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تبذل وزارة التربية جهودها في مواصلة العام الدراسي 
وفق اخلطة الدراســية املرســومة، ويجتهد وزير التربية 
د.علي املضف لتحقيق نقلة نوعية للطلبة بعد غياب ألكثر 
من عام ونصف العام عن احلضور الرسمي للدوام املدرسي 
بتقدميــه البدائل املتاحة ملعاجلــة كل التحديات أمام العام 

الدراسي ٢٠٢٢/٢٠٢١.
وتأتي الرؤية التعليمية هــذا العام، مبنية على اخلطط 
والبدائل وقد الحظت عن كثب تطورا في أداء وزارة التربية 
املوقرة، خصوصا ما تطرحه املواقع املعنية بوزارة التربية 
من اســتفتاءات آلراء املعلمني واملعلمات بالنسبة للفصل 
الدراســي الثاني ـ بحســب التقييم لعدد الساعات وسير 

اخلطة التربوية للفصل الدراسي األول.
وبالتأكيد، ســنرى النتائج بعد االختبارات احلضورية 
القادمة للطلبة والطالبات بإذن اهللا، وننتظر آلية االختبارات 
لطلبــة الثانوية العامة ونتائجها، لنتعرف إلى التقييم العام 
من الــوزارة على جناح التجربة بالدوام املجزئ على مدار 

األسبوع للنقلة إلى احلضور املدرسي املتكامل.
وأريد أن استذكر بعض الرؤى التعليمية اإلصالحية، والتي 
أتطلع من خالل عمل السلطتني في هذا االنعقاد أن تتوالها 
اللجنة التعليمية في مجلس األمة، ملراجعة ومتحيص الرؤى 

اإلصالحية وخصوصا للمنظومة التعليمية في الكويت.
وأحتدث هنــا.. عن رؤية املغفور له بإذن اهللا الشــيخ 
ناصر صبــاح األحمد، رحمه اهللا، عندما قال إن عينه على 
ســوق العمل من اخلريجني وهــم يتخرجون في الثانوية 
العامة وال يجدون االختصاصات اجلامعية ويتخرجون في 
االختصاصات وال توجد لها وظائف مبضمون ما شــرحه 
الراحل في لقاءات إعالميــة عدة، وما حتتاجه الدولة منهم 
تزامنا مع خطة اإلحالل في وزارات الدولة وتوسيع دورهم 

في القطاع اخلاص و«رؤية ٢٠٣٥».
لقد طرح الراحل الشــيخ ناصر صباح األحمد مبادرة 
تعزيز برامج التعليم املهني املستمر للمعلمني مبا يتماشى 
مع التطورات الفكرية والتكنولوجية والصناعية املعاصرة، 
ما يعني تعزيز القدرات الطالبية ملساندتهم في النجاح املهني 

والوظيفي اإلداري.
وكانت مبادرة الراحــل، رحمه اهللا، حتمل رؤية فكرية 
فلسفية بعيدة املدى تنسجم وواقع الثقافة الكويتية والعقل 
الكويتي املبدع، والعملية التعليمية والتربوية ترتكز على أحد 
أضالعها أال وهو «املعلم الكويتي» الذي من شأنه النهوض 
بالطلبة واملساهمة في تعميق فكرهم املهني والوظيفي في 
املستقبل ملواجهة التحديات والثورات العلمية التي يفاجئنا 

بها العلم كل يوم.
إال أننا بحاجة إلعادة النظر باملعلمني واملعلمات من جهة 
الثقافة واحلضور والكفاءة، ومنتلك منهم الكثير من القدرات 
الكويتية، إن استيراد العقول التي ال تنهض بطالبنا وبسوقنا 
املهني ال نحتاجها، فأين مبادرة التعليم املهني ومصيرها؟

ســبيل عدالته االجتماعية لتحريره من الفساد واخلراب الذي 
يخدم مصلحة من يريدون السوء والشر له، ولم يهمهم اسمه! 
عظيمة ألنها لــم ترخصه أو تتنازل عنه، مهما كانت املغريات 
املقدمة لها للوقوف حجر عثرة أمام مصاحلة كبيرة، كون أنه 
ال هدف لها سوى االجتهاد دون مقابل لرفع نهضته، ليواكب 
الرقي واالزدهار كغيره، فكيانه كان في املقام األول بالنســبة 
لها، وعلى هكذا نحن تعودنا، إلى أن بدأ شيئا فشيئا يتداخل 
مع هذا النسيج النقي نسيج مشبوه دخيل عليه، نسيج يحمل 
نفوسا بشعة دنيئة لوثتنا وضيعتنا بخربشاتها وزيف وطنيتها، 
نفوســا أغرقتنا بكذب وعودها وعشمتنا، نفوسا راوغت إلى 
أن وصلت، خدعت إلى ان استفادت وحدها واستغلت، وباعت، 

في السابق كان مجتمعنا ووطننا صمام أمامنا، كان محافظا 
على قيمنا ومبادئنا وأخالقنا، يهتم ويدقق على الصغيرة قبل 
الكبيرة ليحمينا من الضياع، وذلك باستحضار عمق حبنا وثقتنا 
القويــة به، فكم كان تربويا هــو، دائما ما يبحث عن املقاصد 

األخالقية وجتلياتها، لتجذيرها في نفوسنا ونفوس أبنائنا.
وهو مبثابة اليد احلانية بالنسبة لنا، الذي اعتاد أن يسندنا 
ويحتوينا كلما طرق اليأس واإلحباط أبوابنا، صاغيا بقلب واع 
لنا وألحالمنا وآمالنا، ودائما ما يشجعنا على املضي قدما في 
ســبيل حتقيقها، وطن ذو قوانني منصفة عادة ما تقر بكرامة 
مواطنيه، وتدعم حقوقهم اقتصاديا، اجتماعيا، سياسيا، ثقافيا 

وفنيا.. إلخ.
هي قوانني مبنزلة شهادة موثقة يصعب تزويرها أو التالعب 
بها، ومن هذا املنطلق استطاع أن يكون نسيجا مجتمعيا كويتيا 
مترابطا متماسكا، عزز بها املعنى احلقيقي للوطنية البحتة التي 
أصبحنــا نفتقدها في األغلبية اآلن، تلك األغلبية الذي أصبح 
اسم الكويت آخر همها، بعكس أولئك الذين كانوا في السابق، 
الذين كانت املروءة والشــهامة متلؤهم، بعيدين عن املخاطر 
الناجتة من فســاد الضمائر بحكم إخالصهم وصدقهم، هذا 
بخــالف إن كل ما يتعلق آنذاك له معنى وقيمة، وكانت نفوس 

أهله أيضا عظيمة.
عظيمة بكل شخوصها ووسوم هيبتها وبهائها، عظيمة في 
حبها وعشقها اخلالص لوطنها، عظيمة بحرصها على تضحيتها 
في سبيل حريته ورفع اسمه في األعالي وحفظ كرامته، وفي 

ولوطنها وشــعبها خذلت، نفوسا مسخت شخصيتها، وألقت 
في البحر مبادئها، فقط لكسب مصلحتها ومصلحة من معها، 
وقامت بتقزمي داللته ليصبح مجرد أرض ســبخة ال يكسوها 
سوى الرمل والتراب، فاضطربت تلك التصورات املبهجة التي 
كنا نأمــل أن تتكلل بالتفرد املبهر لوطننا، افتقدناها وافتقدنا 
سابق مجتمعنا، الذي كنا فيه بالسابق نحارب خوارم املروءة 
بكل أشكالها من أعماق قلوبنا ألجله، ثم لألسف تشتتنا! ظللنا 
نفكر حائرين بني ما نسمعه وما نراه في جاري وقتنا، انحيازات، 
تعدد االنقســامات، تكتالت، فوضى اجتماعية واسعة النطاق 
غير مســبوقة أصبحت جتتاحنا، وهذا طبعا بدال من التكاتف 
والتعاضد والتعديل، فمعظمهم ســاروا في غوايتهم، وانصب 
تركيزهم على مظهرهــم اخلارجي هذا خاصة وهم يلتقطون 
تلك الصور التذكارية ألنفسهم، من أجل انتشارها في مواقع 
التواصل االجتماعي! ليكشــفوا لنا أكثر عن تفاصيل نفاقهم 
السياسي خلداعنا، لكنهم في الواقع هم لم يخدعوا سوى أنفسهم.
لذلك قال هنري كيســنغر: «٩٠٪ من السياســيني يعطون 
للعشرة الباقية منهم الســمعة السيئة»، كما قالت جني فوندا 
أيضا: «لكي تكون ثوريا عليك أن تكون إنســانا، ما يعني أن 

عليك أن تهتم مبن ال ميلكون سلطة».
 فليتهم يفرطون في حبهم ووالئهم لوطنهم، ليتهم يتخلصون 
من كل الرؤى املصلحية البراغماتية، والتي عادة ما تربي الفرد 
على الطمع واألنانية، ليتهم يلتفتون لوهلة إليه ويسعون الى 

مصلحته، ليتهم وليتهم وليتهم..!

في سياق احلياة

وطن 
بال روح!

فاطمة املزيعل

الشــكر والتقدير من عباد اهللا 
داخل وخارج الكويت، وشرطة 
البيئة جديدة الســاحة أسعدت 
امللونة عبر  بأرقامها  الكثيرين 
النقال ندعو لها باملزيد من النجاح 
حتى ال تولد مشــلولة معوقة 
مرتبكة بتفعيــل دورها األهم 
بالعالم املتقدم! دليل ذلك ردات 
فعل جماهيركم خالل األسابيع 
املاضيــة بتواصلهم معكم عبر 
النقال وجوابكم عليهم كالتالي:

# صــوروا النفايات وزودونا 
بها هاتفيا!

# جواب آخر ليست صالحيتنا 
مخاطبة وزارات وجهات أخرى 

للشكاوى!
# بلغوا هيئة الزراعة باحلظائر 
ونفاياتها مبناطق األمن الغذائي 

وتراكمها ليست صالحيتنا!
املرور  نتمنى مثل ذلك من 
واإلطفــاء واملراكــز الصحية، 
واملواقع السياحية، بدال من وجود 
ردود سلبية ال توازي مسماها 
الالمع للجمهور املتحمس للتعاون 
بالذات للحمالت الزراعية والنظافة 
العامة كحمامات املباركية، أجلكم 
اهللا، فما هو األفضل يا شرطة 

البيئة املعنية؟!

السنوية ألصحاب املعالي وزراء 
التعاون  الصحة بدول مجلس 
اللجان املشــتركة  ولقــاءات 
يجب أن تكــون نتائجها تليق 
بطموحاتنا كمواطنني متطلعني 
إلــى التنمية التــي تتفق مع 
إمكانياتنا وطموحاتنا وال تقل 
عما نراه في دول أقل منا في 
اإلمكانيات، بــل عرفوا معنى 
العائد في  االســتثمار مرتفع 
الصحة كمدخل رئيسي للتنمية 

الشاملة املستدامة.
أن يتعاون اجلميع  وأدعو 
إلجناز مشاريع طبية وصحية 
تليق بــدول مجلس  خليجية 
التعاون فقد آن األوان للتخطيط 
لها وتنفيذها مثل ما يحدث في 
االحتاد األوروبي الذي ال يقل عن 
دول مجلس التعاون اخلليجي 
ومسيرته التي حتمل الكثير من 

النجاحات.
العمل  وأعتقــد أن تطوير 
الصحي اخلليجي قد آن أوانه 
وحتى ال تسبقنا كيانات أخرى 
العالم، واهللا  في مختلف دول 

ولي التوفيق.

يا كل من أقســم باهللا وجتاوب 
لقسمه وأداه وأدرك معناه، وملن 
دون ذلك وتعثر ســلبا وإيجابا 
أحيانا، تناشدكم األمة تغيير تلك 
الســقطات ألنكم قدوة! «الثقل 
زين»! ولقطــة النائب د. عبيد 
الوسمي أدركها العقالء أنها خطوة 
إيجابية لألمام لها باحة واستراحة 
عبر عنها شخصيا بوقوفه وحتية 
تصفيقه برد الســالم ملثله كما 
جاء بكلمة الرئيس أسعدت عقالء 

الديرة صوتا وصورة.
# محطتنــا الرابعة: مســتجدات 
ســاحتنا التربويــة، الصحية، 
األمنية، اإلعالمية، الســياحية، 
الفنية، الرياضية وغيرها تستحق 

ينتقل العمل إلى مشاريع عمالقة 
تليق بطموحات مواطني املجلس 
ومكانــة الدول علــى خريطة 
العالم بعيدا عــن االجتماعات 
البروتوكولية والروتينية املعتادة.

وإن من يتمتع ببرنامج عافية 
في الكويت ميكنه االســتفادة 
التأمينية  التغطية  عند شمول 
إلى مستشفيات ومرافق دول 
مجلس التعاون جميعا، بعد حل 
مشاكل عافية، لتصبح منوذجا 
خليجيا للتأمني الصحي بدول 
لدراســات البد  املجلس وفقا 
من البدء بها اآلن. إن اللقاءات 

والالحــق للتحصيــل، حتتاج 
للتعقل واحلكمة واحلنكة، لتكون 
القدوة هي األساس لكل الناس، 
أهل ديرتنا ووافديها، كما أطلقها 
مدوية نقية الكويت لنا وللشرفاء 
على أرضنا، كما قالها أبو الدستور 
أميرنا الراحل عبداهللا الســالم، 
طيب اهللا ثراه، وجعل جنة اخللد 
مثواه، قبل تغيرات األحوال للقرن 
املاضي، ومســايرة مستجدات 
القرن احلالي رفقا بالبالد والعباد.
# محطتنا الثالثة: مشاهد جلسات 
قاعة عبداهللا السالم قدوة وقوة 
لترابط رموز األمة أداء ومتيزا 
وحتصيــال وعطاء، لكســب 
الثمني، نناشــدكم باهللا  الوقت 

اخلليجي في جميع دول املجلس، 
حيث إنه ليس صعبا أو مستحيال 
في وجود اإلمكانيات والتخطيط. 
أما بخصوص استراتيجية وخطة 
عمل خليجية للبحوث الصحية 
فإن هذه األولوية يجب أال تغيب 
عن واضعي اخلطط مع األخذ 
باالعتبار مشــاكل وحتديات 
الصحة في دول املجلس وميكن 
حصرها من جانب املتخصصني 
ومراكز البحوث بدول املجلس 
وبالتعاون مع الكيانات العاملية 
وهو تطور يجب أن يحظى به 
كل مواطن خليجي. ويجب أن 

نتوكل على بركة اهللا بالتحية 
لكل نفس وفية داخل نسيجنا 
اإلنســاني وحزمة أهل ديرتنا 
الكرام  ووافديهــا، وزوارهــا 
لنلتقي وفــاء بوفاء يخدم هذا 
الوطن املعطاء لبركة رب األرض 
والسماء ملا نحن فيه من أحوال 
فيها ما يسر، وهناك املوازي له 
ما يضر، كعادة األشياء ال يخلو 
فيها الصفاء رغم وجود «من يعكر 
املاء»! لكن كما يقال «ال يصح إال 

الصحيح بالنهاية»:
# محطتنا األولى: كلمة رمز البالد 
وقائدها لألمة كافة جامعة مانعة 
تعني خاللهــا الكثير مما يعني 
للحاكم  لتكملة املسيرة  التدبير 
واحملكوم علــى أرضنا الطيبة 
ســابقها والحقها لبلوغ الهدف 
للمخلصني دنيا ودين  األسمى 

للكويت الغالية.
إلى رئيس  احملطة الثانيــة:   #
األمة ويعني كل هموم  مجلس 
األمة، وأســاليب حلولها حتت 
الدستور وبنوده، وللكل  ظالل 
حتت قبة عبداهللا السالم سابقها 
والحقها يدرك حدوده، ومفاصل 
مصلحته للجميع ليثبت وجوده، 
أيضا دروس الســابق للتجربة 

لــدى دول مجلس التعاون 
اخلليجي جتارب ومشــاريع 
صحية رائدة يتم تنفيذها من 
خالل مبادرات وبرامج متعددة 
منذ بداية إنشاء مجلس الصحة 
لــدول مجلس التعــاون منذ 
الثمانينيات، حيث يعقد  بداية 
وزراء الصحــة بدول املجلس 
اجتماعات سنوية منتظمة. ولكن 
الطموحات كبيرة ألن  مازالت 
التحديــات اآلن تختلف عما 
كانت عليه من قبل عند إنشاء 
املجلس فقد أصبح لدول مجلس 
التعاون كيانا دوليا متميزا ال 
إذ  يقل عن االحتاد األوروبي، 
يجب أن تنتقــل برامج صحة 
اخلليج املشتركة إلى آفاق أرحب 
بكثير وباالستفادة من التطورات 

العاملية.
وعلى ســبيل املثال يجب 
أن نرى قريبا مركزا للتصدي 
لألوبئة بدول املجلس ومراكز 
للتميز واالبتكار في الصناعات 
الدوائية باإلضافة إلى مشروع 
التأمني الصحي لدول مجلس 
التعاون الــذي يغطي املواطن 
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بايدن وإيران والديبلوماسية اخلشنة

صدى األحداث

عادل عبداهللا املطيري

يكاد بايدن ينهي عامه األول رئيسا للواليات املتحدة 
األميركية دون أي تقدم فــي امللف النووي اإليراني، 
ناهيك عــن ملفات إيران األخرى كتطوير صواريخها 

الباليستية أو التدخل في شؤون دول املنطقة.
بالرغم من رفض بايدن خروج ترامب من االتفاق 
النووي فإن املفاوضات األميركية - اإليرانية غير املباشرة 
في ڤيينا التي متت عند تولي بايدن أيضا - لم حتقق أي 
تقدم، بل جمدت بسبب االنتخابات الرئاسية اإليرانية.

مؤخرا رفض وزير خارجية إيران التفاوض املباشر 
رغم اســتعداد إيران جلولة مفاوضات غير مباشــرة 
جديدة سيكون محورها الوحيد عودة الواليات املتحدة 
إلى االتفاق النووي الذي تراه إيران تنفيذا لقرار مجلس 
األمن الدولي رقم ٢٢٣١ لسنة ٢٠١٥ اخلاص بخطة العمل 

الشاملة املشتركة بشأن البرنامج النووي اإليراني.
هناك تصور أميركــي بالعودة إلى االتفاق النووي 
بالتــوازي مع عمل اتفاق آخــر جديد ومنفصل حول 
الصواريخ الباليســتية وعدم التدخل في شؤون دول 

املنطقة.
ولــو افترضنا أن اإليرانيني قبلوا بذلك، ســتبقى 
عقدة انتهاء االتفاق في عام ٢٠٣٠ أي بعد ١٥ عاما من 
توقيعه، حيث يرى العديد من حلفاء أميركا في املنطقة 
وأولهم اإلســرائيليون أنه يجب تعديل االتفاق بحيث 

ميتد طويال أو دون موعد لالنتهاء.
وعمليا هناك صعوبات أيضا في حتديد ما هي شؤون 
دول املنطقــة التي يجب على إيران عدم التدخل فيها، 
خصوصا أن الدول احلليفة إليران لم تشتك، وال ترى 
ذلك باألصل تدخال إيرانيا، باإلضافة إلى أن التدخل في 
شؤون الدول األخرى محرم دوليا مبيثاق األمم املتحدة 

وال يحتاج إلى اتفاق ينص عليه من جديد!
ختاما - إذا كان الرئيس األميركي السابق ترامب مارس 
سياســة «الضغوط القصوى»، فإن الرئيس األميركي 
األميركي احلالي بايدن ميارس «الديبلوماسية اخلشنة»، 
إن صح التعبير، فهو من جهة يسعى إلى التهدئة وعدم 
التصعيد، لذلك هو لم يفرض أو يهدد بفرض عقوبات 
جديدة، ومن جهة أخرى، هو ال يستعجل حل األزمة، 
مما يضع اإليرانيني في موقف ديبلوماسي واستراتيجي 
حرج، مينعهم من ممارســة ضغوط عســكرية داخل 
العراق أو على مياه اخلليج أثناء املفاوضات، أمال  في 
إجناحها وإلغاء العقوبات التي لم يعد ميكنهم حتملها.

بل حتى لو لم تنجــح املفاوضات في التوصل إلى 
حل نهائي فسيتمســك بايدن بالتهدئة وعدم استفزاز 
إيران واســتمرار العقوبات األميركية، أمال أن يواجه 
النظام اإليراني ضغوطا شعبية جتبره على االنصياع.

أحرزت وزارة التجارة لدينا تقدما مذهال وخصوصا 
خالل فترة جائحة كورونا، فعلى الرغم من كل التحديات 
الدولية إال أنها متكنت من القيام بالدور املنوط بها على 
أكمل وجه حتى انها متكنت من ضبط األسعار ومحاربة 
الغالء بشتى الطرق املمكنة، أي نعم، العالم اليوم يشهد 
موجة من الغالء وارتفاع األسعار إال أن وزارة التجارة 

لدينا متكنت من التصدي لها على قدر استطاعتها.
إال أن هناك قضية دولية وظاهرة منتشرة عامليا وهي 
أشبه مبافيا دولية حترك هذه القضية ولم تتمكن دول 
العالــم من التصدي لها أال وهي ظاهرة الغش التجاري 

وتقليد السلع.
فهذه القضية حقيقة من املؤسف وعلى الرغم من كل 
االتفاقيات الدولية التي مت توقيعها مع معظم دول العالم هذا 
فضال عن أن القانون الدولي جرمها إال انه اليزال هناك 
من يتحدى القانون الدولي بانتهاكات صريحة وواضحة.

ليس هذا فحسب بل يتم الترويج لهذه البضائع املقلدة 
واملغشوشــة دون أدنى إحساس من املسؤولية، ونحن 
على يقني تام أن أصحاب املصانع دوليا قد يكونون شبه 
يوميا يرفعون قضايا دولية لدى محكمة العدل الدولية 
ولدى هيئات التحكيم حملاربــة تقليد بضائعهم إال انه 

حتى هذه اللحظة لم تتم السيطرة على هذه اجلرمية.
فقد يعتقد البعض أن الغش التجاري وتقليد البضائع 
هذه أمرها يتوافق مــع القانون وهي على خالف ذلك 
فهي مجرمة بالقانون والدين، فالغش ليس من سلوكيات 
املسلمني أبدا وال سلوكيات من يعتنقون أي دين سماوي 
فقد حرمتها األديان الســماوية مجتمعة وجرمتها كل 

القوانني دوليا.
إال أن هناك «مافيات» ولألسف تتبع بعض الدول ال 
تعترف بالقانون الدولي وهدفها ضرب املصانع املهمة 
حول العالم بتقليد البضائع العاملية املرتفعة السعر جلعلها 
متداولة لدى العامة، وهذا أمره مرفوض ألنه حقيقة تقليد 
البضائع أثر على السلع األصلية، فهناك أناس كثر أصبح 
لديهم عزوف عن بعض العالمات التجارية ألنها متداولة 
وبكثرة باألسواق السوداء ومقلدة طبق األصل وبأسعار 
زهيدة حتى ان البعض ال يكاد يفرق بني األصل والتقليد 

من دقة التقليد طبق األصل.
فمن هو الذي ســيصرف أمواال طائلة على بضائع 
األســواق يباع الزائف منها بأقل األسعار، بالتأكيد لن 
يقوم أحد ما بذلك، لذا فإن االستمرارية على هذا النهج 
ســتفقد أصحاب املصانع العاملية زبائنهم وسيتجهون 

إلى السلع التي ال توجد منها نسخ مقلدة.
وهذه اجلرمية أخالقية حقيقة وتعزز الشعور بالنقص، 
فالذي يقتني سلعة مقلدة ويعتقد أنه بذلك يعكس املستوى 
املادي فهذا ليس بحقيقة إمنا سيعزز إحساس النقص 
لديه ويجعله يتحول في املســتقبل إلى شخص ينتهج 
ســلوك الكذب والغش والتحايل، وهذا أمره مرفوض 

وسيولد الكثير من األمراض النفسية والعقد.
لذا، حبذا لو قامت وزارة التجارة بالتصدي ملثل هذه 
الظاهرة وتعزيز دور حكومة الكويت في التصدي ملثل 
هذه القضية، ألنها بالتأكيد ســتعزز من موقف الدولة 
دوليــا بأنها حتارب كل أنواع الغــش التجاري، وعليه 
فستكون لسمعة أسواق الكويت مكانة دولية مرموقة.

فهذه الظاهرة ال تقتصر على دولة دون أخرى، بل 
تشمل كل الدول التي  تعاني من مثل هذه القضية، البعض 
يعتقد أن أمرها سطحي وغير مهم في ظل القضايا الدولية 
املتفاقمة، لكن من اجلميل أن يكون حلكومة الكويت دور 
في تبني القضايا الدوليــة وإبرازها لدى األمم املتحدة 

واملنظمات الدولية من خالل تبني هذه القضية.
حقيقة إن جميع األزمات السياســية قد أثرت كثيرا 

على القضايا املهمة.

عزة الغامدي

نتمنى من «التجارة» أن تتبنى 
هذه القضية الدولية

سلطنة حرف

مبادرة التعليم 
املهني..
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