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مهرجان طيران اإلمارات دبي ملوسيقى اجلاز برعاية »لينكولن«
ف����ي موقع  التس����لية واملرح 

رائع.
والقى اإلع����ان مؤخرا عن 
قائمة املش����اركني من أش����هر 
الفنانني في الدورة املقبلة من 
املهرجان، استجابة الفتة من قبل 
هواة املوسيقى في جميع أنحاء 
دولة اإلمارات. وسيفتتح كل من 
الفنانني املتميزين جيمس بانت 
وكريستينا بيري مهرجان اجلاز 
الذي ينطلق يوم األربعاء 25 
فبراير، فيما يشارك في األمسية 
االختتامية للفعالية املوسيقية 
االس����تثنائية، الفنانة البارزة 
إسبيرانزا س����بالدجن والفنان 
الرائع جون ليجند، وذلك يوم 

اجلمعة 27 فبراير.
آوت  ش����يل  وستكش����ف 
الش����ركة املنظمة  برودكشنز 
ملهرجان طيران اإلمارات دبي 
ملوسيقى اجلاز، عن اسم فنان 
آخر ضم����ن قائمة املش����اهير 
املش����اركني في الفعالية وذلك 
ف����ي منتصف ش����هر نوفمبر 

اجلاري.

نهج العامة التي تضع تصاميما 
مذهلة تلبي احتياجات مشتري 
السيارات الفاخرة من أصحاب 

الذوق الرفيع. 
الكبيرة  وجذبت الشعبية 
للمهرجان ما يزيد على 300.000 
شخص من هواة املوسيقى من 
اإلمارات ودول مجلس التعاون 
اخلليجي خال 12 عاما مضت 
م����ن عم����ر املهرج����ان، والذي 
استقطب كذلك اهتمام هيئات 
حكومية ومؤسسات مثل دائرة 
السياحة والتسويق التجاري في 
دبي، ومهرجان دبي للتسوق، 
إلى  وفعاليات دبي، باإلضافة 

مدينة دبي لإلعام.
ويضم املهرجان الذي يقام 
 A Unique Take On :حتت عنوان
Music، Art and Lifestyle، مزيجا 
التي تشمل  فريدا من األحلان 
العديد من األنواع املوسيقية 
وجتمع مختلف األجيال معا، 
فيما يوفر املهرجان جلمهوره 
املتن����وع خليط����ا ممي����زا من 
املوسيقى والفنون إلى جانب 

وأشار بول أندرسون، مدير 
تس����ويق فورد ولينكولن في 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا: 
»يوفر مهرجان دبي ملوسيقى 
اجلاز أعماال موسيقية مبتكرة 
جلمهور يتمتع بحس فني راق، 
وتأتي رعاية لينكولن املميزة 
ملهرجان اجلاز متوافقة متاما مع 

وثقتهم بهذه الفعالية. وتشكل 
الشركات الراعية أهمية كبيرة 
بالنس����بة لقطاعن����ا، حي����ث 
يس����اعد التمويل الذي تقدمه 
هذه الش����ركات، املنتجني على 
استقطاب املشاهير من الفنانني 
إلى دولة اإلم����ارات، مما يوفر 

تذاكر بأقل األسعار املمكنة«.

أعلنت شيل آوت برودكشنز 
ان عامة الس����يارات الفاخرة 
لينكول����ن س����تكون راع����ي 
الرئيس����ية  التقدمي للحفات 
ملهرجان طيران اإلمارات دبي 
ملوسيقى اجلاز، وبذلك تنضم 
لينكولن لعدد آخر من الرعاة 
الرئيسيني مبا فيهم ماستر كارد، 
بنك الشارقة، وفندق البستان 
روتان����ا. وجاء هذا اإلعان مع 
مواصلة الشركات البارزة تقدمي 
دعمها لقطاع الترفيه احلي في 
دولة اإلمارات، والذي حقق منوا 
ملحوظا ورسخ مكانته باعتباره 
مس����اهما هاما ف����ي االقتصاد 
احمللي للدول����ة. وقال أنتوني 
يونس، املؤسس الشريك واملدير 
التنفيذي لش����ركة شيل آوت 
برودكش����نز، املنتجة ملهرجان 
طيران اإلمارات دبي ملوسيقى 
اجلاز السنوي: »نرحب بانضمام 
إل����ى قائمة  عام����ة لينكولن 
الش����ركات الراعية للمهرجان، 
ونتقدم لهم بالش����كر اجلزيل 
لدعمهم والتزامهم طويل األمد 

dr.hanadihamli@yahoo.comمقال
د. هنادي عبداهلل الحملي 

هيئة التخطيط 
الوطنية

تعاني مجتمعاتنا من قلة التخطيط الناجح وكثرة 
التخطيط الفاشل إن جاز التعبير، كذلك قلة 

املخططني وندرتهم وكثرة املخططني الفاشلني 
وتوافرهم وكثرة احملاضرات وورش العمل عن 

التخطيط االستراتيجي وقلة الفهم واإلدراك 
واالستيعاب للتنظير الواقع في محاضراتنا 

وندواتنا مع األسف.
 ان خططنا الوطنية واحدة جميعها يبدأ بالتخطيط 

فيستنفذ اجلهود ويستنفر اإلمكانات ويستهلك 
اإلعالم واإلعالن ويهدر الوقت، والنتيجة واحدة 

وهي أن جهود كل من يعتلي صهوة التخطيط 
هو الفشل الذريع ومن دون قياس علمي للنتائج، 

وهذا انطباع فما بالك لو مت فعليا قياس اخلطط 
الوطنية وانتقلنا من الفرضيات إلى احلقائق 

والوقائع واألرقام.. اعتقد ستكون كارثة. 
إن الفرق بني التوقع )prediction( والتدابير 

 ،)forecast( وهما من عمليات التنبؤ )projection(
والفرق بني التخطيط االستراتيجي واالستراتيجية 

)strategic planning & strategies(، هو ان التوقع 
يعبر عن وجهات النظر العامة ملا ميكن أن يحدث 
في املستقبل وتقدر باآلراء اخلاصة وفق حسبة 

التفكير الفردية أو اجلماعية وعادة وجهات 
النظر هذه ال تتدخل في محاولة السيطرة على 

ما سيكون عليه املستقبل أو حتاول تغييره 
وتأخذ وقتا طويال لتكون وجهات النظر قناعة 

مشتركة، ثم اجتاه عام يعمل على التغير والتوجيه 
للمستقبل وفق اإلرادة العامة، اما التدابير فهي 
اآلراء املتفق عليها والتي تقوم على سلسلة من 

الفرضيات العلمية واحلجج املنطقية ودراسة 
االحتماالت ونتائجها احلتمية أو غير احلتمية 

احتماالت مرتبطة بقرارات وخطوات وإجراءات 
منتظمة ومنظمة ان اتخذت حسب املخطط لها 

ضمنت النتائج فيما عدا مشيئة اهلل ومراده.
أما التخطيط االستراتيجي واخلطة االستراتيجية 

والفكر االستراتيجي والتفكير العلمي لتخطيط 
املستقبل فتحتاج الى نضج اخلبرة في مجتمعاتنا 

وحتتاج الى ثقافة خاصة تبدأ بثقافة الرؤية 
الكلية لألمور وثقافة املعيارية او االستهداف 
الكمي والنوعي واتباع نشر التقارير الدورية 

بشفافية ونزاهة واالبتعاد عن سرية املعلومات 
عدا معلومات االمن الوطني، هي ثقافات تتطور 

عبر الزمن، وتعتمد على مستوى مناهج التعليم 
والتربية وأطر التفكير، ونحن حقيقة بعيدين عنها 

في الوقت الواضح فاخللل استشرى، وذلك ليس 
تشاؤمنا ولكن قناعة شخصية لتشخيص واقع 

مرير.
إن الكويت فيها من اخلبرات والقدرات الكثير إال 

ان وجود هيئة تخطيط وطنية جتمع اخلبرات 
وتوظفها مبتعدة عن آلية عمل أو فكر الوزارات 

التقليدية، وتبتعد في رئاستها عن منصب أي 
وزير ستكون اضافة الى حتسني واقع التخطيط 
في الكويت وتوجيه صناعة مستقبله، تعمل هذه 
الهيئة على حتديد الغايات الوطنية وبشكل أكثر 
شراكة مما يحصل اليوم، لقد جلأنا الى اليابان 

لتبادل اخلبرة ولم نلجأ الى كفاءاتنا الوطنية 
املوجودة في شتى القطاعات في مؤمتر وطني 

يساهم فيه النخبة من كفاءات الكويت وهذا مدعاة 
لالستغراب حقيقة. 

بل أكثر من ذلك أن لدينا جارة عمالقة في 
التخطيط وعمالقة في صناعة املستقبل مستقبل 

وفق ما تريد ووقت ما تريد مستقبل »صنع 
في دبي« جارة ال أملك إال ان اقف لها اعجابا 
واحتراما، ففي كل مرة أقرا صحيفة او أتابع 

خبرا أو إعالنا أرى بهجة النصر لتحقيق توقع 
ما الى واقع محدد، نعم انها دبي البلد النموذج 

في جعل األفكار واقعا ملموسا، ان خبرة دبي في 
التخطيط خبرة غير عادية خبرة استثنائية لكنها 

بفخر خبرة خليجية وخبرة تتطلب منا الوقف 
عليها ودراستها، واستشارتها لتحسني واقعنا، 

لقد أطلقت اإلمارات مؤخرا استراتيجية االبتكار 
التي تضم 30 مبادرة وطنية تنفذ خالل 7 سنوات 
تضمن معها مستقبال مصنوعا دفتريا ومصنوعا 

بالرؤية فبالتوفيق يا أهل اإلمارات.
لقد جتاوزت اإلمارات مرحلة التنبؤ الى التدابير 

وجتاوزت التخطيط الى االحتراف في وضع 
املبادرات وتطبيقها وقياسها بل رفعت معايير 
القياس الى القياس العاملي وتعجز كلماتنا في 

تقدير اخلبرة في التخطيط والتنفيذ، لذلك أمتنى 
في هذا املقال أن تستفيد الكويت بلدنا احلبيب 

من اجلارة العمالقة ولتسفيد الكويت بلدنا الغالي 
من كفاءاتها الوطنية التي تقول دائما: »لبيه يا 

كويت«، ولتسفيد الكويت من دعوتنا املتواضعة 
بإعادة هيكلة املجلس األعلى للتخطيط واستبداله 

بالهيئة الوطنية للتخطيط واستبعاد شبح إدارة 
الوزارات التقليدية عن مؤسسات التنمية، لنصنع 

مستقبال أمثل لكويت أجمل.
واهلل ولي التوفيق

لتوطيد التعاون مع اجلهات احلكومية

»Ooredoo« تعزز التواصل وتقدم مبادرات خلدمة ساكني العاصمة

لقاطني مناطق احملافظة من 
املواطنني واملقيمني، وسنقوم 
قريب���ا باإلعان عن باكورة 

برامجنا«.

ف���ي محافظة  مع اإلخ���وة 
العاصمة وعلى رأسهم الفريق 
املهنا وذلك  متقاعد ثاب���ت 
املناس���بة  لتقدمي اخلدمات 

بن عب���داهلل آل ثاني خال 
اللقاء أن »Ooredoo تسعى 
دائما إلثراء حي���اة األفراد 
كما وتطمح لدمج جهودها 

املجتمع بالتعاون مع محافظة 
العاصمة.

وأكد املدير العام والرئيس 
التنفيذي للش���ركة محمد 

في إطار تعزيز العاقات 
بينها وبني اجلهات احلكومية 
في الكويت، قام املدير العام 
التنفيذي لشركة  والرئيس 
الكويت محمد بن   Ooredoo
عب���داهلل آل ثان���ي بزيارة 
حملافظة العاصمة في الفترة 
األخيرة حيث تأتي كجزء من 
الزيارات الدورية التي تقوم 
بها إدارة الش���ركة للجهات 
احلكومي���ة املختلفة والتي 
تعد أهم ركائز التواصل بني 
الشركة ومسؤولي الدولة. 

وق���د رح���ب محاف���ظ 
الفري���ق متقاعد  العاصمة 
ثاب���ت املهنا باملدي���ر العام 
التنفيذي مشيدا  والرئيس 
الش���ركة في مجال  بجهود 
املسؤولية االجتماعية وخدمة 
املجتمع. وبهذا الصدد أعلنت 
الش���ركة اعتزامه���ا إطاق 
مبادرات مميزة خلدمة أفراد 

محمد بن عبداهلل آل ثاني خالل اللقاء مبحافظ العاصمة الفريق متقاعد ثابت املهنا وبعض القياداتاملدير العام والرئيس التنفيذي للشركة محمد بن عبداهلل آل ثاني خالل اللقاء مبحافظ العاصمة

»رولز ـ رويس موتور كارز« تطلق 
بيانًا توضيحيًا بعد إعالن صادر
عن »رولز ـ رويس احملدودة«

أصدرت شركة رولز � رويس موتور كارز بيانا لتوضيح 
االلتباس الذي ظهر في بعض الوسائل اإلعامية بعد التصريح 

الذي صدر عن شركة رولز� رويس احملدودة.
وقالت في البيان إن شركة رولز� رويس موتور كارز هي 
شركة مستقلة متاما عن رولز-رويس احملدودة وهي تصنع 
احملركات للطائرات، والبواخر واآلليات اخلاصة باألرض. 
متلك رولز-رويس موتور كارز بالكامل مجموعة BMW في 
ميونيخ بدأت أعمالها في 1 يناير 2003 في منشأة اإلنتاج 
العاملي اجلديدة في والية جودوود قرب تشيتشستر غرب 
ساسكس. كما تصنع رولز-رويس موتور كارز السيارات 
األكثر فخامة في العالم والتي تضم طرازات فانتوم وجوست 
ورايث. وقد أعلنت رولز-رويس موتور كارز مؤخرا أنها 
على املسار الصحيح جتاه حتقيق سنة قياسية عام 2014. 
وتتوقع الشركة تس����ليم عدد قياسي من السيارات يفوق 
4.000 سيارة فارهة لتختتم عامها بنتائج قياسية للسنة 
اخلامس����ة على التوالي وهي األعلى ف����ي تاريخ العامة. 
وجاءت آخر نتائج املبيعات الصادرة عن الش����ركة لتتوج 
هذا اإلجناز حي����ث ارتفعت مبيعات رولز-رويس موتور 
كارز عامليا بنس����بة 24.3% حت����ى تاريخه مقارنة بالفترة 

عينها من عام 2013. 
وفي هذا اإلطار قال تورسنت مولر-أوتفوس، الرئيس 
التنفيذي لرولز-رويس موتور كارز : »يس����رني جدا أن 
أرى الش����ركة حتقق نتائج قياسية مرة جديدة. وتستند 
هذه النتيجة إلى مشهد األعمال العاملي وتأتي لتؤكد هدفنا 
الراسخ وهو حتقيق النمو املستدام على األمد الطويل. فشركة 
رولز-رويس موتور كارز اسم بريطاني ملع في مجال صناعة 

املنتجات الفاخرة وتصدر الريادة فيها عامليا«. 
وش����هد عام 2014 بالنسبة لرولز-رويس موتور كارز 
منوا ملحوظا. وقد أعلنت الش����ركة مؤخ����را االنتهاء من 
حملته����ا التوظيفية الناجحة حي����ث قامت بتوظيف 200 
شخص لوظائف دائمة مستحدثة. أطلقت احلملة عام 2013 
وقد جاءت بعد النج����اح العاملي الذي حققه طراز العامة 
اجلديد »رايث«، ونظرا إلى الطل����ب املتزايد على برنامج 
الش����ركة الفريد للتصميم حسب الطلب »بيسبوك«. يبلغ 
حاليا عدد موظفي رولز-رويس موتور كارز العاملني في 
منشأة الشركة في جودوود، إجنلترا 1.500 موظف. وتشكل 
حملة التوظيف دليا آخر على التزام رولز-رويس جتاه 
الصناعة في اململكة املتحدة. وقد أعلنت الشركة في وقت 
سابق من هذا الشهر بناء مركز جديد للخدمات التكنولوجية 
واللوجيس����تية في منطقة بوغنور ريجيس القريبة من 
جودوود. ومن شأن املركز الذي ميتد على مساحة 30.000 
متر مربع أن يوفر الدعم للوظائف التقنية واللوجيستية 
احلالية ويسمح مبزيد من التوسع في املستقبل. وسيعمل 
في املركز ما يناهز 200 موظف مع عدد من الوظائف اجلديدة 
التي مت استحداثها لألشخاص الذين مت نقلهم من وظائف 
لوجيس����تية قائمة. ومن املتوقع افتت����اح مركز اخلدمات 
التكنولوجية واللوجيستية بشكل كامل أوائل عام 2016. 
تشهد رولز-رويس موتور كارز طلبا عاليا على سيارات 
الشركة الفارهة، مع عدد ملحوظ من الطلبات على سيارات 
جوس����ت اجليل الثاني. وقد كانت رايث قد حققت جناحا 
باهرا في سوق املنتجات الفارهة واضعة معايير جديدة من 
حيث الريادة في األسلوب والتكنولوجيا. ويكمل الطرازان 
األداء الباهر الذي توفره سيارة رولز-رويس فانتوم بينما 
يواصل برنامج »بيسبوك« للتصميم حسب الطلب بتحقيق 

مستويات قياسية عبر مختلف فئات الطرازات.

بورشه تستبدل كتيفة القفل 
بالسيارة ثنائية األبواب حول العالم

س���تعمد بورشه إلى اس���تبدال كتيفة قفل الغطاء 
األمامي في 4.428 سيارة رياضية ثنائية األبواب حول 
العالم. ويعود السبب وراء ذلك التدبير االحترازي إلى 
استحالة ضمان التزام الكتيفة باملواصفات املوضوعة 
لها على املدى البعيد في بعض السيارات من طرازات 
»911 كاريرا« Carrera 911 و»بوكستر« Boxster و»كامين« 
Cayman. وقد اكتش���فت هذه املش���كلة أثناء فحوص 
اجلودة الداخلية التي جتريها بورشه، ومت تصحيحها 
مباش���رة. جدير بالذكر أنه لم تسجل لغاية اليوم أي 
حوادث مرتبطة به���ذه املقومة، مثل فتح غير متعمد 

للغطاء األمامي.
وسيتم االتصال بعماء السيارات املعنية مباشرة 
بواسطة وكيل بورشه املسؤول عن سياراتهم. وسيتوجب 
عليهم زيارة املشغل في أقرب وقت ممكن إلجراء عملية 
االستبدال، التي ستتم في غضون نصف ساعة تقريبا 

ومن دون أي كلفة إضافية.


