
ال��روائ��ي  الفيلم  فريق  احتفل   TIMES

بالعرض  اخلطيئة’  ‘همسات  القصير 
اخلليج  بجامعة  الكويت  في  األول  االفتتاحي 
وإخراج  إنتاج  من  وهو  والتكنولوجيا،  للعلوم 

عبدالرحمن اخلليفي.
العرض  اخلليفي  عبدالرحمن  اخمل��رج  قدم 
‘همسات  الثاني  لفيلمه  الكويت  في  األول 
اخلطيئة’، الذي شارك به في مهرجان الشرق 
عام  بأبوظبي  الدولي  السينمائي  األوسط 

2009 في مسابقة األفالم اخلليجية.
لفيلمه  األول  العرض  اخلليفي  وخصص 
للعلوم  اخلليج  له في جامعة  افتتاح  كحفل 
والصحافيني،  لإلعالميني  والتكنولوجيا 
إلى طالب اجلامعة، والعرضني اآلخرين  إضافة 
العرض  دور  في  الطالقه  استعداداً  للجمهور، 

السينمائية احمللية.
في مستهل حفل االفتتاح الذي تضمن العديد 
من الفقرات، قال مؤلف الفيلم يوسف مالك: 
النبهان  جاسم  الكبير  الفنان  بوجود  ›أفتخر 
إلى  مشيراً  الشباب’،  السينمائيني  واخملرجني 
يدعمنا  ولم  البداية،  تعتبر  التجربة  ‘هذه  أن 
اخملرج  ومن  مني  نابعة  العمل  وفكرة  أحد، 

اخلليفي‹.
اخلليفي  عبدالرحمن  الفيلم  مخرج  أما 
سنة  ‘منذ  مرجتلة:  كلمة  في  قائالً  فتحدث 
)سنوات  األول  فيلمي  حاز  السنة  ونصف 
الضياع( جائزة جلنة التحكيم اخلاصة ألفضل 
األوسط  الشرق  مهرجان  في  خليجي  فيلم 
السينمائي الدولي، وقبل تنفيذ جتربتي الثانية 
اخترت فريق العمل وكنت محظوظاً بهم، لذا 

رأسهم  وعلى  والتقدير  الشكر  لهم  أقدم 
الفنان جاسم النبهان واملؤلف يوسف مالك.

ثم كّرم عبدالكرمي اخلليفي -والد اخملرج- فريق 
البداية مع  ‘همسات اخلطيئة’، وكانت  فيلم 
الفنان جاسم النبهان الذي ألقى كلمة بهذه 
الشكر  أستحق  ال  فيها: ‘إنني  قال  املناسبة 
علينا  إذ  الشباب،  جيل  الفكرة  أصحاب  بل 
من  السالفون  قدمه  ما  نواصل  أن  كفنانني 
إلينا  مدوا  حينما  الفنية  للحركة  املؤسسني 
إلى  أيدينا  مند  أن  واجبنا  من  ونحن  أيديهم، 

هؤالء الشباب‹.
وتواصل التكرمي للفريق العامل وهم: يوسف 
املونتير  حمود،  محمد  التصوير  مدير  املالك، 
طارق  )ممثل(،  العنزي  مبارك  العيسى،  فهد 

)ممثل(،  عبداهلل 
م��ن��ى ف��اض��ل 
جابر  )ممثلة(، 
اشكناني )املمثل 

البديل( .
اخلليفي  وق��دم 
إلى  خاصاً  تكرمياً 
للطيف  ا عبد
صاحب  ال��زاي��د 
امل��ن��زل ال���ذي مت 
مشاهد  تصوير 
فيه،  الفيلم 
العتال  وع��ل��ي 
ي��وس��ف  )جد 
على  مالك( 
ومساندته  دعمه 

للعمل.
وبعد االنتهاء من التكرمي مت عرض مقاطع من 
كواليس الفيلم، ثم الفيلم الذي تدور أحداثه 
حول مرض الشك، من خالل قصة شاب يتلقى 
والدته،  وفاة  بعد  والده  من  الكاملة  الرعاية 
مواقف  جراء  من  نفسية  اضطرابات  يعاني 
في  مختلفة  مراحل  عبر  لها  تعرض  وهمية 
حياته، مما يؤدي إلى خلل ما في حياته وعالقاته 
االجتماعية، فيقوم بتصرفات غير متزنة تودي 
به في النهاية إلى الشروع في قتل ابن خالته، 
الذي تربى معه منذ نعومة أظفاره جملرد شك 
أوهمه بأنه قد خانه مع زوجته، لكنه يكتشف 
في النهاية أنه كان يحضر مفاجأة له باالتفاق 

مع زوجته مبناسبة عيد ميالده.

الدول  من  عدد  سفراء  أش��اد    TIMES

االفريقية  للقارة  الكويت  بدعم  االفريقية 
في استمرار التنمية االقتصادية فيها. 

اقيم  صحافي  مؤمتر  في  السفراء،  واكد 
والتكنولوجيا  للعلوم  اخلليج  جامعة  في 
على  االفريقي  اليوم  احياء  مبناسبة 
للتنمية  الكويتي  الصندوق  مساهمات 
وعلى دور القطاع اخلاص من اجل النهوض 
القارة  دول  في  االقتصادي  باملستوى 
لتنفيذ  قروض  تقدمي  خالل  من  السمراء 
دول  من  عدد  في  استثمارية  مشاريع 

القارة. 
رجال  يستمر  ان  احلاضرون  السفراء  وأمل 
اقامة مشاريعهم  الكويتيون في  االعمال 
مضيافة  أرض��ا  تعد  التي  افريقيا  في 

ومعطاءة تؤمن فرص االستثمار الواعد. 
الى  فرحات  طاهر  املصري  السفير  وأشار 
منذ  االفريقية  الوحدة  منظمة  انشاء 
مسيرة  لتبدأ  أبابا  أديس  في   1963 العام 
العمل الوحدوي االفريقي في العام 1999 
بإنشاء منظمة االحتاد االفريقي. الفتا الى 
ان التعاون بني العالم العربي وافريقيا يعود 
الى بداية التاريخ مع تواجد جزء كبير من 

العالم العربي في القارة االفريقية. 
وذكر فرحات بأهمية القمة العربية � االفريقية التي ستعقد في سرت 

بليبيا أكتوبر املقبل. 
كما اكد على وجود عزمية وارادة لدى دول القارة لتحقيق حلم الواليات 

لوجود  نظرا  وقتا طويال  يتطلب  االمر  ذلك  وان كان  االفريقية،  املتحدة 
 50 يفوق  والذي  االفريقية  القارة  الى  تنتمي  التي  الدول  عدد كبير من 

دولة، في حني بدأت جتارب وحدوية أخرى بعدد 10 دول فقط. 
وتابع: هذا حتد كبير ولكن العزمية موجودة واالصرار على مواصلة املشوار 

وحتقيق هذا احللم. 
من جانبه، اكد عميد السلك الديبلوماسي 
على  أمباكي  عبداالحد  السنغال  سفير 
اتخاذ خطوات جدية للوصول الى الوحدة 
االفريقية مثل انشاء برملان افريقي ووحدة 
الى  للوصول  املناطق  بعض  لدى  النقد 
ان  الى  مشيرا  افريقية،  متحدة  واليات 
االمر ليس سهال رغم وجود النية لتحقيق 

هذا الهدف. 
كادافو  االثيوبي  السفير  أوضح  ب��دوره، 
العالم  بني  العالقات  ان  حنفري  محمد 
قبل  ما  بدايتها  عرفت  واثيوبيا  العربي 
حيث  وبعده  االس��الم  وفترة  االس��الم 
استضافت بالد احلبشة اول وفد اسالمي 
هاجر من مكة اليها، مشيرا الى التعاون 
يعمل  التي  والكويت  اثيوبيا  بني  الوثيق 
عن  معربا  اثيوبي،  ألف   30 نحو  فيها 
وشعبا  وحكومة  قيادة  للكويت  شكره 
حيث وفرت فرص عمل للجالية االثيوبية 

املقيمة فيها. 
اشرف  افريقيا  جنوب  سفير  اكد  كما 
لكأس  بالده  استضافة  على  سليمان 
انه  الى  مشيرا  القدم،  كرة  في  العالم 

حدث قاري أكثر مما هو محلي. 
للعلوم  اخلليج  جامعة  مكتبة  في  افريقي  فرع  افتتاح  الى  الفتا 
اليوم  احياء  سيحضر  الذي  سيراليون  رئيس  زيارة  خالل  والتكنولوجيا 

االفريقي، مبينا ان ذلك سيعمل على ترسيخ العالقات الثقافية. 

TIMES
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أطلقت جامعة الخليج 
للعلوم والتكنولوجيا 

صفحة خاصة 
بالجامعة على موقع 

facebook

هل ترغب في التسجيل في 
البعثات الداخلية؟

قدم اآلن وفق ما يلي:
- معدلك 3 نقاط او أكثر - حاصل 

على 45 وحدة  - كويتي الجنسية 
أو األم كويتية 

التسجيل في االسبوع األول من فصل 
الخريف 2010 - 2011

ال�سفري فرحات: الوليات املتحدة الأفريقية حلم يواجه حتد كبري

هم�سات اخلطيئة احتفل قبل اإطالقه يف �سالت ال�سينما بجامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا

جا�سم النبهان: واجبنا كفنانني مدَّ اأيدينا اإلى ال�سباب
االعالم  قسم  اختتم    TIMES

في اجلامعة العام الدراسي احلالي 
بلقاء جمع اعضاء هيئة التدريس 
الدكتورموريس  حضره  والطلبة 
والذي  اإلعالم  قسم  رئيس  اودين 
املبذول  باجلهد  كلمته  في  اشاد 
من الطلبة خالل الفصل الدراسي 
االستعداد  على  وحثهم  احلالي 
تتكلل  حتى  النهائية  لالختبارات 
تلك اجملهودات بالنجاح ومن جانبة 
عضو  أسد  مسعود  الدكتور  ذكر 
ان  القسم  في  التدريس  هيئة 
شأنها  من  اللقاءات  هذه  مثل 

اعضاء  بني  ابوية  اجواء  تخلق  ان 
بشكل  والطلبة  التدريس  هيئة 
خ��اص وذل���ك م��ن أج��ل شحذ 
هممهم واقبالهم عل اإلختبارات 
طلبة  شكر  وبدورهم  عالية  بروح 
التدريس  هيئة  اعضاء  القسم 
الدور  وعلى  الدعوة  تلبية  على 
الدراسي  العام  خالل  لعبوه  الذي 
األقسام  بقية  حتذوا  ان  متنوا  كما 
تلك  مثل  عمل  ف��ي  ح��ذوه��م 
ترابط  من  تخلقة  ملا  اللقاءات 
وتواصل بني الطلبة واعضاء هيئة 

التدريس .

ق�سم العالم نظم لقاء ختاميا 
لأع�ساء هيئة التدري�س والطلبة

السفير طاهر فرحات يلقي كلمته

أعضاء هيئة التدريس والطلبةفريق العمل بالفيلم
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TIMES

رئيس التحرير
 د. مسعود أسد

مدير التحرير 
 مجاهد عابدين

سكرتير التحرير
جوان العبد الجليل

هيئة التحرير 
أنوار الصباح

نور يعقوب

أحمد الماجد

علي الفضلي

فوزية البلوشي

عذاري الفضلي

عبدالرحمن التركيت

نوف بورسلي

تصوير
إبراهيم المطوع

ريم طراقجي

للمراسالت
تلفون التحرير : 25307000 

 داخلي 7416
البريد االلكتروني

gusttimes@gust.edu.kw

جميع اآلراء تعبر عن رأي 
كتابها

وليس رأي الجريدة

رنا
خبا

أ

اخلليج  جامعة  كرمت   TIMES

بقسم  ممثلة  والتكنولوجليا  للعلوم 
باملسابقة  الفائزين  اآللي  احلاسب 
حازت  حيث  فيها،  األولى  البرمجية 
17 فريقا على دروع  6 فرق من أصل 
تذكارية وشهادات تفيد مبشاركتهم 
باقي  تخرج  لم  كما  املسابقة،  في 
تسلمهم  بعد  اليدين  خالية  الفرق 
شهادات مبشاركتهم في املسابقة .

عشر  السبعة  الفرق  أن  يذكر 
احداها  مجموعتني  إلى  انقسمت 
واألخ��رى  املبتدئني  مستوى  في 
املسابقة  ومتيزت  للمتقدمني، 
والذي  والنزيه  الشريف  بالتنافس 
استمر لساعتني متواصلتني، وبعد 
النتائج  عن  اإلع��الن  مت  عدة  أي��ام 
جاءت  التي  املتقدمني  ملستوى 
القائمة  اللجنة  تصحيح  بعد 
قام  التي  لألسئلة  املسابقة  على 

بإجابتها كل من الفرق.
وكانت حصيلة النتائج في مستوى 
األول  املركز  على  حصل  املبتدئني 
ونال  أحمد،  ومؤمنة  عبداهلل  مرمي 
الثاني مشاري القريني،  على املركز 
ومحمد زايد وعبداهلل العبدالسالم، 
الثالث  املركز  على  حاز  حني  في 
ويوسف  العارف  أحمد  محمود 
مستوى  في  وأما  اخلالدي،  مشعان 
األول  املركز  على  حصل  املتقدمني 
عبدالرحيم طه، وأحمد عمر، ورضا 
عليه  حاز  الثاني  املركز  وأما  فوزي، 
بدر،  وأحمد  عبداهلل،  عبدالوهاب 
على  حصل  كما  هاشمي،  ومنذر 
الشمالي،  عبداهلل  الثالث  املركز 

وعبدالرحمن جمال.     
تنظيم  جلنة  رئيس  ق��ال  ب��دوره 

في  مساعد  أس��ت��اذ  املسابقة 
باجلامعة  الكمبيوتر  علوم  قسم 
د. عماد سعد أن الهدف األساسي 
على  العمل  هو  املسابقة  من 
مجال  في  الطلبة  مهارات  زي��ادة 
للمشاركة  وتأهيلهم  البرمجيات 
وأقليمية  محلية  مسابقات  في 
أن  إلى  الفتا  اجلامعة،  متثل  وعاملية 
فريق  خلق  إلى  تطمح  املسابقة 
متفاهم  منظم  متكامل  واح��د 
بني  األداور  يتقاسم  كيف  يعلم 

أعضاء فريقه الواحد .
وذكر أن املسابقة القت استحسان 
وخصوصا  اجلامعة،  في  املسؤولني 
بصورة  املسابقة  ظهور  بعد 
متكاملة، إلى جانب تنافس حقيقي 
إلى  باإلضافة  املشاركة،  الفرق  بني 
الذي  للمسابقة  الالفت  الترتيب 
اللجنة  أعضاء  أدواره��ا  تقاسم 
القائمة على املسابقة، موضحا أن 
إجناح  في  ساعد  األعضاء  تقسيم 
يشرف  بفريق  جاء  والذي  املسابقة 
آخر  وفريق   ، الطلبة  تسجيل  على 
وفريق  املسابقة،  أسئلة  بتدوين 
العداد صفحة البرمجة على موقع 
األسئلة  لتصحيح  وفريق  اجلامعة، 

والتأكيد على النتائج.
الكمبيوتر  علوم  قسم  أن  وأكد 
أول  إعداد  على  يعمل  اجلامعة  في 
 senior„„ ال�  من  فائزين  فريقني 
العاملية  املسابقات  في  للمشاركة 
خالل  م��ن  واحمللية  واالقليمية 
املسابقات  عن  عامة  فكرة  إيصال 
وكيفية عملها، السيما ان اجلامعة 
مشاركتهم  مبصاريف  ستتكفل 

في تلك املسابقات.

ق�سم علوم الكمبيوتر كرم الفائزين بامل�سابقة الربجمية

للعلوم  اخلليج  جامعة  وق��ع��ت   TIMES

الشركة  مع  تعاون  اتفاقية  والتكنولوجيا 
االوفست  برنامج  تدير  التي  االوفست  الوطنية 
املتخصصة  كابيتال  بلنهامي  وشركة  بالكويت 
الطيران  صناعة  أساسيات  على  التدريب  في 
االتفاقية  وتقضي   ، والعمليات  واالستراتيجية 
على التعاون بني اجلامعة والشركتني على توفير 
هذه  لقيام  وادوات  قاعات  من  االمكانيات  كافة 
الدورات باحلرم اجلامعي مبشرف والتي تستمر ملدة 
ستة أشهر بدات مع بداية شهر مايو اجلاري حتى 

نوفمبر 2010 م .
جرت  التي  االتفاقية  توقيع  مراسم  حضر  وقد 
اجلامعي  باحلرم  لالجتماعات  الكبري  بالقاعة 
نائب رئيس جامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا 
روبرت كوك وممثل  البروفسور  االكادميية  للشؤون 
وممثلي  مدوه  مازن  لالوفست  الوطنية  الشركة 
 ، نايت  وان��درو  كاهول  ستيفن  بلنهامي  شركة 
ويعتبر البرنامج ضمن مشروع الطير املقدم من 
شركة رايثيون لدعم موازنة إنشاء شركة جتارية 
محلية للشحن اجلوي „اسنس” من خالل نقل 
االصول من 4 هوكر بيتش كرافت والتي مبوجبها 
باحلرم  الكبرى  املؤمترات  قاعة  في  التدريب  يتم 

اجلامعي في مشرف .
الشركتني  مبمثلي  كوك  روبرت  الدكتور  ورحب 
: نحن بجامعة اخلليج  وبالطالب احلاضرين وقال 
للعلوم والتكنولوجيا ندعم هذا البرنامج ملا له من 
فوائد جمه للدراسني وللجامعة على حد سواء 
مؤسسات  دعم  في  رسالتنا  ضمن  يأتي  وهذا   ،
اجملتمع املدني في كافة اجملاالت العلمية والتدريبية 
على  بالفائدة  بالتالي  تعود  والتي  واالجتماعية 

 12 يغطي  البرنامج  أن  مضيفا   ، ككل  اجملتمع 
موضوعا دراسيا يركز فيه على اساسيات صناعة 
باالستراتيجيات  املتعلقة  املواد  وبعض  الطيران 
والعمليات والقضايا القانونية وسيكون البرنامج 
للعلوم  اخلليج  بجامعة  املهتمني  للطلبة  متاحا 
والتكنولوجيا في االسبوع األول ملساعدتهم على 
اجملال  هذا  لدراسة  وتطلعاتهم  هواياتهم  حتقيق 
احليوي واجلديد وااللتحاق بالبرنامج وسوف يحصل 
الذين أمتوا البرنامج على شهادة الدبلوم في االدارة 
من  املعتمدة  والعمليات  للطيران  االستراتيجية 
معهد  „اياتا“  اجلوي  للنقل  الدولي  االحتاد  قبل 

التدريب والتطوير .
املتوقع  مشاركا   50 تزويد  الي  البرنامج  ويهدف 
تخرجهم بكل املعرفة الالزمة ملواصلة دراستهم 
وتدريبهم للمرحلة التالية وهذا يأتي مع ازدياد ومنو 
قطاع الطيران بالكويت مع تزايد اعداد املرشحني 
والطيران  الدفاع  وزارة  اجملال من  للدراسة في هذا 
واخلطوط  الكويتية  اجلوية  واخلطوط  املدني 
من  وغيرها  اجلوهر  وشركة  واالفكو  الوطنية 

الشركات بالكويت .
ومن اجلدير بالذكر ان شركة بلنهامي كابيتال بارتنرز 
شركة  مع  بالتعاون  التدريبي  البرنامج  ستقدم 
ايرباص واحتاد النقل اجلوي الدولي وكلفورد تشانس 
للمحاماة وهذا البرنامج يأتي ضمن برنامج التوازن 
 42% نسبة  ميثل  والذي  بالكويت  االقتصادي 
والتدريب  للتعليم  املشاريع  موازنة  مجموع  من 
الذي تقدمة مؤسسة البترول الكويتية    لدعم 
الكويت  مستوى  على  املبذولة  واجلهود  املشاريع 
لتدريب وبناء الكوادر البشرية الوطنية باعتبارها 

الركيزة االساسية لبناء الكويت وتطورها .

الوطنية لالوف�ست وبلنهامي وقعتا اأتفاقية 
تعاون مع جامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا

التطوير  مركز  وقع   TIMES

املستمر  والتعليم  املهني 
للعلوم  اخلليج  بجامعة 
لتنفيذ  عقد  والتكنولوجيا 
تعليمي  صيفي  برنامج 
العمليات  لصالح  تثقيفي 
إمياناً  باخلفجي  املشتركة 
اجملتمعي  بدورها  اجلامعة  من 

التنموي.
حسن  الدكتور  أش��ار  وقد   
التطوير  مركز  مدير  الصادي 
املستمر  والتعليم  املهني 
على  ال��ع��ام  وامل��ش��رف   ،
يهدف  البرنامج  أن  البرنامج، 
للفئات  الذاتي  التطوير  إلى 
بني  ويجمع  املبكرة  العمرية 
نفس  في  والترفيه  التعليم 

الوقت ، وتقوم فلسفة العمل في هذا البرنامج علي مزج البرامج 
التدريبية والتعليمية التي سوف يتم تقدميها للطلبة والطالبات 
ببعض البرامج الترفيهية املمتعة والتي تزيد من قابلية الطالب 
املنهجية احلديثة  املعلومة بإستمتاع وهذا ما تؤكده  علي تلقي 
في التعليم والتعلم واملعمول بها في العالم لهذه الفئة العمرية 

والتي تقوم على التعليم من خالل الترفيه.
 وقد صرح عبداهلل الشمري مشرف البرنامج في قسم التدريب 
بالغ األثر  البرنامج سيكون له  أن  بالعمليات املشتركة باخلفجي 
على امللتحقني بالبرنامج وكذلك أسرهم داخل دولة الكويت ، وأنه 
العاملني  أبناء  مع  النشاط  نفس  عقد  سيتم  الفترة  نفس  وفي 
بذلك  لتسجل   ، السعودية  العربية  اململكة  في  املؤسسة  في 
العمليات املشتركة باخلفجي متيزاً اجتماعياً إضافياً إلى خدماتها 

املهنية املتميزة.

جامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا توقع على 
تدريب �سيفي للعمليات امل�سرتكة باخلفجي

بروفسور روبرت كوك يكرم  الطالب الفائز رضا فوزي 

ويكرم د. عماد سعد

د. حسن الصادي
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التي  واالستثمار«  »االقتصاد  ن��دوة  في  احملاضرون  أجمع   TIMES

قانون  واقع وحتديات  والتكنولوجيا حول  للعلوم  اخلليج  نظمتها جامعة 
القطاع  إشراك  أهمية  على  واالستثمار  التنمية  وخطة  اخلصخصة 
اخلاص في املرحلة املقبلة التي يقدم عليها االقتصاد الكويتي بعد اقرار 
تعديل  ضرورة  مع  االقتصادية،  التنمية  خطة  واطالق  اخلصخصة  قانون 
وحتفزها.  املشاريع  هذه  تدعم  التي  الدولة  في  التشريعية   القوانني 
للعلوم  اخلليج  واالستثمار« في جامعة  »االقتصاد  ندوة  في  وقد شارك 
العتيبي  هشام  االسبق  والصناعة  التجارة  وزير  من  كل  والتكنولوجيا 
ومدير  السبيعي  بدر  لالستثمار  الكويتية  شركة  ادارة  مجلس  ورئيس 
عام شركة اجلزيرة للتنمية العقارية نبيلة العنجري والرئيس التنفيذي 
مجلس  رئيس  بحضور  السميط  بدر  »جلوبل«  العاملي  االستثمار  لبيت 
الكويت. في  االعمال  رجال  من  وعدد  احمليالن  الرحمن  عبد  د.   األمناء 

قانون الخصخصة
وايجابياته  اخلصخصة  قانون  عن  احلديث  تناول  املداخلة  من  االول  احملور 
وسلبياته، وقد اعتبر العتيبي في مداخلته أن قانون اخلصخصة الذي صدر 
القطاع  بدخول  اجلميع  طالب  اذ  سنة،   20 بدأ منذ  الذي  للفكر  هو تطوير 
اخلاص في االستثمار في القطاع العام، معتبراً أن اخلصخصة هو مبدأ عاملي 
وليس محليا، في حني أن االقتصاد الكويتي يختلف عن االقتصادات االخرى 
االشتراكية.  نحو  مييل  مبنظور  ضرائب،  ويدفع  يعمل  اخلاص  القطاع   حيث 
الى  القطاع احلكومي  أنتجها  التي  العتيبي على عدم نقل املشاكل  وشدد 
اخلاص  القطاع  على  أن  الى  مشيراً  تسويتها،  منه  والطلب  اخلاص  القطاع 
املرافق اخملصصة.  الى  بالدخول  اجلدد ليتشجعوا   أن يقدم حوافز للخريجني 
هو  اخلصخصة،  قانون  ايجابيات  أكثر  من  أنه  السميط  رأى  جهته،  من 
االنسجام الذي حصل بني السلطتني والذي نتج عنه صدور القانون، اال أنه 
يتواءم  أن  ومنها ضرورة  النواقص،  االخرى تشوبه بعض  القوانني  كغيره من 
مع خطة التنمية، وهو بالشكل الذي صدر فيه ال يحقق هذه امليزة، مشيراً 
الى أن القانون يشكل فرصة حقيقة لالنتقال من اقتصاد ريعي الى اقتصاد 
 حقيقي منتج، كما ان البداية بحد ذاتها أمر جيد وهي أفضل من ال شيء. 
لها  اخلصخصة،  مشاريع  في  االجنبية  املشاركة  أن  على  السميط  وأكد 
ميكن  املشاريع  هذه  بأن  أنفسنا  نوهم  أن  ميكن  وال  حتصى،  وال  تعد  ال  فوائد 
االقتصاد  بيئة  بأن  مضيفاً  احمللية.  الكوادر  على  بالتركيز  فقط  تقام  أن 
صدرت  العاملة  القوانني  ان  اذ  االجنبية،  لالستثمارات  طاردة  هي  الكويتي 
حالياً،  بها  يعمل  يعد  لم  الذي  املصري  القانون  من  مستوردة   1961 عام 
أن  ميكن  ال  أنه  اال  مطلوبة،  مسألة  ذاتها  بحد  اخلصخصة  أن  على  مشدداً 
تكون ناجحة ما لم يوازيها تعديالت على القوانني االخرى القائمة في الوقت 
ثروات الكويت  بأن  الفكرة السائدة  لالبتعاد قدر االمكان عن  نفسه. وداعياً 
مشاركة  هي  اخلصخصة  أن  فكرة  ونشر  اخلصخصة  بواسطة  ستسرق 

باملنافسة  عالقة  لها  أخرى  جوانب  هناك  كما  االقتصاد،  في  وتوزيع  وتنويع 
اجلديدة.  املشاريع  هذه  تستوعب  أن  ميكن  التي  التحتية  البنية  وحتسني 
الدولة.  وأصول  الوطنية  العمالة  حماية  يضمن  اجلديد  القانون  أن  كما 
وشدد السميط على ضرورة تعديل القوانني كافة القوانني املواكبة لقانون 
االجنبي.  لالستثمار  طاردة  غير  الكويتية  البيئة  تصبح  لكي   اخلصخصة 
التنمية  وخطة  اخلصخصة  قانون  بأن  العنجري  تفاءلت  أخرى،  ناحية  من 
االنتظار،  من  طويلة  سنوات  بعد  النور  ترى  بدأت  املشاريع  من  وغيرها 
القوانني. هذه  الخراج  والتشريعية  التنفيذية  السلطتني  بني  اتفاق  بعد 

عدم  سببه  الكويتية  القاعدة  قبل  من  القائم  التشكيك  أن  مضيفًة 
الوعي  تنشر  لم  احلكومة  أن  اذ  املشروع.  لهذا  الكويتي  الشارع  جهوزية 
اقرار  عند  االخرى  الدول  في  يحصل  ما  غرار  على  اقراره  قبل  حوله  الكافي 
الكويتي  الشعب  أغلبية  ان  العنجري  واعتبرت  كهذه.  مهمة  قوانني 
املعارضني  أن  هي  دائماً  واملشكلة  وسلبياته،  القانون  ايجابيات  تعرف  ال 
الناس.  الى  أسرع  يصل  صوتهم  ألن  الغالبون،  هم  العالية  االصوات   وذوي 
قانون  اق��رار  في  احلكومة  تفوز  االول��ى،  للمرة  أنه  العنجري  واعتبرت 
أي  ميلكون  ال  ألن  املعارضني  ارتباك  مبقابل  التنمية  وخطة  اخلصخصة 
للتنمية  خطة  وضع  ض��رورة  على  مشددًة  املشروعني.  لهذين  بدائل 
القانون.  هذا  الستقبال  مهيأة  وتكون  املشروعني،  هذين  تواكب   البشرية 
أما السبيعي فتساءل في مداخلته، ما اذا كان اجلهاز االداري القائم أو مجلس 
الوزراء ميلك اخللفية االقتصادية الكاملة للنهوض ببرنامج مماثل، مستشهداً 
السابقة  الوزراء  رئيس  أنشأت  يوم  اخلصخصة،  في  البريطانية  بالتجربة 
اجملال،  ذا خبرة طويلة في هذا  احلكومة  تاتشر جهازا متكامال من  مارغريت 
وذا رؤية اقتصادية متفائلة، مشيراً ألى أن جناح املشروع في الكويت يتطلب 
املريحة  النقطة  بأن  ومضيفاً  الالزمة.  باخلبرات  اجملهز  الفريق  هذا  اكتمال 
انتقالية للتنمية البشرية ولتغيير مفهوم  انه مرحلة  القانون، هو  في هذا 
الشخصية الكويتية بعد الرفاهية الزائدة التي عاشتها هذه الشخصية. 

 خطة التنمية ودور القطاع الخاص
احملور الثاني من ندوة »استثمر« تناول التعليق على خطة التنمية ودور 
القطاع اخلاص فيها، وقد بدأت العنجري بالقول ان النقطة االيجابية 
االولى في هذه اخلطة هي وجودها بحد ذاته، بعد ان غابت هذه اخلطة 

عن مسار الدولة لفترة طويلة. مشيرًة الى أنها خطة طموحة والكويت 
بحاجة اليها بعد سنوات طويلة من االنتظار والدوران في املوقع نفسه. 
معتبرة ان الكرة اليوم تصب في ملعب الدولة التي حصلت على الدعم 

الكامل للخروج مبشاريع العام املقبل كأبعد تقدير، ومشددًة على أن 
مصداقية الكويت هي االساس اليوم وهي على احملك بعد أن باتت هذه 

املصداقية محط أنظار اجملتمع الدولي خصوصاً بعد عرقلة وايقاف 
الكثير من املشاريع ومنها مشاريع بوبيان واملصفاة الرابعة و»الداو« 

 وغيرها. 

أما ما اذا كان القطاع اخلاص قادر على مواكبة خطة التنمية، أكد 
السبيعي أن القطاع اخلاص قادر على تسلم مشاريع خطة التنمية 

 بالكامل وهو أكفأ من القطاع احلكومي في هذا اجملال. 
أما العتيبي، فرأى أنه اذا دخلت خطة التنمية في نفق اللجان »فعليكم 
السالم«، مثنياً على اجلدية التي يتمتع بها املسؤول االول عن اخلطة وهو 

الشيخ أحمد الفهد، الذي صرح بأنه سيحاسب كل من يشكل عقبة 
 في طريق تنفيذ اخلطة من اجلهاز احلكومي. 

االستثمار
رأت  وقد  االستثمار،  عن  للحديث  خصص  الندوة  في  الثالث  احملور 
وعبر  الشباب  شريحة  مع  ستكون  االستثمار  انطالقة  أن  العنجري 
اخلاص  القطاع  أن  معتبرًة  احلكومي،  القطاع  عن  لالبتعاد  دفعهم 
مشاريع  أساس  ستكون  التي  الصغيرة  املشاريع  نحو  اليوم  يتجه 
الى  لالنتقال  والرافد  للنجاح  أساسية  ركيزة  وهي  اخلاص،  القطاع 
اقتصاد حقيقي.  الى  الدولة  اقتصاد  التي ستحول  املتوسطة   املشاريع 
أمام  تقف  واضحة،  تشريعية  معوقات  هناك  أن  السبيعي  رأى  باملقابل 
االستثمار في الكويت ومنها غياب أنظمة احلوكمة في الشركات التي ال 
تزال على مستوى متدن وبحاجة للتطوير، باالضافة لغياب التشريعات التي 
جتذب االستثمارات االجنبية واحمللية، كما أن هيئة سوق املال لم تقم بدور 
رئيسي بعد وان كانت بدأت فهي بحاجة للسرعة. مضيفاً بأن سوق العمل 
الكويتي، هو من أسوأ االسواق في العالم، كما أن شركات االستثمار ال تزال 
 تفتقر لالبداع وابتكار أشياء جديدة تدفع باملستثمرين للمجيء الى الكويت. 
االستثمار  شركات  ان  بالقول  السبيعي  على  السميط  رد  جهته،  من 
داعياً  وعاملياً  اقليمياً  الكويت  تسويق  استطاعت  وقد  مبدعة  الكويتية 

للتفاؤل باملناخ االستثماري في الكويت.

العتيبي : اخل�سخ�سة تطوير للفكر و مبداأ عاملي 
ال�سميط : ايجابيات اخل�سخ�سة هو الإن�سجام بني ال�سلطتني 
العنجري : اقرار اخل�سخ�سة وخطة التنمية اأربك املعار�سني

ال�سبيعي : النقطة املريحة يف هذا القانون، هو انه مرحلة انتقالية للتنمية

احملاضرون في الندوة

د. عبد الرحمن احمليالن والسفير السوداني في الندوة

اأجمعوا على اأن القطاع اخلا�س هو اكفاأ لتطبيق اخل�سخ�سة
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للعلوم  اخلليج  جامعة  في  انطلقت   TIMES

التابع  »استثمر«  برنامج  فعاليات  والتكنولوجيا 
احمللي  االستثمار  لتشجيع  الوطني  للمشروع 
بعنوان  األولى  الشبابية  الندوة  باقامة  »استثمر« 
»جتربتي« ، حيث استعرض خاللها عدد من الشباب 
جتاربهم  الصغيرة  املشاريع  أصحاب  من  الكويتي 
هذه  في  حققوها  التي  والنجاحات  الشأن،  هذا  في 
املشاريع، وذلك بهدف إطالع الشباب على تلك التجارب 
 واالستفادة منها في مستقبلهم وحياتهم العملية. 
 salad boutique وفي هذا اإلطار حتدثت مؤسس مشروع
غدير خليل خاجة، عن جتربتها قائلة »حققنا النجاح 
باملثابرة والعمل واملغامرة، حيث حتدينا كل الصعوبات، 
 واخترنا مبدأ نكون أو ال نكون أي أن ننجح أو أن نفشل«. 
يناير  في  مشروعنا  افتتاح  منذ   « وأض��اف��ت 
في  غيرنا  عن  متميزين  نكون  أن  حرصنا   2009
الكويتي  السوق  بدراسة  قمنا  حيث  اجمل��ال،  هذا 
وقمنا  الكويتي،  امل��واط��ن  يحتاجه  وم��ا  جيدا 
االنتباه«. جتذب  مختلفة  تسويقية  طرق   بابتكار 
متكنوا  أنهم  خاجة  أوضحت   salad boutique وعن 
بأنواعها  السلطة  من  طبقا   80 من  أكثر  عمل  من 
نقوم  أن  وهو   gift salad بعمل  متيزنا  كما  اخملتلفة، 
إلى  مشيرة  هدايا،  شكل  على  السلطة  بتقدمي 
السلطة  باعتبار  الناس  إلقناع  أيضا  يسعون  أنهم 
خاصة  أنواع  ابتكار  خالل  من  وذلك  رئيسيا،  طبقا 
القيام  إلى  ذاته  الوقت  في  الفتة  السلطة،  من 
السعودية  مثل  خليجية  بلدان  في  شراكات  بعمل 
بلدان  في  مشاريع  أربعة  إلى  إضافة  والبحرين، 

 عربية أخرى وذلك سعيا منها للوصول إلى العاملية. 
واجهت  التي  والصعوبات  املشاكل  ع��ن  أم��ا 
الصعوبات  تلك  أبرز  أن  خاجة  بينت  مشروعها، 
لعمل  امل��ن��اس��ب  ال��ع��ق��ار  إي��ج��اد  ف��ي  متثلت 
أسعاره.  في  الكبير  االرتفاع  عن  فضال   املشروع، 
ومن جانبه، أكد مدير عام شركة اجناز لالستشارات 
مشروع  أن  الرشيدي  بشير  الرحمن  عبد  والتدريب 
»استثمر« هو مشروع وطني رائد يشجع ويدفع الشباب 
الكويتي على اإلجناز والعمل، مشيرا إلى أن أي مشروع 
يقدمه الشباب إمنا يعبر عن مدى حبهم للكويت كما 
النجاح.  يولد لديهم روحا طموحة تبحث دائما عن 
الندوة  هذه  في  حديثه  خالل  الرشيدي  وأوض��ح 
الطموح  للشباب  رسالة  يحمل  أنه  الشبابية، 
من  هم  أنهم  فكرة  وت��زرع  احلماس،  فيهم  تبعث 
خالل  من  وذلك  والتغيير،  والنجاح  اإلجناز  يصنعون 
إلى  الفتا  واالجتهاد،  والعمل  والتدريب  التعليم 
ومتميزا.  وجريئا  سباقا  الشباب  يكون  أن   ضرورة 
الشركة  أن  الرشيدي  بني  اجن��از  شركة  وح��ول 
من  كثير  في  لها  عمالء  تكسب  أن  استطاعت 
وفي  لالتصاالت  زين  شركة  أبرزها  وكان  القطاعات 
والسعودية  الكويت  من  كل  في  املنتشرة  أفرعها 
واألردن والسودان، حيث هناك اجناز من خالل برامجها 
وذلك  املوظفني  عقلية  تبديل  على  بالعمل  ودوراتها 
لدفعهم ملزيد من اإلنتاج والعمل واإلبداع، من خالل 
وسلوكهم  حياتهم  منط  في  التغيير  كلمات  بث 
اإلنسان  أن  مبدأ  من  انطالقا  وذلك  وتصرفاتهم، 
مشروع  مؤسس  أما  والنجاح.  اإلجن��از  مصدر  هو 

هنادي   ،ACANTHE school of etiquette & protocol
رياض خزعل، فقد أثنت في حديثها خالل الندوة، على 
مشروع استثمر معتبرة أنه يقدم حافزا ودافعا مهما 
االستثمار.  مجال  في  لتشجيعه  الكويتي   للشباب 
في  مشروعها  تأسيس  أن  إلى  خزعل  وأش��ارت 
املستوى  على  رائدا  يعتبر  والذي  البروتوكول  مجال 
والديها  قبل  من  وتشجيع  بدعم  كان  إمنا  احمللي، 
اإليتيكيت  عالم  إدخال  بهدف  وذلك  البداية،  في 
الكويت.  إل��ى  أك��ادمي��ي  بشكل   وال��ب��روت��وك��ول 
أن  خزعل  بينت  املشروع،  هذا  في  انطالقها  وعن 
كانت  بها  قامت  أساسية  أقسام  أربعة  هناك 
سببا في جناح هذا العمل، وهي أوال اختيار الشريك 
أول  تعتبر  اخلطوة  هذه  أن  أكدت  حيث  املناسب، 
مفاتيح النجاح ألي مشروع، أما القسم الثاني فهو 
قاموا  أنهم  موضحة  السليم،  املالي  التخطيط 
له،  املقررة  وامليزانية  للمشروع  جدوى  دراسة  بعمل 
تنطلق  كي  املدرسة  حتتاجه  ما  كل  بتفصيل  وذلك 
فقد  الثالث،  للقسم  وبالنسبة  عملها،  وتواصل 
من  هو  للمشروع  املناسب  املكان  اختيار  أن  اعتبرت 
آخر  أما  النجاح،  لضمان  كذلك  املهمة  اخلطوات 
ال�  أسمته  ما  أو  االسم  اختيار  فهو  األقسام  لك 
باملشروع.  اخلاصة  التجارية  العالمة  أي   »Brand« 
تلك  خالل  من  تسعى  بأنها  حديثها  خزعل  وختمت 
نشر  في  متقدم  مستوى  إلى  للوصول  األكادميية 
مفهوم اإليتيكيت بشكل علمي ومدروس عبر الدورات 
املقدمة للطلبة، مشددة في الوقت ذاته على أهمية 
استخدام وسائل االتصال والعالقات العامة واإلعالن 

هادف.  شبابي  مشروع  أي  واستمرار  جناح   لضمان 
ومن جهته، ختم مؤسس مشروعي Kuwait e shop و 
Mini delights املهندس عبد اهلل اخلنجي، احلديث في 
هذه الندوة الشبابية، باسعتراض أبرز عوامل النجاح 
التي ساهمت في تطور مشاريعه اخلاصة، حيث بني 
على  وعزمم  الشباب  إصرار  هو  العوامل  هذه  أهم  أن 
حياتهم. في  األولى  املراتب  إلى  والتقدم   التفوق 

وأوضح اخلنجي أيضا أن التميز في اختيار نوعية املشروع 
النجاح له، مشددا في  أبرز عوامل  يعتبر كذلك من 
الوقت ذاته على أهمية أن يتحلى الشباب بروح املغامرة 
والتحدي، مؤكدا أنه يحاول من خالل هذه الندوة إلى 
لتكون  جتربته  شرح  عبر  بقوة  الشباب  مساعدة 
املستقبل. في  لهم  اآلفاق  فتح  في  يساهم   منوذجا 
األساسية  وظيفته  عن  تخلى  أنه  اخلنجي  وبني 
أن يكون له عمل حر  كمهندس للطيران في سبيل 
طموح  تقيد  الوظيفة  أن  معتبرا  وحده،  به  وخاص 
القى  أنه  إلى  الفتا  ابداعاتهم،  من  وحتد  الشباب 
اعتراضا في البداية من قبل األهل، إال أن إصراره على 
إنشاء مشروع خاص به كان دافعا مهما لكي يثبت 
للجميع أنه قادر على النجاح واإلبداع، مشيرا كذلك 
إلى أنه بدأ عمله بشكل متواضع وبسيط، حيث بدأ 
ومن  ألهله  يصنعها  كان  التي  للحلويات  بالتسويق 
انتهى  أن  إلى  منه،  املقربني  والناس  ألصدقائه  ثم 
ومن  التعاونية  اخلالدية  جمعية  في  له  فرع  بافتتاح 
متعددة  مناطق  في  األخرى  األفرع  من  مجموعة  ثم 

في الكويت.

»ا�ستثمر« اأطلق الندوة ال�سبابية الأولى »جتربتي«
زرعوا فكرة �سناعة الإجناز والنجاح والتغيري

رنا
خبا

أ

اإلع��الم  قسم  نظم   TIMES

للعلوم  اخل��ل��ي��ج  بجامعة 
عرض   )GUST( والتكنولوجيا 
الذي  و   )SHOWREEL 2010(
العروض  من  مجموعة  تضمن 
إخراجها  و  بتنفيذها  قام  التي 
طالب و طالبات التخصص والتي 

تنوعت بني إعالنات ترويجية
و افالم قصيرة و مواد تلفزيونية 

نالت إعجاب اجلميع.
حتدث في بداية إفتتاح االمسية 

قسم  من  إبراهيم  الدين  د.عالء 
فكرة  حول  باجلامعة  اإلع��الم 
إقامة مثل هذا امللتقى الذي جمع 
إلتحقوا  الذين  الطلبة  أعمال 
بالقسم و قاموا بدراسة مقررات 
اإلنتاج التلفزيوني و إنها خطوة 
تأتي لتقدمي جهود هؤالء الطلبة 

و تشجيعهم على اإلبداع
و إلحتضان مواهبهم اإلعالمية، 
يقام  احلدث  هذا  مثل  أن  مبيناً 
الشكر  و موجهاً   ، األولى  للمرة 

على  الطلبة  جلميع  العميق 
بذلوها من  التي  الكبيرة  اجلهود 
أجل تنفيذ و تصوير و إنتاج مثل 
التي  التلفزيونية  االعمال  هذه 

أشرف عليها أساتذة املقرر
و قسم اإلعالم باجلامعة و مشيداً 
و  العامة  العالقات  بجهود مدير 
اإلعالم باجلامعة د.مسعود اسد 

و د.كلود ماركوس.
اإلعالم  أستاذة  بينت  بدورها 
د.كلود ماركوس أن األعمال التي 

جمعت ليتم عرضها في أمسية 
 SHOWREEL( العروض التلفزيونية
بني  كبير  تنوع  إحتوت   )2010
بكاميرات  نفذت  التي  امل��واد 
تلك  و  عالية  جودة  ذات  رقمية 
التي مت إدخال املؤثرات و اجلرافيك 
في تنفيذها أظهرت مدى اجلرأة 
و اإلبداع الذي يتمتع به الطلبة 
الذين عملوا لساعات طويله في 
كتابة نصوص و مشاهد األفالم 
بني  و  أخرجوها  التي  القصيرة 

بشكل  ظهرت  التي  اإلعالنات 
إحترافي كبير.

ب��ع��د ذل���ك ب���دأت ال��ع��روض 
التلفزيونية لألعمال التي نفذها 
التي تنوعت بني أفالم  و  الطلبة 
إعالنات  بني  و  قصيرة  روائية 
متيز  و   ، وثائقي  فيلم  و  ترويجية 
بشكل كبير جهود طلبة تكررت 
أسمائهم و ظهرت ملساتهم في 
معظم االعمال املصورة و بشكل 
مميز مثل مروة معرفي و محمود 

بوخمسني  عبدالعزيز  و  كنعان 
بشار  و  الشيتان  عبدالعزيز  و 
و  الصباح  شيخة  و  عبداحلميد 
و  العصفور  في  و  اخمللد  يوسف 

بشار عبداحلميد و غيرهم.
لفتت  التي  العروض  بني  من  و 
فكرة  يحاكي  كان عمل  اإلنتباه 
برنامج )َك�نز( التلفزيوني الذي 
تلفزيون  شاشة  على  يعرض 
الوطن قدم بطريقة مرحة القت 

إستحسان احلضور.

)2010 GUST SHOWREEL( اإبداعات طالبية مميزة يف

GUST د.عالء الدين اإبراهيم : نهتم باملواهب الإعالمية يف

أعضاء هيئة التدريس وطلبة اإلعالم
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في خضم التطور الذي يشهده العالم يوما بعد يوم في مجال تقنيات 
واآليفون،  بيري،  „البالك  اجهزة  اجتاحت  احلديثة،  واالتصاالت  الكمبيوتر 
الشباب  بني  شراءها  نسبة  وارتفعت  احمللية،  أسواقنا  واآليباد“  واآليبود، 
من مثقفني ومراهقني، وامتازت هذه التقنيات بخدمة االنترنت التي تفتح 
الباب مبصراعيه على خدمة الدردشة واملواقع االجتماعية، باإلضافة إلى 
الكتب االلكترونية، السيما بعد طرح شركة أبل لكمبيوتر „آيباد“ الذي 

أعطى دفعة قوية ملبيعات الكتب االلكترونية.
TIMES حاورت عدد من األساتذة والطلبة ملعرفة مدى تفاعلهم مع هذه 

التقنيات احلديثة، ومدى رضاهم عن استخدام الشباب لهذه التقنيات، 
بشكل  وللطلبة  عام  بشكل  للشباب  األجهزة  هذه  أضافته  الذي  وما 
األجهزة،  هذه  مثل  استخدام  صاحبت  سلبيات  أي  هناك  وهل  خاص، 
ومدى أثرها على حياتهم الشخصية أو على أبنائهم أو ممن حولهم من 

األصدقاء فكان هذا احلوار:- 
إنني  الغالفي  أحمد  د.  اخلليج  بجامعة  احملاسبة  قسم  في  دكتور  قال 
عشت جتربة تقنيات االتصاالت احلديثة مع أبنائي، حيث في البداية شهدت 
أحلاحا منهم على شراء البالك بيري واآليفون حتى يتماثلوا مع أقرانهم 
ممن هم في اجلامعات، وبعد شرائي لهم أحد هذه األجهزة الحظت بعد 
فترة من الزمن أنهم امتلكوا عاملا آخر بعيدا عن مستقبلهم الدراسي، 
وقريبا من األهمال والتفاهات الشبابية مثل ال�“Chating“ الذي ضيع من 

ساعاتهم الكثير دون فائدة ونفع سوى نشر اإلشاعات أو سب
و شتم اآلخرين.

وذكر إن الهدف الرئيسي من هذه األجهزة يكمن في أنها وسيلة اتصال ال 
أكثر، إال أنها أصبحت توفر أكثر من ميزة مثل „املاسنجر“ الذي يشغل 
الشباب عن الشرح في الفصول الدراسية، متسائال ما هي الفائدة من 
وجود تقنية الكاميرا واالتصال في جهاز واحد، السيما إن بعض الشباب 
التقاط  يستخدمها بطريقة خاطئة بتصوير أشخاص غير راضني على 

صور لهم.
الدراسي  الذي يحضرون فصله  أن بعض الطلبة  إلى  ولفت د. الغالفي 
وانتباهه في  انتبائهم  والشات مما يشتت  بالرد على االميالت  ينشغلون 
الفصل، مما تسبب ذلك باتخاذ قرار طردهم، مضيفا إنني أمتنى من إدارة أي 
جامعة أو أي مدرسة مبنع إدخال مثل هذه التقنيات إلى الفصول الدراسية، 

باإلضافة إلى وضع مخازن الغراض الطلبة الشخصية „لوكرات“.
ومن جانب آخر جاءت آراء الطلبة متباينة ما بني الرفض والقبول لتقنيات 
االتصال احلديثة، حيث رأى البعض انها آفة نزلت بهم، واعتبروها مضيعة 
اآلخرين،  اإلشعاعات وشتم  لنشر  الضعيفة  للنفوس  وملجأ  ألوقاتهم، 

وأما الطرف اآلخر من الشباب وجدها تقنية ممتعة وتشغل وقت الفراغ، 
ووسيلة للتعرف على أكبر عدد من األصدقاء. 

حيث  مميزات،  من  حتمله  وما  التقنيات  بهذه  الظفيري  عادل  أشاد  بدوره 
االستستقاء  عملية  في  واألساتذة  الطلبة  من  العديد  على  سهلت 
والبحث عن املعلومات، ومشاهدة مقاطع الفيديو التعليمية، منتقدا في 
الوقت نفسه استخدام بعض الشباب بصورة دائمة في مواقع الدردشة 

أو املتعة بدال من القراءة والتعلم.
وأشارالظفيري إلى أن السلبيات واإليجابيات ال تتوقف على األجهزة، وإمنا 
على مستخدمي األجهزة، فاملفرط في استخدام هذه األجهزة ستشكل 
له عائقا كبيرا في عملية التواصل والتعامل املباشر مع اآلخرين، بدءا من 
املراهقني  مراقبة  أن البد من  دون شعور، مشددا  بالنفس  الثقة  فقدانه 

بحذر بعد اقتنائهم مثل هذه األجهزة.   
من  احلديثة  التقنيات  لهذه  إن  اجلاسم  عثمان  الطالب  بني  جانبه  ومن 
البالك بيري واآلي فون وقع كبير على حياتنا اليومية عن طريق تسهيل 
االتصال باجملتمع احمليط أو الدولي، إال أن بعض الشباب ولألسف يستخدم 
مثل هذه التقنيات بصورة سلبية ميكنها أن تسبب الكثير من اخلالفات 

بني األصدقاء.
وأوضح أن هناك جوانب سلبية للبالك بيري واألي فون، إال أن باملقابل لها 
جوانب ايجابية عديدة منها التسهيل على أي طالب جامعي في البحث 
بلغتنا  اجنبية  كلمة  مرادف  معنى  عن  البحث  أو  معينة  معلومة  عن 
أثناء قيادته للسيارة، مما  البعض باستخدامه  العربية، في حني أنشغل 
سبب لهم حوادث أليمة أودت بالبعض إلى املوت أو إلى اصابات خطيرة.

التي  اخلدمات  من  العديد  هناك  إن  العيسى  علي  أوضح  جانبه  ومن 
تعتبرسالح ذو حدين مثل خدمة „BBM” اخلاصة بجهاز البالك بيري، التي 
تعتبر قناة اتصال للتعرف على أشخاص وأصدقاء من مختلف البلدان، 
إلى جانب التواصل مع األهل املسافرين إلى اخلارج بتكلفة قليلة قياسا 

بالتكلفة العالية لالتصال الدولي.
هذه التقنية تغني عن الذهاب  أن  أكد   ، القراءة  وحول أثر ال�ipod  على 
إيجاد  الباحثني  على  يسهل  كما   ، الوقت  من  الكثير  وحتفظ  للمكاتب 

املعلومة في وقت قياسي.
 بدوره أكدت الطالبة مرمي محمد مدى رضاها عن كيفية استخدام بعض 
كونها  وذلك  االلكترونية،  االجهزة  من  احلديثة  التقنيات  لهذه  الشباب 
طريق بسيط وسهل للتواصل مع اآلخرين في أي وقت تشاء، باإلضافة 
إلى نشوء صداقات جديدة مع اناس من مختلف البيئات والثقافات في 

كل دقيقة. 

وعزت مرمي توجه الشباب لالشتراك ببعض اخلدمات في البالك بيري واألي 
فون إلى املوضة املسيطرة على عقول الشباب خالل الفترة احلالية، مبينة 

أن ليس لهذه األجهزة أي أثر سلبي على يومياتها اخلاصة.
بيري  للبالك  شرائه  إن  إلى  املطيري  عبداهلل  الطالب  لفت  وب��دوره 
أنها سبيل  مبينا  املوضة،  ملواكبة  جاء  التقنيات  هذه  ملثل  واستخدامه 
مستاءا  لي،  بالنسبة  احلياة  في  وجودها  مثل  وعدمها  غير،  ال  للمتعة 
تبادل مقاطع األفالم  الشباب من خالل  من االستخدام السلبي لبعض 

اإلباحية.
واخلدمات  التقنيات  هذه  حوله يستغلون  ممن  الشباب  بعض  إن  وأفاد 
للتعرف على اجلنس الناعم، ويعلنون التنافس على من يتعرف على أكبر 
بأدنى  الشعور  دون  وشتمهم  باآلخرين  االستهزاء  أو  الفتيات،  من  عدد 

مسؤولية. 
ومن جانبه نوه الطالب حسن اخلالدي أن أجهزة االتصاالت احلديثة أصبحت 
مأوى للتشهير في الناس ونشر اإلشاعات، مما إساء إلى سمعة العديد 
أن هذه األجهزة  و دون قصد، معترضا على فكرة  من األشخاص بقصد 
تعزل عن العالم احمليط، السيما أن بها برامج تساعد على االتصال الدائم 

مع اآلخرين.
وقت  وملء  وقته،  تنظيم  على  ساعدت  التقنيات  هذه  أن  اخلالدي  وذكر 
العبادات  أداء  عن  تشغله  التي  اإلدم��ان  حد  إلى  ليس  ولكن  فراغه، 
من  الوقت  توفر  ومستقبله الدراسي ، مؤكدا أن تقنية ال�ipod احلديثة 
عبر شاشة  العالم  في  املوجودة  االلكترونية  الكتب  إتاحة جميع  خالل 

صغيرة.
واآليفون تتوقف  بيري  البالك  أن استخدام أجهزة  رأت رهام فالح  بدورها 
األجهزة  هذه  فتجد  للخدمات،  استغالله  وطريقة  مستخدمها  على 
تشكل صورا إيجابية كإبقاء مستخدميه على اتصال مع اآلخرين ، وأما 
لفترات طويلة،  األجهزة  استعمالهم هذه  تتولد عند  السلبية  الصورة 
فتكرس لديهم العزلة وإضعاف بصرهم، وقدرتهم في التخاطب املباشر 

مع اآلخرين.
ومن جانبه أملح علي أسباع إلى عدم رضاه على اجهزة االتصال احلديثة، 
وذلك الشغالها مستخدميها عن مشاغله األساسية في احلياة ، وقضاء 
األجهزة  هذه  على  إدمانه  في  يسبب  مما  استخدامه  في  طويلة  فترات 
التقنيات  هذه  إن  إلى  الفتا  واألصدقاء،  الشباب  من  حوله  من  فينسى 
الكتب  قراءة  وتعزز هجر  احملاضرات،  أوقات  األفكار، وخاصة خالل  تشتت 

واالستفادة من املعلومة كاملة من مصدرها األساسي. 
    

الغالفي : بع�س طالبنا ين�سغلون بالرد على „املا�سنجر“ اأثناء املحا�سرات 
حلمي : ال�سلبيات والإيجابيات ل تتوقف على الأجهزة واإمنا على م�ستخدميها 

اجلا�سم : ان�سغال ال�سباب بالبالك بريي اأثناء القيادة �سبب حوادث األيمة 
مرمي : خدمات البالك بريي والأي فون ك�سفت معامل كثرية من الثقافات 

حتقيق : يوسف اخلالدي 

علي اسباععثمان الجاسمعلي العيسىعادل الشمريد. أحمد الغالفي

اأجهزة الت�سالت احلديثة �سالح ذو حدين بني يدي �سبابنا
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TIMES اختلفت وجهات نظر املشاركون في ندوة “اخلصخصة” التي 

أقامتها رابطة جامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا على مسرح اجلامعة 
حول أهمية قانون اخلصخصة ، وماهية مواده التي خرجت به 

بعد املداولة الثانية من مجلس األمة، وانقسمت 
صياغة  أن  البراك  مسلم  األمة  مجلس  في  النائب  قال 
كانت  األولى  املداولة  في  للخصخصة  التخطيط  قانون 
أن  يعقل  هل  متسائال  ظله،  في  البلد   ستعيشها  كارثة 
اخلدمية  القطاعات  كل  ملكية  نقل  في  التخصيص  يكون 
واالقتصادية من القطاع العام إلى اخلاص والذي كان واضحا 

في املداولة األولى ، وبشكل اخف في املداولة الثانية.
وبني البراك أن احلكومات البرملانية املنتخبة في دول العالم هي 
التي تعطي نوع من االطمئنان عندما متلك عملية اإلشراف 
على قانون التخصيص، إال أن حكومتنا غبر مؤمتنة وغير قادرة 
تقييم  في  ستتخاذل  أنها  مبينا  املتنفذين،  مواجهة  على 
األصول، السيما أنه أصبحت في دولتنا مشاركة فعلية بني 

التجار  بعض  خالل  من  إال  املشاريع  بعض  تتحرك  وال  والتجارة،  احلكم 
املرتبطني مباشرة ببعض أصحاب القرار.

وأشار إلى عدم شعوره باإلطمئنان إطالقا اجتاه اشراف احلكومة على عملية 
التخصيص، السيما إنه كانت هناك محاولة في املداولة األولى لتمرير بعض 
“ال يجور  املواد التي كانت تثير مخاوفنا، خصوصا في املادة التي جاءت ب� 
تخصيص التعليم والصحة إال بقانون” الذي يعتبر مخالفا للمادة 152 في 

الدستور ، إال انه مت تداركها بشكل اخف في املداولة الثانية.
وأوضح أن التشكيك باحلكومة ناجت عن جتارب سابقة من تقييم اخلطوط 
اجلوية الكويتية بعد التخلي عن الديون املتعلقة بقطع الغيار، إلى جانب 
االستغناء عن أرض ذات موقع ممتاز في الكويت تابعة للخطوط، االمر الذي 

أدى إلى التشكيك في كيفية تقييمها للمصافي النفطية، كما أن هناك 
جانب اقتصادي مينع بعض املستثمرين من االجتاه إلى هذه املصافي في 
اعتمادها على النفط الذي ميلكه بشكل رسمي الدولة، 
واالنخفاض،  لالرتفاع  النفط  سعر  قابلية  إلى  باإلضافة 

ولكن في ظل هذه احلكومة كل شيء متوقع.
التعديل  جاء  نواب  قبل  من  عدة  اقتراحات  بعد  إن  وأكد 
بعدم جواز تخصيص إنتاج النفط والغاز، ومصافي النفط 
والصحة والتعليم ، مبينا انه لوال احلراك السياسي في 
االطراف  مع  احلوارات  جانب  إلى  حي،  شعب  وجود  ظل 

فيما  االدنى  احلد  إلى  وصلنا  ملا  النيابية، 
يتعلق بهذا القانون املؤثر .

يتعق  فيما  القانون  من  تخوفه  وأب��دى 
بعد  للطلبة  الوظيفي  باملستقبل 
على  القدرة  لدينا  أن  حني  في  تخرجهم، 
تاهيل  إلعادة  مواقع  بفتح  احلكومة  إلزام 
الشباب  بأن  الشك  نظرة  من  لديهم  ملا  وذلك  الكويتيني، 
قادرة  حكومة  هناك  كانت  لو  أنه  إال  منتج،  غير  الكويتي 

على التاهيل والتدريب ملا فقدت بالشباب بهذه الصورة.
حول  احلاصل  اللقط  سبب  ان  فقال  الغامن  مرزوق  النائب  أما 
من  الكثير  قراءة  عدم  بسبب  الكويت  في  اخلصخصة  قانون 
التي  الشعارات  إلى  واستمعوا  القانون،  واملواطنات  املواطنني 
لم تعبر عن حقيقته، مؤكدا إننا في الوقت احلالي نعيش في 
ركن التاريخ ونرفض كل جديد، في حني أننا ال نريد أن ننخدع 

إلى  يؤدي  ما  ووفق   ، املنطق  وفق  األمور  نقيم  أن  نريد  وإمنا  جديد،  ببريق كل 
املصلحة العامة بدءا من وضعنا احلالي.

وأضاف إن اخلصخصة هي وسيلة حلل املشكلة االقتصادية التي نعيشها 
اآلن، والتي تتحدث عنها االرقام، حيث تتلخص في صحفتني من امليزانية 
العامة للدولة، فأما الصفحة األولى التي تتحدث عن االيرادات تشيرا إلى 
بعد عام حتى  عام  تتزايد  العامة  اإليرادات  النفطية من  االيرادات  نسبة 

أصبحت 94.8، مما يشير إلى سيرنا في اإلجتاه اخلطأ.
وأردف اما الصفحة األخرى تتحدث عن املصروفات وخصوصا املرتبات، ففي 
و  مليارات  إلى خمس  وازدادت  دينار  عام 2001 كانت ملياربن و 500 ألف 
700 الف أي أن معدل ارتفاع الرواتب واالجور وصل إلى 16.8 سنويا، في 
منخفضة عن الدول اجملاورة، كما  حني أن االنفاق االستثماري 9 %، وهي 
أن االستثمارات االجنبية في الكويت ال تتعدى 250 مليون 
إلى  وأدى  األخرى،  بالدول  مقارنة  قليلة  نسبة  وهي  دينار، 

فرص عمل ضئيلة .
وذكر الغامن أن وضعنا احلالي ليس وضعا سليما، مما يوجب 
بزيادة  نطالب  فقط  أو  ساكنني  نقف  ال  ان  كنواب  علينا 
رواتب وكوادر فقط، بل علينا إيجاد حل جذري حلل مشاكلنا 
الدول  من  العديد  في  أن  السيما  اخلصخصة،  خالل  من 

ومبختلف انظمتها جتد لديها نظام اخلصخصة .
تكون  أن  إلى  يسعى  الدستور  جلنة  ومحاور  دستورنا  ان  وبني 
الكويت دولة رأسمالية غير متطفرة من خالل إيجاد اقثصاد عن 
طريق خلق توازن بني القطاع اخلاص والعام، في حني خالل وضعنا 
احلالي القطاع العام يهيمن على معظم خدمات الدولة، مما يدل 
على أن دولتنا اشتراكية ال ينافسنا على ذلك إال كوريا الشمالية 
االقتصادي،  وضعنا  لتعديل  أتت  إذا  باخلصصة  مرحبا  وأوروبا، 
الواقع  الظلم  في  املتمثل  الدولة  قطاعات  في  املستشري  اإلعوجاج  ولتعديل 

على الكفاءات.

الرباك : قانون اخل�سخ�سة يف مداولتها الأولى كارثية 
اخل�س�سخة بني الرف�س والقبول بني الرباك والغامن

الغامن : اخل�سخ�سة و�سيلة حلل امل�سكلة القت�سادية 

البراك : قابلية 
ارتفاع السعر 

وانخفاضه يحول 
بين المصافي 

الغانم : تتلخص والتجار
مشكلتنا االقتصادية 

في اإليرادات 
والمصروفات 

القطاع العام يهيمن 
على معظم خدمات 

الدولة 

الزنكي

رنا
خبا

أ

الغامن والبراك في املناظرة

متابعة وإنصاتجانب من احلضور
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اخلاصني، واالعالن عن طريق املواقع 
والفيديو  والبلوقس،  جوجل،  مثل 
مييز  وم��ا  اليوتيوب،  طريق  عن 
تواصل  هو  االنترنت  في  التسويق 

واستمرارية الدعاية.
هل التسويق عبر االنترنت 

اكثر تأثيرا من التقليدي؟
واخلدمة،  املنتج  على  ذلك  يعتمد 
االنترنت  ان  القول  ميكننا  لكن 
متكن  ع��دي��دة  بسمات  يتميز 
مع  اكثر  التواصل  من  املستهلك 
دائما  انني  إال  املشروع،  صاحب 
الطرق  بني  بالتكامل  اق��وم  ما 
التقليدية في التسويق والتسويق 
عن طريق االنترنت النهم يكاملون 

بعضهم.
ما مدى انتشار التسويق عبر 

االنترنت في الوقت الراهن؟
االنترنت  عبر  التسويق  ينتشر 
نالحظ  اننا  كما  كبير،  بشكل 
تستخدم  املشاريع  غالبية  ان 
التسويق عن طريق النت، خصوصا 
الطرق  من  اق��ل  التكلفة  وان 
يتميز  االنترنت  ان  التقليدية، كما 
جناح  حتدد  التي  التفاصيل  بتقدمي 

املشروع من عدمه.
هل هناك سلبيات في 

التسويق عبر النت؟
يكون  فقد  كثيرة،  سلبيات  هناك 
االعالن غير واضح، او عند الضغط 
على االعالن ينقلك الى موقع غير 
يكون  وقد  جاهز،  غير  او  معروف 
بالنسبة  االختيار ليس في محله 
اخملتارة،  والكلمات  الدعاية  اللوان 
املنتشرة  السلبيات  من  وايضا 
تقدم  التي  الشركات  اصرار  هو 
او سمعة  منتجات ال حتمل صيتا 
فهذا  تسويقها  على  السوق  في 
فال  املشروع،  االمر سيضر صاحب 
سمعة  االعتبار  بعني  ناخذ  ان  بد 

عرفنا بنفسك؟
التنفيذي  املدير  الزنكي،  م.خالد 
الزنكي  لشركة  وامل��ؤس��س 
اطالق  في  املتخصصة  انتربريسز 
خريج  االنترنت،  عبر  املنتجات 
جامعة  من  الكمبيوتر  هندسة 

الكويت 2002-2001
ما عالقة تخصصك بمجال 

عملك؟
عندما ترغب بالعمل في التسويق 
على االنترنت يجب ان يكون لديك 
ومبا  التكنولوجيا،  في  كبير  املام 
انني اعشق التسويق قمت بدمج 
مع  للتسويق  التقليدية  الطرق 

طرق التسويق عبر االنترنت.
كيف جاءت الفكرة؟

الذي   طموحي،  مثلت  الفكرة 
تبلور عندما استشعرت استيعاب 
والتسويق  املواقع  الهمية  الناس 

عن طريق االنترنت.
ما هي اهم الطرق التي 

تتبعها في تسويق المنتج 
عبر االنترنت؟

كي تقوم بالتسويق على االنترنت 
خطة  ل��دي��ك  ت��ك��ون  ان  يجب 
ارغب  عندما  فدائما  متكاملة، 
االنترنت  طريق  عن  التسويق  في 
اقوم  حيث  االف��الم  اسلوب  اتبع 

بعملية التمهيد وتثقيف اجلمهور 
باملنتج حتى امتكن من جذب انتباه 
اجلمهور، ومن القواعد الهامة التي 
يجب ان يتبعها كل من يرغب في 
التسويق عبر االنترنت هو ان يكون 
عبر  دائما  تواجدا  الشخص  لهذا 
ميكن  فال  العنكبوتية  الشبكة 
او شركة  منتج  بتسويق  نقوم  ان 

وليس لدينا تواجد على االنترنت.
ما طبيعة هذا التواجد؟

قد يكون هذا التواجد اعالمي من 
وسائل  مع  مقابالت  وجود  خالل 
او  الشخص  ميتلك  ان  او  االعالم 
تكون  ان  بد  فال  موقعا  الشركة 
عن  شاملة  معلومات  هناك 
ولالسف  نفسه،  املشروع  صاحب 
وقتنا  في  املواقع  غالبية  ف��ان 
الشبابية  املواقع  خصوصا  احلالي 
ال ميكننا التعرف من خاللها  على 
صاحب هذا املوقع واملشروع وهذه 
من  بد  فال  الشائعة  االخطاء  من 
صاحب املشروع ان يقوم بالتعريف 
هذا  عبر  ومشروعه  نفسه  عن 
كسب  من  يتمكن  فكيف  املوقع، 
ان  ويجب  واملستهلك،  الناس  ثقة 
يتواجد صاحب املشروع في مواقع 
social media والفايس بوك وتويتر 
واليوتيوب، فعندما اقوم بالتسويق 
اضع  دائما  او مشروع  ملنتج معني 
او  الشركات  ان  االعتبار  عني  في 
املشاريع ال بد وان يكون لها تواجد 
السالفة  االماكن  في  اعالمي 

الذكر.
اذكر لنا اهم االدوات 

المستخدمة في التسويق 
عبر االنترنت؟

منها  االدوات،  من  العديد  هناك 
خالل  م��ن  االلكتروني  البريد 
املنتج  في  املهتمني  مع  التواصل 
او اخلدمة او بالتواصل مع العمالء 

نعمل  ان  قبل  والشركة  املنتج 
الدعاية، فال ميكنني ان اتعامل مع 
اي شركة او منتج اال عند معرفتي 
لسمعتهم في السوق الن اسمي 

مرتبط بنجاحهم.
اذكر لنا اهم االستراتيجيات التي 

تتبعها في تسويق المنتج؟

من اهم استراتيجاتي هو احلضور 
االعالمي في التلفاز او الراديو كل 
6 اشهر كصاحب مشروع الزنكي 
املشروع  صاحب  ألن  انتربريسز، 
ظهور  له  يكون  ان  يجب  دائما 

اعالمي.
صف لنا طبيعة عمل مشروعك؟

واصحاب  الشركات  مساعدة 
منتجاتهم  تسويق  في  املشاريع 
واطالقها عن طريق االنترنت، كما 
للمشروع  دراس��ة  بعمل  نقوم 
العميل  اقبل  وك��ي  واملنتج، 
يهمني ان يكون املنتج مرغوب في 

السوق.
ما الذي جعلك تتميز في 

مجال التسويق؟
اسلوبي مختلف.

ما سر هذا االسلوب؟
االهتمام في استراتيجية املشروع 
االعالن  تصميم  في  فقط  ليس 
عن  البحث  على  والعمل  واملوقع، 
املستهدفة،  والشريحه  املنتج 
واتباع اساليب تشويق املستهلك 
وتثقيف  عرضها  قبل  للمنتج 
افضل  انني  الى  باالضافة  الناس، 
ال  النني  بعناية  العمالء  اختيار 
مشروع  مع  عملي  بربط  ارغ��ب 
ويهمني كذلك  للنجاح  قابل  غير 
اتعامل  الذي  العميل  شخصية 
اتهمني  من  هناك  ولالسف  معه، 
فما  مغرورا  لست  فانا  بالغرور 

جناح  هو  االول  املقام  في  يهمني 
املشروع.

كشاب كويتي هل هدفك 
الوحيد هو جني المال فقط 

ام هناك هدف آخر؟
اي  الن  مهم،  جدا  امل��ادي  اجلانب 
عائد  حتقيق  الى  يهدف  مشروع 
مادي، كما اننا نحتاج الى قصص 
االص��رار  تعكس  كويتية  جن��اح 

والتحدي.
هل من جديد على الساحة 

في مجال التسويق عبر 
النت؟

كبيرة،  مرحلة  يدخل  بدأ  االنترنت 
وتوجد احدى الشركات في امريكا 
اعالن  عمل  من  املستهلك  متكن 
مع  تتعاقد  بدورها  وهي  فيديو 
ولوج  ومبجرد  التلفزيون  محطات 
املستهلك الى املوقع وطلبه وضع 
االعالن في قناة ما والتوقيت الذي 
تلك  في  االع��الن  ويظهر  يرغبه، 

احملطة سيخصم من حسابه
بالفيزا كارد.

ما هو طموحك؟
الثورة  اساس  اكون  ان  طموحي 
االنترنت  التي ستحدث في مجال 

في الكويت.
ما هو جديدك؟

شهر  في  سينشر  كتاب  ل��دي 
على  سيركز  املقبل  اكتوبر 

التسويق عن طريق االنترنت.
اهم انجاز حققته؟

االجنازات،  من  الكثير  حققت  لقد 
„حفرت  انني  هو  اجناز  اهم  لكن 

الصخر“ حتى بنيت نفسي.
نصيحة تقدمها للشباب؟

يجب ان يضع الشباب هدف معني 
بصياغة  يقوموا  وان  حياتهم،  في 
استراتيجية منظمة لتحقيق هذا 

الهدف.

كتب : علي الفضلي 

 أطمح بأن أكون أساس ثورة 
اإلنترنت في الكويت

: GUST TIMES لـ

الزنكي
في الوقت الذي ميوج فيه العالم ببحر من التطورات واملستحدثات املتتالية على املستوى التقني وااللكتروني، غدت 

البشرية جمعاء أكثر اتصاال وترابطا فيما بينها، وأستطاعت من خالل تلك املستحدثات ان تيسر على نفسها في اداء 
عملها ومهامها، وذلك عبر ربط او حتويل االساليب التي اعتادوا عليها الى اساليب اكثر سالسة وسهولة من خالل 
التقنيات اجلديدة، حتى اضحت التقنية املالزم االول لرجال االعمال وأصحاب املشاريع. ولعل ابرز تلك النماذج التي 

سطع جنمها في اآلونة االخيرة والتي متكنت من حتقيق العديد من النجاحات في الربط بني التقنية والعمل هو املدير 
التنفيذي واملؤسس لشركة الزنكي انتربريسز م.خالد الزنكي، الذي شق طريقه نحو التميز والنجاح بفضل قوة اصراره 

وعزميته فصنع نفسه بجدارة كأحد اهم رجال االعمال املتخصصني في التسويق عبر االنترنت.  GUST TIMES  التقت 
الزنكي للحديث عن جناحاته ومجال عمله فكان اللقاء التالي:  
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Just a small reminder of how rich Africa is in culture and heritage

Have you seen the university hall so jammed? They’ve got time before class, enjoy!

كوروما  أرنست  سيراليون  رئيس  أشاد 
باحملادثات التي أجراها خالل لقائه صاحب 
األحمد  صباح  الشيخ  األمير  السمو 

واصفا اياها بأنها كانت مثمرة وبناءة. 
وذّكر كوروما بالدعم الكبير التي تقدمه 
االفريقية  ال��دول  من  للعديد  الكويت 
،جاء  فيها  التنمية  مبجاالت  للنهوض 
ذلك في افتتاح االحتفال باليوم اإلفريقي 
للعلوم  اخلليج  جامعة  في  أقيم  الذي 

والتكنولوجيا.
االفريقي  اليوم  إحياء  كوروما  ووصف 
بأنه  عام  كل  من  الذي يصادف 25 مايو 
في  تنظم  كونها  تاريخية  مناسبة 

الكويت. 
من جانبه، ألقى وكيل وزارة اخلارجية خالد 
نائب  احلفل  راعي  عن  نيابة  كلمة  اجلاراهلل 

رئيس الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد 
الصباح تطرق فيها الى العالقات التاريخية 
التي تربط الكويت والدول االفريقية، مبينا 
اجلوانب  على  بدايتها  في  اقتصرت  انها 
استقالل  بعد  وتعززت  تطورت  ثم  التجارية 
توثيق  عبر  وذلك   1961 الكويت في العام 
العالقات الديبلوماسية بني اجلانبني، مشيرا 
الكويتي  الصندوق  به  قام  الذي  الدور  الى 
وادارة  لتوفير  العربية  االقتصادية  للتنمية 
املساعدات املالية والتقنية للدول النامية. 
السلك  عميد  وص��ف  جهته،  وم��ن 
الديبلوماسي سفير السنغال عبداألحد 
على  عزيزة  بأنها  املناسبة  هذه  امباكي 
كل أفريقي، مشيرا الى جهود عدة زعماء 
أفارقة النشاء منظمة الوحدة األفريقية 
منظمة  ذلك  وبعد   1963 العام  في 

االحتاد األفريقي في العام 1999. 
األمناء  مجلس  رئيس  أع��رب  وب��دوره 
والتكنولوجيا  للعلوم  اخلليج  بجامعة 
الدكتور عبد الرحمن احمليالن عن ترحيبه 
قارة  ان  الى  مشيرا  سيراليون،  برئيس 
دورا كبيرا  لعبت  احلضارات  أفريقيا مهد 
في إثراء العالم احلديث، الفتا الى الروابط 
التاريخية والقوية واالقتصادية والثقافية 
معبرا  والقارة،  الكويت  بني  واالجتماعية 
الرئيس  حلضور  العميق  تقديره  عن 
السلك  وأعضاء  والسفراء  السيراليوني 
 ، الكويت  لدى  املعتمدين  الديبلوماسي 
تعد تشجيعا  املناسبة  ان هذه  موضحا 
عالقات  ربط  الى  الهادفة  للمبادرات 

أكادميية بني الكويت والدول األفريقية. 

GUST اإفتتاح الكرنفال الأفريقي يف
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