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المستقبل لالتصاالت تتلقى دورة 
  Nokia X6 تدريبية على هاتف

 أعلن مدي���ر التدريب والتطوير الوظيف���ي ضياء أحمد أنه 
وبالتعاون مع شركة نوكيا العاملية يستعد قطاع املبيعات بشركة 
املس���تقبل لالتصاالت لتلقي دورة تدريبية متقدمة على هاتف 
Nokia X6 اجلديد الذي يعد أحد الهواتف الذكية ذات املواصفات 
املمي���زة واملطورة غدا في مركز الراية وس���يقدم الدورة فنيون 
مختصون من نوكيا أكادميي.   وقال في بيان صحافي أمس ان 
الدورة تأتي في إطار خطة التدريب املوضوعة واملعتمدة من قبل 
االدارة العليا والتي تركز عل���ى ضرورة إملام موظفي املبيعات 
والصيانة بجميع اجلوانب الفنية والتكنولوجية لألجهزة احلديثة 
وقبل طرحها في األسواق والتأكيد على جاهزية جميع القطاعات 
لتقدمي أفضل اخلدمات لعمالء املس���تقبل لالتصاالت.  وأش���ار 
البيان إلى أن دورات املستقبل لالتصاالت دائما ترتكز على ثالثة 
محاور رئيسية: احملور األول وهو تطوير الذات والثاني اإلملام 
باملعارف والعلوم التكنولوجية واحملور الثالث املهارات الفنية 
وذلك لنصل مبوظفينا ملستوى العاملية في األداء واخلدمة »فنحن 
ال نبي���ع الهواتف فقط وإمنا نقدم حلوال تكنولوجية ونحرص 
عل���ى وجود تواصل مع عمالئنا م���ن خالل حزمه خدمات متتد 
إلى ما بعد البي���ع، لتحقيق أقصى درجات رضا العمالء.  وعن 
مزايا الهاتف قال مدير تدريب قطاع املبيعات محمد بلوشي إنه 
هاتف ذكي حيث يضم خدمات عديدة حديثة ومن مزاياه: شاشة 
عالية النقاوة، ولوحة مفاتيح سهلت االستخدام، وذاكرة داخلية 
وخارجي���ة تصل إلى 16 غيغا بايت، ومتصفح اإلنترنت، فضال 
عن بطارية متد من مدة التح���دث من خالل الهاتف اجلديد إلى 
نحو 11.5 ساعة لهواتف جي. أس. أم و6 ساعات لهواتف اجليل 
الثالث. وسيالحظ مستخدم الهاتف أن خدمة عرض الڤيديو تصل 
فيه إلى نحو 4.5 س���اعات، أما تشغيل امللفات الصوتية فتصل 

إلى 35 ساعة تقريبا، وغيرها من مزايا متعددة.

إقراره يعزز سيولة العقار

مشروع »فرز ودمج القسائم«
 أمام مجلس الوزراء اليوم

عمر راشد
توقعت مصادر عقارية مطلعة ل� »األنباء« موافقة مجلس الوزراء 
في اجتماعه اليوم على املشروع اخلاص بفرز ودمج القسائم في 
القطاع الس���كني واالستثماري والتجاري واحلرفي، مضيفة أن 

املوافقة ستعزز سيولة السوق بشكل هادئ ومتدرج.
وبينت املصادر أن املشروع املدرج على رأس جدول اجتماع 
مجلس الوزراء اليوم ق���د مت التقدم به من قبل أعضاء املجلس 
البلدي الس���ابق لكنه لم يحظ باملوافقة أو مت تعطيله ألسباب 
معينة. وقال إن موافقة مجلس الوزراء على املش���روع ستكون 
مبنزلة نقلة كبيرة في أداء العقار بسيولة تدريجية تعيد السوق 
إلى أسعار تقترب مما كانت عليه قبل اندالع أزمة الرهن العقاري 

وما تبعها من تداعيات على دول املنطقة في الفترة املاضية.

»نفط الكويت« تطرح مناقصة
إنشاء خط أنابيب في شمال الكويت

أحمد مغربي
علمت »األنباء« من مصادرها في شركة نفط الكويت ان الشركة 
طرحت مناقصة انشاء خطوط انابيب تدفق النفط اخلام واالشغال 
املتصلة بها في منطقة ش���مال الكويت، مشيرة الى ان آخر موعد 
لتلقي الطلبات في شهر ابريل املقبل على ان يكون تاريخ االجتماع 

التمهيدي منتصف اجلاري.
واوضحت املصادر ان هذه املناقصة محدودة على 11 ش���ركة 
محلية، وهذه الشركات هي: الصناعات الهندسية الثقيلة، شركة 
اخلرافي ناشيونال، احتاد املقاولني، شركة اخلدة العاملية للتجارة 
العامة واملقاوالت، الدار للهندسة واالنشاءات، الغامن انترناشيونال 
للتجارة العامة، املجموعة املشتركة للمقاوالت، شركة املير للخدمات 
الفنية، شركة سبيك اخلليج، مجموعة عبداحملسن اخلرافي للتجارة 
العامة واملقاوالت واخيرا شركة الهندسة امليكانيكية للمقاوالت.

»األهلي« يعتزم افتتاح فرع
محلي في الربع الثالث

علمت »األنباء« من مصادر مطلعة ان البنك االهلي الكويتي يعتزم
 افتتاح فرع جديد له خالل الربع الثالث من العام احلالي وذلك 
في اطار استراتيجية التوسع في السوق احمللي لتلبية احتياجات 
عمالء البنك في مناطق جغرافية متعددة. وقالت املصادر ان الفرع 
اجلديد سيساهم في زيادة قاعدة العمالء عن طريق تقدمي خدمات 

متميزة وحلول مالية مبتكرة تناسب احتياجات عمالء البنك.

قبل نهاية العام والعوائد المتوقعة ستدخل في ميزانية العام المقبل

»مينا العقارية« ترتب للتخارج من 3 استثمارات

الستعراض مشاكل القطاع االستثماري وفي إطار لقاءاته مع المسؤولين الحكوميين 

لقاء الفهد مع »اتحاد الشركات« يحدد األسبوع الجاري

بزيادة 8.4% عن 2008

2.8 مليون دينار أرباحًا تشغيلية 
لـ »الكويت للتأمين« عن 2009

34 بندًا منها عدم الجمع بين تراخيص مراقبي الحسابات والشركات المساهمة 

»التجارة« ترسل تعميمًا لمكاتب
 مراقبي الحسابات األسبوع المقبل

»المركز العقاري« يخسر 1.7 مليون دينار

6.2 ماليين دينار خسائر »أجيال العقارية«

120 ألف دينار أرباح مصنع »صبحان« وتعزز إستراتيجية االستحواذ

العبار لـ »األنباء«: »استهالكية« عبرت 2009 
بخسائر محدودة و2010 عام جني الثمار

أحمد يوسف
قالت مصادر مطل����عة ان ش���ركة الك��ويت 
للتأمني حققت خس���ائر غي���ر م���حققة ع����ن 
2009 بق���يمة 6.235 ماليني دي����نار بواقع 32 
فلسا للسهم الواحد، وذلك نتيجة انخفاض قيم 
استثمارات الشركة في سوق الكويت لألوراق 

املالية.
وأضاف���ت املصادر ل� »األنباء« ان الش���ركة 
استطاعت حتقيق أرباحا تشغيلية مبقدار 2.874 
مليون دينار عن 2009 مقابل 2.652 مليون دينار 
عن 2008، اي بزي���ادة مقدارها 222 ألف دينار، 

وبنسبة %8.4.

وأكدت املص���ادر على ان الع���ام 2009 يعد 
استثنائيا، حيث تأثرت الشركات وجميع القطاعات 
االقتصادي���ة نتيجة المتداد تأثير األزمة املالية 
العاملية، غير انها اس���تدركت بالقول: »نتوقع 
نتائج ايجابية ل���� 2010 نتيجة لضخ احلكومة 
ملشروعات خطة التنمية، والتي ستتحرك معها 

جميع القطاعات االقتصادية«.
واضافت: »نتفاءل كذلك بالنتائج املالية للربع 
االول من 2010، حيث ان جميع املؤشرات تشير 
الى اجتاه الش���ركة لتحقي���ق هامش ربح جيد 
مقارن���ة بالربع االول من نفس الفترة من العام 

املاضي«.

عاطف رمضان
علمت »األنباء« أن وزارة التجارة والصناعة 
سترس���ل تعميم���ا الى جميع مكات���ب مراقبي 
احلسابات »التي لديها ترخيص من قبل الوزارة« 

خالل االسبوع املقبل.
وأضافت املصادر ان هذا التعميم يصدر بشكل 

سنوي، مشيرة الى انه يحوي 34 بندا.
وأش���ارت املصادر ال���ى ان التعميم يحوي 
تعليمات صادرة من قبل »التجارة« الى مكاتب 
تدقيق احلسابات من ضمنها مراعاة التقيد الوزاري 
رقم 91/11 جتديد الترخيص االصلي قبل انتهائه 
بفترة ال تقل عن ثالثة اشهر من حتديث املستندات 

»املذكورة في التعميم«.
ويتضمن التعميم ض���رورة اخطار الوزارة 
بتغيير عن���وان املكتب بناء على نص املادة 14 
والتي تنص »على من قيد اسمه في سجل مراقبي 
احلسابات ان يخطر الوزارة بعنوان مكتبه خالل 
30 يوما من تاريخ القي���د وعن كل تغيير فيه 

خالل 15 يوما من تاريخ التغيير«.
وتضمن التعميم كذلك ضرورة مراعاة عدم 
اجلمع بني ترخيص مراقبي احلسابات وعضوية 
مجال���س االدارات أو أي وظيفة في الش���ركات 
املس���اهمة كذلك وفقا لنص املادتني 18 و19 من 

القانون رقم 5 سنة 1981.

ذكر سوق الكويت لألوراق املالية ان مجلس 
ادارة صندوق املرك���ز العقاري )مركز عقاري( 
قد اعتمد البيانات املالية الس���نوية للصندوق 
للسنة املالية املنتهية في ديسمبر 2009 حيث 
تكبدت الشركة خسائر بلغت 1.7 مليون دينار 
بخسارة للسهم الواحد بلغت 84 فلسا مقارنة 

بأرباح بلغت 2.7 مليون دينار عن الفترة ذاتها 
من الع���ام 2008 وبلغ اجمال���ي املوجودات في 
الصن���دوق 28.5 مليون دينار فيما بلغ اجمالي 
املطلوبات 1.3 مليون دينار. وأوصى مجلس االدارة 
بعدم توزيع أرباح عن السنة املالية املنتهية في 

.2009/12/31

تكبدت شركة أجيال العقارية الترفيهية )أجيال( 
خس���ائر بلغت 6.2 ماليني دينار بواقع خس���ارة 
للسهم الواحد بلغت 35.37 فلسا مقارنة بخسائر 
بلغت 9.33 ماليني دينار عن الفترة ذاتها من العام 
2008 بخس���ارة للسهم الواحد بلغت 53.24 فلسا 

حينها.
وأفادت الشركة عبر موقع سوق الكويت لألوراق 

املالية االلكتروني ب���ان مجلس االدارة قد اجتمع 
أمس، واعتمد البيانات املالية الس���نوية للشركة 
للسنة املالية املنتهية في 2009 حيث بلغ إجمالي 
املوجودات في الشركة 184.5 مليون دينار فيما بلغ 

اجمالي املطلوبات 98.4 مليون دينار.
وأوصى مجلس ادارة الشركة بعدم توزيع أي 

أرباح عن السنة املالية املنتهية في 2009/12/31.

الف دينار ناجتة عن مصاريف 
ما قبل التشغيل ملصنع الكرتون 
الذي متلك الشركة فيه نسبة 

.%50
وب���ني العبار ان الش���ركة 
اس���تطاعت حتقي���ق ارب���اح 
تش���غيلية م���ن مصانعها في 
صبحان واالمارات، مستدركا 
بان الربحية من مصنع صبحان 
بلغ���ت 120 الف دينار عن عام 

.2009
وأكد ان الش���ركة تس���عى 
لتعزيز قدراتها ووضعها املالي 
وذلك مع عدم وجود اي التزامات 
او مديونيات على كاهل الشركة، 
ان الشركة تسعى  الى  اضافة 
لتوطني قدراتها التشغيلية في 

املرحلة املقبلة.

عمر راشد
اكد رئي���س مجلس االدارة 
والع����ضو املنتدب في الشركة 
للصناع���ات  الوط������ني���ة 
االس���تهالكية )اس���تهالكية( 
عب���داهلل العبار ان الش���ركة 
متكنت م�������ن عبور تداعيات 
األزمة املالية ب����أقل اخلس�ائر 
ولم تتأثر مث���ل غي����رها من 
الش���ركات، الفتا الى ان 2010 
س���يكون ع���ام جن���ي الثمار 

ملساهمي الشركة.
وكشف العبار في تص����ريح 
ل���� »األن����ب���اء« ان  خ���اص 
الشركة ت����درس الع���ديد من 
الفرص اجل���يدة لالست���حواذ 
واملساهمة في مص���انع قائمة 
داخل الكويت وفي دول مجلس 

 علمت »األنباء« من مصادر مقربة ان شركة مينا
 العقارية ترتب للتخارج من 3 اس���تثمارات قبل 

نهاية العام احلالي.
وقالت املصادر ان اول مش���روع ستتخارج منه 
الش���ركة هو مش���روع عقاري في البحرين والثاني 
هو مشروع مشترك مع الشركة اخلليجية املغاربية 

وهو عبارة عن مدينة متكاملة في س���ورية بالقرب 
من احلدود اللبنانية.

ولفت���ت املصادر الى ان املش���روع الثالث لم يتم 
االتفاق النهائي على التخارج منه، حيث اليزال األمر 
قيد الدراس���ة ومن احملتمل ان يك���ون التخارج منه 

جزئيا وليس كليا.

وأشارت املصادر الى ان العوائد املت���وق���عة م���ن 
الت��خارج��ات س���ت���دخ���ل ض���من مي��زانية  هذه 
الع������ام امل���قبل نظ���را ألن م��ي���زانية ال���ش���ركة 
ت��نت���ه���ي ف�����ي 30 يونيو من كل ع���ام، وان هذه 
التخارجات ستبدأ في شهر يوليو وتنتهي قبل نهاية 

.2010

عمر راشد 
كش���ف مص����در ل� »األنب���اء« أن مج����لس إدارة 
ات����حاد الشركات االس���تثمارية في انتظار حتديد 
موعد لقاء ن���ائب رئيس مجلس الوزراء للش���ؤون 
االقتصادية وزير الدولة لإلسكان ووزير الدولة للتنمية 
الشيخ أحمد الفهد، الفتا الى أن املوعد سيتم حتديده 
خالل األسبوع اجلاري فور عودته من السفر خارج 

البالد. 
وبني املصدر أن لقاء الوزير سيتطرق للكثير من 

املوضوعات التي تهم ملف الش���ركات االستثمارية 
والتي سيكون على رأسها دور القطاع االستثماري في 
تعزيز وتصحيح املسار االقتصادي ودور الدولة في 
احلفاظ على تلك الشركات باعتبارها أكثر املتضررين 

من تداعيات األزمة املالية احلالية. 
وفي السياق ذاته، أوضح املصدر أن مجلس اإلدارة 
يس���عى لترتيب اللقاء مع محافظ املركزي في إطار 
لق���اءات احملافظ الدورية مع مجل���س إدارة االحتاد 
ملتابعة أوضاع شركات االستثمار ومعرفة املشكالت 

التي تواجهها وإبداء وجهة النظر حيالها. 
وق����الت إن الل����قاءات ال����تي يقوم بها االحتاد 
والتي بدأتها بلقاء وزير املالية ومحافظ بنك الكويت 
املركزي وكذل���ك ما أبداه مجل���س إدارة االحتاد من 
مقترحات على العديد من القوانني الهامة على رأسها 
قانون تعزيز االستقرار االقتصادي واملالي وقانون 
الش���ركات وقانون هيئة س���وق امل���ال يأتي إميانا 
من دور االحتاد املتنامي ف���ي تعزيز قدرات القطاع 

االستثماري.

عبداهلل العبار

التعاون.
وق���ال ان مج����لس االدارة 
اعتمد امس البيانات املالية لعام 
2009 بخسائر محدودة بلغت 70 

دور االحتكار في إضعاف االقتصاد الكويتي
نهى النبي ژ عن االحتكار 
وق��ال »إن احملتكر خاطئ«، 
وكان ژ مين��ع التجار من 
تلقي الركبان قبل وصولهم 
الى املدينة ألن هؤالء القادمني 
اجلدد ببضاعتهم ال يعلمون 
عن األسعار في املدينة وقد 
يبيع��ون بضاعتهم بأبخس 
األس��عار وُيظلم��ون فيها، 
واألهم ف��ي ذلك منع التجار 
في املدينة م��ن احتكار هذه 
الناس  البضائع واس��تغالل 
برف��ع األس��عار، وكان أحد 
اليه��ود في مجتم��ع املدينة 
يحتكر أكبر بئر ماء فيها وكان 
يغالي في األسعار فقال النبي 
ژ: »من يشتري هذه البئر 

وله اجلنة؟« فاشتراها عثمان رضوان اهلل عليه 
فأوقفها على املسلمني، فهذه القواعد املهمة تضمن 
احلرية املسؤولة في االقتصاد والتنافس الشريف. 
وفي االقتصاديات الغربية القائمة على االقتصاد 
احلر توضع قواعد مهمة لضمان حرية التنافس 
والعمل احلر ومازلت أذكر كالم البروفيسور في 
جامعة جنوب كاليفورنيا األميركية في حديثه في 
مقدمة مادة املالية العامة )public finance( حول 
أهم القواعد لنجاح االقتصاد احلر، وأهمها منع 
االحتكار، وسهولة التنقل وتبادل املعلومات. ولذا 
هناك جهة رقابية لديهم ملنع االحتكار ولقد مت منع 
محتكرين كبار وتفكيك شركاتهم مثل روكفلر 
 AT&T وشركة ،)standard oil( في املجال البترولي
في مجال االتصاالت، وتواجهه أيضا ش��ركة 
ميكروس��وفت دفع تعويضات ضخمة في كل 
من أوروبا والواليات املتحدة بسبب االحتكار. 
وننتقل أخ��ي القارئ اآلن إلى الكويت التي لم 
تع��ان من االحتكار طوال عهدها إال بعد ظهور 
النفط وتدفق الثروة النفطية وجعل فئة من التجار 
حتاول احلفاظ على مراكزها التجارية ونفوذها 
لدى الس��لطة فكان أن مت إقناع الشيخ عبداهلل 
السالم رحمه اهلل في اخلمسينيات بوضع قانون 
الوكيل ورفع الضرائب على الشركات األجنبية 
بنس��بة 50%، فبدأ عهد االحت��كار في الكويت 
واملغاالة في األس��عار وانخف��اض اجلودة في 
اخلدمة واستغالل ومص دم املستهلك واستغالله 
قدر اإلمكان، وألهل الكويت جتربة واضحة مع 
شركات االتصاالت املتنقلة فعندما كانت شركة 
واحدة كانت سوء اخلدمات والشكوى ضائعة 
ومهما عملت فأنت مضط��ر إلى التعامل معها 
وعندما مت إطالق شركتني أخريني بدأ التنافس 
وبدأت األسعار في االنخفاض وبدأت اخلدمات 
تتطور في جودتها وأصبح املستهلك كما يقول 
الكويتيون »معرس« بني هذه الشركات، وطبعا 
ما ينطبق على االتصاالت يجب أن ينطبق على 
جميع قطاعات االقتصاد الكويتي، وقد زرت منذ 
فترة معرض س��يارات لكزس، والغريب انني 
عندما دخلت معرض السيارات الفارهة لم أجد 
بائعا يس��تقبلني وظللت أبحث عن واحد حتى 
وجدته جالس��ا على مكتبه، وبالكاد أقنعته بأن 
يكلمن��ي، وعندما أعطيت��ه البزنس كارد وقرأ 
االسم واملنصب بدأ باالهتمام، والغريب أنه بدأ 
يشرح لي عن سيارة جيب لكزس وهي مقفلة، 
فقلت له افتحها فقال لي ما عندي مفتاح، وعندما 
أبدي��ت له رغبتي في الش��راء قال ما عندنا إال 
لونني أسود وأبيض وما نقدر نسلمك السيارة 
إال بعد 6 ش��هور، فقلت األلوان األخرى؟ قال 
بعد سنة. طيب ليش ما جتيبون كميات مناسبة 
للسوق؟ قال هذي طريقتنا. طبعا لو طبقنا حالة 
ش��ركة االتصاالت علي��ه وكان هناك 3 وكالء 
ل�»لكزس« في الكويت فهل كان سيتصرف بهذه 
الطريقة معي؟ طبعا ال، بل على العكس سألقى كل 
اهتمام والسعر طبعا سيكون 30 � 40% أقل. فإذا 
كانت الكويت ترغب في ان تكون مركزا إداريا 
وماليا فيجب ان تتخلص من االحتكار ويجب 
أن تعاق��ب احملتكر بغرامات مالية وتعويضات 
ضخمة ويتم تفكيك شركته إلى 3 شركات على 
األقل، كما يجب إلغاء نظام الوكيل وفتح الباب 
للمنافس��ة، واختم بأني عندما كنت أدرس في 

الواليات املتحدة عندما تذهب 
إلى شراء سيارة جتد هناك 3 
وكالء لنفس النوع في املدينة 
الواحدة وكان اجلميع يتنافس 
عليك ويعرض العروض بأقل 
املمكنة وأحس��ن  األس��عار 
اخلدمات. فهل نقضي على 
االحتكار حتى نكون مركزا 

إداريا وماليا عامليا؟

أوبرا وينفري والنظارة 
السوداء

بنظرة من التعالي والكبر 
كع��ادة الغرب ف��ي نظرتهم 
للشعوب األخرى، قالت أوبرا 
في برنامجها الشهير والذي 
يش��اهده عش��رات املاليني 
ليس على مس��توى الواليات املتحدة فحسب 
وإمنا على مستوى العالم، ان الكويتيني شعب 
كسول ويستخدم الش��عوب الفقيرة خلدمته، 
أو كما قالت.. فس��بحان اهلل أول ما قرأت هذا 
التصريح قلت: الظاهر ان أوبرا البسة النظارة 
الس��وداء التي ال جتعلها ترى عيوب مجتمعها 
وقدميا قيل إذا كان بيتك من زجاج فال تضرب 
الناس باحلجر.. أوال: نقول للسيدة أوبرا: نحن 
في دولة دميوقراطية وال نخفي عيوبنا ولكن 
احلمد هلل هناك أكثر من 120 جنسية من أنحاء 
العالم وتعمل بكل كرامة وإنسانية وأما اخلدم 
فهم أيضا يعاملون بإنسانية صحيح أن هناك 
حوادث ولكنها قليلة نس��بة إل��ى عدد اخلدم 
الذين يشتغلون وعموما في الكويت نعمل على 
تصحيح الوضع قدر اإلمكان. ثانيا: دعنا نذكر 

أوبرا ببعض احلقائق: 
هناك املاليني من املكسيكيني من املهاجرين 
غير الشرعيني الذين يعملون في بيوت األميركان 
كخ��دم وعمال في االقتص��اد األميركي ويتم 
استغالل صفتهم غير الشرعية وتأجيرهم بأبخس 
األسعار وأنا وزمالئي في البيت املؤجر عندما 
كنا ندرس في ل��وس اجنيليس كانت اخلادمة 
املكس��يكية تأتينا يوما في األسبوع بقيمة 30 
دوالرا للتنظيف والغسيل وكوي املالبس وكانت 
غالبا ما تقول: أش��كركم عل��ى أخالقكم ألني 
عندم��ا أعمل عند األميركان ال يخلو عملي من 

التحرش اجلنسي..!
هناك ماليني األميركان الهوملس بال مأوى وال 
مأكل وكنت أشاهدهم بأم عيني وهم يفتشون 
الزبال��ة بحثا ع��ن األكل وينامون بالش��وارع 
ويقض��ون حاجتهم فيها أم��ام الناس.. ومرة 
كنت راجعا من املس��جد بع��د أن أديت صالة 
الفجر وفي ش��ارع فيرم��وت خلص البنزين 
ووقفت سيارتي في شارع كنت أظنه حيا آمنا 
ألن العم��ارات الفارهة حتيط به وما أن وقفت 
السيارة وشاهدني الهوملس حتى اجتمعوا على 
السيارة وبدأوا بالصراخ علي محاولني فتحها 
ولم ينقذني من املوقف إال أحد اإلخوة األميركان 
املصلني معنا باملس��جد عندما شاهدني وذهب 

إلحضار البنزين لسيارتي. 
على الرغم من انتهاء العبودية التي استمرت 
لعشرات السنني في الواليات املتحدة ورمبا كانت 
أوبرا س��ليلة هذه العبودية التي أحضرت من 
أفريقيا )وهذا ليس طعنا ولكنه تذكير( وأيضا 
انته��اء فترة التفرقة العنصري��ة كما يقولون 
باألخ��ص بعد انتخ��اب أوباما، إال أن الس��ود 
األميركان مازال��وا يعانون من التفرقة والفقر 
وما على أوبرا إال زيارة األحياء الس��وداء في 
لوس اجنيليس بعد أن تقدم برامجها وأحتداها 
أن تضع س��يارتها الفارهة 15 دقيقة ثم ترجع 
لها وإن وجدتها فستراها ناقصة في كثير من 
أجزائها. وأخيرا ننصح أوبرا بأن تضع نظارتها 
البيضاء وترى مش��اكل مجتمعها وتعمل على 
حلها وتوزع بعض املاليني التي جتنيها سنويا 
من برامجها على الفقراء األميركان وتعمل على 
سد الفجوة بني األميركان من األصول األوروبية 
واألصول األفريقية واملكسيكية وحتارب الفقر 
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