
نشر الرئيس األميركي األسبق جورج دبليو بوش 
صورة له على حسابه مبوقع »انستغرام« وهو يحمل 
علب البيتزا ليقدمها لبعض املوظفني الفيدراليني 
الذين ال يتقاضون روات��ب منذ فترة بسبب اإلغالق 

احلكومي.
وعلى حسابه الذي يحتوي على 1.4 مليون متابع، 
كتب ب��وش معلقاً على ال��ص��ورة: »أن��ا ول��ورا بوش 
نشعر باالمتنان ملوظفي اخلدمة السرية وآلالف 
املوظفني الفيدراليني الذين يعملون بجد من أجل بلدنا 
وب��دون احلصول على روات��ب. كما نشكر املواطنني 
الذين يساندونهم. حان الوقت للقيادات باجلانبني 
)الدميقراطي واجلمهوري( ألن يضعوا السياسة 

جانباً، ويجتمعوا معاً، لينهوا اإلغالق )احلكومي(«.
وقد القت الصورة تفاعاًل كبيراً من قبل متابعي 

الرئيس اجلمهوري األسبق جورج دبليو بوش.
يذكر أن نحو 800 ألف موظف فيدرالي والعديد من 
املتعاقدين، تأثروا باإلغالق احلكومي اجلزئي، لرفض 
ترمب توقيع امليزانية لعدد من اإلدارات، في رد على 
رفض الدميقراطيني، الذين يسيطرون على مجلس 

النواب، خطته إلنشاء جدار حدودي مع املكسيك.
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 في الصـميم
بيت ال��زك��اة مؤسسة حكومية رائ���دة، ج��زا الله خيراً من 
اقترحها وصوت عليها ومن ادارها والعاملني فيها.. من الواجب 
بعد هذه التجربة الفريدة ان يتطور بحيث يكون البيت هو 
اجلهة املهيمنة على جلان العمل اخليري وليست الشؤون.. 
ومن الواجب ان يكون لديه صالحية جباية الزكاة من الشركات 
واألف��راد وتوزيعها على اللجان ملساعدة الفقراء واحملتاجني.. 
في الواليات املتحدة هناك منظمة اخلط األول التي متارس عمل 

مشابه لبيت الزكاة ميكن االستفادة من جتربتها!!

Drabusulaib@ د. في�صل اأبو�صليب

بومبيو يكرر ماهو معروف، بأن األزمة اخلليجية يستفيد منها اخلصوم، دون 
أن تتحرك اإلدارة األمريكية جدياً إلنهاء األزمة، فهل إدارة ترمب جادة فعالً في 
الدعوة حلل األزمة ومواجهة إيران؟ أم أنها تستغل إطالة أمد األزمة في ابتزاز 

أطرافها؟

O_Alkhashram@ اأ�صامة م�صاري اخل�رشم

بعض الناس يعتقدون ملجرد ان لهم اصول قبلية فهم احق باجلنسية الكويتية 
من القبليني الشماليني او ممن اصولهم اعجميه.  املوضوع مو شنو اصولك، لكن: 
-هل لك جذور في الكويت  -شنو قيمتك ألي مجتمع او دوله اذا كنت متخلف علميا 

وثقافيا؟ -هل الكويت بحاجة للتجنيس اصال وشعبها يعاني من البطاله؟�� 

Ghareb_fe_w6ani@ د. علي ال�صطي

أعترف أن إنتاجية بعض املوظفني الكويتيني متدني ولكن ما هي األسباب..؟! 
سستم إداري فاشل غياب تام لتحفيز املوظفني بيئة عمل غير صاحلة الواسطات 
واحملسوبيات توظيف املواطنني بأماكن مالها عالقه بتخصصاتهم املصيبة 

a!! واملضحك باملوضوع  أن حكومتنا تعتقد أن احلل يكون بالبصمه
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»غينيس« إلى  الطريق  على  سعوديًا  طالبًا  تضع  »شادن« 

رسومات صليع أثبتت موهبة الفتة 

يـــــقـــــدم  بـــــــــــــوش  جــــــــــــــــورج   
بسبب  للموظفني  البيتزا 

اإلغالق احلكومي

شرطة بريطانيا حتذر زوج 
امللكة لقيادته دون حزام األمان
تلقى األمير فيليب )97 عاما( زوج امللكة 
إليزابيث ملكة بريطانيا حتذيرا من الشرطة 
بعدما جرى التقاط صور له وهو يقود سيارة 
دون وضع ح��زام األم��ان فيما يبدو، وذل��ك بعد 

أيام من تعرضه حلادث أثناء القيادة.
ونشرت صحف ص��ورا لفيليب وه��و يقود 
سيارة الند روفر  في ضيعة ساندرينجهام في 
نورفولك التي ميكث فيها هو وامللكة. ولم يظهر 
في الصور أنه يستخدم حزام األمان على طريق 

عام.
وق���ال متحدث ب��اس��م ال��ش��رط��ة  نحن على 
علم ب��ال��ص��ور... وج��ه��ت النصائح املناسبة 
للسائق وه��ذا وفقا مل��ا نقوم ب��ه ع��ادة عندما 
نحصل على صور تظهر هذا النوع من املخالفة. 
وجن��ا األمير فيليب  من ح��ادث بعدما انقلبت 
سيارته في أعقاب اصطدامها بعربة أخرى قرب 
ساندرينجهام. غير أن سائقة السيارة األخرى 
والتي تبلغ من العمر 28 عاما أصيبت بجروح 
في ركبتها وُكسر معصم ام��رأة أخ��رى كانت 
برفقتها )45 عاما( وك��ان معهما رضيع عمره 

تسعة أشهر.
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زوجة / عادل خالد الهاجري

لفتت قصة طالب الطب ال��س��ع��ودي، ه��ادي آل 
صليع، العديد من السعوديني، فقد أثبت هذا الشاب 
موهبة الفتة في مجال الفن، ال سيما عبر »رسومات 
خادعة للبصر«، استخدام فيها حبات اخلرز امللون، 
إال أن لوحة من أعماله حتمل اسم »شادن« حصدت 
جن��اح��اً ب����ارزاً، لتستعد ف��ي املنافسة ودخولها 

موسوعة غينيس لألرقام القياسية.
وق��ال ه��ادي عن تلك اللوحة »للعربية.نت«: 
»غالباً ما تقيم جامعة »مانسفلد« ببنسلفينيا، حيث 
أدرس، معارض فنية، وصودف أن شاركت بلوحة 
»شادن« في إحدى تلك املسابقات، بعد أن استغرقت 
مني جهداً متواصالً إلجنازها طال أكثر من 40 يوما. 
وكانت فكرة اللوحة مستوحاة من طريقة عمل 
الطابعة اإللكترونية، وفيها 5 ألوان األسود واألزرق 
واألح��م��ر واألص��ف��ر واألب��ي��ض، وق��د وضعت تلك 
األل��وان مستخدماً اخلرز بطريقة اخل��داع البصري 
التي تظهر بطريقة مختلفة عند القرب منها والبعد 
عنها«. وتابع القصة، قائاًل: »بعد عرض شادن، 
استدعتني عميدة كلية الفنون باجلامعة، مستغربة 
أنني من طالب كلية الطب وليس الفنون، وقامت 
بإرسال لوحتي إلى موسوعة غينيس إلعداد لوحة 
ألكبر عدد خرز في لوحة بورترية بعدد 17 ألف 
حبة، فأتى الرد بأنه يجب زيادة عدد اخلرز في طول 

وعرض اللوحة.
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