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مازالت الكويت بلدا صغيرا وسط منطقة 
شديدة الس���خونة ميتلئ تاريخها احلديث 
بوفرة احلروب واالحتالالت اجلائرة، حيث 
ال يبالي أحد بالقرارات الدولية بل ما يحترم 
هنا هو منطق القوة فقط، ولس���نا في هذا 
السياق أكبر وأقوى وأكثر منعة من بريطانيا 
العظمى وأملانيا وكوريا واليابان وغيرهم ممن 
يوفرون للواليات املتحدة القواعد العسكرية 
ويرتبطون معها باتفاقيات عسكرية منذ عقود 

عادت عليهم بكثير من املنافع واملكاسب.
> > >

ولسنا شخصيا من املستفيدين من عطايا 
أميركا ووكالئها وصفقاتها املليارية التي عادة 
ما متنح ملن يدعي عداءها ويطرب أسماعها 
بش���تائمه وحروبه الصوتية ضدها حتى 
كتب الصديق خير اهلل خير اهلل ذات مرة 
أن أميركا تدعم بالدرجة األولى من ينادي 

ب�»املوت ألميركا«.
> > >

لذا فالقضية هي في البدء واملنتهى النظر 
ملصلحة الكويت والدوران حيث تدور، ومن 
ذلك فنظرة منصفة للفارق بني العشرين عاما 
التي سبقت الغزو ونعني 1971 � 1990 والتي 
امتازت بالعداء الشديد ألميركا بتأثير من 
الثوريات العربية عالية الصوت، والعشرين 
عاما التي تلت التحرير ونعني حقبة 1991 � 
2010 والتي سادتها عالقات الود والصداقة 
الوثيقة مع الواليات املتحدة، جتعلنا نلحظ 

الفوارق التالية:
> > >

سياسيا... أصبحنا احدى الدول القليلة 
في محيطنا العربي التي حتررت من االحتالل 
في أقصر م���دة وأصبحت حتتفل بانتصار 
»حقيق���ي« مقاب���ل االنتص���ارات الوهمية 
والكاذبة ألصحاب األصوات العالية، وعلى 

رأس تلك االنتصارات 
بالطب���ع »أم املعارك« 
اخلال���دة التي حتولت 
مع العهد الدميوقراطي 
اجلديد في العراق إلى 
الهزائم« حتى  »أم كل 
بل���غ اخلجل منها عدم 

تضمينها املناهج الدراسية العراقية.
> > >

اقتصادي���ا... ارتفع س���عر النفط إبان 
صداقتنا مع أميركا إلى أرقام فلكية لم نكن 
نحلم بها قط قب���ل عام 90 عندما انخفض 
سعر النفط الى 6 دوالرات علما بأن الثوريات 
العربية »الصادمة« ادعت أن أميركا حررت 
الكوي���ت للحصول عل���ى النفط الرخيص 
)!( وكي تتصدر الكوي���ت الدول املعترفة 
بإس���رائيل)!(، كما ساهم إسقاط صدام في 
حتريك مشاريع التنمية في البلد واملنطقة 
وأصبحنا نشهد ناطحات السحاب ومجمعات 

األسواق الضخمة في كل مكان.
> > >

أمني���ا... اختف���ى � إال ما ن���در � ما كنا 
نعانيه من عملي���ات إرهابية في حقبة ما 
قبل عام 90 والتي شملت محاوالت اغتيال 
املسؤولني وتفجير الدور الصحافية وتدمير 
املقاهي الشعبية واقتحام السفارات وخطف 
الطائرات...إلخ، حيث شعر من يقف وراء 
اإلرهاب ب���أن تعريض أمن الكويت للخطر 
يعني املواجهة املباشرة مع الواليات املتحدة 

وهي مواجهة ال يريدها أحد.
> > >

آخر محطة: طارق عزيز يطالب ببقاء القوات 
األميركية في العراق حتى ال تأكله »الذئاب« 
ولدينا من يطالب بخروجها حتى يلتهمنا 

املتربصون... هزلت!

لم ته���دأ بعد العاصفة الت���ي أثارها موقع 
»ويكيليكس« اإللكتروني بعنوان »بالغ السرية.. 
في الواليات املتحدة« وتناول عبر عشرات اآلالف 
من املس���تندات � 92 ألف مس���تند � التي تبني 
قصف القوات األميركي���ة للمئات من املدنيني 
في حوادث لم يتم اإلبالغ عنها، كش���فت تلك 
الوثائق حجم التنسيق مع القوات اإلسرائيلية 
وحتديدا مع املوساد في العراق وأفغانستان، 
وتتناول تلك املستندات بالتحليل سبب فشل 
احلملة األميركي���ة التي تكلفت حتى اآلن 300 
ملي���ار دوالر، وانتهت الى تطور قوات طالبان 
وتعزيز مواقعها في غالبية األراضي األفغانية 

بدال من العكس.
الالفت للنظر هو قوة موقع »ويكيليكس« 
املعلوماتي����ة، وقدرته عل����ى التخفي مبصادر 
معلوماته، األمر الذي سبب إزعاجا كبيرا للبيت 
األبيض، حيث عبر أحد املسؤولني فيه عن انزعاجه 
من حجم الوثائق واملعلومات التي تسربت عن 

احلرب في أفغانستان عبر هذا املوقع.
ما يزعجنا ليس هو تسريب املعلومات ولكن 
عدم االكتراث لقتل املدنيني، وال جلرائم احلرب 
التي أثبتتها تلك املستندات الرسمية، فهي السبب 
الرئيسي لفش����ل احلملة والتفاف الناس حول 
حركة طالبان التي ل����م تكن لتحقق ما حققته 
لوال الغضب الشعبي، يقول لي صديق من دولة 
قطر »كنت أشارك في تس����ليم مدرسة ومركز 
صحي وبيت أيت����ام في إحدى القرى األفغانية 
نيابة عن احلكوم����ة القطرية التي تبرعت بها، 
وكان هناك جتمهر من القرويني السعداء بهذه 
املناس����بة، كانت الطائرات األميركية حتوم من 
فوقنا، واهلل كنت أنتظر نزول قذيفة منهم في 
أي حلظة، ألنهم عملوها أكثر من مرة، مجرد ما 
يشوفون جتمع يقصفونه«.. انتهى، هل هذا الشيء 
يرضي املسؤولني في البيت األبيض؟ ملاذا يكون 
رد الفعل هو الغضب من التسريب فقط، بدال من 

إحداث انقالب في طريقة 
التعامل مع األمور في كل 
من أفغانستان والعراق؟! 
لق����د ص����درت االنتقادات 
من »اجلنرال ماكرستال« 
الذي مت عزله بسبب تلك 
االنتق����ادات ووصفه بأنه 

مهرج رغم أنه وصف في وقت سابق بأنه »مهندس 
استراتيجية احلرب في أفغانستان«.

نس����وق هذه املالحظات من موقع احلرص 
على أفغانس����تان وأيضا على الواليات املتحدة 
التي ترفع شعارات لوقف اإلرهاب وتنتهي الى 
تعزيزه وترسيخه، واختطاف أصحاب األهداف 
والغايات املتفاوتة من شركات األسلحة وغيرهم 

لتلك احلملة.
على املستوى احمللي، ال ميكن القول »ما لنا 
شغل« فمن لم يهتم بأمر املسلمني فليس منهم، 
والعالم أصبح قرية صغيرة، ليس فقط بسبب 
القرب اجلغرافي من العراق وأفغانستان ولكن 
أيضا بسبب التشابك الكبير بني تطورات األحداث، 
فالنار التي تشتعل في أقصى الشرق ميكن أن 

ينالك منها أذى بسبب ذلك التشابك.
> > >

كلمة أخيرة: قال الس����فير السوداني في األمم 
املتحدة ملراسل ال� »سي.ان.ان« قبل حوالي سبع 
سنوات »كان أسامة بن الدن موجودا في السودان، 
وطلبت منا الواليات املتحدة طرده ولم تطلب 
تسليمه«، قال املراسل »هل كنتم ستسلمونه لو 
طلب منكم ذلك؟« فأجاب الس����فير »لقد سلمنا 
كارلوس من قبله، لم ال نفعل اذا كان سيحصل 
على محاكمة عادلة؟«.. تعليق: اشترى بن الدن 
بيتا ومزرعة في السودان بغرض االستقرار هناك، 
اال أن األمور أخذت مسارها املعروف بسبب أسلوب 
املعاجلة ال����ذي لم تنفع معه اجليوش اجلرارة 

وحامالت الطائرات، وال 300 مليار دوالر.

موقع »ويكيليكس«.. وأفغانستانهل نحن في حاجة ألميركا؟!

100 ألف دوالر  من الشيخة موزة  للشحرورة صباح
نظرًا لحالتها الصحية الصعبة

وكاالت: أثن����اء زي����ارة امير قطر 
وزوجته الش����يخة موزة بنت ناصر 
املسند الى لبنان قامت الشيخة موزة 
بزي����ارة الفنانة الكبيرة صباح وذلك 
بعدما علمت باحلالة الصحية الصعبة 
الت����ي مرت ومتر به����ا، ونقلت اخبار 
صحافية حينها ان الشيخة موزة ابدت 
عدم رضاها عن وضع صباح احلالي 
والظروف التي تعيش فيها في الفندق 
السيما ان الوضع الصحي لصباح حاليا 

يتطلب عناية خاصة بها.
وحسب موقع التيار الوطني احلر 
في لبنان قدمت الش����يخة موزة بنت 
ناصر زوجة امي����ر قطر مبلغا كبيرا 
من املال للفنانة صباح قدر بحوالي ال� 
100 الف دوالر للمساعدة في حتسني 
ظروف صباح احلياتية احلالية، رغم أن 
وزارة الصحة اللبنانية كانت قد تولت 
تكاليف عالجها. وقد صرحت الشيخة 
موزة بأن صباح بفنها وش����خصيتها 
غدت رمزا وأسطورة عربية ولم تعد 

ملكا للبنان فقط.
وج����اءت زيارة زوج����ة امير قطر 
الش����يخة موزة خ����الل زيارتهما الى 
لبنان بعدما علمت باحلالة الصحية 
الصعبة للمطرب����ة صباح التي مرت 
ومتر بها، نقلت اخبار صحافية حينها 
ان الش����يخة موزة ابدت عدم رضاها 
عن وضع »الصبوحة« والظروف التي 

تعيش فيها في الفندق.

»فضيحة« الهتاف لنتنياهو 
تخيم على مهرجان قرطاج

القبض على 3 كويتيين بينهم ضابط 
ومصريان بتهمة أكل »غزال« بالبحر األحمر

مشاجرة نسائية سعودية ـ مصرية 
تعطل رحلة طيران أكثر من ساعة

دبي � سي.ان.ان: تواصلت خالل الساعات القليلة املاضية تداعيات 
الضجة الناجمة عن قيام أحد املطربني التونسيني بالهتاف بحياة رئيس 
الوزراء اإلسرائيلي، بنيامني نتنياهو، خالل حفل فني معظم جمهوره 
من اليهود، حيث خيمت تلك »الفضيحة« على أجواء مهرجان »قرطاج« 
الدولي بالعاصمة التونسية. وأفادت تقارير إعالمية بأن وزارة الثقافة 
التونس����ية قررت إلغاء حفل سهرة الفنان س����ليم البكوش، بعنوان 
»نورانيات«، والتي كان من املقرر إقامتها مساء غد، نظرا ملشاركته في 
حفل فني أقيم مؤخرا، شهد قيام زميله محسن الشريف، بالهتاف بحياة 
نتنياهو، وهو ما أثار موجة انتقادات واسعة. وفيما لم يصدر تأكيد 
رس����مي من إدارة املهرجان بإلغاء سهرة »نورانيات«، ذكرت صحيفة 
»التونسية«، على موقعها اإللكتروني امس أنها تلقت تأكيدات من مدير 
مكتب اإلعالم ملهرجان قرطاج الدولي، ب� »تأجيل« الندوة الصحافية 
التي كانت مقررة للبكوش في وقت س����ابق من األسبوع املاضي. إال 
أن املوقع الرس����مي للدورة ال� 46 ملهرجان قرطاج الدولي جاء فيه أن 
البرنامج يتضمن حفل الفنان سليم البكوش »نورانيات«، وقال إنه 

يأتي بعد »ابتهال العشاق«، و»جيناكم زيار«.

القاهرة � وكاالت: ألقت أجهزة األمن في مصر بالتنسيق مع جهاز محميات 
البحر األحمر القبض على ضابط كويتي وجنله وشقيقه واثنني مصريني أثناء 
قيامهم بصيد عدد من حيوانات الغزال املصري، املهدد باالنقراض مبحمية 
وادي اجلمال بالبحر األحمر والعثور على بقايا غزال مت صيده وذبحه وأكله 

ومت حترير محضر بالواقعة. وتباشر نيابة القصير التحقيقات.
وكش���ف التحقيقات التي أجراها املستشار إس���الم حنيف، مدير نيابة 
القصير، أن ضابطا كويتيا وعددا م���ن أقاربه دخلوا محمية وادي اجلمال 
عن طريق أحد الدروب الصحراوية بهدف صيد احليوانات البرية املتواجدة 

باحملمية واملمنوع صيدها.
وحسب صحيفة »املصري اليوم« امس رصدت األجهزة األمنية وجهاز 
احملميات باحملافظة حتركات املتهمني وبالقبض عليهم عثر بحوزتهم على 
سالح رشاش آلي، وعدد كبير من الطلقات وسيارتني جيب مجهزتني بأجهزة 
الس���لكية ومعدات صيد، ومت حترير املضبوط���ات والغزال املذبوح وبقايا 
عظام الغزال اآلخر، وتقرر منع الكويتيني من السفر حلني انتهاء التحقيقات، 

وتواصل نيابة القصير التحقيقات في واقعة السيارة الهاربة.

القاهرة � وكاالت: تسبب تشابك باأليدي بني ثالث فتيات سعوديات 
وس����يدة مصرية على رحلة اخلطوط السعودية املتجهة من القاهرة 
إلى جدة فجر امس، في تأخر الرحلة أكثر من ساعة، فيما فض مالحو 
الطائرة التشابك الذي تسبب أيضا في طلب بعض ركاب الرحلة إخراجهم 
من الطائرة.  وكانت ثالث فتيات سعوديات، يرجح أنهن شقيقات، قد 
دخلن مع سيدة مصرية في مشادة كالمية لتتطور الحقا إلى تشابك 
باأليدي إثر ادعاء الفتيات الثالث بأن السيدة املصرية التي جتلس في 
املقعد اخللفي لهن، تقوم مبمارسات غير مرغوبة، كدفع املقعد بقوة 
والتلفظ عليهن، ما أدى إلى تبادل السباب والشتائم بني الطرفني، فيما 
فرق مالحو الطائرة وبعض مسؤولي املطار طرفي املشادة عن بعضهن 
البعض، باستبدال بعض الركاب مكانهن كحل سريع، كما أدى تأخر 
إقالع الطائرة عن موعدها الرسمي أكثر من ساعة، إلى غضب الركاب 
الذين عانوا كثيرا في تلك الفترة بس����بب حرارة اجلو داخل الطائرة 

وعدم تشغيل أجهزة التكييف، كون الطائرة كانت متوقفة.

حليمة بولند:
 أقلد »أم عليوي« 
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