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رئـيــس الـتـحـريــر
الـعـقـيــد/ مـحـمـد عـبـدالـلـه ربـيــح

عودة الحياة
مع صدور هذا العدد من مجلة الحرس الوطني تدخل 

الكوي������������������ت مرحل������������������ة جديدة م������������������ن مراح������������������ل الع������������������ودة التدريجية 

للحياة الطبيعية التي أقرها مجلس الوزراء، والتي جعلت 

الس������������������لطات الصحية ش������������������عارها »تف������������������اؤل ال ته������������������اون«، فرغم 

النجاحات الكبيرة الت������������������ي حققتها الكويت في التصدي لهذا 

الوب������������������اء واالنتصار علي������������������ه، بفضل تعاون وتكات������������������ف الجميع، 

مؤسسات وأفراداً، إال أن الحذر واجب، والتقيد باإلجراءات 

االحترازية مطلوب، حتى ال نعود إلى المربع األول.

وبمناس������������������بة تجاوز الكويت لمرحلة الخطر، حس������������������ب ما 

أعلنت الس������������������لطات الصحي������������������ة، فإن األمانة تقتضي اإلش������������������ادة 

بم������������������ا قدمه أبناء الكويت، كٌل في موقعه، س������������������واء كانوا من 

العاملين في الجهات العسكرية والمدنية أو المتطوعين، 

وبم������������������ا بذلوه من جهود مخلصة، وم������������������ا قدموه من تضحيات 

كانت محل التقدير واالعتزاز من القيادة السياس������������������ية، ومن 

كل مواطن ومقيم على هذه األرض الطيبة.

ومما ال ش������������������ك فيه أن روح التعاون التي تجس������������������دت في 

هذه األزمة واإلجراءات الت������������������ي اتخذتها جميع جهات الدولة 

ساهمت إلى حد كبير في التغلب على هذه األزمة، وقادت 

الكويت إلى ب������������������ر األمان، وال نمل������������������ك إال أن نقول لزمالئنا في 

الصفوف األولى .. من رجال الحرس الوطني ووزارتي الدفاع 

والداخلي������������������ة، ووزارة الصح������������������ة، واإلدارة العام������������������ة لإلطف������������������اء، 

وإلخوانن������������������ا في الجهات المدني������������������ة، وكافة المتطوعين، وكل 

من ب������������������ذل جهداً خالل ه������������������ذه األزمة، »عس������������������اكم على القوة، 

وبي������������������ض الل������������������ه وجوهك������������������م«، فقد أثبت������������������م أنكم بح������������������ق »فرس 

الرهان«، وأهل للمس������������������ؤولية، وموضع ثقة وتقدير الكويت 

قيادة وحكومة وش������������������عباً، ونس������������������أل الله س������������������بحانه وتعالى أن 

يجع������������������ل ما بذلتموه من جه������������������ود في ميزان حس������������������ناتكم، وأن 

يرف������������������ع عنا وع������������������ن  دول العال������������������م الوباء والب������������������الء، ويزيح هذه 

الغم������������������ة، وأن يحفظ وطننا الحبي������������������ب الكويت من كل مكروه 

وسوء في ظل قيادته الرشيدة.

والله ولي التوفيق،،،
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منـاســبـات

صادف تاريخ السادس من يونيو لعام 2020، ذكرى تأسيس الحرس 

الوطن������������������ي الكويت������������������ي ليكمل بذل������������������ك 53 عاماً حافلة باإلنج������������������از والعطاء، 

ففي الس������������������ادس من يونيو لعام ألف وتس������������������عمائة وس������������������بعة وس������������������تين، 

في عهد كل من المغفور لهما بإذن الله تعالى س������������������مو الش������������������يخ صباح 

الس������������������الم الصباح، وس������������������مو ولي العه������������������د، رئيس مجل������������������س الوزراء، 

رئيس مجلس الدفاع األعلى آنذاك الش������������������يخ جابر األحمد الجابر 

الصباح، طيب الله ثراهما، تأس������������������س الحرس الوطني الكويتي 

كهيئة مس������������������تقلة عن القوات المسلحة وهيئات األمن العام، 

على أن يتبع مجلس الدفاع األعلى، ويكون االلتحاق به عن 

طريق التطوع بين المواطنين.

إعداد العقيد دكتور/ جدعان فاضل جدعان

53 عـامـًا علـى تـأسـيـس الحـرس الـوطـنـي

مسيرة تميز وعطاء
في حب الكويت
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الوطني رديفًا أساسيًا للقوات المسلحة.

قفزات هائلة  
 فمنــذ مرحلة التأســيس والبناء بقيادة ســمو 

الشــيخ ســالم العلي الصبــاح رئيــس الحرس 

الوطنــي وبتضافــر جهــود ســمو الشــيخ نواف 

األحمــد الجابــر الصبــاح، ثــم معالي الشــيخ 

مشــعل األحمد الجابر الصباح، شــهد الحرس 

الوطنــي قفــزات هائلــة فــي مجــال التســليح 

والتدريب وتأمين المواقع الحيوية والمنشــآت 

الهامة وتوســعة البنية التحتية ودعم وإســناد 

أجهــزة الدولــة واالنفتــاح بمبــادرات متميــزة 

علــى المجتمع المدني والتنســيق مــع وزارات 

ومؤسسات الدولة العسكرية والمدنية بموجب 

بروتوكوالت واتفاقيــات تعاون ومذكرات تفاهم 

تعــاون، وتحقيــق اإلنجــاز تلــو اآلخــر، وصواًل 

إلــى التكامــل والتناغــم والســير وفــق خطــط 

اســتراتيجية مدروســة أعدهــا رجــال الحــرس 

الوطني.

تخطيط استراتيجي  
وفــي نوفمبر مــن العــام 2015 دشــن الحرس 

الوطنــي وثيقته االســتراتيجية 2020 وشــعارها 

»األمن أواًل« ليســتكمل رجاله برؤى طموحة ما 

حققوه مــن إنجازات في المجاالت العســكرية 

واإلداريــة والفنيــة فــي خطتهــم األولــى التي 

انطلقت عام 2010،  وشــعارها »األمن أســاس 

التنميــة«، وقد تــّوج ذلك بحصولهم لســنوات 

علــى جائــزة الشــفافية ومــدركات اإلصــاح، 

تكريســًا لنهــج النزاهة وترســيخ مبــدأ احترام 

مسيرة تميز وعطاء  
منذ صدور مرســوم التأســيس ورجال الحرس 

الوطني يضربــون أروع األمثلة في التضحية من 

أجل الوطن وأداء المهام المســندة إليهم بكل 

كفاءة واقتدار، ويســابقون الزمــن ليكونوا أهًا 

للمســؤولية الملقــاة على عاتقهم فــي معاونة 

القوات المسلحة في حفظ األمن واالستقرار.

 وقد حقــق رجال الحــرس الوطني خال هذه 

المسيرة المباركة بطوالت وإنجازات يشهد بها 

القاصي والداني، ويكفيهم فخرًا إشادة القيادة 

السياسية، ممثلة بحضرة صاحب السمو أمير 

الباد المفدى القائد األعلى للقوات المسلحة 

الشــيخ صباح األحمد الجابر الصباح، حفظه 

اللــه ورعــاه، بعطائهم في مناســبات مختلفة 

وتأكيد سموه على الدور الحيوي الذي يقومون 

به في منظومة الدفــاع واألمن باعتبار الحرس 

القانــون ودولــة المؤسســات وااللتــزام بقيــم 

الضبــط والربــط وتشــجيع االبــداع واالبتــكار، 

واســتكمااًل لمــا حققــه الحــرس الوطنــي في 

الســنوات الســابقة مــن نجاحــات فــي شــتى 

المجــاالت، فإنــه يتطلع اليوم، وبــروح الفريق 

مــع  بالتعــاون  المشــترك  والعمــل  الواحــد، 

القادة وزماء الســاح في الحرس الوطني إلى 

خطته االستراتيجية للسنوات الخمس المقبلة 

)2020 – 2025(، والتــي جاء شــعارها »حماية 

وســند« لتلبي طموحنا الامحــدود نحو التميز 

واالحتراف والريادة، وتواكب ما يشهده العالم 

من تحديات عسكرية وأمنية غير مسبوقة.

نقلة نوعية غير مسبوقة  
إن رجــال الحــرس الوطني وبعد مســيرة حافلة 

بالعطــاء والتميز ســطروها بجهدهــم وعرقهم 

في حب الكويــت وأهلها، يتطلعــون إلى تحقيق 

نقلة غير مسبوقة لارتقاء بالجاهزية العسكرية 

واألمنية، خاصة بعد االنضمام إلى منظمة قوات 

الشــرطة والدرك األورو - متوسطية ذات الطابع 

العسكرية الـ )FIEP(، فضًا عن تطوير منظومة 

التدريب والتسليح والتعامل المبكر مع األزمات 

والكــوارث، ومســاندة أجهــزة الدولــة، وإضافة 

قــدرات جديــدة كالطيــران العامــودي، ومركز 

الرصد اإلشعاعي والبيولوجي، إضافة إلى تفعيل 

نظــام إدارة القــوة وتطويــر النظــم واإلجراءات 

والسياسيات الداعمة للتنمية والتميز المؤسسي 

وتفعيــل دور التوجيــه المعنوي فــي المنظومة 

العسكرية، ودعم أكبر للمسؤولية االجتماعية.

7

رجال الحرس الوطني حققوا منذ التأسيس وحتى اآلن بطوالت وإنجازات يشهد بها القاصي والداني     

إشادة على كافة المستويات بالدور المتميز للحرس الوطني في دعم وإسناد أجهزة الدولة المختلفة     



منـاســبـات
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يـوم ال ينسـى
8-2

9

عندم������������������ا تح������������������ّل ذكرى مرور ثالثين عاماً على الغزو الغاش������������������م الذي تعرضت ل������������������ه دولتنا الحبيبة اآلمنة 

المس������������������المة في 1990/8/2.. نس������������������تذكر  قائمة الش������������������هداء التي ُكتبت بحروف من نور، وبعثت برسالة 

للعالم أجمع مفادها أن الشعب الكويتي ال يساوم على حريته وحرية وطنه واستقالله.

رجال الحرس الوطني ضربوا 
بتضحياتهم مثااًل في الصمود

 إع������������������داد/  أس�������������������������������������������������������رة ال���ت�����ح���������������ري�����������������������������������������ر



منـاســبـات

ال شك أن التضحيات التي ســـطرها الكويتيون في ملحمة الصمود أمام الغزو 
العراقي الغاشـــم ســـتظل نبراســـًا يضيء طريق األجيال المقبلة، ويرشدهم 

ويعزز فيهم قيم االرتباط بأرض الكويت الطاهرة

10

إال أن المواقــف أثبتــت أنهم عند 

حسن الظن بهم.

وعلــى الرغم من التفــوق الهائل 

في قدرات القــوات المعتدية إال 

أن رجال الحــرس الوطني ضربوا 

مثــااًل فــي التضحيــة والبســالة 

والصمود، إذ قاتلوا قتال األبطال 

دفاعًا عن معسكراتهم واألهداف 

التي يتولون تأمينها، وسقط منهم 

العديد من الشــهداء والجرحى، 

لــم يستســلموا للقوات  ولكنهم 

المعتدية، بل إن الكثيرين منهم 

واصلوا العمل في الخاليا السرية 

وكتبــوا  العــدوان،  لمقاومــة 

أصالة مع������������������ادن رجال الحرس   

الوطني

إن أحــداث الغزو الغاشــم رغم 

قســاوتها إال أنهــا أظهــرت جليًا 

أهمية ترســيخ الوحــدة الوطنية 

التي تعــد الصمام اآلمن للحفاظ 

علــى الوطــن واســتقالله، فمــا 

تعرضــت لــه الكويــت، كان أول 

معتــرك إلثبات الــذات والتعبير 

عــن أصالة معادن رجال الحرس 

الوطنــي، فعلى الرغــم من ندرة 

المصــادر التي توثــق لتضحيات 

فــي  الوطنــي  الحــرس  رجــال 

مقاومة الغزو العراقي الغاشم، 

اســتحقاقهم  شــهادة  بعطائهم 

شرف االنتساب للحرس الوطني، 

وشــاركوا فــي معركــة التحريــر 

التــي انتهت بطرد الغــزاة لتعود 

الكويت لؤلؤة الخليج.

دماء زكية  

قــدم الحرس الوطنــي ثلة من 

الشــهداء الذين رووا بدمائهم 

الزكيــة تــراب الوطــن، دفاعًا 

عن حريتــه، وتخليــد الذكرى 

العطرة لهؤالء األبطال األطهار 

بشــتى الطرق والوسائل ما هو 

إال نذر يســير من حقهم علينا 

وغيض من فيض ألناس جادوا 
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   الشهداء األسرى

ت������������اري������������خ ال��������دف��������نت��������اري��������خ االع�����ت�����ق�����الاس��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������م ال����������������������������������������ش����������������������������������������ه����������������������������������������ي����������������������������������������دال��������������������������������������رت��������������������������������������ب��������������������������������������ة ت

9 / 8 / 152004 / 10 / 1990ض�������������اف�������������ر ع�������������ب�������������دال�������������ه�������������ادي ض�������������اف�������������ر ال�����������رش�����������ي�����������ديرقيب أول1

ال�����������ت�����������س�����������ل�����������ل إل������������������������ى ال������������������ب������������������الد ع������������ب������������ر ال���������������������ح���������������������دود م������������������ع ال����������م����������م����������ل����������ك����������ة ال������������ع������������رب������������ي������������ة ال�����������س�����������ع�����������ودي�����������ةال���ت���ه���م���ة ع���ن���د االع���ت���ق���ال

5 / 1 / 142004 / 10 / 1990ف����������������������������������������������الح ج�����������������������������اس�����������������������������ر س�����������������������ع�����������������������د ال������������������م������������������ط������������������ي������������������ريرقيب أول2

ال�����������ت�����������س�����������ل�����������ل إل������������������������ى ال������������������ب������������������الد ع������������ب������������ر ال���������������������ح���������������������دود م������������������ع ال����������م����������م����������ل����������ك����������ة ال������������ع������������رب������������ي������������ة ال�����������س�����������ع�����������ودي�����������ةال���ت���ه���م���ة ع���ن���د االع���ت���ق���ال

9 / 8 / 202004 / 10 / 1990ص���������������������������������������������الح ع�����������������������ل�����������������������ي م����������������������������رش����������������������������د ال�����������������������رش�����������������������ي�����������������������ديرقيب أول3

ال�����������ت�����������س�����������ل�����������ل إل������������������������ى ال������������������ب������������������الد ع������������ب������������ر ال���������������������ح���������������������دود م������������������ع ال����������م����������م����������ل����������ك����������ة ال������������ع������������رب������������ي������������ة ال�����������س�����������ع�����������ودي�����������ةال���ت���ه���م���ة ع���ن���د االع���ت���ق���ال

5 / 1 / 282004 / 9 / 1990ح��������������������س��������������������ي��������������������ن س�����������������������������ال�����������������������������م ف����������������������������������������������زع ال��������������������ش��������������������م��������������������ريرقيب أول4

االن��������������������������������������������ض��������������������������������������������م��������������������������������������������ام إل������������������������������������������������������������������ى ال��������������������������������������م��������������������������������������ق��������������������������������������اوم��������������������������������������ة ال������������������������������ك������������������������������وي������������������������������ت������������������������������ي������������������������������ة ال��������������������م��������������������س��������������������ل��������������������ح��������������������ةال���ت���ه���م���ة ع���ن���د االع���ت���ق���ال

31 / 5 / 52004 / 10 / 1990ح��������������������������م��������������������������ود م�������������������������������ح�������������������������������ارب ع���������������������ل���������������������ي ال�����������������ش�����������������م�����������������ريرقيب أول5

ال�����������ت�����������س�����������ل�����������ل إل������������������������ى ال������������������ب������������������الد ع������������ب������������ر ال���������������������ح���������������������دود م������������������ع ال����������م����������م����������ل����������ك����������ة ال������������ع������������رب������������ي������������ة ال�����������س�����������ع�����������ودي�����������ةال���ت���ه���م���ة ع���ن���د االع���ت���ق���ال

21 / 5 / 252005 / 8 / 1990م�����������������������رش�����������������������د ج��������������������������������ري��������������������������������دان م����������������ح����������������م����������������د ال�������������ح�������������م�������������درقيب أول6

االن��������������������������������������������ض��������������������������������������������م��������������������������������������������ام إل������������������������������������������������������������������ى ال��������������������������������������م��������������������������������������ق��������������������������������������اوم��������������������������������������ة ال������������������������������ك������������������������������وي������������������������������ت������������������������������ي������������������������������ة ال��������������������م��������������������س��������������������ل��������������������ح��������������������ةال���ت���ه���م���ة ع���ن���د االع���ت���ق���ال

   األسرى المفقودون
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متقاعــد  المقــدم  أشــار  وقــد 

المرحوم ســامي أحمد الرشود 

فــي كتــاب »الحــرس الوطنــي 

الكويتــي.. )1967 - 2007(، إلى 

بأغلــى مــا يملكــون فــي هذه 

الدنيــا وهــو أرواحهــم حفاظا 

علــى اســتقالل تــراب الوطن 

وشموخه.

ســقطوا  الذيــن  الشــهداء  أن 

الوطنــي خــالل  الحــرس  مــن 

الحربية في ساحات  العمليات 

القتال، ومنهم:

ت���������������اري���������������خ األس���������������راس����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������م األس�����������������������������������������������������������������ي�����������������������������������������������������������������رال��������������رت��������������ب��������������ة ال���������ح���������ال���������ي���������ةال��رت��ب��ة ع��ن��د األس���ر ت
28 /10 / 1990م�������ص�������ل�������ط م�������ف�������ل�������ح ع��������ب��������دال��������ل��������ه ال������م������ط������ي������ريوكيل أولوكيل ضابط1

ال�����������ت�����������س�����������ل�����������ل إل������������������������ى ال������������������ب������������������الد ع������������ب������������ر ال���������������������ح���������������������دود م������������������ع ال����������م����������م����������ل����������ك����������ة ال������������ع������������رب������������ي������������ة ال�����������س�����������ع�����������ودي�����������ةالتهمة عند االعتقال

2 / 8 / 1990ح�������������ام�������������د ع�����������ب�����������دال�����������ل�����������ه ح�������������ام�������������د ال��������ع��������ب��������دل��������يوكيل ضابطعريف2

ال����������������������غ����������������������زوال����ت����ه����م����ة ع�����ن�����د االع�����ت�����ق�����ال م���������������������������������ن  األول  ال���������������������������������ي���������������������������������وم  ف���������������������������������ي  ال�������������������������ع�������������������������راق�������������������������ي�������������������������ة  ال��������������������������������������ق��������������������������������������وات  م��������������������������ق��������������������������اوم��������������������������ة 

10 / 9 / 1990ب�������������������در ع����������ب����������دال����������ل����������ه ع����������ب����������دال����������ل����������ه ال�������ب�������ل�������وش�������يوكيل ضابطعريف3

االن��������������������������������������������ض��������������������������������������������م��������������������������������������������ام إل�����������������������������������������������������������������ى ال�������������������������������������م�������������������������������������ق�������������������������������������اوم�������������������������������������ة ال������������������������������ك������������������������������وي������������������������������ت������������������������������ي������������������������������ة ال��������������������م��������������������س��������������������ل��������������������ح��������������������ةال����ت����ه����م����ة ع�����ن�����د االع�����ت�����ق�����ال

2 / 8 / 1990خ������������������ال������������������د م������������ح������������م������������د م������������س������������ف������������ر ال���������ع���������ج���������م���������يرقيب أولوكيل عريف4

ال����������������������غ����������������������زوال����ت����ه����م����ة ع�����ن�����د االع�����ت�����ق�����ال م���������������������������������ن  األول  ال���������������������������������ي���������������������������������وم  ف���������������������������������ي  ال�������������������������ع�������������������������راق�������������������������ي�������������������������ة  ال��������������������������������������ق��������������������������������������وات  م��������������������������ق��������������������������اوم��������������������������ة 

19 / 1 / 1991أم������������������������ان ع����������ب����������دال����������رح����������م����������ن أم������������������������ان ال������ف������ل������ي������جرقيب أولوكيل عريف5

االن��������������������������������������������ض��������������������������������������������م��������������������������������������������ام إل�����������������������������������������������������������������ى ال�������������������������������������م�������������������������������������ق�������������������������������������اوم�������������������������������������ة ال������������������������������ك������������������������������وي������������������������������ت������������������������������ي������������������������������ة ال��������������������م��������������������س��������������������ل��������������������ح��������������������ةال����ت����ه����م����ة ع�����ن�����د االع�����ت�����ق�����ال

19 / 1 / 1991م������������������رش������������������د ع���������������ل���������������ي م������������������رش������������������د ال���������������رش���������������ي���������������ديرقيب أولوكيل عريف6

االن��������������������������������������������ض��������������������������������������������م��������������������������������������������ام إل�����������������������������������������������������������������ى ال�������������������������������������م�������������������������������������ق�������������������������������������اوم�������������������������������������ة ال������������������������������ك������������������������������وي������������������������������ت������������������������������ي������������������������������ة ال��������������������م��������������������س��������������������ل��������������������ح��������������������ةال����ت����ه����م����ة ع�����ن�����د االع�����ت�����ق�����ال

25 / 10 / 1991ع�������ب�������ي�������د م��������ط��������ر ع��������ب��������دال��������رح��������م��������ن ال�����ع�����ت�����ي�����ب�����يرقيب أولوكيل عريف7

ال�����������ت�����������س�����������ل�����������ل إل������������������������ى ال������������������ب������������������الد ع������������ب������������ر ال���������������������ح���������������������دود م������������������ع ال����������م����������م����������ل����������ك����������ة ال������������ع������������رب������������ي������������ة ال�����������س�����������ع�����������ودي�����������ةال����ت����ه����م����ة ع�����ن�����د االع�����ت�����ق�����ال

1 / 10 / 1990س�������ع�������ي�������د م�������ح�������م�������د م��������س��������ع��������ود ال������م������ط������ي������ريرقيب أولوكيل عريف8

ال�����������ت�����������س�����������ل�����������ل إل������������������������ى ال������������������ب������������������الد ع������������ب������������ر ال���������������������ح���������������������دود م������������������ع ال����������م����������م����������ل����������ك����������ة ال������������ع������������رب������������ي������������ة ال�����������س�����������ع�����������ودي�����������ةال����ت����ه����م����ة ع�����ن�����د االع�����ت�����ق�����ال

19 / 1 / 1991ن�����������������������اص�����������������������ر س�������������������ع�������������������د م����������������ط����������������ل����������������ق ال������������ه������������ي������������ف������������يرقيب أولوكيل عريف9

االن��������������������������������������������ض��������������������������������������������م��������������������������������������������ام إل�����������������������������������������������������������������ى ال�������������������������������������م�������������������������������������ق�������������������������������������اوم�������������������������������������ة ال������������������������������ك������������������������������وي������������������������������ت������������������������������ي������������������������������ة ال��������������������م��������������������س��������������������ل��������������������ح��������������������ةال����ت����ه����م����ة ع�����ن�����د االع�����ت�����ق�����ال

27 / 8 / 1990ح�����������م�����������د ع�����������ب�����������دال�����������ل�����������ه س�������������ع�������������ود ال�������ع�������ج�������م�������يرقيب أولوكيل عريف10

ح�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ي�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ازة أس�������������������������������������������������������������������������������������������������������ل�������������������������������������������������������������������������������������������������������ح�������������������������������������������������������������������������������������������������������ة وذخ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ي���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������رةال����ت����ه����م����ة ع�����ن�����د االع�����ت�����ق�����ال



منـاســبـات 12

23 / 10 / 1990م��������خ��������ل��������د ج�����������ب�����������ي�����������ران ش������������ري������������د ال���������دي���������ح���������ان���������يرقيب أولوكيل عريف11

ال�����������ت�����������س�����������ل�����������ل إل������������������������ى ال������������������ب������������������الد ع������������ب������������ر ال���������������������ح���������������������دود م������������������ع ال����������م����������م����������ل����������ك����������ة ال������������ع������������رب������������ي������������ة ال�����������س�����������ع�����������ودي�����������ةال����ت����ه����م����ة ع�����ن�����د االع�����ت�����ق�����ال

14 / 10 / 1990ن�������������������������������واف م�����������خ�����������ل�����������د س�����������ع�����������ي�����������د ال�����������دي�����������ح�����������ان�����������يرقيب أولحارس وطني12

ال�����������ت�����������س�����������ل�����������ل إل������������������������ى ال������������������ب������������������الد ع������������ب������������ر ال���������������������ح���������������������دود م������������������ع ال����������م����������م����������ل����������ك����������ة ال������������ع������������رب������������ي������������ة ال�����������س�����������ع�����������ودي�����������ةال����ت����ه����م����ة ع�����ن�����د االع�����ت�����ق�����ال

19 / 9 / 1990ع���ب���دال���ل���ه ف����رح����ان ض���ي���ف ال���ل���ه ال���رش���ي���ديرقيب أولحارس وطني13

ال�����������ت�����������س�����������ل�����������ل إل������������������������ى ال������������������ب������������������الد ع������������ب������������ر ال���������������������ح���������������������دود م������������������ع ال����������م����������م����������ل����������ك����������ة ال������������ع������������رب������������ي������������ة ال�����������س�����������ع�����������ودي�����������ةال����ت����ه����م����ة ع�����ن�����د االع�����ت�����ق�����ال

21 / 12 / 1990ح��������������������م��������������������دان ع��������������ل��������������ي م�����������������ه�����������������دي ال���������ع���������ج���������م���������يرقيب أولحارس وطني14

االن��������������������������������������������ض��������������������������������������������م��������������������������������������������ام إل�����������������������������������������������������������������ى ال�������������������������������������م�������������������������������������ق�������������������������������������اوم�������������������������������������ة ال������������������������������ك������������������������������وي������������������������������ت������������������������������ي������������������������������ة ال��������������������م��������������������س��������������������ل��������������������ح��������������������ةال����ت����ه����م����ة ع�����ن�����د االع�����ت�����ق�����ال

3 / 11 / 1990س������������ع������������ود راض������������������������ي م����������س����������ب����������اح ال��������ظ��������ف��������ي��������ريرقيب أولحارس وطني15

ال�����������ت�����������س�����������ل�����������ل إل������������������������ى ال������������������ب������������������الد ع������������ب������������ر ال���������������������ح���������������������دود م������������������ع ال����������م����������م����������ل����������ك����������ة ال������������ع������������رب������������ي������������ة ال�����������س�����������ع�����������ودي�����������ةال����ت����ه����م����ة ع�����ن�����د االع�����ت�����ق�����ال

5 / 9 / 1990م�����������ح�����������م�����������د ص����������������ال����������������ح م�����������ح�����������م�����������د ال��������م��������ه��������ي��������ن��������يرقيب أولحارس وطني16

االن��������������������������������������������ض��������������������������������������������م��������������������������������������������ام إل�����������������������������������������������������������������ى ال�������������������������������������م�������������������������������������ق�������������������������������������اوم�������������������������������������ة ال������������������������������ك������������������������������وي������������������������������ت������������������������������ي������������������������������ة ال��������������������م��������������������س��������������������ل��������������������ح��������������������ةال����ت����ه����م����ة ع�����ن�����د االع�����ت�����ق�����ال

26 / 8 / 1990أح��������������م��������������د م�����������ح�����������م�����������ود خ����������ل����������ي����������ل ال�����������������خ�����������������واريرقيبحارس وطني17

االن��������������������������������������������ض��������������������������������������������م��������������������������������������������ام إل�����������������������������������������������������������������ى ال�������������������������������������م�������������������������������������ق�������������������������������������اوم�������������������������������������ة ال������������������������������ك������������������������������وي������������������������������ت������������������������������ي������������������������������ة ال��������������������م��������������������س��������������������ل��������������������ح��������������������ةال����ت����ه����م����ة ع�����ن�����د االع�����ت�����ق�����ال

2 / 8 / 1990س�����������ال�����������م ع���������ب���������دال���������ل���������ه م��������ط��������ل��������ق ال���������رش���������ي���������ديرقيبحارس وطني18

ال����������������������غ����������������������زوال����ت����ه����م����ة ع�����ن�����د االع�����ت�����ق�����ال م���������������������������������ن  األول  ال���������������������������������ي���������������������������������وم  ف���������������������������������ي  ال�������������������������ع�������������������������راق�������������������������ي�������������������������ة  ال��������������������������������������ق��������������������������������������وات  م��������������������������ق��������������������������اوم��������������������������ة 

23 / 1 / 1991أح����������������م����������������د م�������������������ب�������������������ارك م�����������ط�����������ل�����������ق ال�������������ع�������������ازم�������������يرقيبحارس وطني19

االن��������������������������������������������ض��������������������������������������������م��������������������������������������������ام إل�����������������������������������������������������������������ى ال�������������������������������������م�������������������������������������ق�������������������������������������اوم�������������������������������������ة ال������������������������������ك������������������������������وي������������������������������ت������������������������������ي������������������������������ة ال��������������������م��������������������س��������������������ل��������������������ح��������������������ةال����ت����ه����م����ة ع�����ن�����د االع�����ت�����ق�����ال
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أهـــــم األخـبـــار أهـــــم األخـبـــار14

تجســـيدًا لـــروح التعـــاون المشـــترك 
وتضافر الجهود، وتفعياًل لبروتوكول 
التعاون المشترك بين الحرس الوطني 
واإلدارة العامة لإلطفاء.. شارك رجال 
الحرس الوطني إخوانهم في اإلدارة 
العامـــة لإلطفـــاء وعدد مـــن وزارات 
ومؤسسات الدولة المختلفة في اخماد 
حريق مســـتودع األخشاب الذي اندلع 

في غرب ميناء عبداهلل.
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بعث حضرة صاحب السمو أمير ال��ب��اد الشيخ صباح األح��م��د الجابر ال��ص��ب��اح، وسمو ول��ي العهد 

ال��ش��ي��خ ن�����واف األح���م���د ال��ج��اب��ر ال���ص���ب���اح، ح��ف��ظ��ه��م��ا ال���ل���ه ورع���اه���م���ا، ب��ب��رق��ي��ات ش��ك��ر إل����ى ك���ل م���ن سمو 

الشيخ سالم العلي الصباح رئيس ال��ح��رس الوطني، ومعالي الشيخ مشعل األح��م��د الجابر الصباح 

ن���ائ���ب رئ���ي���س ال���ح���رس ال���وط���ن���ي، وس���م���و ال��ش��ي��خ ص���ب���اح ال���خ���ال���د ال��ح��م��د ال���م���ب���ارك ال���ص���ب���اح رئ���ي���س مجلس 

ال�����وزراء، وم��ع��ال��ي ن��ائ��ب رئ��ي��س مجلس ال�����وزراء ووزي����ر ال��داخ��ل��ي��ة ووزي����ر ال��دول��ة ل��ش��ؤون مجلس ال����وزراء 

أن��س خالد الصالح، ومعالي نائب رئيس مجلس ال���وزراء ووزي��ر ال��دف��اع الشيخ أحمد منصور األحمد 

الصباح، وسعادة مدير عام اإلدارة العامة لإلطفاء الفريق خالد راكان المكراد.

صاحب السمو يشيد بجهود الحرس الوطني 
في إخماد حريق ميناء عبداهلل

15



أهـــــم األخـبـــار

وقــد أعــرب صاحب الســمو عن بالــغ شــكره وتقديره 

للجهــود الكبيــرة التــي بذلها رجــال اإلطفــاء ورجال 

الشــرطة والجيش والحرس الوطني للسيطرة وإخماد 

الحريق الذي وقع في إحدى الشــركات في غرب ميناء 

عبدالله، مشيدًا سموه بتفانيهم في أداء واجباتهم بكل 

مهنية وإخالص، ســائاًل ســموه رعاه الله المولى تعالى 

16
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سمو الشيخ سالم العلي لسمو األمير:   

ــــــــــــــن تـــــــوجـــــــيـــــــهـــــــات ســـــــمـــــــوكـــــــم الـــــــســـــــديـــــــدة ره

أن يحفــظ الوطن العزيز من كل ســوء ومكروه ويوفق 

الجميع لخدمته.

دعم كافة مؤسسات الدولة

من جانبه، بعث ســمو الشــيخ ســالم العلي الصباح 

رئيــس الحــرس الوطنــي برقية إلى حضــرة صاحب 

الســمو أمير البالد الشــيخ صباح األحمد الجابر الصباح 

شكر فيها سموه على طيب مشاعره وتقديره لجهود رجال 

الحرس الوطني بتقديم الدعم لإلدارة العامة لإلطفاء في 

حريق ميناء عبدالله، مؤكدا أن منتســبي الحرس الوطني 

»رهن توجيهات سموكم السديدة ال يألون جهدا في دعم 

كافة مؤسسات الدولة في أي وقت وفي أي موقع للحفاظ 

على أمن وسالمة وطننا العزيز والمواطنين«.

وكان الحــرس الوطنــي قد شــارك  رجــال اإلطفاء في 

إخماد حريق مستودع لألخشاب بميناء عبدالله، وذلك 

تفعيــاًل لبروتوكــول التعاون بيــن الجانبين وتجســيدًا 

للتعــاون المشــترك بيــن وزارات ومؤسســات الدولــة 

المختلفة.

17
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سعادة وكيل الحرس الوطني وكبار القادة أثناء حفل التكريم

الفريق المكراد مكرمًا الحرس الوطني

   ال�������ف�������ري�������ق ال���������رف���������اع���������ي: ال������ق������ي������ادة 

ح�����������������ري�����������������ص�����������������ة ع�����������������ل�����������������ى  ت���������ف���������ع���������ي���������ل 

ب����������������روت����������������وك����������������ول ال��������������ت��������������ع��������������اون م������ع 

»اإلطفاء«

وفــي ســياق متصــل، قــام ســعادة 

وكيل الحرس الوطنــي الفريق الركن 

مهندس هاشــم عبدالرزاق الرفاعي، 

يرافقه المعاون للعمليات والتدريب 

اللواء الركن فالح شجاع فالح، وعدد 

مــن القــادة والضبــاط، بزيــارة إلــى 

اإلدارة العامــة لإلطفــاء، حيث كان 

في اســتقبالهم المدير العام لإلدارة 

العامــة لإلطفاء الفريــق خالد راكان 

المكراد، ونائــب المدير العام لقطاع 

المكافحــة اللــواء جمــال البليهيص 

ومدير إدارة العالقات العامة العميد 

خليل األمير.

وقد اســتمع ســعادة وكيــل الحرس 

الوطني إلى إيجاز في مركز العمليات 

عن اإلدارة العامــة لإلطفاء ومهامها 

ومــا تقــوم بــه مــن دور حيــوي في 

األزمات والحــوادث، ثم نقل للفريق 

العامــة  اإلدارة  وقيــادات  المكــراد 

18

الفريق خالد المكراد متحدثًا إلى العقيد مهندس بطي جاسم محمد
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لإلطفاء تحيات وتقدير القيادة العليا 

للحرس الوطني ممثلة بسمو الشيخ 

سالم العلي الســالم الصباح، رئيس 

الشــيخ  الوطنــي، ومعالي  الحــرس 

الصبــاح  الجابــر  األحمــد  مشــعل 

نائــب رئيــس الحرس الوطنــي، على 

جهودهم وتفانيهم في أداء مهامهم 

بكل تفان وإخــالص، مؤكدًا أن قيادة 

الحــرس الوطني تحــرص دائمًا على 

تفعيــل بروتوكــول التعــاون الموقع 

مع اإلدارة العامة لإلطفاء، بما يعود 

بالنفع على الجانبين.

الجهــود  الرفاعــي  الفريــق  وثمــن 

رجــال  بهــا  يقــوم  التــي  الجبــارة 

اإلطفــاء بالتعاون مــع إخوانهم في 

الجهــات العســكرية والمدنيــة فــي 

مختلف الظروف واألوقات ســواء في 

مكافحــة الحرائــق، أو دعم وإســناد 

أجهــزة الدولــة، وهــو مــا بــدا جليًا 

خــالل األزمة الصحيــة التي تعرضت 

لهــا البــالد جــراء اإلصابــة بفيروس 

)كوفيــد–19(  المســتجد  كورونــا 

وقيامهم بتوصيــل األدوية إلى منازل 

باإلضافــة  والمقيميــن،  المواطنيــن 

إلى ســيطرتهم  على الحريق الضخم 

الــذي اندلــع مؤخــرا فــي مســتودع 

األخشاب بمشاركة عدد من الوزارات 

جانب من اجتماع الحرس الوطني واإلدارة العامة لإلطفاء
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والمؤسســات في منطقة غرب ميناء 

عبدالله، مما جسد التكامل والتعاون 

المشترك، وســاهم في تقليل حجم 

الخســائر بشكل كبير، والحفاظ على 

األرواح والممتلكات.

من جهته، رحب المدير العام لإلدارة 

العامة لإلطفاء الفريق خالد المكراد 

بســعادة وكيــل الحــرس الوطنــي، 

والوفد المرافق له، وأشاد بالتنسيق 

األمنــي المتميــز بيــن المؤسســات 

العســكرية وبقية الجهــات المدنية 

الــذي عكــس روح التعــاون بشــكل 

عملــي تطبيقــًا لإلجــراءات الفعلية 

التي تــم تطبيقها في تمرين شــامل 

اإلدارة  تقيمــه  الــذي  الســنوي 

العامــة لإلطفاء، بمشــاركة وزارات 

ومؤسســات الدولة، وفــي مقدمتها 

الحرس الوطني.

اإلط�����������������ف�����������������اء  ف�����������������ري�����������������ق  ت��������������ك��������������ري��������������م     

ال�����م�����ش�����ارك ف�����ي إخ�����م�����اد ح���ري���ق 

ميناء عبدالله

ســعادة  كــرم  آخــر،  جانــب  ومــن 

الفريــق  الوطنــي  الحــرس  وكيــل 

الركــن مهنــدس هاشــم عبدالرزاق 

الرفاعــي، فريــق الحــرس الوطنــي 

المشــارك في إخماد حريق مستودع 

األخشــاب بمينــاء عبداللــه والــذي 

يمثل وحدة اإلطفاء وفرع االتصاالت 

ومديريــة التوجيه المعنوي ومديرية 

الخدمــات الطبية، وفــرع النقليات، 

وذلك بحضــور المعــاون للعمليات 

والتدريب اللواء الركن فالح شــجاع 

فالــح، والمعــاون لإلســناد اإلداري 

بالتكليــف العميــد مهنــدس عصام 

نايف عصام.

ونقــل الفريــق الرفاعــي للمكرميــن 

للحــرس  العليــا  القيــادة  تحيــات 

الوطني ممثلة في سمو الشيخ سالم 

العلي السالم الصباح رئيس الحرس 

مشــعل  الشــيخ  ومعالــي  الوطنــي 

األحمــد الجابر الصبــاح نائب رئيس 

الحرس الوطنــي، وتقديرهم ألدائهم 

المشرف وجاهزيتهم الفنية والبدنية 

مما ساهم في السيطرة على الحريق 

الضخم وســرعة إخماده فاســتحقوا 

اإلشــادة إلــى جانــب إخوانهــم فــي 

ووزارتــي  لإلطفــاء  العامــة  اإلدارة 

الدفاع والداخلية.

   تحديث منظومة اإلطفاء

وأثنى سعادته على جهود الفريق 

واســتيعابهم لجميع نواحــي التدريب 

الميداني وتطبيق ما اكتسبوه من خبرات 

خالل الدورات والتمارين العملية التي 

يقيمها الحــرس الوطني طــوال العام 
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والمعــدات وتدريب  اآلليات واألجهزة 

لتلبيــة  عليهــا  والكــوادر  المنتســبين 

البالغــات فــي أســرع وقــت وبأعلــى 

كفاءة.

ومؤسسات الدولة في حاالت الطوارئ.

وأكد أن الحرس الوطني يعمل بشــكل 

دوري علــى تحديث منظومــة اإلطفاء 

واالتصــال لديــه عبــر إدخــال أحدث 

لتقديــم أفضل دعم ومســاندة لإلدارة 

العامــة لإلطفــاء تفعيــاًل لبروتوكــول 

التعاون بين الجانبين وتجســيدًا لروح 

العمــل الوطني المشــترك بين وزارات 
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انطاقا من ال��دور المجتمعي للحرس الوطني ودعمه وإسناده ألجهزة الدولة المختلفة، قام فريق 

المعاون للشؤون المالية وإدارة الموارد بتوزيع عدد من السال الغذائية على سكان مناطق حولي 

وخ��ي��ط��ان وال��م��ه��ب��ول��ة خ���ال ال��ع��زل االح���ت���رازي ل��ه��ذه ال��م��ن��اط��ق ض��م��ن إج�����راءات مكافحة ف��ي��روس ك��ورون��ا 

المستجد )كوفيد - 19(.

22

الحرس الوطني يوزع السالل الغذائية 
في المناطق المحظورة

عل������������������ى  الغذائي������������������ة  الس������������������ال  توزي������������������ع   

المناطق المحظورة

وعن توزيع السالل الغذائية، أكد المعاون 

للشؤون المالية وإدارة الموارد في الحرس 

الوطنــي العميد رياض محمــد طواري أن 

هذه المبــادرة تأتي انطالقــًا من توجيهات 

القيــادة العليــا للحــرس الوطنــي ممثلة 

بسمو الشيخ سالم العلي السالم الصباح 

رئيــس الحــرس الوطني، ومعالي الشــيخ 

مشــعل االحمــد الجابــر الصبــاح نائــب 

رئيس الحــرس الوطنــي، وتفعيــال للدور 

المجتمعي واإلنســاني للحــرس الوطني، 

وضمن جهوده لمســاعدة سكان المناطق 

المحظــورة والمعزولــة احترازيا وتخفيف 

معاناتهم. 

وأشــار إلــى أن جمعيــة الحــرس الوطني 

قامــت بتجهيــز الســالل الغذائيــة التــي 

احتوت على ســلع أساسية متنوعة تغطي 

للمســتحقين،  الضروريــة  االحتياجــات 

خاصة في ظل إجــراءات الحظر المطبقة 

على المنطقة.

تـفعيــال لـدوره الـمـجتمعـي
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» الدفاع الكيماوي«
يقوم بتعقيم وتطهير
المباني الحكومية والجمعيات التعاونية 

ومــن ضمن الجهــات التي قام فريــق من مركز 

الدفــاع الكيمــاوي والرصــد واالشــعاعي فــي 

األوقــاف  وزارة  بتعقيمهــا  الوطنــي  الحــرس 

والشــؤون اإلسالمية، وإدارة الفتوى والتشريع، 

والمجلــس البلــدي، واالدارة العامــة للتعليم 

الخاص وجمعيات النزهة، والخالدية، وقرطبة.

وقــد شــملت عملية تعقيــم المجلــس البلدي 

األحمــد،  الشــيخ جابــر  لــه  المغفــور  قاعــة 

والقاعــات الفرعيــة، إلــى جانب مكتــب رئيس 

المجلــس البلــدي ومكاتب األعضــاء وموظفي 

األمانــة العامــة للمجلس البلدي، باســتخدام 

مــواد التعقيم الصحية بهدف توفيــر بيئة آمنة 

للموظفيــن في المجلــس البلــدي، وقد روعي 

فيهــا األخــذ بعين االعتبــار جميــع اإلجراءات 

االحترازية وقواعد األمن والسالمة، حفاظًا على 

صحة وسالمة الجميع.

وأشــاد األميــن العــام للمجلــس البلــدي بدر 

الرفاعــي بالــدور الكبيــر الذي قام بــه الحرس 

الوطني في تعقيم المباني الحكومية المختلفة، 

وأعــرب عــن خالــص الشــكر للقيــادة العليــا 

للحــرس الوطني ممثلة بســمو الشــيخ ســالم 

العلي الســالم الصباح رئيس الحرس الوطني، 

ومعالي الشيخ مشــعل األحمد الجابر الصباح 

نائــب رئيس الحــرس الوطني، وســعادة وكيل 

الحــرس الوطني الفريق الركن مهندس هاشــم 

الرفاعي، وجميع منتسبي الحرس الوطني على 

الجهود الحثيثة التي يبذلونها.

وقــال الرفاعــي إن هــذه البــادرة تأتــي حرصــًا 

منــا علــى ســالمة أعضــاء المجلــس البلــدي 

وموظفي األمانة، وحماية لهم في ظل الظروف 

االستثنائية في مواجهة انتشار فيروس كورونا، 

وفــي إطــار التعــاون المســتمر والمثمــر مــع 

الجهات الحكومية المختلفة.

وأكــد أن األمانــة العامــة تحرص بشــكل دائم 

على اتباع كل اإلجراءات واإلرشــادات الصحية 

من وزارة الصحة، وتؤكــد على تهيئة بيئة عمل 

صحيــة لجميــع الموظفين فــي أروقــة المبنى 

لضمان سالمتهم واالهتمام بصحتهم.

ل��ج��ه��ود إس���ن���اد وزارات  دعما 

وم�������������ؤس�������������س�������������ات ال�����������������دول�����������������ة ف�����ي 

م��������واج��������ه��������ة ج�������ائ�������ح�������ة ف�������ي�������روس 

ك��ورون��ا )ك��وف��ي��د - 19(، ق��ام مركز 

ال������������������دف������������������اع ال������������ك������������ي������������م������������اوي وال�������������رص�������������د 

اإلش��ع��اع��ي بتطهير وتعقيم عدد 

م������������������������ن ال����������������م����������������ب����������������ان����������������ي ال������������ح������������ك������������وم������������ي������������ة 

وال���ج���م���ع���ي���ات ال���ت���ع���اون���ي���ة ل��ح��م��اي��ة 

ال��م��وظ��ف��ي��ن وال��م��راج��ع��ي��ن ت��م��ه��ي��داً 

الس���ت���ئ���ن���اف ال���ع���م���ل ف����ي ال���م���واع���ي���د 

التي يحددها مجلس الوزراء.



تـقـاريـــر

مــن اجـتــمـــاعــــات خــلـيـــــة إدارة األزمــــة

المعاون لإلسناد اإلداري لمجلة الحرس الوطني:

خلية األزمة
حققت أهدافها بحماية المنتسبين
ومساندة أجهزة الدولة

أكد المعاون لإلس������������������ناد اإلداري بالتكليف في الحرس الوطني العميد مهندس عصام نايف عصام نجاح 

إدارة الحرس الوطني ألزمة فيروس كورونا المس������������������تجد )كوفيد–19(، مشيرا إلى سرعة اتخاذ اإلجراءات 

بعد توجيهات القيادة العليا للحرس الوطني ممثلة بس������������������مو الش������������������يخ س������������������الم العل������������������ي الصباح رئيس الحرس 

الوطني، ومعالي الشيخ مشعل األحمد الجابر الصباح نائب رئيس الحرس الوطني، وبمتابعة من سعادة 

وكي������������������ل الحرس الوطني الفريق الركن مهندس هاش������������������م عبدالرزاق الرفاعي، وتش������������������كيل خلية األزمة من كافة 

وحدات الحرس الوطني مما أسفر عن إنجازات أشاد بها المسؤولون والمجتمع.

مجلة الحرس الوطني التقت العميد مهندس عصام نايف عصام للحديث حول جهود خلية األزمة الخاصة 

بمواجهة وباء فيروس كورونا.. وهنا التفاصيل:

24

إعداد العقيد/ محمد عبدالله ربيح:
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  الهدف من تشكيل خلية األزمة.

إدارة األزمــة الصحيــة مــن قبــل الخلية   

ومن خالل مركز عمليات معاون اإلســناد 

اإلداري والتنســيق مــع مركــز العمليات 

الرئيسي وسرعة اتخاذ اإلجراءات الالزمة 

وإصــدار البرقيــات بمــا يواكــب األزمــة 

الصحية.

  المهام المنوطة بالخلية.

إصــدار التعليمات الالزمــة التي تضمن   

تطبيق اإلجراءات الصحية الصادرة.

وضع اإلجــراءات االحترازية والوقائية   

على جميع منتســبي الحــرس الوطني 

معهــا  المتعاقــد  الشــركات  وكافــة 

مــن الجهــات المختصــة والتأكــد من 

تطبيقها.

وضع إجراءات تحويل الحاالت المشتبه   

بها لوزارة الصحة ومتابعتها.

25

خطــــة »تـدرج« تواكب إجــــراءات مـجـلـس 
الـوزاراء بـالـعـودة لـلـحيـاة الـطـبـيـعـيـة

رفع تقرير يومي عــن مجريات األحداث   

لسعادة وكيل الحرس الوطني.

  األعضاء المشاركون بخلية األزمة.

الصحيــة  تشــكلت خليــة إلدارة األزمــة   

الطارئة برئاســة المعاون لإلسناد اإلداري 

بالتكليــف العميد مهندس عصــام نايف 

عصام وعضوية كل من :

مدير مديرية إدارة المرافق.   

مدير مديرية العمليات.   

مدير مديرية الخدمات الطبية.  

مدير مديرية اإلسناد القتالي.  

مدير مديرية األمن العسكري.   

مدير مديرية التوجيه المعنوي.  

رئيس فرع اإلمداد والتموين.  

رئيس فرع التفتيش التخصصي.  

التخصصيــة  العيــادات  فــرع  رئيــس   

والفحص الطبي.

رئيس فرع شؤون الخدمة.  

رئيس فــرع المتابعــة في مكتــب وكيل   

الحرس الوطني.

آمر كتيبة حماية وتأمين المعسكرات.  

آمر كتيبة الشرطة العسكرية الثانية.  

)معــاون  بالتكليــف  تدريــب  أول  ركــن   

اإلسناد اإلداري( .

ركن أول فحص طبي.  

  قرار تشكيل خلية األزمة.

صــدرت التعليمــات مــن القيــادة العليا   

بتشــكيل خليــة إلدارة األزمــة الصحيــة 

وذلك يوم األحد الموافق 1 مارس 2020.

  اإلنجازات الت������������������ي قدمتها خلية األزمة 

منذ بدء تشكيلها حتى اآلن.

إصــدار العديد من اإلجراءات والتعليمات   

التي تضمن سالمة منتسبي الحرس الوطني 

الصحية وتكفل قيام الحرس الوطني بأداء 

مهامــه وواجباته في ظل األزمــة الصحية 

باإلضافــة لتفعيل بروتوكوالت التعاون مع 

كلًّ مــن: وزارة التجارة والصناعة وشــركة 

ناقــالت النفــط وشــركة تزويــد الطائــرات 

بالوقــود )كافكو( وشــركة مطاحن الدقيق 

والمخابــز الكويتيــة ومصنع تعبئــة الغاز 

إنشــاء  وتــم  الصحــة،  ووزارة  المســال 

مستشفى ميداني متكامل خالل 72 ساعة.

  خط������������������ة الحكومة للع������������������ودة إلى الحياة 

الطبيعية.

تــم إصــدار خطة »تــدرج« تواكــب خطة   

مجلس الوزاراء بالعودة للحياة الطبيعية 

وفــق 5 مراحــل بما يضمن قيــام الحرس 

الوطنــي بالــدور المنــاط به مــع مراعاة 

الســالمة الصحيــة لمنتســبيه ومراجعة 

فورية ودائمة لجميع مراحلها واتخاذ أي 

تعديالت الزمة.

العميد مهندس عصام نايف عصام



تـقـاريـــر

من������������������ذ صدور قرار مجلس الوزراء بفرض الحظر الجزئي، ثم الحظر الش������������������امل ف������������������ي البالد، مروراً بقرار 

الع������������������زل الصحي لبعض المناطق، كإجراء احترازي للوقاية من اإلصابة بفيروس كورونا المس������������������تجد، 

وق������������������وة واجب الجه������������������راء في الحرس الوطني قامت بدورها على أكمل وجه في معاونة وزارة الداخلية بتأمين 

منطقة الجهراء ومنطقة القيروان، ثم تأمين منطقة خيطان المعزولة صحياً.

وعن دور قوة الواجب في الحرس الوطني خالل األزمة الصحية، أعدت مجلة الحرس الوطني هذا التقرير.

26

قوة واجب الحرس الوطني
للوطن رجال يحمونـه

   مالحظ������������������ة الوض������������������ع األمني لحظة 

بلحظة

أك��د آمر قوة الواج��ب العقيد الركن  

له��م األوام��ر م��ن قي��ادة الح��رس 

الوطن��ي بمعاون��ة إخواننا ف��ي وزارة 

الداخلية وتولي مهمة تطبيق الحظر 

خال��د من��ور دواس أن��ه بع��د صدور 

ق��رار مجلس ال��وزراء بف��رض حظر 

التج��ول في دول��ة الكوي��ت صدرت 

إعداد الرائد/ علي محمد رجعان
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العقيد ركن خالد منور دواس

العقيد ركن خالد منور متحدثًا للرائد علي رجعان

في محافظ��ة الجهراء، و»تم تكليفي 

ألك��ون آمر القوة، وق��د اجتمعنا مع 

مدي��ر أمن الجهراء، للتنس��يق حول 

القيام بالمه��ام وتم تحديد 18 نقطة 

مركز عمليات مش��ترك مع الداخلية 

الس��يطرة  لفرض  الوطني  والح��رس 

والتفتي��ش والتدقيق عل��ى الهويات 

وتصاريح الخروج وضبط المخالفين 

لحظ��ر التج��ول, وبعد ص��دور قرار 

حظر التج��ول الكل��ي أُس��ندت إلينا 

أيض��ًا منطقة القيروان بواقع 4  نقاط 

أمنية«.

27

العقيد ركن خالد منور:     

تولينا مهمـــة تطبيق قراري فـــرض الحظر الجزئي 
والشامل بالجهراء والقيروان

الخروج أثناء الحظر.

  تفتيش المركبات.

  التعام��ل م��ع الح��االت المخالفة 

لق��رارات مجل��س ال��وزراء واتخاذ 

اإلجراءات القانونية بحقها.

   تعاون واضح من أهالي الجهراء 

والقيروان

الق��وة بأهال��ي منطق��ة  وع��ن عالق��ة 

الجه��راء ط��وال ت�ل��ك الف�ت��رة، ق��ال 

العقيد ركن خالد منور: »ال نملك إال أن 

نقول ش��كرًا ألهالي محافظ��ة الجهراء 

ل�م�س��ن�ا  ف�قد  ال�ق�ي��روان،  ومنط�ق��ة 

التع��اون الواض��ح منه��م، ب��ل قام��وا 

بفتح دواوينه��م لخدمة رجال الحرس 

الوطني، وبشكل عام كان هناك التزام 

وعن أوجه التعاون مع وزارة الداخلية، 

ذك��ر العقيد الركن خال��د منور أنه منذ 

ب��دء األزم��ة، وهن��اك مرك��ز عمليات 

مش��ترك بين الح��رس الوطن��ي ووزارة 

الداخلية للتنسيق واالطالع على الوضع 

األمن��ي لحظ��ة بلحظ��ة وس��د النقص 

النق��اط  مختل��ف  ف��ي  واالحتياج��ات 

وتقييم الجه��ود األمني��ة ومعالجة أي 

مكامن للخلل.

   70 يوماً من العمل 

وأضاف أن المهام التي ُكلفت بها القوة 

خالل 70 ي��وم من العمل من تاريخ 22  

مارس 2020 إلى 30 مايو تمثلت في:

  تطويق مداخل ومخارج المنطقة.

  التدقي��ق عل��ى الهوي��ات وتصاريح 

نـقـطـــــة   18 حـددنـــا   

أمنيـة فـــي الجـهـراء 

قمنــــا  والـقـيــــروان 

على  بـالـتدقيق  فيها 

وتصاريح  الهويــــات 

الخـروج أثناء الحظر



تـقـاريـــر

المقدم ركن فهد محسن فالح

العقيد ركن جراح ناصر فهد

كبي��ر من المواطني��ن والمقيمين بقرار 

مجلس الوزراء بس��اعات الحظر سواء 

الجزئي أو الكلّي«.

28

العقيد ركن جراح ناصر:     

تولينا مهمة تطويـــق منطقة خيطـان المعزولـة 

صحيـًا بـالتنسيق والتعـاون مـع وزارة الـداخليـة

المقدم فهد محسن:     

مديـريـة األمـن العســـكـري قدمت  الدعم واإلسـناد 
لـلـواء األمـن الـداخلي لـتطـبيق قرار مجلس الوزراء 

بعزل منطقة خيطان

   عزل منطقة خيطان 

ومع صدور قرار مجلس الوزراء بعزل 

مناطق لتعزيز جهود وزارة الصحة في 

احت��واء وب��اء كورونا، كان��ت وحدات 

الحرس الوطني على أهبة االس��تعداد 

وبالفع��ل  الداخلي��ة  وزارة  لمس��اندة 
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ت�دق�ي���ق ع�ل��ى ال�ت�ص��اري����ح

تس��لمت منطق��ة خيط��ان المعزولة، 

وع��ن جه��ود الح��رس الوطن��ي ف��ي 

تطوي��ق المنطق��ة وإحكام الس��يطرة 

عليها، حيث أك��د العقيد الركن جراح 

ناص��ر فهد أن��ه تم تكليف ل��واء األمن 

الداخلي بعزل وتطويق منطقة خيطان 

بالتنسيق والتعاون مع وزارة الداخلية 

لمن��ع دخ��ول وخ��روج غي��ر المصرح 

لهم.

   طوق خارجي و32 نقطة أمنية

ساير،  مبارك  فهد  الركن  المقدم  أما 

بعمل  المنطقة  عزل  تم  أنه  فأوضح 

خارجي  طوق  وفرض  أمنية  نقطة   32

العسكرية  اآلليات  باستخدام  كامل 

اليومية  اإلجراءات  المخصصة ضمن 

ألي  السماح  لعدم  ال��واج��ب  لقوة 

في  ال��خ��روج  أو  ب��ال��دخ��ول  شخص 

بقرار  المشمولة  الخمس  القطع 

العزل.

   دعم وإسناد األمن العسكري

وفيم��ا أكد المقدم فهد محس��ن فالح 

من مديرية األمن العسكري أن مديرية 

األمن العس��كري تق��وم بتقديم الدعم 

واإلس��ناد للواء األمن الداخلي لتطبيق 

ق��رار مجل��س ال��وزراء بع��زل منطقة 

خيطان، بّي��ن الرائد علي غنيم عبدالله 

أنه تم تأس��يس مركز العمليات ليكون 

على اتصال مباشر مع إخواننا في وزارة 

الداخلي��ة للقيام بالمهم��ة على أكمل 

وجه.

29

مركز عمليات مشـترك بـين الـحـرس الوطني ووزارة الــداخـلـيــة لـلتنسـيق واالطـالع   

على الوضـع  األمني لـحظـة بـلحظـة



تـقـاريـــر

تعتب������������������ر مديرية الخدمات الطبية خط الدفاع األول لوقاية منتس������������������بي الح������������������رس الوطني من األمراض، وقد 

بذلت جهودا كبيرة منذ بدء األزمة الصحية الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في التوعية والحماية، 

سواء داخل معسكرات الحرس الوطني أو في مواقع المسؤولية لوقاية المنتسبين وإجراء الفحوصات 

عليهم أو في دعم وإسناد وزارة الصحة من خالل المستشفى الميداني في منطقة المهبولة لتجاوز األزمة.

وعن دور مديرية الخدمات الطبية خالل األزمة الصحية أعدت مجلة الحرس الوطني هذا التقرير.

الخدمات الطبية
30

خط الدفاع األول لحماية
منتسبي »الحرس« من »كورونا«

مديرية التوجيه المعنوي والمكتب اإلعالمي 

فللي وزارة الصحللة بتكثيف حمللالت التوعية 

للحمايللة  مللن الفيللروس، كما تم تشللكيل 

فرق صحية مدربة لفحص منتسبي المواقع 

الخارجية«.

وأوضللح مدير مديريللة الخدمللات الطبية أن 

الوضللع الصحللي بصللورة عامة فللي الحرس 

الوطنللي ممتللاز و »طبقنللا التباعللد الوظيفي 

حتى قبل أن يصدر قرار من الجهات المعنية، 

وهناك تناغللم تام بين الخدمللات الطبية في 

الحللرس الوطنللي، ووزارة الصحللة وتطبيللق 

   إجراءات مبكرة لحماية المنتسبين

أكد مدير مديرية الخدمللات الطبية العقيد 

فهللد عبدالللله ميللاح أن الحللرس الوطني، 

بفضللل الله، ثم  بتوجيهات قيادته بدأ مبكرًا 

في اإلجراءات االحترازية لحماية منتسللبيه 

مللن اإلصابللة بفيللروس كورونا المسللتجد، 

»فمنذ شللهر يناير شللكلنا خلية أزمة صحية 

بالتعللاون مللع وزارة الصحللة، وتللم تطبيق 

المعسللكرات  داخللل  صارمللة  إجللراءات 

منتسللبي  بفحللص جميللع  قللرارا  واتخذنللا 

الحللرس الوطني، كمللا قمنا بالتنسلليق مع 

كافة قرارات وإجللراءات الوزارة للتعامل مع 

الفيروس واحتوائه«.

   كيفية التعامل مع الحاالت

 وعللن آلية التعامللل مع المدنيين المشللتبه 

بهم في مواقع المسللؤولية، أوضللح العقيد 

مياح أنلله بالنسللبة للموظفيللن الموجودين 

في مواقع المسللؤولية، فالجهة التي يتبعون 

لهللا هي المسللؤولة عن فحصهللم، وهي من 

تقرر دخولهم او منعهم، أما في معسللكرات 

الحللرس الوطنللي فال يتللم إدخللال أي مدني 

حرارتلله مرتفعللة أو مشللتبه بلله، فللإذا كان 

إعداد الرائد/ علي محمد رجعان
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نهائللي ومللن ثللم إعطائه شللهادة بمباشللرة 

العمل.

   مالمح خطة مواجهة فيروس كورونا

وتطرق العقيد فهد ميللاح إلى خطة مواجهة 

فيللروس كورونا، وأشللار إلى أن هنللاك ثالثة 

سلليناريوهات مهمللة فللي خطللة المواجهة،  

أولهللا أننا وفرنا جميع المسللتلزمات الطبية، 

واألجهزة الفنية الالزمة للوقاية، ثانيا شللكلنا 

فرقا طبية مقسمة على 5 مجموعات لتدريبها 

في وزارة الصحة لإللمام بكافة المسللتجدات 

فللي مكافحللة الفيللروس فتم تدريللب ما بين 

60 الللى 70 في المئة من منتسللبي الخدمات 

الطبيللة إلللى إدارة المحجللر وأخذ المسللحة 

والتعامللل مع المصابيللن، ثالثللا عملنا على 

محور دعللم ومسللاندة وزارة الصحللة ولبينا 

طلبهم بإنشللاء مستشفى ميداني في منطقة 

المهبولة.

تابعا لشللركة يتم تسللليمه لها، واذا كان من 

غير المنتسللبين يتم توجيهه لمراجعة أقرب 

مسللتوصف، اما اذا كان من منتسبي الحرس 

الوطنللي فيتم نقله باإلسللعاف إلللى العيادة 

ومن ثللم إجللراء الفحص له داخللل الحرس 

الوطنللي، ولن يتم نقله للمستشللفيات، كما 

كان متبعًا فللي بداية األزمة، فقد تم إنشللاء 

مرافق عزل في معسكري التحرير والصمود، 

وبعد قضاء 14 يوما تجرى للشخص مسحة، 

وإذا ثبتت عدم اإلصابة يعطى مباشرة عمل.

   فريق التقصي الوبائي

وعن تشكيل فريق للتقصي الوبائي على غرار 

ما هللو معمول به في وزارة الصحة، كشللف 

مديللر مديرية الخدمات الطبيللة أن من أهم 

الفللرق التي تم تشللكيلها هو فريللق التقصي 

الوبائللي فللي مستشللفى جابللر، وهللو يتابع 

حللاالت اإلصابللات واالشللتباه من منتسللبي 

الحللرس الوطني والمخالطيللن لهم، ويقوم 

بتحويلهم للفحص، وهناك إجراء تم تطبيقه 

وهللو أن آمللر الموقع يضع كشللفا بأسللماء 

المخالطيللن ويتللم عزلهم في مللكان مؤقت 

مللع تطهيره من قبل مركللز الدفاع الكيماوي 

واالطفاء، ثم تقوم مديرية الخدمات الطبية 

بتسلللمهم إلجللراء الفحوصللات والتقصللي 

على مخالطيهم بحيث يتم اسللتيعاب جميع 

المخالطين، وتم استحداث إجازة استشفاء 

لمللدد معينة بالتنسلليق مللع وزارة الصحة، 

وبالنسللبة للمصاب يخضللع لفحصين وبعد 

العللزل 14 يومللا ال يباشللر العمللل إال بعللد 

مراجعللة الخدمللات الطبية وإجللراء فحص 

   المحاجر الصحية داخل الحرس الوطني

وحول فكللرة إنشللاء المحاجللر الصحية في 

مديريللة  مديللر  أوضللح  الوطنللي،  الحللرس 

الخدمللات الطبية أنه في بدايللة األزمة تولت 

وزارة الصحللة إنشللاء المحاجللر، لكللن مللع 

تزايللد األعداد، قرر الحللرس الوطني تخفيف 

الضغط على الوزارة بإنشاء 3 محاجر صحية 

لمنتسللبي الحللرس الوطنللي في معسللكري 

الصمللود والتحريللر، وتللم تجهيزهللا بكافللة 

المسللتلزمات وكذلللك إنشللاء مركللز فحص 

للكشف عن فيروس كورونا، وعيادة بالميدان 

للتعامللل مللع حللاالت االشللتباه وتحويلهللا 

للمحاجللر اذا كانللت المسللحة إيجابية، أما 

اذا كانت سلللبية فيتم التحفظ على المصاب 

مدى 24 ساعة لالطمئنان.
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العقيد فهد مياح:     

الـحــــرس الـوطـني  بدأ مـبكـــــرًا في اإلجـراءات 
االحترازيــــة لحمـايـــــة منتســــبيه مــــن اإلصابـة 

بـفيروس كورونـا المسـتجـد

الـخــوذة الـحــراريــــة
قللال مديللر مديريللة الخدمللات الطبيللة إنلله تم 

اسللتخدام الخوذة الحرارية فللي جميع المواقع 

الحساسللة للحللرس الوطنللي، كمللا تللم تدريب 

مجموعة صحية من قبل مديرية الخدمات الطبية 

على كيفية التعامل مع الحاالت المشللتبه بها، مع 

إعطللاء عناصرها أجهزة فحص الحللرارة بحيث تكون 

جميللع المواقللع الخارجية مشللمولة بالتغطيللة من قبل 

فرقة صحية مدربة تتبع القيادة نفسللها وتنسق معنا 

بشكل متواصل، وفي حال االشتباه بحالة يتم نقلها 

بسيارة إسعاف.

العقيد فهد عبدالله مياح



تـقـاريـــر

قسللم االشللعة والصيدلية، وأطلقنا صفحة على 

االنترنت لحجز موعد للعيادات التخصصية، كما 

افتتحنللا غرفة إنعللاش، وقد عمل بالمستشللفى 

نحللو 190 منتسللبا من الكللوادر الطبيللة للحرس 

الوطنللي ما بيللن طبيب وممللرض وفنيي أشللعة 

ومختبرات، وقد استقبلنا نحو 30 ألف مراجع.
   مستشفى المهبولة الميداني

 وعن مستشللفى المهبولة الميدانللي، قال مدير 

مديريللة الخدمات الطبية إنلله تطبيقًا لبروتوكول 

التعاون بيللن الحللرس الوطنللي ووزارة الصحة، 

وضمللن جهود الحرس الوطني في دعم وإسللناد 

األزمللة  لمواجهللة  المختلفللة  الدولللة  جهللات 

الصحية، قمنا خالل 8 سللاعات مللن طلب وزارة 

الصحة بإسللنادها ودعمها فللي منطقة المهبولة 

المعزولللة صحيًا، ونقلنا عيادتنا بكل تخصصاتها 

وباشرنا العمل في فحص وعالج سكان المنطقة، 

حيللث بدأنللا بالعيللادات التنفسللية، والباطنية، 

والصحة العامة، وعيادات األسللنان، ثم توسعنا 

في المرحلة الثانية بفتح عيادة النساء والوالدة، 

وتطعيللم األطفال، وعيادة السللكري مللع توفير 

   جهود المستشفى الميداني

بدوره، قال رئيس فرع العيادات التخصصية 

الخدمللات  بمديريللة  الطبللي  والفحللص 

الطبيللة  العقيد سللعد عادل سللالم إن فكرة 

المستشللفى  الميداني فللي منطقة المهبولة 

جللاءت مللن وزارة الصحة، حيللث طلبوا منا 
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مستشفى المهبولة الميداني

العقيد سعد عادل سالم

العقيد سعد عادل:     

الميـدانـي في منطقـة المهبـولــة  الـمستشفى 
لــدعــم وإســنـاد وزارة الصحـة
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   أقسام المستشفى

وعن أقسام المستشللفى، ذكر العقيد سعد 

عادل أنها ضمت:

 االستقبال.

 عيادة فرز المرضى )أمراض تنفسية أو غير تنفسية(.

 عيادة أسنان.

 جهازان لألشعة عام - جهاز أشعة أسنان.

 جهاز سونار.

 طوارئ.

 صيدلية.

 عيللادة التطعيم لألطفللال بواقع يوم في 

األسبوع )كل يوم أحد(.

 استحداث عيادة النساء والوالدة.

 استحداث عيادة العظام.

 اسللتقبال االمللراض المزمنللة )الضغللط 

والسللكر( لتقليللل االزدحللام فللي قاعللة 

االنتظار.

   فحص مجاني

وأشللار رئيس فللرع العيللادات التخصصية 

الدعللم والمسللاندة الطبية لتقديللم الرعاية 

األولية لمنطقللة المهبولة، كونهللا ال تحتوي 

علللى مركز رعاية أولية، وتمللت الموافقة من 

القيادة في الحرس الوطني. وبعد اجتماعات 

بيللن الحرس الوطنللي ووزارة الصحة صدرت 

التوجيهات من القيادة بتسلللم موقع منطقة 

المهبولة المحجورة صحيًا لتوفير مستشفى 

ميدانللي يخللدم قاطنللي المنطقللة فتحركت 

وحدات الحرس الوطني المعنية إلى الموقع 

بتاريللخ 10 /2020/4 وخللالل 48 سللاعة تللم 

االنتهللاء مللن عمليللة التجهيللز، حيللث قمنا 

بالتالي:

 افتتاح العيادات واستقبال المراجعين بتاريخ 

2020/4/13 بمعدل 350 مراجعا يوميًا.

الدخللول  خللالل  المراجعيللن  تنظيللم   

والخروج تمت بإشراف كامل من الحرس 

الوطني.

 تركيللب النظام اآللي كما هللو معمول به 

بمستشفيات وزارة الصحة.

والفحللص الطبللي إلللى أنلله يتم اسللتقبال 

التخصصات  المراجعين لمختلللف  جميللع 

بالمجللان بدون مقابل )بللدون طوابع(، وأنه 

تم انشللاء مركز مشللترك للطللوارئ الطبية 

بين الحرس الوطني ووزارة الصحة مثبت به 

محطة اسللتقبال السلللكية لتلقي البالغات. 

ولفللت العقيللد سللعد عللادل إلى أنلله كان 

يوجد فللي موقع المستشللفى نقطة تطهير 

تقوم بتعقيم سلليارات االسعاف والعيادات 

تزويللد  تللم  كمللا  بشللكل دوري،  واألفللراد 

الطواقم الطبية بالوجبات يوميًا من مطابخ 

الحرس الوطني.

   تقرير إعالمي يومي

وأشللار رئيللس فللرع العيللادات التخصصية 

والفحص الطبي إلى أنه بالتعاون مع مديرية 

التوجيلله المعنوي تللم إعداد تقريللر اعالمي 

يومللي عن المستشللفى الميدانللي بين أعداد 

الحللاالت التي تللم اسللتقبالها وعالجها أو أي 

مستجدات أخرى تتعلق بهذا األمر.
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من عيادات المستشفى الميداني في المهبولة



مـــقــــابــــــالت 34

ف������������������ي البداية.. حدثنا عن دور ف������������������رع الطوارئ الفنية في دعم 

وإسناد أجهزة الدولة المختلفة.

فرع الطوارئ الفنية معني بإس��ناد أجه��زة الدولة الحيوية،   

لمواجه��ة الظروف الطارئ��ة، وتقديم المس��اعدة في واجب 

الدف��اع الوطني أثن��اء الكوارث واألزم��ات، وذلك للمحافظة 

على سير العمل في كافة أجهزة الدولة.

تجـربـة الـحـرس الوطـنـي 
في إسناد أجهزة الدولة 
ستدفع إلى تطوير خططنا

أكد رئيس فرع الطوارئ الفنية في الحرس الوطني العقيد مهندس إدريس عيسى عبداللطيف أن األزمة الصحية 

التي مرت بها البالد جراء اإلصابة بفيروس كورونا المستجد، أثبتت ُبعد نظر القيادة العليا في الحرس الوطني 

الستش�راف المستقبل، وإدارة األزمات بكل كفاءة واقتدار.

وأشار إلى أن تجربة الحرس الوطني في إسناد أجهزة الدولة المختلفة، ستدفع إلى تطوير خطة إسناد أجهزة الدولة 

وأنواع التدريب، وتكثيف العمل الميداني المشترك مع الجهات ذات الصلة على سيناريوهات مختلفة، وتطبيق رؤية 

القيادة بمضاعفة األعداد )التخصص الثنائي( ورفع الجاهزية لمواجهة أي تحديات في المستقبل.

وأوض������������������ح العقي������������������د إدريس في مقابلة مع مجل������������������ة الحرس الوطني الكويتي أنه ال ش������������������رف يعلو على ش������������������رف خدمة الوطن 

الغالي، وبذل الغالي والنفيس من أجل أداء الواجب الوطني.. وفيما يلي تفاصيل اللقاء:

ونؤك��د أن الح��رس الوطن��ي يعم��ل وف��ق رؤي��ة وخط��ط 

اس��تراتيجية واضحة، حيث تجلت ه��ذه الرؤية بتوقيع عدد 

من البروتوك��والت ومذك��رات التفاهم والتعاون المش��ترك 

م��ع مختلف أجه��زة الدولة الحيوي��ة، ومنه��ا وزارة التجارة 

والصناع��ة، ووزارة الكهرب��اء والم��اء، والمؤسس��ة العامة 

للموانئ الكويتية، وش��ركة ناقالت النفط الكويتية، وش��ركة 

رئيس فرع الطوارئ الفنية لمجلة الحرس الوطني:

أجرى اللقاء النقيب/ عبدالعزيز أحمد صالح
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العقيد إدريس عيسى خالل حديثه مع مجلة الحرس الوطني

مطاحن الدقي��ق والمخابز الكويتية، 

والش��ركة الكويتية لتزوي��د الطائرات 

م��ن  وغيره��ا  )كافك��و(،  بالوق��ود 

الوزارات والمؤسسات المختلفة.

الط������������������وارئ  ف������������������رع  اس������������������تعد  كي������������������ف 

األزم������������������ة  م������������������ع  للتعام������������������ل  الفني������������������ة 

الصحي������������������ة الناجم������������������ة ع������������������ن فيروس 

كورون������������������ا المس������������������تجد، خصوصاً أن 

هذه األزمة لم يش������������������هد لها العالم 

مثيالً من قبل؟

صدرت توجيهات م��ن القيادة العليا   

خط��ة  بتفعي��ل  الوطن��ي  بالح��رس 

)إس��ناد أجهزة الدول��ة(، وذلك بعد 

استش��عار تداعيات األزم��ة الصحية 

في دولة الكويت، وتم تكليفنا بتهيئة 

المتخصص��ة  األطق��م  واس��تعداد 

للعمل الميداني مع الجهات الحيوية 

المختلف��ة ف��ي الب��الد، وبالفعل تم 

تهيئ��ة األطق��م الفني��ة م��ع أجه��زة 

الدول��ة المختلف��ة وتنفي��ذ المه��ام 

والواجب��ات المنوط��ة والت��ي تدربت 

عليه��ا ف��ي الس��ابق خ��الل مواس��م 

التدري��ب، كم��ا ت��م تكلي��ف أطق��م 

احتياط لضمان س��ير بعض األجهزة 

الحساس��ة ومنه��ا الش��ركة الكويتية 

لتزوي��د الطائرات بالوق��ود )كافكو(.

وف��ي الحقيقة إن ه��ذا األمر لم يكن 

ليحدث لوال استشراف القيادة العليا 

بالح��رس الوطني للمس��تقبل وإدارة 

االزمات، حيث س��اهم ذلك بجاهزية 

أطقمنا للن��زول إلى الميدان والعمل 

بكفاءة واقتدار.

ومن��ذ صدور ق��راري دي��وان الخدمة 

المدنية رقمي )4( و)5( لس��نة 2020 

بش��أن إرج��اء تنفيذ جمي��ع البرامج 
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العقيد مهندس إدريس عيسى عبداللطيف: 

األزمة الصحية التي مرت بها البالد جراء اإلصابة بفيروس 
كورونـا المستجد أثبتت ُبعد نظر القيادة العليا في الحرس 

الوطني الستشـراف المستقبل وإدارة األزمات



مـــقــــابــــــالت

تدريب في وزارة الكهرباء والماء

الغاز المسال - الشعيبة

ش����رك�����ة ك����اف��ك���������و

التدريبي��ة، عمد فرع الطوارئ الفنية إلى التواصل مع ضباط 

ارتباط أجه��زة الدولة، لوقف الدورات الت��ي كانت منعقدة، 

وتعليق ال��دورات المجدولة للموس��م الحالي، والمباش��رة 

بتفعيل الخطط الموضوعة س��لفًا بل وتطويرها بما يتناسب 

م��ع نوع ه��ذه األزم��ة الراهن��ة، حيث ت��م دعمن��ا بالضباط 

واإلداريي��ن من قيادة المعاون لإلس��ناد اإلداري وإش��راكهم 

ضمن خطة إس��ناد أجهزة الدولة المحّدثة، وتطعيم أطقمنا 

الفني��ة بهم، حي��ث كان له��ذا التكامل بالغ األثر باكتس��اب 

وإضاف��ة الخبرات بفاعلية نظير الدعم الميداني المش��ترك.

ما هي مراحل التدريبات المدرجة للمنتسبين، وكيف 

يتم تهيئتهم ألداء مثل هذه الواجبات المختلفة؟

تعقد دورات تخصصية )التخصص الثنائي( لمنتس��بي قيادة   

المعاون لإلس��ناد اإلداري مع أجهزة الدولة الحيوية بحسب 

البروتوكوالت ومذكرات التعاون المش��ترك مع هذه الجهات 

طوال الموس��م التدريبي، حيث يتم التنس��يق المباش��ر مع 

تلك الجه��ات ووضع خطة مس��بقة للتدري��ب تتضمن أنواع 

التدريبات )تأسيسية، تنشيطية، تعايش( وتوقيتاتها، كذلك 

التماري��ن الميدانية المش��تركة مث��ل تمرين مراك��ز القيادة 

)CPX( الس��نوي، حيث يت��م دعوة هذه الجهات للمش��اركة 

وتبادل الخبرات.

تس������������������ّلم فرع الط������������������وارئ الفنية إدارة وتش������������������غيل عدد من 

مراكز التموين التابعة للجمعي������������������ات التعاونية، فضاًل 

ع������������������ن مصن������������������ع الغ������������������از المس������������������ال ف������������������ي منطق������������������ة الش������������������عيبة 

الصناعية... فهل لنا أن نتعرف على تلك التجربة؟

بع��د تزاي��د عدد اإلصاب��ات بفي��روس كورونا المس��تجد في   

بعض المناطق، وعزل منطقة المهبولة، تم طلب إس��ناد من 

ســـيتم تطوير خطة إســـناد اجهزة الدولة وأنـــواع التدريب وتكثيـــف العمل الميداني 
المشترك مع الجهات ذات الصلة 

تطبيـــق رؤية القيادة بمضاعفة األعداد )التخصـــص الثنائي( ورفع الجاهزية لمواجهة 
أي تحديات في المستقبل

36
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فرع تموين الخالدية

فرع تموين المهبولة

37

العم��ل الميداني المش��ترك بي��ن وحدات الح��رس الوطني 

والتع��اون بين صفوف العاملين س��واء الميدانية، أوالقائمة 

باألعمال اللوجس��تية ودعم وتوجيه��ات القيادة الالمحدود 

المحصلة النهائية لنجاح أي عمل.

هذه الجهود المبذولة القت إشادة وثناء من المجتمع 

الكويتي، فماذا يمثل لكم ذلك؟

ال ش��رف يعل��و ش��رف خدم��ة وطننا الغال��ي وب��ذل الغالي   

والنفيس من أجله ألداء أي واجب وطني، وأسال الله العلي 

القدير أن يرفع عنا هذه الغمة وهذا البالء وأن يحفظ كويتنا 

الغالية من كل مكروه وسوء.. إنه سميع مجيب.

قبل وزارة التجارة والصناعة لتس��لم فرع التموين الكائن في 

تلك المنطقة ثم فرع جمعية الخالدية.

وبناء على بروتوكول التعاون المشترك بين الطرفين، صدرت 

أوام��ر القيادة العلي��ا بالحرس الوطني بتفعي��ل البروتوكول 

وتسلمنا مهمة إدارة وتش��غيل فروع التموين وتوزيع السلع 

التموينية على المس��تفيدين كما يقتض��ي البروتوكول، وتم 

بالفع��ل التنس��يق م��ع وزارة التج��ارة والصناع��ة ومجالس 

إدارة جمعيتي الفنطاس والخالدية التعاونية بتسلم الفروع 

وتش��غليها وتطبيق إجراءات الوقاية الصحية وتعاميم وزارة 

الصح��ة قبل وأثن��اء تأدي��ة الواجب حرصًا على س��المة قوة 

الواجب.

وقد ُطبق ما تم التدريب عليه في الس��ابق من أعمال منوطة 

بأطقمنا الفنية لتش��غيل هذه الف��روع ووضع آلية مخصصة 

وف��ق اإلج��راءات الصحي��ة لتأكيد اس��تمرارية س��ير العمل 

بسالسة لتسهيل عملية إدارة مراكز التموين المعنية، حيث 

يكون تس��لم وتس��جيل الطلبات واختيار االصناف المطلوبة 

من خ��الل س��يارات المراجعين م��ن دون الحاج��ة لدخول 

العميل الى المركز وذلك للحد من انتشار الفيروس.

أم��ا فيما يخص مصنع الغاز المس��ال في منطقة الش��عيبة 

التابع لش��ركة ناق��الت النفط، فقد تم طلب اإلس��ناد لتعزيز 

عم��ل المصن��ع، وبالفعل التحق��ت أطقمنا الفني��ة به، بعد 

أن أص��درت القيادة العليا التوجيه��ات لفرع الطوارئ الفنية 

بتفعي��ل البروتوك��ول وتقدي��م المس��اعدة والتعزي��ز الالزم 

لدع��م جه��ود ش��ركة ناق��الت النف��ط الكويتية في تش��غيل 

وصيانة اس��طوانات الغاز المس��ال، وكذلك النقل والتوزيع 

لجميع مناطق دولة الكويت لسد االحتياج المطلوب للسوق 

المحلي.

ما هي الدروس المستفادة من هذه التجارب؟

بعد وجود ه��ذه الخبرات الميدانية وهذه التجربة الجديدة،   

قطع��ًا س��يتم تطوي��ر خط��ة إس��ناد اجه��زة الدول��ة وأنواع 

التدري��ب، وتكثي��ف العمل الميداني المش��ترك مع الجهات 

ذات الصلة على سيناريوهات مختلفة، وتطبيق رؤية القيادة 

بمضاعف��ة األع��داد )التخص��ص الثنائ��ي( ورف��ع الجاهزية 

لمواجه��ة أي تحديات في المس��تقبل، بما يعزز التكامل في 
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ف������������������ي البداية حدثن������������������ا عن التنس������������������يق بين   

النزه������������������ة  الوطن������������������ي وجمعي������������������ة  الح������������������رس 

التعاونية بعد تعطل تشغيل الجمعية 

بس������������������بب إصابة عدد من العاملين فيها 

بفيروس كورونا المستجد؟

تلقينا تعليمات من قيادة الحرس الوطني   

بالتنس��يق مع جمعية النزهة التعاونية 

ومعرفة المتطلبات واالحتياجات لس��د 

لتش��غيل وادارة الجمعية بالتعاون مع 

أعضاء مجلس ادارة الجمعية.

ماهي اج������������������راءات الوقاية التي تمت   

قبل تشغيل جمعية النزهة؟

استالم الجمعية انقسم إلى عدة مراحل،   

ع��ن  الجمعي��ة  وتعقي��م  تطهي��ر  منه��ا 

طري��ق وح��دة الدفاع الكيم��اوي والرصد 

االش��عاعي في الحرس الوطني، والتأكد 

أجرى اللقاء النقيب/ عبدالعزيز أحمد صالح

النقص في الكوادر البشرية من موظفي 

جمعية النزهة الذي��ن تعرضوا لإلصابة 

لحي��ن استش��فائهم وعالجه��م، وبع��د 

تلقي التعليمات ت��م االجتماع مع إدارة 

جمعي��ة النزهة، وممثلي��ن من الحرس 

الوطني على رأس��هم المعاون للش��ؤون 

المالي��ة وإدارة الم��وارد العمي��د  رياض 

محم��د ط��واري لوضع خارط��ة الطريق 

العقيد راشد بويش:
العمل االحترافي سر نجاح 

منتسبي الحرس الوطني في 
تشغيل الجمعيات التعاونية

تحدث عن جهود فرع الخدمات االقتصادية خالل أزمة كورونا

أكد رئيس فرع الخدمات االقتصادية - بقيادة المعاون للشؤون المالية وإدارة الموارد - العقيد راشد بويش  

فرحان أن س������������������ر نجاح منتس������������������بي الح������������������رس الوطني في تش������������������غيل الجمعيات التعاونية خالل أزم������������������ة كورونا، هو 

العمل االحترافي لمنتس������������������بي الحرس الوطني، وتدريبهم المس������������������تمر على األزمات، حيث إننا نقوم على مدار العام 

بتدريب منتسبي فرع الخدمات االقتصادية على جميع الوظائف من محاسبة وتوزيع واستالم طلبات وغيرها.

وأكد العقيد راشد بويش لمجلة الحرس الوطني أنه خالل األزمة تمت االستفادة من كافة وسائل التواصل في معرفة 

احتياجات أهالي ومساهمي المنطقة مثل ال���������� »كول سنتر«، والمواقع اإللكترونية والواتساب. واعتبر أن اإلشادات التي 

نالها رجال الحرس الوطني »تحتم علينا بذل المزيد من العمل والجهد تجاه الوطن الغالي«.. وهنا التفاصيل:
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العقيد راشد بويش خالل حديثه مع مجلة الحرس الوطني

من اجراءات السالمة الصحية والتعقيم 

ووضع بواب��ة التعقيم وفحص العاملين، 

وتوفير المواد الضرورية مثل )الكمامات، 

القلفزات، المطهرات(. كما اس��تعنا بقوة 

الشرطة العس��كرية لتنظيم حركة السير 

وتنظيم مواقف استالم الطلبات.

كيف تم تشغيل الجمعية في ظل   

هذه الظروف الصحية؟

اس��تفدنا من كافة وس��ائل التواصل في   

معرف��ة احتياج��ات أهال��ي ومس��اهمي 

المنطق��ة، حي��ث أس��ندت إلين��ا مهم��ة 

اس��تقبال الطلب��ات عب��ر )الكول س��نتر 

الواتس��اب(،   – االلكترون��ي  الموق��ع   –

وتجمي��ع ه��ذه الطلب��ات لتوصيلها الى 

او  المب��ردة  الس��يارات  عب��ر  المن��ازل 

تس��ليمها الى المواق��ف الخارجية، وقد 

لمس��نا تعاونًا واضحًا من إدارة جمعية 

ادارة  علين��ا  س��هلت  حي��ث  النزه��ة، 

التش��غيل، وتم توفير استراحات خاصة 

لألف��راد وتزويده��م بكل المس��تلزمات 

الطبية من مواد تعقيم وغيرها، وبفضل 

الله كان استقبال الطلبات اليومية يفوق 

اإلشادات التي نالها رجال الحرس الوطني تحتم علينا بذل المزيد من العمل والجهد تجاه الوطن الغالي

ال� 350 طلبًا، منها التوصيل إلى المنازل 

واالستالم الخارجي.

اس������������������تالم الحرس الوطني للجمعية   

وتش������������������غيلها يعتبر سابقة ومع هذه 

التجرب������������������ة الجدي������������������دة الق������������������ت الجهود 

المبذول������������������ة اش������������������ادة م������������������ن الجمي������������������ع، 

وخاص������������������ة م������������������ن أهال������������������ي ومس������������������اهمي 

المنطق������������������ة، فهل لنا أن نتعرف على 

انطباعكم عن هذه اإلشادات؟

هذه اإلش��ادات تحتم علينا بذل المزيد من   

العم��ل، كما أنها س��اهمت ف��ي رفع الروح 

المعنوية للعاملين لبذل المزيد من الجهد.

أما سر العمل االحترافي للعاملين فهذا 

بس��بب تدريبهم المستمر على االزمات، 

حيث انن��ا نقوم على م��دار العام بعمل 

)ي��وم األزم��ات(، إذ إن منتس��بي ف��رع 

الخدمات االقتصادية  يتدربون باستمرار 

على جميع الوظائف مثل )المحاسبين – 

مس��ؤول توزيع الرف – مسؤول استالم 

الطلبات وغيرها من الوظائف(.

ماهي االمكانيات المتوافرة في حال   

ُطلب تشغيل جمعيات أخرى؟

متواف��رة، ولكن  والقدرات  االمكاني��ات   

قب��ل قبول أي طلب يج��ب االجتماع مع 

إدراة الجمعية الطالبة ومعرفة الطلبات 

واالحتياجات ووضع الخطط.
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وسيلة آمنة
لحماية الكادر الطبي

مبتكرو »كبائن كورونـا« في الحرس الوطني:

تمكن فرع الطوارئ الفنية 

ف��������������������ي ال��������������������ح��������������������رس ال�����������وط�����������ن�����������ي 

ب�����������ال�����������ت�����������ع�����������اون م��������������ع م��������دي��������ري��������ة 

ال����������خ����������دم����������ات ال�������ط�������ب�������ي�������ة م�����������ن إن��������ت��������اج 

ك������ب������ائ������ن خ��������اص��������ة ألخ������������ذ ال����م����س����ح����ة 

الطبية هي األول��ى من نوعها في 

ال�������ك�������وي�������ت، ح������ي������ث ت��������م ت���ص���م���ي���م���ه���ا 

وتزويدها بإمكانات فنية لتحمي 

كال الطرفين: المنتسب الخاضع 

ألخ���������ذ ال����م����س����ح����ة وال������ف������اح������ص م���ن 

الكادر الطبي.

ودخ��������������ل��������������ت ال����������ك����������ب����������ائ����������ن ال�������م�������ب�������ت�������ك�������رة 

الخدمة في معسكر التحرير في 

قاعة الفحص وأخذ المسحات، 

ض�����م�����ن ح������زم������ة إن���������ش���������اءات ص���ح���ي���ة 

ل����������ح����������م����������اي����������ة م��������ن��������ت��������س��������ب��������ي ال������������ح������������رس 

الوطني من فيروس كورونا.

مجلة الحرس الوطني استضافت 

ص�����اح�����ب ف�����ك�����رة ال����ك����ب����ائ����ن وال����ق����ائ����م 

على تنفيذها، وهما رئيس فريق 

مكافحة جائحة ف��ي��روس ك��ورون��ا 

المستجد ال��م��ق��دم أح��م��د محمد 

ع�������ب�������دال�������ل�������ط�������ي�������ف، وال��������������رائ��������������د ط����ب����ي����ب 

ع������ب������دال������ل������ه ع������ل������ي ع�������ب�������دال�������ل�������ه، وم������ن 

رك����ن أول ورش ف��ن��ي��ة م�����الزم أول 

م���ه���ن���دس ه���اش���م ع���ب���دال���ل���ه ج��ع��ف��ر 

ل��ل��ح��دي��ث ع����ن ه�����ذا االب���ت���ك���ار ال����ذي 

ت�����م�����ي�����ز ب���������ه ال���������ح���������رس ال�������وط�������ن�������ي ف���ي 

مراكزه الطبية.

المري��ض ع��ن ال��كادر الطب��ي، فتم نقل 

الفك��رة إلى القائمين على الورش الفنية، 

وبحثنا إمكانية إنش��اء فكرة مماثلة وفق 

اإلمكانات المتاح��ة في الحرس الوطني، 

وبالفعل تم وضع التصاميم للكابينة وما 

تضمه من مواصفات فنية، ولم يستغرق 

األمر سوى 3 أيام لترى أول كابينة النور«.

   معايير األمان ومراحل التصميم

وكش��ف المق��دم أحم��د عبداللطيف أن 

»وزارة الصح��ة زارت مديري��ة الخدمات 

   فكرة الكبائن

وعن فكرة الكبائن ومن أين جاءت، يقول 

المق��دم أحم��د عبداللطي��ف إن��ه كانت 

هناك حاجة ماس��ة لوسيلة حماية يمكن 

توفيره��ا بأقص��ى س��رعة لع��دم انتقال 

الع��دوى إلى ال��كادر الطبي خ��ال أخذ 

مسحة كورونا.

وأض��اف »الحظنا من خال متابعة أخبار 

مكافح��ة في��روس كورونا ح��ول العالم 

وج��ود فكرة مماثل��ة في إح��دى الدول، 

حيث يتم اس��تخدام غرف صغيرة لعزل 

إعداد الرائد/ مشعل خالد الحميدي

متميزون من الحرس الوطني
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بعد الكش��ف ع��ن الكبینة ألخ��ذ النصائح 

واإلرشادات الطبیة، ونتمنى أن تكون هناك 

آفاق أكبر مفتوحة، وذلك حتى نتمكن من 

ترجم��ة ما قد نأتي به م��ن أفكار وابتكارات 

واإلنس��انية،  الوط��ن  خدم��ة  أج��ل  م��ن 

خصوصًا أن قيادة الحرس الوطني حرصت 

عل��ى تس��خیر كاف��ة اإلمكانی��ات من أجل 

تحقیق ما تم إنجازه باإلمكانیات المتاحة، 

م��ا يجعلنا نس��عى لاس��تمرار بطموحات 

أكب��ر وفت��ح الم��دارك وتطوير ال��ذات مع 

األم��ل من خال الحصول على فرصة أكبر 

للدراس��ات العلیا  ومجال البحث العلمي 

والعمل��ي لترجمة األفكار إلى واقع فعلي، 

ونخدم في��ه وطنن��ا ونرفع اس��مه لخدمة 

المجتمع واإلنسانية.

   تصنيع باإلمكانيات المتاحة

هاش��م  مهن��دس  أول  م��ازم  وبس��ؤال 

جعف��ر ع��ن مراح��ل تصمي��م الكابين��ة 

وكيفي��ة إنتاجه��ا والوق��ت المس��تغرق، 

الطبي��ة مرتي��ن لتقيي��م الكابين��ة وبحث 

االستفادة منها في مستش��فيات الوزارة 

وأب��دت إعجابه��ا بالفك��رة، كم��ا زودتنا 

طبي��ة  بماحظ��ات  الوقائي��ة  الصح��ة 

لتحقيق المزيد م��ن األمان وضمان عدم 

انتقال العدوى«.

   السبق في التنفيذ

أم��ا الرائد طبيب عبدالل��ه علي عبدالله، 

فأوضح أن الفكرة ليس��ت ابتكارًا جديدًا،   

فهي موجودة لدى إحدى الدول الصدیقة 

وتم التحدیث علیها لتائم احتياجاتنا.

لتكن فریدة من نوعها في دولة الكویت، 

حیث كان لنا الس��بق في تنفيذها قبل أي 

جهة أخرى.

وأضاف: كانت الفكرة األساس��یة هي توفیر 

الحمایة الكاملة للطاقم الطبي أثناء إجراء 

أخذ المس��حة الطبیة للكشف عن فیروس 

كورون��ا، وكان��ت هن��اك زيارتان م��ن قبل 

وزارة الصحة، وتم أخذ االستش��ارة الطبیة 

أوضح أن »ورش��ة الخط والتصميم بدأت 

بترجم��ة التص��ور والفكرة الت��ي طرحها 

فري��ق مكافح��ة جائح��ة كورون��ا، وبدأنا 

في ورش��تي النج��ارة واأللمني��وم عملية 

التصنيع باس��تخدام المواد المتاحة في 

ورش الحرس الوطني«.

   التكلفة

وأض��اف أن »الكابين��ة األولى اس��تغرقت 

حوال��ي 3 أيام وتم معالج��ة الماحظات 

الفني��ة عليه��ا خاصة ف��ي الج��زء الذي 

يس��مح بم��رور اليدي��ن ألخذ المس��حة 

لضمان أكبر قدر من شروط األمان وعدم 

نقل العدوى«.

وأش��ار جعف��ر إل��ى أن »تكلف��ة الكابينة 

بس��يطة، وت��م إنت��اج 4 منها حت��ى اآلن، 

الفتا إلى أن الحرس الوطني حقق السبق 

في اس��تخدامها حيث يعد أول جهة في 

الكويت تس��تخدم كابينة أخذ المس��حة 

في مراكزها الطبية«.

41

المقدم أحمد عبداللطيف:

وزارة الصحة تفقدت 
الكابينة وأبدت إعجابها

الرائد طبيب عبداهلل علي:

هدفنا توفير الحماية الكاملة للطاقم 
الطبي أثناء أخذ المسحة الطبية

مالزم أول مهندس هاشم جعفر:

التكلفة بسيطة وبمواد 
متاحة بورش الحرس الوطني
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الفكـــرة جاءتنـــي عندما 
عدت من دورة في فرنسا

الرائد مهندس محمد يوسف عبدالرحمن من مرتب قيادة المعاون لإلسناد اإلداري أحد المبتكرين في الحرس 

ال��وط��ن��ي، ق���ام خ���الل األزم����ة ال��ص��ح��ي��ة ب��اب��ت��ك��ار واق����ي ال��وج��ه ل��ت��ق��دي��م��ه للعاملين ف��ي ال��ص��ف��وف األم��ام��ي��ة م��ن رج��ال 

الحرس الوطني في إطار جهودهم للتصدي لوباء فيروس كورنا.. التقينا الرائد محمد يوسف في هذا الحوار:
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القيادة قدمت لنا الدعم 
لتنفيذ فكرة واقي الوجه

الـرائـد محمـد يـوسـف عبدالـرحمـن:

  ه������������������ل ه������������������ذا الواق������������������ي لالس������������������تخدام مرة 

واحدة أم يمكن إعادة استخدامه؟

  ممكن اس��تبدال الش��ريط اإلسفنجي فهو 

س��هل الف��ك والتركيب، وتعقي��م الواقي 

وإعادة استخدامه.

  هل من كلمة أخيرة؟

  نشكر القيادة الكريمة في الحرس الوطني على 

دعمها للمبتكرين وتذلي��ل الصعاب أمامهم، 

ونأمل أن تنتهي أزمة وباء كورونا قريبًا.

المطلوبة، وهي عب��ارة عن ماكينة تغليف 

وم��ادة  الباس��تيكية  والم��ادة  ح��راري، 

اإلسفنج وبعض الورق، ثم قمت بتصميم 

نموذج يدوي أولي وبدأت عملية اإلنتاج.

  كي������������������ف قدمتم واق������������������ي الوجه للحرس 

الوطني؟

  عندما انتهيت من تصنيع كمية أولية وهي 

8 واقيات تواصل��ت مع مديرية الخدمات 

الفني��ة وحصلت الفكرة على استحس��ان 

القادة، وتمت مناقش��ة توفير المتطلبات 

لزيادة اإلنتاج.

  وما هي تلك المتطلبات؟

  فق��ط، طابع��ة ثاثي��ة األبع��اد والم��ادة 

الباستيكية واإلسفنج.

  كيف جاءتك فكرة ابتكار واقي الوجه؟

  الفك��رة جاءتن��ي عندم��ا عدت م��ن دورة 

بجمهوري��ة فرنس��ا، وتم إلزام��ي بالحجر 

المنزل��ي لم��دة ش��هر ف��كان ل��دي وقت 

ف��راغ طوي��ل، وق��د الحظت م��ن متابعة 

وس��ائل اإلع��ام أن هن��اك نقص��ا ح��ادا 

ف��ي واق��ي الوج��ه، وأن الدول��ة تس��تعد 

الس��تيراد كميات من��ه، ومن هن��ا فكرت 

في تصنيع ه��ذا الواقي، خاصة أن المواد 

المس��تخدمة فيه بس��يطة وبذل��ك نوفر 

الكثير من األموال على خزينة الدولة.

  ومن أين بدأت مرحلة التصنيع؟

  أخذت وقتا في تصف��ح المواقع المختلفة 

المعنية بهذه األمور، وحددت االحتياجات 

متميزون من الحرس الوطني
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تـرســانــة الـتـسـلــح

يطلق مصطلح »أس��لحة الدمار الش��امل« على كل سالح يمكنه أن يلحق قدرا هائال 

من الدم��ار، يتجاوز حدود األهداف العس��كرية المحددة أثن��اء الحرب، ويكون له 

تبع��ات كارثية على المدنيين .  ورغم أن هذا المصطلح يطلق على األس��لحة النووية 

والكيماوي��ة والبيولوجي��ة، إال أن الجي��ش األمريكي يطور س��الحا جدي��دا يمكن أن 

يتحول إلى س��الح دمار ش��امل ال يمكن التحكم فيه ويلحق دمارا هائال بحياة البشر 

ح��ول العالم .  ويخطط الجيش األمريكي الس��تخدام عش��رات الطائرات المس��يرة 

لتدمير دبابات العدو وتحصيناته العسكرية خالل الحرب وجعلها تعمل على شكل 

أس��راب مس��يرة تعمل بصورة جماعية، يكون العامل البشري فيها صغيرا، بحسب 

مجل��ة »فورب��س« األمريكية، التي أش��ارت إلى أن التكتيك األمريك��ي الجديد يمكن 

أن يكون كارثيا ويحول تلك الطائرات المس��يرة إلى أس��لحة دمار ش��امل تخرج عن 

س��يطرة البش��ر .  وتعتمد العديد من الدول على اس��تخدام طائرات مسيرة منفردة 

أرضية يت��م إطالقه��ا والتحكم فيه��ا بصورة كامل��ة عن طريق  محط��ات 

يوج��د به��ا طياري��ن يديرون كل ش��يء 

بداي��ة م��ن عملي��ة اإلط��الق حتى 

لكن  األه��داف وتدميره��ا .   رصد 

الجدي��د  األمريك��ي  التكتي��ك 

يس��عى الس��تخدام اس��راب من 

الطائ��رات المس��يرة التي تنطل��ق في آن واحد نح��و أهداف ضخمة تق��وم بتصويب 

نيرانها عليها بصورة كثيفة، بحس��ب المجلة، التي حذرت من أن البشر لن يتحكموا 

في تلك االس��راب بصورة كاملة. ويحذر خبراء عسكريون من أن آلية تمييز األهداف 

التي يتدخل فيها العنصر البش��ري ف��ي الوقت الحالي، ربما تكون مس��احتها أقل، 

خاص��ة إذا حصلت الطائرات المس��يرة الجديدة على قدر من االس��تقالل في تمييز 

األهداف وضربها لتحقيق عنصر المفاجأة دون الرجوع إلى العامل البش��ري .  ورغم 

أهمي��ة ه��ذا العنصر »المفاجأة« في التكتيكات العس��كرية ألنه يح��رم األعداء من 

ترتي��ب صفوفهم أو اس��تخدام مضاداته��م األرضية، إال أن ما يمك��ن أن يحول تلك 

الطائ��رات إلى كارثة، هو أنها يمكن أن تكون وس��يلة 

لتنفيذ كوارث وجرائم ضد اإلنسانية لمجرد وجود 

خلل في أجهزة الكمبيوتر أو وس��ائل االستشعار 

المدني��ة  األه��داف  بي��ن  بالتميي��ز  الخاص��ة 

والعسكرية.

»درونــز« قد تصبح أسلحة دمار شامل

   »Lobaev Arms«   أعلن فالديس��الف لوباييف، الرئيس التنفيذي لش��ركة

الروس��ية لتصنيع األس��لحة، أن ش��ركته صنعت بندقية قنص حديثة بمدى 

قياس��ي جدي��د يصل إلى 7 كم .  وق��ال لوباييف: نحن نعم��ل اآلن على صنع 

بندقية قنص بمدى قياس��ي من س��تة إلى س��بعة كيلومترات، االسم األولي 

للمش��روع هو  »DXL-5« ، ولم تشهد األس��واق العالمية بندقية قنص بهذه 

المواصف��ات  . وفقا للوباييف، س��وف يتم تزويد البندقي��ة بخرطوش جديد، 

باإلضافة إلى تغييرات تكنولوجية مهمة يسمح لها بإطالق النار من مسافات 

بعيدة .  وتابع لوبايي��ف: الخرطوش الجديد لهذه البندقية هو منتج متطور، 

سيكون حجمه وسرعته أكبر مما استخدمناه من قبل، وال أريد الكشف عن 

جمي��ع التفاصيل األخرى، وعن موعد إط��الق البندقية قال لوباييف: أتوقع  

أن تكون جاهزة في بداية عام 2021، وبالنظر للوضع العالمي بسبب تفشي 

فيروس كورونا فمن الصعب تحديد تواريخ دقيقة.

اختار Héli-Union  ، وهو العب رئيس��ي في خدم��ة طائرات الهليكوبتر للحكومة 

الفرنس��ية ومش��غل للنفط والغاز في الب��الد، الجيل الجديد من نظ��ام المراقبة  

  Euroflir ™ 410البصري )الكهروضوئي( من إنتاج ش��ركة »س��افران«   الفرنسية، 

بع��د عملية مزاي��دة دولية صعبة .  وت��م تصميم وبناء أنظمة  Euroflir  لألش��عة 

فوق الصوتية في فرنس��ا، على أن يتم تسليم أول مروحية  Dauphin N3  ُمجهزة 

بالجي��ل الجديد من  Euroflir ™ 410  في صيف ع��ام 2021 . يوفر الجيل الجديد 

م��ن  EuroflirTM 410  إمكان��ات مراقب��ة ال مثيل له��ا تحت أي ظ��روف للرؤية، 

خاصًة بس��بب تلس��كوبها طويل المدى للغاية وخط الرؤي��ة عالي األداء المثبت. 

س��ُيعزز الجيل الجديد من  Euroflir ™ 410  القدرات التشغيلية للقوات الجوية 

لألس��طول الفرنسي، خاصة وأنه قادر على تحديد رقم تسجيل القارب أو الكشف 

عن ضحية غرق السفينة على بعد عدة كيلومترات. فعلى سبيل المثال، سيتمّكن 

الُمش��ّغلون من القيام بمهام البحث واإلنقاذ في البح��ر أو مراقبة مناطق معينة 

ذات أهمية حتى في ظل أقسى الظروف المناخية. كما توفر هذه األنظمة الجديدة 

مي��زات متقدمة مثل تتبع الهدف التلقائي والبحث عن ضحايا حطام الس��فن عن 

طريق مناطق واسعة، وبالتالي تقلل عبء عمل المشّغل بشكل كبير.

مروحيات  Dauphin N3  الفرنسية ستتزود 
بالجيل األحدث من أنظمة المراقبة »يوروفلير«

روسيا تبتكر بندقية قنص
تصيب هدفها على بعد 7 كم
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إعداد المقدم/ فهد سعد راشد
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جـائـحـة كـورونــا

يؤدي استخدام المفردات العسكرية من قبل بعض الساسة في إدارة جائحة »كوفيد–19« الحالية الى زيادة 

االلتباس والخلط فيما يتصل بفهم االختالفات الجوهرية بين مفهومي الحرب، وإدارة أزمة صحية.

إن سْيل الُخطب والعبارات الخاصة بزمن الحرب التي تصدر من قبل حكومات بعض الدول في اطار استجابتها 

لجائحة »كوفيد–19« الحالية أمر طبيعي ومفهوم، حيث يبدو من المالئم استخدام مصطلحات الصراع تماماً هذه 

الفترة ألهداف عدة، منها السعي الى تعزيز التكاتف المجتمعي وحشد موارد الدولة، و مواجهة الزيادة المطردة 

في أعداد الوفيات.

ولكن على الرغم من ذلك، فمن المهم بحال أن ندرك جيداً بأننا لسنا في حالة حرب.

ف���إذا أخ��ط��أن��ا ف��ي تقدير ه��ذا األم���ر، فإننا نخاطر باستخالص ال����دروس الخاطئة س���واء فيما يتعلق ب��أوج��ه ال��ن��ج��اح أو 

أوجه القصور في طرق واستراتيجيات استجابتنا للجائحة.

في الحرب ُيكّيف أساليبه بصورة مستمرة.

فعلى س��بيل المث��ال بدأ قصف لن��دن خالل 

الح��رب العالمية الثانية بش��ن غ��ارات جوية 

خاطفة ثم توس��ع الى قصف شامل للمنطقة 

لكن بنهاية األمر اس��تعادت الق��وات الجوية 

اإلج��راءات والتدابي��ر الالزم��ة للتعامل معه 

قاسية وصعبة، اال أنه بمجرد التوافق بشأنها 

وإقراره��ا، فس��وف يكون التغل��ب عليه نتاجًا 

حتمي��ا لتماس��ك تل��ك اإلج��راءات و إتق��ان 

تطبيقها. وعلى النقيض من ذلك، فإن العدو 

مفهوم الحرب وإدارة األزمة الصحية  

يتمثل االخت��الف األول بي��ن مفهومي الحرب 

وإدارة األزم��ة الصحي��ة ف��ي ماهي��ة وطبيعة 

الخصم. فأّيا ما كان��ت درجة ذلك الفيروس، 

تك��ون  ثاب��ت ومس��تمر، وق��د  فإن��ه تهدي��د 

ليسـت حربـًاليسـت حربـًا

تـرجـمــة مـقـاالت عـسـكـريــة

مترجم من موقع المؤسسة الملكية المتحدة للخدمات

دكتور/ جاك واتلنق

باحث في مجال دراسات الحرب البرية

ترجمة المقدم/ وليد أنور اسماعيل:
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للق��وة، وهذا أم��ر غاية في األهمية بالنس��بة 

للعملي��ات واإلجراءات الحكومية ألن الحرب 

ال تتطلب إدارة األزمات فحس��ب، بل  تتطلب 

تبني استراتيجية استباقية.

ونظرًا لقصور اإلجراءات االس��تباقية، س��واء 

فيم��ا يتعل��ق بتوفير مخزون اس��تراتيجي من 

مع��دات الوقاي��ة والحماي��ة الش��خصية، أو 

التحرك المبكر على المستوى الدولي لتجنب 

التنافس فيما يخص اإلم��دادات الحيوية، أو 

المضي قدمًا في مهام أخرى بالغة الحساسية  

فالب��د من طرح الس��ؤال هنا: ه��ل العمليات 

واإلجراءات التي اتخذتها الحكومات اتسمت 

باعتمادها سياسة رد الفعل بصورة كبيرة؟

   التأثيرات النفسية على المجتمع

وتج��در اإلش��ارة أيضا إلى أن التأثير النفس��ي 

للحرب على المجتم��ع مختلف للغاية.. ففي 

حال��ة في��روس كورونا المس��تجد، نحن على 

دراي��ة بم��ا ق��د يعرضن��ا لخطر اإلصاب��ة كما 

نع��رف أيضا من هم األش��خاص األكثر ُعرضة 

لإلصاب��ة، فهن��اك إج��راءات وتدابي��ر يمكننا 

القيام بها بش��كل فردي أو جماعي من شأنها 

إحداث تغيير ملموس، على س��بيل المثال ال 

الحصر، البقاء في المنزل يحفظ حياتك. أما 

بالنسبة للحرب، فالعدو له تحركاته وخططه 

أيض��ا، وعليه ف��ان التهدي��دات والمخاطر ال 

يمكن توقعها بشكل كبير. ففي أي بلد يعاني 

من الحرب كثيرا ما تسمع أصوات االنفجارات 

المدوي��ة والن��اس أحيان��ا لي��س بمقدورهم 

البق��اء في المن��زل للحفاظ على س��المتهم؛ 

وعليه��م فق��ط التعاي��ش م��ع الم��وت الذي 

يحيط بهم من كل مكان.

ومن المهم أيضًا أن نضع في اعتبارنا وبدرجة 

عالي��ة من الثق��ة قدرتنا على تحدي��د وقياس 

أس��وأ الس��يناريوهات ح��ال فش��لنا ف��ي منع 

انتش��ار فيروس »كوفي��د - 19«. على النقيض 

من ذلك، فإن الهزيمة في الحرب هي أن تفقد 

أي أمل بشأن المستقبل أو القدرة على رصده.

الملكية الهيمنة عل��ى األجواء، فلجأ األلمان 

لتطوي��ر صواري��خ ك��روز وم��ع تخط��ى هذه 

الصواري��خ للم��دى أو اعتراضه��ا، ب��دأ ع��دد 

الصواريخ البالستية في االنخفاض، واستناًدا 

ال��ى ذلك فإن النج��اح في الح��رب ال يقتصر 

على الكفاءة والدقة فحس��ب، بل يتعلق في 

األساس بالقدرة على التكيف.

   االختالف الثاني

أما االختالف الثان��ي والمهم فيكمن في تنوع 

واختالف التهديدات خالل الحرب. فالجائحة 

ق��د تؤث��ر عل��ى مناط��ق مختلف��ة بمع��دالت 

متفاوت��ة، باإلضاف��ة الى تع��دد آثارها وطرق 

التخفي��ف منه��ا. عل��ى الرغم من ذل��ك فإنه 

يمك��ن تعيي��ن جميع تل��ك العناصر و رس��م 

المخططات لها وإدراجها ضمن آلية رئيس��ية 

واح��دة أال وهي: انتق��ال الم��رض، وهذا من 

ش��أنه أن يمن��ح الحكوم��ات رؤي��ة واضح��ة 

ومركزة حول طرق وآليات االس��تجابة. تصور 

اذا كانت دولة ما تعاني أيضًا من أزمة انقطاع 

للتيار الكهربائي، تصور أن األمن الغذائي كان 

مه��ددًا، تصور ل��و أن الجيش ل��م يكن يملك 

القدرة على بناء المستشفيات بسبب تكليفه 

بمه��ام قتالي��ة خارجية. في ض��وء ذلك كله، 

هل س��تكون الحكومة قادرة عل��ى إدارة هذه 

األزمات المتزامنة؟

   االختالف الثالث

الثال��ث ف��ي أن  يكم��ن االخت��الف الرئيس��ي 

االس��تجابة للجائح��ة ه��ي اس��تجابة دفاعية 

بحت��ة. فاله��دف م��ن أي سياس��ة متبعة في 

التعامل مع الجائحة هو التخفيف من آثارها.

بينما على النقيض من ذلك، فإن تبني سياسة 

دفاعي��ة بحتة في الحرب ُيعد ببس��اطة إطالة 

لمدة الهزيم��ة..  إن االنتصار وما يترتب عليه 

من أمن يس��تند ف��ي المق��ام األول إلى تنفيذ 

العملي��ات الهجومية الفعال��ة، وبالتالي فإن 

تخفيف األض��رار الناجمة عن هجمات العدو 

ل��ن يك��ون ذا مغ��زى إال إذا تبعه اس��تخدام 

هناك مجموعة أخرى من االختالفات مثل عدم 

اعتب��ار الح��روب بطبيعتها س��ببًا ف��ي االرتفاع 

الش��ديد لمعدالت البطالة؛ بل هي تؤدي عادة 

إلى عكس ذلك فبداًل من رفع معدل االستنزاف 

لكبار الس��ن والمرضى، ت��ؤدي الحرب الى قتل 

الشباب واألصحاء أكثر من غيرهم.

هن��اك وجه ش��به وحي��د وجوه��ري بين هذه 

الجائحة والحرب وهو: عدم توافر االستعداد 

كان  فل��و  جه��ة،  ألي  الكامل��ة  والجاهزي��ة 

الجميع مستعدين لما حدثت األزمة.

خطر تفش��ي األوبئة ه��و أمر متوق��ع، وآليات 

االس��تجابة متواف��رة، ولك��ن س��تظل هن��اك 

عراقي��ل وعقبات غير واضح��ة لحين اختبارها 

وتجربتها.. وقد تؤدي الممارسة والتدريب  إلى 

معالج��ة بعض أوجه الخلل في هذه األنظمة، 

لكنها ال تستطيع تفادي عدم اليقين بشأنها.

 ومثلما يسود جو من الضبابية خالل الحرب، 

ف��إن صانعي الق��رار يفتق��رون إل��ى البيانات 

الموثوق��ة في المراح��ل المبكرة من تفش��ي 

الجائح��ة.. ول��ن تك��ون الحروب كم��ا يتوقع 

الخص��وم تمام��ا، س��تكون هناك انتكاس��ات 

وهزائ��م وإصابات. لذا ف��إن الصمود والقدرة 

على التعافي أمران بغاية األهمية.

خ��الل األش��هر القليل��ة المقبل��ة، س��وف نرى 

بم��ا  المتعلق��ة  التصريح��ات  م��ن  مجموع��ة 

تعلمناه من الظروف الصحي��ة الطارئة الحالية 

مث��ل آلية هيكل��ة مجتمعن��ا، وإدارة اقتصادنا، 

وضمان أمننا، باإلضافة الى آلية اتخاذ القرارات 

من قبل الحكومة. مقدر لنا إجراء تحليل مؤلم 

بع��د انته��اء االزمة، ولك��ن بالنظ��ر إلى حجم 

األل��م ال��ذي أحدثت��ه، والح��زن الذي س��يظل 

يخيم ويش��عر به الكثير من الناس خالل قيامنا 

بالمراجعة، يجب أن نعترف بأنه لن تبدو جميع 

األزمات المس��تقبلية على ه��ذا النحو.. ويجب 

أن يكون لدينا الش��جاعة الكافي��ة لالعتراف بأن 

األمن ال يمكن أن يكون مطلًقا.. ويجب أن نكون 

واضحين.. إن جائحة »كوفيد–19« ليست حربا.
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مــقـــــــــــــــاالت

    تعد مشكلة تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية من المشاكل التي تؤثر في المجتمعات وليس فقط 

األفراد، فهذه االَفة لها مخاطر اجتماعية وقانونية واقتصادية، فمن الناحية االجتماعية فإن المتعاطي 

يش������������������كل خطراً على أفراد المجتمع جراء سلوكه وتصرفاته، ومن الناحية القانونية تتسبب المخدرات بزيادة 

عدد الجرائم والقضايا المسجلة بمختلف أنواعها، أما من الناحية االقتصادية فنتيجة لما تفقده الدولة من 

أرواح المدمني������������������ن وكذلك بما يش������������������كلونه من قوى عاملة معطلة عن العم������������������ل واإلنتاج، وما تتكبده الدولة من 

تكاليف لعالجهم.
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   تعريف المواد المخدرة

الم��ادة المخ��درة ه��ي كل م��ادة ت��ؤدي 

ال��ى اإلدم��ان وتؤثر على الجه��از العصبي 

ومجرم��ة ف��ي القان��ون، ويحظ��ر تداولها 

واستعمالها وتصنيعها إال ألغراض يحددها 

القانون، وال تستعمل اال بترخيص.

وم��ن هذه المواد المحظورة على س��بيل 

المث��ال )الهيروي��ن والحش��يش وحبوب 

الترامادول والالريكا والكيميكال(.

وأسباب الظاهرة الخطيرة لتعاطي المخدرات 

والمؤث��رات العقلي��ة كثيرة ومتع��ددة منها، 

مرافق��ة أصدق��اء الس��وء، وضع��ف الوازع 

الدين��ي، والبح��ث ع��ن البهج��ة، والتخلص 

م��ن االم��راض النفس��ية كالقل��ق واالكتئاب 

والهروب من المشكالت الشخصية.

في القوانين واللوائح العسكرية
مكافحة المخدرات

إعداد العقيد حقوقي/ أحمد مساعد محمد

ثـقــافــة قـانـونـيـــة
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ولإلدم��ان عل��ى المخ��درات آث��ار صحي��ة 

مث��ل األمراض الجس��دية المختلفة واآلثار 

والهلوس��ة  كالقل��ق  والعقلي��ة  النفس��ية 

كالتف��كك  اجتماعي��ة  وآث��ار  واالكتئ��اب، 

االسري وآثار مالية كفقد الوظيفة والتكلفة 

المالية للحصول على المواد المخدرة.

ويحت��اج ع��الج اإلدم��ان عل��ى المخدرات 

والمؤثرات العقلية إلى خطة شاملة تتضمن 

الجانب النفسي والجس��دي ويتم اختيارها 

لتتناسب مع كل مريض وذلك بعد الكشف 

الطبي في مراكز عالج اإلدمان.

ال�������خ�������اص�������ة  ال���������ج���������زائ���������ي���������ة  القوانين 

ب����������ت����������ج����������ري����������م ال��������������������م��������������������واد ال������������م������������خ������������درة 

وال��������م��������ؤث��������رات ال����ع����ق����ل����ي����ة وال������ل������وائ������ح 

العسكرية

ف��ي  دور  الكويت��ي  للمش��رع  كان  لق��د 

مواجه��ة انتش��ار آفة المخ��درات فصدر 

بش��أن   1983 لس��نة   74 رق��م  القان��ون 

مكافحة المخدرات وتنظيم اس��تعمالها 

واالتجار فيه��ا، والقانون رقم 48 لس��نة 

1987 بش��أن مكافحة المؤث��رات العقلية 

وتنظيم اس��تعمالها واالتج��ار فيها، وتم 
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الـلـوائـــح والـقـــرارات الخـاصة بـالحـــرس الوطني 
الجـزائـية الخاصـــة بتجريم  ســـايـرت القوانـيـــن 

المخدرات والمـؤثــرات الـعقـلـيـة

رفع جرائم المخدرات الى مرتبة الجناية.

وس��ايرت اللوائ��ح والق��رارات الخاص��ة 

الجزائي��ة  القواني��ن  الوطن��ي  بالح��رس 

الخاص��ة بتجريم المخ��درات والمؤثرات 

الخاص��ة  النص��وص  العقلي��ة فأف��ردت 

بالمحظ��ورات والمخالفات التي يجب ان 

يتجنبها منتس��بو الحرس الوطني، وذلك 

للحف��اظ على أعل��ى درج��ات الجاهزية 

القتالية الت��ي تتطلب الحضور النفس��ي 

به��ا  المكل��ف  المه��ام  ألداء  والعقل��ي 

المنتسب على أكمل صورة.

فنص القرار رقم 375 لس��نة 2010 بشأن 

نظ��ام الخدمة ف��ي الح��رس الوطني في 

المادة )14( البند الخامس على )أن يكون 

مثاًل أعلى للمحافظة على الضبط والربط 

العسكري وحسن السلوك والهندام( .

وم��ا نص��ت علي��ه الم��ادة )15( الخاصة 

بالمحظ��ورات ف��ي البن��د 11 )القيام بأي 

عم������������������ل او تصرف يتعارض م������������������ع ما تفرضه 

وظيفت������������������ه من أمان������������������ة وإخ������������������الص وانضباط 

وطاع������������������ة لقادت������������������ه او يتناف������������������ى م������������������ع كرام������������������ة 

الح������������������رس  خ������������������ارج  كان  ول������������������و  العس������������������كري 

الوطني(.

وكذلك صدر القرار رقم 588 لسنة 2010 

بش��أن الئح��ة المخالف��ات والعقوب��ات 

االنضباطية لعس��كري الح��رس الوطني 

فق��د نصت الم��ادة )28( من ه��ذا القرار 

على أنه: تعد من المخالفات االنضباطية 

الجس������������������يمة والت������������������ي تحال ال������������������ى المحاكمة 

ام������������������ام المجل������������������س العس������������������كري البن������������������د ) أ ( 

)تعاط������������������ي الم������������������واد المخ������������������درة او المؤثرات 

العقلية او المسكرة(.

من احدى المحاضرات التي نظمتها مديرية التوجيه المعنوي عن المخدرات



مــقـــــــــــــــاالت

سـنـة الـرحـمـة..

فيروس كورونا ) كوفيد – 19 ( ليس الوباء الوحيد الذي اجتاح 

العالم في العصر الحديث، فقد س������������������بقته أوبئة وأمراض عدة 

خّلفت الكثي������������������ر من الضحايا والمصابين، ومن بي������������������ن هذه األوبئة، ما 

ُعرف ب� »س������������������نة الرحمة«، أو اإلنفلونزا اإلسبانية التي وصفت في ذلك 

الوقت بأنها »الكارثة الطبية األشد فتكا في تاريخ البشرية«.
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   الوباء وسر تسميته
 على الرغم من تسمية الوباء باإلنفلونزا اإلسبانية، 

فإنه لم يصدر من إس��بانيا، ويرجع سبب التسمية 

إلى انش��غال وس��ائل اإلعالم اإلس��بانية بالحديث 

عن��ه، نتيج��ة تحرره��ا اإلعالم��ي النس��بي مقارنة 

بالدول المش��اركة ف��ي الحرب العالمي��ة األولى، 

فإس��بانيا لم تكن جزءا من الحرب ولم يتم تطبيق 

المراقبة على اإلعالم اإلس��باني ف��ي ذلك الوقت، 

فس��ميت الحم��ى باس��مها لكث��رة حديثه��ا عنها، 

ومن المفارقات أن اإلس��بان أطلق��وا على العدوی 

اس��م »اإلنفلون��زا الفرنس��ية«. أم��ا ف��ي الجزيرة 

العربية فأخذ الوباء اسمين، األول سمي ب� »سنة 

الرحم��ة«، لحدي��ث يروى عن الرس��ول  أن 

»الطاع��ون رحمة ألمتي«. وقيل ُس��مي بذلك؛ ألن 

كل من مات رددوا دعاء الرحمة له )الله يغفر له، 

الله يرحمه(، آخذين جان��ب التفاؤل والرجاء في 

الله، وكذلك بأن الله رؤوف بعباده ورحيم بهم.

الصخون��ة«،  »س��نة  كان��ت  األخ��رى  والتس��مية 

وس��ميت بذل��ك ألن أي م��رض ُيصاب ب��ه أحدهم 

يقولون عنه )مصخن(، وهو تعبير عامي عن ارتفاع 

حرارة الجس��م. وحس��ب ما يرويه كبار السن من 

أبناء من عاش��وا تلك األيام الحزين��ة، فإن بلدات 

وقرى كان النعش الوحيد في جامعها يتلف لكثرة 

ما يحمل عليه من الجنائز يوميًا، فاستعاضوا عن 

النعش بأبواب الخش��ب، كونها أقدر على احتمال 

األثق��ال والنقل المتكرر واالس��تخدام المس��تمر. 

واس��تخدمت أحيانا المط��ارح والبطانيات لحمل 

الموتى إلى الجامع للصالة عليهم، ثم إلى المقابر 

لدفنه��م. كان المرض ال يمهل من أصابه أكثر من 

ي��وم أو يومين، ب��ل إن بعضهم ين��ام ليلته ويقبر 

فجرا، وقد تطوع كثيرون في غس��ل الموتی وحفر 

القب��ور والدفن؛ ألن العدد ف��اق قدرات من يحفر 

القبور، وكان المحس��ن من الناس بالغ اإلحسان 

م��ن يقضي طوال يومه في حفر القبور ال يش��غله 

ع��ن ذلك إال وقت الص��الة، أو لقيمات تعينه على 

عمله. ثالثة أش��هر فقط كانت كافية لقطع نس��ل 

أس��ر وفنائها، فتوق��ف ذكرها وتاريخه��ا عند تلك 

الس��نة »س��نة الرحمة«.. كانوا يتفق��دون البيوت 

وربم��ا كس��روا الب��اب على م��ن فيها، أو تس��وروا 

سـنـة الـرحـمـة..
وبــاء اجتاح العالـم

إعداد العقيد/ مشعل فيصل يوسف

مستشفى ميداني يغص بالمصابين

تـــــــــــــــــــراث

وبــاء اجتاح العالـم
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سيارات ٕاسعاف وممرضات في انتظار المرضى

عالج مصاب بالوباء

تطعيم طفل ضد المرض

الس��ور ليج��دوا أفراد أس��رة كاملة جثث��ا هامدة، 

يغس��لونهم ويصل��ون عليه��م ويدفنونه��م دون 

عزاء؛ حيث لم يبق لهم من يتلقى العزاء فيهم.

   ما قاله المؤرخون والرحالة عن »س������������������نة 
الرحمة«

يقول المؤرخ إبراهيم بن عبيد: »سنة الرحمة؛ 

حي��ث يؤرخ أهل نج��د بها وقع فيه��ا الطاعون 

والعي��اذ بالله، وهلك بس��ببه في قلب الجزيرة 

العربية اآلالف، وكان عظيما، وفشا المرض في 

الناس وقل من يسلم منه، وهذا المرض عبارة 

عن جراثيم قتالة ال تدركها العين المجردة.

وق��د وقع ه��ذا الوب��اء ف��ي بداية هذه الس��نة 

عام ۱۳۳۷ه���، وكان عاّما في نجد واألحس��اء 

والخليج والعراق، واس��تمر ثالثة أشهر والعياذ 

بالله، وبسببه هجرت مساجد وخلت بيوت من 

الس��كان وهمل المواش��ي في البراري؛ فال تجد 

له��ا راعيا وس��اقيا، فكان يصلي ف��ي اليوم على 

100 جنازة بس��بب هذا المرض، ولقد تكس��رت 

النع��وش، وجعلوا عنها عوض��ا األبواب لحمل 

الموتی، فكان المحسن في ذلك الزمن من همه 

حفر القب��ور والنقل إليها، ولق��د توفي في هذا 

الوباء األمير تركي بن عبدالعزیز آل سعود«.

ويق��ول المؤرخ محمد العل��ي العبيد: »وفي أول 

هذه الس��نة من ش��هر محرم ابت��دأ الوباء بنجد، 

ف��دام ما يق��رب من أربعي��ن يوم��ا، وحصل فيه 

موت كثير بالنس��اء واألطفال والرج��ال، وكانت 

هذه السنة تس��می )س��نة الرحمة(، وفيها توفي 

ترك��ي ابن اإلمام عبدالعزي��ز، وتوفي من األعيان 

غيره كثي��ر من كل بلد«. أما الم��ؤرخ إبراهيم بن 

عيس��ى، فيقول: »وفيها حصل وباء عظيم، وعم 

جمي��ع البل��دان، وهلك فيه أم��م ال يحصيهم إال 

الله تعالى. وقع عندنا في بلدان الوشم، وسدير، 

وجمي��ع بلدان نجد، في خامس عش��ر من صفر 

من السنة المذكورة إلى سابع ربيع األول«.

   تاريخ انتشار الوباء وسببه
س��نة الرحم��ة بدأت ف��ي محرم وقي��ل في صفر 

من عام 1337ه���، الموافق 1918-1919م، حدث 

الوب��اء وقد وضع��ت الح��رب العالمي��ة األولى 

أوزارها من أش��هر قليلة، مم��ا يبدو أن مخلفاتها 

من جثث وما تم اس��تخدامه م��ن مواد قد مألت 

األج��واء وجرت أذي��ال الخ��راب واألوبئ��ة على 
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خلّف الوباء خسائر بشرية فادحة وكثير من األطباء وصفوه 
بأنه »الكارثة الطبية األشد فتكا في تاريخ البشرية«

العال��م، حينما خلف��ت أكثر من عش��رة ماليين 

الس��امة  الغ��ازات  فيه��ا  واس��تخدمت  قتي��ل، 

والقاتلة ألول مرة. وذكر الدكتور صالح الصقير، 

الباح��ث في تاريخ األوبئة، أن انطالقة الوباء في 

ذلك العام كانت من أمريكا رغم إلصاق المرض 

في إسبانيا وتسميته باسم »الحمى اإلسبانية«.

وقال الصقير المتتبع لتاريخ إنفلونزا الخنازير في 

ذل��ك الوقت: »يعرف كيف انتق��ل من امريكا عبر 

المحيط ليصل إلى فرنس��ا، ومن ثم إس��بانيا التي 

فقدت ثمانية ماليين من سكانها في تلك الفترة«.

الوالي������������������ات  ف������������������ي  ميدان������������������ي  مستش������������������فى     
المتحدة لعالج المصابين بالڤيروس

وتقريب��ا لم يس��لم بلد أو مكان ف��ي األرض منه،  

ففي الواليات المتح��دة األمريكية مات أكثر من 

500 ال��ف نتيج��ة اإلصابة بهذا الڤي��روس، وفي 

فرنس��ا نح��و 400 أل��ف، الياب��ان 390 ألف��ا وفي 

البرازي��ل 300 ألف، وف��ي بريطانيا 250 ألفا وفي 

إندونيس��يا ملي��ون ونصف الملي��ون، وفي الهند  

وحدها 17 مليون إنسان فقدوا أرواحهم بسببه.

وتش��ير بع��ض الدراس��ات إل��ى أن ه��ذا الفيروس 

 BLACK( ق��د قتل أكثر ما قت��ل الطاعون األس��ود

DEATH( الذي اجتاح أوروبا في العصور الوسطى، 

وقت��ل في 24 أس��بوعا فقط أكثر مم��ا قتل ڤيروس 

اإليدز في 24 س��نة، وقتل بمف��رده أكثر مما قتلت 

الحرب��ان العالميتان األولى والثاني��ة مجتمعتين. 

وقد خلف وباء عام 1918 خس��ائر بش��رية فادحة 

إلى ح��د أن كثيرا من األطباء يصفونه بأنه »الكارثة 

الطبية األشد فتكا في تاريخ البشرية«.

   سنة الرحمة في الكويت
يؤرخ الكويتيون قديما بس��نة الرحمة وهي سنة 

1918، س��ميت كذل��ك لكثرة من توف��ي فيها من 

الناس، السيما األطفال بسبب وباء االنفلونزا.

بعد ذلك نسي الناس هذا التاريخ وصاروا يؤرخون 

بس��نة الجدري، وهي س��نة 1931 فقد انتش��ر هذا 

المرض انتش��ارا مرعب��ا ومات خلق كثير، الس��يما 

األطف��ال، ومم��ا ح��دث أن األطف��ال الذي��ن نجوا 

من الم��وت أصابهم ما يس��مى باللهج��ة الكويتية 

»الخ��رش« وه��ي الندبات التي تبقى على الجس��م 

بعد الش��فاء، السيما في الوجه، لذلك فإن الناس 

ف��ي الثالثين��ات واألربعينات، وربما الخمس��ينات 

معظمهم »خرش��ان« والش��باب في وقتنا الحاضر 

قد ال يتصورون »الخرش« فلم يعاصروه. كما توفي 

الكثي��رون ممن أصابهم ه��ذا األمر قبل س��نوات، 

ولنحم��د الله س��بحانه وتعالى أن ن��رى الناس في 

ه��ذا الزم��ان وأوجهه��م يعلوها البش��ر والصفاء، 

ورحمة الله على »خرشان« ذلك الزمان.



مـقـــــاالت

  تجربة بعض رجال الحرس الوطني
بعد تعافيهم من اإلصابة بـ »كورونا«
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 رجال الحرس الوطني منذ بداية أزم��ة ك��ورون��ا وه��م يقومون بواجبهم ضمن الصفوف األمامية سواء 

في الحماية والتأمين أو تقديم الدعم واالسناد لوزارات ومؤسسات الدولة المختلفة.

 وقد تعرض بعضهم لإلصابة بفيروس كورونا المستجد )كوفيد-19(، ولله الحمد تماثلوا للشفاء التام، 

وها هم يعرضون تجربتهم أثناء اإلصابة ويقدمون النصائح إلخوانهم للوقاية من هذا المرض.

كي������������������ف علم������������������ت بخب������������������ر إصابت������������������ك بفيروس 

كورونا المستجد؟

   علم��ت بخب��ر إصابت��ي بع��د إج��راء 

الفحوصات الطبية الالزمة في مديرية 

الخدم��ات الطبية بالح��رس الوطني، 

الرغم من اتخاذ كافة التدابير واإلجراءات 

الوقائي��ة والمحافظ��ة عليه��ا إال ان إرادة 

الل��ه ش��اءت أن تحدث الع��دوى التي قد 

تك��ون بس��بب مخالط��ة إح��دى الحاالت 

المصابة خالل القيام بالمهمة المطلوبة.

كي������������������ف حدث������������������ت ل������������������ك الع������������������دوى بفي������������������روس 

كورونا؟

   خالل تواجدي بالصفوف االمامية وقيامي 

بالمه��ام المكل��ف بها م��ن قب��ل القيادة 

إلس��ناد وزارات الدولة في مهامها، وعلى 

إعداد الرائد / عبدالعزيز طاهر ريس:

  تجربة بعض رجال الحرس الوطني
بعد تعافيهم من اإلصابة بـ »كورونا«
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يقوموا بإج��راءات الفحوصات الطبية 

 الالزمة.

تقي������������������م  كي������������������ف  تجربت������������������ك..  خ������������������ال  م������������������ن 

اس������������������تعدادات الحرس الوطن������������������ي للتعامل 

م������������������ع إصاب������������������ات منتس������������������بيها ف������������������ي الخطوط 

األمامية؟

  الح��رس الوطني كان يضع نصب عينيه 

سالمة منتس��بيه في الصفوف األمامية 

من خالل التوعي��ة والتعريف بالمرض 

وسبل الوقاية من انتقال العدوى، وقام 

بتوفير مس��تلزمات الوقاية والس��المة 

المه��ام  تنفي��ذ  خ��الل  للمنتس��بين 

حي��ث ت��م تزويدن��ا بكاف��ة الكمام��ات 

والقف��ازات وواقي��ات الوج��ه )الفيس 

ش��يلد( والمعقمات، والفحص اليومي 

لدرجات الحرارة، وعند حدوث اإلصابة 

ت��م التعامل معن��ا بس��رعة من خالل 

إجراء المسحات التي أكدت اإلصابة ، 

وتم عزلنا وتتبع المخالطين لنا وتوفير 

الرعاية الصحية واالحتياجات الغذائية 

وتوصيله��ا لمنازلن��ا، كم ق��ام الحرس 

الوطن��ي بافتتاح محجرين صحيين في 

معس��كري الصم��ود والتحري��ر لعزل 

المصابي��ن م��ن المنتس��بين وتقدي��م 

الرعاية الكاملة لهم، وتخفيف الضغط 

على وزارة الصحة.

 كيف تلقيت خبر إصابتك؟

   نحم��د الله على كل حال، ونحن منتس��بو 

الح��رس الوطن��ي تعودن��ا عل��ى تقدي��م 

التضحيات في س��بل الوطن، وهي عقيدة 

يتم غرس��ها في جميع منتس��بي الحرس 

الوطن��ي، ولذل��ك اعتب��رت إصابتي خالل 

قيام��ي بمهمت��ي ف��ي الصف��وف االمامية 

بمثاب��ة تضحي��ة بس��يطة لبلدن��ا الكويت 

الحبيب��ة، وقد التزمت بكاف��ة اإلجراءات 

حي��ث ت��م تحدي��د موعد ل��ي إلجراء 

مس��حة وبعده��ا تلقي��ت رس��الة من 

وزارة الصح��ة ب��أن النتيج��ة إيجابية، 

فقم��ت باتب��اع اإلرش��ادات الصحي��ة 

المتبعة.

 كيف تم التعام������������������ل معك من جهة عملك 

بعد العلم بإصابتك؟

   جه��ود الح��رس الوطن��ي ف��ي رعايتن��ا 

والح��رص عل��ى س��المتنا خ��الل تنفيذ 

المه��ام كانت موج��ودة من��ذ اللحظة 

األولى لتفش��ي الفي��روس، حيث تمت 

توعيتنا م��ن خالل الج��والت التوعوية 

التوعوي��ة،  والفيديوه��ات  والكتيب��ات 

اليومي��ة، وكن��ا  وإج��راء الفحوص��ات 

حريصين على االلتزام بكافة اإلجراءات 

ولكنها إرادة الل��ه، وقد تعامل الحرس 

الوطني بسرعة فائقة مع إصابتي حيث 

ت��م إجراء المس��حات الطبي��ة وتقديم 

الرعاي��ة الطبي��ة الالزم��ة خ��الل فت��رة 

العالج والحجر الصحي الذي خضعت 

له، كم��ا ت��م توفي��ر كاف��ة احتياجاتنا 

الغذائية وتوصيله��ا  لمنازلنا من خالل 

فريق المعاون للش��ؤون المالية وإدارة 

الم��وارد وجمعي��ة الح��رس الوطن��ي، 

معن��ا  تتواص��ل  القي��ادة  كان��ت  كم��ا 

بصفة مس��تمرة لالطمئنان على حالتنا 

الصحي��ة واحتياجاتنا إل��ى أن من الله 

علينا بالشفاء.

 أثن������������������اء إصابت������������������ك.. ما هي اإلج������������������راءات التي 

اتخذتها لحماية اآلخرين؟

  التزمت باإلرش��ادات الطبية المعتمدة 

م��ن وزارة الصحي��ة بالخضوع للحجر 

الصحي، مع عزل نفس��ي عن اآلخرين 

وعدم مخالطتهم وتنبيه كل من تعامل 

معي هاتفيًا بإصابتي بالفيروس، حتى 

الصحية المطلوبة من خالل العزل وعدم 

االختالط مع اآلخرين لتجب نقل العدوى 

لهم م��ع تلق��ي الرعاية الصحي��ة الالزمة 

ومتابعة الفحوص��ات الطبية حتى التأكد 

م��ن تمام الش��فاء والع��ودة م��رة أخرى 

للقي��ام بواجبن��ا الوطن��ي ف��ي  الصف��وف 

األمامية إلسناد أجهزة الدولة في مختلف 

القطاع��ات، وندعو الله ان يرفع عن بلدنا 

الوباء وأن يحفظ الجميع.

حدثنا عن قصة شفائك من هذا المرض.

   بفض��ل من الل��ه س��بحانه تعافينا من 

الفيروس تمامًا، بعد اتباعنا لإلرشادات 

الع��الج  بتن��اول  والتزامن��ا  الصحي��ة 

المق��رر، كما أن حالتن��ا المعنوية كان 

لها تأثير قوي على اس��تكمال ش��فائنا، 

وبه��ذه المناس��بة نتقدم بكل الش��كر 

والتقدير ألخواننا

 في الطواقم الطبية وما يبذلونه من جهود 

جبارة في التصدي لهذا الفيروس.

كلم������������������ة توجهه������������������ا إلخوان������������������ك ف������������������ي الحرس 

الوطني.

  نحن نحارب ع��دوًا خفيًا ال نراه، ورغم 

كل االحتياطات من الس��هل أن يصيبنا 

الفيروس كما حدث معي، وقد قامت 

الدولة بكاف��ة الجهود الالزمة الحتواء 

الم��رض، وما زلن��ا نق��وم بمهامنا في 

تنفيذ اإلج��راءات المطلوبة من خالل 

عملنا في الصفوف األمامية والتعامل 

م��ع الح��االت المصاب��ة والعمل على 

منع انتش��ار العدوى بي��ن المواطنين 

عل��ى  يج��ب  ولذل��ك  والمقيمي��ن، 

الجميع إدراك الوضع وااللتزام بكافة 

اإلجراءات لمن��ع مزيد من اإلصابات، 

وندعو الل��ه أن يرفع عنا الوباء والبالء 

ويمن بالشفاء على جميع المصابين.



مـقـــــاالت

 ترجل عن الحياة أحد أبناء الكويت المخلصين، بطل معركة الجس������������������ور الشهيرة اللواء الركن متقاعد 

س������������������الم مسعود سرور الذي يعد من أش������������������هر وأفضل القيادات العسكرية في تاريخ الكويت العسكري 

الحديث، وبطالً من أبطال المقاومة الكويتية المسلحة إبان الغزو العراقي الغاشم.

 .. وترجل بطل
»معركة الجسور«
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   قائد اللواء المدرع 35

 وقد ش��غل اللواء الركن س��الم مسعود سرور 

منصب قائ��د اللواء المدرع 35 ال��ذي تم تغيير 

اس��مه الحقًا ال��ى »لواء الش��هيد« أح��د أفراد 

القوات الكويتية الت��ي قاومت القوات العراقية 

اثناء الغزو العراقي الغاش��م في 2 أغس��طس 

1990 قب��ل أن يس��حب قوات��ه إل��ى المملك��ة 

العربي��ة الس��عودية ومعه عدد م��ن الدبابات 

الكويتية للحفاظ عليها وعدم تعريضها لخسائر 

كبرى، وكان قرار االنس��حاب من المعركة قرارًا 

عسكريًا شجاعا وجريئا أثبت كفاءة هذا القائد 

وُبعد النظر والرؤية الثاقبة التي يتمتع بها.

 وساهم هذا القرار بتأسيس نواة جيش تحرير 

الكوي��ت ف��ي 26 فبري��ر 1991، وتعتب��ر هذه 

المعركة إحدى ابرز المعارك العسكرية التي 

بدأت ُت��درس وُتعلم في الكلي��ات والمعاهد 

العسكرية المحلية والخارجية لما وقع فيها 

من أحداث عسكرية حاسمة أثبتت براعة هذا 

البطل والقوات العسكرية المشاركة معه.

   معركة الجسور الكويتية

 وقد كان لهذا القائد العس��كري دور بارز في 

معركة الجس��ور الكويتية التي س��ميت بهذا 

االس��م لتالق��ي الق��وات الكويتي��ة والق��وات 

الغازية عند تالقي منطقة الجهراء والسالمي 

والدائري السادس في نقطة واحدة، أال وهي 

»منطقة األطراف«، وكان اللواء الركن س��الم 

مسعود سرور برتبة عقيد ركن، حينما نشبت 

ه��ذه المعرك��ة الحاس��مة، وق��د أل��ف كتابا 

كامال عن ه��ذه المعركة تحت عنوان »اللواء 

المدرع الخامس والثالثون ودوره في معركة 

الجس��ور وتحرير الكويت« حيث سرد وشرح 

مجريات العملي��ات والتحركات العس��كرية 

التي تمت خالل هذه المعركة.

   

   بطوالت عسكرية

 قام��ت الق��وات الكويتية المش��اركة في هذه 

المعرك��ة بعرقل��ة وإيق��اف حرك��ة الق��وات 

العراقي��ة المتمثل��ة في  فرق��ة حمورابي من 

الح��رس الجمه��وري العراق��ي الت��ي كان��ت 

تتميز بتفوقها في العدد والعتاد، وتم تعزيز 

ق��وات حموراب��ي بالل��واء 14 مش��اة آلي من 

فرقة المدينة الت��ي اخترقت الحدود الغربية 

للكويت، وقام اللواء 14 مشاة آلي بمهاجمة 

الجه��ة الخلفية لل��واء 35 م��درع، ففوجئت 

 الله
في ذم��ة

 إعداد المقدم ركن/  أحمد إبراهيم حمزة

 شـخـصـيــات عـسـكـريــة
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ق��وات المعت��دي بهج��وم الق��وات الكويتية 

عليها واالش��تباك معها وكان ذلك في صباح 

يوم الخميس 2 أغس��طس حيث كانت تتوقع 

قوات المعتدي عدم هجوم القوات الكويتية 

عليه��ا،  وأن تتوغل داخ��ل االراضي الكويتية 

م��ن دون مقاوم��ة ولكنه��ا فوجئ��ت بق��وات 

اللواء الركن سالم سرور وأبطاله الذين قاموا 

بالدفاع والقيام بأعمال عسكرية بطولية على 

الرغم من قلة الع��دد والذخيرة، ما أدى الى 

ارتباك القوات العراقية المشاركة التي كانت 

تح��اول تجن��ب نيران وهجوم ق��وات الجيش 

الكويت��ي المقاتل��ة وكانت الق��وات الكويتية 

تتمث��ل بالل��واء المدرع 35 وال��ذي يتألف من 

كتيبت��ي دباب��ات وكتيبة مش��اة آلي��ة وكتيبة 

مدفعي��ة إضاف��ة إل��ى الوح��دات الملحق��ة 

باللواء وتش��مل س��رية صواريخ ت��او مضادة 

للدروع وسرية هندسة ميدان.

الخام��س  الم��درع  )الل��واء  كت��اب   وي��روي 
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 اللواء الركن ســـالم ســـرور بطل من أبطال المقاومة 
الكويتية المسلحة إبان الغزو الغاشم

شغل منصب قائد اللواء المدرع 35 الذي تم  تغيير اسمه 
الحقًا الى »لواء الشهيد«

والثالث��ون ودوره في معركة الجس��ور وتحرير 

الكويت( أحداث معركة الجس��ور على لس��ان 

أبطاله��ا الذي��ن صنع��وا أحداثه��ا ببس��التهم 

وش��جاعتهم في مقاومة ه��ذا العدوان، وفاء 

بم��ا أقس��موا علي��ه وقطع��وه على أنفس��هم  

لحماية تراب هذا الوطن الغالي وبذل الغالي 

والنفيس من اجل الدفاع عنه، وحدث ذلك في 

ظل ظروف صعب��ة ومعقدة ومفاجئة للجانب 

الكويت��ي، ال��ذي كان يق��دم »حس��ن الظ��ن« 

عل��ى »س��وء الظ��ن«،  باإلضافة ال��ى التفوق 

ف��ي العتاد والعدة من قب��ل القوات الغازية ، 

واستبسل ابناء الكويت في الدفاع عن وطنهم 

الغالي وهو مثال مش��رف ودلي��ل واضح على 

االلتزام بالقيام بالواجبات والمهام العسكرية 

مهم��ا كانت الظروف وفي أي وقت وزمن وهذا 

ما عهد عليه أبناء القوات المس��لحة الكويتية 

منذ تأسيسها في الذود والدفاع عن كل بقعة 

من أرض هذا الوطن المعطاء.
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مـقـــــاالت 54

الوطن��ي وتوجيهات س��عادة وكي��ل الحرس 

هاش��م  مهن��دس  الرك��ن  الفري��ق  الوطن��ي 

المع��اون  وتعليم��ات  الرفاع��ي  عبدال��رزاق 

للعملي��ات والتدري��ب الل��واء الرك��ن فال��ح 

شجاع فالح، قام رئيس فرع االتحاد الرياضي 

العقيد دكت��ور صالح جمع��ان محمد بعمل 

خط��ة الع��ودة التدريجية للحي��اة الطبيعية 

عن طريق تطبي��ق إجراءات احترازية تتضمن 

قواع��د الصح��ة والس��امة ممث��ا بجمي��ع 

األركانية األوائل على النحو التالي:

نظرا للظروف التي تمر بها البالد، جراء تفشي جائحة كورونا )كوفيد–19(، تم إيقاف النشاط الرياضي 

بالكويت منذ شهر مارس 2020، وبالتالي إغالق المنشآت الرياضية في الحرس الوطني.

األنشطة الرياضية في الحرس الوطني

خالل أزمة كورونا

كما تراعي هذه التمارين الفروق الفردية وعدم 

استخدام األوزان والمعدات الثقيلة وال تحتاج 

إلى المساحات الشاسعة ويمكن ممارستها من 

دون إش��راف مدرب لسهولتها وعدم خطورتها، 

حي��ث إن التمارين متنوعة م��ع مراعاة عناصر 

اللياق��ة البدني��ة )القوة – الس��رعة – المرونة – 

الرشاقة – التحمل – التوافق العضلي(.

خط������������������ة الع������������������ودة التدريجي������������������ة للحي������������������اة   

الطبيعية

ومن منطلق حرص القيادة العليا في الحرس 

ولما للرياضة من أهمية في رفع المناعة بشكل 

عام وأهميته��ا في جاهزية منتس��بي الحرس 

الوطن��ي بش��كل خ��اص للقي��ام بواجباتهم، 

ومن منطلق حرص القيادة العليا في الحرس 

الوطني على الرياض��ة والرياضيين، قام فرع 

االتحاد الرياضي ممثا بركن أول أندية صحية 

بإع��داد مقاط��ع فيدي��و توعوي��ة لمجموع��ة 

م��ن التماري��ن الرياضي��ة المنزلي��ة بالتعاون 

م��ع مديرية التوجيه المعنوي لرفع مس��توى 

اللياقة البدنية والحفاظ عليها.

خالل أزمة كورونا

إعداد النقيب/ صهيب خالد مشعل

الـريــاضـــة لـلـجـمـيـــع
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االتحـــاد الرياضي أعّد بالتنســـيق مع التوجيه المعنـــوي فيديوهات توعوية عن   

التمارين المنزلية

التمارين راعت عناصر اللياقة البدنية )القوة – الســـرعة – المرونة – الرشـــاقة –   

التحمل – التوافق العضلي(

  ركن أول لياقة بدنية:

تتضمن الخط��ة عودة كل م��ن البرنامج 

الزمن��ي التدريبي واالختبارات الس��نوية 

وال��دورات التدريبي��ة تدريجيًا من ش��هر 

سبتمبر.

  ركن أول مسابقات:

المس��ابقات  ع��ودة  الخط��ة  تتضم��ن 

الداخلية والخارجية تدريجيا في منتصف 

شهر سبتمبر.

  ركن أول أندية صحية:

تتضم��ن الخط��ة خمس مراح��ل لعودة 

نشاط األندية الصحية بجميع معسكرات 

الحرس الوطني تماشيا مع مديرية إدارة 

المراف��ق ومديرية الخدم��ات الطبية مع 

مراعاة تطبيق التدابير الوقائية والصحية 

وأهمها:

الرياضي��ة  المنش��آت  وتجهي��ز  تعقي��م    

الرياضية  والمعدات  ومرافقها واألدوات 

المستخدمة في التمارين.

  التنظيف اليومي باستخدام مواد معقمة 

للصاالت ومرافقها وأدوات التدريب.

  توفي��ر أجهزة وم��واد تعقيم ف��ي مقرات 

التدريب مع توفير أجهزة فحص الحرارة.

داخ��ل  االجتماع��ي  بالتباع��د  االلت��زام    

الصاالت الرياضية.

وفي الختام نرجو من الله تعالى أن يرفع عنا 

الباء والوباء وأن يدي��م نعمة األمن واألمان 

على الباد في ظل القيادة الرشيدة.



من ذاكرة الحرس الوطني

في حياة كل أمة من األمم أحداث وشخصيات تثري تاريخها، وعبر هذه الصفحات »من ذاكرة الحرس الوطني« 

نحاول عزيزي القارئ اس������������������ترجاع اللحظات العظيمة في تاريخ الكويت لننعش ذاكرة األجيال الجديدة وننير لها 

الطريق بين ماٍض مجيد ومستقبل أفضل..

56

عدد من اآلليات العسكرية في ميدان 

معسكر الحرس الوطني »الصمود حاليًا«

سمو الشيخ سالم العلي الصباح رئيس الحرس الوطني يتفقد 

أحد التدريبات على فك وتركيب السالح
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أحد تدريبات مهارات الميدان في التخفي من العدو 

رجال الحرس الوطني يقومون بواجبهم في تأمين أحد مواقع 

وزارة الكهرباء والماء

57



بين دفتي كتاب

أوال: القاع��دة: وه��ي أهدافك العظيم��ة التي تس��عى لتحقيقها وهي 

وجهتك لتحديد الطريق الذي ستس��ير علي��ه وتبني عليه كل 

شيء الحقًا، يجب أن تعرفها وتكتبها.

ثانياً : النظام الربع س��نوي: كثير منا قد وضع خطة مع بداية الس��نة، 

لكن من منا قد بدأ بالفعل في تنفيذ خطته الس��نوية؟! الكثير 

منا ستكون إجابته »لم أبدأ بعد!« وهذا أمر طبيعي، ألن وضع 

إطار زمني طوي��ل ال يخلق الدافع، ويجعل النفس البش��رية 

الت��ي تميل للراحة للتأجيل باس��تمرار وال يب��دأ إال قبل انتهاء 

السنة بشهر أو شهرين في أحسن األحوال.

وم��ن هن��ا يتم تفضي��ل النظام الربع س��نوي فالش��ركات ترفع 

بياناته��ا في��ه، وهو نظام ش��ائع لكن كأف��راد ال يطبق��ه منا إال 

القلي��ل، ميزته فقط 90 يومًا مقس��مة على 12 أس��بوعًا تقريبًا 

وهي مدة مثالية ليس��ت بالطويلة فتش��عرك بوجود الكثير من 

الوق��ت فتركن للراحة والتأجي��ل و ال بالقصيرة التي تجعل من 

تطرقنا في العدد الس������������������ابق من مجل������������������ة الحرس الوطني 

إلى أهم م������������������ا ورد في كتاب "معجزة الخامس������������������ة فجراً" 

للكاتب جيف ساندرز، وما أشار إليه من فوائد لالستيقاظ 

المبكر، والخطوات التي تس������������������اعد عل������������������ى ذلك، وفي هذا 

العدد نس������������������تكمل تلخيص الكتاب بإلق������������������اء الضوء على 

التخطيط لالستيقاظ المبكر من خالل قاعدة مهمة، 

وهي اهدافك العظيمة س������������������واء في العمل أو خارجه، بعد 

ذل������������������ك ضع نظام التخطيط الربع س������������������نوي وبعده������������������ا العادات الجاذبة، وبعده������������������ا خلق الروتين المثالي، وبعده اس������������������تراتيجيات 

اإلنتاجية، ومن ثم متابعة التطور، وأخيراً الوصول إلى االحترافية.

معجـزة
الخامسـة فجـرًا

الصع��ب اإلنج��از فيه��ا، فهي م��دة مثالية و قد اس��تفدت من 

الكات��ب برايان موران في كتاب��ه »The 12 week year« لذلك 

اجعل الرب��ع كأنه عام كامل، ويفضل أن تبدأ األرباع مع بداية 

السنة.

ثالث������������������اً: الع��ادات الجاذبة: عاداتك ه��ي العمود الفقري لش��خصيتك، 

عالقات��ك، صحتك، وضعك المال��ي، ووظيفتك بجملة أخرى 

العادات هي العثرة او الجس��ر الذي يصلك ألهدافك وإخراج 

أفضل نسخة منك.

ولكن ما هي العادات الجاذب��ة؟ هي العادات التي عند أدائها 

تجذب��ك لفع��ل آخر ل��ه ارتب��اط بها، مث��اًل التزام��ك بتنظيف 

األسنان بالخيط س��يقودك حتما لتنظيفها بالفرشاة، هناك 3 

أنواع رئيسية للعادات الجاذبة:

   االس��تيقاظ م��ع وج��ود خط��ة: اس��تيقاظك مع خط��ة يؤدي 

الستغاللك لليوم بشكل فعال نحو االتجاه الذي رسمته.

58

»الحلقة األخيرة«

إعداد العقيد ركن/ أحمد الحميدي ضيف الله



59العدد 71 - السنة 22 - سبتمبر 2020م – محرم 1442ه�

الخالصة:

ه��ذا الكت��اب ال يهدف إل��ى أن تكون رج��اًل آليًا أو أن تس��ير بجميع 

الخط��وات المذك��ورة، لك��ن أن��ت من يس��تطيع أن تصنع المس��ار 

األمثل، واألخذ بالخطوات التي توائم طبيعة حياتك، وش��خصيتك 

والوصول إلى أهدافك من خالل التخطيط والتنفيذ الذي يناسبك.

   الرياض��ة: الرياضة جدًا مهم��ة لصحتك ولزيادة انتاجيتك 

ف��ي أنش��طة أخرى، مث��اًل الجري ف��ي الصب��اح الباكر 

يق��ودك إلى تن��اول فطور صحي واس��تحمام وبدء 

اليوم بحيوية ونشاط.

   بداي��ة يوم العمل بالموع��د المحدد: بداية 

العمل في الموعد المحدد يس��مح لك 

ب��إدارة أعمال��ك وإنجازه��ا باقتدار 

ومراجعة الرس��ائل االلكترونية 

ع�ل��ى  ال�م�ه��ام  وت�وزي����ع 

والتحضي��ر  المرؤوس��ين 

لالجتماعات.

رابع������������������اً : الروتين المثالي : لتبدأ روتين مثالي يومي ابدأ بالصورة األش��مل 

وه��و التخطيط لألس��بوع، والخطة األس��بوعية قد تك��ون ثابتة 

وتكرر أس��بوعيًا أو متغيره حس��ب ما يناسبك لتحقيق أهدافك، 

في التخطيط األس��بوعي ابدأ بوضع األحجار الكبيرة كقاعدة له 

وأعني بذلك المه��ام الكبيرة والغير قابلة للتأجيل أو التغيير أو 

المش��اريع الكبيرة حس��ب ما نصح به س��تيفن كوفي في كتابه 

»العادات السبع ألكثر الناس فعالية«، بعد ذلك أضف األحجار 

األصغ��ر وتمتلك أولوي��ة ثانوية وليس لديها اط��ار زمني محدد 

مث��ل التمرينات الرياضية اليومية، إل��ى هنا يفترض أن الجدول 

امتأل، وبعدها ابتدأ بتطبيق الجدول وراجعه أس��بوعيًا مثاًل كل 

جمعة أو سبت وتأكد أنه يسير في فلك أهدافك العظيمة.

خامساً: استراتيجيات اإلنتاجية: وهي ثالث استراتيجيات:

أ. الدمج: ويقصد بها ان تدمج جميع وثائقك ومس��تنداتك وملفاتك 

ف��ي مكان واحد ويفضل يتم نس��خ جميعها بش��كل الكتروني إلى 

 Dropbox-Google Drive-( اح��دى ه��ذه البرام��ج المعروف��ة

Microsoft OneDrive(، وفيم��ا يخ��ص مقاالت��ك او أف��كارك 

 Evernote-Microsoft( اس��تخدام  فبامكان��ك  مذكرات��ك  أو 

OneNote-Simplenote( والكثي��ر م��ن البرامج المتعددة، هذا 

التجميع يساهم في منع التشتت وسترى فائدة كبيرة وسهولة في 

الوصول لبياناتك عندما تجمع جميع مستنداتك في مكان واحد.

ب.التركيز: وذلك عن طريق ثالث خطوات رئيسية:

1(  جدولة التركيز في فترات غير قابلة للتش��ويش وهي تخصيص 

وقت ف��ي جدول��ك اليوم��ي أو األس��بوعي ويفض��ل أن يكون 

أس��بوعيا لمدة 90 دقيقة تعزل نفسك عن الضوضاء والعالم 

وتسمح لعقلك في الغوص وتبحث أين أنت و ماذا حققت من 

أهداف تجاه أهدافك العظيمة.

2( اع��زل نفس عن اإلزعاج والتش��ويش خصوص��ًا في عصر 

ث��ورة االتصاالت، بداًل من أن تكون متوفرًا لآلخرين اجعل 

حاج��زًا بينك وبينه��م وال ترتبط بأي ش��ئ إذا لم يكن 

ذا أولوي��ة قص��وى وذل��ك من خ��الل البحث عن 

م��كان هادئ مث��ل مقهى في م��كان هادئ أو 

مكتب��ة وأغلق هاتفك النقال وأي وس��يلة 

تكنولوجية تربطك بالعالم الخارجي.

3( اعمل في مهمة واحدة في وقت 

واحد وال تاخذ مه��ام متعددة في آن واحد، محاولة العمل في 

مه��ام متعددة هو خ��وض معركة خاس��رة ألن وظائف دماغك 

تعمل في أفضل حاالتها عندما تركز مجهودها في اتجاه واحد! 

امكانية انجاز المهام المتعددة في آن واحد هي خرافة حتى لو 

حاولت فهي تقلل اس��تخدام قدراتك بفعالية و كفاءة وتحرمك 

من التعمق في أي مهمة أو مشروع وتقتل االبداع لديك، وأنصح 

.)The ONE Thing( بقراة كتاب جاري كيلر وجاي باباسان

ج. إعادة التوازن إلى النقطة صفر: بعد قضاء يوم عمل مثمر وتركيز 

مجهودك للمضي قدمًا في نحو أهدافك العظيمة بعد ذلك يحين 

وقت ختام اليوم والهبوط بس��الم من هذه الرحلة وذلك ال يتم إال 

بمعرفة ما انجزت ووضع أساس ليوم الغد وال تجعل أي شي على 

مكتبك إال قد انجز او تم جدولته في خطتك.

سادس������������������اً: متابع��ة التط��ور: م��ا يهم��ك عند الوص��ول له��ذه المرحلة 

ه��و مراجع��ة نظام��ك وضم��ان أن األمور تس��ير ف��ي االتجاه 

الصحيح وتنقس��م المتابعة الى عدة اقسام المتابعة اليومية 

واألس��بوعية والش��هرية والربع س��نوية وأخيرًا السنوية، عند 

م مس��ارك إذا كانت األمور ال  المرور في المتابعة يجب أن تقوِّ

تسير على مايرام وتجدول األهداف الغير محققة في كل فترة 

للفترة التالية حسب حجمها وأولويتها.



استراحة الـعـدد 60

إيم������������������ان وف������������������ي  عن������������������د المصيب������������������ة 

الطعام والموائ������������������د قناعة وفي 

حفظ السر كتمان، أما في 

الصداق������������������ة فه������������������و الوف������������������اء 

فاظفر بحد اإلخالص 

واعلم ان������������������ه مفتاح 

الفرج

الشجاعة بال حذر حصان أعمى.

حكمة الصبر

مثل فارسي

ث��الث��ة ال ي��ع��رف��ون إال ف��ي ث��الث��ة: ال��ش��ج��اع ف��ي ال��ح��رب، 

والكريم في الحاجة، والحليم عند الغضب.

لقمان الحكيم

م�����ن أس�����ب�����اب ال�����س�����ع�����ادة ال����ش����ج����اع����ة، ف�������إن ال�����ل�����ه ي���ش���رح 

صدر الشجاع بشجاعته وإقدامه.

اب�������ن ال�ق��ي�������م
ج��ب��ان واح���د ف��ي جيشي، أش��د خ��ط��راً عليَّ 

من عشرة بواسل في جيش األعداء.

نابليون بونابرت

حينما يقاتل المرء لكي يغتصب و ينهب، 
قد يتوقف عن القتال اذا امتألت جعبته، 
أو أن��ه��ك��ت ق����واه، و لكنه ح��ي��ن ي��ح��ارب من 

أجل وطنه يمضي في حربه الى النهاية.

عمر المختار

من عيون الشعر

ّن��������������ي
َ
َوِرزُق���������������������������������������������������َك َل����������������ي����������������َس ُي�������������ن�������������ِق�������������ُص�������������ُه ال��������������َت��������������أ

َوَل������������������ي������������������َس َي����������������زي����������������ُد ف��������������ي ال������������������������������������ِرزِق ال�����������َع�����������ن�����������اُء

ُس����������������������������������������روٌر َوال  َي��������������������������������������������������������دوُم  ُح������������������������������������������������زٌن  َوال 

َرخ���������������������������������������اُء َوال  َع���������������������َل���������������������ي���������������������َك  ُب����������������������������������������������ؤٌس  َوال 

َق�������������������ن�������������������وٍع َق�����������������������ل�����������������������ٍب  ذا  ُك�����������������������ن�����������������������َت  م�����������������������ا  إِذا 

ن���������������������������َت َوم������������������������������اِل������������������������������ُك ال������������������ُدن������������������ي������������������ا َس����������������������������������واُء
َ
َف���������������������������أ

اإلمام الشافعي

من عذب الكالم

من أقوال القادة

ع��ن��دم��ا ي��خ��ط��ئ س��ه��م��ك ه��دف��ه، ال ت��ف��ك��ر ما 
ال��خ��ط��أ ال�����ذي ف��ع��ل��ت��ه، ب���ل اس���ح���ب ال��س��ه��م 
ال����ث����ان����ي وف�����ك�����ر: م�����ا ال��������ذي ي���ج���ب ع���ل���ي ف��ع��ل��ه 

بطريقة صحيحة ألصيب الهدف.

ونستون تشرشل

  مشهور باسم »المقداد بن األسود الكندي«. صحابي. أول َمْن 

ق���ات���ل ع��ل��ى ف����رس ف���ي س��ب��ي��ل ال���ل���ه ال���م���ق���داد ب���ن األس������ود ، وش��ه��د 

ُح������ًدا 
ُ
َب�������ْدًرا ع��ل��ى ف����رس ي��ق��ال ل��ه��ا َس���ْب���َح���ة. وش���ِه���َد ال���م���ق���داد ب�����دًرا وأ

وال����خ����ن����دق وال���م���ش���اه���د ك���ّل���ه���ا م����ع رس������ول ال����ل����ه، وك������ان م����ن ال����ّرم����اة 

ت�����ى رس����ول ال��ل��ه 
َ
. وأ ال��م��ذك��وري��ن م���ن أص���ح���اب رس����ول ال��ل��ه 

 ل��م��ا س���ار إِل���ى ب���در ال��خ��ب��ُر ع��ن ق��ري��ش بمسيرهم ليمنعوا 

ِع����ْي����َره����م، ف���اس���ت���ش���ار رس������ول ال���ل���ه  ال�����ن�����اَس، ف���ق���ال أب�����و ب��ك��ر 

حسن، ث��م ق��ام المقداد بن 
َ
ْح��َس��َن، وق��ال عمر  فأ

َ
 ف��أ

م��������رَت ب����ه ف��ن��ح��ن 
ُ
ع���م���رو  ف����ق����ال: ي����ا رس������ول ال����ل����ه، ام�����ض ل���م���ا أ

معك، والله ال نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: »َقاُلواْ 

���َك  ن���َت َوَرُبّ
َ
��ا َداُم����واْ ِفيَها َف��اْذَه��ْب أ َب���ًدا َمّ

َ
��ْدُخ��َل��َه��ا أ ���ا َل��ن َنّ َي��ا ُم��وَس��ى إَِنّ

�������ا َه���اُه���َن���ا َق������اِع������ُدوَن« )س������ورة ال���م���ائ���دة، اآلي�����ة 24( ول��ك��ن:  َف���َق���اِت���ال إَِنّ

ن�����ت ورب�����ك ف��ق��ات��ال إِن�����ا م��ع��ك��م��ا م���ق���ات���ل���ون؛ ف����وال����ذي بعثك 
َ
اذه�����ب أ

ب���ال���ح���ق ن���ب���ًي���ا ل����و ِس���������ْرَت ب���ن���ا إِل������ى ِب������رك ال����غ����َم����اد ل���ج���ال���دن���ا م���ع���ك م��ن 

دونه، حتى نبلغه. فقال له رسول الله  خيًرا، ودعا له.

 المقداد بن عمرو 
شخصيات تاريخية

 إع������������������داد/  أس�������������������������������������������������������رة ال���ت�����ح���������������ري�����������������������������������������ر
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ما بعد الجائحة..
لق������������������د أثبت������������������ت األزمة الصحية التي تمر بها البالد، جراء اإلصابات الناتجة عن فيروس كورونا المس������������������تجد 

)كوفي������������������د - 19( أن رجال الحرس الوطني قادرون عل������������������ى تنفيذ ما خططوا له وتدربوا عليه منذ أوقات طويلة 

بعد نجاحهم في دعم وإسناد اجهزة الدولة المختلفة.

وقد ساهم الحرس الوطني بتوجيهات ورؤية قيادته بشكل فاعل في تخفيف هذه االزمة التي حلت على 

وطننا العزيز من خالل  قيامه بمهام عديدة اثناء هذه الجائحة من خالل دعم وتش������������������غيل مراكز التس������������������وق 

)الجمعيات( ومراكز التموين، وتش������������������غيل مصنع الغاز المس������������������ال في منطقة الش������������������عيبة، وتجهيز وتش������������������غيل 

المستش������������������فى الميداني في منطقة المهبولة لمس������������������اعدة أهالي المنطقة  المعزولة وتقديم الرعاية الصحية 

له������������������م، وتطهير وتعقيم بعض المواقع، وتوزيع الس������������������الل الغذائية على المناط������������������ق المعزولة، والعديد من  

األعم������������������ال األخرى، فضالً ع������������������ن المهام األمنية التي ُأس������������������ندت إلى رجال الحرس الوطن������������������ي لمعاونة إخوانهم 

ف������������������ي وزارة الداخلية، وتقليل االضرار التي نتجت عن هذا الفي������������������روس الذي غّير نمط حياتنا من االنفتاح الى 

العزلة، ومن االجتماع إلى التباعد، ومن األمن إلى الخوف.

ومن المهم اس������������������تثمار هذا النجاح من الناحية العملية والعلمية بعد اكتس������������������اب هذه الخبرات الميدانية 

من خالل االحتكاك مع المجتمع بش������������������كل مباشر ومحسوس رّسخ الصورة المشرفة لدى الشعب الكويتي 

ع������������������ن رجال الحرس الوطن������������������ي باعتبارهم مبعث فخر واعتزاز ومصدر أمن وأمان، وحتى يتم االس������������������تفادة من 

ذلك، نقترح:

االستمرار في التدريب المتواصل وتطويره.  

تبادل المعلومات وتحديثها واالستفادة من نقاط القوة ومعالجة نقاط الضعف.  

تنظي������������������م ورش������������������ات عمل وعقد محاضرات ودورات لنقل الخبرات لمنتس������������������بي الح������������������رس الوطني والمجتمع   

بشكل عام، بهدف تبادل الخبرات والتجارب وإبراز دور المؤسسة العسكرية في خدمة الوطن.

ترسيخ الوالء المؤسسي والمجتمعي.  

رس������������������م الخطط والس������������������يناريوهات الجديدة بالحرس الوطني التي تتماشى مع النتائج   

المترتبة على األزمة الصحية.

صق������������������ل مهارات المنتس������������������بين بإلحاقهم ب������������������دورات داخلية وخارجية ومش������������������اركات   

ميدانية مستمرة لتطوير قدراتهم العسكرية واإلدارية والفنية.

وختام������������������اً نس������������������أل الله أن يرفع عنا وعن بالد العالم أجم������������������ع الوباء والبالء، ويحفظ 

كويتنا الغالية من كل مكروه وسوء.

نـــائـــب رئـيــــس الـتـحــريـــــر
المـقـدم/ رائــد مـحـمـد نـايـف
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du discipline et l’encouragement de 
la créativité et de l'innovation. Pour 
compléter les succès réalisés dans 
divers domaines au cours des années 
précédentes, la Garde nationale 
lance, avec l'esprit d’équipe, et l’action 
commune, en coopération avec les 
dirigeants et les collègues d’armes, 
son plan stratégique pour les cinq 
prochaines années (2020-2025), dont 
le slogan "Protection et appui" afin de 
répondre à une ambition sans limite vers 
l'excellence, le professionnalisme et le 
leadership, et suivre le rythme des défis 
militaires et de sécurité sans précédent 
auxquels le monde est confronté.

   Un progrès significatif sans 
précédent

les hommes de la Garde nationale, à la 
suite d’un parcours plein de dévouement 
et d’excellence qu’ils ont accompli avec 
sérieux et engagement, au cours duquel ils 
ont fait preuve d’amour à l’égard du Koweït 
et son peuple, aspirent à réaliser un 
progrès sans précédent pour perfectionner 
la disponibilité militaire et de sécurité. 
En particulier après avoir adhéré à la 
association de polices et la gendarmeries 
euro-méditerranéenne (FIEP).
Ils visent également le développement 
du système de formation et d'armement, 
la gestion anticipée des crises et des 
catastrophes, l’appui des agences de 
l'État, l'ajout de nouvelles capacités telles 
que les hélicoptère et le centre NRBC, 
en plus d'activer le système de gestion 
des forces, de développer des systèmes, 
des procédures et des politiques qui 
soutiennent le développement et 
l'excellence institutionnelle, et d'activer le 
rôle du service de communication dans 
le système militaire et de s’engager pour 
davantage de responsabilité sociale.

la Garde nationale comme un pilier 
essentiel pour les forces armées.

   Progrès remarquables
Depuis la phase de création et de 
l’établissement dirigé par Son Altesse 
Cheikh Salem Al-Ali Al-Sabah, président 
de la Garde nationale, et avec les efforts 
concertés de Son Altesse cheikh Nawaf 
Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, et de son 
successeur, Son Excellence cheikh 
Mishaal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, la 
Garde nationale a réalisé de remarquables 
progrès dans le domaine des d’armement, 
de formations., de sécurisation de 
lieux sensibles et d’installations vitales, 
l’élargissement des infrastructures, l’appui 
des agences de l’Etat, l’ouverture envers 
la société civile, la coordination avec 
les ministères et les institutions civiles 
et militaires en vertu d’accords et de 
protocoles de coopération, et atteindre 
les objectifs les uns après les autres, 
conduisant à l'intégration, à l'harmonie et 
au suivi des plans stratégiques étudiés et 
préparés intégralement par les hommes de 
la Garde nationale.

   Planification stratégique
Afin de compléter, avec une vision 
ambitieuse, les réalisations entreprises 
dans les domaines militaires, 
administratifs et techniques dans le 
premier plan stratégique lancé en 2010 
et dont le slogan était ‟la sécurité est 
à la base du développement” la Garde 
nationale a lancé en novembre de 
l'année 2019, son document stratégique 
2020 dont le slogan, "La sécurité 
d'abord",. Ces efforts ont été soldés par 
l’obtention du prix de la transparence 
à plusieurs reprises, renforçant ainsi 
le principe de l'intégrité et consolidant 
le principe du respect de la loi et de 
l'état de droit, de même que les valeurs 
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  Les hommes de la Garde nationale ont accompli, depuis la création de la Garde nationale 
et jusqu'à présent, des actes d’héroïsme et des réalisations reconnus par tous

  Un hommage rendu à tous les niveaux pour le rôle moteur de la Garde nationale 
dans sa mission d’appui aux différentes agences de l'État

   un parcours d'excellence et 
de dévouement

Depuis la promulgation du décret portant 
création de la garde nationale, les 
hommes de la Garde offrent les meilleurs 
exemples de sacrifices pour la patrie et 
accomplissent les tâches qui leur sont 
confiées avec compétence et habilité. Ils 
courent contre le temps pour assurer la 
responsabilité qui leur incombe d’appuyer 
les forces armées et de maintenir la 
sécurité et la stabilité du pays.
Au cours de ce parcours béni, les 
hommes de la Garde nationale ont 
accompli des actes d’héroïsme et des 
réalisations reconnus par tous.. Ils 
sont fiers de l’hommage rendu par le 
commandement politique, représenté 
par Son Altesse, l'émir du pays, chef 
suprême des forces armées, Cheikh 
Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, que 
Dieu le protège، qui a salué leur sacrifice 
à plusieurs reprises en soulignant le rôle 
vital qu’Ils assument dans le système de 
défense et de sécurité, et en considérant 



Rapport de Journaliste

La date du 6 juin 2020 marque l'anniversaire de la création de la Garde 
nationale koweïtienne qui achève 53 années pleines de réalisations 
et de dévouement.

Le 6 juin 1967, lors du règne du feu Cheikh Sabah Al-Salem Al-Sabah 
ainsi que le feu Cheikh Jaber Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, à l’époque, 
Prince héritier, premier ministre et président du Conseil suprême 
de la défense, qu’a été créé la garde nationale koweïtienne en tant 
qu'organe indépendant des forces armées et des agences de 
sécurité publique, accessible aux citoyens et attachée au conseil 
suprême de la défense.

53 ans depuis la création de la Garde nationale

Un parcours d'excellence et de dévouement 
Pour l’amour du Koweït
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and consolidate the principle of respect 
for the law and state of institutions and 
commitment to the values   of control and 
to encourage creativity and innovation.
To complete the achievements, the 
National Guard looks forward today, in 
the spirit of one team, and joint work in 
cooperation with leaders and colleagues 
in the National Guard to its strategic plan 
for the next five years (2020 - 2025), 
that slogan is "Protection and Support" 
came to meet our unlimited ambition 
towards excellence, professionalism 
and leadership, and keep pace with the 
unprecedented military and security 
challenges the world is witnessing.

   An unprecedented Quantum leap
The National Guard men, after a march 
full of giving and distinction, they have 
written with their efforts and in love 
with Kuwait and its people, are looking 
forward to achieving an unprecedented 
shift to improve the military and 
security readiness, especially after 
joining the International Association 
of Gendarmeries and Police Forces 
with Military Status (FIEP), as well as 
developing The training, armament 
and early dealing system with crises 
and disasters, supporting the state’s 
bodies, adding new capabilities such as 
vertical flight, and the radiological and 
biological monitoring center, in addition 
to activating the power management 
system, developing systems, 
procedures, and policies that support 
development and institutional excellence, 
and activating the role of moral guidance 
in the military system, and greater 
support for social responsibility.

   Great Leaps
 Since the establishment and construction 
stage led by His Highness Sheikh Salem 
Al-Ali Al-Sabah, head of the National 
Guard, and with the concerted efforts of 
His Highness Sheikh Nawaf Al-Ahmad 
Al-Jaber Al-Sabah, and his successor, 
His Excellency Sheikh Mishaal Al-Ahmad 
Al-Jaber Al-Sabah, the National Guard 
has witnessed tremendous strides in 
the field of armament and training, 
securing vital sites and important 
installations, expanding infrastructure 
and supporting And assigning the state’s 
organs and opening up to distinguished 
initiatives on civil society, coordinating 
with the military and civil ministries and 
institutions of the state in accordance 
with protocols, cooperation agreements, 
and memoranda of understanding of 
cooperation, and achieving achievement 
after another, leading to integration, 
harmony, and moving according to 
studied strategic plans prepared by 
the National Guard men without the 
assistance of any external party.

   Strategic planning
In November of 2015, the National 
Guard launched its strategic document 
2020 and its slogan, "Security First", 
to complement its men with ambitious 
visions of their accomplishments in the 
military, administrative and technical 
fields in their first plan, which was 
launched in 2010, and its slogan 
"Security is the basis of development", 
and this culminated in obtaining for 
years The Prize for Transparency and 
Perceptions of Reform, in order to 
dedicate to the approach of integrity 

  Men of the National Guard have achieved since the establishment and until now 
heroism and achievements

  A tribute at all levels to the distinguished role of the National Guard in 
supporting the various state agencies

   A march of excellence and giving
Since the founding decree, the National 
Guard men have set the finest examples 
of sacrificing for the homeland and 
performing the tasks assigned to them 
with competence, and they are racing 
against time to be eligible for their 
responsibility in assisting the armed 
forces in maintaining security and stability.
 During this blessed march, the men 
of the National Guard have achieved 
heroics and achievements, and it is 
sufficient proud for them to get tribute 
from the political leadership, represented 
by His Highness, the Amir of the country, 
Supreme Commander of the Armed 
Forces, Sheikh Sabah Al-Ahmad Al-Jaber 
Al-Sabah, may God protect him, who 
praised their giving on various occasions 
and emphasized their vital role in the 
defense and security system, considering 
the National Guard an essential reservists 
for the armed forces.
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The date of 6 of June 2020 marked the anniversary of the founding of 
Kuwait National Guard which completed 53 years full of achievement 
and giving. On the sixth of June 1967, in the era of both the late, 
His Highness Sheikh Sabah Al-Salem Al-Sabah, and His Highness 

the Crown Prince, The Prime Minister, Supreme Defense Council 
Chairman Sheikh Jaber Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, may God rest 
their souls.

Kuwait National Guard was established as an independent body 
from the armed forces and public security agencies, follows 
to Supreme Defense Council, and joining to it by volunteering 

53 years since the establishment of the National Guard

A march of excellence and giving
in love with Kuwait

Prepared by Colonel Dr. Jadaan Fadel Jadaan:
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ينعى الحرس الوطني
ببالغ الحزن واألسى المدير العام لإلدارة العامة لإلطفاء السابق

اللواء متقاعد خالد محمد الياسين
والفقيد من مواليد 1941

وحاصل على دبلوم علوم إطفاء في الحماية من الحريق )المكافحة واإلنقاذ بالمباني والطائرات( 
المملكة المتحدة 1964م، ودبلوم علوم إطفاء في الوقاية من الحريق )قوانين وشروط الوقاية من 

الحريق( المملكة المتحدة 1969م.
وق��د حصل على وس���ام رئ��ي��س جمهورية السنغال م��ن ال��درج��ة األول���ى 1995م، ووس���ام اإلط��ف��اء من 

وزارة الدفاع السنغال بدرجة فارس، ووسام بدرجة فارس من الديوان الرئاسي السنغالي.
وأسرة تحرير مجلة الحرس الوطني الكويتي تتقدم إلى المدير العام لإلدارة العامة لإلطفاء الفريق 
خالد راك��ان المكراد، ومنتسبي اإلدارة العامة لإلطفاء وذوي الفقيد بخالص التعازي والمواساة، 

سائلين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.

اللواء متقاعد خالد محمد الياسين

في ذمـة الـلــه



االلتزام بلبس الكمام 
القماشي أو الطبي

عــدم 
المصافحة والعناق

الحرص على نظافة اليدين
بغسلهما بالماء والصابون 
  لمدة التقل عن 20 ثانية

 أو استخدام معقم 
اليدين

ترك مسافة آمنة 
بينك وبين 

اآلخرين 
التقل عن 

مترين

االبتـعـاد عـن
 التجمعات

تجنب مالمسة العينين 
واألنف والفم قبل

 غسل اليدين

2 m

االلتزام بآداب
السعال والعطاس

بتغطية الفم واألنف 
بالمنديل والتخلص منه 
مباشرة ثم غسل اليدين


