويحدث 
له خسوف جزئي ال يشاهد في 
الكويت. وأضاف ان الدر الـ 33 
من النيـــروز الهندي يكون في 
28 يونيو وفي هذا اليوم أيضا 
يكون أكثر وقت في السنة تأخرا 
لصالة العشـــاء اذ يؤذن لها في 
متام الســـاعة الثامنة والدقيقة 

23 مساء.


