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في عيد الشــكر املاضي، قضيت الوقت مع عائلتي في 
واشنطن، حيث اجتمعنا حول مائدة عيد الشكر التقليدية، 
والتي توسطتها أطباق الديك الرومي وصلصة التوت البري 
وفطيرة اليقطني التي قمنا بتحضيرها معا. وكما تعلمون، 
يحتل يوم عيد الشكر مكانة خاصة بني األميركيني، فهو يوم 
نســتغله للتأمل في النعم التي نحظى بها في حياتنا والتي 

تستوجب الشكر واالمتنان.
وبينما كنت أتأمل فيما أشــعر نحوه باالمتنان، لم يكن 
هناك أفضل من أننــي كنت أحتفل بهذا العيد بالتزامن مع 
ختام احلوار االســتراتيجي الرابع بــني الواليات املتحدة 
والكويت، وهو حوار انخرطــت في فعالياته ٦ مجموعات 
عمل وتوج باجتماع بني وزيري خارجية الواليات املتحدة 
والكويت في واشــنطن. لقد قرب هذا احلوار بني الواليات 
املتحدة والكويت بشــكل أكبر، وتخلل هذا احلوار توقيع 
عدة اتفاقيات لتطوير تنســيق الرعاية الصحية والتعاون 
في إنفاذ القانون واملســاعدات اإلنسانية في جميع أنحاء 
العالــم، كما اعتمدنا برامج تبادل ثقافية وتعليمية إضافية. 
لقد أطلقنا كذلك االجتماع األول ملجموعة العمل في التعاون 
السياسي والتنمية وحقوق اإلنسان، والتي تركز على توسيع 
مشاوراتنا الرســمية لتشمل القضايا السياسية واإلمنائية 
اإلقليمية ذات االهتمام املشترك. ويظهر هذا احلوار االتساع 
والعمق الكبيرين للعالقات بني الواليات املتحدة والكويت، 
كمــا يؤكد احلقيقة التي ال ميكن إنكارها وهي أن الواليات 
املتحدة والكويت ليستا مجرد حليفتني موثوقتني ولكنهما 

دولتان جتمعهما صداقة وطيدة.
وملست في كل لقاءاتي مع الكويتيني قدرا كبيرا من كرم 
األخالق وحســن الضيافة، وكرم الكويت يتعدى حدودها 
اجلغرافية، فهي تقدم املســاعدات االقتصادية واإلنسانية 
الضرورية في جميع أنحاء العالم. وللواليات املتحدة أيضا 
ســجل طويل حافل بالعطاء، وبتوقيع مذكرة التفاهم بني 
الوكالة األميركية للتنمية الدولية والصندوق الكويتي، سيعمل 

بلدانا اآلن بشكل أوثق لتقدمي املساعدة للبلدان احملتاجة.
وبينما نتصدى للتحديات غير املسبوقة للوباء احلالي، 
أصبحــت الرعاية الصحية أكثر أهمية من أي وقت مضى. 
وأخيرا متد الواليات املتحدة األميركية يد العون للعالم للتغلب 
على جائحة «كوفيدـ١٩» في الوقت الذي تتأهب فيه الشركات 
األميركية فائقة االبتكار للحصول على املوافقة على اللقاح. 
لقد أظهر الوباء حاجة جميع البلدان إلى االستثمار في أنظمة 
رعاية صحية مناسبة والعمل معا ملواجهة التهديدات الصحية 
التي تعرضنا للخطر. وفي هذا الصدد، تربط الواليات املتحدة 
والكويت بالفعل عالقة طويلة األمد في املجال الطبي، حيث 
يزور املواطنون الكويتيون بانتظام الواليات املتحدة لتلقي 
العالج الطبي األكثر تقدما في العالم. وبتوقيع مذكرة التفاهم 
الصحية بني وزارة الصحة واخلدمات اإلنسانية األميركية 
ووزارة الصحة الكويتية، سيعزز البلدان التعاون في مجاالت 
الصحة العامة والبحوث الطبية احليوية والتكنولوجيا الطبية 
والعلوم الطبية. كما ستعزز الكويت أنظمة رعايتها الصحية 

لدمج أحدث التطورات العلمية بفضل تبادل املعرفة الضرورية 
وأفضل املمارسات الطبية.

ويتعاون البلدان أيضا من خالل اجلهود القانونية املشتركة 
جلعل بلدينا أكثر أمانا. ومبوجب التوقيع على إعالن النوايا 
للتفاوض بشأن معاهدة املساعدة القانونية املتبادلة، التزم 
بلدانا بتعزيز التعاون في مجال إنفاذ القانون من خالل إنشاء 
قناة منتظمة للحصول على األدلة الستخدامها في املالحقات 
والتحقيقــات اجلنائية في كال البلديــن. ويعد ذلك خطوة 
مهمة نحو ضمان سالمة املواطنني األميركيني والكويتيني 
وأمنهما، سواء كان التهديد ناجتا عن اإلرهاب أو اجلرمية 

العابرة للحدود أو الفساد.
وبينمــا تعمل الكويت على تنويع اقتصادها، تســتعد 
املؤسسات والشــركات األميركية للدخول في شراكة مع 
نظيراتها في الكويت لتطوير القطاع اخلاص. ومتتلك الشركات 
األميركية ثروة من اخلبرة واملعرفة ملشاركتها مع الكويت، 
كما تطلع إلــى تطوير فرص تعود بالنفــع على الطرفني. 
وتعرف شركاتنا بروحها اإلبداعية وعزمها في ريادة األعمال، 
وسيؤدي تكوين الشراكات بني الشركات األميركية والكويتية 
إلى تعزيز االبتكار وإنشاء أعمال جتارية جديدة، مما سيعزز 

اقتصاد البلدين.
وميألني الفخر بأن ٥ أجيال من الكويتيني قد درسوا في 
الواليات املتحدة. وفي كل عام، يواصل بلدانا تشجيع الشباب 
الكويتي لالنضمام إلى آالف الكويتيني الذين يدرسون حاليا 
في الواليات املتحدة. فال يكتسب هؤالء الطالب املعرفة من 
كلياتنا وجامعاتنا ذات املستوى العاملي فحسب، بل يعملون 
أيضا كســفراء ثقافيني بحكم الواقع، فهم يعززون أواصر 
الصداقة ويعمقون التفاهم بني شعبينا. وتسعدني مواصلة 
بلدينا العمل معا لتحســني جودة تدريس اللغة اإلجنليزية 
وتوسيع نطاق االستشارات اجلامعية وزيادة التواصل بني 
اجلامعات األميركية والطلبــة الكويتيني ليتمكن املزيد من 
الشــباب الكويتيني من الوصول إلى اخليــارات التعليمية 
ذات املستوى العاملي املتاحة في أميركا. كما أتطلع إلى البناء 
على بيان النوايا بشــأن التعاون الثقافي الذي وقعناه العام 
املاضي من خالل توســيع تبادل الزيارات وتنفيذ املشاريع 
الثقافية بني الواليات املتحدة والكويت، وبذلك نعزز إبداعنا 

وروابطنا الثقافية القوية.
وبينما أتطلع إلى عام ٢٠٢١، يغمرني االمتنان للشراكة 
القوية التي نبنيها معا. في العام املقبل، ســتحتفل الكويت 
والواليات املتحدة مبرور ٦٠ عاما على العالقات الديبلوماسية، 
باإلضافة إلى ذكرى استقالل الكويت. ويجمع البلدين منظور 
مشترك، حيث نصب تركيزنا على املستقبل وإمكانات دولتينا 
واإلجنازات الرائعة التي نتوقع حتقيقها. وبفضل شراكتنا 
الطويلة، لدي اعتقاد قوي بأن مستقبلنا، كماضينا، سيكون 
وثيق الصلة وشديد الترابط. وبصفتي راعية لهذه العالقة 
اخلاصة، أؤمن بكل ثقة وتفاؤل بأن بلدينا سيستمران في 
مواجهــة العديد من التحديات العامليــة اليوم معا كحليفني 

موثوقني وصديقني مقربني.

النواف بحث مع سفير الصني تعزيز التعاون املشترك

الدماج لـ «األنباء»: مناقصات األعمدة التجميلية قريبًا

استقبل نائب رئيس احلرس الوطني 
الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف في 
ديوانه بالرئاسة العامة للحرس الوطني 
سفير جمهورية الصني الشعبية الصديقة 

لدى الكويت لي مينغ قانغ. 
ورحــب النواف بالســفير قانغ، ونقل 
إليه حتيات سمو رئيس احلرس الوطني 
الشيخ ســالم العلي، مثمنا جهود سفارة 
جمهورية الصني الشــعبية لدى الكويت 
في تعزيز التعاون املشــترك بني البلدين 

الصديقني.
وناقش اللقاء ســبل تفعيــل التعاون 
في إطار العالقات املتميزة التي جتمع بني 

الكويت وجمهورية الصني الشعبية.
حضر املقابلة رئيس امللحق العسكري 
الصيني في الكويت العقيد شو جانالي، 
ومساعد امللحق العسكري املقدم يان جون.

دارين العلي

تتجــه وزارة الكهربــاء 
واملاء الستبدال أعمدة اإلنارة 
التقليديــة بأخــرى حديثة 
العنصــر اجلمالي  تراعــي 
في جميع الطرق واملناطق 

واملدن اجلديدة.

فــي مرافــق  مت تركيبهــا 
الشدادية،  ومواقف جامعة 
وكذلــك مت تضمينهــا عقد 
رقــم ٢٦٩ اخلــاص بإنــارة 
طريق الفحيحيل الســريع 
والتي تتضمن أيضا اإلضاءة 
العاملة عبر الطاقة الشمسية.

وأوضح ان هذه األعمدة 

تساهم بتجميل املنظر العام 
وهي مستخدمة في كثير من 
دول العالم واملدن احلديثة 
وفي الــدول املجاورة، الفتا 
إلــى ان التوجــه العام هو 
الستخدام هذه األعمدة بدل 
التقليدية فــي جميع املدن 

والطرق اجلديدة.

سيتم اعتمادها في املدن والطرق اجلديدة بدل التقليدية

الشيخ أحمد النواف خالل اللقاء مع السفير الصيني لي مينغ قانغ

من مناذج األعمدة التجميلية املزمع تركيبها بدل التقليدية فيصل الدماج

وقــال مديــر إدارة إنارة 
الشوارع في الوزارة م.فيصل 
الدماج في تصريح خاص لـ 
«األنباء» انه يتم حاليا إعداد 
املواصفات اخلاصة باملشروع 
متهيدا لطرح املناقصة خالل 

الفترة القريبة املقبلة.
ولفت إلى ان هذه األعمدة 

أهالي املطالع: نتوقع «كوارث» في البنية التحتية

طالب أهالي املطالع بفتح 
حتقيق جاد هذه املرة ملعرفة 
مــدى مطابقة تنفيــذ البنى 
التحتية في مشــروع مدينة 
املطالع السكني مع املخططات 
التصميمية التعاقدية والتأكد 
من عدم مجاملة املقاولني من 
قبل اجلهات املشرفة لتحقيق 
جناحات وهمية سيدفع ثمنها 
أهالي مدينة املطالع إن عاجال 
أو آجــال، حيــث تعلق جلنة 
أهالي املطالع اجلرس ليقف 
املسؤولون أمام مسؤولياتهم 
والكشــف عــن املخالفــات 
اجلســيمة ان وجدت وبحث 
ســبل حلهــا وتداركها وذلك 
قبل فوات األوان حيث يضم 
مشروع مدينة املطالع ٢٨٢٨٨ 
قسيمة ســكنية، األمر الذي 
يرفــع مــن درجــة خطورة 
املوقــف وعبرت جلنة اهالي 
املطــالع عــن قلقها الشــديد 
جتاه ممارسات بعض مقاولي 
املشروع الرئيسيني وبعض 
مقاولي الباطن املخالفة حيث 
تواجه تراخ حكومي واضح 

للجميع.
وطالب الناطق الرســمي 
للجنة أهالي املطالع م.خالد 
العتيبي بالكشف عن كل املواد 
املستخدمة في املشروع والتي 

هذه الفترة قد يضطر األهالي 
إلصدار شهادات أخرى، وقد 
يحدث تضليل للمواطنني في 
محاولة من البعض ملمارسة 
النجاحات الوهمية مرة أخرى 
في ظل غياب التنســيق بني 
املجلــس األعلى للمؤسســة 
العامة للرعاية السكنية والذي 
يضم في عضويته كل اجلهات 
احلكومية املعنية من ضمنها 
بلدية الكويت وبرئاسة وزير 

الدولة للشؤون السكنية.
من جهته، طالب املنسق 
العــام للجنــة أهالي املطالع 
ياسر املاجدي بضرورة توفير 
بقاالت متنقلة داخل مشروع 
املطــالع لتلبيــة اجتياحات 
املواطنني الذين يقومون حاليا 

بزيارات ميدانية لقســائمهم 
ومشاهدتها على أرض الواقع، 
حيث إن مشروع مدينة املطالع 
الســكني يقع على مســاحة 
تتجاوز املائة كيلومتر مربع 
والبعــض مصــاب بأمراض 
مزمنة مثل الســكري، تسأل 
اهللا لهم الشفاء ويحتاجون 
إلى وجود مثل هذه املركبات 
املتنقلة لكي ال تتعرض حياة 
املواطنني للخطر، ناهيك عن 
زيــارات بعــض املســؤولني 
املهتمني  واملقاولني وبعــض 
باملشروع. وشدد على ضرورة 
توفير مراكز لإلسعاف ومراكز 
أمنية لضبــط األمن في هذه 
املدينة الشاسعة والتي تعتبر 
أكبر مدينة يتم تنفيذها في 
اخلليج وليس فــي الكويت 
فقــط. وأضــاف إلــى أن كل 
املخالفــات واملالحظات التي 
نقوم بكشفها بني احلني واآلخر 
هي من دافع إحساسنا الوطني 
وبهدف االرتقاء باملدينة التي 
ننتظرهــا لســنوات طويلة 
بفارغ الصبر، وأكد ضرورة 
تقبل املسؤولني ملا ننقله لهم 
وضرورة جتاوبهم، لكي نحقق 
التكامل بني املواطن واملسؤول 
والذي ينشده اجلميع خلدمة 

وطننا احلبيب.

طالبوا املسؤولني بتحمل مسؤولياتهم والكشف عن املخالفات اجلسيمة

ياسر املاجديم.خالد العتيبي

مت اعتمادهــا من قبل اجلهاز 
اإلشــرافي ومــدى مطابقتها 
للمواد املوصوفة واملعتمدة 
في وثائق عقود مدينة املطالع 
وفي حال اعتماد مواد بديلة ما 
األسباب احلقيقية وراء ذلك، 
كما أشــار إلى قرار املؤسسة 
العامــة للرعايــة الســكنية 
بإصدار شــهادات ملــن يهمه 
األمر للمواطنني املتســلمني 
في مدينة املطالع والذين مت 
اســتدعاؤهم لتســلمها دون 
إعــالن بلديــة الكويــت عن 
موعد محدد واضح وصريح 
ملنح أذونات البناء، حيث إن 
هذه الشــهادات صاحلة ملدة 
ثالثة أشــهر فقط، وفي حال 
عدم منح أذونات البناء خالل 

«السكنية» تتسلم ٩ مبان عامة في «شرق تيماء»
أعلنت املؤسسة العامة للرعاية السكنية 
عن التسلم املبدئي لـ ٩ مبان من املباني 
العامة في مشروع شرق تيماء اإلسكاني 

وفق قانون (ملن باع بيته).
وأوضحت «الســكنية» فــي بيان 
صحافي أمس، أنها تسلمت مسجدا محليا 

ومبنى لسكن اإلمام واملؤذن ومجموعة 
محالت و٧ محطات كهرباء فرعية منوذج 
(تي فور). وأضافت ان عملية التسليم 
تأتي ضمن مشروع إنشاء وإجناز وصيانة 
٥٠٩ بيوت وأعمال الطرق وشبكات البنية 
التحتية ومواقف السيارات واملباني العامة 

ومحطات الكهرباء الفرعية مبشروع شرق 
تيماء اإلسكاني.

وأفادت بأنها بصدد القيام باملعاينة 
املوقعية لألعمال من قبل اللجنة املشكلة 
للتســلم املبدئي اجلزئي قبل التسليم 

الفعلي لألعمال في املشروع.

«القوى العاملة» لـ «األنباء»: ٤٠٪ من أصحاب 
األعمال حجزوا مواعيد لنموذج التوقيع اإللكتروني

بشرى شعبان

كشف مصدر مسؤول في 
الهيئة العامة للقوى العاملة لـ 
«األنباء»، عن جتاوب ما يقارب 
الـ ٤٠٪ من أصحاب األعمال 
من املبادرة إلى حجز مواعيد 

االســتعالم عن أرقام ملفات 
العمل املسجلة. وأضاف أنه 
وفقــا للنظام اآللــي اجلديد 
يســتطيع أصحــاب العمــل 
االستعالم عن األرقام اجلديدة 
للملفــات مــن خــالل بوابة 
«أسهل»، مشيرا إلى ضرورة 

أن يتأكــد صاحب العمل من 
حتديث بيانات التراخيص من 
اجلهات املصدرة لها، باإلضافة 
إلى أرقام اجلهة املدني املسجلة 
لدى الهيئة العامة للمعلومات 
املدنيــة لكي ال يتوقف عمله 

وفق النظام املطور.

لتقــدمي منــوذج التوقيعات 
اإللكترونيــة املطلوبــة عبر 
نظام طريــق حجز املواعيد، 
متمنيا على أصحاب األعمال 
اإلسراع في حجز املواعيد ألن 
الهيئــة ووفقــا للنظام اآللي 
املطور سيتم تغيير أسلوب 

م.العتيبي: شهادات «ملن يهمه األمر» صاحلة ٣ شهور فقط وموعد أمر البناء مجهول
املاجدي: نكشف املالحظات بدافع وطني وبهدف التكامل مع اجلهات احلكومية

رأي

بقلم السفيرة األميركية ألينا إل. رومانوسكي

تأمالت  في العالقات
األميركية - الكويتية


