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 وحدة االتصال واإلعالم في اإلسكوا
 اإلسكوا في اإلعالم

ESCWA in the News 
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 وصول األمينة التنفيذية لإلسكوا إلى بيروت الستالم مهامها

 

آخر  | النشرة) وكيلة األمين العام لألمم المتحدة وصلت إلى بيروت لتسلم مهامها على رأس اإلسكوا •

 (األخبار

 (الجمهورية) وصول وكيلة األمين العام لألمم المتحدة إلى بيروت لتسلّم مهامها •

 (365الخليج |  الحياة) دشتي في بيروت لتسلم مهماتها في "إسكوا" •

 (المركزيةاألنباء وكالة ) دشتي في بيروت لتسلم مهامها في "اإلسكوا" •

|  البناء|  الوكالة الوطنية لإلعالم) س اإلسكوادشتي وصلت الى بيروت لتسلم مهامها على رأ •

 (ليبانون ديبايت

 (السياسة) "سكوااال"وت لتسلُّم مهامها على رأس دشتي وصلت بير •

 (العرب اليوم) "الكويتية روال دشتي تصل الى بيروت لتسلم مهامها كأمينة عامة للجنة "إسكوا •

 (إذاعة النور|  اللواء|  موقع المرده) دشتي وصلت الى بيروت لتسلم مهامها على رأس اإلسكوا •

 (كونان بين الدول العربية وتحقيق االزدهار )إسكوا: مستمرون في دورنا المحوري لتنسيق التعاو •

 (النهار الكويتية) مستمرة في التنسيق العربي« إسكوا» •

 سمير عطا هللا(/الشرق األوسط) سيدات... سيدات •

• Dashti of Kuwait begins role as new head of UN regional office 

(MENAFN-Kuna) 

 

)من الدقيقة [ YwDUohttps://www.youtube.com/watch?v=hZZZyQ] تلفزيون لبنان •

 (39:23إلى  23:50
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وكيلة األمين العام لألمم المتحدة وصلت إلى بيروت لتسلم مهامها على رأس اإلسكوا
متفرقات الخميس ٧ شباط ٢٠١٩   15:15

وصلت وكيلة ا��مين العام ل��مم المتحدة وا��مينة التنفيذية للجنة ا��قتصادية وا��جتماعية لغربي آسيا ( ا��سكوا ) الدكتورة  رو�� دشتي ، إلى
بيروت ، لتسلّم مهامها.

في هذا ا��طار، شّددت دشتي أّن "ا��سكوا ستستمّر في لعب دور محوري كمنسق لتعزيز التعاون والتكامل بين دول المنطقة العربية
بهدف ضمان ا��ستقرار وا��زدهار والنمو الشامل وتعزيز قيم الس��م والعدالة والمواطنة في جميع أنحاء المنطقة العربية".

كما أكدت "مواصلة "ا��سكوا" دعمها وتعاونها ومشاركتها الفعالة مع الدول ا��عضاء و��كائها ا��قليميين والدوليين في مواجهة التحديات
ا��قليمية والتنموية، وا��ستفادة من الفرص التي تقدمها المنطقة للم�� قدما في تحقيق ا��هداف التنموية المستدامة 2030 ولخلق

مستقبل واعد للشباب وا��جيال القادمة".
وهنأت  لبنان  بـ"تشكيل  الحكومة اللبنانية  الجديدة التي تضم أربع وزيرات، من بينهن أول وزيرة للداخلية في المنطقة العربية، ما يدل على

إيمان لبنان بدور المرأة التاريخي في إرساء التنمية المتوازنة والمستدامة".
وكان في استقبال دشتي في  مطار بيروت الدولي ، نائبا ا��مين التنفيذي منير تابت وخولة مطر، أمين �ّ� "ا��سكوا" كريم خليل، المساعد

الخاص ل��مين التنفيذي مهند الموسوي وعدد من المسؤولين في اللجنة. با��ضافة إلى ممّثل  وزارة الخارجية والمغتربين  باسل عويدات".

 النشرة - أخبار لبنان والشرق األوسط
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وأكدت الدكتورة دشتي أن اإلسكوا ستستمر في لعب دور محوري كمنسق لتعزيز التعاون
والتكامل بین دول المنطقة العربیة بھدف ضمان االستقرار واالزدھار والنمو الشامل وتعزيز قیم
السالم والعدالة والمواطنة في جمیع أنحاء المنطقة العربیة. كما أكدت على مواصلة اإلسكوا

دعمھا وتعاونھا ومشاركتھا الفعالة مع الدول األعضاء وشركائھا اإلقلیمیین والدولیین في
مواجھة التحديات اإلقلیمیة والتنموية، واالستفادة من الفرص التي تقدمھا المنطقة للمضي

قدما في تحقیق األھداف التنموية المستدامة 2030 ولخلق مستقبل واعد للشباب واألجیال
القادمة.

كما ھنأت لبنان بتشكیل الحكومة اللبنانیة الجديدة التي تضّم أربع وزيرات، من بینھن أول وزيرة
للداخلیة في المنطقة العربیة، ما يدّل على إيمان لبنان بدور المرأة التاريخي في إرساء التنمیة

المتوازنة والمستدامة.
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الخمیس 07 شباط 2019

وصلت ظھر الیوم إلى بیروت الدكتورة روال دشتي، وكیلة األمین العام لألمم المتحدة واألمینة
التنفیذية للجنة االقتصادية واالجتماعیة لغربي آسیا (اإلسكوا) لتسلم مھامھا. وكان في

استقبالھا في مطار رفیق الحريري الدولي، نائبا األمین التنفیذي السید منیر تابت والدكتورة
خولة مطر وأمین سرّ اإلسكوا السید كريم خلیل والمساعد الخاص لألمین التنفیذي الدكتور

مھنّد الموسوي وعدد من المسؤولین في اللجنة. كما كان في استقبالھا السید باسل
عويدات ممثالً وزارة الخارجیة والمغتربین.

وصول وكيلة األمين العام لألمم المتحدة إلى بيروت لتسّلم
مهامها



أقسام / العربسياسة (http://www.alhayat.com/سياسة)

دشتي في بيروت لتسلم مهماتها في "إسكوا"

(الوكالة الوطنية لإلعالم)

توخل: مشاركة كافاني «صعبة جدًا» (http://www.alhayat.com/article/4621391/رياضة/بطوالت-الكرة/توخل-آخر خبر
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وصلت ظهر اليوم إلى بيروت روال دشتي، وكيلة األمين العام لألمم المتحدة واألمينة التنفيذية للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (إسكوا)

لتسلم مهماتها. وكان في استقبالها في مطار رفيق الحريري الدولي، نائبا األمين التنفيذي منير تابت وخولة مطر وأمين سّر إسكوا كريم خليل

والمساعد الخاص لألمين التنفيذي مهند الموسوي وعدد من المسؤولين في اللجنة وممثل وزارة الخارجية والمغتربين باسل عويدات . 

 

وشددت دشتي على "أن إسكوا ستستمر في لعب دور محوري كمنسق لتعزيز التعاون والتكامل بين دول المنطقة العربية بهدف ضمان االستقرار

واالزدهار والنمو الشامل وتعزيز قيم السالم والعدالة والمواطنة في جميع أنحاء المنطقة العربية". 

 

كما أكدت "مواصلة إسكوا دعمها وتعاونها ومشاركتها الفعالة مع الدول األعضاء وشركائها اإلقليميين والدوليين في مواجهة التحديات اإلقليمية

والتنموية، واالستفادة من الفرص التي تقدمها المنطقة للمضي قدما في تحقيق األهداف التنموية المستدامة 2030 ولخلق مستقبل واعد للشباب

واألجيال القادمة". 

 

وهنأت دشتي لبنان بـ"تشكيل الحكومة الجديدة التي تضم أربع وزيرات، من بينهن أول وزيرة للداخلية في المنطقة العربية، ما يدل على إيمان

لبنان بدور المرأة التاريخي في إرساء التنمية المتوازنة والمستدامة". 

 

روال دشتي هي خبيرة اقتصادية ورائدة في مجال حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين واإلصالح الديموقراطي. وحاليًا عضو في المجلس

األعلى للتخطيط والتنمية في الكويت. شغلت سابقًا منصب وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية ووزيرة دولة لشؤون مجلس األمة (2012-

 .(2014

 

كما اضطلعت بدور مركزي ومهم في استصدار مرسوم يسمح للمرأة بالتصويت والترشح لالنتخابات النيابية، وكانت مع ثالث سيدات، أول نساء

ُينتخبن لمجلس األمة في تاريخ الكويت (أيار/مايو 2009). كما تولت دشتي العديد من المناصب الرفيعة في مؤسسات للبحث والتطوير في

المنطقة، وعملت في كبريات المؤسسات المحلية والدولية المعنية بالتمويل والتنمية. 

 

من مواليد الكويت عام 1964. وهي حائزة على شهادة دكتوراه في الديناميكيات السكانية وشهادة ماجستير في العلوم االقتصادية والمالية،

وشهادة بكالوريوس علوم في اقتصاديات الزراعة.
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دشتي في بيروت لتسلم مهامها في دشتي في بيروت لتسلم مهامها في "اإلسكوااإلسكوا"
المركزية- وصلت ظهر اليوم إلى بيروت روال دشتي، وكيلة األمين العام لألمم المتحدة واألمينة التنفيذية
للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا) لتسلم مهامها. وكان في استقبالها في مطار رفيق

الحريري الدولي، نائبا األمين التنفيذي منير تابت وخولة مطر وأمين سّر اإلسكوا كريم خليل والمساعد الخاص
لألمين التنفيذي مهند الموسوي وعدد من المسؤولين في اللجنة وممثل وزارة الخارجية والمغتربين باسل

عويدات .

وشددت دشتي على "أن اإلسكوا ستستمر في لعب دور محوري كمنسق لتعزيز التعاون والتكامل بين دول
المنطقة العربية بهدف ضمان االستقرار واالزدهار والنمو الشامل وتعزيز قيم السالم والعدالة والمواطنة

في جميع أنحاء المنطقة العربية".

كما أكدت "مواصلة اإلسكوا دعمها وتعاونها ومشاركتها الفعالة مع الدول األعضاء وشركائها اإلقليميين
والدوليين في مواجهة التحديات اإلقليمية والتنموية، واالستفادة من الفرص التي تقدمها المنطقة

للمضي قدما في تحقيق األهداف التنموية المستدامة 2030 ولخلق مستقبل واعد للشباب واألجيال
القادمة".

وهنأت دشتي لبنان ب"تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة التي تضم أربع وزيرات، من بينهن أول وزيرة
للداخلية في المنطقة العربية، ما يدل على إيمان لبنان بدور المرأة التاريخي في إرساء التنمية المتوازنة

والمستدامة".

نبذة: روال دشتي خبيرة اقتصادية ورائدة في مجال حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين واإلصالح
الديمقراطي. وهي حاليًا عضو في المجلس األعلى للتخطيط والتنمية في الكويت. شغلت سابقًا منصب

وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية ووزيرة دولة لشؤون مجلس األمة (2012-2014). كما اضطلعت بدور
مركزي وهام في استصدار مرسوم يسمح للمرأة بالتصويت والترشح لالنتخابات النيابية، وكانت مع ثالث
سيدات، أول نساء ُينتخبن لمجلس األمة في تاريخ الكويت (أيار/مايو 2009). كما تولت دشتي العديد من

المناصب الرفيعة في مؤسسات للبحث والتطوير في المنطقة، وعملت في كبريات المؤسسات المحلية
والدولية المعنية بالتمويل والتنمية.

من مواليد الكويت عام 1964. وهي حائزة على شهادة دكتوراه في الديناميكيات السكانية وشهادة ماجستير
في العلوم االقتصادية والمالية، وشهادة بكالوريوس علوم في اقتصاديات الزراعة.
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 دشتي وصلت الى بيروت لتسلم مهامها على رأس اإلسكوا

وطنية - وصلت ظهر اليوم إلى بيروت الدكتورة روال دشتي، وكيلة األمين العام لألمم المتحدة واألمينة التنفيذية
للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا) لتسلم مهامها. وكان في استقبالها في مطار رفيق الحريري

الدولي، نائبا األمين التنفيذي السيد منير تابت والدكتورة خولة مطر وأمين سرّ اإلسكوا السيد كريم خليل
والمساعد الخاص لألمين التنفيذي الدكتور مهند الموسوي وعدد من المسؤولين في اللجنة.  

 
كما كان في استقبالها السيد باسل عويدات ممثالً وزارة الخارجية والمغتربين.  

 
 

وأكدت الدكتورة دشتي "أن اإلسكوا ستستمر في لعب دور محوري كمنسق لتعزيز التعاون والتكامل بين دول
المنطقة العربية بهدف ضمان االستقرار واالزدهار والنمو الشامل وتعزيز قيم السالم والعدالة والمواطنة في جميع

أنحاء المنطقة العربية". 
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كما أكدت "مواصلة اإلسكوا دعمها وتعاونها ومشاركتها الفعالة مع الدول األعضاء وشركائها اإلقليميين
والدوليين في مواجهة التحديات اإلقليمية والتنموية، واالستفادة من الفرص التي تقدمها المنطقة للمضي قدما

في تحقيق األهداف التنموية المستدامة 2030 ولخلق مستقبل واعد للشباب واألجيال القادمة". 
 

وهنأت دشتي لبنان ب"تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة التي تضم أربع وزيرات، من بينهن أول وزيرة للداخلية في
المنطقة العربية، ما يدل على إيمان لبنان بدور المرأة التاريخي في إرساء التنمية المتوازنة والمستدامة". 

 
نبذة 

الدكتورة دشتي خبيرة اقتصادية ورائدة في مجال حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين واإلصالح الديمقراطي. وهي
حالياً عضو في المجلس األعلى للتخطيط والتنمية في الكويت. شغلت سابقاً منصب وزيرة الدولة لشؤون التخطيط

والتنمية ووزيرة دولة لشؤون مجلس األمة (2012-2014). كما اضطلعت بدور مركزي وهام في استصدار مرسوم
يسمح للمرأة بالتصويت والترشح لالنتخابات النيابية، وكانت مع ثالث سيدات، أول نساء يُنتخبن لمجلس األمة في

تاريخ الكويت (أيار/مايو 2009). كما تولت الدكتورة دشتي العديد من المناصب الرفيعة في مؤسسات للبحث
والتطوير في المنطقة، وعملت في كبريات المؤسسات المحلية والدولية المعنية بالتمويل والتنمية. 

 
 

الدكتورة دشتي من مواليد الكويت عام 1964. وهي حائزة على شهادة دكتوراه في الديناميكيات السكانية وشهادة
ماجستير في العلوم االقتصادية والمالية، وشهادة بكالوريوس علوم في اقتصاديات الزراعة.  

 
 

===============

FM 96.2تابعوا أخبار الوكالة الوطنية لالعالم عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و

(http://nna-leb.gov.lb/ar/show-news/356970/EyePolice)
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دشتي وصلت إلى بيروت لتسّلم مهامها
على رأس اإلسكوا 

تكبیر الخط + | تصغیر الخط - اقتصاد  فبراير 8, 2019 

وصلت إلى بیروت أمس الدكتورة روال دشتي،
وكیلة األمین العام لألمم المتحدة واألمینة

التنفیذية للجنة االقتصادية واالجتماعیة لغربي
آسیا اإلسكوا لتسلم مھامھا. وكان في
استقبالھا في مطار بیروت، نائبا األمین

التنفیذي منیر تابت والدكتورة خولة مطر وأمین
سرّ اإلسكوا كريم خلیل والمساعد الخاص لألمین التنفیذي الدكتور مھند الموسوي وعدد من المسؤولین في

اللجنة. 
 

كما كان في استقبالھا باسل عويدات ممثالً وزارة الخارجیة والمغتربین. 
 

وأكدت الدكتورة دشتي «أّن اإلسكوا ستستمرّ في لعب دور محوري كمنّسق لتعزيز التعاون والتكامل بین دول
المنطقة العربیة بھدف ضمان االستقرار واالزدھار والنمو الشامل وتعزيز قیم السالم والعدالة والمواطنة في جمیع

أنحاء المنطقة العربیة». 
 

كما أكدت «مواصلة اإلسكوا دعمھا وتعاونھا ومشاركتھا الفّعالة مع الدول األعضاء وشركائھا اإلقلیمیین والدولیین
في مواجھة التحديات اإلقلیمیة والتنموية، واالستفادة من الفرص التي تقّدمھا المنطقة للمضّي قُدمُا في تحقیق

األھداف التنموية المستدامة 2030 ولخلق مستقبل واعد للشباب واألجیال القادمة». 
 

وھنأت دشتي لبنان بـ «تشكیل الحكومة اللبنانیة الجديدة التي تضّم أربع وزيرات، من بینھن أول وزيرة للداخلیة
في المنطقة العربیة، ما يدّل على إيمان لبنان بدور المرأة التاريخي في إرساء التنمیة المتوازنة والمستدامة». 

 
نبذة 

 
الدكتورة دشتي خبیرة اقتصادية ورائدة في مجال حقوق المرأة والمساواة بین الجنسین واإلصالح الديمقراطي.
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وھي حالیاً عضو في المجلس األعلى للتخطیط والتنمیة في الكويت. شغلت سابقاً منصب وزيرة الدولة لشؤون
التخطیط والتنمیة ووزيرة دولة لشؤون مجلس األمة 2012-2014 . كما اضطلعت بدور مركزي وھام في استصدار

مرسوم يسمح للمرأة بالتصويت والترشح لالنتخابات النیابیة، وكانت مع ثالث سیدات، أوّل نساء ُينتخبن لمجلس
األمة في تاريخ الكويت أيار/ مايو 2009 . كما تولت الدكتورة دشتي العديد من المناصب الرفیعة في مؤسسات

للبحث والتطوير في المنطقة، وعملت في كبريات المؤسسات المحلیة والدولیة المعنیة بالتمويل والتنمیة. 
 

الدكتورة دشتي من موالید الكويت عام 1964. وھي حائزة على شھادة دكتوراه في الدينامیكیات السكانیة
وشھادة ماجستیر في العلوم االقتصادية والمالیة، وشھادة بكالوريوس علوم في اقتصاديات الزراعة. 
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            |   Beirut14°

دشتي وصلت الى بيروت
الخميس 07 شباط 2019|المصدر: الوكالة الوطنية لالعالم

 
وصلت ظهر اليوم إلى بيروت الدكتورة روال دشتي، وكيلة األمين العام لألمم المتحدة واألمينة

التنفيذية للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا) لتسلم مهامها. وكان في
استقبالها في مطار رفيق الحريري الدولي، نائبا األمين التنفيذي السيد منير تابت والدكتورة
خولة مطر وأمين سّر اإلسكوا السيد كريم خليل والمساعد الخاص لألمين التنفيذي الدكتور

 
مهند الموسوي وعدد من المسؤولين في اللجنة. 

 

 
كما كان في استقبالها السيد باسل عويدات ممثًال وزارة الخارجية والمغتربين. 

 
وأكدت الدكتورة دشتي "أن اإلسكوا ستستمر في لعب دور محوري كمنسق لتعزيز التعاون

والتكامل بين دول المنطقة العربية بهدف ضمان االستقرار واالزدهار والنمو الشامل وتعزيز

 
قيم السالم والعدالة والمواطنة في جميع أنحاء المنطقة العربية".

 

األكثراألكثر  متابعةمتابعةتكنولوجياسياحة وسفراخر صفحةمتفرقاتضاء
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اخترنااخترنا  لكملكم

 
كما أكدت "مواصلة اإلسكوا دعمها وتعاونها ومشاركتها الفعالة مع الدول األعضاء

وشركائها اإلقليميين والدوليين في مواجهة التحديات اإلقليمية والتنموية، واالستفادة من
الفرص التي تقدمها المنطقة للمضي قدما في تحقيق األهداف التنموية المستدامة 2030

 
ولخلق مستقبل واعد للشباب واألجيال القادمة".

 
وهنأت دشتي لبنان ب"تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة التي تضم أربع وزيرات، من بينهن
أول وزيرة للداخلية في المنطقة العربية، ما يدل على إيمان لبنان بدور المرأة التاريخي في

 
إرساء التنمية المتوازنة والمستدامة".

 
الدكتورة دشتي خبيرة اقتصادية ورائدة في مجال حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين

واإلصالح الديمقراطي. وهي حاليًا عضو في المجلس األعلى للتخطيط والتنمية في الكويت.
شغلت سابقًا منصب وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية ووزيرة دولة لشؤون مجلس
األمة (2012-2014). كما اضطلعت بدور مركزي وهام في استصدار مرسوم يسمح للمرأة

بالتصويت والترشح لالنتخابات النيابية، وكانت مع ثالث سيدات، أول نساء ُينتخبن لمجلس
األمة في تاريخ الكويت (أيار 2009). كما تولت الدكتورة دشتي العديد من المناصب الرفيعة في
مؤسسات للبحث والتطوير في المنطقة، وعملت في كبريات المؤسسات المحلية والدولية

 
المعنية بالتمويل والتنمية. 

 
الدكتورة دشتي من مواليد الكويت عام 1964. وهي حائزة على شهادة دكتوراه في الديناميكيات
السكانية وشهادة ماجستير في العلوم االقتصادية والمالية، وشهادة بكالوريوس علوم في

اقتصاديات الزراعة.

تفاؤل ُمستغرب

البريد االلكتروني تسجلتسجل  فيفي  النشرةالنشرة  اليوميةاليومية  عبرعبر  البريدالبريد  االلكترونيااللكتروني

تحالفات... غير واضحة تفاؤل ُمستغرب باسيل "طاحش" على االنماء
واالعمار

بيروت عاصمة إيران الثانية؟

إقرأ المزيد
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 ”األسكوا“دشتي وصلت بيروت لتسلُّم مهامها على رأس 

 السياسة

 2019 يرفبرا/شباط 7
 

وصلت، أمس، إلى بيروت الدكتورة روال دشتي، وكيلة األمين العام لألمم المتحدة واألمينة التنفيذية للجنة االقتصادية 

لتسلم مهامها، حيث كان في استقبالها في مطار رفيق الحريري الدولي، كبار موظفي اللجنة ” اإلسكوا“واالجتماعية لغربي آسيا 

 األممية.

أن اإلسكوا ستستمر في لعب دور محوري كمنسق لتعزيز التعاون والتكامل بين دول المنطقة العربية بهدف “وأكدت دشتي 

 ”.ضمان االستقرار واالزدهار والنمو الشامل وتعزيز قيم السالم والعدالة والمواطنة في جميع أنحاء المنطقة العربية

عالة مع الدول األعضاء وشركائها اإلقليميين والدوليين في مواجهة مواصلة اإلسكوا دعمها وتعاونها ومشاركتها الف“كما أكدت 

التحديات اإلقليمية والتنموية، واالستفادة من الفرص التي تقدمها المنطقة للمضي قدما في تحقيق األهداف التنموية المستدامة 

  ”.ولخلق مستقبل واعد للشباب واألجيال القادمة 2030

 

http://al-seyassah.com/%D8%AF%D8%B4%D8%AA%D9%8A-%D9%88%D8%B5%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA-%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%91%D9%8F%D9%85-%D9%85%D9%87%D8%A7%D9%85%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B1%D8%A3%D8%B3/
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اليكم تفاصيل هذا الخبر الكويتية روال دشتي تصل الى بيروت لتسلم مهامها كأمينة عامة للجنة "إسكوا"

وصلت األمينة التنفيذية للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (إسكوا) روال دشتي ظهر اليوم إلى بيروت ، لتسلم
مهماتها. وكان في استقبالها في "مطار رفيق الحريري الدولي"، نائبا األمين التنفيذي منير تابت وخولة مطر وأمين سّر
"إسكوا" كريم خليل والمساعد الخاص لألمين التنفيذي مهند الموسوي وعدد من المسؤولين في اللجنة وممثل وزارة

الخارجية والمغتربين باسل عويدات .

وشددت دشتي على "أن إسكوا ستستمر في لعب دور محوري كمنسق لتعزيز التعاون والتكامل بين دول المنطقة العربية
بهدف ضمان االستقرار واالزدهار والنمو الشامل وتعزيز قيم السالم والعدالة والمواطنة في جميع أنحاء المنطقة
العربية". كما أكدت "مواصلة إسكوا دعمها وتعاونها ومشاركتها الفعالة مع الدول األعضاء وشركائها اإلقليميين

والدوليين في مواجهة التحديات اإلقليمية والتنموية، واالستفادة من الفرص التي تقدمها المنطقة للمضي قدما في
تحقيق األهداف التنموية المستدامة 2030 ولخلق مستقبل واعد للشباب واألجيال المقبلة".

وهنأت دشتي لبنان بـ"تشكيل الحكومة الجديدة التي تضم أربع وزيرات، من بينهن ريا الحسن أول وزيرة للداخلية في
المنطقة العربية، ما يدل على إيمان لبنان بدور المرأة التاريخي في إرساء التنمية المتوازنة والمستدامة".

روال دشتي من مواليد الكويت عام 1964. وهي حائزة على شهادة دكتوراه في الديناميكيات السكانية وشهادة ماجستير
في العلوم االقتصادية والمالية، وشهادة بكالوريوس علوم في اقتصاديات الزراعة، وهي خبيرة اقتصادية ورائدة في

مجال حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين واإلصالح الديموقراطي. وحاليًا عضو في المجلس األعلى للتخطيط والتنمية
في الكويت. شغلت سابقًا منصب وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية ووزيرة دولة لشؤون مجلس األمة (2014-2012).

كما اضطلعت بدور مركزي ومهم في استصدار مرسوم يسمح للمرأة بالتصويت والترشح لالنتخابات النيابية، وكانت مع
ثالث سيدات، أول نساء ُينتخبن لمجلس األمة في تاريخ الكويت (أيار/مايو 2009). كما تولت دشتي العديد من المناصب
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الرفيعة في مؤسسات للبحث والتطوير في المنطقة، وعملت في كبريات المؤسسات المحلية والدولية المعنية بالتمويل
والتنمية.

قد يهمك أيضًا :

المرأة الكويتية تحتفل بعيدها الوطني تحت رعاية ملكية

"لجنة المرأة الكويتية" تشارك في المؤتمر الوزاري العربي األممي األول في القاهرة

نشكركم زوار العرب اليوم على تصفح موقعنا وفى حالة كان لديك اى استفسار بخصوص هذا الخبر الكويتية روال دشتي
تصل الى بيروت لتسلم مهامها كأمينة عامة للجنة "إسكوا" برجاء ابالغنا او ترك تعليق األسفل المصدر : العرب اليوم
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دشتي وصلت الى بيروت لتسلم مهامها على رأس اإلسكوا

روال دشتي

وصلت ظھر الیوم إلى بیروت الدكتورة روال دشتي، وكیلة األمین العام لألمم المتحدة واألمینة التنفیذية للجنة االقتصادية

واالجتماعیة لغربي آسیا (اإلسكوا) لتسلم مھامھا.
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بیروت - 8 - 2 (كونا) -- اكدت وكیلة االمین العام لالمم المتحدة واالمینة التنفیذیة للجنة االقتصادیة واالجتماعیة لغربي آسیا (اسكوا) الدكتورة روال

 
دشتي استمرار دور اللجنة المحوري كمنسق لتعزیز التعاون والتكامل بین دول المنطقة العربیة بھدف ضمان االستقرار واالزدھار.

ونقل بیان صادر عن (اسكوا) عن دشتي قولھا خالل تسلمھا مھامھا في بیروت ان اللجنة االقلیمیة ستواصل دورھا في تفعیل التعاون بین دول المنطقة

 
العربیة لتحقیق النمو الشامل وتعزیز قیم السالم والعدالة والمواطنة في جمیع انحاء المنطقة العربیة.

كما اكدت استمرار (اسكوا) في دعمھا وتعاونھا ومشاركتھا الفعالة مع الدول االعضاء وشركائھا االقلیمیین والدولیین في مواجھة التحدیات االقلیمیة

والتنمویة واالستفادة من الفرص التي تقدمھا المنطقة للمضي قدما في تحقیق االھداف التنمویة المستدامة 2030 وخلق مستقبل واعد للشباب واالجیال

 
القادمة.

وتوجھت دشتي بالتھنئة للبنانیین "بتشكیل الحكومة الجدیدة التي تضم اربع وزیرات من بینھن اول وزیرة للداخلیة في المنطقة العربیة ما یدل على ایمان

 
لبنان بدور المرأة التاریخي في ارساء التنمیة المتوازنة والمستدامة".

وكان االمین العام لالمم المتحدة انطونیو غوتیریس قد عین الدكتورة دشتي في ال21 من الشھر الماضي وكیلة لالمین العام لالمم المتحدة وامینة تنفیذیو

 
للجنة (اسكوا) خلفا للدكتور محمد علي الحكیم الذي عین وزیرا لخارجیة العراق.

وتعد الدكتورة دشتي خبیرة اقتصادیة ورائدة في مجال حقوق المرأة والمساواة بین الجنسین واإلصالح الدیمقراطي وھي حالیا عضو في المجلس

 
االعلى للتخطیط والتنمیة في الكویت.

وكانت دشتي قد شغلت سابقا بالكویت منصب وزیرة الدولة لشؤون التخطیط والتنمیة ووزیرة دولة لشؤون مجلس األمة (2012 - 2014) كما

اضطلعت بدور مركزي ومھم في استصدار مرسوم یسمح للمرأة بالتصویت والترشح لالنتخابات النیابیة وكانت من بین اول ثالث سیدات ینتخبن

لمجلس األمة في تاریخ الكویت في مایو 2009 كما تولت العدید من المناصب الرفیعة في مؤسسات للبحث والتطویر في المنطقة وعملت في كبریات

 
المؤسسات المحلیة والدولیة المعنیة بالتمویل والتنمیة.

یذكر ان (اسكوا) أنشئت من قبل االمم المتحدة في عام 1973 لتعزیز التعاون والتكامل بین بلدان المنطقة وھي تشكل جزءا من االمانة العامة لالمم

المتحدة وتتخذ من بیروت مقرا دائما لھا. (النھایة) ا ي ب / م خ
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»إسكوا« مستمرة في التنسيق العربي 
بيروت - )كونا(: أكدت وكيلة االمين العام لالمم المتحدة واالمينة التنفيذية للجنة االقتصادية 
واالجتماعية لغربي آسيا )اسكوا( الدكتورة روال دشتي استمرار دور اللجنة المحوري كمنسق 

لتعزيز التعاون والتكامل بين دول المنطقة العربية بهدف ضمان االستقرار واالزدهار.
ونقل بيان صللادر عن )اسللكللوا( عن دشتي قولها خللالل تسلمها مهامها في بيروت ان اللجنة 
االقليمية ستواصل دورها في تفعيل التعاون بين دول المنطقة العربية لتحقيق النمو الشامل 

وتعزيز قيم السالم والعدالة والمواطنة في جميع انحاء المنطقة العربية.
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63 فلسًا ربحية السهم.. وارتفاع القيمة الدفترية إلى 422  فلسًا

ع 10% نقدًا عن 2018
ّ
املرزوق: »سوق الساملية« توز

وافقت الجمعية العمومية العادية لشركة سوق 
الللسللالللملليللة الللعللقللاريللة للسنة الللمللاللليللة 2018 التي 
عقدت يللوم الثالثاء الماضي، على جميع بنود 
أعمالها الللتللي تضمنت توصية مجلس اإلدارة 
بللتللوزيللع أربللللاح نقدية على المساهمين بنسبة 
10% من رأس المال وتقرير مجلس اإلدارة عن 
السنة المالية المنتهية فللي 31 ديسمبر 2018 
وتقرير مراقب الحسابات والميزانية العمومية 
وحساب األربللاح والخسائر والتعامالت المالية 
التي قام بها مجلس اإلدارة والتعامل مع أطراف 
ذات صلة، كما تمت الموافقة على إخللالء طرف 

أعضاء مجلس اإلدارة وإبراء ذمتهم المالية.
وعقب الجمعية العمومية أعلن رئيس مجلس 
اإلدارة والرئيس التنفيذي لشركة سوق السالمية 
الللعللقللاريللة مللللللرزوق خلللاللللد الللللمللللرزوق علللن تحقيق 
الشركة أرباحا بواقع 63 فلسا للسهم عن 2018، 
مبينا أن القيمة الدفترية للسهم ارتفعت خالل 
2018 إلللى 422 فلسا مقارنة بللل 365 فلسا للعام 

.2017
اللللملللرزوق إن الللشللركللة تنفذ حاليا مجمعا  وقلللال 
سكنيا فاخرا ذا إطاللة بحرية في منطقة صباح 
السالم، ويتألف المجمع من 36 طابقا بقيمة 23 
مليون دينار. وأوضللح المرزوق أن أعمال البناء 

والتشييد في المجمع السكني تسير على قدم 
وسللللاق حلليللث تبلغ نسبة اإلنلللجلللاز حللاللليللا 80 % 
ويتوقع االنتهاء من أعمال البناء في شهر يوليو 

.2019
وذكر المرزوق أن الشركة عملت على تنويع دائرة 
العمل واألنشطة التي تعمل بها وقامت بالدخول 
فلللي ملللشلللروع جلللديلللد فلللي مللديللنللة صلللبلللاح األحللمللد 
 ،The Grey البحرية وبللنللاء مجمع جللديللد بللاسللم
وقلللاملللت الللشللركللة بللالللتللسللويللق للمجمع وتللأجلليللر 
مللحللالتلله بللالللكللامللل وتللقللوم الللشللركللة حللاللليللا بلللإدارة 

المجمع ومتابعة سير األعمال فيه.

أكبر األسواق

وأكد المرزوق أن شركة سوق السالمية العقارية 
أخذت مكانة تليق بها مع الشركات العقارية التي 
سبقتها بسنوات عديدة وأصبح مشروع سوق 
السالمية واحللدا من األسلللواق الفريدة المتميزة 
كلللواحلللد ملللن أكللبللر األسللللللواق واللللملللراكلللز الللتللجللاريللة 
المغلقة التي تقام على ارض الكويت مللا جعله 
مقصدا يوميا يللرتللاده المواطنون والمقيمون، 
وذللللك نللظللرا لللتللنللوع وتللعللدد األنللشللطللة المتكاملة 
والللمللتللوافللرة بلله والللتللي تلبي مختلف الحاجات 
األساسية واليومية، مشيرا الى ان ادارة السوق 

تللحللرص على الللتللعللاون مللع جميع المستأجرين 
والللمللسللتللثللمللريللن مللن أجلللل تللقللديللم وتللوفلليللر افضل 

الخدمات لرواد السوق ما أكسبه سمعة طيبة.
وتللللوجلللله اللللللملللللرزوق خلللللالل الللجللمللعلليللة الللعللمللوملليللة 
بخالص الشكر والتقدير لشركة نللوف العقارية 
للتجارة الللعللامللة والللمللقللاوالت بوصفها الشريك 
والمدير لمشروع سللوق السالمية، مؤكدا الللدور 
الللكللبلليللر الللللللذي تلللقلللوم بلللله مللللن جللهللد ودعللللللم مللللادي 
ومللعللنللوي للللللشللركللة وللللللمللشللروع مللا كلللان للله األثللر 
اإليللللجللللابللللي فللللي الللتللغلللللب علللللللى جللملليللع الللعللقللبللات 
واللللملللعلللوقلللات اللللتلللي واجلللهلللت اللللشلللركلللة وواجللهللهللا 
مللجلللللس اإلدارة طللللوال مللراحللل تنفيذ الللمللشللروع 

وحتى اليوم.

فرص استثمارية

مللن جللانللبلله، قلللال الللمللديللر الللعللام فللي شللركللة سللوق 
الللسللالللملليللة الللعللقللاريللة مللحللمللد علللللي الللصللبللحللان إن 
الللشللركللة تعكف على دراسللللة الللعللديللد مللن الفرص 
االستثمارية المختلفة التي تندرج ضمن أغراض 
الشركة سواء بالمشاركة في المشاريع التنموية 
التي تطرحها الدولة على القطللاع الخاص بنظام 
اللللفلللرص االسللتللثللمللاريللة  الللللل B.O.T أو غلليللرهللا ملللن 
بلللغلللرض فللتللح مللللجللللاالت اسللتللثللمللار جللللديللللدة أمللللام 

الللشللركللة. وأشللللار اللللى ان الللشللركللة وبللالللتللعللاون مع 
شركة نوف العقارية نجحت في تنفيذ مشروع 
سوق السالمية الضخم، وهو ما يعتبر نجاحا 
جيدا لالستثمار وللمساهمين في الشركة، مبينا 
ان نسبة االشللغللال للللللسللوق بلغت بنهاية الللعللام 

الماضي %98.2.
وبين ان الشركة تقوم بالدخول وتقديم العروض 
الللمللاللليللة للللللمللشللاريللع الللتللي يللتللم طللرحللهللا ملللن قبل 
الللجللهللاز الللفللنللي للللدراسلللة الللمللشللروعللات التنموية 
واللللللملللللبلللللادرات. وحللللللول مللللشللللروع مللنللطللقللة صللبللاح 
السالم، قال الصبحان إن المشروع ذو مواصفات 
متميزة وبللواجللهللة بحرية لكل الشقق السكنية 
ويللتللوقللع ان يللحللدث اللللملللشلللروع نللقلللللة نللوعلليللة في 
اعللمللال الللشللركللة عند افللتللتللاح الللمللشللروع فللي شهر 

يوليو 2019.

أنشطة اجتماعية

يذكر ان سللوق السالمية قد احتضن العديد من 
األنللشللطللة االجللتللمللاعلليللة خللللالل 2018 مللنللهللا على 
سبيل المثال: الحملة الوطنية للتوعية بمرض 
الللسللرطللان والللمللهللرجللان الصيفي الللثللامللن للللوزارة 
االوقلللللللاف والللللشللللؤون االسلللالمللليلللة وحلللفلللل جللريللدة 

»األنباء« باألعياد الوطنية.

»التجارة«: تلقينا 2573 طلب 
إيداع عالمة تجارية

الللللتللللجللللارة واللللصلللنلللاعلللة ان إدارة  أعلللللللنلللت وزارة 
العالمات التجارية وبراءة االختراع لديها تلقت 
2573 طلللللب إيلللللداع عللالمللة تللجللاريللة عللبللر الللبللوابللة 

اإللكترونية خالل شهر يناير الماضي.
وقللالللت اللللللوزارة فللي بلليللان صللحللافللي إنللهللا أنللجللزت 
792 معاملة طلب تسجيل عالمة تجارية و955 
تلللجلللاريلللة و826 مللعللاملللللة  نلللشلللر عللللالمللللة  ملللعلللاملللللللة 
تسجيل عالمة تجارية وإصدار شهادة لها خالل 

الفترة ذاتها.
وأضللافللت أنها أنجزت أيضا خللالل الشهر نفسه 
314 معاملة تجديد و246 طلب تأشير بتغيير 
عنوان واسم مالك العالمة ونقل ملكيتها وشطب 
تسجيلها وتغيير اسم وكيل التسجيل. وذكرت 
أنها تلقت 38 طلب معارضة على قبول تسجيل 
عالمة تجارية و446 طلبا لنشر التأشيرات و22 

مستخرجا و10 تظلمات خالل المدة المذكورة.

 »زين« ترعى املوسم الرابع
من »مع حمد شو«  

الرابع  أعلنت زين عن رعايتها البالتينية للموسم 
مللن الللبللرنللامللج الللجللمللاهلليللري الللتللرفلليللهللي االجللتللمللاعللي 
»مع حمد شو« الذي يستضيفه مركز الشيخ جابر 

األحمد الثقافي.
وذكللرت الشركة في بيان صحافي أن رعايتها لهذا 
البرنامج للمرة الرابعة على التوالي أتت من منطلق 
حللرصللهللا علللللى دعللللم وتللشللجلليللع اللللجلللهلللود واألفلللكلللار 
ى 

ّ
اها الشباب الكويتي في شت

ّ
المتميزة التي يتبن

اللللملللجلللاالت، ومللنللهللا الللمللجللاالت الللفللنللّيللة والللتللرفلليللهلليللة 
فللي وسللائللل الللتللواصللل االجتماعي ووسللائللل اإلعللالم 
التقليدية، حيث قد حققت المواسم الثالث السابقة 

.
ً
 كبيرا

ً
 جماهيريا

ً
من البرنامج نجاحا

املرزوق وال�صيخ دعيج ال�صباح و ال�صبحان يف  �صورة جماعية مع موظفي ال�رشكة  مرزوق خالد املرزوق

23 مليون دينار لتنفيذ 
مجمع »صباح السالم« 

السكني .. واالنتهاء من 
املشروع في يوليو 2019 

الصبحان: الشركة تدرس 
فرصًا استثمارية تطرحها 

الدولة على القطــاع الخاص 
 B.O.T بنظام الـ

بالتعاون مع »بوبيان تكافل«

عت عقدي التأمني 
َّ

»الكويتية« وق
الجماعي والصحي ملوظفيها

لللللللعلللللللت شللللللركللللللة اللللللخلللللطلللللوط الللللجللللويللللة 
َّ
وق

الللكللويللتلليللة علللقلللدي الللتللأملليللن الللجللمللاعللي 
والللصللحللي مللع شللركللة بللوبلليللان للتأمين 
الللتللكللافلللللي وذلللللك للللللعللام الللتللأملليللنللي من 
يلللنلللايلللر 2019 وحللللتللللى 31 ديللسللمللبللر   1
مللن  كللللل  اللللتلللوقللليلللع  2019، وقلللللد حلللضلللر 
اللللللخلللللطلللللوط  إدارة  ملللللجلللللللللللس  رئللللللليلللللللس 
اللللجلللويلللة الللكللويللتلليللة يلللوسلللف الللجللاسللم، 
المهندس/ كامل  التنفيذي  والرئيس 
الللعللوضللي، وملللن جللانللب شللركللة بوبيان 
للللللتللأملليللن اللللرئللليلللس الللتللنللفلليللذي ومللديللر 
عللللام مللجللمللوعللة الللللشللللؤون اإلداريللللللللة فللي 
شللللركللللة بللللوبلللليللللان للللللللتلللأمللليلللن الللتللكللافلللللي 
ولللليلللد اللللليللللاقللللوت، واللللملللديلللر الللتللنللفلليللذي 
وعضو مجلس االدارة ببوبيان تكافل 
الشامي، ونللائللب رئيس بوبيان  خليل 
التنفيذي لبنك  الرئيس  تكافل – نائب 
الللتللويللجللري، حيث تم  بللوبلليللان عبدالله 
فللي مقر  العقدين  اجللتللمللاع توقيع  عقد 
الكويتية، كما  الجوية  الخطوط  شركة 
أن توقيع العقد يعد للعام الثاني على 
الللتللوالللي مللع شللركللة بللوبلليللان تكافل لما 
تللقللدملله ملللن ملللزايلللا وخللللدمللللات حللصللريللة 
للللللللعلللامللللللليلللن فللللللي اللللللخلللللطلللللوط الللللجللللويللللة 

الكويتية.
وعلللللللللللى هلللللاملللللش تللللوقلللليللللع الللللعللللقللللد، قللللال 
الجوية  الخطوط  إدارة  رئيس مجلس 
 من 

ً
الكويتية يوسف الجاسم: »حرصا

الخطوط الجوية الكويتية على توفير 
أفللضللل الللخللدمللات لللمللنللتللسللبلليللهللا، فللإنللهللا 

رأت أن تللقللوم بللتللجللديللد تللجللديللد عللقللدي 
التأمين الجماعي والصحي لموظفيها 
مللزايللا جيدة ومفيدة  مللن  لما للعقدين 
فلللي تللوفلليللر خلللدملللات صللحلليللة مللتللنللوعللة 
وخيارات وشرائح بامتيازات مختلفة 
للللللمللوظللفلليللن وأسللللرهللللم، وذللللللك بللأسللعللار 
رمللزيللة ومللنللاسللبللة ومللقللبللولللة، وذللللك من 
خالل توفير بطاقات التأمين الخاصة 
بذلك والتي تغطي أغلب المستشفيات 
بللجللانللب تغطية  الللخللاصللة  واللللعللليلللادات 
المؤمن عليه داخل الكويت وخارجها، 
حللليلللث أن علللقلللدي اللللتلللأمللليلللن الللجللمللاعللي 
واللللصلللحلللي يللللعللللّدان قلليللمللة مللضللافللة إلللى 
جانب األمللور والخدمات األخللرى التي 

الشركة لمنتسبيها«. تقدمها 
الجاسم: »ضمن سعي شركة  وأضللاف 
الللللخللللطللللوط الللللجللللويللللة اللللكلللويلللتللليلللة نللحللو 
االهلللتلللملللام بللمللوظللفلليللهللا وتللوفلليللر جميع 
سلللبلللل اللللللراحلللللة لللللهللللم، قللللدمللللت اللللخلللطلللوط 
الللللجللللويللللة اللللكلللويلللتللليلللة بللللجللللانللللب علللقلللدي 
الجماعي والصحي، مميزات  التأمين 
أخلللللرى اضللافلليللة مللمللنللوحللة للللللمللوظللفلليللن 
التأمينية  الوثائق  وذلللك خللارج نطاق 
السفر،  المتعاقد عليها ومنها تأمين 
التأمين  الللخللاصللة،  الللمللمللتلللللكللات  تللأملليللن 

البحري وتأمين السيارات الشامل«.
تللصللريللحلله بالتأكيد  الللجللاسللم  واخللتللتللم 
على حرص الخطوط الجوية الكويتية 
الشركة  أن  على راحللة موظفيها، حيث 
 فلللللي دعلللللللم وتلللشلللجللليلللع 

ً
ال تلللللأللللللو جلللللهلللللدا

وتللحللفلليللز أبللنللائللهللا مللن الللمللوظللفلليللن عبر 
منحهم مزايا اضافية وخدمات جيدة 
لللهللم ولللعللائللالتللهللم اللللكلللريلللملللة، ملللا يللؤكللد 
علللللى أن اللللخلللطلللوط اللللجلللويلللة الللكللويللتلليللة 
الطريق الصحيح بتطوير  تسير نحو 
الداخل  منظومتها بالكامل سللواء من 
بلللللللروح االنلللتلللملللاء  الللللللخللللللارج، وتللللبللللث  أو 
واللللللتلللللرابلللللط واللللللتلللللالحلللللم بلللليللللن اللللشلللركلللة 
تللحللقلليللق  وملللوظلللفللليلللهلللا واللللسلللعلللي وراء 
انلللللجلللللازات جللللديللللدة بلللسلللواعلللد أبللنللائللهللا 

المخلصين.
ويللللللأتللللللي تللللوقلللليللللع اللللللخلللللطلللللوط اللللجلللويلللة 
الكويتية على العقدين المذكورين بناء 
علللللى تللطللبلليللق سلليللاسللة لللجللنللة الللتللاملليللن 
المهندس  التنفيذي  الرئيس  برئاسة 
كللامللل الللعللوضللي ونللحللو تللوفلليللر أفللضللل 
اللللخلللدملللات للللللمللشللتللركلليللن )الللمللوظللفلليللن 
وأسرهم( بحيث يتم استقطاع رسوم 
رملللزيلللة ملللن الللمللوظللفلليللن وذللللللك بللحللسللب 
اللللشلللريلللحلللة الللللتللللي يلللتلللم اخلللتللليلللارهلللا مللن 
قللبللل الللمللوظللفلليللن مللقللابللل تللوفلليللر شللرائللح 
اللللتلللأمللليلللن بلللاملللتللليلللازات مللخللتلللللفللة تللمللكللن 
الللللمللللوظللللفلللليللللن مللللللن االسللللللتللللللفللللللادة ملللنلللهلللا 
بحسب االخللتلليللار مللع الللحللرص على أن 
 للموظفين 

ً
مللخللصللصللا الللتللأملليللن  يللكللون 

الكويتيين وأسرهم  الكويتيين وغير 
بللحلليللث يللكللون تللوفلليللر هلللذه االمللتلليللازات 
والتعامل معها على مستوى واحد من 
خالل توفير بطاقات التأمين الصحية 

للموظفين واسرهم.

اجلا�صم والعو�صي والياقوت وال�صامي والتويجري يف �صورة جماعية
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سمري عطا الله

كاتب وصحاّيف لبناني، عمل يف كل من صحيفة النهار ومجليت االسبوع العربي والصياد اللبنانية وصحيفة األنباء الكويتية.

تستضيف بيروت منذ سنوات مقر منظمة «االسكوا»، أحد فروع األمم املتحدة التنموية. وهل هي مصادفة أم ميعاد، فإن رئاسة هذه املؤسسة تعطى غالبًا لسيدة

من ذوات السيرة العلمية الالمعة. بدأنا مع الدكتورة ميرفت التالوي من مصر، ثم لفترة طويلة الدكتورة ريما خلف من األردن، وأمس وصلت من الكويت الدكتورة

روال دشتي. 

ت الدكتورة دشتي إلى مجموعة االنتصارات النسائية املتتالية هذه األيام. فالحكومة الجديدة تضم أربع سيدات، بينهن وزيرة الداخلية التي فيها من مَّ
ُ
وفي بيروت ض

الحسن أكثر مما توحي بالسلطة. والنائبة الكويتية السابقة نصفها لبناني، فال ُيعتبر وضعها على الئحة لبنان أمرًا مبالغًا فيه. وتزيد مؤهالتها اللبنانية عندما

نتذكر ما روته صحيفة «الرأي» عندما فازت دشتي بالنيابة. فعندما حان موعد أداء القسم، ألحنت باللهجة الكويتية، مثقلة بها اللهجة اللبنانية، أو «اللغا اللبنانيي»،

مة. 
ّ
فكان أن طلب منها أن تكرر األداء بلهجة كويتية صافية، مديدة ومرخ

حملت دشتي الدكتوراه من «جونز هوبكنز». ودرست لإلجازة من قبل في جامعات كاليفورنيا. لكن الفوز األصعب، طبعًا، كان في اختراق مجلس األمة الكويتي؛

حيث بكت ذات يوم، وهي تدافع عن نفسها في جولة من جوالت االستجواب الذائعة. 

سيداتي، سادتي، تأتيكم املفاجآت من الخليج. تجاوزت البحرين جميع العرب عندما انتخبت السيدة فوزية زينل رئيسة للبرملان. وسوف ُيخيل إليك عندما تسمع

صوت امرأة تدق مطرقتها على الطاولة قائلة: هدوء. هدوء. نظام! أنك في مجلس العموم. ال. ابتسم، أنت في البحرين، التي تسّمي الوزيرات، أو ترسل السفيرات إلى

عواصم الدول الكبرى. 

هل الحظت جنابك ماذا يجمع بني وزيرات لبنان ومصر وكفاءات «االسكوا» ورئاسة البرملان في البحرين ووزارة السعادة في اإلمارات؟ الِعلم. أعطيت املرأة حقها في

التعليم، فنالت حقوقها األخرى تلقائيًا. هذا هو تمامًا ما يسجل الفارق في مسيرة البشرية. في مكان تعود روال دشتي من إحدى أهم الجامعات في العالم، وفي

خطف مئات التلميذات ألن «العلم حرام». بوكو حرام!
ُ
مكان آخر، ت

اضغط هنا للطباعة.
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   Tweet on Twitter      

(MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) BEIRUT, Feb 8
(KUNA) -- The United Nations Economic and Social
Commission for Western Asia (ESCWA) will continue
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encouraging pan-Arab cooperation aimed at ensuring
"stability, prosperity and all-inclusive growth," its newly-
appointed executive secretary has said. 

 Rola Dashti of Kuwait, also the United Nations Under-
Secretary-General, arrived in Beirut on Thursday to assume
her new position at the helm of the regional commission. 

 She succeeds Mohamed Al-Hakim of Iraq, after being handed
the role by UN Secretary-General Antonio Guterres in late
January. 

 Dashti said ESCWA would work to promote "peace, justice,
(and) citizenship," back efforts for UN 2030 Sustainable
Development Goals (SDGs) adoption and support youth. 

 She also praised Lebanon on its decision to pick four women
amongst its newly-formed Cabinet, including the milestone
of choosing the �rst-ever Arab female interior minister. 

 This "showcases the Lebanese belief in the historical role of
women in maintaining balanced and sustainable
development," she remarked. 

 ESCWA describes the former Kuwaiti lawmaker and minister
as a leading economist and long-time champion of women's
rights and gender equality. 

 "Dashti played a pivotal role in advocating for the decree to
allow Kuwaiti women to vote and run for parliamentary
elections, and in May 2009, she with three other women
became the �rst women to be elected to Kuwait's
parliament," added the regional UN department. (end) ayb.sd
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