غري خم�ص�ص للبيع

قصيدة

يومية كويتية عربية �شاملة

نحن جنر�ؤ على الكالم

يا تاج راسي ماني بناسي ما دمت انا حي
بالصمت حنا نكيد العواذل ونكويهم كي
اطلب وآمر قول وتدلل وال يهمك شي
تبقى حبيبي وانا حبيبك يا شمسي والفي
حبك حبيبي بالروح يسري شوي بشوي
المي
المايانتومنهو اللييقدريصبرعلى ّ

يقولون
بو أحمد :الجو وريحة الزهور

وريحة الثمار وانتشار الفراشات

الثالثاء

شيء يسعد الروح والقلب

والفؤاد اهلل يديم علينا الخيرات.

العدد ()3680

 19مارس  24 - 2019صفحة  100 -فلس

الوزراء والنواب واإلعالم والمتنفذون يتحملون مسؤولية تعطيل المشاريع وإيقاف التنمية

يا سمو األمير ...السموحة
ما ح�صل يف اللجنة املالية بني �أع�ضاء جمل�س
الأمة وبح�ضور رئي�سهم مرزوق الغامن وبني
النائب الأول لرئي�س جمل�س ال��وزراء وزير
الدفاع ال�شيخ نا�رص �صباح الأحمد وفريقه،
كان يدل على ان ال �أمل يف الو�صول �إلى حل،
وال �أحد يعلم� ،أو مبعنى �أ�صح ال يريد ان يعلم،
�أين هو االجتاه؟ مع دولة الكويت �أم �ضدها؟
هذا امل�رشوع مل يكن وليد اليوم ،هذا امل�رشوع
طرح ب�أكرث من م�سمى وب�أكرث من �أ�سلوب منذ
الثمانينات.
كان هناك م�رشوع حقول ال�شمال والذي �أقره
جمل�س البرتول عام  97ومتت حماربته ،ثم
م�رشوع امل�صفاة الرابعة وم�رشوع الغاز،
ثم م�رشوع الداو كيميكال والوقود البيئي،
و�إي��ق��اف بناء وت�شغيل وتنظيف املجرى
البحري مليناء م��ب��ارك ،عالمة ا�ستفهام،
و�إيقاف م�رشوع ال�سكة احلديد وكذلك �إلغاء
املرتو ،و�إلغاء مناق�صات املطار مرة ومرتني
وثالثا ،و�أي�ضا مدينة ال�شحن الى يومنا هذا
وتدمري «الكويتية» الناقل الوطني من الداخل،
ما دعا الديوان الأمريي الى ان يتدخل ويبني
املطار وي�شرتي طائرات لإنقاذ «الكويتية»،
ويبني وي��زرع احل��زام الأخ�رض ال��ذي �أ�صبح
ا�سمه حديقة ال�شهيد ،ودار الأوبرا حتت م�سمى
مركز جابر الثقايف ،ومركز عبدالله ال�سامل
الثقايف وامل�ست�شفيات التي بناها الديوان
الأمريي ،وجممع املحاكم ،فهل ا�صبح جمل�سا
الأمة والوزراء عائق ًا امام طموحات الكويت
والكويتيني؟ هل �أ�صبحا حجر العرثة لعرقلة
امل�شاريع وتطوير الكويت وتنميتها؟ هل يجب
ان يكون الديوان االم�يري هو امل�س�ؤول عن
تنفيذ كل امل�شاريع دون اللجوء لل�سلطتني

الت�رشيعية والتنفيذية وبريوقراطيتهما
وحروب امل�صالح واال�ستنفاع بينهما؟
هل هناك خارطة طريق اك�ثر و�ضوح ًا مما
قاله �صاحب ال�سمو �أمري البالد عام  2006عن
حتويل الكويت الى مركز مايل جتاري عاملي،
وهو دور الكويت احلقيقي منذ الن�ش�أة يف القرن
ال�سابع ع�رش حيث كانت هي املركز املايل
للمنطقة وم�ؤمترات �سموه لدعم ال�شباب،
وامل�رشوع الوطني لل�شباب ،و�إن�شاء مركز
الكويت الوطني البتكار ال�شباب ،و�إن�شاء
ال�صندوق الوطني للم�رشوعات ال�صغرية
بر�أ�سمال  500مليون دي��ن��ار ،ثم �صندوق
امل�رشوعات ال�صغرية بر�أ�سمال  2مليار دينار
لتنمية االقت�صاد والتجارة ل��دى ال�شباب
لال�ستمرار والتهيئة للمرحلة املقبلة لتكون
الكويت مركز ًا مالي ًا وجتاري ًا عاملياً.
هذا �رشح ب�سيط ،من ي�ضع الع�صي يف دواليب
التنمية واالقت�صاد والتجارة يف الكويت؟
امل�شاريع ال�سابقة كلها رف�ضت من نواب يف
الربملان ،لعدم قدرة ال��وزراء على الدفاع
عن خطة التنمية ،بحجة احلفاظ على املال
العام ،ثم اكت�شفنا على مدى ع�رشات ال�سنني
املا�ضية �أن هناك نواب ًا ي�أمترون ب�أمر �سفارة،
ونواب ًا ي�أمترون ب�أمر حكام ،ونوابا ي�أمترون
ب�أمر جتار ،ونواب ًا ي�أمترون ب�أمر دول يهمها
�أال يبنى ما يناف�س م�شاريعها يف الكويت.
هذا جمرد تو�ضيح ،لفت انتباه.
نعود الى ال�شيخ نا�رص و�آخر م�سمى للم�شاريع
التنموية االقت�صادية وهو م�رشوع تطوير
اجلزر واملنطقة ال�شمالية االقت�صادية «مدينة
احلرير» من ي�ضع الع�صي يف الدواليب؟ هل
يتحمل ال�شيخ نا�رص �شخ�صيا اخفاقات و�ضعف

استنكرت اعتداءات إسرائيل على الشعب الفلسطيني

الكويت :نرفض اقتسام اإلشراف
على المسجد األقصى

�أك��دت الكويت �أم��ام جمل�س الأمم
املتحدة حلقوق الإن�سان �أم�س،
رف�ضها للدعوات املطالبة باقت�سام
اال��ش�راف على امل�سجد االق�صى
املبارك وفر�ض �سيطرة االحتالل
عليه وتق�سيمه مكانيا.
وقال مندوب الكويت الدائم لدى
الأمم املتحدة واملنظمات الدولية
يف جنيف ال�سفري جمال الغنيم يف
مناق�شة لتقرير املقرر اخلا�ص
املعني بحالة حقوق االن�سان يف
االرا�ضي الفل�سطينية املحتلة «ان
اقت�سام اال�رشاف على امل�سجد يهدد
ب�إ�شعال �رشارة التوترات الدينية
ال�سيما مع ا�ستمرار اال�ستفزازات
الإ��سرائ��ي��ل��ي��ة امل��ت��ع��م��دة وغري

امل�سبوقة ح�ين �سمحت اخ�يرا
باقتحام �ساحة امل�سجد الأق�صى».
و�أ����ض���اف ان «ال��ك��وي��ت تنظر
با�ستغراب لل�صمت الدويل حيال
�سيا�سات �إ��سرائ��ي��ل يف توفري
احلوافز ال�سيا�سية واالقت�صادية
م��ن اج��ل ت�شجيع �سكانها على
اال���س��ت��ي��ط��ان غ�ير ال��ق��ان��وين يف
الأرا�ضي املحتلة �سعيا منها الى
تعزيز االحتالل وتغيري �صفتها
والدميوغرافية»،
اجلغرافية
و�أع����رب ع��ن ا�ستنكار الكويت
ل�لاع��ت��داءات التي يتعر�ض لها
ال�شعب الفل�سطيني من قبل اجلي�ش
الإ�رسائيلي.
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فريقه يف عدم اي�صال الر�سالة ال�صحيحة
املطلوبة من جميع الكويتيني لإقناع احلكومة
والربملان وممثلي الأمة الكويتية بهذا امل�رشوع
القومي؟ ام هم احلكومة وال��وزراء ونريانهم
ال�صديقة لل�شيخ نا�رص من خالل البريوقراطية
والأ�سئلة الربملانية واملان�شيتات ال�صحافية
والتعذر بالعوائق القانونية الد�ستورية
لإيقاف امل�رشوع ومترير الفكرة ملن هو بعد
نا�رص ال�صباح؟
هل هو خالف �رشكات العوائل ال�ست الكربى
العمالقة امل�سيطرة على جميع مناق�صات
وعقود حكومة الكويت للفوز بالكيكة؟ من
ح�صتها اك�بر م��ن الأخ����رى ،وب��ال��ت��ايل كل
�رشكة حترك �أدواتها ال�سيا�سية والربملانية
والإعالمية؟ ام هي دول حتر�ص على �أال تنه�ض
الكويت اقت�صادي ًا ومالي ًا واجتماعي ًا وتعود
الى الريادة والقيادة كمركز مايل جتاري؟
هذه ت�سا�ؤالت.
حت��ول بع�ض الكويتيني �إل���ى متحلطمني
متذمرين غري را�ضني عن الو�ضع احلايل،
هناك من يطلب كادر ًا وظيفياً ،يطلب زيادة
راتب ،يطلب مميزات،زيادة ن�سبة االقرا�ض،
ا�سقاط قرو�ض ،عالج ًا �سياحي ًا يف اخلارج...
الخ.
هناك من يرى �أن الكويت بقرة حلوب والنا�س
ال ت�شبع وال تر�ضى تريد املزيد للح�صول على
املزيد ،يجب افتتاح مدينة جديدة ،وظائف
جديدة ،م�شاريع جديدة� ،سواء �صغرية �أو
كبرية ،ويخرج علينا ن��واب جمل�س الأمة
يقولون:ال ،ال ،ال ..الءات ال تعد وال حت�صى.
اين هي املع�ضلة؟ �أي��ن هي امل�شكلة؟ نريد
التقدم ،نريد التطور ،نريد القفز الى الأمام

وبنف�س الوقت ال نريد ال نريد ال نريد.
هنا� ،أتقدم �إلى مقام ح�رضة �صاحب ال�سمو
الأمري ال�شيخ �صباح الأحمد اجلابر ال�صباح
باالعتذار.
�أنا �أول املعتذرين عن كل موقف �أو انفعال �أو
ر�أي �أخذته قبل ان �أتيقن من معلوماتي.
الإع�لام هو �أ���س اخل��راب ،والدليل تناق�ض
الأج���ه���زة االع�لام��ي��ة وحتليالتهم وو�ضع
م�صاحلهم التجارية وم�صالح حلفائهم �أوالً،
ثم نواب الربملان الذين يبحثون عن البطوالت
واملكا�سب االنتخابية ال�شعبوية دون مراعاة
الله والوطن والأم�ير ،ناهيك ببع�ض الدول
ال�شقيقة ومواقفها امل�شينة جتاه الكويت.
�أما مواقف الدول ال�صديقة فحدث وال حرج.
من هنا �أعتذر عن نف�سي ،و�أمتنى على كل
ان�سان وطني يع�شق هذا الوطن ان يعتذر ل�سمو
الأمري والكويت عن هذه الفو�ضى اخلالقة.
ال اعلم كيف ي�ستطيع والدنا� ،أمرينا ،حاكمنا،
�شيخنا� ،أن يتحمل كل هذه التحديات ال�صعبة
وال�ضغوط� ،إال �أن املثل يقول :اجلواهر
و�أهمها الأملا�س �أ�صله فحم ،وب�سبب ال�ضغوط
التي متار�س على هذا الفحم ف�إنه يتحول �إلى
�أملا�س يربق ،وهكذا االن�سان ،من ال ميار�س
عليه �ضغوط الزمن و�صعوبة احلياة فهو فحم
�أ�سود ال قيمة له.
�أما من يتعر�ض لل�ضغوط ب�أنواعها و�أ�شكالها
ف�إنه يتحول الى �أملا�س ،وهكذا �أنت يا �صباح
الأحمد جوهرة التاج لي�س الكويتي فقط،
وال العربي وال ال�رشق �أو�سطي ،بل العاملي.
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اقتصاد 8

روسيا تتخلص من السندات
األميركية بوتيرة عالية

توا�صل رو�سيا تقلي�ص ا�ستثماراتها يف ال�سندات الأمريكية والدوالر،
وما�ضية بالتوظيف يف �أ�صول �أكرث �أمانا ويف مقدمتها الذهب.
و�أظهرت بيانات وزارة اخلزانة الأمريكية� ،أن مو�سكو خف�ضت حيازتها
من �سندات اخلزانة خالل يناير املا�ضي بواقع  36مليون دوالر ،لت�صل
�إلى  13.18مليار دوالر فقط ،بعدما تخطت حيازتها يف دي�سمرب 2017
حاجز الـ 100مليار دوالر.
وت�ستثمر رو�سيا يف نوعني من ال�سندات الأمريكية طويلة وق�صرية الأمد،
ويف يناير بلغت ا�ستثماراتها يف ال�سندات الآجلة  6.322مليارات دوالر،
مقابل  6.858مليارات يف ال�سندات العاجلة.
وتتبع رو�سيا ا�سرتاتيجية تهدف لالبتعاد عن العملة الأمريكية يف ظل
�سيا�سة العقوبات التي تتبعها وا�شنطن �ضد مو�سكو ،وبلوغ الدين العام
الأمريكي م�ستويات قيا�سية.

• �سمو ال�شيخ جابر املبارك مرتئ�س ًا االجتماع

�شدد �سمو ال�شيخ جابر املبارك،
رئي�س جمل�س الوزراء ،على �إ�صالح
ال��ط��رق يف ال��ب�لاد ب��ال��ت��وازي مع
معاقبة املت�سبب «ب��الأ��ضرار» يف
�أقرب وقت ممكن وب�أ�شد العقوبات.
و�أكد �سموه خالل تر�ؤ�سه م�ساء �أم�س
الأول ،اجتماعا بح�ضور عدد من
ال��وزراء وقيادات الدولة لالطالع
على اال�ستعدادات احلكومية للبدء
يف خطة حت�سني �أع��م��ال تنفيذ

و�إن�شاء و�صيانة الطرق يف البالد،
�أن «ما يحدث ال ميكن ال�سكوت عنه
�أو القبول به ويجب علينا حتمل
امل�س�ؤولية جت��اه املواطنني»،
م�شدد ًا على �أن «احلكومة خ�صم
�رشيف ولكن من ال يحرتم وال يقدر
م�صلحة امل��واط��ن�ين ال ميكن �أن
نحرتمه ون�ساحمه يف هذا الأمر».
من جانبه� ،أكد نائب رئي�س جمل�س
ال���وزراء وزي��ر الداخلية ال�شيخ

الفاضل :ملتزمون
بخفض إنتاجنا وفق
اتفاق «أوبك»

اقتصاد 9

وفاة  166شخص ًا منذ بداية 2019

سفارة الكويت تدعو المواطنين ألخذ الحيطة

هولندا :ثالثة قتلى في إطالق نار إرهابي

• رجال �أمن يف موقع االعتداء

خالد اجلراح� ،أن «الأخطاء التي
ارت��ك��ب��ت ج��رمي��ة ب��ح��ق الكويت
وحق املواطن» وق��ال« :اننا �أمام
حتد كبري» �إذ �سيتم البدء ب�إ�صالح
ال��ط��رق ع�بر �إغ�ل�اق ح��ارة طريق
واح���دة والإب��ق��اء على حارتني،
م�شريا �إلى �أن ا�ستخدام حارة الأمان
من �ش�أنه توفري  %50من الوقت
املحدد لإ�صالح الطرق.
وقال نائب رئي�س جمل�س الوزراء

وزير الدولة ل�ش�ؤون جمل�س الوزراء
�أن�س ال�صالح� ،إن جهاز املناق�صات
املركزية با�رش مبخاطبة جميع
اجل���ه���ات احل��ك��وم��ي��ة ل��ت��زوي��ده
بال�رشكات التي لديها م�شاريع
متعرثة معها ليتم حرمانها من
امل�شاركة يف املناق�صة املقبلة كي
تكون هناك عقوبة رادعة يلتزم بها
اجلميع.
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قتل ثالثة �أ�شخا�ص وجرح �آخرون خالل �إطالق نار �إرهابي على
ترامواي يف هولندا.
ونقلت وكالة الأنباء الهولندية «�إيه �أن بي» عن �أحد مرا�سليها
قوله �إن جثمان �أحد ال�ضحايا كان مغطى بقطعة قما�ش وممددا
بني عربات الرتامواي.
و�أعلنت ال�رشطة الهولندية عن اعتقال امل�شتبه به يف قتل
الثالثة ،وقالت و�سائل االعالم الهولندية ان ال�رشطة مل تك�شف
حتى الآن عن تفا�صيل عملية اعتقال امل�شتبه به جوكمن تاني�س
« 37عام ًا» ،وذكرت و�سائل االعالم ان لدى جوكمن تاني�س �سج ًال
عند ال�رشطة الهولندية بارتكابه العديد من اجلرائم ،م�ضيفة
انه مثل م�ؤخرا امام احدى املحاكم حول ق�ضايا اغت�صاب.
من جهتها ،دعت �سفارة الكويت يف هولندا املواطنني املتواجدين
يف اململكة من مقيمني وطلبة و�سائحني الى �رضورة اخذ احليطة
واحلذر بعد العمل االجرامي الذي حدث يف مدينة «اوتريخت».
و�شددت ال�سفارة يف بيان على ��ضرورة االل��ت��زام بتعليمات
ال�سلطات الهولندية التي رفعت حالة االنذار االمني �إلى �أق�صى
درجة.
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«الصحة العالمية» تحذر من تفشي
موجة ثالثة من «الكوليرا» في اليمن
حذرت منظمة ال�صحة العاملية من تف�شي موجة ثالثة من وباء
الكولريا يف اليمن مع دخول مو�سم الأمطار وتدهور اخلدمات
ال�صحية.
وك�شفت املنظمة �أم�س عن وفاة  166مواطنا مينيا جراء �إ�صابتهم
مبر�ض الكولريا يف خمتلف مناطق البالد منذ بداية عام .2019
و�أ�شارت �إح�صائية �أ�صدرها مكتب املنظمة يف اليمن �إلى �أنه مت
ت�سجيل  97101حالة �إ�صابة بالإ�سهامات املائية احلادة امل�سببة
للمر�ض من بداية العام وحتى  14مار�س احلايل.
وت�صدرت حمافظة �إب و�سط اليمن عدد الوفيات باجلائحة اجلديدة
لوباء الكولريا م�سجلة  33حالة وفاة تلتها رمية  26حالة وذمار
 20حالة ثم عمران و�صنعاء  15و  14حالة وفاة على التوايل.
ولفتت املنظمة �إلى ارتفاع معدالت الوفيات يف �أو�ساط الن�ساء
بوفاة  86حالة من �أ�صل � 50395إ�صابة مثلت  %51.9من �إجمايل
احلاالت امل�شتبهة باملر�ض.
وبينت �أن كبار ال�سن والأطفال هم الفئات العمرية الأكرث عر�ضة
للوفاة تبعا للإ�صابة باملر�ض.

اإلنتر يخطف فوزاً
مثيراً من ميالن
في ديربي الغضب
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