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بن شمس: »بيبا« يبحث مبادرات لزيادة اإيرادات
جودة البرامج لن تتأثر بانخفاض الميزانية

أ٨ط ٰطڀػ ٘��اٮ ٰٙٹط اچضاغة ا٬ٙاٰة 
»بځبا« ض.غائط بٳ ل��ٱؿ، ا٬ف��ٙٿ 
ا٬ترطڀات  ٬ٱٻاجٹة  ٬٭ٱٙٹط  ا٬طائٯ 
ا٬ت��ٿ ڀٱػ بٹ��ا ٘بػ ذ٭��ٻ٪ ٰبت٩ػة 
ٺإبطا٘ځة، ٰم��ځػًا إ٬��ٽ أٲ ا٬ٱٙٹط 
ڀبرث ذا٬ځًا ٰحٱٻ٘ة ٰباضغات غاٰځة 
إ٬ٽ ؼڀاضة إڀ��ػاضات ا٬ٱٙٹط ٠ٿ ٫ٔ 
ـځاـ��ة تػل��ځط اچٴ١ا٢، ٰٳ شډ٪ 
ا٬ٱب��اضغات ٺا٬بػاٰج  ابت٩اغ بٙ��ً 
ا٬حطڀ��طة با٬م��ػا٨ة ٰ��ٗ ا٥٬ّ��اٖ 

ا٬ص��ان ٺا٬ت��ٿ ٤��ط تر��طث ٴ٥٭��ة 
ٴٻ٘ځة ٠ٿ تٵٻڀ��ٗ اچڀػاضات ا٬عاتځة 

٬٭ٱٙٹط.
ڀف��ځػ  ا٬ٱٙٹ��ط  أٲ  ٘٭��ٽ  ٺل��طض 
٬تر٥ځ��٣  ا٬ىرځ��د  ِػڀ٥��ٷ  ٠��ٿ 
اـتػاتځحځتٷ ٺغـ��ٯ ٰٙا٬ٯ ٺاٌرة 
٠��ٿ  ا٬ر٩ٻٰ��ٿ  اڄضاء  ٬ٱف��ت٥ب٫ 
ا٬بػاٰ��ج  ج��ٻضة  ٺأٲ  ا٬برػڀ��ٳ، 
ٺا٬صطٰ��ات ا٬ت��ٿ ڀ٥طٰٹ��ا ا٬ٱٙٹط 
٬حٱځٗ ا٬ٙٱډء ٬��ٳ تتأثػ باٴص١اي 

ا٬ٱځؽاٴځة، ب٫ ـځتٯ تٵٻڀٙٹا إٌا٠ة 
إ٬��ٽ ابت��٩اغ ٺؼڀاضة ٤ٵ��ٻات جطڀطة 
تف��ٹٯ ٠ٿ تر٥ځ��٣ أٸطا٠��ٷ، ٨ٱا 
أٲ ٘ٱ٭ځ��ة ا٬برث ٘ٳ ٰ��ٻاغض ٰا٬ځة 
إٌا٠ځة ـتف��ٹٯ ٠ٿ تځف��ځػ ـځػ 
ا٬ٙٱ٭ځات اچضاغڀة ٺتر٥ځ٣ اڄٸطاٞ 

اڈـتػاتځحځة ٬٭ٱٙٹط.
ٺأٺٌ��د بٳ ل��ٱؿ أٲ ا٬ٹطٞ ٰٳ 
ٸعٶ ا٬ٱباضغات ڀتٱرٻغ ٠ٿ ضغاـ��ة 
ا٬ٙٱ��٫  ٬ٵٱ��اظج  ٰصت٭١��ة  أٴٱ��اَ 

 »Business Model« ا٬ٙا٬ٱځ��ة 
��ځتٯ شډ٬ٹا ترطڀط ا٬صځاغات  ا٬تٿـ 
چڀحاض ٠��ػن ٘ٱ٫ ٺبطائ٫ ٬٭ٱٻاغض 
ا٬ٱا٬ځ��ة ٬ٱف��اٴطة ا٬ٙٱ��٫ اچضاغپ 
٠ٿ ا٬ٱٙٹط، إ٬��ٽ جاٴب ا٬ٙٱ٫ ٴرٻ 
ا٬تٻج��ٷ إ٬��ٽ اڈ٘تٱ��اض ا٬عاتٿ ٠ٿ 

ا٬تٱٻڀ٫ ا٬ٱا٬ٿ ٬صطٰات ا٬ٱٙٹط.
ٺأل��اغ بٳ ل��ٱؿ إ٬ٽ أٲ ا٬ٱٙٹط 
٤اٮ بتم��٩ځ٫ ٠ػڀ٣ ٘ٱ٫ ٰتصىه 
٬تٵ١ځع ٸعٶ ا٬ٱب��اضغات ا٬ػاٰځة إ٬ٽ 
إڀح��اض ا٬بطائ��٫ ٬٭ٱ��ٻاغض ا٬ٱا٬ځ��ة، 
ٰٳ ش��ډ٪ ا٘تٱاضٶ ٘٭��ٽ أغبٙة ٰٳ 
ا٬ٵٱ��اظج ا٬طٺ٬ځة، ڀتٱث��٫ ا٬ٵٱٻظج 
ا٬ٱٵ١ى٭��ة  ا٬صطٰ��ات  ٠��ٿ  اڄٺ٪ 
ٴٱ��ٻظج  ٺٸ��ٻ   ،»Unbundling«
ٰبٵٿ ٘٭ٽ أـ��اؾ ت٥طڀٯ ا٬صطٰات 
ا٬ٱتٻ٠��ػة ٬��طټ ا٬ٱؤـف��ة ٬ٵّا٢ 
أ٨بػ ٰ��ٳ ا١٬ئة ا٬ت��ٿ ڀصطٰٹا، ٰٳ 

ٜځػ اـ��تثٱاغات إٌا٠ځة ٠ٿ ا٬صطٰة 
أٺ تٻ٠ځػٸا ٬حٹات ٬ٹا ٘ډ٤ة با١٬ئة 

ا٬ٱفتٹط٠ة ٬٭ٱؤـفة. 
أٰ��ا ا٬ٵٱ��ٻظج ا٬ثاٴٿ ٠ٹ��ٻ ٴٱٻظج 
 Long« شطٰات تصىىځة ٰتٙطضة
Tail«، ذځ��ث إٲ ٸعا ا٬ٵٱٻظج ٰبٵٿ 

٘٭ٽ أـ��اؾ ت٥طڀٯ ٘��طض ٨بځػ ٰٳ 
ا٬صطٰ��ات ا٬ٱتصىى��ة ا٬ت��ٿ تباٖ 
بم٫٩ ٴف��بٿ أٺ ٜځػ ٰٵتٕٯ برځث 
بځٙات ٫٨ شطٰة ا٬صطٰات  تف��اٴطٰ 
ا٬ٍ��ػٺغپ  ٰ��ٳ  ٺ٬ځ��ؿ  اڄش��ػټ. 
ٰػا٘اة ٘طٮ ا٬تٙاغي ٰٗ ا١٬ئة ا٬تٿ 

تصطٰٹا ا٬ٱؤـفة. 
ٵىة  أٰا ا٬ٵٱٻظج ا٬ثا٬ث ٸٻ ٴٱٻظجٰ 

 Multi-Sided« ٰٞتٙ��طضة اڄِ��ػا
Platforms«، ٺٸ��عا ا٬ٵٱٻظج ٰبٵٿ 

٘٭ٽ أـاؾ ا٬حٱٗ بځٳ اثٵځٳ أٺ أ٨ثػ 
ٰٳ ٰحٱٻ٘��ات ٰصت٭١ة ٰٳ ا٬ٙٱډء 
م��تػ٦ ٬طټ ا٬ٱؤـف��ة  ٩اٲٰ  ٠ٿٰ 

٬ډـت١اضة ٰٳ جٱځٗ اڄِػاٞ.
 ٺأشځ��ػًا ا٬ٵٱٻظج ا٬ػابٗ ٺٸٻ ٴٱٻظج 
ٰحاٴځ��ة ا٬صطٰ��ات »Free«، ٺٸعا 
ٴٱٻظج ٰبٵ��ٿ ٘٭ٽ أـ��اؾ ت٥طڀٯ 
ٰٙځٵ��ة  ١٬ئ��ة  ٰحاٴځ��ة  شطٰ��ات 
ٺا٬ت��ٿ ت��ٯ تّٝځ��ة ٨٭١تٹ��ا ٰ��ٳ 
٠ئ��ات أٺ ٰف��تٻڀات أش��ػټ، برځث 
تف��ت١ځط أٜ٭بځة ا١٬ئة ا٬ٱف��تٹط٠ة 

با٬ٱؤـفة ٰٳ ٰحاٴځة ا٬صطٰات.

جانب من برامج »بيبا«

العسيري يوجه 
لمراعاة طلبة 

»البوليتكنك« برمضان

بأ٘ٱ��ا٪  ا٥٬ائ��ٯ  ٺج��ٷ 
ا٬ػئځ�������ؿ ا٬تٵ١ځ�����عپ 
ا٬ت٥ٵځة  ا٬برػڀ��ٳ  ٩٬٭ځ��ة 
ا٬برػڀ��ٳ«  »بٻ٬ځتٵ٩ٵ��٧ 
٬حاٲ  ا٬ٙف��ځػپ  ض.ٰرٱط 
ٰػا٘اة  إ٬��ٽ  اڈٰتراٴ��ات 
ا٬ّ٭بة شډ٪ لٹػ غٍٰاٲ 
ا٬ٙف��ځػپ  ٺ٤اٮ  ا٬ٱباغ٦. 
٬ٙ��طض  ت٥١طڀ��ة  بحٻ٬��ة 
اڈٰتراٴ��ات  ٬ح��اٲ  ٰ��ٳ 
٬٭ٻ٤ٻٞ ٘٭ٽ اـتٙطاضاتٹا 
���ٳ ذف����ٳ  ٺا٬تأ٨�����طٰ 
تٵ١ځعٸ�����ا ٬٭تٙ٭ځٱ����ات، 
ٺتٹځئة اڄجٻاء ٬تتٵاـ��ب 
ا٬ّ٭ب��ة،  اذتځاج��ات   ٗ��ٰ
ٺٌٱ�������اٲ ت٥طڀٱٹ����ٯ 
٬ډٰتراٴ�����ات بى�����ٻغة 
ٰډئٱ��ة، ٺشىٻوًا أٴٹٯ 
ڀ٥طٰٻٴٹ��ا ش��ډ٪ ل��ٹػ 

غٍٰاٲ ا٬ٱباغ٦.
ٺت٥١ط ا٬ٙفځػپ تحٹځؽات 
ٺا٬ت٥ٽ  ا٬ّبځ��ة  ا٬ٙځ��اضة 
٠ځٹ��������ا،  با٬ٱٙٵځځ�����ٳ 
إ٬��ٽ ٌ��ػٺغة  ٺٺجٹٹ��ٯ 
ٰتابٙة ا٬ّ٭بة شډ٪ ٸعٶ 

ا١٬تػة ا٬ٱٹٱة.
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 وزير »الداخلية« يبحث 
تعزيز التعاون مع »النواب«

بطاه آ٪ ش٭ځ١ة  اـ��ت٥ب٫ ٺؼڀػ ا٬طاش٭ځة ا١٬ػڀ٣ ا٬ػ٨ٳ ا٬م��ځس غالط بٳ٘ 
أٰؿ ا٬ٵائ��ب اڄٺ٪ ٬ػئځؿ ٰح٭ؿ ا٬ٵٻاب ٘٭��ٿ ا٬ٙػاضپ ذځث تٯ برث 
٘طض ٰٳ ا٬ٱٻٌٻ٘ات ظات اڈٸتٱاٮ ا٬ٱم��تػ٦، ٺا٬تٿ ٰٳ لأٴٹا تٙؽڀؽ 
ا٬تٙاٺٲ ٺا٬تٵف��ځ٣ بځٳ ٺؼاغة ا٬طاش٭ځة ٺٰح٭ؿ ا٬ٵ��ٻاب، تر٥ځ٥ًا ٬ٱؽڀط 

ٰٳ اڄٰٳ ٺاڈـت٥ػاغ ٠ٿ غبٻٖ ا٬بډض.
ح٭ؿ ا٬ٵٻاب ٺٰماغ٨تٹٯ اچڀحابځة  ٺألاض ٺؼڀػ ا٬طاش٭ځة بحٹٻض أٍ٘اءٰ 
٬٭ٵٹٻي بٻتځػة اڄٰٳ ٺت٥ٻڀة ض٘ائٱٷ بٱا ٠ځٷ شځػ ٬٭ٻِٳ ٺا٬ٱٻاِٵځٳ.

وزير الداخلية ملتقيً النائب اأول لرئيس مجلس النواب

الكويت تدعم إجراءات البحرين 
في محاربة التطرف واإرهاب

أ٨طت ضٺ٬ة ا٩٬ٻڀت ض٘ٱٹا ٩٬ا٠ة اچجػاءات ا٬تٿ تتصعٸا ٰٱ٭٩ة ا٬برػڀٳ ٬ٱراغبة ا٬تّػٞ ٺاچغٸاب 
ط ا٬حٱٙځات ٺا٬تٵٕځٱات ا٬ٱثځػة  ٵٹاٌ  بىٻغٶ ٺأل٩ا٬ٷ ٨ا٠ة، بٱا ٠ٿ ظ٧٬ ا٥٬ػاغات ا٬تٿ تٯ اچ٘ډٲ٘ 

٬٭١تٳ ا٬ٱعٸبځة ٺا٬ّائ١ځة.
ٺأ٨ط ٘ٱځط ا٬ف��٭٧ ا٬طب٭ٻٰاـ��ٿ ـ��١ځػ ضٺ٬ة ا٩٬ٻڀت ٬طټ ا٬ٱٵاٰة ا٬م��ځس ٘ؽاٮ ٰباغ٦ ا٬ىباخ ٠ٿ 
ٳ إجػاءات  ٱ٭٩ة ا٬برػڀ��ٳ ٠ځٱا تتصعٶٰ  تىػڀ��د ٬�«بٵا«، ٺ٤ٻٞ ضٺ٬ة ا٩٬ٻڀت إ٬ٽ جاٴب ل��٥ځ٥تٹاٰ 
٬٭ر١اْ ٘٭ٽ أٰٳ ٺـ��ډٰة ٰٻاِٵځٹا ٰؤ٨طًا ٠ٿ ا٬ٻ٤ت ٴ١ف��ٷ أٲ »أٰٳ ٺاـ��ت٥ػاغ ٰٱ٭٩ة ا٬برػڀٳ 

ٺضٺ٬ة ا٩٬ٻڀت ٺاذط. 

مجلس الوزراء الكويتي يؤكد دعمه 
إجراءات البحرين لحماية أمنها واستقرارها

أ٘ػب ٰح٭ؿ ا٬ٻؼغاء ا٩٬ٻڀتٿ ٠ٿ ج٭ف��تٷ أٰؿ، بػئاـ��ة ـٱٻ 
ٳ  ح٭ؿ ا٬��ٻؼغاء،٘  باغ٦ ا٬رٱط ا٬ىب��اخ غئځؿٰ  ا٬م��ځس جاب��ػٰ 
٩ا٠رة  تأڀځ��طٶ ٺض٘ٱٷ ٫٩٬ اچجػاءات ا٬تٿ تتصعٸا ا٬برػڀٳ ٠ٿٰ 

اچغٸاب ب٫٩ أل٩ا٬ٷ ٺوٻغٶ.
ٺ٤ا٪ ٺؼڀػ ا٬طٺ٬ة ٬م��ؤٺٲ ٰح٭ؿ ا٬ٻؼغاء ا٬م��ځس ٰرٱط ٘بطاه 
٥ب اڈجتٱ��اٖ إٲ ا٬ٱح٭ؿ أ٘ػب  ا٬ٱب��اغ٦ ا٬ىباخ ٠��ٿ تىػڀد٘ 
٘ٳ تأڀځ��طٶ ٺض٘ٱٷ ا٩٬ا٫ٰ ٫٩٬ اچج��ػاءات ا٬تٿ تتصعٸا ٰٱ٭٩ة 

ا٬برػڀٳ ا٬م��٥ځ٥ة ٺا٬تٿ تٹطٞ إ٬ٽ ٩ٰا٠ر��ة ا٬تّػٞ ٺاچغٸاب 
ٳ لأٴٷ ذٱاڀة أٰٵٹا ٺاـت٥ػاغٸا. اٰ  ب٩ا٠ة وٻغٶ ٺأل٩ا٬ٷ ٺ٫٨ٰ 

ٺأ٨ط ا٬م��ځس ٰرٱط ا٬ٙبطاه ٺ٤ٻٞ ا٩٬ٻڀت إ٬ٽ جاٴب ل٥ځ٥تٹا 
مځػًا إ٬ٽ ث٥ة ا٩٬ٻڀت ٠ٿ ٤طغة ا٬ٱٱ٭٩ة  ا٬برػڀٳ بٹعا ا٬م��أٲ،ٰ 
٘٭��ٽ ا٬تىطپ بر��ؽٮ ٺ٤ٻة ٬ٱث٫ ٸ��عٶ اڄ٘ٱ��ا٪ اچغٸابځة ا٬تٿ 
تف��تٹطٞ إثاغة ا١٬تٵ��ة ٺؼ٘ؽ٘ة اڄٰٳ ٠��ٿ ا٬ٱٱ٭٩ة شاوة ٺ٠ٿ 

ضٺ٪ ا٬ص٭ځج ٘اٰة، ٰتٱٵځًا ضٺاٮ اڄٰٳ ٺاڈـت٥ػاغ ٬٭برػڀٳ.

عزام الصباح

العامة الحسيني: دفع الزكاة والخمس للهيئة 
الرسمية يضمن صرفها بمواردها الشرعية

٤ا٪ اڄٰځٳ ا٬ٙاٮ ٬٭ٱح٭ؿ اچـډٰٿ ا٬ٙػبٿ ٠ٿ ٬بٵاٲ ا٬ٙډٰة ٰرٱط ا٬رفځٵٿ ا٬بځاٲ إٲ اڄٰٻا٪ ا٬مػ٘ځة ٰٳ 
ؼ٨اة ٺشٱ��ؿ ٺوط٤ات ٺ١٨اغات ٰىػ٠ٹا ا٬م��ػ٘ٿ ٰٙػٺٞ ٨ځٟ ٺأڀٳ ڀحب أٲ تىػٞ، ٺ٩٬ٳ ٬څـ��ٟ ٘ٵطٰا 
تف��ت٫ٝ ٠ٿ ا٬ٱماغڀٗ ا٬فځاـ��ځة ٺاڄ٘ٱا٪ اچغٸابځة ٺا٬ٱىاغڀٟ ا٬مصىځة ٺتف��٭ٯ ٬ٝځػ أٸ٭ٹا، ٘ٵطٸا ڀحب 
ل��ػً٘ا ٘٭ٽ ا٬ٱ٩٭ٟ أٺًڈ أٲ ڀتٻ٤ٟ ٘ٳ ض٠ٙٹا ذتٽ ڈ تعٸ��ب ٬ٝځػ ٰر٭ٹا، ٺثاٴځًا بٹ٩عا ذا٬ة ٘٭ٽ ا٬ٱ٩٭ٟ ض٠ٗ 
ا٬ر٥ٻ٢ ا٬م��ػ٘ځة ٬٭ٻ٤ٻٞ ٺا٬ٹځئة ا٬مػ٘ځة ا٬ػـ��ٱځة ٠ٿ ا٬بډض ٬ٍٱاٲ وػ٠ٹا ٠ٿ ٰٻاغضٸا ا٬مػ٘ځة ٺبع٧٬ 

ت٩ٻٲ بػاءة ا٬عٰة.


