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حتية إلى وزير اإلعالم بالكويت

معالي الشيخ سلمان احلمود الصباح

كتب عضو هيئة كب�ار العلماء 
ورئيس جامعة األزهر األسبق 
أ.د.أحمد عمر هاش�م قصيدة 
بعنوان »حتية الى وزير االعالم 
بالكويت الشيخ سلمان احلمود 
الصب�اح« أش�اد فيه�ا بالوزير 
وبجهوده في ال�وزارة، وفيما 

يلي أبيات القصيدة:

وط���������ن األح�������ب�������ة واجل���������������ُدوْد

ح���ب���ي���ب���ة ال������ك������وي������ت  أرض 

وط��������������ٌن ع���������زي���������ٌز م������ش������رٌق

إع��������������اُم��������������ه ب����������وزي����������ره

إْذ اإلع�����������������اُم  وب����������ه س�����م�����ا 

ف������ه������و ال����������وزي����������ر امل����ت����ق����ي

م��������ت��������واض��������ٌع م������ت������ع������اوٌن

ال���ك���وي���ت أه�������ل  ي�����ا رب ُص��������ْن 

واح��������ف��������ظ ل������ن������ا ي��������ا رب����ن����ا

وال����ص����م����وْد ال����ب����س����ال����ة  أرض 

����������ن اخل����ل����ود ْ ن�����ش�����دو ب����ه����ا لحَ

ه������و ل���ل���م���ع���ال���ي ف������ي ُص����ع����ود

����ْب����ل ل���ي���س ل�����ه ح�����دود ف�����ي ال����نُّ

ج����������اء ال�������ك�������رمي ل�������ه ي�����ُق�����ود

اح������ت������ي������ه خ�����ي�����ر ج�����ود وب������رحَ

وح������دي������ث������ه م�����ث�����ل ال������������ورود

ل����ف����ض����ل����ه����م إّن�������������ا ُش������ه������ود

»ال����ش����ي����خ س����ل����م����ان ال�����م�����ود«

جانب من احلضور د. دونالد بيتس متوسطا احلضور في حفل اإلفطار

GUST نظمت »إفطار صائم«

بمناس���بة حلول ش���هر 
رمض���ان المب���ارك نظمت 
الخلي���ج للعلوم  جامع���ة 
 »GUST« والتكنولوجي���ا 
»إفطار صائ���م« لما يقارب 
ال� 500 عامل نظافة والعمال 
في الكويت وتم دعوة أسرة 
الجامعة المكونة من طلبة، 
التدريس  وأعضاء هيئ���ة 
اإلداريي���ن  والموظفي���ن 

للمشاركة في اإلفطار.
نظم اإلفطار مكتب حياة 
الطال���ب وقس���م العاقات 
العامة ف���ي جامعة الخليج 
للعل���وم والتكنولوجي���ا، 
وجمع اإلفطار أشخاصا من 
جميع أطياف المجتمع، فكان 
الحاضرون من جنس���يات، 
وأف���كار، وديانات مختلفة، 
وأجتمعوا جميعا على مائدة 
واحدة، واختلطوا بعضهم 
ببعض مما يعكس روح شهر 
رمضان المبارك كشهر تآخ 

وعطاء.
وأش���اد الدكتور دونالد 
بيتس، رئيس جامعة الخليج 
للعل���وم والتكنولوجي���ا 
باإلفطار قائا: »يمثل اإلفطار 
فرص���ة ذهبية لنظهر روح 
الجامعة السخية، وأسعدني 
وأثلج صدري رؤية العديد 
من الوجوه المألوفة سواء 
كانوا طلبة أو أعضاء هيئة 
تدريس يش���اركون مائدة 
الطعام مع العديد من العمال 
كعربون أمتنان للعمال لكل 
جهودهم على مدار العام«.

يعتبر هذا اإلفطار األول 
من نوعه من تنظيم الجامعة، 
العديد  وهو األول ضم���ن 
من األعم���ال الخيرية التي 
تحرص أن تق���وم بها على 
مر السنين، فجامعة الخليج 
للعلوم والتكنولوجيا تسعى 
دائما إلى أن تجد طرقا لخدمة 
المجتمع الذي تنتمي إليه.

وقالت، رئي���س مكتب 
حياة الطالب أنوار الصباح 
»يذكرنا شهر رمضان بأهمية 
التاحم، فقد جمع هذا الشهر 
الفضيل أشخاصا من مختلف 
األطي���اف ووحدتهم بهدف 

التغيير اإليجابي في حياة 
أكبر قدر ممكن من األشخاص، 
فهؤالء العمال هم في الحقيقة 
أبطال والبد لنا من احترامهم 
وتقديرهم من أجل خدمتهم 

لهذا البلد«.
يعد اإلفط���ار ثاني عمل 
للجامع���ة بحلة رمضانية، 
ففي الفترة م���ن 14 إلى 17 

الجامعة أول  أقامت  يونيو 
مهرج���ان لها الس���تقطاب 
الطلبة، وكان متعطرا بعبق 
»القريش« حيث تمت دعوة 
الطلبة وذويهم لزيارة الحرم 
الجامع���ي والتع���رف على 
الخلي���ج للعلوم  جامع���ة 
والتكنولوجي���ا وااللتحاق 

بها دون رسوم تسجيل.

)3D Mapping( عرض بتقنية ثالثي األبعاد

»زين« تقدم مسرحية »زين األوطان« بعيد الفطر
أعلنت ش����ركة زين أنها 
ستحتفل بعيد الفطر املبارك 
مبس����رحية »زين األوطان 
«، وهو العرض املس����رحي 
الذي تدشنه الشركة للعام 
اخلامس على التوالي، بعد 
الذي  الكبي����رة  النجاحات 
حققتها سلس����لة العروض 
املس����رحية في الس����نوات 

املاضية.
وكشفت الشركة عن أنها 
ستقدم في هذا العمل الغنائي، 
املعاني النبيلة التي نشعر 
بها اجتاه ال� »وطن«، حيث 
يدور س����يناريو املسرحية 
بلوحات جديدة ومبتكرة، 
وه����و ينق����ل مع����ه القيم 
القيقية ملعاني التضحية 
والوفاء والوالء، مبينة أنها 
ستقدم من خال هذا العرض 
الذي سيستضيفه مسرح 
نادي كاظمة، أحدث الوسائل 
التكنولوجية املستخدمة في 
العروض املسرحية، وذلك 
بتطبيق تقنية تخطيط ثاثي 
األبعاد )3D Mapping(، حيث 
سيتعايش اجلمهور مع أبطال 
العمل ف����ي أجواء جتعلهم 
داخل تسلسل األحداث بشكل 

جديد ومختلف.
وأفادت زي����ن في بيان 
صحافي بأن هذا العمل الذي 
تتغنى فيه بحب الوطن، يعد 
امت����دادا لتجاربها الناجحة 
من األعم����ال املس����رحية، 

الت����ي أضافت م����ن خالها 
إلى مكتبة املسرح الكويت 
أربعة أعمال من وحي األدب 
العاملي لألطفال، مبينة أنها 
دائم����ا ما هدف����ت من هذه 
املبادرات اجلريئة، أن تتلمس 
أبع����ادا جديدة في عاقاتها 
االجتماعي����ة من خال هذه 

األعمال املسرحية.
وإذ أكدت الش����ركة انها 
دائم����ا ما تتبن����ى مجاالت 
جديدة في اإلبداع فيما يتعلق 
مبسؤوليتها االجتماعية، فقد 
بينت أنها تسعى جاهدة إلى 
القيم  أن تساهم في غرس 
الفضيلة، وفي  واألخ����اق 
الوقت نفسه املساهمة في 
الثقافي  االرتقاء باملستوى 
الفئات  الذي يخاط����ب كل 

العمرية.
اجلدير بالذكر أن العمل 
املسرحي »زين األوطان«، 
والذي بدأ فعليا في فتح باب 
الجز للجمهور، هو أيقونة 
زين اجلديدة في هذا النهج 
املسرحي الذي سلكته قبل 
فترة، حيث قامت الشركة 
في أعمالها السابقة بالعودة 
إلى زمن الذكريات اجلميلة 
وفت����رة الثمانينيات، وهي 
الفترة األكثر ازدهارا للحركة 
الثقافي����ة واملس����رحية في 
الكويت، وكان من الرائع أن 
تتجه املؤسسات االقتصادية 
ف����ي الدولة إل����ى مثل هذه 
املمارس����ات الفريدة والتي 
تس����اعد على إثراء الركة 

الثقافية واالجتماعية.
وكش����فت زين أن أبطال 
العمل يشعرون مبضمون 
التي يقدمها هذا  الرس����الة 
العم����ل، وهو اإلحس����اس 
الذي سيلمس����ه اجلمهور 
طوال أيام العرض في عيد 
املبارك، فاملسرحية  الفطر 
من تأليف الكاتبة الكويتية 
هبة مشاري حمادة، وألان 
جنم اجليل بشار الشطي، 
وتوزيع ربيع الصيداوي، 
والعمل من بطولة: النجمة 
فاطمة الصفي، بشار الشطي، 
علي كاكولي، حمد أشكناني، 
حا الترك، مروة بن صغير، 
وفرقة الشياب، واإلخراج 

لسمير عبود.

م. هاشم الرفاعي

الرفاعي: ال غنى عن خطط تنموية تضع األولويات وتتعامل مع أي اختالالت

خطط التنمية حققت نقلة نوعية على مستوى دول اخلليج
أكد األمني العام لامانة العامة 
للمجلس األعل����ى للتخطيط 
والتنمية م.هاشم الرفاعي ان 
لدى الكوي����ت خططا تنموية 
مستمرة منذ العام 2010 حتى 
العام 2019 موزعة على خطتني 
امنائيتني األول����ى 2014/2010 
والثاني����ة 2019/2015 وموثقة 

مبا ال يدع مجاال للشك.
وأوضح الرفاعي في تصريح 
صحاف����ي ان للمجلس األعلى 
للتخطي����ط والتنمية وأجهزة 
الكومة واللجان املختلفة في 
مجلسي االمة والوزراء والعاملني 
في األمانة دورا كبيرا وجهودا 
مخلصة نحو إيجاد خطة تنمية 
واقعية وطموحة، مشيرا الى 
ان الشيء املميز في هذا الصدد 
هو ان هذه هي املرة األولى التي 
تصدر فيها اخلطة التنموية قبل 
اعداد امليزانية االمر الذي يترتب 
عليه رصد امليزانية بناء على 

أولويات اخلط����ة التي تعتمد 
من قبل الس����لطتني التنفيذية 
والتشريعية. وذكر ان تاريخ 
التخطي����ط عريق في الكويت 
القانون  حيث بدأ منذ صدور 
ف����ي الثمانيني����ات وتطورت 
املنهجيات الى ان وصلنا الى ما 
نحن عليه وبتوجيهات اعضاء 
املجلس االعلى للتخطيط ورغبة 
الكومة في االجناز مت تطوير 
اخلطط واملشاركني باعدادها.

الى ان  الرفاع����ي  واش����ار 
وكاء  وبش����هادة  الكوي����ت 
التخطي����ط ف����ي دول مجلس 
التعاون لدول اخلليج العربية 
خال اجتماعهم االخير تتميز 
بنضوج وش����مولية خططها 
التنموية وتفوقت على الكثير 
من الدول التي سبقتها في اعداد 
اخلط����ط التنموية، مؤكدا انه 
ال غنى للكوي����ت عن اخلطط 
التنموية التي تضع االولويات 

وتتعام����ل م����ع اي اختاالت. 
وذكر ان حوارا موسعا يسبق 
التنمية  اعتماد وإقرار خطط 
مع جميع شرائح املجتمع سواء 
عن طريق املخاطبات الرسمية 
او لقاءات الوار التنموي او 
ما ي����رد لامانة من توجيهات 
عبر تقاري����ر اللجان املختلفة 
في املجلس األعلى للتخطيط 
والتنمية فضا عن الدراسات 
الت����ي تعدها جهات  املختلفة 
عدي����دة مث����ل البن����ك الدولي 
والبرنام����ج اإلمنائ����ي لألمم 
املتحدة undp وجامعة الكويت 
واجلامعات اخلاصة وغيرها 
من روافد املعرفة واملعلومات 
املرك����زي لإلحصاء  واجلهاز 
ومن متابعاتنا لسير اخلطط 

والبرامج االستراتيجية.
الرفاع����ي ان صدور  وأكد 
اخلط����ة قبل إق����رار امليزانية 

يعطيها مصداقية اكثر.

اعتماد خطط التنمية 
قبل رصد ميزانياتها 
إجناز يؤكد الواقعية 

واملصداقية

أ.د.أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء ورئيس جامعة األزهر األسبق


