يمكن مشاهدة الفيديو عبر تقنية الواقع المعزز

«اليخف ��ى عليك ��م التط ��ورات والمس ��تجدات الخطي ��رة

«لقد ج���اء دورك����م ل��ح��م��ل أم��ان��ة ال��م��س��ؤول��ي��ة،

الت ��ي يش ��هدها محيطن ��ا اإلقليم ��ي والت ��ي تس ��توجب

ف���اح���رص���وا ع��ل��ى ال��ت��ف��ان��ي ف���ي س��ب��ي��ل خ��دم��ة

منك ��م أقصى درج ��ات الحيطة والحذر ل ��دى أداء المهام

كويتنا الغالية وأهلها األوفياء ،مساهمين في

المناطة بكم الس ��يما المتعلقة في حماية المؤسس ��ات

تقدمها وتنميتها».

العامة وكما هو معهود أنكم على قدر المسؤولية».

سمو أمير البالد

سمو ولي العهد
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فخـر واعتـزاز
يصادف ص��دور هذا العدد م��ن مجلة الح��رس الوطني الكويتي
مناسبتان عزيزتان على قلوبنا في الكويت عموماً ،والحرس الوطني
بصفة خاصة ،وفي مقدمة هذه المناس��بات مرور ثمانية وخمس��ين
عام�� ًا على اس��تقالل الكوي��ت ،وما تبع ذل��ك من مراح��ل بناء دولة
المؤسس��ات حتى أصبح��ت الكويت بفضل من اهلل س��بحانه وتعالى،
ث��م بحكمة حكامها وش��عبها الوف��ي عضو ًا فاع ً
ال ف��ي المجتمع
الدولي ،وقبلة محبة وس�لام للعالم أجمع ،ومركز ًا للعمل اإلنساني
تحت قيادة قائد العمل اإلنساني ،أمير لم الشمل سيدي حضرة صاحب
ُ
الس��مو أمير البالد المفدى القائد األعلى للقوات المس��لحة الش��يخ
صباح األحمد الجابر الصباح ،حفظه اهلل للكويت ذخر ًا وس��نداً ،وأطال
في عمره وألبسه ثوب الصحة والعافية.
أم��ا المناس��بة الثاني��ة ،فهي مرور اثني��ن وخمس��ين عام ًا على
صدور المرس��وم بقانون رقم  2لس��نة  1967بإنشاء الحرس الوطني
في السادس من ش��هر يونيو لعام  1967ليكون هيئة مستقلة عن
الجيش والشرطة تتبع مجلس الدفاع األعلى ،ويكون االلتحاق به عن
طري��ق التطوع بين المواطنين ،وتتمث��ل مهامه في معاونة القوات
المس��لحة ،وهيئات األمن العام كلما ُطلب إليه هذا العون ،ويسهم
في أغ��راض الدفاع الوطني متعاون ًا مع الهيئات التي تش��كل لهذا
الغ��رض ،كما يقوم بأية مهمة أخ��رى تُعهد إليه بناء على قرار من
مجلس الدفاع األعلى.
ومنذ تأس��يس الح��رس الوطني قب��ل أكثر من نص��ف قرن ،وهو
مش��هود له ولرجاله بالوالء واالنتماء لوطنهم وقيادتهم ،والقيام
بال��دور المنوط بهم في حفظ أمن واس��تقرار الوط��ن والدفاع عنه
ومس��اندة أجه��زة الدول��ة المختلف��ة ،م��ع إخوانهم ف��ي الجيش
والشرطة واإلدارة العامة لإلطفاء ،على أكمل وجه.
وس��يذكر التاريخ أن رج��ال الحرس الوطني ضرب��وا أروع األمثلة
ف��ي الدفاع ع��ن ت��راب الكوي��ت الطاه��ر ،وخلّ��دوا بطوالتهم بما
قدم��وه لوطنهم من تضحيات صارت نبراس�� ًا لألجي��ال القادمة ،وها
هم يواصلون اليوم أداء هذه األمانة بكل كفاءة واقتدار ،ليكونوا
دائم ًا وأبد ًا عند حسن ظن وطنهم وقيادتهم.
ونسأل اهلل أن يحفظ الكويت وشعبها من كل مكروه وسوء في
ظل قيادتها الرشيدة ،وأن ينعم عليها بنعمة األمن واالستقرار ،وأن
يرحم شهداءنا األبرار إنه سميع مجيب.

رئـيــس الـتـحـريــر
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أكد حضرة صاحب الس��مو أمير البالد المفدى الش��يخ صب��اح األحمد الجابر الصباح ،حفظ��ه اهلل ورعاه ،على
ضرورة الحيطة والحذر وحس��ن االس��تعداد لمواجه��ة الواقع المرير للمنطقة وأبع��اده وتداعياته الخطيرة
والتطورات الحاصلة فيها حماية لسالمة وأمن وطننا العزيز والحفاظ عليه.

صاحب السمو :وحدتنا الوطنية سورنا الواقي
وق����ال ح��ض��رة ص��اح��ب ال��س��م��و األم��ي��ر

والحفاظ على ما تحقق لنا من مكتسبات

إخواني وأخواتي

ف��ي كلمة بمناسبة العشر األواخ���ر

في إطار مجلس التعاون يعد الضمانة في

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

م���ن ش��ه��ر رم���ض���ان ال��م��ب��ارك إن ذل��ك

مواجهة المخاطر والتحديات».

يطيب لي أن ألتقي بكم على الخير والمحبة

«لن يأتي إال بالتالحم والتعاضد والتمسك
ب��وح��دت��ن��ا ال��وط��ن��ي��ة ال��ت��ي ل���ن ن��س��م��ح أب���دا

ف��ي إط ��ار ال �ت��واص��ل معكم ف��ي ل �ق��اء محبب
وفيما يلي نص كلمة صاحب السمو األمير:

ال��م��س��اس ب��ه��ا ف��ه��ي ال��س��ور ال���واق���ي بعد
اهلل تعالى للوطن وحمايته م��ن ال��وي�لات
ال���ت���ي ت��ع��ص��ف ب����ال����دول وب��ت��ع��زي��ز جبهتنا

إلى نفسي وذلك جريا على عادتنا المعهودة
لنجدد التهنئة لكم بشهر رم �ض��ان المبارك

(وقل اعملوا فسيرى اهلل عملكم ورسوله
والمؤمنون)

ون� �ب���ارك ل �ك��م ب ��دخ ��ول ال �ع �ش��ر األواخ � � ��ر منه
س��ائ �ل �ي��ن ال �م��ول��ى ت �ع��ال��ى أن ي�ت�ق�ب��ل صيامنا

الداخلية والوقوف في وجه كل من يحاول

الحمد هلل المتفرد بالدوام والمستحق للثناء

وقيامنا وصالح أعمالنا وأن يعيد هذا الشهر

إث���ارة ال��ن��ع��رات أي��ا ك��ان��ت والعبث بنسيجنا

وال �ص�لاة وال �س�لام ع�ل��ى خ�ي��ر رس �ل��ه وأنبيائه

الفضيل على وطننا العزيز وشعبنا الكريم

االجتماعي».

م �ح �م��د ص��ل��ى اهلل ع �ل �ي��ه وس� �ل ��م وع� �ل ��ى آل��ه

وع �ل��ى المقيمين ع�ل��ى أرض���ه ال�ط�ي�ب��ة ب��واف��ر

وشدد سموه على أن «محيطنا الخليجي

وصحابته أجمعين.

الخير واليمن والبركات وعلى أمتينا العربية
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واإلس�ل�ام� �ي ��ة ب��ال �م��زي��د م ��ن ال��رف��ع��ة وال� �ع ��زة

الدولي وتجنب الحروب ونشر ثقافة التسامح

س ��واء ف�ه��م أغ �ل��ى م��ا ن�م�ل��ك م��ن ث ��روة وأف�ض��ل

والسؤدد.

وال� �س�ل�ام وال��ت��ي ك��ان��ت دائ��م��ا وال ت� ��زال محل

استثمار فمنذ انعقاد المؤتمر األول للشباب

اإلش��ادة واالستحسان وموضع التكريم الذي

عام  2013تحت شعار «الكويت تسمع» قامت

إخواني وأخواتي

نعتبره تكريما للشعب الكويتي بأسره كما أن

الحكومة ب��دراس��ة التوصيات الهامة الصادرة

م��ا أح��وج �ن��ا إل ��ى اس�ت�ل�ه��ام ال�م�ع��ان��ي الجليلة

علينا التمسك بمكتسباتنا الوطنيـــة وبنهجـــنا

ع�ن��ه واإلس � ��راع ف��ي تنفيذها وات��خ��اذ ال�ت��داب�ي��ر

لهذا الشهر الكريم الذي خصه المولى تعالى

الديموقراطي الثابت الذي اخترناه والذي توارثه

الكفيلة بتمكين شبابنا من تطوير إمكانياتهم

بفضائل عظيمة والذي أكرمنا المولى عز وجل

أه��ل الكويت وبدستورنا الشامل والمتكامل

وم� �ه ��ارات� �ه ��م وم��ع��ال��ج��ة ق��ض��اي��اه��م وت��ذل �ي��ل

بنعم عظيمة تستحق منا الشكر والثناء وعلى

وال ��ذي ن��ؤك��د دائ �م��ا أن�ن��ا م��ن يحميه وال ��ذي لن

م��ا ي��واج �ه��ون��ه م��ن ص �ع��اب وع �ق �ب��ات ومتابعة

رأس�ه��ا نعمة اإلس�ل�ام واإلي �م��ان وال�ت��ي كفى

نسمح ال�م�س��اس ب��ه فهو الضمانة الحقيقية

ل�ه��ذه الجهود أط�ل��ق ال��دي��وان األم �ي��ري مؤخرا

بها من نعمه ووهبنا وطنا عزيزا آمنا مستقرا

الستقرار نظامنا والدعامة الرئيسية ألمن بلدنا

المشروع الوطني للشباب تحت عنوان «الكويت

نستظل تحت سمائه وننعم بخيراته وأش��اع

واالعتزاز بقضائنا العادل والنزيه منتهزين هذه

تفخر» والهادف إلى تكريم ورعاية هذا الجيل

بيننا المحبة والتراحم والتكافل بين أفراده.

المناسبة للتأكيد على أهمية التعاون المثمر

ال��واع��د وتمكينهم م��ن المساهمة ف��ي تحمل

والبناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية

المسؤولية الوطنية بالمشاركة بعملية التنمية

ل �ت �ع��زي��ز دول� ��ة ال �م��ؤس �س��ات وس� �ي ��ادة ال �ق��ان��ون

لبناء كويت الحاضر والمستقبل كما أعلنا عن

إن واق��ع منطقتنا المرير وأب �ع��اده وتداعياته

وم��واص �ل��ة إط�ل�اق م�س�ي��رة التنمية واإلص�ل�اح

م �ب��ادرة إن�ش��اء المركز الوطني لالبتكار ال��ذي

الخطيرة والتطورات الحاصلة في المنطقة

المنشودة واستكمال إنجاز القوانين المقدمة

نهدف م��ن خالله إل��ى تطوير أف�ك��ار وإب��داع��ات

ي��دع��ون��ا إل��ى ض ��رورة الحيطة وال �ح��ذر وحسن

وتنفيذ البرامج االقتصادية الهادفة إلى تنويع

ال �ش �ب��اب وت�ح��وي�ل�ه��ا إل ��ى م �ش��اري��ع ذات ج��دوى

االستعداد لمواجهتها حماية لسالمة وأمن

م �ص��ادر ال��دخ��ل ال��وط �ن��ي وخ �ل��ق ف ��رص العمل

اقتصادية تعود عليهم وعلى الوطن بالفائدة

وطننا العزيز والحفاظ عليه وإن ذلك لن يأتي

ال�م�ن�ت�ج��ة ل�ل�ش�ب��اب ل�لإس �ه��ام ف��ي دف ��ع عجلة

والنفع ..فأنتم أيها الشباب كما ذكرت في أكثر

إال ب��ال�ت�لاح��م وال �ت �ع��اض��د وال�ت�م�س��ك بوحدتنا

التنمية وتعزيز اإليرادات غير النفطية.

من مناسبة مبعث الرجاء ومعقد األمل.

الحيطة والحذر

الوطنية ال�ت��ي ل��ن نسمح أب ��دا ال�م�س��اس بها
فهي ال�س��ور ال��واق��ي بعد اهلل تعالى للوطن

وعي ومسؤولية

إخواني وأخواتي

وح�م��اي�ت��ه م��ن ال��وي�لات ال �ت��ي تعصف ب��ال��دول

إنني أدعو القائمين على كافة وسائل اإلعالم

ونحن نعيش في ظل هذه الليالي المباركة

وبتعزيز جبهتنا الداخلية وال��وق��وف في وجه

المقروءة والمرئية والمسموعة إلى ممارسة

م��ن ال �ع �ش��ر األواخ�� ��ر وال��ت��ي خ�ص�ه��ا ال�م��ول��ى

كل من يحاول إثارة النعرات أيا كانت والعبث

دوره��م اإلعالمي بوعي ومسؤولية فال نريد

ت �ع��ال��ى ب�ل�ي�ل��ة ال��ق��در ال �ت��ي أن� ��زل ف�ي�ه��ا كتابه

بنسيجنا االجتماعي كما إننا نؤكد على أن

إلعالمنا االنحراف عن رسالته الوطنية إلى ما

ال �ك��ري��م وأج� ��زل ف�ي�ه��ا األج� ��ر وال� �ث ��واب لنرفع

محيطنا الخليجي والحفاظ على ما تحقق لنا

يهدد وحدة وأمن الوطن االجتماعي ،السيما

أك��ف ال��دع��اء ب��أن يجعلنا ممن وف��ق لقيامها

من مكتسبات في إطار مجلس التعاون يعد

في ظل هذه الظروف الحرجة في المنطقة،

وأن يتقبل منا صالح أعمالنا ويحفظ كويتنا

الضمانة في مواجهة المخاطر والتحديات.

إننا نطمع أن يكون إعالمنا مشعال حضاريا

ال�ع��زي��زة م��ن ك��ل س��وء وم �ك��روه وي��دي��م عليها

وأداة ل��دف��ع ج �ه��ود ال �ب �ن��اء وال�ت�ن�م�ي��ة وم�ن�ب��را

نعمة األمن والرخاء واالزدهار وأن يحقن دماء

للحرية ال�م�س��ؤول��ة وال� ��رأي ال �ع��ام المستنير،

المسلمين ويوحد صفوفهم وغاياتهم.

إن وطننا أمانة في أعناقنا جميعا وه��و األمر

وأن��ه لما يؤسف له ما نشاهده ونعايشه من

م�س�ت��ذك��ري��ن ب �ك��ل اإلج�ل��ال وال �ت �ق��دي��ر أم�ي��رن��ا

الذي يتطلب من الجميع الوفاء واإلخ�لاص له

إساءة الستخدام أدوات التواصل االجتماعي

ال��راح��ل ال�ش�ي��خ ج��اب��ر األح �م��د ال �ج��اب��ر الصباح

والعمل ال ��دؤوب وال �ج��اد والمخلص للرقي به

ب �ح �ي��ث أص �ب �ح��ت ف ��ي أغ� �ل ��ب األح� �ي���ان م �ع��ول

وأميرنا ال��راح��ل ال��وال��د الشيخ سعد العبداهلل

ودفع مسيرته التنموية نحو أهدافها المنشودة

ه��دم وتشكيك بالنوايا وال��ذم��م وإش��اع��ة روح

ال �س��ال��م ال �ص �ب��اح ط �ي��ب اهلل ث��راه �م��ا سائلين

ول �ك��م أن ت �ف �خ��روا إخ��وان��ي وأب �ن��ائ��ي بالمكانة

البغضاء والكراهية بين أفراد المجتمع.

الباري جل وعال أن يتغمدهما بواسع رحمته

الوطن أمانة في أعناقنا

وم�غ�ف��رت��ه وأن يسكنهما فسيح ج�ن��ات��ه وأن

الرفيعة التي يتبوأها وطننا العزيز وهلل الحمد
لدى المجتمع الدولي وبما حققه على صعيده

الثروة الحقيقية للوطن

يرحم شهداءنا األب��رار الذين ضحوا بدمائهم

م���ن إن�� �ج� ��ازات ف���ي م� �ج ��ال ال��ع��م��ل اإلن��س��ان��ي

لقد أكدت مرارا وفي مناسبات عدة بأن شبابنا

الزكية دفاعا عن الوطن الغالي ويغفر لموتانا

واإلغاثي واالجتماعي وبمشاركته الفعالة في

ه��و ال �ث��روة الحقيقية للوطن وأن �ه��م يحظون

وموتى المسلمين أجمعين ويعلي منازلهم

الجهود ال��رام�ي��ة للحفاظ على األم��ن والسلم

ب�ج��ل اه�ت�م��ام�ن��ا واه �ت �م��ام ال�ح�ك��وم��ة ع�ل��ى حد

في جنات النعيم انه سميع مجيب.
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دعاهم إلى اليقظة والحذر

سمو األمير لرجال الحرس الوطني:
ٌ
أهل للمسؤولية الجسيمة الملقاة على عاتقكم
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جري ًا على عادة س��موه الس��نوية ،تش��رف الحرس الوطني ف��ي الثامن من ش��هر رمضان المبارك
الس��مو
لعام 1440هـ ،الموافق للثالث عش��ر من ش��هر مايو لعام 2019م ،بزيارة حضرة صاحب
ّ
أمير البالد المفدى ،القائد األعلى للقوات المس��لحة ،الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح حفظه اهلل ورعاه،
وفي معيته س��مو ولي العهد الش��يخ نواف األحمد الجابر الصباح ،حفظه اهلل ،وسمو الشيخ جابر المبارك
الصب��اح رئي��س مجلس ال��وزراء ورئيس مجلس الدفاع األعل��ى ،ومعالي النائب األول ووزير الدفاع الش��يخ
ناصر صباح األحمد الصباح ،وكبار المسؤولين في الديوان األميري ،حيث كان في استقبالهم ،سمو الشيخ
سالم العلي الصباح رئيس الحرس الوطني ،ومعالي الشيخ مشعل األحمد الجابر الصباح نائب رئيس الحرس
الوطني ،وسعادة وكيل الحرس الوطني الفريق الركن مهندس هاشم عبدالرزاق الرفاعي وكبار القادة.

ً
محييا رجال الحرس الوطني پ
پ صاحب السمو

..................................................................

..................................................................

ما تقومون به من واجب مشرف في حفظ

ال يفوتن��ي اإلش��ادة بم��ا ق��ام ب��ه الحرس

وصون أمن الوطن العزيز واستقراره بالتعاون

الوطني من جهود طيب��ة ودور حيوي مع

مع إخوانكم في الجيش والشرطة موضع

مختلف الجهات ف��ي التعامل مع تداعيات

تقدير واعتزاز الجميع

األمطار الغزيرة التي اجتاحت البالد

..................................................................

..................................................................

وق���د أعرب صاحب الس���مو خ�ل�ال الزيارة عن تقديره واعت���زازه بالدور

وم���ا أب���داه من تع���اون ت���ام مع مختل���ف الجه���ات ف���ي التعامل مع

الحي���وي لرج���ال الح���رس الوطن���ي ف���ي حف���ظ األم���ن والدف���اع عن

تداعيات األمطار الغزيرة التي هطلت على البالد.

الوطن بالتعاون مع إخوانهم من رجال الجيش والش���رطة ،وأش���اد

ودعا س ��موه رجال الحرس الوطني إل ��ى توخي الحيطة والحذر في حماية

س���موه بم���ا قام ب���ه الحرس الوطن���ي من جهود طيب���ة ودور حيوي

ً
خصوصا ف ��ي ظل التطورات والمس ��تجدات الخطيرة
المؤسس ��ات العامة،

مناسبات
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پ سمو األمير وسمو ولي العهد وسمو الشيخ سالم العلي ومعالي الشيخ مشعل األحمد وسعادة الشيخ مبارك سالم العلي پ

................................................................................................................................................

الح��رس الوطني أحد الركائز الرئيس��ية التي يع��ول عليها في منظومة األم��ن والدفاع عن
الوطن ويشهد بذلك تاريخه المشرف الذي سطره شهداؤه األبرار

................................................................................................................................................
ً
مؤكدا أن رجال الح ��رس الوطني كما
الت ��ي يش ��هدها المحيط اإلقليم ��ي،

معالي األخ الشيخ مشعل األحمد الجابر الصباح

هو معهود بهم على قدر المسؤولية.

نائب رئيس الحرس الوطني

م ��ن جهته ،أوضح س ��عادة وكيل الحرس الوطن ��ي الفريق الركن مهندس
ً
ممثال بوحداته العس ��كرية
هاش ��م عبدال ��رزاق الرفاعي أن الحرس الوطني

سعادة الفريق الركن مهندس هاشم عبدالرزاق الرفاعي

واألمني ��ة ،وبخاص ��ة (لواء التعزيز) و(ل ��واء الحماية) و(ل ��واء األمن الداخلي)

وكيل الحرس الوطني

و(وحدة اإلطفاء) يساند الجيش الكويتي ووزارة الداخلية واإلدارة العامة

إخواني وأبنائي قادة وضباط ومنتسبي الحرس الوطني

لإلطفاء في القيام بالمهام العسكرية واألمنية ،السيما حماية المنشآت

السالم عليكم ورحمة اهلل تعالى وبركاته

الحيوي ��ة والبنى التحتية ويتم ذلك من خالل خطة عمليات واضحة تنس ��ق
هذا التعاون المشترك.

يطي ��ب لنا وأخي س ��مو ول ��ي العهد الش ��يخ نواف األحم ��د الجابر الصباح

كم ��ا اس ��تعرض س ��عادته جهود الح ��رس الوطن ��ي في مختل ��ف المجاالت

وس ��مو األخ الش ��يخ جاب ��ر المب ��ارك الحمد الصب ��اح رئيس مجل ��س الوزراء

العسكرية واإلدارية والفنية على المستوى الدولي واإلقليمي والمحلي.

ً
جريا على عادتنا الس ��نوية في ليالي
واألخ ��وة المرافقي ��ن أن نلتقي بكم
ش ��هر رمضان المبارك لنتبادل معكم التهاني ،مبتهلين إلى الباري جل

النطق السامي

وعال أن يتقبل منا صالح األعمال ،وأن يعيده على وطننا العزيز وش ��عبنا

وفي التالي نص كلمة صاحب السمو:

الكريم ،وعلى أمتينا العربية واالسالمية بوافر الخير واليمن والبركات.

«بسم اهلل الرحمن الرحيم ،الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على

إخواني وأبنائي,،

خاتم األنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
سمو األخ الشيخ سالم العلي الصباح

إن م ��ا تقومون به من واجب مش ��رف في حفظ وص ��ون أمن الوطن العزيز

رئيس الحرس الوطني

واس ��تقراره بالتع ��اون م ��ع إخوانك ��م في الجيش والش ��رطة ،له ��و موضع
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ً
مستمعا لسمو رئيس الحرس الوطني پ
پ سمو األمير

تقدي ��ر واعت ��زاز الجمي ��ع ولق ��د أثبتم م ��رارا تفانيك ��م وإخالصكم ف ��ي أداء

..................................................................

مهامك ��م وبروح وطنية عالي ��ة وأنكم وكما عهدناكم أهل للمس ��ؤولية

أثبـت��م تفـانـيـك��م وإخـالصـك��م في أداء

الجسيمة الملقاة على عاتقكم.

مهامكم وبروح وطنية عالية

وال يفوتني اإلش ��ادة بم ��ا قام به الحرس الوطني م ��ن جهود طيبة ودور
حي ��وي وم ��ا أب ��داه من تع ��اون تام م ��ع مختلف الجه ��ات ف ��ي التعامل مع
تداعي ��ات األمطار الغزيرة التي اجتاحت البالد ،مما أس ��هم في التخفيف
ً
جليا أبه ��ى معاني الحب والوفاء
م ��ن اآلث ��ار المترتبة عنها وبصورة أبرزت
للوطن العزيز.
إخواني وأبنائي،،
يع���د الح���رس الوطن���ي أح���د الركائ���ز الرئيس���ية التي يع���ول عليها
ف���ي منظوم���ة األم���ن والدف���اع ع���ن الوطن ويش���هد بذل���ك تاريخه
المش���رف ال���ذي س���طره ش���هداؤه األب���رار ،منوهي���ن به���ذا الص���دد
بحرص أخينا سمو األخ الشيخ سالم العلي الصباح رئيس الحرس
الوطني ونائبه معالي األخ الشيخ مشعل األحمد الجابر الصباح
وبجهوده���م البارزة لالرتقاء بكفاءة هذه المؤسس���ة العس���كرية
الشامخة في مختلف النواحي ،السيما في رفع كفاءة منتسبيها
عب���ر إش���راكهم ف���ي ال���دورات والتماري���ن والمن���اورات العس���كرية
وبص���ورة منهجي���ة وتوفي���ر كل م���ا يس���تلزم م���ن أح���دث المع���دات
وأنظمة األسلحة.
اخواني وأبنائي،،
ال يخف���ى عليكم التطورات والمس���تجدات الخطيرة التي يش���هدها

..................................................................
محيطن���ا اإلقليمي والتي تس���توجب منكم أقص���ى درجات الحيطة
والحذر لدى أداء المهام المناطة بكم السيما المتعلقة في حماية
المؤسسات العامة وكما هو معهود أنكم على قدر المسؤولية.
ً
وختام���ا نبته���ل ف���ي هذه األي���ام المباركة إل���ى المول���ى تعالى أن
يحف���ظ وطننا الغال���ي ويديم عليه نعمة األمن واألمان وأن يتغمد
بواس���ع مغفرته ورضوانه ش���هداء الوطن األبرار ويسكنهم فسيح
جناته.
والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته».

كلمة الحرس الوطني
ثم ألقى سعادة وكيل الحرس الوطني كلمة بهذه المناسبة هذا نصها:
بسم اهلل الرحمن الرحيم
الحم ��د هلل رب العالمي ��ن ذي الفض ��ل والنع ��م صاح ��ب العطاي ��ا والمن ��ن
نحمده س ��بحانه حمد الشاكرين ونصلي وس ��لم ونبارك على سيد األنبياء
وخاتم المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه األخيار المكرمين.
سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح.
أمي ��ر الب�ل�اد المف ��دى القائ ��د األعل ��ى للق ��وات المس ��لحة (حفظك ��م اهلل
ورعاكم).
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ً
مصافحا معالي نائب رئيس الحرس الوطني پ
پ صاحب السمو

سيدي سمو الشيخ نواف األحمد الجابر الصباح

يش���رفنا باإلنابة عن أخي رئيس الحرس الوطني س���مو الشيخ سالم

ولي العهد (حفظكم اهلل)

العل���ي الس���الم الصب���اح (حفظ���ه اهلل) وجمي���ع منتس���بي الح���رس
الوطن���ي ق���ادة وق���وات وباألصال���ة ع���ن نفس���ي أن نرحب بس���موكم

سيدي سمو الشيخ سالم العلي السالم الصباح

وصحبك���م الك���رام ف���ي الح���رس الوطن���ي ويس���عدنا أن نرف���ع إل���ى

رئيس الحرس الوطني (حفظكم اهلل)

مق���ام س���موكم (حفظك���م اهلل ورعاك���م) أس���مى آي���ات التهان���ي
والتبريكات بمناس���بة تكريم س���موكم من قبل البنك الدولي تقديرا

سيدي معالي الشيخ مشعل األحمد الجابر الصباح

ل���دور س���موكم ف���ي دع���م التنمي���ة االقتصادي���ة واالجتماعي���ة عل���ى

نائب رئيس الحرس الوطني (حفظكم اهلل)

المس���تويين اإلقليم���ي والدول���ي وإحياء الس�ل�ام ف���ي العالم أجمع
ً
رائدا للتنمية وأول قائد على مستوى العالم ينال
فخورين بسموكم

سيدي سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح

هذا التكريم االستثنائي.

رئيس مجلس الوزراء  -رئيس مجلس الدفاع األعلى (حفظكم اهلل)

كم���ا نع���رب ع���ن س���عادتنا الغامرة ف���ي قلوبن���ا العامرة بحب س���موكم
بهذه الزيارة السامية التي نستمد منها ما يعيننا على البذل والعطاء

أصحاب المعالي والسعادة ..أخواني الضباط ..ضيوفنا الكرام

ش���أننا ش���أن منتسبي المؤسس���ات العس���كرية والمدنية س���ائرين على

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،

طريق رس���متم س���موكم معالمه وحددتم أهدافه نحو (كويت جديدة)

في البداية يطيب لنا وقد أظلنا شهر الرحمة والمغفرة شهر رمضان

جعلتموه���ا بحكمتكم وتوجيهاتكم الس���امية نموذجا للعطاء ومنارة

المبارك أن نهنئكم جميعا ببالغ آيات التهاني والتبريكات داعين اهلل

لإلنسانية ومحطة للدبلوماسية ورائدة للتنمية.

تعال���ى أن يعي���ده عليك���م أعواما عدي���دة وأزمنة مدي���دة وعلى وطننا

سيدي حضرة صاحب السمو (حفظكم اهلل ورعاكم)

الكويت وسائر بالد المسلمين بالخير واليمن والبركات.

إن الح ��رس الوطني بقيادته الواعية وعقول وس ��واعد منتس ��بيه ليواصل

سيدي حضرة صاحب السمو (حفظكم اهلل ورعاكم)

ً
وتطورا في ش ��تى المجاالت ،الس ��يما العس ��كرية واألمنية منفذا
نهضة
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پ هدية تذكارية لصاحب السمو من مديرية التوجيه المعنوي پ

توجيهات قيادته مترجما رؤاهم من خالل ما رسمه من خطط استراتيجية.

وتدريب فرق متخصصة منهم لتكون جاهزة لتقديم االسناد لهذه

واس ��محوا ل ��ي س ��موكم أن أس ��تعرض بعضا م ��ن جوانب جاهزي ��ة الحرس

المؤسس���ات والعمل جاهدا لتطوير التعاون مع مؤسسات الدولة

الوطن ��ي وانجازات ��ه التي تحقق ��ت بفضل اهلل تعالى ث ��م توجيهات قيادته

الحيوية من خالل إبرام بروتوكوالت ومذكرات التعاون المشترك.

الحكيمة.

ولع���ل دور الحرس الوطني خالل فترة هط���ول أمطار الخير على وطننا

فمن منطلق تجس���يد التكامل مع القوات المس���لحة الكويتية تحت

العزي���ز خير دليل على ذلك حيث كان الحرس الوطني من أوائل الجهات

قي���ادة س���موكم القائ���د األعل���ى للق���وات المس���لحة (حفظك���م اهلل

المش���اركة بمعدات���ه وآلياته ومنتس���بيه وض���رب أروع مثل ف���ي التكاتف

ورعاكم) فإن الحرس الوطني ممثال بوحداته العس���كرية واألمنية

والتالحم والتعاضد مع جهات الدولة المعنية.

وبخاص���ة (ل���واء التعزي���ز) و(ل���واء الحماي���ة) و(ل���واء األم���ن الداخل���ي)

ونبش���ر س���موكم كما وعدناكم في بداية العمل بالخطة االس���تراتيجية

و(وحدة اإلطفاء) يس���اند الجيش الكويتي ووزارة الداخلية واإلدارة

الخمس���ية  20-20ب���أن مش���روع إنش���اء جن���اح الطي���ران العم���ودي ينف���د

العام���ة لإلطفاء في القيام بالمهام العس���كرية واألمنية الس���يما

وف���ق م���ا هو مخطط له من حي���ث البنية التحتية والقوى البش���رية وذلك

حماية المنش���آت الحيوية والبنى التحتية ويتم ذلك من خالل خطة

للمش���اركة ف���ي العملي���ات ونق���ل الق���وات واإلخ�ل�اء الطب���ي والبح���ث

عمليات واضحة تنسق هذا التعاون المشترك.

واإلنقاذ.

ومن هذا المنطلق فقد تسلم الحرس الوطني رسميا مهام تأمين وحماية
المنشآت النفطية في المنطقة الوسطى بجاهزية عالية المستوى.

سيدي حضرة صاحب السمو (حفظكم اهلل ورعاكم)

وتأكي���دا عل���ى دور الح���رس الوطن���ي ف���ي إس���ناد أجه���زة الدول���ة

وفي إطار التعاون العس����كري واألمني القت إنجازات الحرس الوطني

العسكرية واألمنية والمدنية وقت األزمات والطوارئ فإن الحرس

عل����ى المس����توى المحلي اهتم����ام المعنيين في الجهات والمؤسس����ات

الوطن���ي وانطالقا من كونه جهاز اإلس���ناد الرئيس���ي ف���ي الدولة

ذات الصل����ة في الدول الش����قيقة والصديقة وبخاصة ال����دول المتقدمة

يهت���م اهتمام���ا منقط���ع النظي���ر ب���أن يكون عل���ى أت���م جاهزية من

فب����رز دور الح����رس الوطني إقليمي����ا ودوليا وذلك من خ��ل�ال إبرام العديد

خالل قراءة المس���تقبل ورفع مس���توى ومهارات وخبرات منتسبيه

من بروتوكوالت واتفاقيات التعاون المش����ترك فضال عن تبادل الخبرات
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پ لقطة تذكارية پ

سعادة وكيل الحرس الوطني:
نسير على طريق رسمتم سموكم معالمه وحددتم أهدافه نحو «كويت
جديدة» جعلتموها بحكمتكم وتوجيهاتكم السامية نموذج ًا للعطاء ومنارة
لإلنسانية ومحطة للدبلوماسية ورائدة للتنمية
الحرس الوطني وانطالق ًا من كونه جهاز اإلسناد الرئيسي في الدولة على أتم
جاهزية من خالل قراءة المستقبل ورفع مستوى ومهارات وخبرات منتسبيه
وتدريب فرق متخصصة
والزي����ارات المتبادلة والتمارين المش����تركة م����ع العديد منها وفي أواخر

المنتش ��رة في ارجاء البالد التي يبل ��غ عددها ( )25محطة دور واضح في

ش����هر أكتوبر الماضي انضم الحرس الوطني رسميا الى واحد من أهم

االنذار المبكر والتصدي لمخاطر التلوث الكيميائي واالش ��عاعي تنسيقا

االتحادات والمنظمات الدولية وهو االتحاد الدولي لقوات الدرك ذات

م ��ع وزارتي الدفاع والداخلية وجاري حالي ��ا تطوير المرحلة الثانية لحماية

الطاب����ع العس����كري ( )FIEPليصب����ح ضم����ن ( )19جهة عس����كرية دولية

البحر من خالل المجسات البحرية.

ذات طابع أمني يضمها هذا االتحاد.
سيدي صاحب السمو (حفظكم اهلل ورعاكم)
سيدي صاحب السمو (حفظكم اهلل ورعاكم)

وتحقيق���ا لرؤي���ة س���موكم (حفظك���م اهلل ورعاك���م) بش���أن االهتم���ام

كم ��ا أصب ��ح لمرك ��ز الدف ��اع الكيم ��اوي والرصد االش ��عاعي ف ��ي الحرس

بالش���باب ورعايته���م باعتبارهم ركي���زة تقدم المجتم���ع وتميزه وانطالقا

الوطن ��ي (صم ��ام االم ��ان ف ��ي الكوي ��ت) وذل ��ك لم ��ا تق ��وم ب ��ه محطات ��ه

م���ن دور الح���رس الوطن���ي المجتمع���ي كان���ت ومازال���ت مب���ادرة الحرس
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پ سعادة وكيل الحرس الوطني يلقي كلمته پ

سعادة وكيل الحرس الوطني:
نجدد لسموكم العهد بأننا على درب اإلخالص والتفاني من أجل وطننا
العزيز سائرون يداً بيد مع إخواننا في وزارتي الدفاع والداخلية واإلدارة
العامة لإلطفاء
الوطن���ي (تنمية ووفاء ..لكوي���ت العطاء) بدعم من قيادته ترجمة فعلية

وطنن ��ا العزي ��ز س ��ائرون يدا بي ��د مع اخوانن ��ا في وزارت ��ي الدف ��اع والداخلية

لرؤيتك���م الس���امية حيث انطلقت المب���ادرة في عام ( )2013مس���تهدفة

ً
أوال،
واالدارة العام ��ة لإلطف ��اء مؤكدي ��ن التزامن ��ا بتحقي ��ق ش ��عار األم ��ن

الفئ���ة العمري���ة (م���ن  18ال���ى  35س���نة) مقدم���ة له���م دورات ف���ي ع���دة

مس ��تلهمين بذلك توجيهاتكم الس ��امية بمؤازرة عضدكم المتين س ��يدي

مجاالت مختلفة منها ما يتعلق باإلس���عافات االولية والوقاية واالنقاذ

س ��مو ولي العهد األمين حفظكما اهلل ورعاكما وس ��دد على دروب الخير

والتغذي���ة والتصمي���م والتصوي���ر والحاس���ب االل���ي وميكانيكا الس���يارات

والرخاء خطاكما وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين.

والتمديدات الكهربائية فضال عن دورات ذوي االحتياجات الخاصة.

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته».

وتميزت مبادرة (تنمية ووفاء ..لكويت العطاء) في نس���ختها السابعة
ه���ذا الع���ام بفت���ح نواف���ذ مختلف���ة لتدري���ب الش���باب لصق���ل خبراته���م

في قلب الحدث

ومنه���م ذوو االحتياج���ات الخاص���ة وتوج���ت المب���ادرة من���ذ انطالقتها

كم ��ا تم عرض فيل ��م وثائقي من إع ��داد مديرية التوجي ��ه المعنوي بعنوان

حت���ى االن بتخريج ( )651متدرب���ا ومتدربة منهم ( )539متدربا و()112

«ف ��ي قلب الحدث" اس ��تعرض جهود رجال الح ��رس الوطني في التعامل

متدربة ومن هؤالء الخريجين ( )37من ذوي االحتياجات الخاصة.

م ��ع أمط ��ار الخي ��ر التي هطلت على الكوي ��ت،ثم تم تقدي ��م هدية تذكارية

وختاما..

إلى حضرة صاحب السمو أمير البالد ،وسمو ولي العهد ،حفظهما اهلل.
بعده ��ا تفض ��ل حض ��رة صاح ��ب الس ��مو أمي ��ر الب�ل�اد وس ��مو ول ��ي العه ��د

فإنن ��ا نجدد لس ��موكم العه ��د بأننا على درب االخ�ل�اص والتفاني من أجل

حفظهما اهلل بالتوقيع على سجل الشرف».
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إعداد العقيد الركن /عبداهلل صالح نزال:

عام ًا على استقالل «درة الخليج»

صادف يوم التاس��ع عش��ر من يونيو لعام  2019الذكرى الثامنة والخمسين على استقالل دولة
الكويت التي أصبحت محط أنظار العالم ،لدورها المحوري وسعيها الدؤوب في نزع فتيل األزمات
وحل القضايا العالقة إقليمي ًا ودولي ًا ،فض ًال عن ثقلها الكبير في عمليات اإلغاثة اإلنسانية.
إن يوم التاس ��ع عشر من ش ��هر يونيو لعام 1961

قيادتهم في مختلف الظروف واألوقات ،السيما

وسمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد الجابر

ً
ً
عاديا في حياة أهل الكويت ،عندما
يوما
لم يكن

في األزمات والمحن ،ففي الثاني من أغسطس

الصباح ،حفظهما اهلل ورعاهما ،وسط جهود

تم توقيع وثيقة اس ��تقالل البالد وإلغاء اتفاقية

لع ��ام  1990ض ��رب الكويتي ��ون أروع األمثل ��ة في

كبيرة نحو تحقيق غد مشرق ألبنائها.

الحماي ��ة م ��ع حكومة بريطاني ��ا ،إذ ّ
مثل انطالقة

االلتف ��اف ح ��ول قيادته ��م الش ��رعية ،وتصديه ��م

وبع ��د م ��رور  58عام � ً�ا ال يخف ��ى دور الكوي ��ت

في عمر الدول ��ة التي تحولت إلى «درة الخليج»

للغزو الغاش ��م بتقديم الش ��هداء واألسرى الذين

الكبي ��ر في تحقي ��ق المصالحات بين األش ��قاء،

بفض ��ل جه ��ود حكامه ��ا وتالح ��م ش ��عبها حول

ً
دفاعا عن وطنهم.
ضحوا بدمائهم

وتقدي ��م الدع ��م واإلغاث ��ة للمحتاجي ��ن ح ��ول
العال ��م ،م ��ا دع ��ا منظمة األم ��م المتح ��دة إلى

نهضة شاملة

تس ��ميتها «مرك � ً
�زا للعم ��ل اإلنس ��اني» ومن ��ح

وم��ن��ذ ف �ج��ر االس��ت��ق�ل�ال وع��ل��ى م� ��دى ث�م��ان�ي��ة

صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد

وخمسين ع��ام� ً�ا ،أن �ج��زت ال�ك��وي��ت الكثير على

الجابر الصباح لقب «قائد للعمل اإلنساني».

ط ��ري ��ق ال �ن �ه �ض��ة ال��ش��ام��ل��ة ب� �ت� �ع ��اون أب �ن��ائ �ه��ا

ونجحت الكويت ومن خالل عضويتها الحالية غير

والتفافهم حول القيادة الحكيمة لسمو أمير

الدائمة في مجلس األمن في إصدار قرارات عدة

ال �ب�لاد ال�ش�ي��خ ص �ب��اح األح �م��د ال�ج��اب��ر ال�ص�ب��اح،

تحم ��ل طابع � ً�ا إنس � ً
�انيا بامتياز ،تدع ��و إلى تخفيف
معاناة المنكوبين والالجئي ��ن وإغاثة المحتاجين
ً
خصوصا األش ��قاء الس ��وريين واليمنيي ��ن ،وآخرها
الق ��رار األمم ��ي ح ��ول المفقودي ��ن ف ��ي النزاع ��ات
المس ��لحة وال ��ذي تقدم ��ت ب ��ه الكوي ��ت منف ��ردة
وأقره مجلس األمن باإلجماع.

توقيع الوثيقة
وكان األمي ��ر الراح ��ل الش ��يخ عب ��داهلل الس ��الم
الصب ��اح رحم ��ه اهلل أدرك أن اتفاقي ��ة  23يناي ��ر
 1899الت ��ي وقعها الش ��يخ مبارك الصباح مع
بريطاني ��ا في ذل ��ك الوقت لحماي ��ة الكويت من
األطماع الخارجية لم تعد صالحة.
وف ��ي  19يوني ��و  ،1961أعل ��ن المغف ��ور له أمير
الكويت الراحل الش ��يخ عبداهلل الس ��الم انتهاء
معاه ��دة الحماية البريطاني ��ة من خالل توقيع
وثيق ��ة اس ��تقالل البالد مع المندوب الس ��امي
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البريطان ��ي ف ��ي الخلي ��ج العرب ��ي الس ��ير ج ��ورج
ميدلتن نيابة عن الحكومة البريطانية.
وعقب التوقيع وجه الشيخ عبداهلل السالم كلمة
للش ��عب الكويت ��ي ،ق ��ال فيه ��ا «ش ��عبي العزيز..
إخوان ��ي وأوالدي ..ف ��ي هذا الي ��وم األغر من أيام
وطنن ��ا المحب ��وب ..ف ��ي ه ��ذا الي ��وم ال ��ذي ننتقل
في ��ه من مرحلة إل ��ى مرحلة أخ ��رى ...ونطوي مع
إش ��راقة صبح ��ه صفح ��ة م ��ن الماض ��ي ب ��كل م ��ا
تحمل ��ه وما انط ��وت علي ��ه لنفتح صفح ��ة جديدة
تتمث ��ل في ه ��ذه االتفاقي ��ة التي نال ��ت بموجبها
الكويت استقاللها التام وسيادتها الكاملة».
وف��ي العام  ،1963ص��در مرسوم بدمج العيد
ال��وط �ن��ي ب�ع�ي��د ال �ج �ل��وس وه ��و ذك� ��رى تسلم

وات� � �س � ��م دس� � �ت � ��ور ال � �ك� ��وي� ��ت ب� � � ��روح ال� �ت� �ط ��ور

االس ��تقالل العدي ��د م ��ن اإلنج ��ازات ...فعل ��ى

ال�ش�ي��خ ع �ب��داهلل ال �س��ال��م م�ق��ال�ي��د ال�ح�ك��م في

ال� �ت ��ي ت �ع �ط��ي ل �ل �ش �ع��ب ال��ك��وي��ت��ي ال �ح �ل��ول

الصعيد الديبلوماس ��ي ج ��اءت الخطوة األولى

البالد والتي تصادف في الخامس والعشرين

ال��دي�م��وق��راط�ي��ة ل�لان�ط�لاق ف��ي درب النهضة

بإنش ��اء وزارة الخارجية ،إذ صدر مرس ��وم أميري

من شهر فبراير من كل عام.

وال �ت �ق��دم واالزده�� ��ار ،وال���ذي م�ك��ن ال �ب�لاد من

في التاس ��ع عشر من أغس ��طس  1961يقضي

وس ��بق التوقيع على وثيقة االس ��تقالل خطوات

انتهاج حياة ديموقراطية سليمة مستمدة من

بإنش ��اء دائ ��رة للخارجي ��ة تخت ��ص دون غيره ��ا

مدروس ��ة م ��ن قب ��ل أمير الكوي ��ت الراحل الش ��يخ

دستورها المتكامل الذي أقر من قبل مجلس

بالقيام بالشؤون الخارجية للدولة.

عب ��داهلل الس ��الم منذ تولي ��ه مقالي ��د الحكم عام

تأسيسي منتخب من الشعب.

ون��ص المرسوم ف��ي م��ادت��ه الثانية على دمج

 ،1950إذ عمل على تحقيق االس ��تقالل وإعالن
ً
خصوصا أن البالد كانت في تلك الفترة
الدستور،
مهيأة للتطور والنهضة في مختلف المجاالت.

سكرتارية حكومة الكويت ب��دائ��رة الخارجية

أبو االستقالل

ال �ت��ي ت �ح��ول��ت ف ��ي أول ت�ش�ك�ي��ل وزاري إل��ى

وك��ان عهد الشيخ عبداهلل السالم ال��ذي امتد

وزارة ال�خ��ارج�ي��ة .وب�ع��د ص ��دور م��رس��وم إنشاء

إل��ى خمسة ع�ش��ر ع��ام� ً�ا م��ن ال�س�ن��وات ال �ب��ارزة

الدائرة صدر مرسوم أميري بتعيين أول رئيس

ف��ي ت��اري��خ ال �ك��وي��ت ،وأط �ل��ق ع�ل�ي��ه ل�ق��ب «أبو

للخارجية عقب االستقالل وهو الشيخ صباح

وشهد ع��ام االستقالل ص��دور مرسوم أميري

االستقالل» و«أبو الدستور» نظرا إلى جهوده

السالم وذلك في العام .1961

في شأن العلم الكويتي ،وهو أول علم يرفع

ال �م �ض �ن �ي��ة وت �ض �ح �ي��ات��ه وح �ك �م �ت��ه ل �ن �ي��ل ه��ذا

وفي العام ُ 1962عين المغفور له أمير الكويت

بعد االس �ت �ق�لال ،وت��م تحديد شكله وأل��وان��ه،

االستقالل.

الراحل الشيخ صباح السالم وزيرا للخارجية في

وج � ��اءت ال �خ �ط��وة ال �ت��ال �ي��ة ع �ق��ب االس �ت �ق�لال

وبدأت الكويت في تلك الحقبة بوضع القوانين

أول تشكيل وزاري ،وأعقبه سمو أمير البالد

ً
طلبا لالنضمام لجامعة الدول
بتقديم الكويت

واألنظمة مثل قانون الجنسية وقانون النقد

الشيخ ص�ب��اح األح�م��د ف��ي التشكيل ال ��وزاري

العربية وتم قبول عضويتها في السادس عشر

الكويتي وق��ان��ون ال��ج��وازات وتنظيم ال��دوائ��ر

الثاني العام .1963

من شهر يوليو .1961

ال��ح��ك��وم��ي��ة ،وك��ل��ه��ا خ� �ط���وات ع��ل��ى ط��ري��ق

وع �ل��ى ال�م�س�ت��وى ال��دول��ي ب��دأ مجلس األم��ن

االستقالل التام وتم إنجاز نحو ثالثة وأربعين

الدولي النظر في طلب الكويت االنضمام إلى

ً
ً
ً
ً
وجنائيا.
مدنيا
وتشريعا
قانونا

منظمة األم��م المتحدة بعد استقاللها إلى

وفي  26أغسطس  ،1961صدر مرسوم أميري

كم ��ا ص ��در مرس ��وم أمي ��ري بتنظي ��م القض ��اء

أن نالت الكويت عضويتها في الرابع عشر من

في ش ��أن إجراء انتخابات للمجلس التأسيس ��ي

ً
�امال لجميع االختصاصات القضائية
وجعله ش �

شهر مايو لعام .1963

ً
تحقيقا لرغب ��ة المغفور له أمير الكويت الراحل

في النزاعات التي تقع في البالد بعد أن كانت

وس ��ارت الكوي ��ت بخط ��ى ثابت ��ة تج ��اه النظ ��ام

الشيخ عبداهلل السالم بإقامة نظام حكم قائم

بعض القضايا تنظر أمام هيئات غير كويتية.

العالم ��ي الجدي ��د والش ��رعية الدولي ��ة برف ��ض

العلم

المجلس التأسيسي

عل ��ى أس ��س واضح ��ة ومتين ��ة ،وإصدار دس ��تور
يس ��تند إلى المبادئ الديموقراطي ��ة ،حيث أنجز

الع ��دوان ،وحماية حقوق اإلنس ��ان ،والمحافظة

عضوية الهيئات والمؤسسات الدولية

على خصوصية الدول وعدم التدخل في ش ��ؤون

المجل ��س المنتخ ��ب مش ��روع الدس ��تور ال ��ذي

نال ��ت الكوي ��ت عضوية العديد من المؤسس ��ات

ال ��دول األخرى ،كم ��ا آمنت بدور األم ��م المتحدة

يتكون من  183مادة خالل تسعة أشهر.

الدولي ��ة ،كم ��ا ش ��هدت الس ��نوات الت ��ي أعقبت

في الحفاظ على األمن والسالم الدوليين.
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مناسبات

الحرس الوطني...
 52عام ًا من العطاء
إعداد العقيد دكتور /جدعان فاضل جدعان:
............................................................................................

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

............................................................................................

قبل أكثر من نصف قرن ،وتحديد ًا في السادس من يونيو لعام
ألف وتسعمائة وسبعة وستين ،في عهد المغفور له سمو الشيخ
صباح السالم الصباح ،وسمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء
آنذاك الشيخ جابر األحمد الجابر الصباح ،طيب اهلل ثراهما تأسس
الحرس الوطني الكويتي كهيئة مستقلة عن القوات المسلحة
وهيئات األمن العام.
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ومن ��ذ ذل ��ك الوق ��ت ،ورج ��ال الح ��رس الوطن ��ي
يس ��ابقون الزم ��ن ليكون ��وا أه�ل ً�ا للمس ��ؤولية

............................................................................................

يسابقون الزمن ليكونوا أه ً
ال للمسؤولية الملقاة

الملق ��اة عل ��ى عاتقه ��م ف ��ي معاون ��ة القوات

على عاتقهم في معاونة القوات المسلحة في

المس ��لحة ف ��ي حف ��ظ األم ��ن واالس ��تقرار،

حفظ األمن واالستقرار

وحقق ��وا منذ التأس ��يس وحت ��ى اآلن بطوالت
وإنجازات يشهد بها القاصي والداني ،ويكفي
رج ��ال الح ��رس فخ � ً
�را إش ��ادة حض ��رة صاح ��ب
الس ��مو أمي ��ر الب�ل�اد المف ��دى القائ ��د األعل ��ى
للقوات المس ��لحة الشيخ صباح األحمد الجابر
الصب ��اح ،بعطائه ��م ف ��ي مناس ��بات مختلف ��ة
وتأكي ��ده عل ��ى ال ��دور الحي ��وي ال ��ذي يقوم به
الح ��رس الوطني في منظومة الدفاع واألمن
ً
ً
أساسيا للقوات المسلحة.
رديفا
باعتباره
فمن ��ذ مرحل ��ة التأس ��يس والبناء بقيادة س ��مو
الش ��يخ س ��الم العل ��ي الصب ��اح رئي ��س الحرس
الوطني وبتضافر جهود كل من س ��مو الشيخ
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............................................................................................
ن ��واف األحم ��د الجاب ��ر الصباح ،وخلف ��ه معالي

ً
تكريسا لنهج
الشفافية ومدركات اإلص�لاح،

الش ��يخ مش ��عل األحم ��د الجابر الصباح ،ش ��هد

النزاهة وترسيخ مبدأ احترام القانون ودولة

الح ��رس الوطن ��ي قف ��زات هائل ��ة ف ��ي مج ��ال

ال�م��ؤس�س��ات واالل �ت��زام بقيم الضبط وال��رب��ط

التس ��ليح والتدري ��ب وتأمي ��ن المواق ��ع الحيوية

وتشجيع االبداع واالبتكار .

والمنش ��آت الهام ��ة وتوس ��عة البني ��ة التحتي ��ة

إن رجال الحرس الوطني وبعد مسيرة حافلة

ومس ��اندة أجه ��زة الدولة واالنفت ��اح بمبادرات

بالعطاء والتميز سطروها بجهدهم وعرقهم

متمي ��زة على المجتمع المدني والتنس ��يق مع

ف ��ي ح ��ب ال �ك��وي��ت وأه��ل��ه��ا ،ي�ت�ط�ل�ع��ون إل��ى

وزارات ومؤسسات الدولة العسكرية والمدنية

تحقيق نقلة غير مسبوقة من خ�لال أه��داف

بموج ��ب بروتوكوالت تع ��اون وتحقيق اإلنجاز

وثيقتهم االستراتيجية ل�لارت�ق��اء بالجاهزية

تل ��و اآلخ ��ر ،وص � ً
�وال إل ��ى التكام ��ل والتناغ ��م

العسكرية واألمنية واالنضمام إلى منظمة

والس ��ير وف ��ق خط ��ط اس ��تراتيجية مدروس ��ة

ق ��وات ال �ش��رط��ة وال� ��درك األورو-م �ت��وس �ط �ي��ة،

أعده ��ا رج ��ال الح ��رس الوطني دون مس ��اعدة

وتطوير منظومة التدريب والتسليح والتعامل

أي جهة خارجية.

المبكر مع األزم��ات ومساندة أجهزة الدولة

ففي نوفمبر من العام  2015دش��ن الحرس

وإضافة ق��درات جديدة كالطيران العامودي

ال ��وط� �ن ��ي وث��ي��ق��ت��ه االس� �ت ��رات� �ي� �ج� �ي ��ة 2020

ومركز الرصد اإلشعاعي  ،إضافة إلى تفعيل

ً
أوال» ليستكمل رجاله برؤى
وشعارها «األمن

نظام إدارة القوة وتطوير النظم واإلج��راءات

طموحة ما حققوه من إنجازات في خطتهم

وال��س��ي��اس��ي��ات ال ��داع� �م ��ة ل �ل �ت �ن �م �ي��ة وال �ت �م �ي��ز

األول ��ى وش �ع��اره��ا «األم ��ن أس ��اس التنمية»

المؤسسي وتفعيل دور التوجيه المعنوي

في المجاالت العسكرية واإلداري��ة والفنية،

ف���ي ال �م �ن �ظ��وم��ة ال��ع��س��ك��ري��ة ،ودع�� ��م أك �ب��ر

وي�ك�ف�ي�ه��م ح�ص��ول�ه��م ل �س �ن��وات ع �ل��ى ج��ائ��زة

للمسؤولية االجتماعية.

أهم األخبار
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تلقى حضرة صاحب الس��مو أمير البالد المفدى القائد األعلى للقوات المس��لحة الشیخ صباح األحمد الجابر
الصباح ،حفظه اهلل ورعاه ،رس��التي تهنئة من س��مو الش��یخ س��الم العلي الصباح رئیس الحرس الوطني،
ومعالي الش��یخ مش��عل األحمد الجابر الصباح نائب رئیس الحرس الوطني عبرا فیهما باسمهما وباإلنابة عن جمیع
منتس��بي الح��رس الوطني قادة وضباط�� ًا وضباط صف وأف��راد ًا عن خالص التهاني والتبریكات لس��موه ،وللش��عب
الكویتي الكریم بمناس��بة رفع اإلیقاف نهائی ًا عن الریاضة الكویتیة من قبل اللجنة األولمبیة الدولیة ،معربین عن
بالغ االعتزاز بالجهود الدولیة والمتمیزة التي یبذلها سموه رعاه اهلل ألجل تأكید مكانة دولة الكویت في كافة
المحافل الدولیة.

بمناسبة رفع اإليقاف عن الرياضة الكويتية

سمو األمير تلقى برقيتين من سمو الشيخ سالم العلي
ومعالي الشيخ مشعل األحمد
وق������د ب���ع���ث ح����ض����رة ص����اح����ب ال��س��م��و
أم��ی��ر ال��ب�لاد برسالتین جوابیتین إل��ى
س��م��و ال��ش��ی��خ س��ال��م ال��ع��ل��ي ال��ص��ب��اح

سمو األمير شكر سمو الرئيس ومعالي النائب على
ما أعربا عنه من طيب المشاعر

رئ��ی��س ال��ح��رس ال��وط��ن��ي ،وم��ع��ال��ي الشیخ
مشعل األحمد الجابر الصباح نائب رئیس
ال���ح���رس ال��وط��ن��ي ض��م��ن��ه��م��ا س���م���وه ب��ال��غ
شكره وتقدیره على ما أعربا عنه من طیب

كل التوفيق للرياضة الكويتية وتحقيق البطوالت
في المنافسات اإلقليمية والدولية

المشاعر بهذه المناسبة السعیدة والعزیزة
ال��ن��ه��ائ��ي وال���دائ���م ع��ن ال��ری��اض��ة الكویتیة،

ال���ری���اض���ی���ة ع���ل���ى ال��م��س��ت��وی��ی��ن اإلق��ل��ی��م��ي

وأش��اد سموه بكافة الجهود التي بذلتها

م��ت��م��ن��ی� ً�ا س���م���وه ل��ل��ری��اض��ة ال��ك��وی��ت��ی��ة كل

ً
�ائ�لا ال��م��ول��ى ت��ع��ال��ى أن یدیم
وال���دول���ي ،س�

السلطتان التشریعیة والتنفیذیة ووزارة

ال���ت���وف���ی���ق ،وت��ح��ق��ی��ق م��خ��ت��ل��ف ال���ب���ط���والت

ع��ل��ی��ه��م��ا م���وف���ور ال��ص��ح��ة وال���ع���اف���ی���ة ،وأن

ال��دول��ة ل��ش��ؤون ال��ش��ب��اب وال��ه��ی��ئ��ة العامة

ال���ری���اض���ی���ة ف����ي ال���م���ن���اف���س���ات اإلق��ل��ی��م��ی��ة

یحقق الوطن العزیز كل ما ینشده من نمو

للریاضة ،وال��ت��ي أس��ف��رت ع��ن رف��ع اإلیقاف

والدولیة ،ورف��ع رای��ة الكویت في المحافل

وازدهار.

على نفوس الجمیع.
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تلقى حضرة صاحب الس��مو أمير البالد الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح ،حفظه اهلل ورعاه ،برقية
تهنئة من أخيه س��مو الش��يخ س��الم العلي الصباح رئيس الحرس الوطني أعرب فيها س��موه عن
خالص تهانيه وتهاني الحرس الوطني قادة وقوات بمناسبة تكريم سموه رعاه اهلل من قبل البنك الدولي
وذلك احتفاء بدور س��موه في التنمية االجتماعية واالقتصادية وإحياء الس�لام إقليميا ودولي ًا ،مشير ًا إلى
أن هذا التكريم لسموه نابع من الخصال الكريمة والمساعي الحميدة التي يتسم بها سموه ،ومعرب ًا عن
تقديره وفخره للدور البارز والمتميز والعطاء اإلنس��اني والمبادرات الطيبة حول العالم الذي وضع الكويت
بمكانة رفيعة دوليا واس��تحقاق س��موه هذا التكريم سائ ً
ال المولى تعالى أن يديم على سموه رعاه اهلل
موفور الصحة والعافية ويحفظه على الدوام قائدا وربانا لسفينة الوطن إلى بر األمان ومحققا لما يصبو
إليه الشعب الكويتي الكريم والوطن العزيز.

سمو رئيس الحرس الوطني :تكريم أمير البالد من البنك الدولي
احتفاء بدوره في التنمية االجتماعية واالقتصادية وإحياء السالم
وقد بعث حضرة صاحب السمو أمير

وصادق الدعوات .

إلى تحقيق متطلبات التنمية المستدامة

ال��ب�لاد الشيخ ص��ب��اح األح��م��د الجابر

م���ؤك���دا س���م���وه أن ه����ذا ال��ت��ك��ري��م ال���ذي

ودعم الجهود اإلنسانية.

ال��ص��ب��اح حفظه اهلل ورع����اه برسالة

ه��و محل االع��ت��زاز إن��م��ا ه��و تكريم لدولة

مبتهال س��م��وه ال��ى ال��م��ول��ى ع��ز وج��ل أن

ش��ك��ر ج��واب��ي��ة ألخ��ي��ه س��م��و ال��ش��ي��خ سالم

الكويت وللشعب الكويتي الكريم كما

ي��وف��ق الجميع ل��ك��ل م��ا ف��ي��ه خ��ي��ر وخ��دم��ة

ال��ع��ل��ي ال��ص��ب��اح رئ��ي��س ال��ح��رس الوطني

أنه يجسد المكانة الرفيعة التي يتمتع بها

ال��وط��ن ال��ع��زي��ز ورف����ع راي��ت��ه ف��ي مختلف

ض��م��ن��ه��ا س��م��وه خ��ال��ص ت��ق��دي��ره وش��ك��ره

الوطن العزيز لدى المجتمع الدولي كونه

المحافل اإلقليمية وال��دول��ي��ة وأن يديم

ع���ل���ى م����ا ع���ب���ر ع���ن���ه م����ن ط���ي���ب ال��م��ش��اع��ر

س��ب��اق� ً�ا لتبني ودع���م ال��م��ب��ادرات الهادفة

على سموه موفور الصحة والعافية.
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أهم األخبار

اس��تقبل معالي الش��يخ مش��عل األحمد الجابر الصب��اح نائب رئيس الح��رس الوطني ،وكي��ل الحرس الوطني
بالتكليف اللواء الركن فالح شجاع فالح ،حيث قدم له مدير مديرية الخدمات الفنية العقيد مهندس عصام
نايف عصام بمناسبة صدور المرسوم األميري بترقيته إلى رتبة عميد.

أكد أن الترقية دافع للجهد والعطاء

معالي الشيخ مشعل األحمد
يقلد مدير مديرية الخدمات الفنية رتبة عميد
وق���ام م��ع��ال��ي ال��ش��ي��خ مشعل األح��م��د

م��ن أج��ل خ��دم��ة الكويت واالرت��ق��اء بالحرس

األداء في الحرس الوطني.

بتقليد ال��م��رق��ى رتبته ال��ج��دي��دة ،ونقل

الوطني.

حضر الحفل مدير دي��وان معالي نائب رئيس

إليه تحيات سمو الشيخ سالم العلي

وحث معالي النائب العميد مهندس عصام

الحرس الوطني اللواء جمال محمد الذياب

ال��ص��ب��اح رئ��ي��س ال��ح��رس ال��وط��ن��ي ،وأك����د أن

نايف على مواصلة جهوده مع إخوانه القادة

وع�����دد م���ن ال����ق����ادة وال���ض���ب���اط ف���ي ال��ح��رس

الترقية دافع لبذل المزيد من الجهد والعطاء

والضباط لدفع عجلة التطوير ورفع مستوى

الوطني.
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اس��تقبل معالي الش��يخ مش��عل األحمد الجابر الصباح نائب رئيس الحرس الوطني ،في ديوانه بالرئاسة العامة
للح��رس الوطن��ي كال من الرائد طبيب دكتور عبداهلل علي عبداهلل ،الحاص��ل على البورد الكويتي في تخصص
(األنف واألذن والحنجرة) ،وأول طبيب في الحرس الوطني يحصل على هذه الشهادة ،والنقيب عبدالعزيز نايف معاشي،
ال��ذي نف��ذ قفزة مظلية فوق منطقة الخي��ران حام ً
ال علم الحرس الوطني ،والنقيب مزعل س��عود عبدالرحمن ،صاحب
الفك��رة المتميزة (اس��تخدام الميزان االلكتروني ل��وزن الذخيرة ومعرفة عددها) ،والتي أثبت��ت تجربتها إنجاز العمل
بدقة مع توفير الوقت.

نرحب بالمقترحات والمبادرات التي تساهم في تطوير آلية العمل

كرم ثالثة ضباط:
معالي الشيخ مشعل األحمد ّ
إنجازات مشرفة تليق بالحرس الوطني
وأش � ��اد م �ع��ال��ي ال �ش �ي��خ م�ش�ع��ل األح �م��د

والترحيب بالمقترحات والمبادرات التي تساهم

ال �ح �ق �ي �ق��ي ل� �ض� �م ��ان أم � ��ن ال� ��وط� ��ن ورف ��اه� �ي ��ة

بجهود الضباط وتحقيق إنجازات مشرفة

في تطوير آلية العمل ،وش��دد معاليه على أن

مواطنيه.

ً
مؤكدا على نهج
تليق بالحرس الوطني،

ال �ح��رس ال��وط �ن��ي ي�ف�ت��ح ال �ب��اب أم���ام منتسبيه

حضر التكريم مدير دي ��وان معالي نائب رئيس

الحرس الوطني بتكريم المتميزين وتشجيعهم

ل �ل �ت��زود ب��ال�ع�ل��م وال �م �ع��رف��ة بوصفهما ال�س�لاح

الحرس الوطني اللواء جمال محمد ذياب.
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خالل استقبال وفد أمني زار المملكة المتحدة

سمو رئيس الوزراء:
التدريب الدائم لمنتسبي المؤسسات العسكرية واألمنية

اس��تقبل س��مو رئيس الوزراء الش��يخ جابر المبارك الحمد الصباح في قصر بيان أعضاء الوفد األمني الكويتي
الذي قام بزيارة عمل إلى المملكة المتحدة.
واستمع سموه خالل اللقاء من أعضاء الوفد الذي ضم ك ً
ال من الوكيل للشؤون األمنية واالقتصادية وشؤون االلتماسات
بديوان رئيس مجلس الوزراء ،الش��يخ فهد جابر المبارك ،ورئيس األركان العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر،
ووكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام ،ووكيل الحرس الوطني الفريق الركن مهندس هاشم الرفاعي ،ومدير
ع��ام اإلدارة العام��ة لإلطفاء الفريق خال��د المكراد ،ومدير دي��وان معالي نائب رئيس الح��رس الوطني اللواء جمال
محم��د الذي��اب ،إلى ش��رح عن أهداف الزيارة ،والتي كان م��ن أهمها االطالع على أحدث التط��ورات في مجال إدارة
األزمات وتخطيطها لالستجابة الفعالة في حاالت الطوارئ ،إضافة إلى التعاون في مجال تبادل المعلومات ،واكتساب
الخبرات العسكرية واألمنية بين البلدين الصديقين.
وأك� � ��د س� �م ��و رئ� �ي���س م��ج��ل��س ال�� � ��وزراء

وش� ��دد س �م��وه ع �ل��ى أه �م �ي��ة ال �ت��دري��ب ال��دائ��م

لرؤية سمو رئيس ال��وزراء الشيخ جابر المبارك

ث �ق��ة ال��ق��ي��ادة ال �س �ي��اس �ي��ة وال �ح �ك��وم��ة

لمنسوبي المؤسسات العسكرية واألمنية

ً
وانطالقا من توجيهات القيادة
الحمد الصباح،

بما يتمتع ب��ه أب �ن��اء ال�ك��وي��ت م��ن ضباط

وتزويدهم بالخبرات ومواكبة كل التطورات

العليا للحرس الوطني ممثلة في سمو الشيخ

وأف��راد منتسبي الجيش والشرطة والحرس

في المجاالت األمنية والعسكرية والمدنية

سالم العلي الصباح رئيس الحرس الوطني،

الوطني واإلطفاء من قدرات وطاقات أثبتت

في حاالت الطوارئ.

ومعالي الشيخ مشعل االحمد الجابر الصباح

ج��اه��زي �ت �ه��م ال �ت��ام��ة ف��ي م��واج �ه��ة ال �ظ��روف

وف ��ي إط� ��ار س�ل�س�ل��ة ال��م��ش��اورات وال �ل �ق��اءات

ن��ائ��ب رئ �ي��س ال �ح��رس ال��وط �ن��ي ،ب�ح��ث س�ع��ادة

ال �ط��ارئ��ة ال �ت��ي م ��رت ب�ه��ا ال �ب�لاد ومعالجتها

المتبادلة بين الجانبين الكويتي والبريطاني

وكيل الحرس الوطني الفريق الركن مهندس

باقتدار.

ً
وتطبيقا
لدعم التنسيق األمني والعسكري،

هاشم عبدالرزاق الرفاعي ،ومدير ديوان معالي
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سمو الشيخ جابر المبارك:
واثقون مما يتمتع به أبناء الكويت من ضباط وأفراد منتسبي الجيش
والشـرطة والحرس الوطنـي واإلطفاء من قـدرات وطاقات أثبتـت
جاهزيتهم التامة في مواجهة الظروف الطارئـة
ن��ائ��ب رئ �ي��س ال �ح��رس ال��وط �ن��ي ال��ل��واء جمال

وتخطيطها لالستجابة الفعالة ف��ي ح��االت

تفاهم مع وزارة الدفاع البريطانية في مجال

محمد الذياب ضمن وفد أمني رفيع المستوى

ال� �ط ��وارئ ،ودع���م عملية ت �ب��ادل المعلومات

التعاون والتدريب ،وذل��ك خالل حفل التوقيع

التعاون مع المملكة المتحدة في مجاالت

واكتساب الخبرات العالمية.

ع �ل��ى خ �ط��ة ال �ع �م��ل ال�م�ش�ت��رك��ة الج�ت�م��اع��ات

ت� �ب ��ادل ال��خ��ب��رات ف ��ي م��ج��ال إدارة األزم� ��ات

وقد وقع الحرس الوطني خالل الزيارة مذكرة

ال�� � ��دورة ال ��راب� �ع ��ة ع� �ش ��رة الج��ت��م��اع��ات ل�ج�ن��ة

أهم األخبار
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سعادة وكيل الحرس الوطني:
مواكبة كل التطورات في المجاالت األمنية والعسكريـة والمدنيـة في
حاالت الطوارئ
ال��دف��اع في المجموعة التوجيهية الكويتية

الوطني مع نائب مدير منطقة الخليج وإيران

تطبيقا لبنود الوثيقة االستراتيجية للحرس

ال �ب��ري �ط��ان �ي��ة ال �م �ش �ت��رك��ة ال� �ت ��ي ع� �ق ��دت في

في وزارة الدفاع البريطانية جايلز أهيرن.

ً
أوال) التي تهتم بمد
الوطني ( 2020األم���ن

العاصمة البريطانية لندن.

وقال اللواء جمال الذياب إن مذكرة التفاهم

جسور التعاون وتبادل الخبرات مع المؤسسات

وق��ام بتوقيع االتفاقية ال �ل��واء جمال محمد

تهدف إلى االستفادة من الخبرات البريطانية

العسكرية في الدول الشقيقة والصديقة.

الذياب مدير ديوان معالي نائب رئيس الحرس

ف��ي تطوير وت�ق��وي��ة ق ��درات ال �ح��رس الوطني

وأض ��اف ال �ل��واء ال��ذي��اب أن ال�م��ذك��رة ستسمح
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اللواء جمال الذياب:
مذكرة التفاهم تهدف إلى االستفادة من الخبرات البريطانية في تطوير
وتقوية قدرات الحرس الوطني

للجانبين ب�ت�ب��ادل إق��ام��ة ال� ��دورات وال�ت�م��اري��ن

 -ادن�ب��ره ،حيث اطلع على اإلج ��راءات االداري��ة

بمعالجة الخلل وأساليب العمل واألنظمة

العسكرية واالستشارات التخصصية وتبادل

المعمول بها وتبادل الخبرات في المجاالت

المستخدمة لتحقيق أك��ب��ر ق��در ممكن من

المعلومات.

األمنية والمدنية خاصة في مجال التدريب،

تقليل الخسائر.

وشملت جولة ال��وف��د ف��ي أسكتلندا  -أدنبره

كما تفقد ع� ً
�ددا من اإلدارات المعاونة لمقر

كما تم عرض إيجاز عن كلية تخطيط الطوارئ

زي � ��ارة ال� �ل ��واء  51م� �ش ��اة ،ح �ي��ث اس �ت �م��ع إل��ى

القيادة ،وغرفة اتخاذ القرار ،وغرف العمليات

حيث ت�ع��رف على دوره ��ا ف��ي إدارة ال�ط��وارئ

إيجاز عن دوره اإلداري والميداني اإلقليمي

المحلية ،والفرعية في حاالت الطوارئ.

واألزم� � � ��ات واس� �ت� �م ��راري ��ة األع� �م���ال واإلدارة

ال � �م � �س� ��ؤول ع� ��ن ج��م��ي��ع وح� � � ��دات ال��ع��ام��ل��ة

ك��م��ا تضمنت ل���ق���اءات ال��وف��د ف��ي العاصمة

اإللكترونية والتدريب على كيفية االج��راءات

واالحتياط المتمركزة في أدنبره ويساهم في

ال���ب���ري���ط���ان���ي���ة ل�����ن�����دن ،زي���������ارة ل���ج���ن���ة األم�����ن

بتقليل الخسائر العامة وتقديم االستشارات،

الدعم والتدريب واألمور اإلدارية واللوجستية

واالس���ت���خ���ب���ارات واالل���ت���ق���اء ب��أم��ي��ن س���ر لجنة

وي�ض��م المركز خ�ب��راء ف��ي األزم ��ات وال �ك��وارث

وتقديم االسناد العسكري واألمني في حال

ال�������ط�������وارئ ال���م���خ���ت���ص���ة ب���ت���ق���دي���م ال���ح���ل���ول

ويعملون عن كثب مع المنظمات المختلفة

طلبت وزارة الداخلية البريطانية ذلك.

واألبحاث ،حيث استمع الوفد إلى إيجاز عن

ويقدمون الخدمات للقطاعين العام والخاص

كما زار ال��وف��د مقر ق �ي��ادة ش��رط��ة أسكتلندا

اإلجراءات الوقائية المتخذة والتدخل السريع

في المملكة المتحدة وأنحاء العالم.
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ّ
وق��ع الح��رس الوطني مع الهيئ��ة العامة للمعلومات المدني��ة مذكرة تفاهم بحضور كل من س��عادة وكيل
الحرس الوطني الفريق الركن مهندس هاش��م عبدالرزاق الرفاعي ،والمدير العام للهيئة العامة للمعلومات
المدنية مس��اعد حمود العسعوس��ي بشأن إنشاء وتشغيل البنية التحتية للمفتاح العام ومنح صالحية قراءة الشهادة
الرقمية للحرس الوطني ،وذلك للقيام بالتصديق اإللكتروني على مراسالت الحرس الوطني.

بهدف تعزيز الربط اإللكتروني بين المؤسسات الحكومية في كافة المجاالت

مذكرة تفاهم بين الحرس الوطني والهيئة العامة
للمعلومات المدنية
ونق ��ل س ��عادة وكيل الح ��رس الوطن ��ي إل ��ى المدير الع ��ام للهيئة

المجاالت.

تحي ��ات القي ��ادة العلي ��ا للحرس الوطن ��ي ،مؤك � ً
�دا أن توقيع مذكرة

وأض ��اف أن توقي ��ع االتفاقي ��ة يأتي ضمن أعمال مش ��روع مكتب بال أوراق

ً
وانطالقا م ��ن أهداف
التفاه ��م ج ��اء بتوجيه ��ات القي ��ادة الكريم ��ة،

وتعتب ��ر م ��ن بن ��وده وركائزه االساس ��ية ،والذي يس ��عى الح ��رس الوطني

ً
أوال) بتعزيز التعاون
الخطة االستراتيجية للحرس الوطني ( 2020األمن

م ��ن خالل ��ه إل ��ى اس ��تخدام التكنولوجي ��ا الحديث ��ة ف ��ي كاف ��ة معامالت ��ه

مع وزارات ومؤسسات الدولة.

واالستغناء عن األوراق وفق خطة مرسومة.

وأوضح أن المذكرة تعك ��س اهتمام الحرس الوطني بمواكبة توجهات

حض ��ر التوقي ��ع م ��ن الح ��رس الوطن ��ي المع ��اون للش ��ؤون المالي ��ة وإدارة

الدولة في تعزيز الربط اإللكتروني بين المؤسسات الحكومية في كافة

الموارد العميد رياض محمد طواري ،وعدد من ضباط الحرس الوطني.
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استقبل س��عادة وكيل الحرس الوطني الفريق الركن مهندس هاشم عبدالرزاق الرفاعي عدد ًا من الداعمين
للمشروع التوعوي في الحرس الوطني (واعي) ،وعدد ًا من العاملين في قطاعات وزارة اإلعالم.

يكرم الداعمين
الحرس الوطني ّ
لمشروع «واعي» وعدد ًا من قطاعات وزارة اإلعالم
وثمن وكيل الحرس الوطني حرص المكرمين

وق��ال إن اإلع�لام الكويتي نموذج لإلعالم الهادف

األه��داف االستراتيجية « 2020األمن أوال» ،التي

على إظهار الوجه المشرف للحرس الوطني

ال�م�س�ت�ن�ي��ر ال� ��ذي ي �س��اه��م ف��ي ع�م�ل�ي��ة ال�ت�ن�م�ي��ة من

ت �ك��رس دع ��م ال��م��ب��ادرات اإلي �ج��اب �ي��ة ف��ي المجتمع

بتغطية أنشطته في خدمة الوطن ،وتعاونهم

خالل تسليطه الضوء على الطاقات اإليجابية في

الكويتي.

المثمر مع مديرية التوجيه المعنوي إلنجاح مشروع

المجتمع وإبرازه لجهود وإبداعات السواعد الكويتية

حضر التكريم مدير مديرية التوجيه المعنوي في

«واع � ��ي» وت�غ�ط�ي��ة أن�ش�ط��ة ك��اف��ة ال �ق �ط��اع��ات في

ً
مشيرا إلى أن تكريم الداعمين
بمختلف المجاالت،

الحرس الوطني العقيد الركن عبداهلل صالح نزال

الحرس الوطني وإبراز دوره المجتمعي.

لمشروع «واع ��ي» واإلع�لام�ي�ي��ن ينسجم م��ع وثيقة

وعدد من ضباط الحرس الوطني.

30
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تحت رعاية معالي الش��يخ مش��عل األحمد الجابر الصباح نائب رئيس الحرس الوطني ،وبحضور س��عادة وكيل
الحرس الوطني الفريق الركن مهندس هاشم عبدالرزاق الرفاعي أقام معهد تدريب قوات الحرس الوطني
في قاعة الش��هداء بمعس��كر الصمود حفل تخري��ج دورة الطلبة الضباط االختص��اص ،ودورة الطلبة الضباط األطباء،
ودورة الوكالء المرشحين إلى رتبة مالزم ،ودورة الرقباء األوائل االختصاص.

خالل تخريج دورات الضباط االختصاص واألطباء والوكالء والرقباء األوائل

وكيل الحرس الوطني:
الوفاء بالقسم والعطاء من أجل الوطن
وه �ن��أ س �ع��ادة وك �ي��ل ال �ح��رس الوطني

بالعناصر البشرية المتمتعة بالخبرة والكفاءة

المرموق ��ة ،آم�ل�ا أن يش ��كل الخريج ��ون طاق ��ة

خ��ري �ج��ي ال� � ��دورات األرب� ��ع ون �ق��ل إليهم

والجديرة بأداء مهامها وواجباتها على أكمل

ّ
متجددة تمد المؤسس ��ة بخب ��رات متميزة تدعم

تحيات سمو الشيخ سالم العلي الصباح

وجه.

مس ��يرة الح ��رس الوطن ��ي على طريق الش ��رف

رئ��ي��س ال� �ح ��رس ال ��وط� �ن ��ي ،وم��ع��ال��ي ال�ش�ي��خ

وأوض ��ح أن الح ��رس الوطن ��ي يواص ��ل تأهي ��ل

والتضحية وبذل الغال ��ي والنفيس في حماية

م�ش�ع��ل األح �م��د ال �ج��اب��ر ال �ص �ب��اح ن��ائ��ب رئيس

دفعات جدي ��دة وتدريبها وفق مناهج تعليمية

الوطن.

الحرس الوطني ،وأك��د أهمية دورات ضباط

ً
جاهدا من خالل وثيقة
يعمل الحرس الوطني

وطال ��ب خريج ��ي ال ��دورات بالوف ��اء بقس ��مهم

االختصاص واألطباء وضباط الصف وغيرها

األه ��داف االس ��تراتيجية ( 2020األم ��ن أوال)

وب ��ذل اقص ��ى ما لديه ��م كأعض ��اء فاعلين في

ف ��ي ت��وف �ي��ر ال �ت �خ �ص �ص��ات ال �م �ط �ل��وب��ة لتلبية

أن تك ��ون مواكبة ألح ��دث العل ��وم والتدريبات

ً
نموذجا
مؤسسة نريد لها أن تبقى على الدوام

احتياجات وح��دات الحرس الوطني وتزويدها

العس ��كرية

المتبع ��ة

ف ��ي

المؤسس ��ات

ً
مشرفا في العطاء من أجل الوطن.
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بتوجيه��ات من القيادة العليا للحرس الوطني ممثلة في س��مو الش��يخ س��الم العلي الصب��اح رئيس الحرس
الوطني ،ومعالي الش��يخ مشعل األحمد الجابر الصباح نائب رئيس الحرس الوطني ،ق ّلد سعادة وكيل الحرس
الوطني الفريق الركن مهندس هاشم عبدالرزاق الرفاعي ،الرقيب أول منصور عقلة طرقي رتبته الجديدة في ترقية
استثنائية كما تم منحه شارة الرامي ،تقدير ًا لتميزه وتحقيقه العديد من اإلنجازات في البطوالت المحلية والدولية.

ترقية استثنائية للرامي منصور طرقي
وأشاد الفريق الركن مهندس هاشم

الوطني في المحافل المحلية والدولية،

جدي���ر بالذكر ان الرقي���ب أول منصور طرقي

ال��رف��اع��ي ب���اإلن���ج���ازات ال��ت��ي حققها

داع����ي� ً���ا م��ن��ت��س��ب��ي ال���ح���رس ال���وط���ن���ي إل��ى

حق���ق العدي���د م���ن اإلنج���ازات م���ن أهمه���ا

ال��رق��ي��ب أول م��ن��ص��ور ط��رق��ي وال��ت��ي

ب���ذل ال��ج��ه��ود لتحقيق ال��ت��م��ي��ز ف���ي ك��اف��ة

الميدالي���ة الذهبي���ة ف���ي رماية «الس���كيت»

المجاالت.

في دورة األلعاب اآلسيوية .2018

ساهمت ف��ي رف��ع اس��م ال��ك��وي��ت وال��ح��رس
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أهم األخبار

تحت رعاية س��مو الش��يخ س��الم العلي الصباح رئيس الحرس الوطني وبحضور سعادة وكيل الحرس الوطني
الفري��ق الركن مهندس هاش��م عبدالرزاق الرفاعي ،اختتمت المس��ابقة األولى لحف��ظ القرآن الكريم التي
نظمتها مديرية التوجيه المعنوي لمنتسبي الحرس الوطني ،والتي تأتي تطبيق ًا ألهداف الوثيقة االستراتيجية للحرس
الوطني  ( 2020األمن أو ًال).

تكريم الفائزين
في المسابقة األولى للقران الكريم
في الحرس الوطني
وك ��رّ م س�ع��ادة وك�ي��ل ال�ح��رس الوطني

وش��دد على أن ال�ح��رس الوطني يوفر كافة

ح�ض��ر ال�ت�ك��ري��م رئ �ي��س ف��رع ال �ع�لاق��ات العامة

الفائزين بالمراكز الثالثة األول��ى ،وهم

ال��وس��ائ��ل ل��دع��م م�ن�ت�س�ب�ي��ه ال �م �ت �ف��وق �ي��ن في

ب�م��دي��ري��ة ال�ت��وج�ي��ه ال�م�ع�ن��وي ال�ع�ق�ي��د دك�ت��ور

ال �ع �ق �ي��د رك� ��ن م �ه �ن��دس س��ام��ي سعد

ك��اف��ة ال �م �ج��االت ل�ي�ش��ارك��وا ف��ي المسابقات

ج��دع��ان ف��اض��ل ج��دع��ان ،ورئ �ي��س ف��رع التوعية

المختلفة ،ويحققوا المراكز المتقدمة.

واإلرشاد المقدم بدر سعد رويشد.

محمد ،والمالزم أول مهندس عبداهلل طارق
يوسف ،والنقيب جراح سعود الحميدي.
ون��ق��ل وك��ي��ل ال� �ح ��رس ال��وط �ن��ي للمكرمين
تهاني ال�ق�ي��ادة العليا ف��ي ال�ح��رس الوطني،
وأشاد بالمستوى الطيب الذي قدمه منتسبو
ال �ح��رس ال��وط�ن��ي ف��ي المسابقة ،م��ؤك� ً
�دا أن
االعتناء بكتاب اهلل عز وجل وحفظه وتدارسه
عامل أساسي في تكوين شخصية اإلنسان
ً
عموما ،والشخصية العسكرية بصورة خاصة.
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عقد المعاون للعمليات والتدريب في الحرس الوطني اللواء الركن فالح ش��جاع فالح اجتماع ًا تنس��يقي ًا مع ممثلي
وزارة الداخلية لبحث التنس��يق حول كيفية تلقى البالغات في المنشآت النفطية في المنطقة الوسطى التي تولى
الحرس الوطني تأمينها مؤخر ًا.

المعاون للعمليات والتدريب بحث التنسيق األمني
بين وزارة الداخلية والحرس الوطني
وقال اللواء الركن فالح شجاع إن االجتماع تناول االستفادة

الوطني ( 2020األمن أوال).

م���ن خب���رات وزارة الداخلي���ة ومعرف���ة اإلج���راءات الصحيح���ة

حض���ر االجتماع قائد الحماية والتعزيز في الحرس الوطني العميد

والمتبع���ة ف���ي ح���ال ورود بالغ���ات أو ح���دوث ح���االت طوارئ

الرك���ن حمد س���الم أحمد ،وم���ن وزارة الداخلية مدي���ر إدارة الحماية

في المنطقة الوس���طى ،بهدف تحقيق التكامل مع المؤسس���ات

النفطي���ة العقيد أحمد مس���اعد المحمود ،وع���ددا من ضباط وزارة

األمني���ة ف���ي البالد ،وف���ق ما أقرت���ه الوثيقة االس���تراتيجية للحرس

الداخلية والحرس الوطني.

تحقيــق

34

تـمــريــن « CPXنـصــر »17

دعـمالعمـلالمشـتـركمـعجهـات
برعاية معالي الش��يخ مش��عل األحمد الجاب��ر الصباح نائب رئيس الح��رس الوطني ،وحضور س��عادة وكيل الحرس
الوطني الفريق الركن مهندس هاش��م عبدالرزاق الرفاعي أقيم في معس��كر س��مو الشيخ سالم العلي الصباح
فعاليات تمرين مراكز قيادة الحرس الوطني « Cpxنصر  »17بمشاركة وزارتي الدفاع والداخلية واإلدارة العامة لإلطفاء
وعش��ر جه��ات حكومية أخرى في دولة الكوي��ت ووفود من أمريكا وبريطاني��ا وفيتنام والصين واألردن وتركيا وفرنس��ا
وإيطاليا.

تحقيق النقيب /عبدالعزيز طاهر ريـس:
والنقيب /عبدالعزيز أحمد صالح:

وكيل الحرس الوطني:
تنس��يق الجهود وتنمية قنوات
االتص��ال وتطوير الق��درات في

تبادل الخبرات والمعلومات
ونق���ل الفري���ق الرفاع���ي إل���ى المش���اركين ف���ي التمري���ن

تنفيذ المهام بكفاءة عالية

ً
مشيدا بمشاركة
تحيات القيادة العليا للحرس الوطني،

الجه���ات المش���اركة والتدري���ب عل���ى مواجه���ة األزم���ات

الوف���ود م���ن داخ���ل وخ���ارج الكوي���ت مم���ا يث���ري فعاليات

وح���االت الط���وارئ مث���ل األح���داث الت���ي مرت به���ا دولة

التمري���ن ويحق���ق أهداف���ه م���ن خ�ل�ال تب���ادل الخب���رات

الكويت خالل موسم األمطار ،وذلك عبر تنسيق الجهود

والمعلومات.

وتنمي���ة قن���وات االتص���ال وتطوي���ر الق���درات ف���ي تنفي���ذ

وأك���د أن التمري���ن يهدف إلى دعم العمل المش���ترك بين

المهام بكفاءة عالية.
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الـدولـة في مـواجـهـة األزمــات
رئيس األركان العامة للجيش:
التع��اون بي��ن الجي��ش والحرس
الوطن��ي يس��اهم ف��ي تعزي��ز
الجهود العسكرية لحفظ أمن
واستقرار الوطن

مشاركة المؤسسات العسكرية والمدنية

الل���واء الركن فالح ش���جاع فال���ح نجاح التمري���ن في تحقيق

كم���ا قام س���عادة رئيس األركان العام���ة للجيش الكويتي

أهدافه الس���يما في تكريس التعاون والتنسيق مع أجهزة

الفري���ق الرك���ن محمد خال���د الخضر بزيارة إل���ى تمرين مراكز

ً
مش���ددا على أهميته في رفع االس���تعداد القتالي
الدولة،

قي���ادة الح���رس الوطن���ي « Cpxنص���ر  »17حي���ث كان ف���ي

وإكساب القادة أساليب حل المعاضل وإدارة األزمات على

اس���تقباله س���عادة وكي���ل الح���رس الوطني الفري���ق الركن

ً
تماشيا مع الخطة االستراتيجية
اختالفها بخبرة واحتراف،

مهندس هاشم عبدالرزاق الرفاعي.

للح���رس الوطن���ي « 2020األمن أوال» الت���ي تولي التدريب

وتفق���د س���عادة رئي���س األركان الوف���ود المش���اركة ف���ي

والتأهيل أهمية قصوى.

التمري���ن واس���تمع إلى إيج���از عن خط���ة التمري���ن والمراحل
المنج���زة ،كم���ا ق���ام بجول���ة ف���ي المي���دان التش���بيهي ف���ي

تعاون بين الكويت وتركيا

معسكر سمو الشيخ سالم العلي وأثنى على استعدادات

من جانبه ،أعرب العميد علي إحسان ارسوي قائد وحدة

وتجهيزات الحرس الوطني إلنجاح فعاليات التمرين.

العملي���ات الخاص���ة ورئي���س الوف���د الترك���ي المش���ارك

وأش���اد سعادته بالمش���اركة الواسعة من قبل المؤسسات

ف���ي تمري���ن مراكز القي���ادة  – CPXنصر  17عن س���عادته

العس���كرية والمدنية في دول���ة الكويت والوفود من الدول

بالمش���اركة ف���ي التمري���ن الناج���ح ،معتب���را ان���ه فرص���ة

الش���قيقة والصديق���ة مم���ا يث���ري فعاليات التمري���ن ويحقق

لزي���ادة التعاون بي���ن تركيا والكوي���ت لمواجهة األخطار

أهدافه من خالل تبادل الخبرات وصقل المهارات ،مبينا أن

المحدقة على الساحة الدولية وفي مقدمتها اإلرهاب،

التع���اون بين الجي���ش والحرس الوطني يس���اهم في تعزيز

مؤك���دا عل���ى اهمي���ة التع���اون الداخل���ي والخارجي في

الجهود العسكرية لحفظ أمن واستقرار الوطن.

مواجه���ة تل���ك التهدي���دات ،وعب���ر ع���ن أمل���ه ف���ي زي���ادة
التع���اون مس���تقبال بي���ن الجندرم���ا التركي���ة والح���رس

التعاون والتنسيق مع أجهزة الدولة
ب���دوره ،أك���د مدي���ر التمري���ن المع���اون للعملي���ات والتدري���ب

الوطن���ي ،واس���تعدادهم لتب���ادل خبراته���م م���ع الحرس
الوطني في مواجهة اإلرهاب وكافة مجاالت التعاون

تحقيــق
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المعاون للعمليات والتدريب:

قائد وحدة العمليات الخاصة ورئيس الوفد التركي:

التمرين نجح في تحقيق أهدافه

ف��رص��ة ل��زي��ادة ال��ت��ع��اون بين

الس��ي��م��ا ت��ك��ري��س ال��ت��ع��اون

الكـويـت وتـركـيـا لـمـواجـهـة

والتنسيق مع أجهزة الدولة

األخطار المحدقـة على الساحة
الدوليـة

االخرى ،منهيا حديثة بشكر الحرس الوطني على كرم
الضيافة.

نزال ،وأجرت معه الحوار التالي:
ما تقييمك لتمرين مراكز القيادة  – CPXنصر 17؟
ف���ي البداي���ة نحم���د اهلل عز وجل عل���ى نجاح تمري���ن نصر 17

تمرين مغاير للنسخ السابقة

ً
مغاي���را للنس���خ الس���ابقة من���ه ،فللم���رة االول���ى
ال���ذي يع���د

وخالل التمرين التقت مجلة الحرس الوطني بمدير مديرية

تش���ارك معن���ا جه���ات مدنية م���ن الدولة ،حيث حض���روا إلى

العمليات في الحرس الوطني العقيد الركن عادل غازي

مراك���ز القي���ادة ومراك���ز العملي���ات ،وش���اهدوا كي���ف يت���م
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مدير مديرية العمليات:
التمري��ن أثب��ت نجاح��ه بفض��ل
توجيهات القيادة والمشاركة
الكبيرة من الجهات العسكرية
والمدنية

التعام���ل م���ع المعاض���ل المختلفة أثن���اء عمليات اإلس���ناد،

تح���رص القي���ادة العلي���ا للح���رس الوطن���ي على التوس���ع

وكان اله���دف م���ن إش���راك الجه���ات المدني���ة ه���و تطبي���ق

ف���ي خط���ة التع���اون بي���ن الح���رس الوطن���ي والجه���ات

بنود الوثيقة االس���تراتيجية للحرس الوطني ( 2020األمن

العس���كرية الش���قيقة والصديقة بهدف تبادل الخبرات،

أوال) التي تولي التوس���ع في إس���ناد جه���ات الدولة أهمية

فكان���ت دعوة الدول الصديق���ة التي تجمعنا مع بعضها

ً
ً
كبيرا من الجهات المدنية ،منها
عددا
كبيرة ،ولذلك دعونا

اتفاقي���ات تع���اون وتفاه���م ،باإلضاف���ة إل���ى الجه���ات

م���ا يجمعن���ا معه���ا بروتوكوالت تع���اون ،وبعضه���ا ال يوجد

ً
أيض���ا
المحلي���ة العس���كرية والمدني���ة والت���ي تربطن���ا

معه���ا بروتوك���والت تعاون ،وتم���ت دعوتها لتقدي���م الدعم

ببعضه���ا بروتوك���والت ومذك���رات تفاه���م تخ���دم خطط

لها مع إمكانية توقيع بروتوكوالت تعاون في المستقبل،

عمليات الحرس الوطني.

وق���د أش���اد جميع المش���اركين بالتنظي���م والتنفي���ذ المتميز
للتمرين.

ما هي أهم المعضالت التي تطرق لها التمرين؟
اشتمل التمرين على معضالت مختلفة من بينها ،خروج

ما هو الجديد في تمرين نصر  17هذا العام؟

طواق���م فني���ة لمس���اندة وزارة الكهرب���اء والم���اء ،ووزارة

ه���ذا الع���ام كان هن���اك تواص���ل مباش���ر م���ع ديوان س���يدي

التج���ارة والصناع���ة وبالفع���ل تم خ���روج األطق���م الفنية

معال���ي نائ���ب رئي���س الح���رس الوطن���ي م���ن خ�ل�ال الب���ث

إل���ى جمعية جابر العلي وتنفيذ تمرين فعلي عن إضراب

المباش���ر ،وقام معاليه بإعطاء توجيهاته التي كان لها أثر

عم���ال وزارة التج���ارة والصناع���ة ،وقي���ام االطق���م الفنية

كبي���ر في التنفيذ الناج���ح للتمرين ،وأثبت���ت اهتمام القيادة

بتوزيع التموين حس���ب الخطة الموضوعة لذلك ،وكذلك

الكريمة بمش���اركة المنتس���بين ف���ي التمري���ن ،وأيضا كانت

خروج مهندس���ي الح���رس الوطني إل���ى وزارة الكهرباء

هن���اك زي���ارات م���ن المس���ؤولين العس���كريين ف���ي الب�ل�اد،

والم���اء للتعامل م���ع المعضلة الموجودة وفق س���يناريو

مث���ل س���عادة رئي���س أركان الجي���ش ال���ذي أش���اد بالتط���ور

التمرين.

الملح���وظ ف���ي التمري���ن ،كما ركزن���ا على اإلس���ناد اإلداري
والخطط المش���تركة إلس���ناد أجهزة الدول���ة ،وكذلك كان

ما هي رؤيتكم لتطوير التمرين في األعوام القادمة؟

هن���اك اهتمام كبير بالتغطية اإلعالمية من خالل وس���ائل

سوف يتم العمل على زيادة التعاون مع الجهات المدنية

اإلع�ل�ام المختلف���ة ،لتس���ليط الض���وء عل���ى الجه���ود الت���ي

م���ن خ�ل�ال تش���كيل ف���رق تع���اون والتع���رف عل���ى خط���ط

يقوم بها رجال العمليات في الحرس الوطني.

الطوارئ الخاصة بهم ،وفي ضوئه سيتم وضع المعاضل
خ�ل�ال س���يناريو التمري���ن وتعري���ف الضب���اط بالت���درج ف���ي

شهد تمرين نصر  17مشاركة عدد من الدول الشقيقة
والصديقة ..ففي إي إطار كانت مشاركتهم؟

خط���ط طوارئ الجهات المدنية قبل االس���تعانة بالحرس
الوطني.

لــقــــــاء
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المعاون للشؤون المالية وإدارة الموارد:

شحذ الهمم
إلبقاء سمعة الحرس الوطني
بأعلى المراتب

أجرى اللقاء النقيب /مشعل خالد الحميدي:

كش��ف المعاون للشؤون المالية وإدارة الموارد في الحرس الوطني العميد رياض محمد طواري
أن «م��ن أه��م توصي��ات وتوجيهات القي��ادة العليا العمل بمس��طرة واحدة مع كافة الش��رائح
س��واء على مس��توى الش��ركات أو األفراد ،ووضع القس��م الذي أقس��مناه نصب أعيننا ،ومصلحة وسمعة
الحرس الوطني غايتنا وهدفنا» ،مشددا على «شحذ همم العاملين إلبقاء سمعة الحرس الوطني بأعلى
المراتب».
وأكد العميد رياض طواري في لقاء مع مجلة الحرس الوطني ،الحرص

جمي ��ع متطلباتهم ،ألنه ��م النواة واألس ��اس لقوة وديموم ��ة إنجازات

على إرضاء العنصر البشري وصقل خبراتهم «ألنهم النواة واألساس

الحرس الوطني.

لقوة وديمومة إنجازات الحرس الوطني».

وبالتالي تتمثل الخطة في تحقيق األه��داف االستراتيجية ،وصقل

ً
ضاربا المثل بوضع
وش��دد على إنجاز المعامالت بكل سهولة ويسر،
أج�ه��زة ش�ه��ادة ال��رات��ب ف��ي ك��اف��ة معسكرات ال�ح��رس الوطني وأف��رع
ً
قادرا على استخراجها دون
جمعية الحرس الوطني ،حيث بات المنتسب
الحاجة لمغادرة عمله.
والمزيد من التفاصيل في السطور التالية:
في البداية نرحب بكم في مجلة الحرس الوطني ،ون��ود إطالعنا
على خطة تطوير الوحدات التابعة لقيادتكم؟

العناصر البشرية من خالل تحفيزهم وغرس الوالء واالنتماء للحرس
الوطني.
م��اذا عن التنسيق بين الوحدات التابعة للمعاون للشؤون المالية
وإدارة الموارد وأجهزة الدولة المختلفة؟
التنس ��يق بين الوحدات التابعة ومؤسس ��ات الدولة متشعب وذو طابع
اختصاص  ،وعلى س ��بيل المثال ال الحصر فإن مديرية القوى البش ��رية
ه ��ي المعني ��ة بالمخاطبات والتنس ��يق م ��ع جهات الدول ��ة فيما يخص

كل مديرية تعمل في اإلطار العام للخطة االستراتيجية  ،2020بروح

التعيين ��ات ونهاية الخدمة ،وكذلك الش ��ؤون المالية مرتبطة مباش ��رة

الفري ��ق الواح ��د ،م ��ع إرض ��اء منتس ��بي الوح ��دات ،إذ نحرص عل ��ى تلبية

م ��ع وزارة المالي ��ة ،ومديري ��ة نظ ��م المعلوم ��ات ه ��ي ناف ��ذة الح ��رس

القعدة  1440هـ
ذو – رجب
 2019م
 2019م –
 20مار�س
ال�سنةيوليو
ال�سنة 20
العدد 67
العدد 68
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العميد رياض طواري:
نحرص على تلبية جميع طلبات منتسبي الحرس الوطني ألنهم النواة ألي إنجاز
الوطن ��ي اإللكتروني ��ة أم ��ام كافة جه ��ات الدولة ،أما مديري ��ة التجهيز

يشحذ همم العاملين إلبقاء سمعة الحرس الوطني بأعلى المراتب.

والعق ��ود فه ��ي المعنية بالعقود وما يصاحبها م ��ن موافقات الجهاز

ومن أه ��م توصيات وتوجيهات القيادة العليا العمل بمس ��طرة واحدة

المرك ��زي للمناقص ��ات ودي ��وان المحاس ��بة والفت ��وى والتش ��ريع وكل

م ��ع كافة الش ��رائح س ��واء على مس ��توى الش ��ركات أو األف ��راد ،ووضع

مديري ��ة تتمت ��ع بكف ��اءة المديري ��ن والعاملي ��ن فيه ��ا ،مم ��ا يكف ��ل دقة

القس ��م ال ��ذي أقس ��مناه نص ��ب أعينن ��ا ،ومصلح ��ة وس ��معة الح ��رس

التنفيذ وسرعة اإلنجاز.

الوطني غايتنا وهدفنا ،وهكذا استمرت سمعة الحرس الوطني أمام

تتسم الوحدات التابعة للشؤون المالية واإلداري��ة بطبيعة العمل

الجه ��ات الرقابي ��ة في الدولة ،بل إن العديد م ��ن المالحظات اإلجرائية

المرتبطة بالتعامل مع الجمهور سواء من منتسبي الحرس الوطني أو

يت ��م إزالتها عند مناقش ��ة الحس ��اب الختامي مع لجن ��ة الميزانيات في

غيرهم  ،فهل هناك آلية معينة الختيار منتسبي هذه الوحدات؟

مجلس األمة.

ينبغي التأكيد أنه ال يتم قبول أشخاص غير الئقين في الحرس الوطني،

حققت األن �ظ �م��ة ال�م��ال�ي��ة واإلداري� � ��ة ال�م�ع�م��ول ب�ه��ا ف��ي ال�ح��رس

فالتعام ��ل مع الجمه ��ور واألمور المالية يحتاج إل ��ى بعض التوجيهات

الوطني طفرة انعكست على الخدمات المقدمة لمنتسبي الحرس

والتش ��ديد على المنتسبين بالتسهيل وليس تصعيب األمور واألعمال،

الوطني وغيرهم ،فهل هناك خطة مستقبلية لتطوير هذه الخدمات؟

فنحن موجودون في هذه اإلدارات لتقديم المساعدة للجميع.

األن �ظ �م��ة ال �م��ال �ي��ة م �ت �غ �ي��رة ب�ت�غ�ي��ر ال� �ظ ��روف ال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ة ،وه ��ذا

وم��ن ضمن األم ��ور ال�ت��ي سعدنا بتطبيقها أن ال�ق�ي��ادة ب�ت�ع��اون مع

األم��ر يعتبر ت�ح��دي� ً�ا بالنسبة للعاملين ،وع�ل��ى رأس �ه��م م��دي��ري��ة نظم

المديريات اقترحت وضع أجهزة شهادة الراتب في كافة معسكرات

المعلومات التي حققت المركز األول في نظام الحوكمة متفوقة

الحرس الوطني والجمعية ،وب��ات المنتسب ق��ادرا على استخراجها

على كافة القطاعات الحكومية في الدولة لسنة ،2018فهي تعد

دون الحاجة لمغادرة عمله مما يوفر الجهد والوقت.

«المايسترو» أو الموجه للقطاعات التابعة للقيادة باستخدام أفضل

يحظى ال�ح��رس الوطني بسمعة طيبة ف��ي تعاونه م��ع الجهات

البرامج المواكبة للتطور التكنولوجي ،وقريبا تنطلق باكورة العمل

الرقابية والتزامه بأنظمة الدولة المالية والمحاسبية  ،فما هي أهم

المشترك ممثلة في مشروع «مكتب بال أوراق» الذي سيتم من خالله

اإلنجازات التي تحققت في هذا الصدد؟

االستغناء عن األوراق والمراسالت واالقتصار على التعامل بوسائل

بفض ��ل اهلل أوال ،ث ��م بحرص من القي ��ادة العليا للح ��رس الوطني لم تكن
ه ��ذه الس ��معة ولي ��دة اللحظ ��ة أو مج ��رد مجه ��ود ف ��ردي ،بل ثم ��رة عمل

التواصل سواء عبر أجهزة الكمبيوتر أو األجهزة المحمولة.
كلمة تختمون بها هذا اللقاء؟

مؤسس ��ي وتراك ��م خب ��رات الق ��ادة الذي ��ن تعاقب ��وا عل ��ى قيادة الش ��ؤون

ندعو الجميع إلى العمل بروح الفريق الواحد ،ألن النجاح ال يتحقق

المالية وإدارة الموارد ،مما ّ
مكن الحرس الوطني من إحراز المركز األول

إال بالتعاون ،ونرجو من اهلل سبحانه وتعالى أن يحفظ بلدنا من كل

في الش ��فافية على مس ��توى الدولة لثالث س ��نوات متتالي ��ة ،األمر الذي

مكروه وسوء.
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استشهد بمقولة معالي النائب «شراء المعدات سهل ولكن التحدي في
إعداد الكوادر البشرية»

أجرى اللقاء المقدم /رائد محمد نايف:

آمر جناح الطيران :
نستعد لوصول طائرات
الحرس الوطني
في نهاية 2020
أجرى اللقاء النقيب /بدر سعود شالش:

أعل��ن آم��ر جناح الطيران العقيد مهن��دس محمد عبدالعزيز علي أن وصول طائرات الحرس الوطني س��يكون في
أغسطس  ،2020واصفا المشروع بأنه «ضخم وال يتوقف على الطائرات فقط».
واستشهد بمقولة معالي نائب رئيس الحرس الوطني «ان شراء المعدة امر سهل ولكن التحدي في إعداد الكوادر القادرة
عل��ى التعام��ل مع المعدات» ،ليؤكد الجهود الكبيرة في إعداد الكوادر البش��رية للمش��روع على مس��توى وظائف «الطيار
والمهندس والفني» ،حيث تم إلحاق افضل العناصر البشرية بأعرق وأفضل األكاديميات للدراسة ونيل الخبرة العملية.
وأوض��ح آمر جناح الطيران أن مهمة وحدة الطيران تتمثل في نقل القوات ،والبحث واالنقاذ ،واإلخالء الطبي ،مش��يرا
إلى أن استخدام الطراز ذاته لطائرات وزارة الدفاع يخلق التكامل اللوجيستي حيث توحيد قطع الغيار وأعمال الصيانة،
باإلضافة إلى العمل في منظومة تدريبية واحدة.
وح��ول البني��ة التحتية يضي��ف العقيد مهندس محمد عبدالعزيز :س��افرنا إلى فرنس��ا واطلعنا على القواع��د الجوية هناك
وحصرنا المميزات والعيوب لجميع القواعد الجوية ،ثم اجتمعنا مع ش��ركة استش��ارية وصممنا بنية تحتية مناسبة الستقبال
أكبر طائرة عمودية في الكويت.
واعتب��ر أن الق��وة الجوية في الجيش الكويتي هي «األخ األكبر الموجه لنا» لما لهم من خبرة وباع طويل في مجال
الطيران« ،لذلك هناك تواصل مفتوح ومباشر بيننا ،ويتم استشارتهم في كل خطوة».
آمر جناح الطيران يكشف عن المزيد في ثنايا هذا الحوار الذي أجرته معه مجلة الحرس الوطني:
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ب �ص �ف �ت��ك آم� ��ر ج��ن��اح ال� �ط� �ي ��ران في
ال �ح��رس ال��وط�ن��ي وم��دي��ر ال �م �ش��روع ،نود
م �ن �ك��م م �ع��رف��ة أه� ��م اإلج� � � ��راءات ال �ت��ي
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.............................................................................................

إلحاق أفضل العناصر البشرية بأعرق األكاديميات
للدراسة ونيل الخبرة العملية

ت��م ات �ب��اع �ه��ا ،إلدخ� ��ال س�ل�اح ال �ط �ي��ران ضمن

...............................................................................................

ك��ان��ت ال �ب��داي��ة خ�ل�ال زي� ��ارة س �ي��دي حضرة

فريق عمل بأسرع وقت ممكن للبدء بإجراءات

ً
مستشارا في الحرس الوطني كانت البداية
–

ص��اح��ب ال �س �م��و أم �ي��ر ال��ب�ل�اد ال �م �ف��دى ال�ق��ائ��د

التأسيس لهذا المشروع الحيوي الهام ،وفي

م��ع ت�ح��دي��د ال �ه��دف وال�م�ه�م��ة ل�ج�ن��اح ط�ي��ران

األع� �ل ��ى ل��ل��ق��وات ال �م �س �ل �ح��ة ال �ش �ي��خ ص �ب��اح

ن�ف��س ال�ش�ه��ر ش�ك��ل أول ف��ري��ق ع�م��ل برئاسة

ال �ح��رس ال��وط�ن��ي وتتلخص ف��ي ث�ل�اث مهام

األح �م��د ال �ج��اب��ر ال �ص �ب��اح ،حفظه اهلل ورع ��اه،

قائد العمليات والخطط آن��ذاك اللواء الركن

رئ �ي �س �ي��ة األول � ��ى واأله � ��م ه��ي ن �ق��ل ال �ق��وات

للحرس الوطني ف��ي ع��ام  ،2014حيث أعلن

ه��اش��م ال ��رف ��اع ��ي ،وأن � ��ا ،وال��م��ق��دم م�ه�ن��دس

خ �ص��وص��ا م ��ع ت��وس��ع ال� �ح ��رس ال��وط��ن��ي في

حينها سعادة وكيل الحرس الوطني الفريق

محمد سامي م��ن العمليات ،وال�م�ق��دم حمد

مواقعه وقوته البشرية وهو ما يتطلب مرونة

الركن مهندس هاشم عبدالرزاق الرفاعي عن

ج��اس��م م ��ن إدارة ال��م��ش��اري��ع ،ك �م��ا اس�ت�ع�ن��ا

في الحركة وسرعة الوصول للمدى األبعد،

تبني ال�ح��رس الوطني ثالثة مشاريع حيوية

بضباط طيارين من وزارت��ي الدفاع والداخلية

باإلضافة لوجود وسيلة سريعة إلسناد القوات

في خطته االستراتيجية  2020/2015وكان

لدراسة المتطلبات المبدئية للمشروع ،ثم تم

في وزارة الدفاع ووزارة الداخلية .أما المهمة

أولها مشروع الطيران العمودي ،وقد كان هذا

تكوين ف��ري��ق عمل م��وس��ع يضم اختصاصات

الثانية فهي البحث واإلنقاذ لمساعدة اإلدارة

اإلعالن عن هذه المشاريع أمام صاحب السمو

ع��دي��دة الن ال�م�ش��روع ضخم وال يتوقف على

العامة لإلطفاء وإدارة الدفاع المدني بوزارة

بمثابة المفاجأة لنا جميع فقد تحولت فكرة

الطائرات فقط ،فبعد تعيين المستشار جهز

ال��داخ �ل �ي��ة ف��ي ح� ��االت ال� �ط ��وارئ وال� �ك ��وارث،

إدخال الطيران العمودي من مجرد تصور إلى

ه��زاع – وه��و من خيرة الطيارين المتقاعدين

وأخيرا المهمة الثالثة فهي اإلخ�لاء الطبي

ال�ت��زام أم��ام حضرة صاحب السمو ،وبعد هذا

من القوة الجوية الكويتية والذي لديه الخبرة

لإلسراع في إنقاذ المصابين وحفظ األرواح.

اإلعالن ذكر سعادة الوكيل أنه سيتم تشكيل

والتاريخ والمعرفة بمجال الطيران العمودي

ومؤخرا تم تشكيل لجنة توجيهية للمتابعة

منظومة الحرس الوطني في الدفاع واألمن؟

واإلش� ��راف على م �ش��روع ال�ط�ي��ران العمودي

..............................................................................................

مهمة وحدة الطيران نقل القوات والبحث واالنقاذ
واإلخالء الطبي

...............................................................................................

ب��رئ��اس��ة ال�م�ع��اون للعمليات وال�ت��دري��ب ال�ل��واء
الركن فالح شجاع فالح.
م��ا ه��ي ال �خ �ط��وات ال �ت��ي س��رع��ت بتنفيذ
المشروع؟
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.............................................................................................

صممنـا بنيـة تحتيـة السـتقبال أكبـر طائـرة في
الكويت بالتعاون مع شركة استشارية فرنسية

............................................................................................

ش� �ه���ادات ع��ال �م �ي��ة م �ع �ت �م��دة م ��ن م��ؤس �س��ات
الطيران العالمية ،وك��ذل��ك بالنسبة للفنيين
ف�ق��د ب��دأن��ا بتأسيسهم وت �خ��رج  5م�ن�ه��م ،وت��م
اختيارهم على معايير عالية ونالوا إشادة من
مسؤولي الكلية االسترالية بسب التزامهم
وتفوقهم.

كانت دراستنا تشير إلى أهمية وجود شركة

ب��ال�ن�س�ب��ة ل �ل �ق��وى ال �ب �ش��ري��ة وال �ت �ج �ه �ي��ز لها

اس�ت�ش��اري��ة معنا ف��ي تنفيذ ال �م �ش��روع بحيث

انطلقنا من تعليمات وتوجيهات معالي نائب

ي �ت��م دراس� ��ة وف �ح��ص ال��ط��ائ��رات ال �ت��ي يمكن

رئ�ي��س ال �ح��رس ال��وط�ن��ي حيث دائ �م��ا م��ا يقول

استهدافها لتؤدي المهام ،وتزامن في نفس

«إن ش ��راء ال�م�ع��دة أم��ر سهل ول�ك��ن التحدي

ب��ع��د م��ع��رف��ة م �ه �م��ة ال� ��وح� ��دة ت ��م ت �ح��دي��د

الفترة ان وزارة الدفاع كانت بصدد توقيع عقد

في إع��داد ال�ك��وادر ال�ق��ادرة على التعامل مع

 4م �ح��اور رئ�ي�س�ي��ة ل �ل �م �ش��روع ،ال �م �ح��ور األول

م��ع شركة «إيرباص هيلكوبترز» ل�ش��راء عدد

المعدات» ،وهذا بالفعل كان أكبر تحد لنا في

ه ��و ال� �ط ��ائ ��رات ،ال �م �ح��ور ال �ث��ان��ي ه ��و ال �ق��وى

 24ط��ائ��رة م �ت �ع��ددة ال �م �ه��ام وه ��ي بالضبط

كيفية تجهيز الكوادر البشرية لجناح الطيران

ال �ب �ش��ري��ة وال��م��ح��ور ال �ث��ال��ث ال �م �ه��م ج� ��دا هو

نوعية الطائرات التي نحتاجها وتوائم طبيعة

ح�ي��ث ي�ح�ت��اج األم���ر ق� ��درات وم��ؤه�ل�ات خاصة

البنية التحتية للمشروع ،والمحور ال��راب��ع هو

ال �م �ه��ام ال �ث�لاث آن �ف��ة ال��ذك��ر ،ف�ك��ان��ت فرصة

عالية المعايير لتشغيل وحدة الطيران .وبعد

التنظيم الفني واإلداري للوحدة ،فيما يخص

سانحة لشراء  6طائرات في نفس الصفقة،

أن حصرنا ك��ل الوظائف ال�م��وج��ودة ب��دأن��ا في

البنية التحتية كنا محظوظين أيضا بتزامن

وتم تحديد هذا العدد بناء على دراسة دقيقة

الوظائف التي تحتاج الى وقت طويل وتكون

ف �ك��رة م �ش��روع ال �ط �ي��ران ال �ع �م��ودي م��ع ط��رح

ت��راع��ي المواقع الجغرافية للحرس الوطني

استراتيجية لتشغيل ال��وح��دة ،وحصرناها في

مناقصة لتوسيع معسكر سمو الشيخ سالم

وطبيعة مهامه.

ثالث وظائف اساسية وهي الطيار والمهندس

العلي فقمنا بإدخال مشروع الطيران ضمن

وك��ان��ت ه �ن��اك م �ي��زة أخ ��رى ل�ل��دخ��ول ف��ي تلك

والفني ،فالطيار تأخذ دراسته من سنتين إلى

م� �ش ��روع ال �ت��وس �ع��ة ل�ك�س��ب ال��وق��ت وحصلنا

الصفقة ف��ال�ت�ف��اوض ع�ل��ى ال�س�ع��ر م��ن خ�لال

 3سنوات ،والمهندس سنتين ونصف السنة ثم

على مساحة ممتازة وقمنا بدراسة المعايير

ش ��راء  30ط��ائ��رة اف�ض��ل بكثير م��ن التفاوض

الفني وهي اقصر مدة وهي سنة ولهذا بدأنا

العالمية إلنشاء المطارات لمعرفة متطلباتنا

ال �م �ن �ف �ص��ل ع� �ل ��ى ش� � ��راء  6ط� ��ائ� ��رات ف �ق��ط،

في تدريب الطيارين والمهندسين والفنيين.

ح �ي��ث ت��واص �ل �ن��ا م ��ع ش��رك��ة اي� �ك ��او ال�ع��ال�م�ي��ة

وب��ال�ن�س�ب��ة الس �ت �خ��دام ال �ط��راز ذات ��ه ل�ط��ائ��رات

وبما أن وزارة الدفاع هي شريكنا االستراتيجي

ل�ب�ن��اء ال �م �ط��ارات وال �ت��ي ت�ض��ع المعايير لبناء

وزارة الدفاع فهو يخلق التكامل اللوجيستي

فقد ت��م اخ�ت�ي��ار ع��دد م��ن ال �ط�لاب مبدئيا من

المطارات وحجزنا مقعدا في دورة للشركة

م��ع وزارة ال ��دف ��اع ح �ي��ث ت��وح �ي��د ق �ط��ع ال�غ�ي��ار

ال �ح��رس ال��وط�ن��ي وم��ن ث��م إرس��ال �ه��م للجيش

ف��ي المانيا ل�م��دة اسبوعين حضرها المقدم

وأع �م��ال الصيانة ،ب��اإلض��اف��ة إل��ى العمل في

للخضوع لالختبارات المطلوبة للطيارين وبعد

ح�م��د ج��اس��م م��ن إدارة ال �م �ش��اري��ع اإلن�ش��ائ�ي��ة

منظومة تدريبية واحدة.

اجتيازهم االختبارات تم قبول  14طالبا ضابطا،

تعلم خاللها معايير إن �ش��اء ق��واع��د الطيران

وم� ��ع ت��وق �ي��ع ع �ق��د ال� �ط ��ائ ��رات ك� ��ان الب� ��د من

ومن هؤالء الطلبة الضباط تم ابتعاث  5منهم

ال�ع�م��ودي لتطبيقها ف��ي ال �ح��رس الوطني،

اإلس� � ��راع ف ��ي ت�ج�ه�ي��ز ال� �ك���وادر ال �ب �ش��ري��ة من

إل��ى ال�ج�م�ه��وري��ة الفرنسية ب �ن��اء ع�ل��ى معيار

أيضا كانت هناك توجيهات من معالي النائب

طيارين ومهندسين والوظائف األخ��رى التي

اللغة وال �م��واد العلمية للدارسة ف��ي الكلية

ب��زي��ارة ال�م��ؤس�س��ات ال�ع�س�ك��ري��ة ف��ي الكويت

تحتاجها وحدة الطيران ،ومن ثم بدأنا بخطة

الجوية الفرنسية وهي من أعرق الكليات ،وقد

وف� ��ي ال� �خ���ارج ل ��رؤي ��ة ال �ه �ن��اج��ر وال� �م� �ط ��ارات

م �ع �ك��وس��ة ح��ي��ث وص�� ��ول ال� �ط���ائ���رات ح�س��ب

ت��م تخريجهم بالفعل ليكونوا اللبنة االول��ى

واالستفادة من االيجابيات وتالفي السلبيات

ال �ج��دول ال��زم�ن��ي سيكون ف��ي نهاية ،2020

في جناح الطيران بالحرس الوطني ،والتسعة

وب��ال �ف �ع��ل ق�م�ن��ا ب ��زي ��ارة وزارة ال ��دف ��اع ووزارة

وقبل وص��ول الطائرات وضعنا خطة مرحلية

الباقون تم إرسالهم إلى دولة قطر الشقيقة.

الداخلية واإلس �ع��اف ال�ج��وي ،ث��م سافرنا إلى

ق �س �م��ت إل� ��ى م��رح �ل��ة ال �ت �ش �غ �ي��ل االول� � ��ي ثم

كما بدأنا بإرسال عدد  4مهندسين إلى الكلية

فرنسا واطلعنا على القواعد الجوية هناك

التشغيل الجزئي فالتشغيل الكامل.

االس�ت��رال�ي��ة وال �ت��ي ن�ت�ع��اون معها ف��ي مجال

وح �ص��رن��ا ال �م �م �ي��زات وال��ع��ي��وب ،ث��م اجتمعنا

التأسيس الفني كونهم متخصصين ولديهم

م��ع ش��رك��ة اس �ت �ش��اري��ة وص�م�م�ن��ا ب�ن�ي��ة تحتية

ق �س��م خ���اص ف��ي ص �ي��ان��ة ال��ط��ائ��رات ول��دي�ه��م

موائمة الستقبال أك�ب��ر ط��ائ��رة عمودية في

وم��ا هي استعداداتكم لتأهيل الكوادر
البشرية الستقبال الطائرات وتشغيلها؟

وم� ��اذا ع��ن ال�ت�ج�ه�ي��زات األخ� ��رى والبنية
التحتية؟
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من فحص قبل االس�ت�لام وتوصيل الطائرات
إل���ى ال �ك��وي��ت ح �ي��ث س �ي �ت��م اخ �ت �ب��اره��ا وع�م��ل
التجهيزات الالزمة لها لتكون جاهزة لالنتقال
إلى الحرس الوطني.
كلمة تختمون بها هذا اللقاء؟

الكويت ،وقمنا بتصميم م��درج نظرا ألهميته

اي �ض��ا ن �ت �ع��اون ف��ي ص�ق��ل م �ه��ارات الخريجين

أش�ك��ر ق �ي��ادة ال �ح��رس ال��وط�ن��ي ممثلة في

في ظروف الطوارئ والعتبارات عديدة ،واخر

الجدد في برامج التدريب اثناء العمل ،حيث

س �م��و ال �ش �ي��خ س��ال��م ال �ع �ل��ي ال��ص��ب��اح رئ �ي��س

الخطوات كانت في رحلتي االخيرة إلى فرنسا

ي��وج��د حاليا ع��دد م��ن فنيي ال �ح��رس الوطني

ال� �ح ��رس ال��وط��ن��ي ،وس� �ي ��دي م �ع��ال��ي ال�ش�ي��خ

ح �ي��ث ن��اق�ش�ن��ا تصميم ال �ه �ن��اج��ر م��ن ال��داخ��ل،

ملحقين بقاعدة علي السالم الجوية ويعملون

م�ش�ع��ل األح��م��د ال �ج��اب��ر ال �ص �ب��اح ن��ائ��ب رئ�ي��س

وس��وف تكون البنية التحتية جاهزة إن شاء

ف��ي ورش ال �ط��ائ��رات للحصول ع �ل��ى الخبرة

ال� �ح ��رس ال ��وط� �ن ��ي ،وس� �ي ��دي س� �ع ��ادة وك �ي��ل

اهلل الستقبال الطائرات.

العملية المطلوبة ،وسيتم اتباع هذا األسلوب

الحرس الوطني الفريق الركن مهندس هاشم

م ��ع ج �م �ي��ع ال �خ��ري �ج �ي��ن ال� �ج ��دد م ��ن ط �ي��اري��ن

ع �ب��دال��رزاق ال��رف��اع��ي ل�ت��ذل�ي��ل ك��اف��ة العقبات

ومهندسين ومراقبين جويين وغيرهم ،وذلك

ك ��ون ��ه م��ش��روع��ا ض �خ �م��ا ي �ح �ت��اج ال��ع��دي��د من

قبل وص��ول الطائرات حتى نكون مستعدين

اإلج��راءات ويحتاج ميزانيات وتطلعات كبيرة،

لنا لما لهم م��ن خبرة وب��اع طويل ف��ي مجال

لمرحلة التشغيل االبتدائي للوحدة.

والشكر موصول لقيادة القوة الجوية ب��وزارة

الطيران ،لذلك هناك تواصل مفتوح ومباشر

أيضا من ضمن التنسيق بيننا وبين وزارة الدفاع

الدفاع لحرصهم على تقديم يد العون وإنجاح

ب �ي �ن �ن��ا ،وي��ت��م اس �ت �ش��ارت �ه��م ف ��ي ك ��ل خ �ط��وة،

م�ت��اب�ع��ة تنفيذ ع�ق��د ال �ط��ائ��رات وم ��ا يتضمنه

مشروع الطيران العمودي بالحرس الوطني.

م��اذا ع��ن التنسيق بين ال�ح��رس الوطني
ووزارة الدفاع (القوة الجوية)؟
نحن نعتبر القوة الجوية األخ األكبر الموجه

ثقافة قانونية

44

إشراف العقيد حقوقي /محمد سعود يتيم:
رويشد:
رائدسعد
محمد
حقوقي/
نايف:
محمد
المقدم/
العقيداللقاء
إعداد أجرى

البصمة الوراثية وآثارها القانونية
تعري��ف علمي «طبي» البصمة الوراثي��ة بأنها الهوية الوراثية األصلية الثابتة لكل إنس��ان
التي تتعين بطريقة التحليل الوراثي ،وتسمح بالتعرف على األفراد بيقين شبه تام ،وتعتمد
البصمة الوراثية على الـ ( )DNAوهو المادة الوراثية الموجودة في خاليا جميع الكائنات الحية
وهي التي تجعلك مختلف ًا عن غيرك من أفراد الجنس البشري.
وتس��مي أيض ًا بالطبعة الوراثية أوبصمة الحمض النووي وهي إحدى أهم الوس��ائل المستخدمة
في التعرف على االشخاص ،كما تصنف البصمة الوراثية كأحد أبرز اإلنجازات البشرية التي شهدها
مجال البحث الجنائي بهدف محاربة الجرائم والتقليل منها.

اكتشافها:

بسهولة وتخزينها لمدة طويلة من الزمن وكشفها عن أم��راض

ُعرف ��ت البصم ��ة الوراثي ��ة ف ��ي ع ��ام  1984حينما نش ��ر الدكت ��ور أليك

وراثية مختلفة.

ً
بحثا أوض ��ح فيه أن
جيفري ��ز عال ��م الوراث ��ة بجامعة ليس ��تر في لن ��دن

ً
نظرا لم���ا تملكه م���ن االثبات
تتمت���ع البصم���ة الوراثي���ة بميزة الدق���ة

الم ��ادة الوراثية قد تتكرر عدة مرات وتعيد نفس ��ها في تتابعات عش ��وائية

ً
فضال ع���ن أنه���ا ال تتأثر
وكذل���ك النف���ي ف���ي أي م���ن أن���واع الجرائ���م،

غي ��ر مفهوم ��ة ،وواص ��ل أبحاث ��ه حتي توص ��ل بعد ع ��ام واحد إل ��ى أن هذه

بالظ���روف الجوي���ة ول���و كان���ت جافة ولو كان���ت متعفنة م���ن أي من

التتابع ��ات مميزة لكل فرد ،وال يمكن أن تتش ��ابه بي ��ن اثنين إال في حاالت

أجزاء الجسم .

التوائم المتماثلة فقط ،بل إن احتمال تشابه بصمتين وراثيتين بين شخص

تتميز البصمة الوراثية بتعدد وتنوع مصادرها مما يجعل من الممكن

ً
�تحيال وهذا يعود
وآخ ��ر ه ��و واحد ف ��ي التريلي ��ون ،مما يجعل التش ��ابه مس �

عمل ه��ذه البصمة م��ن أي م��ن مخلفات آدم��ي سائلة (دم ،لعاب،

إلي عدد س ��كان األرض الذي ال يتجاوز س ��تة مليارات نس ��مة ،وقد س ��جل

مني) أو أنسجة (لحم ،عظم ،جلد ،شعر) وهذه الخاصية تغني عن

الدكت ��ور ألي ��ك جيفريز على إثر بحثه هذا براءة اكتش ��اف ف ��ي عام ،1985

عدم وجود آثار لبصمات أصابع المجرمين أو الضحايا في الجريمة.

وسميت هذه التتابعات بالبصمة الوراثية أو بصمة الـ ( )DNAلإلنسان.

تتميز البصمة الوراثية بإمكانية الخلط بين جزئين متواجدين في
م�س��رح ال�ج��ري�م��ة ،ول�ك��ن لشخصين مختلفين ح�ي��ث يمكن الفصل

كيفية الحصول على البصمة الوراثية:

بينهما مهما كان الحال من االختالف فيسهل فيها الفرز.

يتم استخراج البصمة الوراثية عن طريق استخراج ّعينة الحمض النووي
من خالل نسيج الجسم أو الشعر أو حتي من خالل سوائله مثل اللعاب

أهمية البصمة الوراثية في المجال القانوني:

أو الدم.

ً
أوال القانون الجنائي:
لقد ساهمت البصمة الوراثية في تنوير العدالة بكثير من الحقائق كما

مزايا البصمة الوراثية:
ت��ك��ون ب��ظ��ه��وره��ا ع��ل��ى ش��ك��ل خ��ط��وط ع��ري��ض��ة ي��م��ك��ن ق��راءت��ه��ا

كان لها الفضل في التعرف على المجرمين ،ويتضح ذلك فيما يلي:
معرفة الجاني.
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التعرف على هوية المجرمين في الجرائم الجنسية.

إثبات النس ��ب أو نفيه وكذلك تحديد الهوية قبل اللجوء للعان وما يترتب

التعرف على المجرمين ف��ي كثير م��ن ال��ج��رائ��م ،وذل��ك ع��ن طريق

علي ��ه م ��ن آث ��ار إذ إنه ��ا قرينة قوي ��ة على هوية اإلنس ��ان بعين ��ه دون غيره

الربط بين المتهم ،وآث��ار البقع والتلوثات اللعابية الموجودة في

وتميزه بصفات وراثية تخصه.

مسرح الجريمة.

وتعتبر الكويت من أول الدول العربية والخليجية التي أصدرت قانون

إثبات درجة القرابة في األسرة.

ً
نظرا ألهمية البصمة
البصمة الوراثية رقم  78لسنة  ،2015وذلك
ً
وخصوصا في
الوراثية في تحديد شخصية الفرد وتميزه عن غيره،

ً
ثانيا القانون المدني:

االستعانة بها لتحديد المتهمين وال�ت�ع��رف على أص�ح��اب الجثث

ً
وخصوصا في إثبات البنوة
اإلثب ��ات له أهمية بالغة في المجال المدن ��ي،

المجهولة فأصبح من الضرورة إنشاء قاعدة بيانات للبصمة الوراثية

ألن ح ��ق الطف ��ل ف ��ي النس ��ب بأن يك ��ون ل ��ه أب وأم معروف ��ان ،ومن أهم

تستطيع م��ن خ�لال�ه��ا ال�ج�ه��ات المختصة ت�ح��دي��د المتهمين بهم

حقوق ��ه في الش ��ريعة اإلس�ل�امية الت ��ي يثبت فيها نس ��ب الطف ��ل بثالث

وعالقتهم بالجرائم أو أصحاب الجثث التي ت��زول معالمها نتيجة

ط ��رق (الف ��راش – اإلق ��رار – البين ��ة) وه ��ي ف ��ي مجموعه ��ا تظه ��ر ح ��رص

الحروق أو االنفجارات أو ألي سبب آخر.

الش ��ريعة االس�ل�امية على أن يثبت نسب الطفل بأسهل الطرق والطريق

إال أن��ه تم الطعن عليه أم��ام المحكمة الدستورية وقضت بجلسة

المأل ��وف لثب ��وت النس ��ب ه ��و الف ��راش لق ��ول رس ��ول اهلل صل ��ي اهلل عليه

 2017/10/5بعدم دستورية المواد  2،4،8،11من القانون رقم 78

وس ��لم «الول ��د للفراش وللعاه ��ر الحجر» فالول ��د يصير ً
ابنا للرج ��ل والمرأة

لسنة  2015في شأن البصمة الوراثية.

إن ول ��د على فراش ��هما مع أنه من حق الرجل نفي نس ��ب الطفل المولود

وجار إعداد مشروع قانون جديد للبصمة الوراثية يتالفى أوجه عدم

على فراشه بالتالعن ،من هنا كانت للبصمة الوراثية دور مهم للغاية في

الدستورية السابق تقريرها بالحكم المشار إليه.
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من تاريخ الكويت

إعداد العقيد /مشعل فيصل يوسف:

»

في عام  1960تم الش��روع في بناء الهيكل األساس��ي لقصر الس�لام الذي أتى متزامن ًا مع اس��تقالل دولة
الكويت في العام ذاته ،حيث حاجتها الماس��ة لوجود قص��ر لضيافة زوار الدولة وإقامة االجتماعات الدولية
التي كانت الكويت طرف ًا رئيسي ًا فيها إلبرام المعاهدات وإجراء اتفاقيات السالم بين دول المنطقة ،وذلك أثناء فترة
حكم سمو األمير الراحل عبداهلل السالم ،طيب اهلل ثراه ،إذ كان القصر أهم المعالم في الدولة آنذاك.

متحف

قصر السالم
نقل ملكية القصر إلى الدولة

الشيخ جابر األحمد الجابر الصباح الذي كان وزيرا للمالية آنذاك.

وتم نقل ملكية القصر إلى الدولة واستكمال أعمال البناء لتحويله من

وب��دأ القصر استقبال زواره في العام  1964لتتوالى بعدها ال��زي��ارات

قصر سكني إلى قصر ضيافة بإشراف المغفور له سمو األمير الراحل

والضيوف من ملوك وزعماء العالم.

القعدة  1440هـ
ذو – رجب
 2019م
 2019م –
 20مار�س
ال�سنةيوليو
ال�سنة 20
العدد 67
العدد 68

تدشين القصر
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عل ��ى مكتب ��ة إلكتروني ��ة متصل ��ة بالمكتب ��ة المركزي ��ة للدي ��وان األميري،

في  1990أثناء الغزو الغاشم تم تدمير القصر بالكامل وتعرض للنهب

إضافة إلى مناطق مخصصة للبحث العلمي .

ُ
وطمست معالمه ،فذهب تاريخه طي النسيان.

ويحت ��وي ال ��دور األرض ��ي عل ��ى مدخ ��ل للزائرين ،ويق ��ع على ش ��ارع جمال

وف��ي ع��ام  2013تم تقديم اقتراح لوزير ش��ؤون ال��دي��وان األميري رئيس

عبدالناصر ،ومدخل كبار الش ��خصيات ويطل على ش ��ارع الخليج العربي،

اللجنة العليا للمراكز الثقافية بضرورة إنشاء متحف يجمع تاريخ الكويت
العريق ،حيث ب��دأت أول��ى خطوات مشوار سنوات العمل الست إلعادة

ً
معرضا يروي تاريخ القصر.
كما يشمل
ً
متحفا يحكي تاريخ الكويت عبر حكامها ويشتمل
أما الدور األول فيضم

إعمار وترميم وتصميم هذا القصر بتحويله من قصر للضيافة إلى متحف

على  9قاعات تس ��رد بالكامل تاريخ الكويت منذ النش ��أة وأهم اإلنجازات

يوثق تاريخ الكويت.

الت ��ي تم ��ت خ�ل�ال تاريخ ح ��كام دول ��ة الكويت ،بينما يش ��مل ال ��دور الثاني
مناطق استقبال وقاعة احتفاالت .

تصميم القصر
ب��دأت م��راح��ل التصميم ليتناسب م��ع الجيل الحديث باستخدام أح��دث

رعاية سامية

ً
متحفا يقدم تاريخ الكويت بشكل
أساليب العرض التكنولوجي ليصبح

أقيم حفل افتتاح متحف قصر ال�س�لام برعاية وح�ض��ور حضرة صاحب

إبداعي مبتكر ،وبمفهوم وأفكار جديدة ذات توجه ثقافي تبرز أهميته

السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح ،حفظه اهلل ورعاه،

من خالل تحويله إلى متحف يضاهي أرقى المتاحف العالمية جودة.

ً
أيضا سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد الجابر الصباح،
وشهد الحفل
حفظه اهلل ،وكبار المسؤولين في الدولة.

مرافق المتحف
يشتمل المتحف على أربعة أدوار (سرداب  -أرضي  -أول  -ثاني) ،ويحتوي

ثم قام سمو أمير البالد بجولة في القصر حيث اطلع على ما احتواه من
مقتنيات ووثائق تاريخية.
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كيف توفر من مصروفاتك السنوية

 ..وكيف تحافظ على هذه النعمة؟

أول أم��ر ق��د يتبادر إلى ذهنك عندما تقرأ هذا العنوان ،أنك س��تدخر م��ن راتبك وتقلل من
احتياجاتك حتى توفر من مصروفاتك  ،لكن المسألة مختلفة تمام ًا ،حيث يتوجب عليك الدفع
مقدمم ًا (مادي ًا ومعنوي ًا) حتى تحصد النتائج ً
الحقا!
أتح��دث هنا ع��ن احتياجاتك الحتمي��ة والضرورية والتي ال يمكنك االس��تغناء عنه��ا ،وال يمكنك
ربما يالمس هذا األمر بعضنا بشكل مباشر والبعض اآلخر ال يشعر به وال يثقل
العيش من دونهاّ .
كاهله ألسباب كثيرة.

إعداد عقيد مهندس /مرثد عبداهلل خالد:
نعمة الكهرباء
لن أس ��رد النعم الكثيرة التي أنعم اهلل س ��بحانه وتعالى بها علينا في
ه ��ذا البلد ،وإنما س ��أتطرق إل ��ى نعمة الكهرباء والم ��اء فقط ،نعمتان
تش ��عر بعظمتيهم ��ا عندم ��ا يختب ��رك اهلل بالعيش خ ��ارج هذا الوط ��ن ،عندما
تس ��تقطع ج � ً
�زءا ال يس ��تهان ب ��ه من راتب ��ك لتغط ��ي التزاماتك الش ��هرية من
ً
إراديا ف ��ي إطفاء األن ��وار عند عدم
فات ��ورة الكهرب ��اء والم ��اء ،عندم ��ا تب ��دأ ال
ً
حاجة
الحاجة ،عندما تغلق المفاتيح الكهربائية لألجهزة التي ال تشكل لك
ً
ً
ُم ّ
كبيرة من الماء،
كمية
لحة ،عندما تقلل وقت االستحمام حتى ال تستهلك
عندما ّ
تعلم ابنك كيف يقلل من اس ��تهالك الماء أثناء غس ��ل اليدين ،وكيف
ً
ً
عوضا عن صنب ��ور المياه أثناء تنظيف األس ��نان ،وعندما تبدأ
كوبا
يس ��تعمل
كهرباء
برفع درجة حرارة التكييف حتى ال يعمل بش ��كل مستمر ويستهلك
ً
أكثر ،أمورٌ كثيرة لن تشعر بأهميتها ألنك تحصل عليها مقابل ثمن رمزي.

دعم الدولة
ً
مدعومة من
ه ��ل تعل ��م أيها الق ��ارئ الكريم أن ه ��ذه الخدمات ُتقدم ل ��ك
الدول ��ة؟ وه ��ل تعل ��م إل ��ى أي م � ً
�دى قد يص ��ل ه ��ذا الدعم؟ إن ��ه يصل في
ً
عم ��ا تدفع ��ه للكهرباء
�ان كثي ��رة إل ��ى أكث ��ر من خمس ��ة عش ��ر
ضعفا ّ
أحي � ٍ
عما تدفعه للم ��اء ،حتى تصل ��ك الكهرباء إلى
وأكث ��ر من عش ��رة أضع ��اف ّ
منزلك من دون انقطاع  ،وحتى يصلك أنقى ماء على مستوى العالم.
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تقنين االستهالك وعدم التبذير
إذا كن ��ت مم ��ن يحصل على هذه الخدمات من دون مقابل بش ��كل مباش ��ر،
فاحم ��د اهلل ع ��ز وج � َ�ل وحاف ��ظ عل ��ى ه ��ذه النعمة م ��ن خالل حرص ��ك على
تقني ��ن اس ��تهالكها ،وعدم التبذير فيها ونش ��ر الوعي ف ��ي محيطك ،يقول
ُ
اهلل س ��بحانه وتعال ��ى في كتابه الكريم (يا بني َ
زينتكم عند ُك ِّل
آدم ُخ ��ذوا
حب ْال ُم ْس ِر ِف َ
مسجد َو ُك ُلوا واشرَ بوا وال ُتسرفوا َّإن ُه ال يُ ّ
ين« )..األعراف.»31 :
ٍ

إرشادات ونصائح
أم ��ا إذا كن ��ت تمل ��ك من ��زلاً وتتمت ��ع به ��ذه النعم ��ة بمقاب ��ل ،فإلي ��ك بعض
ً
حتما في تقلي ��ل اس ��تهالكك والتوفير من
اإلرش ��ادات الت ��ي ستس ��اعدك
بشكل ملحوظ:
مصروفاتك
ٍ
ً
أوال :

ّ
الموفرة (المتوهجة
احرص على استبدال اإلضاءات القديمة غير
والهوليجين) ذات ال�ح��رارة العالية واالستهالك الكبير الذي
يفوق أنظمة اإلضاءة الجديدة الموفرة للطاقة كنظام (،)LED
حيث إن اإلض��اءة في المنزل تشكل  % 15 – 12من استهالك
الكهرباء ،كما ال تنس االعتماد على مصادر الضوء الطبيعية
خالل فترات النهار وإطفاء اإلضاءة عن الغرف غير المستخدمة
أثناء فترات الليل.

ً
ثانيا :

تكلف ��ة اس ��تهالك التكييف ف ��ي المباني تع ��ادل  50إلى % 60
من إجمالي االس ��تهالك ،ل ��ذا احرص على اختي ��ار نوعية الزجاج
واأللمني ��وم الت ��ي تقل ��ل تس ��رب الح ��رارة م ��ن وإل ��ى المن ��زل من
وأحس ��ن التحكم بثرموس ��تات التكييف
خ�ل�ال النوافذ واألبواب،
ِ
م ��ن خالل تركيب الثرموس ��تات المبرمج ،أو جع ��ل درجة الحرارة

اس ��تهالك س ��خانات المي ��اه يع ��ادل تقريبً ا  % 10من اس ��تهالك

متوس ��طة بش ��كل مس ��تمر ،وإن اس ��تطعت توفير الظ�ل�ال على
الماكينة الرئيسية فوق السطح فإنك ستزيد من كفاءتها.
ً
ثالثا :

ال تغف ��ل ع ��ن إغ�ل�اق س ��خانات المياه م ��ع بداية موس ��م الصيف
أو اس ��تبدالها بأخ ��رى تعم ��ل بنظ ��ام الطاق ��ة الشمس ��ية ،ف ��إن

الكهرباء في منزلك.
ً
رابعا :

اح� ��رص ع �ل��ى إغ�ل��اق م �ف��ات �ي��ح ال �ك �ه��رب��اء ل�لأج �ه��زة ال �ت��ي لن
تستخدمها لفترات طويلة أو متفاوتة ،فاألجهزة الكهربائية
بجميع أنواعها تشكل ما يقارب  % 10من إجمالي االستهالك.

ً
خامسا  :يمكنك بكل بساطة أن توفر  % 60 – 50من استهالك الماء في
منزلك من خالل تركيب مرشدات المياه على األطقم الموجودة
من دون استبدالها (في دورات المياه والمطابخ وغرف الغسيل
واالستخدامات الخارجية لغسل السيارات أو الزراعة).
ه ��ذه اإلرش ��ادات الت ��ي ت ��م ذكره ��ا ستس ��اهم ف ��ي تقلي ��ل مصروفات ��ك
السنوية ،وستساعدك في خفض فاتورتك من االستهالك ،كما أنها في
ً
أضعافا مضاعفة من الدعم المادي الذي تقدمه الدولة
المقابل س ��توفر
لخدمتك ،وال تنس أن الوعي والوازع النفس ��ي والخلقي والديني أساس
المحافظة على هذه النعمة من خالل األقوال واألفعال.
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األفكار اإلبداعية

إعداد الدكتور /صالح عبدالرحيم السعيد:

بين اإللهام والصناعة

الفك��رة اإلبداعي��ة لطالم��ا كان��ت مفت��اح الخالص في أي مش��كلة تم��ر بها المؤسس��ات بمختلف
تخصصاتها بل هي طوق النجاة بإذن اهلل في حال وقوع الفرد في مأزق على المستوى الشخصي،
ولكن مخطئ من يظن بأن الفكرة اإلبداعية نتاج عملية بس��يطة أو عش��وائية بل هي مربوطة بمراحل تمر
بها حتى ترى الضوء ،وأيض ًا يحدها أطر تكونها وعوامل تزيد من قوتها و تفردها وغزارة محتواها ،لذلك
من يريد الريادة في عمله عليه أال ينتظر اإللهام ليأتيه بهذه الفكرة بل عليه المبادرة بصناعتها.
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وع� �ن ��د ال��ح��دي��ث ح� ��ول ص �ن��اع��ة ال �ف �ك��رة
اإلبداعية يتبادر إل��ى الذهن التساؤالت
التالية :ماهي الفكرة اإلبداعية؟ وهل
ي�م�ك��ن ص�ن��اع�ت�ه��ا ف��ع�ل ً�ا؟ ،وه ��ل ي�م�ك��ن توليد
األفكار اإلبداعية في بيئات تقليدية باستخدام
أليات م�ح��ددة؟ وه��ل بمقدورنا تحفيز اإلب��داع
عند العاملين في المؤسسات؟.
ف��ي ب��داي��ة ال �ق��رن العشرين ب��رز مفهوم التفكير
وت � �ع� ��ددت ج ��وان� �ب ��ه وت� �ع ��ال ��ت ن��ت��ائ��ج ال� ��دراس� ��ات
واألب �ح��اث التي تناولت عملية التفكير م��ن عدة
جوانب منها الجانب التشريحي العصبي ،والجانب
التربوي ،واالجتماعي ،والتدريبي وكذلك تعددت
م ��دارس تعلم التفكير ،واك �س��اب م �ه��ارات��ه وت��م
تحديد مفهومه بشكل دقيق ،فالتفكير بمعناه
الحديث هو مجموعة من العمليات التي تتم في
دماغ االنسان على مجموعة من المدخالت التي
جمعت من خ�لال ال�ح��واس للوصول إل��ى ق��رار أو
إجابة لسؤال أو حل لمشكلة.
وال �ت �ف �ك �ي��ر ب�م�ف�ه��وم��ه ال �ح��دي��ث أي��ض� ً�ا س�ل��وك
هادف وتطوري يتطور مع اإلنسان بتقدم سنه
وخبرته وتجاربه وقراءاته ،كما أنه قابل للتمرين
والتعلم كونه يخضع لمجموعة من المهارات
العقلية القابلة لالكتساب والتطوير.
ل��ذل��ك م��ع وص ��ول اإلن��س��ان إل ��ى ال�ك�ش��ف عن
م�ع�ن��ى ال�ت�ف�ك�ي��ر وخ �ص��ائ �ص��ه وأه �م �ي �ت��ه ب��رزت
في اآلون��ة األخير عدة برامج لتعليم التفكير
وت�ط��وي��ره منها برنامج ك ��ورت

()1

وب��رن��ام��ج تريز

وبرنامج سكامبير( )scamperوبرنامج مفاتيح
التفكير اإلبداعي وغيرها.
ففي هذه البرامج يتم تحديد مهارات التفكير
والتمرن عليها بهدف تطويرها عند المتدرب
ح �ت��ى ي�ت�م�ك��ن م��ن اس �ت �خ��دام �ه��ا ف��ي م�ه��ام��ه
ال�ح�ي��ات�ي��ة و م��واج �ه��ة م�ش�ك�لات��ه وم ��ن ضمن
المهارات المعروضة في ه��ذه البرامج يوجد
م� �ه ��ارات ل�ت�ن�م�ي��ة ال�ت�ف�ك�ي��ر اإلب ��داع ��ي لصقل
جوانب االبداع لدى المتدرب.
وحتى نتعامل مع العملية اإلبداعية بصورة
ع �ل �م �ي��ة ص �ح �ي �ح��ة ع �ل �ي �ن��ا م� �ع ��رف ��ة م��راح �ل �ه��ا

وتحديدها بدقة فقد وضعها ()West 1992

على المحاولة وعدم الخوف من الخطأ.

بأربعة مراحل وهي :مرحلة الحاجة إلى االبداع

 - 4ت �م �ي �ي��ز ال� �م� �ب ��دع� �ي ��ن ،وت��ح��ف��ي��زه��م م ��ادي � ً�ا

وفيها تتنامى في عقل المبدع مشكلة ما أو

واعطاؤهم مساحة من الحرية من قيود

ح��اج��ه ملحه إلن�ت��اج ح��ل م��ا واالي �م��ان بقدرته

العمل ،وتوفير التقنيات المناسبة.

على حل هذه المشكلة بعون اهلل ،ثم مرحلة

 - 5ال �ع �م��ل ع �ل��ى اك��ت��ش��اف ال �م �ب��دع �ي��ن في

المبادرة بطرح األف�ك��ار اإلبداعية ،ثم مرحلة

ال �م��ؤس �س��ة وت �س �ه �ي��ل ال� �ت ��واص ��ل بينهم

التطبيق وفيها يتم التأكد من قابلية الفكرة

لتسهيل تالقح األفكار ،وتشجيع التفاعل

للتطبيق ،وأخ��ي��را م��رح�ل��ة ال �ث �ب��ات وه ��ي أه��م

مع اآلخرين خارج نطاق المؤسسة.

م��رح�ل��ة م��ن خ�لال�ه��ا ي�ت��م ث �ب��ات نتيجة الفكرة

 - 6فت ��ح المج ��ال أم ��ام المبدعين للمش ��اركة

وقابليتها للتعميم.

في الق ��رار وصياغة االس ��تراتيجية العامة

وحتى تنجح أي مؤسسة في دفع منتسبيها

للمؤسس ��ة ،والحد م ��ن االش ��راف المفرط

إلى توليد األفكار اإلبداعية وتطبيقها بصورة

على جماعات العمل.

تساهم في تنمية المؤسسة وتطويرها عليها
الحرص على اآلتي:
 - 1إش��راك أف��راد المؤسسة دوري��ا في برامج
تنمية التفكير.
 - 2تهيئة األج���واء المناسبة ل�لإب��داع داخ��ل
المؤسسة مثل مكاتب العمل المريحة
وقاعات االجتماعات الخالقة ،ونشر ثقافة
اإلبداع.
 - 3الدعم المعنوي وقبول األفكار مهما كانت
وطرحها على طاولة االجتماعات ،والحث

الهامـش
( )1م��ن خ�ل�ال ال �ب��ارك��ود ه �ن��اك ش��رح مرئي
لبرنامج كورت د .صالح السعيد.
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إعداد المستشار البيئي الدكتورة /ابتسام الـرفاعي:

السالمة البيئية في دولة الكويت...
غاية ووقاية
مصطلح الس�لامة البيئي��ة  environmental safetyيعني الحفاظ على البيئ��ة الطبيعية بعناصرها األربعة
(الغالف الجوي ،الغالف المائي ،الغالف الصخري ،الغالف الحيوي) من التأثير الس��لبي لألنشطة البشرية التي
تعتبر أصل جميع المشكالت البيئية في العالم تقريب ًا.
وتعتبرالس�لامة البيئي��ة لدول��ة الكويت غاية ،لذا ُأنش��ئت الهيئ��ة العامة للبيئة ،وس��نتناول ف��ي مقالتنا اهداف
ومسؤوليات الهيئة واهم إنجازاتها:
أهداف الهيئة العامة للبيئة:
ته ��دف الهيئة العامة للبيئة إلى تحقيق أغراض قانون حماية البيئة رقم
( )42لسنة  ،2014والمعدل بالقانون رقم ( )99لسنة  2015التالية:
 - 1حماي ��ة البيئة ومصادرها ،والحفاظ على توازنها الطبيعي في إقليم
الدولة كامال.
 - 2مكافحة التلوث والتدهور البيئي بأشكاله المختلفة.
 - 3تنمية الموارد الطبيعية وضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
 - 4حماية المجتمع وصحة اإلنسان والكائنات الحية من جميع األنشطة
واألعمال المضرة بها.

مسؤوليات الهيئة العامة للبيئة:

بحماية البيئة ومتابعتها وتقييمها.
 - 4تعري ��ف الملوثات وتحدي ��د المعايير لج ��ودة البيئة وإعداد مش ��روعات
القوانين واللوائح والنظم واالشتراطات الخاصة بحماية البيئة.
 - 5اإلعداد والمشاركة في توجيه ودعم األبحاث والدراسات في مجال
حماية البيئة وصيانة مواردها.
 - 6دراسة االتفاقيات اإلقليمية والدولية المعنية بشؤون البيئة ،وإبداء
الرأي بالنسبة لالنضمام إليها.

إنجازات الهيئة العامة للبيئة:
 - 1قانون حماية البيئة رقم ( )42لسنة :2014
بتاري ��خ  2014/6/29ص ��در القان ��ون رق ��م ( )42لس ��نة  2014بش ��أن حماية

تخت ��ص الهيئة بالقيام بكاف ��ة األعمال والمهام الكفيل ��ة بحماية البيئة

البيئ ��ة ،وقد تم نش ��ر القانون بتاري ��خ  ،2014/7/13وهو م ��ا يعني بدء

في البالد وعلى وجه الخصوص ما يلي:

ً
اعتبارا من  12أكتوبر .2014
العمل به

 - 1وضع وتطبيق السياسة العامة للدولة بشأن حماية البيئة.
 - 2اإلعداد واإلش ��راف على تنفيذ خطط عمل متكاملة تشمل جميع ما
يتعلق بحماية البيئة.
 - 3إش ��راف الهيئ ��ة عل ��ى األنش ��طة واإلج ��راءات والممارس ��ات المعني ��ة

 - 2مشروع البوابة البيئية االلكترونية الخليجية:
أق ��رّ ت األمانة العامة لدول المجلس في دورتها (البحرين ،ديس ��مبر )2013
ب ��أن تك ��ون الكوي ��ت مؤسس ��ا للبواب ��ة البيئي ��ة الخليجي ��ة ومركزا للتنس ��يق
والترابط والتكامل بين الدول األعضاء في تبادل البيانات البيئية إلكترونيا.
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 - 3مشروع جسر الشيخ جابر األحمد الصباح:
تم عمل دراس ��ة بيئية متكاملة للمشروع تحت إشراف الهيئة العامة
للبيئ ��ة ،تضمن ��ت أخ ��ذ قياس ��ات تراكي ��ز الغ ��ازات ف ��ي الج ��و والتحاليل
البيولوجي ��ة للكائن ��ات الدقيق ��ة ف ��ي مي ��اه البح ��ر م ��ن قب ��ل مختبرات
حكومي ��ة معتم ��دة .وت ��م إنش ��اء موائ ��ل الروبي ��ان الحاضن ��ة التي من
شأنها تعويض الخسارة الناجمة عن بناء خليج الجزيرة الجنوبية.
 - 4مشروع مصفاة الزور العالمية بجنوب دولة الكويت:
تعتب ��ر مصف ��اة ال ��زور الجدي ��دة بجن ��وب دول ��ة الكوي ��ت إح ��دى أه ��م
المبادرات االستراتيجية لشركة البترول الوطنية الكويتية.
وق ��د ت ��م تطبي ��ق أفض ��ل التقني ��ات اإلنش ��ائية من أج ��ل حماي ��ة البيئة
البحري ��ة م ��ع التقي ��د بالمعايي ��ر واألنظم ��ة واللوائ ��ح المعتم ��دة ل ��دى
الهيئ ��ة العامة للبيئة (قانون حماية البيئ ��ة  ،)2014/42كما تم عمل
دراس ��ات بيئي ��ة متكاملة تحت إش ��راف الهيئة ،تضمن ��ت التركيز على
العوامل المؤثرة على البيئة المحيطة.
 - 5نظام تقييم المردود البيئي واالجتماعي في دولة الكويت:
ت ��م إص ��دار «نظ ��ام تقيي ��م الم ��ردود البيئ ��ي واالجتماع ��ي ف ��ي دول ��ة
الكويت» ،ونشر في جريدة (الكويت اليوم) بتاريخ  2016/12/7ضمن
الالئحة التنفيذية للقانون رقم  42لس ��نة  2014بش ��أن حماية البيئة،
والمعدل بالقانون رقم ( )99لسنة .2015
 - 6نقل سكراب أمغره:
يق ��ع س ��كراب أمغره ضم ��ن منطقة أمغ ��ره الصناعية الحرفي ��ة ،وهو من
مواقع السكراب القديمة في البالد ،حيث يضم محالت لبيع قطع الغيار
القديمة والمس ��تعملة للسيارات ،وس ��بَّ ب وجود السكراب مشاكل بيئية

عائم ��ة (المحط ��ات الياباني ��ة) ،ووض ��ع وتثبيت ع ��دد  10محطات رصد

مختلفة مثل انبعاث روائح وغازات سامة ومواد معرضة للصدأ والتآكل،

عائم ��ة مع دع ��م زوارق الهيئة ب ��زورق األبحاث والرص ��د البيئي؛ وذلك

و ت ��م التنس ��يق م ��ع بلدية الكوي ��ت وتخصيص موقع جديد للس ��كراب في

إلتمام واس ��تكمال برامج الرصد والمراقبة وجمع العينات من البيئة

منطقة النعاييم ليكون بديال عن الموقع الواقع في أمغره.

البحرية ،ولتوفير س ��بل الدع ��م لبرامج الدراس ��ات واألبحاث المتعلقة
بالقياسات والبيانات المأخوذة من البيئة البحرية.

 - 7تأهيل موقع النفايات بالقرين:
بدأت مشكلة موقع ردم النفايات بمنطقة القرين السكنية منذ عام
 1976وقد قامت الهيئة العامة للبيئة ببذل المس ��اعي بالتعاون مع

•

جميع الجهات المعنية لحل المش ��كلة ووضعها بمقدمة األولويات
للحد من اآلثار الصحية والبيئية بالمنطقة ،واقتصر الحل في اإلزالة
الكلي ��ة للنفاي ��ات المردوم ��ة أو اإلزالة الجزئي ��ة للنفاي ��ات أو االعتماد

في إطار المرحلة األولى من استراتيجية التخلص من المواد المستنفدة

حص ��ول دول ��ة الكويت عل ��ى المرك ��ز األول بجائزة التفاح ��ة الخضراء
المقدم ��ة من مجلس العم ��وم البريطاني ع ��ام  2003عن موقع ردم
النفايات بالقرين كأفضل موقع بيئي.

•

على الحل الهندسي واالستفادة من الغازات.
 - 8التخلص من المواد المستنفدة لطبقة األوزون:

الجوائز ،ومن أهمها:

حصول دولة الكويت على جائزة التميز لعام  2008من وكالة حماية
البيئة األمريكية ،وذلك ألدائها المميز في الوفاء بمتطلبات اتفاقية
فيينا لحماية طبقة األوزون والبروتوكول التابع لها.

•

لطبق ��ة األوزون والتي امتدت خالل الفترة ( )2015-2000تم التخلص

حصل ��ت الهيئ ��ة العام ��ة للبيئ ��ة عل ��ى المرك ��ز األول لجائ ��زة الكوي ��ت
اإللكتروني ��ة  -ال ��دورة الرابع ��ة ( )2012-2011ف ��ي تصني ��ف الصح ��ة

الت ��ام من اس ��تهالك الكوي ��ت م ��ن الم ��واد الكلوروفلوروكربونية CFCs

اإللكتروني ��ة والبيئ ��ة ع ��ن موق ��ع «البواب ��ة البيئي ��ة الرس ��مية لدول ��ة

وم ��واد الهالون ��ات ( )Halonsومادت ��ي راب ��ع كلوريد الكرب ��ون والميثيل

الكوي ��ت – بيئتن ��ا» عل ��ى اإلنترن ��ت وعنوان ��ه  www.beatona.netمن

كلوروفورم ومادة بروميد الميثيل.

مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.

 - 9مشروع منظومة الرصد والمراقبة الرادارية للبيئة البحرية:
يهدف المش ��روع إل ��ى صيانة وتحدي ��ث وتطوير ع ��دد  5محطات رصد

•

منحت دولة الكويت جائزة مؤتمر القمة العالمية عن نظام معلومات
الرقابة البيئية  e-Miskفي مؤتمر جائزة القمة العالمية عام .2015

ثقافة أمنية وعسكرية
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إعداد المقدم  /أحمد إبراهيم حمزة:

كلية مبارك العبدالله
للقيادة واألركان
صرح عسكري في
الشرق األوسط

●

سميت نسبة الى المغفور له الشيخ
مبارك العبد اهلل الصباح أول رئيس لهيئة
األركان العامة في الجيش الكويتي

....................................................................
وق��د سميت الكلية ب�ه��ذا االس��م نسبة إل��ى المغفور ل��ه الشيخ
مبارك العبد اهلل الصباح أول رئيس لهيئة األرك��ان العامة في

تعتب��ر كلي��ة مب��ارك العب��داهلل

الجيش الكويتي ،حيث شغل هذا المنصب من عام  1963حتى
عام .1980

للقي��ادة واألركـان المش��تـركـة صرح من

وأنشئت الكلية ع��ام  1996بالتعاون مع الجيش الملكي البريطاني،

الصروح العس��كرية في الكويت ،فهي

حيث يتم االستعانة بالعديد من الضباط البريطانيين ليقوموا بالتنسيق

من أبرز الكليات العس��كرية فى منطقة
الشرق األوس��ط والعالم ،وذلك لما تتميز
به من مستوي دراسي متميز ،وقد قامت
العديد من دول العالم بابتعاث ضباطهم
الس��تكمال دراساتهم العليا في العلوم
العسكرية.

مع نخبة مميزة من الضباط الكويتيين إلج��راء الترتيبات ال�لازم��ة في
جميع ال�ن��واح��ي العلمية والعسكرية واإلداري� ��ة وغيرها م��ن الجوانب
األخرى التي ترفع من المستوى األكاديمي للكلية.

الماجستير في العلوم العسكرية
تمنح الكلية خريجيها درجة الماجستير في العلوم العسكرية ،وتعد من
أفضل الكليات العس ��كرية ف ��ي الوطن العربي التي تمن ��ح هذه الدرجة،
وذل ��ك بش ��هادة جه ��ات دولية م ��ن بينه ��ا الس ��فارة البريطانية ف ��ي دولة
الكويت ،كما تقوم كل من بريطانيا وأمريكا وألمانيا والصين وغيرها من
الدول األجنبية الصديقة ،باإلضافة الى الدول العربية الشقيقة بإرسال
ضباطهم للدراسة في هذه الكلية لما تحظى به من سمعة طيبة على
مستوى الكليات العسكرية.
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ً
متوسطا ضباط الحرس الوطني خريجي دورة القيادة واألركان المشتركة رقم « »23پ
پ المعاون للعمليات والتدريب

●

تمنح الكلية خريجيها درجة الماجستير
في العلوم العسكرية

...................................................................
وق ��د اس ��تقبلت الكلية على مدار الس ��نوات الماضي ��ة مجموعة كبيرة من
الضباط من مختلف الجنس ��يات ال يقل عن  20جنس ��ية ،مما يس ��اعد على
التع ��رف عل ��ى بيئ ��ة عمل الجي ��وش األخرى ،الس ��يما أن وجود ع ��دد كبير
م ��ن الضب ��اط الدارس ��ين م ��ن جي ��وش ال ��دول الش ��قيقة والصديق ��ة يؤكد
رقي مس ��توى التعليم األكاديمي الذي وصلت إليه الكلية ،وربما ما يميز
ً
أيضا هو تطابق منهج العقي ��دة القتالية الذي يدرس في الكلية
الكلي ��ة

ً
مكرما العقيد ركن محمد فهد علي پ
پ نائب رئيس األركان

م ��ع العقي ��دة القتالي ��ة لحل ��ف الش ��مال األطلس ��ي ،وه ��ذا أحد االس ��باب
إليفاد عدد من ضباط الدول األجنبية للدراسة في كلية مبارك العبداهلل
للقيادة واألركان.
وتشمل الدراسة في كلية مبارك العبداهلل العديد من العلوم العسكرية

هل تعلم ؟!

النظري ��ة والعملي ��ة ،به ��دف صق ��ل المه ��ارات ورف ��ع المس ��توى العلم ��ي

◆ انضم المغفور له الشيخ مبارك العبداهلل الصباح

ً
فضال عن حرص القائمي ��ن عليها على تطوير
والفك ��ري لدى المنتس ��بين،

إلى الجيش عام  1953بعد تخرجه من كلية «ساند

المناهج الدراسية بما يخدم العملية التعليمية بشكل عام .

هيرست« العسكرية الملكية البريطانية.

ومما تجدر اإلش ��ارة إليه أن للدراس ��ة في كلية مب ��ارك العبداهلل للقيادة
دورا كبي � ً
ً
�را ف ��ي تأهي ��ل الضب ��اط الق ��ادة لتس ��لم زم ��ام القي ��ادة
واألركان
ف ��ي وحداته ��م ،وتدريبه ��م عل ��ى التفكي ��ر المنطق ��ي والتحلي ��ل المبن ��ي
عل ��ى الدق ��ة والمرونة والق ��درة واإللمام بالصفات والمه ��ارات التي يجب
أن يتحل ��ى به ��ا القائ ��د ،حت ��ى يتمكن من تطبي ��ق عقيدة القت ��ال لعمليات
القوات المشتركة بجميع أنواعها.

◆ الدراسة فى كلية مبارك العبداهلل للقيادة واألركان
المشتركة تكون باللغة االنجليزية فقط وهي الكلية
ال�ع�س�ك��ري��ة ال��وح �ي��دة ب��ال �ش��رق االوس� ��ط ال �ت��ي تكون
الدراسة فيها بهذه اللغة.
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إعداد المقدم /فهد سعد راشد:

الواليات المتحدة تطور ليزر ًا مضاد ًا للصواريخ
لطائراتها المقاتلة

يعتق ��دون أنه ��م ق ��ادرون عل ��ى إنش ��اء س�ل�اح
مزود بالليزر ،وصغير بدرجة كافية لتثبيته على
طائرة.
وج ��اء ف ��ي بي ��ان ص ��ادر ع ��ن « :AFRأن نظ ��ام

كش ��فت صحيفة «ذي ص ��ن» البريطانية

ل�ل�ص��واري��خ ،ال�ت��ي يمكن أن تسقطها أشعة

ً
حجما وأخف
 SHiELDالنهائي س ��يكون أصغر

أن الطائ ��رات المقاتل ��ة األميركي ��ة ق ��د

الليزر ألسباب أمنية.

تت ��زود قريب � ً�ا بتقني ��ة ليزر مط ��ورة مضادة

ً
وزنا».

وأج ��رى مختبر أبح ��اث القوات الجوي ��ة ()AFRL

ومن المق ��رر إج ��راء اختبارات طي ��ران للطائرات

للصواريخ ،بعد إجراء اختبار أرضي ناجح.

االختب ��ار األخي ��ر ،كج ��زء م ��ن قاع ��دة حماي ��ة

المقاتل ��ة الم ��زودة باللي ��زر ف ��ي ع ��ام ،2020

وكش ��ف مس ��ؤولو س�ل�اح الج ��و األميرك ��ي

ليزري ��ة عالية الطاق ��ة ( ،)SHiELDوه ��و برنامج

أنه ��م أج ��روا اختب � ً
�ارا ناجح � ً�ا باس ��تخدام اللي ��زر

حي ��ث ُطلب ف ��ي عام  2017من ش ��ركة صناعة

يهدف إلى إنش ��اء تقني ��ة لحماية الطائرات من

ّ
تمكن من إس ��قاط «العديد من
األرضي ،الذي

األس ��لحة لوكهي ��د مارتن ،بن ��اء الطائرات ،ومع

الصواريخ المعادية.

ذل ��ك ،ف ��إن تقلي ��ص حج ��م نظ ��ام اللي ��زر يمث ��ل

الصواريخ».

وعل ��ى الرغ ��م م ��ن أن الص ��اروخ األرض ��ي كان

تحديا تقنيا كبيرا ،ويجب أن يكون قويا جدا بما

وال ي��م��ك��ن ال� �ك� �ش ��ف ع� ��ن ال�� �ع� ��دد ال��دق��ي��ق

كبي ��را للغاي ��ة ،إال أن الباحثي ��ن العس ��كريين

يكفي إلسقاط الصواريخ.

الحرس الوطني الروسي يتسلح
ببنادق "كالشينكوف 200
ب ��دأت عملي ��ة تس ��ليح وح ��دات الح ��رس

دفع ��ات أولى من بن ��ادق «آكا –  »200وبنادق

التجهي ��زات الحديثة للتس ��ديد والرمي وكذلك

الوطني الروسي ببنادق «كالشينكوف

«آكا –  »205القصي ��رة عي ��ار  5.45مل ��م ببضع

كثافة النيران الكبيرة.

–  ،»200وفق ما نقل موقع روسيا اليوم

مئات من البنادق.

ومن المحتمل أن تحل «كالشينكوف – »200

اإلخباري.

وتختلف «بنادق كالشينكوف –  »200مقارنة

ف ��ي وح ��دات الح ��رس الوطني الروس ��ي محل

وقد تس ��لمت وحدات الحرس الوطني الروسي

بنماذج س ��ابقة بدق ��ة فائق ��ة وإمكانية تركيب

بنادق «آكا –  »100القديمة.
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ّ

شركة صينية تختبر درونات
ُ

قادرة على إسقاط األلغام

الماليزي لألسلحة الدفاعية .وق��ال الموقع التابع للشركة الصينية إن
«بومبر» عبارة عن مروحية صغيرة من دون طيار ،بمقدورها حمل بضعة
ألغام.
وأظهر الفيديو الذي عرضته القناة الدرون الذي دمر أهدافا برية بألغام

عرضت قناة «»CCTVالتلفزيونية الصينية ،اختبار مروحية صينية

عيار  60ملم ،مع العلم أن القنابل (األلغام) مزودة بنظام تفجير عن بعد.

من دون طيار تسمى " ،"Bomberوفق ما نقل موقع روسيا اليوم

وقال الموقع إن الدرون يحمل أربعة ألغام عيار  60ملم ،ويمكنه تدمير

اإلخباري.

أهداف تبعد  50كيلومترا عن مركز القيادة .ويبلغ طول الدرون  1.7متر،

وقالت القناة التلفزيونية إن شركة « »CJAIEهي التي قامت بتصنيع

وارتفاعه  62سنتيمترا .وبمقدوره أن يتسارع حتى  145كيلومترا في

تلك الدرونات ،وكشفت عنها للمرة األولى في معرض «»LIMA 2019

الساعة.

بندقية ألمانية ُتطلق 2000
رصاصة في الدقيقة
تس ��تخدم الجي ��وش أنواع � ً�ا مختلف ��ة م ��ن
البن ��ادق ،الت ��ي تعتم ��د عليه ��ا ف ��ي تنفي ��ذ
عملي ��ات هجومية ،لكن بعض تلك البنادق
يمكن وصفها بـأغرب بندقية في العالم ،وفق ما
نقلت وكالة سبوتنيك.
وتع ��د بندقية «إتش كيه جيه  ،»11التي أنتجتها
ألماني ��ا الغربي ��ة ،م ��ن أغ ��رب البن ��ادق الهجومي ��ة

بدق ��ة عالي ��ة وقادرة عل ��ى العمل بكف ��اءة تفوق

وتس ��تخدم البندقي ��ة طلق ��ات عي ��ار (33*4.73

ف ��ي العال ��م ،وكانت مصمم ��ة إلصاب ��ة أهدافها

نظيراتها من البنادق الهجومية.

م ��م) ،ويت ��م إط�ل�اق الرصاص ��ة ب ��دون ف ��ارغ

بدق ��ة عالي ��ة وقادرة عل ��ى العمل بكف ��اءة تفوق

ونشرت المجلة مقطع فيديو يوضح طريقة عمل

باس ��تخدام م ��ادة كيميائي ��ة بواس ��طة جس ��م

نظيراتها من البنادق الهجومية.

البندقية األلمانية ،التي جرى تطويرها لتخفيف

معدن ��ي تمر الرصاص ��ة من داخل ��ه ،كما يمكن

وبحس ��ب مجل ��ة «بوبيل ��ر ميكانيك ��ز» األميركي ��ة

وزنه ��ا بص ��ورة تجعله ��ا أكثر مالئمة الس ��تخدام

للبندقي ��ة إط�ل�اق رصاصات منف ��ردة ،أو العمل

فإن بندقي ��ة «إتش كيه جي ��ه  ،»11التي أنتجتها

الجن ��ود ف ��ي ميادي ��ن القت ��ال ،معتبرة أن ��ه يمكن

مث ��ل بقي ��ة البن ��ادق الهجومي ��ة عل ��ى وض ��ع

ألمانيا الغربية ،تعد من أغرب البنادق الهجومية

وص ��ف «ج ��ي  »11بأنه ��ا تمثل الجي ��ل التالي من

اإلط�ل�اق الس ��ريع بمع ��دل 2000رصاصة في

ف ��ي العال ��م ،وكانت مصمم ��ة إلصاب ��ة أهدافها

البنادق الهجومية األميركية «إم.»16

الدقيقة ،أي  33طلقة في الثانية.
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معلوماتية

إعداد مقدم مهندس /أحمد علي عبداهلل:

شبكة الجيل الخامس (...)5G
قفزة في عالم االتصال
تعتبر شبكة الجيل الخامس األحدث في عالم شبكات االتصال عموما سواء بشبكات االنترنت
كمتصف��ح ،أو من خالل اس��تخدامات اخرى س��واء ف��ي المنزل أو في بيئ��ة العمل ..فعالم
ش��بكات االتصال في تطور دائم بداية من الجيل الثان��ي ( )2Gوالثالث ( )3Gوالرابع ( )4Gوصوال
للجيل للخامس الذي يعتبر األكثر سرعة واألوسع أفقا من ناحية االستخدام والكفاءة.
ك ��ان ال�ت�ف�ع�ي��ل األول ل�ش�ب�ك��ات الجيل

يونيو من العام الجاري.

التال ��ي :ه ��ل هن ��اك تغي ��رات او تط ��ورات أخ ��رى

ال �خ��ام��س ع��ال�م�ي��ا ف��ي ك��وري��ا ال�ج�ن��وب�ي��ة

كم ��ا ذكر س ��ابقا ف ��إن ش ��بكة الجي ��ل الخامس

ف ��ي الش ��بكة يجهله ��ا المس ��تخدم؟ يظ ��ن أن

وال��ذي حصل في شهر ابريل من العام

ه ��و تطوي ��ر للش ��بكة الس ��ابقة ،لك ��ن العدي ��د

الكثير من التغييرات س ��تحدث مع اتساع نطاق

 .2019كما ان العمل بشبكة الجيل الخامس

م ��ن األس ��ئلة المهمة ق ��د تزامنت م ��ع ظهوره

استخدامه .ابسط ما قد يفكر فيه أي مستخدم

سيتم ف��ي دول ��ة ال �ك��وي��ت ف��ي منتصف شهر

وانتش ��اره ،وأه ��م م ��ا قد يتب ��ادر للذهن الس ��ؤال

ً
فيلما
م ��ن أي فئ ��ة عمري ��ة انه يرغ ��ب بمش ��اهدة
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س ��ينمائيا م ��ن خ�ل�ال ش ��بكة االنترن ��ت بخاصية
ال� �ـ  4Kوبحج ��م يفوق ال� �ـ ( )5GBكم م ��ن الوقت
يحتاج ��ه المس ��تخدم لالنتظ ��ار لمش ��اهدة ه ��ذا
الفيل ��م؟ اإلجاب ��ة ه ��ي بض ��ع ث ��وان ،وتحدي ��دا ال
تتع ��دى الـ  4ثوان لرؤي ��ة فليما بهذا الحجم انها
سرعة مثالة للجميع!
لكن ليس هذا فقط واألهم من ذلك ان شبكة
الجي ��ل الخامس ممكن اس ��تخدامها في كافة
االجه ��زة المحيط ��ة بن ��ا يومي ��ا ،واآلن س ��وف
نس ��لط الض ��وء عل ��ى أه ��م االس ��تخدامات ف ��ي
المجاالت العملية:
القي ��ام بعملي ��ات البح ��ث واالنق ��اذ م ��ن خالل
ع ��دة طائ ��رات ب ��دون طي ��ار ( )Dronesبحي ��ث
يكون ��وا عل ��ى ارتباط مع بعضه ��م للبحث عن
شخص معين ذات مالمح محددة باستخدام
خاصية الـ( )Face recognitionدون الحاجة

ت �ح �ض �ي��ر االف � �ط� ��ار ي� �ك ��ون م���ن خ�ل�ال

هو مقر عملك اليومي.

للتعامل مع كل طائرة على حدة.

نظام غ��ذائ��ي منزلي م��رك��زي مرتبط

ثالثا أثناء العمل شبكات الجيل الخامس

مراقب ��ة الم ��رور بش ��كل تلقائ ��ي ورص ��د

ب�م�ل�ف��ات��ك ال�ص�ح�ي��ة وم ��ن خ�ل�ال ذل��ك

وارت �ب��اط �ه��ا ب��ال��ذك��اء االص �ط �ن��اع��ي لها

المخالفي ��ن دون الحاج ��ة ألش ��خاص تراقب

ينصحك النظام المنزلي بتناول وجبة

ال �ك �ث �ي��ر م���ن االس� �ت� �خ���دام���ات ،م��ث�ل�ا ف��ي

الكاميرات على مدار الساعة.

معينة أو تفادي األم�لاح ال��زائ��دة اذا

االستخدامات اإلدارية:

االس ��تخدامات الطبي ��ة م ��ن خ�ل�ال تركي ��ب

كنت من مرضى ارتفاع ضغط الدم.

إع ��داد ال�ت�ق��اري��ر وط�ب��اع��ة ال��وث��ائ��ق من

أجه ��زة معين ��ة تقي ��س مثال مع ��دل ضربات

االس �ت �ه�لاك للمياه أي �ض��ا ،ق��د تتصور

خالل أوامر صوتية.

القل ��ب وارس ��الها تلقائي ��ا وس ��ريعا للجه ��ة

عزيزي القارئ كيف ولماذا قد يكون

االجتماع ��ات م ��ن خ�ل�ال وس ��ائل

المختصة بشكل سريع وتلقائي.

االس�ت�ح�م��ام م��رت�ب��ط بشبكات الجيل

التخاط ��ب المرئ ��ي فال داع ��ي للخروج

المكالم ��ات المرئية لن يح ��دث بها أي تأخير

الخامس وال��ذك��اء االصطناعي ألنه

من مكتبك لحضور اجتماع وخصوصا

او قط ��ع بالبث ،بل س ��تكون المكالمة كما

وبكل بساطة النظام المنزلي أيضا

أن الب ��ث المباش ��ر س ��يكون بج ��ودة

ل ��و أن ��ك تخاط ��ب الش ��خص عل ��ى الجه ��ة

م��رت��ب��ط ب��ف��وات��ي��ر ش ��رك ��ة ال �ك �ه��رب��اء

وسرعة عالية.

االخرى وجها لوجه.

وال � �م� ��اء وال� �ت ��ي ت �ب �ي��ن اس �ت �خ��دام��ات��ك

الذكاء االصطناع ��ي قد ينصحك في

الع ��اب الفيديو ( )On Lineلن يكون بها أي

بالشهر الفائت والمبلغ المدفوع ومن

اداء بعض المهام او يقترح باالمتناع

تأخير او تقطيع بالشاشة أو اداء الالعب.

خالل ذلك يمكن تقنين كمية المياه

ع ��ن الخ ��وض لبع ��ض المش ��اريع ف ��ي

p p p p

المستعملة حتى ال يسرف المستخدم

فت ��رات مح ��ددة بن ��اء عل ��ى دراس ��ات

كما نود االن أن نستعرض كيف ستكون حياة

بالماء أو حتى ال يدفع مبالغ إضافية.

جدوى قد قام بها مسبقا.

ال �ش �خ��ص ل �ه��ا ن �ب��ض دق �ي��ق وم��ح��دد ف��ي ح��ال

ثاني���ا الخ���روج م���ن المن���زل ق���د يك���ون م���ن

االس ��تخدامات كثي ��رة ومتنوع ��ة ف ��ي الحي ��اة

الولوج في شبكات الجيل الخامس في كافة

خ�ل�ال س���يارة مبرمج���ة مس���بقا لم���كان

اليومي ��ة والعملي ��ة لك ��ن ه ��ذا يعن ��ي دخ ��ول

االس �ت �خ��دام��ات ال �ي��وم �ي��ة ،لنتخيل م��ع بعضنا

عملك دون الحاجة الى استخدام المقود

التكنولوجي ��ا عل ��ى كاف ��ة خطواتن ��ا الحياتي ��ة،

البعض السيناريوهات االتية:

ودون الحاجة لتحديد مكان العمل ألنها

ق ��د تتع ��رض خصوصيتن ��ا لالنتهاك ق ��د تتعرض

اوال االس �ت �ي �ق��اظ س �ي �ك��ون م �ب��رم��ج ب�ن��اء

وبكل بساطة من خالل تحليل التصرفات

صحتن ��ا للض ��رر أو ق ��د تتع ��رض اموالنا للس ��رقة،

ع �ل��ى ت �ص��رف��ات��ك ال �ي��وم �ي��ة وت�ح�ل�ي�ل�ه��ا من

اليومي���ة ()Daily Behavior analysis

كل ه ��ذا ممك ��ن حدوث ��ه اذا ل ��م يك ��ن هن ��اك

خ�لال ال��ذك��اء االص�ط�ن��اع��ي (Artificial

م���ن خالل تحدي���د وقت الذه���اب والعودة

الحماي ��ة االس ��تباقية ض ��د أي اخت ��راق م ��ن

 )intelligenceت �ل �ق��ائ �ي��ا دون ال �ح��اج��ة

م���ن وإلى نف���س المكان صباح���ا وظهرا،

ً
�تباقيا
أش ��خاص محيطين بنا .فاألمن يعتبر اس �

لضبط المنبه.

استنتجت أنظمة السيارة أن هذا المكان

وإال لم يكن أمنا ً
واصبح ردة فعل.
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ثقافة صحية

إعداد مقدم صيدلي /عبدالرحمن محمد صغير:

السالمة الدوائية...
نصائح لتجنب المخاطر

رغم أن المستش��فيات والمؤسسات الصحية الحديثة تس��تخدم تقنيات متطورة في عملية
وص��ف وتخزين الدواء ،إال أن هن��اك الكثير من األخطاء الدوائية التي قد تحدث وتؤدي إلى
م��رض طوي��ل األمد بل إلى الموت ال س��مح اهلل ،فوفق ًا لبعض الحقائ��ق هناك ما يقارب من
نصف األدوية الموصوفة ال يتم أخذها على االطالق من قبل المرضى ،مما يتسبب في خسائر
لل��دول والمؤسس��ات الصحية تقدر ب��ـ  105ملي��ارات دوالر تكلفة عدم االلت��زام بالتعليمات
الدوائية ،وقد يس��بب ما يقارب  125ألف حالة وفاة س��نوي ًا وفقا ال��ى اخر إحصائية لمنظمة
الصحة العالمية.
ومن أهم العوامل التي قد تؤثر على صحة وس�لامة المريض ،س��وء التواصل ،وعدم فهم
المري��ض للتعليمات الطبية وااللتزام بها ،ويمكن للمريض أن يس��اهم كثير ًا في التقليل من
األخطاء وتحسين سالمته من خالل االلتزام وتطبيق التعليمات المقدمة له.
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إحدى المجموعات الدوائية التي تس ��تخدم للقضاء على البكتريا وليست

الس�ل�امة الدوائية تعني ما يتم تناوله من األدوية بالشكل الصحيح

الفيروس ��ات ،وه ��ي تعمل إم ��ا بالقضاء عليها مباش ��رة أو بإيق ��اف نموها

واآلم ��ن ،وذل ��ك عن طري ��ق اتب ��اع خطوات مهم ��ة يقوم به ��ا كل من

لكي يتغلب عليها الجهاز المناعي بالجسم.

الطبي ��ب المعال ��ج عن ��د وصف ��ه لل ��دواء ،وفق ��ا لتش ��خيص الحال ��ة الصحية

فعن ��د ع ��دم االلت ��زام بأخ ��ذ ه ��ذا الن ��وع م ��ن األدوية يظه ��ر لنا ما يس ��مى

للمري ��ض ،والصيدل ��ي عن ��د تس ��ليمه لل ��دواء وإعط ��اء التعليم ��ات الدقيق ��ة

بمقاومة للمضادات الحيوية ،وهي مقاومة البكتيريا داخل الجسم ألحد

وحس ��ن التخزي ��ن ف ��ي درج ��ة ح ��رارة معين ��ة واإلرش ��اد وط ��رق االس ��تخدام

األدوية المضادة للبكتريا التي كانت نافعة من قبل.

الصحيحة للمريض عند تناوله الدواء الموصوف وااللتزام بالتعليمات.

مما
وتمتل ��ك البكتيري ��ا القدرة على الصم ��ود أمام األدوية المض ��ادة لهاّ ،

االلتزام الدوائي :هو درجة أو نسبة اتباع التعليمات المقدمة من الفريق

يؤدي إلى إبطال نجاح العالجات واستحكام العدوى واحتمال انتشارها

الطب ��ي فيم ��ا يتعل ��ق بالعالج (الوق ��ت  -الجرعة  -عدد مرات االس ��تخدام -

إل ��ى أن ��اس آخري ��ن وظه ��ور س�ل�االت جدي ��دة م ��ن البكتيري ��ا ال تتأث ��ر بهذا

وكيفية االستخدام).

المض ��اد ،وتحدث تلك المقاومة نتيجة س ��وء اس ��تخدام األدوية المضادة

وهناك الكثير من األس ��باب التي قد تجع ��ل المريض ال يلتزم دوائيا نذكر

للبكتريا بشكل غير صحيح.

ً
بعضا منها:
معتقدات غير صحيحة عن الدواء وأعراضه الجانبية (يسبب اإلدمان

نصائح مقترحة لمشاكل عدم االلتزام بالدواء

– ال فائدة منه – مضر بالصحة أكثر من فائدته).

يجب على المريض أن يحرص على تناول الجرعات في موعدها.

عدم فهم الطريقة الصحيحة لتناول الدواء ،وهنا يتمثل دور الصيدلي

إكمال مدة العالج المقررة واالس ��تمرار عليه حتى لو ش ��عر بتحس ��ن

ف ��ي توعي ��ة المري ��ض وش ��رح الطريق ��ة األمث ��ل ف ��ي االس ��تخدام فيما

بعد فترة من استخدامه.

يتعل ��ق بالوقت والجرع ��ة وتجنب بعض األغذية الت ��ي تعيق امتصاص

ً
قريبا.
ال تأخذ الجرعة المفقودة إذا كان وقت تناول الجرعة التالية

الدواء وتحديد أوقات الجرعات بشكل يمنع التداخل الدوائي.

ال تضاعف الجرعة التالية لكي تعوض النقص.

كثرة عدد األدوية وسوء تنظيمها على مدار اليوم.

ً
ً
ً
موصوفا لشخص آخر بأي حال.
حيويا
مضادا
ال تتناول
ً
أسلوبا تبسيط العالج الدوائي كاستخدام أدوات تذكيرية.
اتبع

المضادات الحيوية

استخدم تطبيقات إلكترونية.

ع ��دم اس ��تخدام ال ��دواء بناء عل ��ى التعليم ��ات الصحيحة يجع ��ل المريض

استخدم منظمات الدواء البالستيكية.

أكث ��ر عرض ��ة لدخ ��ول المستش ��فى بنس ��بة تزي ��د ع ��ن 17ف ��ي المئ ��ة ،ومن

إعداد منبه الهاتف للتذكير.

األدوي ��ة الت ��ي يكث ��ر س ��وء اس ��تخدامها ه ��ي المض ��ادات الحيوي ��ة ،وهي

تكييف العالج الدوائي مع الروتين اليومي وظروف العمل.

عدم االلتزام
بالتعليمات الدوائية
يتسبب في
 125ألف حالة وفاة
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غـذاؤك دواؤك

إعداد مالزم أول /محمد عبدالحميد عبداهلل:

ماذا تعرف عن

القهوة

تعتب��ر القهوة المش��روب المفضل لدى الكثيرين في العال��م ،لما تحظى به من مذاق ممي��ز وفوائد مثبتة
علمي ًا تجاه الصحة ،مثل مكافحة األمراض ،وزيادة النشاط الذهني.
ويأتي تأثير القهوة المفيد الحتوائها على أكثر من ألف مركب معقد ،أبرزها الكافيين ومضادات األكسدة.
ويعتبر االرابيكا ( )Arabicaو الروبس ��تا ( )Robustaالنوعين الرئيس ��يين

ذات تركي���ب كيميائ���ي ممي���ز يمنحه���ا الق���درة عل���ى حماية جس���م

في القهوة ،وأكثرها انتشارا و لكل منهما مميزاته الخاصة.

اإلنسان من خالل التصدي ،واالرتباط بالمواد الضارة ،ومنها مواد

و لك ��ي نحظ ��ى بالفائ ��دة القص ��وى م ��ن القه ��وة يج ��ب مراع ��اة ج ��ودة،

نواجهها بش���كل يومي تس���مى بال���ـ  Free Radicalsوتعمل على

وطريقة تحضير وتحميص وكمية القهوة المستهلكة.

إتالف خاليا وانسجة الجسم.

وتحتل الكويت حس ��ب اخر احصائية ل ��دي موقع  helgilibrary.comفي

و يمك���ن الحص���ول عل���ى مض���ادات األكس���دة م���ن خ�ل�ال تن���اول

ً
عالميا من بين  154دولة من حيث اس ��تهالك
ع ��ام  ،2013المرك ��ز ال� �ـ 46

االطعمة التي تحتويها.

القهوة بواقع  3.5كغ من القهوة للفرد الواحد.

ويمكن االطالع على الشكل ( )1والذي يقارن القهوة بمشروبات
أخ���رى أيض���ا عالي���ة المحت���وى بمض���ادات األكس���دة ،ونس���تنج منه

ما المواد الفعالة التي تمنح القهوة خصائصها المميزة؟
مضادات األكسدة:

عل���ى تل���ك الم���واد المفيدة مث���ل حم���ض الكلوروجيني���ك ،وحمض

مضادات األكس���دة ( )anti-oxidantsعب���ارة عن مركبات مختلفة

الكافييك.

تف���وق القهوة عل���ى بعض االطعمة األخرى م���ن حيث احتواءئها
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وتحم ��ص ب ��ذور القهوة على ثالث درج ��ات (خفيفة ومتوس ��طة وداكنة)

الكافيي ��ن م ��ادة محف ��زة لالنتب ��اه والتركي ��ز و النش ��اط وله ��ا دور كمضاد
اكس ��دة و حماي ��ة خالي ��ا الجس ��م و انس ��جته م ��ن التل ��ف ،و تعتب ��ر القهوة
باإلضافة إلى اوراق الش ��اي المصدرين الرئيس ��يين لها ،و أيضا قد تتواجد

ولكل منها مذاق خاص و مميزات.

القهوة و تأثيرها على بعض جوانب الصحة

في أطعمة أخرى بنسب متفاوتة.

أجري ��ت العدي ��د من الدراس ��ات ح ��ول عالقة اس ��تهالك القه ��وة وتأثيرها

ً
ً
يوميا
يوميا يفضل أال تتعدى  ٤٠٠ملغ
إن جرعة الكافيين المقترح تناولها

عل ��ى الصحة ،وأثبت ��ت النتائج أنها تعمل على خف ��ض احتمالية اإلصابة

ً
عاما.
للشخص البالغ ،و ١٠٠ملغ لألطفال من عمر  12الى ١٨

بالعدي ��د من األمراض ،منها الش ��لل الرع ��اش ()Parkinson’s Disease

ويحتوي الكوب االعتيادي الواحد من القهوة على  ١٥٣ملغ من الكافيين،

والزهايمر.

ويختلف ذلك باختالف نوع القهوة و طريقة التحضير ،انظر الشكل (.)١

الشلل الرعاش ()Parkinson’s Disease
أوضحت عدة ابحاث أن تناول القهوة بشكل اعتيادي يساعد على خفض
اإلصابة بمرض الش ��لل الرعاش ��ي بنس ��بة وصلت إلى اكثر من %80 - 50
مقارنة بمن ال يس ��تهلكها بش ��كل يومي .كما بينت بعض تلك الدراسات
أن ��ه كلما كان اس ��تهالك القهوة اكث ��ر ( 4أكواب وأكث ��ر) ،قلت احتمالية
اإلصابة بهذا المرض.

الزهايمر ()Alzheimer
اوضحت دراس ��ة أجري ��ت في فنلندا على مس ��تهلكي القه ��وة انها تقلل
م ��ن احتمالي ��ة اصابتهم بم ��رض الزهايمر عند التقدم بالعم ��ر مقارنة بمن
يس ��تهلك القليل من القهوة ،أو ال يس ��تهلكها ابدا .ووجدت تلك النتائج
االيجابية عند من يتناول  ٥ - ٣اكواب في اليوم.

ما الفرق بين (الروبستا واألرابيكا)؟
تختل ��ف االرابي ��كا ع ��ن الروبس ��تا من حي ��ث المنش ��أ والنكهة ،حي ��ث تتميز

السكري (النوع الثاني)

الروبس ��تا بالنكه ��ة الم ��رة ،بينم ��ا االرابي ��كا فلها م ��ذاق وخاصي ��ة عطرية

اهن ��اك العدي ��د من االبحاث من مختلف انحاء العال ��م و التي اجريت على

محبذة اكثر لدى المستهلك العام.

ً
ً
جيدا
دورا
فئ ��ات مختلفة و م ��ن مختلف انحاء العالم ،و ترج ��ح ان للقهوة

وع ��ادة ما يس ��تخدم الروبس ��تا ف ��ي ش ��راب القه ��وة الفورية واالسبرس ��و،

في المس ��اعدة عل ��ى الوقاية من اإلصاب ��ة بمرض الس ��كري ،و يعود ذلك

ويرج ��ح ذل ��ك بس ��بب طعمه المركز بس ��بب محت ��وى مضادات االكس ��دة

لنف ��س المركب ��ات الحيوية التي تم ذكرها في الس ��ابق وتعمل من خالل

العالي ��ة مقارن ��ة باالرابي ��كا و ايض ��ا محت ��وى الكافيي ��ن العال ��ي ،حي ��ث إن

أكث ��ر من آلية ،وإحداها هو القيام بالحد م ��ن تكوين أحد انواع البروتينات

محتوى الكافيين في الروبستا أعلى بضعف و نصف مقارنة باالرابيكا.

السامة والذي قد ِيؤدي الى موت خاليا البنكرياس.

حجم الحصة المقدمة

نـــــــوع القــهــــــــوة

كمية الكافيين
في الحصة المقدمة (ملغ)

قهوة مقطرة Brewed Coffee

كوب  237ملل

153

قهوة مقطرة منزوعة الكافيين Decaf - Brewed Coffee

كوب  237ملل

5.6

القهوة التركية Turkish Coffee

فنجان  60ملل

50

االسبرسو Espresso

فنجان  30ملل

64 - 47

االسبرسو المنزوع الكافيين Decaf - Espresso

فنجان  30ملل

0

القهوة الفورية Instant Coffee

كوب  237ملل

57

القهوة الفورية المنزوعة الكافيين Decaf - Coffee

كوب  237ملل

2.5

Latte or Mocha

كوب  237ملل

77

الحصة المقترح تناولها من الكافيين في اليوم الواحد
جدول ( - )١محتوى الكافيين في انواع مختلفة من القهوة

400

الرياضة للجميع
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إعداد الرائد /حمد محمد مبارك:

العقل السليم

في الجسم السليم

لعب��ت األح��داث الرياضية دور ًا مهم ًا في حي��اة المجتمعات ،وفي الوقت الحاضر أخ��ذت دور ًا حيوي ًا أكبر مع
ازدياد الس��عي نح��و االهتمام بالصحة وتجنب أمراض العصر الناتجة عن الس��منة ،س��واء كان ذلك من خالل
االشتراك في األندية الصحية الرياضية ،أو متابعة األحداث الرياضية في وسائل اإلعالم ..فالعقل السليم في الجسم
السليم.
وق ��د كان النب ��ي صل ��ى اهلل علي ��ه وس ��لم يح ��ث أصحابه على ممارس ��ة
الرياضة ،لما فيها من تقوية لألجساد والمحافظة على سالمتهاَ .ق َ
ال
هَّ
َ
صلى اهلل عليه وس ��لم ْ
الل ِم َن ْال ُم ْؤ ِم ِن
«ال ُم ْؤ ِم ُن ْال َق ِو ُّى َخيْ رٌ َوأ َح ُّب ِإ َلى ِ

اللياقة البدنية
إن ممارس ��ة التدريب ��ات الرياضية بصورة مس ��تمرة تحقق اللياق ��ة البدنية ،من
خ�ل�ال تقس ��يم ه ��ذه العوامل على س ��اعات اليوم الواحد عل ��ى أن يكون ذلك

َّ
يف»( ..صحيح مسلم).
الض ِع ِ

ً
مصحوبا بـ (الراحة ،والتغذية ،والتدريب) .

ويختل ��ف الهدف من الرياضة باخت�ل�اف القدرة على اختيار األهداف المرجوة

واللياق ��ة البدني ��ة تعني قدرة الف ��رد وكفاءته البدنية للقي ��ام بدوره في هذه

منها ،حسب االحتياجات الفردية ،أو ما يتناسب مع المجتمع ،وعند ممارستها

الحي ��اة م ��ن دون إجهاد أو تعب ،وتنقس ��م الى اللياقة البدني ��ة العامة ،والتي

البد من اتباع الخطوات بالش ��كل الصحيح لتحقيق أقصى اس ��تفادة ممكنة

تعني القدرة على القيام باألنشطة اليومية من دون تعب مفرط ،أما اللياقة

من خالل:

البدني ��ة الخاص ��ة فيعتم ��د تعريفه ��ا على أس ��اس الق ��درة على تنفي ��ذ جوانب

عمل فحص طبي شامل ،والمتابعة الدورية للفحوصات الطبية.

محددة من الرياضة.

اتباع برنامج غذائي يتناسب مع الهدف من ممارسة الرياضة.

وم ��ن عناص ��ر اللياق ��ة البدني ��ة للرياضيي ��ن (المرون ��ة ،والس ��رعة ،والرش ��اقة،

إع ��داد برنام ��ج تدريب ��ي م ��ن قبل مدرب متخص ��ص ،والبدء ف ��ي التدريبات

والت ��وازن ،والتحمل الدوري التنفس ��ي ،والتوافق العضل ��ي العصبي ،والقوة

بالشكل التدريجي مع التدرج بزيادة الحمل التدريبي.

العضلية ،والتحمل العضلي ،ومقاومة المرض ،والدقة).

متابع ��ة البرنام ��ج الغذائ ��ي م ��ع إعط ��اء الجس ��م فت ��رات للراح ��ة لعملي ��ة

وال شك أن من أهم األساليب التي تساهم في رفع مستوى اللياقة البدنية،

استشفاء العضالت ،وعدم إهمال اإلصابة وتأثير الراحة اإليجابية والسلبية.

ه ��ي تطبي ��ق برنام ��ج تدريب ��ي للياق ��ة البدني ��ة ،والمتابع ��ة واالس ��تمرارية في
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المعني ،ومن ثم تحسين الصحة العامة وبناء وتكامل الشخصية.

م ��ع االهتم ��ام بالمش ��اركة ف ��ي دورات اللياق ��ة البدنية لتطوي ��ر األداء ،وعدم

يتمي ��ز التدري ��ب الرياضي بخاصية االعتماد عل ��ى البحث العلمي لتحقيق

إهم ��ال اإلصاب ��ات وإعط ��اء وقت لالستش ��فاء منها ،واس ��تخدام الت ��درج في

ً
معتمدا على نظريات ومعارف مستخلصة من نتائج
أعلى مس ��تويات اإلنجاز

الحم ��ل التدريبي طوال العام للرياضي ،واالس ��تفادة من إمكانات المنش ��آت

البحوث العلمية لعديد من العلوم المرتبطة بالمجال الرياضي.

الرياضية المزودة بأحدث األجهزة.
مرونة الوقت

يتمي ��ز التدري ��ب الرياض ��ي بخصوصي ��ة التدري ��ب ومراع ��اة الف ��روق الفردية
م ��ن حي ��ث الس ��ن ( الكبار – الصغ ��ار) والجنس ( البنين – البن ��ات ) وكذا مراعاة

كم ��ا أن مرون ��ة الوق ��ت ف ��ي ممارس ��ة اللياق ��ة البدني ��ة لها أث ��ر كبير ف ��ي رفع

الف ��روق الفردي ��ة بي ��ن أف ��راد الجن ��س الواحد في نفس النش ��اط حي ��ث يختلف

مستوى اللياقة البدنية ،فاستغالل وقت الفراغ يعود على الفرد بالفائدة من

تدريب الناشئ عن العب الدرجة األولى.

خ�ل�ال تقليل خطر اإلصابة بأم األمراض (الس ��منة) ،والمحافظة على جس ��م

يتمي ��ز التدري ��ب الرياض ��ي بمراع ��اة ديناميكي ��ة تط ��ور الق ��درات البدني ��ة

صحي متناس ��ق يس ��اعد عل ��ى تعزيز الثق ��ة بالنفس ،وتزويد الجس ��م بالطاقة،

لألعم ��ار الس ��نية المختلفة ،حي ��ث تتمي ��ز كل مرحلة عمرية بتط ��ور طبيعي

وتقلي ��ل اإلصاب ��ة باالكتئ ��اب ،والتوت ��ر وتكوي ��ن عالق ��ات بي ��ن اف ��راد المجتمع

لبع ��ض الق ��درات البني ��ة ،وم ��ن ث ��م اختالف نس ��بة تركي ��ز محتوي ��ات التدريب

وتحقي ��ق الهدف األس ��مى ،وهو رفع اس ��م الدولة في البط ��والت والمحافل

بالنس ��بة للق ��درات البدني ��ة بم ��ا يتناس ��ب وطفرات نم ��و هذه الق ��درات خالل

الدولية.

مراحل العمر.

معوقات في ممارسة الرياضة

يتمي ��ز التدري ��ب باالس ��تمرارية وت ��درج زي ��ادة متطلب ��ات التدري ��ب ،ونعن ��ي

م ��ن أهم المعوقات المؤثرة في ممارس ��ة الرياضة إهم ��ال الوظائف اإلدارية

باالستمرارية ليس فقط لفترة من فترات الموسم التدريبي أو لموسم تدريبي

ف ��ي المج ��ال الرياض ��ي ،واالهتم ��ام بالجانب التعليمي لألس ��رة عل ��ى الجانب

كامل ،بل االستمرارية لعدة سنوات من أجل تحقيق مستويات اإلنجاز.

الرياض ��ي ،ومعوق ��ات النظ ��م واللوائ ��ح والقواني ��ن ،إلى جانب ضع ��ف الجانب
المادي والمعنوي ،ومعوقات العادات والتقاليد المجتمعية بالنسبة لبعض
المجتمع ��ات ،واس ��تخدام التكنولوجي ��ا الحديث ��ة ف ��ي أوقات الف ��راغ و عوامل

يتمي ��ز التدري ��ب الرياض ��ي بعملي ��ة التقيي ��م والمراقب ��ة الطبي ��ة والتربوية
الدورية للفرد خالل مراحل التدريب واإلعداد.
يتمي ��ز التدري ��ب الرياض ��ي بالتأثي ��ر على أس ��لوب حياة الف ��رد ،حيث تتطلب

الطقس .

ممارسة النشاط الرياضي لتحقيق هدف التدريب تشكيل أسلوب حياة الفرد

يتمي ��ز التدري ��ب الرياض ��ي بالعديد م ��ن الخصائ ��ص الجوهرية والمؤث ��رة والتي

م ��ن ناحية التغذية ،والع ��ادات الصحية ،وتنظيم الحي ��اة اليومية (نوم – عمل

تلق ��ي بمتطلب ��ات جديدة ومتطورة دائم � ً�ا على العملية التدريبي ��ة والقائمين

– تدريب  ..... -إلخ) .

بها وأهم هذه الخصائص:

 -يتمي ��ز التدري ��ب الرياض ��ي ب ��دور الم ��درب القي ��ادي لعملية التدري ��ب ،فالهدف

يه ��دف التدري ��ب الرياض ��ي بش ��تى أنواع ��ه إلى تحس ��ين الق ��درات البدنية
والنفس ��ية والعقلي ��ة للف ��رد من خالل الممارس ��ة الفعلية للنش ��اط الرياضي

الرئيس ��ي م ��ن اختب ��ارات اللياق ��ة البدنية هو معرفة مس ��توى اللياق ��ة البدنية
الفردية وسبل تطويرها.

توعية

66

إشراف المقدم /بدر سعد رويشد :
إعداد الرائد /محمد فتحي محمد:

اإلجازة الصيفية ...سالح ذو حدين

بعد التعب في االشتغال باألعمال اليومية ،واالجتهاد الشديد في األعباء الوظيفية ،كان
البد من الراحة واالستجمام من تلك المشاق التي ُت َو ِّل ُد األمزجة الصعبة تعكر عليه شعوره،
فراغ معنوي كأنه آلة جامدة ذات وظيفة مكررة خالية من المشاعر.
فيصبح اإلنسان ذا
ٍ

بما يحبه ويؤنسه ف� ُ�ت��زال عنه تلك الضغوط

ال���خ�ل�اب���ة ف��ي��س��ت��ل��ق��ي ب��ظ�لال��ه��ا وي��س��ت��رخ��ي

فتأتي اإلج��ازة الصيفية تمأل ه��ذه الفراغات

النفسية لِ يُ ريح نفسه ويُ � َ�ج� ِّ�دد نشاطه فيلجأ

ب��ه��دوئ��ه��ا وي��ن��ع��م ب��ج��وه��ا ال��ب��دي��ع ،وه��وائ��ه��ا

ال���م���ع���ن���وي���ة ،و ت��ح��ق��ق م���ث���ل ه�����ذه ال���رغ���ب���ات

البعض للسفر متأمال جمال الطبيعة ،يرحل

الصافي العليل ،ويزور كذلك قراها فيشاهد

ال��غ��ري��زي��ة ،ف��ي��س��ارع ك� ٌّ
��ل ف��ي اس��ت��غ�لال وقته

إلى األراض��ي الخضراء الريفية ذات المناظر

بساطة عيشة أهلها ،ولربما ذهب إلى المدن

شغل الفراغ
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االبتكارات واالختراعات الحديثة ،ورؤية األخبار

أف ��كار عجيب ��ة تول ��د أعم ��اال غريبة ،ال تنف ��ع أبدا

المستجدة في عالمنا الجميل.

بل قد تضر وهذا كثير ،فتجد البعض يجعل من

وي �ف �ض��ل ب�ع�ض�ه��م ق � ��راءة ال �ك �ت��ب وال �م �ج�لات

إجازته فراغا قاتال له ولمجتمعه ،فيؤذي نفسه

الثقافية ال �ه��ادف��ة م��ع االش �ت��راك ف��ي دورات

بالس ��آمة والملل والشعور بالكس ��ل فيكثر من

اللغات لتعلم االنجليزية والفرنسية وغيرهما

الن ��وم والتذم ��ر وكث ��رة األكل الجالب للس ��منة

لزيادة الثروة اللغوية والحصيلة العلمية.

واألم ��راض فت ��راه خام�ل�ا غي ��ر منت ��ج عبئ ��ا على

وال��ب��ع��ض ال ي���أن���س إال م���ن خ��ل�ال األج���ه���زة

مجتمعه ووطنه يضيع الس ��اعات الطويلة في

اإللكترونية فيتتبع حديثها وآخ���ر اص���دارات

الجل ��وس عل ��ى المواق ��ع اإللكتروني ��ة ،ومواقع

ب��رام��ج��ه��ا وك��ي��ف��ي��ة االس���ت���ف���ادة م��ن��ه��ا على

التواص ��ل االجتماعي من غي ��ر هدف نمائي في

أكمل وجه.

مواضي ��ع تافهة غي ��ر هادفة ،وي ��ؤذي مجتمعه

وي ��أت ��ي ال �ب �ع��ض ف �ت �ك��ون راح� �ت ��ه ب��ال �ت �ن��زه في

بالتس ��كع ف ��ي الطرقات واي ��ذاء الم ��ارة إما في

األم� ��اك� ��ن ال��ت��ج��اري��ة ك��ال �م �ج �م �ع��ات وم ��راك ��ز

الشوارع باالستهتار في قيادة السيارات أو في

التسويق فيشتري أجمل الثياب ويجلس في

المجمعات بأذية العائالت.

أرق��ى المقاهي لشرب القهوة وت��ذوق أطيب

وم ��ن أس ��باب تل ��ك المظاه ��ر والتصرف ��ات ع ��دم

الحلويات مع تسامر األحاديث الودية التي تزيد

التربي ��ة الصحيح ��ة ف ��ي اس ��تغالل األوق ��ات

الروابط االجتماعية.

بالطريق ��ة المثل ��ى ،وع ��دم الوع ��ي المجتمعي

وب �ع �ض �ه��م ي �ج �ع��ل وق� �ت ��ه ف ��ي ح �ف��ظ ال� �ق ��رآن

بض ��رورة االرتق ��اء باإلنس ��انية م ��ن تعل ��م العلم

الكريم وأحاديث الرسول صلى اهلل عليه وسلم

ونش ��ره والعم ��ل ب ��ه ،وع ��دم وض ��ع األه ��داف

واالل �ت��زام بما ج��اء فيها م��ن األح�ك��ام الدينية

والتخطي ��ط له ��ا أو التخطي ��ط بش ��كل خاطئ

واألخ�لاق النبوية كتعلم العقيدة االسالمية

بع ��دم الموازن ��ة بي ��ن الترفيه وأوق ��ات العمل أو

وأركانها وأحكامها ومكارم أخالقها.

مجرد النظر للتخطيط دون تطبيقه.

وب �ع �ض �ه��م ي� �ش ��ارك ف ��ي ال �ج �م �ع �ي��ات ال�خ�ي��ري��ة
وال��م��راك��ز ال�ت�ط��وع�ي��ة وي �ع �م��ل ع �ل��ى ال�ت�ط��وي��ر
ال�م�ج�ت�م�ع��ي ف��ي ال ��دول ��ة ع��رف��ان��ا م �ن��ه ووف ��اء

وأه ��م الط ��رق ف ��ي ع�ل�اج تل ��ك المظاه ��ر وهي

لدولته ومجتمعه.

أهمه ��ا وأوله ��ا االس ��تعانة ب ��اهلل ع ��ز وج ��ل بأن
يعينك على ُس � ُ�م ِّو نفس ��ك عن سفاسف األمور

ال��ح��دي��ث��ة ال��ك��ب��رى ف���ي���رى ت��ط��وره��ا وت���س���ارع
نهضتها وتنوع ثقافات شعوبها.

العالج

ذكاء حياتي لالستفادة من الوقت

وع ��ن المذم ��وم المحق ��ور ،مهم ��ا َص ُغ ��ر ،ث ��م

ويفضل البعض ممارسة الهوايات الشخصية

م ��ا ذكرت ��ه م ��ن أصن ��اف الن ��اس س ��ابقا يَ ُن � ُّ�م عن

مصاحب ��ة أه ��ل الهم ��م المبدعي ��ن الطامحي ��ن

م ��ن األل� �ع ��اب ال��ري��اض �ي��ة ك��ال �س �ب��اح��ة وغ �ي��ره��ا

ذكاء حيات ��ي ف ��ي االس ��تفادة م ��ن الوق ��ت لدى
ٍ

المثابرين أصحاب االنجازات العلمية و العملية

انتعاشا بالماء البارد وهروبا من ارتفاع حرارة

أصح ��اب الهم ��م العالي ��ة الطموح ��ة باالرتق ��اء

المفي ��دة للنف ��س والمجتم ��ع ،وتذك ��ر أن ه ��ذا

ال �ص �ي��ف ،أو ي� �م ��ارس ب �ع��ض األع� �م ��ال الفنية

بأنفس ��هم ومجتمعه ��م ووطنه ��م فكما يقال

الوط ��ن ل ��ه ح ��ق علينا ف ��ي تطوي ��ره ورفعته ،ثم

الخاصة كالنجارة و غيرها.
اليدوية الحرفية
ٍ

«يضرب عصفورين بحجر» أراح نفس ��ه فأمتعها

التخطيط الس ��ليم الجيد بوضع األهداف بدقة

وال��ب��ع��ض اآلخ � ��ر ي �ح��ب ال��ج��ل��وس ف ��ي ال�ب�ي��ت

وفي نفس الوقت أثراها وطورها.

وبساطة و وضع الوسائل المعينة على تحقيق

ل �م �ش��اه��دة ال �ت �ل �ف��از ع �ل��ى ال��ق��ن��وات ال�م�ف�ي��دة

ولألس ��ف ن ��رى كثي ��را م ��ن المجتمع ��ات يق ��وم

تل ��ك األه ��داف وف ��ي النهاي ��ة االنط�ل�اق ف ��ي

ك ��ال� �ب ��رام ��ج ال ��وث ��ائ� �ق� �ي ��ة ال� �ت ��اري� �خ� �ي ��ة وب ��رام ��ج

أفراده ��ا الس ��تغالل االج ��ازة الصيفي ��ة بتبن ��ي

ميدان العمل بجد ونشاط واستمتاع.

ثقافة إسالمية
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أحكام وثمرات إفشاء السالم
إعداد وكيل أول /حسين مبارك دغمي:

الحمد هلل رب العالمين ،شرع السالم ألهل اإلسالم ،وجعله تحية أهل الجنة ،فقالَ ﴿ :ت ِحيَّ ُت ُه ْم
ِف َ
يها َسلاَ ٌم﴾ «إبراهيم.»23 :

إن من أعظم ما ش��رعه اهلل في اإلس�لام :إفش��اء الس�لام ،الذي هو تحية أهل اإلس�لام ،وتحية
المالئكة ،وتحية أهل الجنة ،وتحية المؤمنين يوم يلقون ربهم.

أهمية إفشاء السالم:

ُمبَ ارَ َك ًة َطيِّ بَ ًة﴾ [النــور.]61 :

قد أمر اهلل بالسالم عند دخول المسلمين بعضهم على بعض في بيوتهم،

وأمر بالسالم عند اللقاء ،قال ﷺ« :إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه ،فإن حالت

َو ُت َس ِّل ُموا َع َلى َأ ْهلِ َها﴾ [النــور.]27 :

وكما أن��ه يشرع ال��س�لام عند ال��ق��دوم وب��داي��ة الجلوس ،فإنه يشرع عند القيام

آم ُنوا اَل َت ْد ُخ ُلوا بُ يُ ً
قال تعالى﴿ :يَ ا َأيُّ َها َّال ِذ َ
ين َ
وتا َغيْ رَ بُ يُ وتِ ُك ْم َح َّتى َت ْس َت ْأنِ ُسوا
للهَّ
وتا َف َس ِّل ُموا َع َلى َأ ُ
وقال تعالىَ ﴿ :فإ َذا َد َخ ْل ُتم بُ يُ ً
ند ا ِ
نف ِس ُك ْم َت ِحيَّ ًة ِّم ْن ِع ِ
ِ

بينهما شجرة أو جدار أو حجر ،ثم لقيه فليسلم عليه» [رواه أبو داود .]5200

والمفارقة للمجلس ،فعن أبي هريرة ‹ قال :قال رسول اهلل ﷺ« :إذا انتهى
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أحدكم إلى المجلس فليسلم ،فإذا أراد أن يقوم فليسلم ،فليست األولى بأحق
من اآلخرة» [رواه أبو داود  ،5207والترمذي  ،2706وقال :حديث حسن].

ِّ
تسلم على
قوله ﷺ« :تقرأ السالم على َمن عرفت ومن لم تعرف)؛ أي:
َ
لقيته ،عرفته أم لم تعرفه ،وال تخص به من تعرفه ،كما يفعله
كل َمن

السنة :أن يُ ّ
سلم الراكب على الماشي ،والماشي على القاعد ،والقليل على

كثيرٌ من الناس» (مسلم بشرح النوي جـ  1صـ .)286

أحوال ال يشرع السالم فيها :

الكثير ،والصغير على الكبير.

السالم ِمن أسماء اهلل الحسنى:

قال اهلل تعالىُ ﴿ :ه َو اللهَّ ُ َّال ِذي اَل إ َل َه إ اَّل ُه َو ْال َملِ ُك ُ
الق ُّد ُ
وس َّ
السلاَ ُم ْال ُم ْؤ ِم ُن
ِ ِ
للهَّ
ان ا ِ َع َّما يُ ْش ِر ُك َ
ْال ُم َهيْ ِم ُن ْال َع ِز ُيز ْال َجبَّ ارُ ْال ُم َت َكبِّ رُ ُسبْ َح َ
ون﴾ [الحشر.]23 :

ٌ
اسم من أسماء اهلل تعالى،
أنس قال :قال رسول اهلل ﷺ« :إن السالم
عن ٍ

هناك أح���وال ال يشرع فيها ال��س�لام ،منها :م��ا إذا ك��ان اإلن��س��ان على
حاجته من بول أو غائط.
وم��ن��ه��ا :ح��ال خطبة الجمعة ،ف�لا يسلم على المستمعين للخطبة؛
يردون على من ّ
ألنهم مأمورون باإلنصات ،وال ّ
سلم عليهم ،ومنها :حال

َ
َ
وض��ع��ه اهلل ف��ي األرض؛ ف��أف��ش��وا ال
��س�لام بينكم» (صحيح األدب المفرد

االشتغال بتالوة القرآن ،فالتالي ال يسلم عليه.

لأللباني حديث .)1019

المصافحة عند اللقاء سنة مرغب فيها ،ففي سنن الترمذي عن البراء

كيفية السالم:

‹ قال :قال رسول اهلل ﷺ « :ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إال

أن يقول المبتدئ« :السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته».

ُغ ِفر لهما قبل أن يتفرقا» حديث رقم.2727 :

ويقول المجيب« :وعليكم السالم ورحمة اهلل وبركاته».

وأما المعانقة والتقبيل ،فإنما يشرعان في حق القادم من سفر ،أما غير

هذه أكمل صيغة ،وإذا اقتصر المبتدئ على ق��ول« :السالم عليكم» فرد

القادم من سفر فال ينبغي فعلهما معه.

عليه ،بقوله« :وعليكم السالم» فهذا مجزئ ،واألحسن أن يزيد في الرد،

ويحرم االنحناء عند ال��س�لام ،لما في سنن الترمذي عن النبي ﷺ

ق��ال اب��ن كثير  -رحمه اهلل  :-أي :إذا َّ
الم َس ِّلم ف���ردوا عليه
سلم عليكم ُ

ّ
وألن االنحناء نوع ركوع ،والركوع والسجود ال يجوز فعلهما ّ
إال هلل ّ
وجل.
-عز

قال تعالىَ ﴿ :و ِإ َذا ُحيِّ يْ ُتم ِب َت ِحيَّ ٍة َف َحيُّ ْ
وا ِب َأ ْح َس َن ِم ْن َها َأ ْو رُ ُّد َ
وها﴾ [النساء.]86 :
أفضل مما َّ
سلم ،أو ردوا عليه بمثل ما َس َّلم ،فالزيادة مندوبة ،والمماثلة

أنه

سئل عن الرجل يلقى أخاه ينحني له؟ قال « :ال» حديث رقم.2728 :

صفة رد السالم على الغائب:

ّ
مستحب ،ورده واج��ب ،ويكون بلفظ
مفروضة ،أي :أن االبتداء بالسالم

من بلغه سالم من غائب ،وجب ال��رد عليه ،فإن كان بواسطة شخص،

السالم ال بلفظ آخر.

فإنه يقول في ال��رد :وعليه السالم ،وإن كان بواسطة كتاب ،فإن قرأه

فما يعتاده الناس من استبدال لفظ السالم :بقولهم« :صباح الخير» أو

يقول :وعليكم السالم ،فيرد عليه بأحسن من تحيته أو مثلها.

«صباح النور» أو غير ذلك من األلفاظ ،هذا ليس بسالم.

ثمرات إفشاء السالم:

وكذلك الب��د أن يتلفظ بالسالم ،وال يكتفي ب��اإلش��ارة باليد أو ال��رأس،

واعلموا أن إفشاء السالم فيما بينكم له ثمرات عظيمة ،منها :أنه من

فقد جاء النهي عن ذل��ك ،في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده

جملة األسباب لدخول الجنة ،قال ﷺ

بالنصارى ،فإن تسليم اليهود اإلشارة باألصابع ،وتسليم النصارى اإلشارة

بسالم» [رواه الترمذي .]1501

بالكف» [رواه الترمذي .]2695

ومنها :أنه يورث المحبة في القلوب ،قال ﷺ

عن النبي ﷺ

ق��ال« :ليس منا من تشبّ ه بغيرنا ،ال تشبّ هوا باليهود وال

« :يا أيها الناس أفشوا السالم،

ُ
ُّ
وصلوا والناس نيام تدخلوا الجنة
وصلوا األرح��ام،
وأطعموا الطعام،

« :ال تدخلوا الجنة حتى

الم َس َّلم عليه ال يسمع لبعد أو صمم أو غ��ي��ره ،ف�لا بأس
لكن إذا ك��ان ُ

ت��ؤم��ن��وا ،وال تؤمنوا حتى ت��ح��ابّ ��وا ،أال ّ
أدل��ك��م على ش��يء إذا فعلتموه

باإلشارة لتنبيهه مع التلفظ بالسالم.

تحاببتم؟ أفشوا السالم بينكم» [رواه مسلم .]54

التسليم على الخاصة:

ومنها :أن السالم يقرب من اهلل َّ -
ع��ز وج��ل ،-ق��ال النبي ﷺ « :إن أولى

من عالمات الساعة تسليم الخاصة ،وهو ْ
لقي الرجل السالم إال
أن ال يُ ِ

الناس باهلل من بدأهم بالسالم» [رواه أبو داود .]5197

على َم ْن يعرفه ،ويدع السالم على َم ْن ال يعرف.

ومنها :أن السالم والمصافحة يسببان مغفرة الذنوب ،قال ﷺ « :ما من

واعتاد كثيرٌ من المسلمين على إلقاء السالم على المعارف فقط ،وهذا

مسلمين يلتقيان فيتصافحان إال غفر لهما قبل أن يتفرقا» [رواه أبو داود

ٌ
َّ
لسنة نبينا ﷺ ،الذي حثنا على إلقاء السالم على َمن نعرفه َ
مخالف
ومن

]5212

ال نعرفه ِمن المسلمين.

ع��ن ع��ب��داهلل ب��ن ع��م��رو رض��ي اهلل عنهما :أن رج�ًل�اً
ٍ

س��أل النبي ﷺُّ :
أي

َّ
تحات ْت عنهما ذنوبهما
وقال ﷺ « :إن المسلم إذا لقي أخاه فأخذ بيده

كما يَ َت ّ
حات ال��ورق من الشجرة اليابسة في ي��وم ري��ح عاصف ،وإال غفر

خير؟! قالُ :
السالم على َمن عرَ َ
اإلسالم ٌ
فت َ
َ
ومن
«تطعم الطعام ،وتقرأ

لهما ولو كانت ذنوبهما مثل زبد البحر» [رواه الطبراني في المعجم

لم تعرف»؛ (رواه البخاري  .)6236قال النووي-رحمه اهلل:-

الكبير .]6150

ثقافة إسالمية
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معالم المنهج النبوي في تقويم السلوك
 ..ومواجهة االنحراف الفكري
إعداد الدكتور /حسين محمد ربيع:

األمن الفكري يعني س�لامة فكر اإلنس��ان وعقله وفهمه من االنحراف والخروج عن الوسطي
واالعتدال في فهمه لالمور الدينية والسياسية وتصوره للكون بما يؤول به إلى الغلو والتنطع،
والمتأم��ل في س��يرة الرس��ول الكريم –صلى اهلل عليه وس��لم -ي��رى اهتمامه الواض��ح بتحصين األمن
الفكري المتمثل في حماية عقول أتباعه من كل فكر شائب ومعتقد خاطئ يتعارض مع تعاليم اإلسالم
السمحة ويؤدي إلى انحراف في السلوك فيشكل خطرصا على أمن المجتمع واستقراره.

واألمن بمفهومه الشامل من أهم متطلبات الحياة اإلنسانية ،وال يمكن

إثارة الذهن باألسئلة وإعمال العقل تكون أقرب للوصول إلى الحقيقة

ألي ّ
ٍّ
منا االستغناء عنه ،فهو حاجة أساسية ال يستطيع أي مجتمع أن

وذلك بالحوار ،وقد تميز منهج المصطفى في تقويم السلوك بحرصه

يمارس دوره في البناء والتنمية بدون تحقيق األمن لكل أفراده.

على مخاطبة العقل واستثارة العاطفة لاللتزام وتطبيق شرع اهلل ،كما

وغاية األم��ن الفكري استقامة المعتقد وسالمة الفكر من االن�ح��راف أو
البعد عن الوسطية واالع�ت��دال ،واختالل األم��ن الفكري يأتي في مقدمة

ً
خصوصا إذا كان
كان ﷺ يعطي اهتمامه لكل من يجلس إليه أو يحاوره

الهدف من الحوار تغيير المفاهيم لتعديل السلوك ،ولعل أبرز النماذج

ّ
أسباب تنافر القلوب وتفرق الصفوف ،وبه تضطرب العالقات ُ
ستحل الدماء
وت

التطبيقية والشهيرة ل�ه��ذا األس �ل��وب ف��ي التقويم ه��و ح��وار ال��رس��ول

ً
بعضا ويصبح بأسهم بينهم شديد ،فيتشتت شمل
ويلعن الناس بعضهم

ً
الكريم مع الشاب الذي جاءه ً
عطوفا
يوما يستأذنه بالزنا ،فكان الرسول

األم��ة وتضعف عزيمتها وتتوارى خلف مشاكلها تاركة الساحة ألعدائها

ليّ ن القلب مع هذا الشاب ،فحاوره بالتقبل اإليجابي لفكره واإلصغاء

لينالوا منها ،وقد نهانا اهلل تعالى عن التنازع مبيّ ًنا أنه سبب الفشل وذهاب

إليه ،دون إص��دار أحكام تقويمية متسرعة ،فنجح رسولنا المعلم في

القوة بقوله تعالىَ ﴿ :ولاَ َت َن َاز ُعوا َف َت ْف َش ُلوا َو َت ْذ َه َب ِر ُ
يح ُك ْم" (سورة األنفال-

معالجة فكر هذا الشباب باإلقناع والحسنى من خالل تحريك دافع غيرة

اآلية  ،)46وفي موضع آخر يتأكد هذا المعنى في قوله تعالىَ :
"و َأ َّن َه َذا

ه��ذا الشاب على محارمه لتعديل سلوكه تجاه محارم غيره وترسيخ

وه َولاَ َت َّت ِب ُعوا ُّ
يما َف َّات ِب ُع ُ
السبُ َل َف َت َفرَّ َق ِب ُك ْم َعن َس ِبيلِ ِه﴾ (سورة
ِصرَ ِ
اطي ُم ْس َت ِق ً

ّ
العفة لديه ،عندما قال له :أتحبّ ه ألمك؟ ..أتحبّ ه البنتك؟  ..أتحبّ ه
قيمة

األنعام -اآلية  ..)153ومن هنا تأتي أهمية تحقيق األمن الفكري.

ألختك؟...إلخ .حيث استخدم الرسول ﷺ في حواره مع الشباب أسلوب

وهنا تنبغي اإلش ��ارة إل��ى أن تعديل السلوك وتقويمه ل��م يكن ب� ً
�دع��ا من

اإلقناع والتأثير فكانت النتيجة تعديل السلوك وتقويمه بكامل إرادة

مفكري الغرب وعلمائه ،بل سبقهم في ذلك رسول اهلل ﷺ بأكثر من 1400

فرض أو إجبار.
الطرف اآلخر دون
ٍ

سنة ،فقد زخر المجتمع في صدر اإلسالم بكثير من السلوكيات واستخدم
ال��رس��ول الكريم الكثير م��ن األس��ال�ي��ب التربوية لتعديل ه��ذه السلوكيات
وتقويم سلوك صحابته الكرام ،ومن أبرز هذه األساليب نذكر اآلتي:

التصحيح الذاتي:
إن تعديل السلوك بأسلوب التصحيح الذاتي من الفرد نفسه دون معاونة
ّ
يعد من أقوى األساليب التربوية وأكثرها فاعلية ،لما
أو توجيه من أحد

الحوار المقنع:
إن الحوار وسيلة ناجحة لعالج االنحرافات ،خاصة الفكرية منها ،إذ إن

لهذا األسلوب من تأثير في تعزيز ثقة الفرد بنفسه ،وقد حرص رسول
اهلل ﷺ على تشجيع أصحابه نحو تقويم ٍّ
كل منهم لسلوكه بنفسه ،ولم
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يعتمد في تعليمه على أسلوب الوعظ واإلرشاد فحسب ،حيث ّ
وفر رسول
اهلل ألصحابه ما أمكن من فرص التعلم من خالل التدريب والممارسة
العملية ،ويحضرنا هنا ن �م��وذج ن�ب��وي عندما ّ
وج ��ه ال��رس��ول رج�ل ً�ا على
ممارسة السلوك عمليً ا ،ووجهه إلعادة السلوك مرارً ا حتى يتيقن داخليً ا
ّ
ماسة إلى التعليم ،وأن سلوكه بحاجة إلى تصحيح ،فتكون
بأنه بحاجة
بناء على تصحيح المفاهيم لديه عند معرفة
المبادرة منه لتقويم ذلك
ً
السلوك الصحيح ،وهو الحديث المعروف بـ"حديث المسئ صالته"َ ،
فع ْن
َأبي ُهرَ رَ َة ‹ َ
"أ َّن َّ
اء
يْ
الن ِب َّي ﷺ َد َخ َل ْال َم ْس ِج َدَ ،ف َد َخ َل رَ ُج ٌل َف َص َّلىُ ،ث َّم َج َ
ِ

الن ِب ِّي ﷺ َف َق َ
َف َس َّل َم َع َلى َّ
ال :ارْ ِج ْع َف َص ِّلَ ،ف ِإ َّنك َل ْم ُت َص ِّلَ ،فرَ َج َع َف َص َّلى َك َما

�اء َف َس َّل َم َع َلى َّ
الن ِب ِّي ﷺ
َص َّلىُ ،ث َّم َج� َ

َف َق َ
ال :ارْ ِ ْج��ع َف َص ِّلَ ،ف ِإ َّنك َل ْم ُت َص ِّل

الَ :و َا َّل ِذي بَ َع َث َك ِب ْال َح ِّق ال ُأ ْح ِس ُن َغيْ رَ ُهَ ،ف َع ِّل ْمنِ يَ ،ف َق َ
الثاَ -ف َق َ
َ-ث ً
الَ :
إذا ُق ْم َت

ْ ْ
ُ
الص ِ َ َ
ُ
َإلى َّ
آنُ ،ث َّم ارْ َك ْع َح َّتى َت ْط َمئِ َّن
الة فكبِّ رْ  ،ث َّم اقرَ أ َما َتيَ َّسرَ معك ِم ْن ْالقرْ ِ

عاُ ،ث َّم ارْ َف ْع َح َّتى َت ْع َت ِد َل َقائِ ً ُ
اج ً
اك ً
داُ ،ث َّم ارْ َف ْع
رَ ِ
ما ،ث َّم ُا ْس ُج ْد َح َّتى َت ْط َمئِ َّن َس ِ
ساْ .
َح َّتى َت ْط َمئِ َّن َجالِ ً
واف َع ْل َذلِ َك ِفي َصالتِ َك ُك ِّل َها".
فعندما أمر الرسول ﷺ الرجل بإعادة المحاولة مرارً ا ليتأكد من أن الرجل
ّ
فعلمه ﷺ
ال يٌ حسن غير ذل��ك ،وأن��ه بحاجة إل��ى التعليم،

بشرح موجز

وواضح ليثبت السلوك الصحيح بعد محاوالت خاطئة.
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اإلنذار والترهيب:
استعمل الرسول الكريم ﷺ أسلوب اإلنذار والترهيب لتصحيح المفاهيم

التي قد تكون سببً ا في سلوك خاطئ؛ كما ثبت في صحيح البخاري َع ْن
هَّ ُ
هَّ
الن ِب ّي ﷺ َق َ
الل َع ْن ُه َماَ ،ع ْن َّ
"م ْن َق َت َل ُم َع َ
الَ :
الل بْ ِن َع ْم ٍرو رَ ِض َي
اه ًدا
َعبْ ِد ِ
ِ
وج ُد ِم ْن َم ِسيرَ ِة َأرْ بَ ِع َ
يح َها ُت َ
َل ْم يَ ِر ْح رَ ائِ َح َة ْال َج َّن ِةَ ،و ِإ َّن ِر َ
ين َع ً
اما" .فالرسول

ﷺ

ّ
قوم السلوك بالكف عنه باإلنذار والترهيب من ارتكابه بترتيب عقاب

أخروي مناسب لذلك السلوك وخطورته.
نكتفي بهذه النماذج م��ن أساليب النبي الكريم ف��ي تقويم السلوك
ّ
نستشف منها معالم
ومواجهة االن �ح��راف الفكري ،والتي يمكن أن
المنهج النبوي في تقويم السلوك؛ حيث تميز هذا المنهج باتباع أرقى
األساليب التربوية وأنجعها في تقويم سلوك أصحابه رضوان اهلل عليهم
أجمعين ،كما نالحظ اختالف هذه األساليب باختالف المواقف ،حيث
ً
حريصا على اختيار األسلوب األمثل في تقويم السلوك،
كان الرسول
ف��ي م��راع��اة نبوية واض �ح��ة ل�ل�ف��روق ال �ف��ردي��ة ،ض�م� ً
�ان��ا لتوصيل الرسالة
وتحقيق المراد ،فالبعض يتأثر بالحوار واإلقناع وال يُ جدي معه غير هذا
األسلوب ،والبعض اآلخر يتأثر بالقدوة التي يشاهدها ،وهناك من يتأثر
بأسلوب الترغيب والترهيب ..وهكذا.
كما تميز المنهج النبوي بالمبادرة في تقويم السلوك الخاطئ ،فما

القدوة:

كان الرسول ﷺ يعلم عن سلوك خاطئ أو يراه ّ
إال ويبادر إلى التعليم

القدوة تعني عملية تعلم الفرد س � ً
ً
معينا من خالل مالحظة س ��لوك
�لوكا

والتوجيه لتقويم هذا السلوك وتصحيحه حتى ال يصبح ع��ادة راسخة

�رد آخ ��ر ،والتربية بالقدوة هى أس ��لوب يتربع على قمة األس ��اليب التربوية
ف� ٍ

يصعب عالجها وتؤثر سلبً ا على المجتمع واألمة.

الناجعة والمؤثرة في تقويم الس ��لوك ،وقد اعتمد الرسول الكريم ﷺ على
هذا األس ��لوب مع أصحابه الكرام في تقويم س ��لوكهم وتعديله ،ومن أبرز

وتج ��ارب الرس ��ول ﷺ م ��ع م ��ن وق ��ع ف ��ي انح ��راف فك ��ري تكش ��ف لنا عن

قواعد وضوابط كان اس ��تخدامها سببً ا رئيس ��يً ا في تقويم السلوك ،على

النماذج النبوية في هذا الشأن تعليم رسول اهلل صحابته الصالة بمحاكاة

رأس ��ها الرف ��ق والرحم ��ة بالمخال ��ف أو م ��ن وقع ف ��ي االنح ��راف الفكري،

فعل ��ه فيه ��ا ،فع ��ن أبي س ��ليمان مال ��ك ب ��ن الحويرث ق ��ال :أتينا رس ��ول اهلل

ً
حريصا عل ��ى المح ��اورة باللي ��ن والرف ��ق ومتجنبً ��ا للتعنيف،
ف ��كان النب ��ي

ﷺ ونح ��ن ش ��بَ بَ ة متقارب ��ون ،فأقمن ��ا عن ��ده عش ��رين ليلة ،وكان رس ��ول اهلل

كم ��ا ح ��رص الرس ��ول ﷺ عل ��ى تنبي ��ه المتح ��اور عل ��ى أن هن ��اك ً
فرق ��ا بين

فأخبرن ��اه ،فقال :ارجعوا إلى أهليك ��م ،فأقيموا فيهم ،وعلموهم ومروهم،

عليه الصالة والس�ل�ام لصحابته (وأيّ كم مثل ��ي؟ إني أبيت يطعمني ربي

وصل ��وا ص�ل�اة ك ��ذا ف ��ي حين كذا ،وصل ��وا كذا ف ��ي حين كذا ،ف ��إذا حضرت

ويس ��قين) ،وف ��ي رواية أخرى له ��ذا الحديث قال( :فاكفل ��وا من العمل ما

ّ
وليؤمكم أكبركم" (متفق عليه).
فليؤذن لكم أحدكم،
الصالة
ّ

تطيقون).

ﷺ رحيم � ً�ا رفيق � ً�ا ،فظن أنا قد اش ��تقنا أهلنا ،فس � َ
�أل َنا عمن تركن ��ا من أهلنا،

وفي موضع آخر من السنة النبوية يحضرنا حديث ابن عباس ‹

قال:

خرج النبي ﷺ في رمضان إلى حنين والناس مختلفون فصائم ومفطر،

الوقعي ��ة والمثالية ،وش ��اهده في حديث الوس ��ال في الص ��وم ،حيث قال

وفي الختام ،نؤكد على أنه ما من مخرج لما تمرّ به األمة من انحراف
بعض أبنائها فكريً ا ّ
إال باالسترشاد بالهدي النبوي الكريم في التقويم

فلما استوى على راحلته دعا بإناء من لبن أو ماء فوضعه على راحته

جزءا أساسيً ا
ومواجهة هذا االنحراف الفكري ،حيث يمثل هذا المنهج
ً

ّ
للصوام أفطروا.
أو على راحلته ،ثم نظر إلى الناس ،فقال المفطرون

ً
ومدخال مؤثرً ا في إص�لاح الفئة الضالة التي تخدم غايات
من العالج

(أخرجه البخاري).

ً
ّ
انطالقا من أن
وتهز أم��ن األم��ة وتهدد استقرارها الفكري..
محددة،

ومن هذين المثالين وغيرهما الكثير نجد أن االقتداء بالنمذجة أو القدوة

حتما السلوك الصحيح السوي ومن ثم تحافظ
الفكر الصحيح ينتج عنه
ً

ً
خصوصا إذا كان
هو أسرع الطرق وأيسرها الكتساب السلوك الصحيح،

األمة على مكانتها بين األمم والمجتمعات األخرى وتحقق الغاية التي

المعلم هو الرسول الكريم ﷺ فالتزام ما يدعو إليه عمليً ا أبلغ أث��رً ا في
تقويم السلوك من الكالم النظري.

تسعى إليها وه��ى خالفة اهلل في أرض��ه والتي ال يمكن أن تأتي من
سليم يضمن لألمة خيريّ تها.
فكر
خالل
ٍ
ٍ
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ثقافة األدب والشعر

إشراف الرائد /محمد عامر محمد:

أعزائي القراء زمالئي في السالح

ً
تماما بأن تواصلكم معنا هو استمرار لصفحاتكم ...فلنتواصل ...
ثقوا
 - E.mail : journal_kng@hotmail.comفـاكـس 24999275 :

الدار لها رجال
ب��س��م اهلل أب����دأ ق��ص��ي��دي وال��ق��ص��ي��د اج��ت��ه��اد
ف�����راي�����د ال���ش���ع���ر ف�����ي راس��������ي ق���ب���س ن���اره���ا
أع���س���ف ع��ن��ي��د ال���ق���واف���ي ل����و خ������ذاه ال��ع��ن��اد
إل����ي����ن ت���م���ش���ي ب����ـ ب��ك��ي��ف��ي خ����ي����رة أم���ه���اره���ا
ال�����ي�����وم ه�������ذا ج���م���ي���ل وم�������ن ل�����ي�����ال ال���ع���ي���اد
ي�������ا م�����رح�����ب�����ا ي��������ارم��������وز ال�������������دار ف�������ي داره���������ا
ي����ا م���رح���ب���ا ي����ا ال���س���م ّ
���و ال���ل���ي ع��ل��ي��ه إع��ت��م��اد
إن ق�����ام ل���ل���ع َ
���ال���م  ،أج���م���ع ي��س��ل��ب ان���ظ���اره���ا
����ح زاد ن������ور ال���ب�ل�اد
ص����ب����اح االح�����م�����د ي����اص����ب ٍ
ب����ال����ف����ك����ر واإلزده����������������ار م ّ
������دع������م أس������واره������ا
خ��ص��م��ك ن���ب���ش���رْ ه ب��ال��ن��ك��ب��ه وض���ي���ق ال��ق��ي��اد
������������وم ت����ح����ال����ف����ك م����ان����ق����ص����ت م����ق����داره����ا
وق
ٍ
ع����ل����ي ي���م���ي���ن���ه اخ����������وه وع������دت������ه وال����ع����ت����اد
ول��������ي ع����ه����د ال����ب����ل����د ال الح��������ت اخ����ط����اره����ا

ن������واف االح����م����د ول�����ي ال���ع���ه���د ب��ال��ط��ي��ب زاد
ع����ل����ى دروب األك�������������ارم س����ك����ت����ه س����اره����ا
اخ�������وان ج���اب���ر ع���س���ى ال���ج���ن���ه ل����روح����ه غ��م��اد
ع����س����اه ف�����ي ج����ن����ة ال�������ف�������ردوس وأن����ه����اره����ا
وف��ه��د األح���م���د م��ان��ن��س��ى م��وق��ف��ه ب��ال��ج��ه��اد
ع�����س�����اه ف������ي ج����ن����ة اهلل ي���ق���ط���ف ث���م���اره���ا
�������ر ي���ع���ج���ب���ك ن�����ه�����ار ال�����ه�����داد
ف����ه����د ف����ه����د ح ٍ
ف���ه���د ف���ه���د راع��������ي ال����ح����رش����اء وب���ي���ط���اره���ا
وح��ن��ا ع��ل��ى ال��ع��ه��د  ،داي���م م��ن س��ن��اد ل��ـ سناد
م������ا ن���ل���ت���ف���ت ل����ل����ط����م����ان ون����س����ك����ن دي�����اره�����ا
ح���ن���ا ال����ح����رس ب���ال���م���واق���ف وال���ل���ي���ال���ي ش����داد
ح�������رارن�������ا ب�����ال�����وغ�����ى دس������م������ان م���ض���م���اره���ا
أوام�����������ر ال������ري������س ال�����ل�����ي ف������ي ي�����دي�����ه ال�����زن�����اد
الك����ب����رت ال��م��ع��ض��ل��ه  ،م���اح ّ
���س���ب اخ���ط���اره���ا
ال���ش���ي���خ س���ال���م ع���ري���ب ال����س����اس راي������ه رش����اد
م���ا ي��ل��ت��ف��ت ل���ـ ال���ض���ع���وف وي��س��م��ع أش���واره���ا
�����ام وس���ال���م ف����وق ظ��ه��ر ال���ش���داد
خ��م��س��ي��ن ع ٍ
�����ور ّ
�����م ال�����ت�����ط�����ـ ّ
إل�����ي�����ن ي�����ـ ّ
وص������ـ������ل أك������واره������ا
وإن غ����اب س���ال���م ع��س��ى ي��س��ل��م ي��ن��وب��ه ج���واد
ِذك�������ر ال���ح���ي���ا وال������رج������ال ي��ج��ي��ك��م أذك����اره����ا
مشعل ه��و ال��ن��ائ��ب ال��ل��ي ف��ي مساعيه ج��اد
وت�����ف�����رق ع��������زوم ال������رج������ال ب����ق����وة اص�����راره�����ا
ال����ك����اي����د ال����ل����ي ب�����ـ درب��������ه ي���ت���ع���ب���ون ال���ع���ب���اد
وش���ب���ره ي���ف���وق ال���رج���ال إن ط���ال���ت أش��ب��اره��ا
م��ن��ه��م خ��ذي��ن��ا ال������دروس وك����ل ف����رد إس��ت��ف��اد
������������ال ت�����رخ�����ص أع����م����اره����ا
وال��������������دار ل����ه����ا رج
ٍ

رائد /علي غنيم عبداهلل
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الحرس سيف بتار
Yب�����س�����م ال����������ذي ي����������درك ق������وي������ات االب�����ص�����ار
����������������وي ب�����ص�����ره�����ا
��������ن ق
وال ت����������درك����������ه ع��������ي ٍ
ٍ
ب�����س�����م ال�����������ذي ي����ع����ل����م خ�����ف�����ي�����ات االس�����������رار
ن�������ي�������ات�������ن�������ا ل�����������و م�����������ا ن������ط������ق������ن������ا خ�����ب�����ره�����ا
س����ب����ح����ان����ه ال�����ل�����ي س����ب����ح����ه ط����ي����ر واش�����ج�����ار
وي�����س�����ب�����ح�����ه ك�������ل م�����اس�����ب�����ح ف�������ي ب����ح����ره����ا
ع����ل����ى ب�����ل����ادي ب���س���م���ل���ه واق������������را االذك����������ار
�������������ر ح�����ض�����ره�����ا
واع���������ي���������ذه���������ا م����������ن ك����������ل ش ٍ
م�������ن ف�����ض�����ل رب���������ي خ����ص����ه����ا ب����خ����ي����ر م���������درار
وم�����������ن خ������ي������ره������ا ي�������اك�������م دي��������������ره ع����م����ره����ا
ب����ق����ي����ادة ال�����ل�����ي ال ان����ت����ه����ض ح������ر م���ع���ص���ار
ك�������ن ال�������ع�������دا ق������دم������ه ح�������ب�������اري س���ط���ره���ا
������اح ل�����ن�����ا ب����ل����ي����ل االخ������ط������ار
ص������ب������اح م������ص������ب ٍ
الغ�������ي�������ب�������ت س�������������ود ال�������ل�������ي�������ال�������ي ق�����م�����ره�����ا
ك������ل ال������������دول ت����س����ت����ن����ج����ده راي واش����������وار
ي�������ف�������زع ل�����ه�����م وال������ط������ي������ب ب�������������ذره ب�����ذره�����ا
�����خ ع���ل��ا ذك����������ره ع����ل����ى ك������ل االق�����ط�����ار
ش�����ي ٍ
ي������ال������ي������ن اص�������ب�������ح م�������ده�������ل ل������م������ن خ����ب����ره����ا
وع�������ض�������ي�������ده ال��������ي��������ا ث���������������ورت ع���������ج وغ������ب������ار
ي�������اق�������ف ل������ه������ا م�������اق�������ف ي�������ح�������در م����ط����ره����ا

وال�����ش�����ي�����خ س������ال������م ك�������ل م�������ا ش�����ب�����ت ال�����ن�����ار
ام����������������ا ذرع������������ه������������ا ذرع وال ش������ب������ره������ا
����د وم����خ����ط����ار
م����ت����ع����اض����د ب���م���ش���ع���ل ع����ض����ي ٍ
ي������ح ِّ
������م������ي ال�����م�����ي�����س�����م وي��������ك��������وي ض������رره������ا
م����ش����ع����ل اب��������و اح�����م�����د ال��������ى ص��������ار م����اص����ار
���������������د  ،،ك����س����ره����ا
���������������د ي������ج������ب������ره������ا و اي
اي
ٍ
ٍ
ق���������ل ل�������ل�������ذي ع�����������������اداه ع��������������ارك ت������������را ع������ار
������ة م�����اش�����ك�����ره�����ا
ي�����������وم ال�������س���ل���ام�������ه ن������ع������م ٍ
وق����������ل ل������ل������ذي ص�������اف�������اه ب����������رك م�������ع ال�����ب�����ار
��������ن م������اض������م������ا م���������ن م����ت����ره����ا
وردك ع��������ي ٍ
وح����ن����ا ال�����ح�����رس ف�����ي ك���ف���ه���م س����ي����ف ب���ت���ار
�������������������������دوان ت������ج������ي������ه وق������ب������ره������ا
ي���������اك���������م ع
ٍ
�������ال ت���م���ث���ن���ت���ه���ا ان�����ه�����ار
ن������اق������ف ك�����م�����ا ج�������ب ٍ
دم ال��������ع��������دو م�������اه�������ا وراس����������������ه ح����ج����ره����ا
��������م ت�������ع���ل���ا ل����������ه اع�������ص�������ار
وال ك�������م�������ا غ��������ي ٍ
ي����س����ق����ي اص������دق������ان������ا واالع����������������ادي دم����ره����ا
دون ال����ش����ري����ع����ه وال����ص����ب����اح����ي م�����ع ال�������دار
ارج���������������ال ت�����ص�����م�����د واهلل ال�������ل�������ي ن����ص����ره����ا
وخ�����ت�����ام�����ه�����ا ص�����ل�����و ع�����ل�����ى س�����ي�����د االب������������رار
ع��������د ال�������غ�������م�������ام ال�������ل�������ي روان����������������ا م����ط����ره����ا

ن��������������واف اب������وف������ي������ص������ل ل������ي������ا ج�������ات�������ه ك����ب����ار
ق��������ام��������ت ت������ص������اغ������ر ط������ي������ب وال ج����ب����ره����ا

رقيب  /ناصر منصور مهدي
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الصفحة األخيرة
التخطيط طريق النجاح
ُيحسب للحرس الوطني أنه أول مؤسسة عسكرية في الكويت تنتهج التخطيط االستراتيجي
ف��ي عملها ،إذ أصدر الحرس الوطن��ي في عام  ،2010وبقرار من معال��ي نائب رئيس الحرس
الوطن��ي خطته االس��تراتيجية األولى ( ،)2015-2010تحت ش��عار (األمن أس��اس التنمية) ،ثم
اكتملت مس��يرة التخطي��ط بإصدار الوثيقة االس��تراتيجية للحرس الوطني ( )2020وش��عارها
(األمن أوالً) ،وقد تضمنت الخطتان مجموعة أهداف تس��عى إلى تأدية الحرس الوطني رسالته
الس��امية في الدفاع واألمن بكل كفاءة واحتراف ،وتعزيز مكانته بين المؤسسات العسكرية
محلي ًا وإقليمي ًا ودولياً.
وال ش��ك أن التخطي��ط بأنواعه عامل مهم من عوامل نجاح المؤسس��ات واألفراد على حد
س��واء ،فهو يساعد على االس��تخدام األمثل للموارد ،ومعالجة المشكالت وجوانب القصور،
واالنطالق نحو المستقبل بأفضل صورة ممكنة.
ومن خالل الممارس��ة العملية فإنن��ي أقدم عدد ًا من النصائح ،باإلمكان االس��تفادة منها
للوصول إلى عملية تخطيط ناجحة ،من بينها:
مواجه��ة المعوقات والصعوبات بالتحدي لتحقيق ما نس��عى إليه ..قات��ل اتعب أنجز .في
البداية اعرف كيف ترتب حياتك ،ومن ثم توسع في التخطيط إلى أن تصل إلى هدفك.
تحديد األهداف واألولويات المخطط لتحقيقها ،وتوثيقها ووضع جدول زمني لتنفيذها.
الثقة بالنفس واالستفادة من تجارب وخبرات اآلخرين وتعلم واكتساب المهارات المختلفة
من خالل االلتحاق بالدورات العلمية والورش العملية المتعلقة بالتخطيط.
الحرص على ُ
تجنب المحبطين والمثبطين لألفكار اإليجابية.
فكل ميسرٌ لما ُ
ٌ
خلق له.
استكشاف اإلنسان لذاته ،والبحث عما يحب أن يفعل ويتميز فيه،
العم��ل بروح الفريق ،حتى يش��عر الجميع بأنه جزء من النجاح ال��ذي ُ
يبصر النور ،ويتحقق
على أرض الواقع.

مــديــــــر الـتـحـريــر
مـقـدم /رائــد مـحـمـد نـايـف

�أخي منت�سب الحر�س الوطني
ل�سالمتك و�سالمة �أ�سرتك:
�سارع باقتناء كا�شف
الدخان في منزلك
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Third, Saddam Hussein’s authoritarian regime,
his struggle against the Iraqi Kurds and Shi’ites, and
his adaptation of the Iraqi Sunnism to the purposes
of Hussein’s Baathist ideology was also a reason for
international pressure on Hussein.
As a superpower, the USA had to solve the problem
of Saddam Hussein’s regime, and as a democracy the
USA had only two ways to do it: military intervention and
coercive diplomacy.
Thus, the latter way was chosen as a moderate one.
The American coercive diplomacy presupposed the
implementation of the doctrine of containment and the use
of the set of economic sanctions against Iraq.
The doctrine of containment, in its turn, included the
creation of safe havens for the Iraqi Kurds and Shi’ites,
and ongoing UNSCOM inspections that had to detect the
presence of weapons of mass destruction in Iraq. The
containment also could presuppose military pressure:
for example, when Saddam Hussein closed his state for
UNSCOM inspectors, the USA and the UK in response
bombed the suspected Iraqi sites with weapons of mass
destruction for four days.
As for the sanctions, the Western democracies had
established the ‘oil for food’ program to provide the Iraqi
people food. The main purpose of the American coercive
diplomacy was to help the Iraqi people to realize the
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weaknesses of Hussein’s regime, and to make them to
overthrow it.
Besides, the regime of Hussein was too strong and
thus the American coercive diplomacy gave no results.
In 2001 the situation was changed by the 9/11 terrorist
act that made the USA to declare war to the international
terrorism and those people and states that support it. As
long as Saddam Hussein’s Iraq was connected with al
Qaeda responsible for the tragedy of the 9/11, Iraq became
one of the main targets of the back strike of the USA.
Furthermore, as long as Saddam Hussein had
demonstrated his radical opposition to peaceful solution
with the USA (for example, he had persuaded the
international community that economic sanctions have to
be stopped because they kill Iraqi children), while the Iraqi
people had shown their inability to overthrow the regime of
Hussein, the military intervention became inevitable.
Thus, the scenario of coercive diplomacy was
elaborated when the USA had not yet realized the
influence of Hussein in Iraq and the dictator’s ardent
unwillingness to give up.
Besides, when the futility of the American coercive
diplomacy in Iraq became obvious, while the dangers
related to Hussein had touched the American people
directly and became increased in general, the war became
obligatory.
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THE CAUSES OF THE FAILURE
OF THE U.S. ATTEMPTS TO ACHIEVE A
PEACEFUL RESOLUTION TO THE CRISIS WITH
IRAQ BETWEEN 1991 AND 2003

The opposition between the USA and Iraq was caused by Iraqi aggressive military policy in the
Middle East, the attempts of Iraq to get weapons of mass destruction, and the authoritarian regime
of Saddam Hussein responsible for genocide of the Iraqi Kurds and Shi’ites. While the USA tried to solve
this tension by the means of coercive diplomacy, the 911/ terrorist act in context of Saddam Hussein’s
connections with al Qaeda along with the evident futility of the American coercive diplomacy in Iraq made the
military intervention to Iraq the only one effective solution of global, international, and local problems caused
by Saddam Hussein and his regime.

UK Based National Defence Course (RCDS) student.
Colonel Ahmed Abdul Rahman Abdullatif
The preconditions of the opposition of the USA and Iraq
can be understood as threefold. First, the opposition was
caused by Saddam Hussein’s attempt to conquer Kuwait in
1990-1991.
Despite this attempt was stopped by the USA and its

allies during the First Gulf War, Iraq became a source of
political instability in the Middle East for the next decade.
Second, Saddam Hussein tried to get a nuclear bomb,
and his success could make Iraq a significant threat for the
global security.
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........................................................................................................................................................
 Doing your honorable duty to preserve and maintain the security and stability of the dear homeland
in cooperation with your brothers in the army and police is appreciated
  I would like to pay tribute to the good work and the vital role of the National Guard with various actors
in dealing with the repercussions of the heavy rains that swept the country
........................................................................................................................................................

the internal security brigade and the fire unit, supports
the Kuwaiti army, the Interior ministry and Fire Service
Directorate.

In order to carry out military and security tasks, especially
the protection of the vital institutions and infrastructure.

This is done through a clear operational plan that
coordinates this joint cooperation.

He also reviewed the efforts of the National Guard in
various military, administrative and technical fields at the
international, regional and local levels.

.........................................................................................................................................................

His Excellency the Undersecretary of the National Guard:

We follow the path that Your Highness draw its remarks and set its goals towards a «new Kuwait», which you have
made with your wisdom and guidance as a model for giving, a beacon of humanity, a station for diplomacy and
leader for development.

.........................................................................................................................................................
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Congratulated them on the holy month and called them to be vigilant and cautious

 is Highness The Amir to the men of the National Guard:
H
you are responsible to the heavy responsibility placed on you

 he National Guard, on the eighth of the holy month of Ramadan, on the thirteenth of May 2019, had a
T
honorable visit from His Highness the Amir, the Supreme Commander of the Armed Forces, accompanied
with His Highness Sheikh Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, Crown Prince Sheikh Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber
Al-Sabah, His Highness Sheikh Jaber Al-Mubarak Al-Sabah, Prime Minister and Chairman of the Supreme Defense
Council, First Deputy Minister of Defense His Excellency Sheikh Nasser Sabah Al-Ahmad Al-Sabah and senior
officials of the Emiri Diwan. They were received by His Highness Sheikh Salem Al Ali Al-Sabah Chief of the National
Guard , and His Excellency Sheikh Mishal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, Deputy Chief of the National Guard, and the
Undersecretary of the National Guard Lieutenant General engineer Hashim Abdul-Razzaq al-Rifai and senior leaders.
During the visit, His Highness the Amir expressed his
appreciation and pride for the vital role of the National
Guardsmen in maintaining security and defending the
homeland in cooperation with their brothers from the army
and police.

He called on members of the National Guard to be
vigilant in protecting public institutions, especially in light of
serious developments in the region, stressing that the men
of the National Guard as they are known to the extent of
responsibility.

And praised the efforts of the National Guard and the
vital role and full cooperation demonstrated with various
actors in dealing with the consequences of the heavy rains
that hit the country.

For his part, National Guard Undersecretary Lieutenant
General Hashim Abdul Razzaq al-Rifai said that the National
Guard, represented by its military and security units,
especially the reinforcement brigade, the protection brigade,
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........................................................................................................................................................
 Le devoir noble que vous accomplissez, en sauvegardant la sécurité et la stabilité de notre chère patrie, en
concert avec vos confrères de l'armée et de la police est un motif de gratitude et de fierté pour tout le monde
  Je ne peux manquer de saluer les efforts importants et le rôle vital qu'a accomplis la Garde nationale
en concert avec les différents secteurs de l'Etat lors des pluies abondantes qui ont ravagées le pays
........................................................................................................................................................

renforcement), (la brigade de la protection), (la brigade de
la sécurité intérieure) et (l'unité des incendie) apporte son
appui à l'armée koweitienne, la police et le service des
incendies dans l'exécution de leurs missions militaires et
sécuritaires, surtout dans la protection des installations

vitales et infrastructures, tout cela à travers un plan
d'opérations qui coordonne cette collaboration collective.
Son excellence a également exposé les efforts de la
Garde dans différents domaines militaires, administratifs
et techniques sur les plans international, régional et local.

.........................................................................................................................................................

Le secrétaire d'Etat de la Garde nationale:

nous suivons un chemin que vous avez tracé et dont les objectifs nous conduiront vers un '' nouveau Koweit''
dont vous avez fait, grâce à votre sagesse et directives, un exemple de dévotion, un phare pour l'humanité, un
centre diplomatique et un pionnier dans le développement

.........................................................................................................................................................

81

Histoires Meilleurs

Son Altesse félicite le personnel de la Garde nationale pour le mois de Ramadan et l'appelle à la vigilance

Son Altesse en s'adressant au personnel de la Garde nationale:
vous êtes à la hauteur de la responsabilité lourde que vous assumez

Conformément à son habitude annuelle, la Garde nationale a eu l'honneur, le 8 du mois du ramadan
correspondant au 13 mai 2019, de recevoir la visite de Son Altesse, le Cheikh Sabah Al-Ahmad Al Sabah,
l'Emir du Koweït, le chef suprême des forces armées que Dieu le garde, en compagnie de Son Altesse le prince héritier
le cheikh Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, de son Altesse le premier ministre le cheikh Jaber Al-Mubarak Al-Sabah,
de son excellence le vice premier ministre et ministre de la défense le cheikh Nasser Sabah AL Ahmad ainsi que les
hauts responsables du Diwan Amiri. A la réception, il y a eu le président de la Garde Nationale, son Altesse le Cheikh Salem,
Al Ali Al-Sabah, son excellence le cheikh Misha’al Al Ahmad Al Jaber Al Sabah vice-président de la Garde nationale et son
excellence le secrétaire d'Etat de la Garde nationale, le lieutenant-général Hashim Alrifae ainsi que les hauts dirigeants.
Lors de la visite, Son Altesse a exprimé son
estimation et sa gratitude concernant le rôle vital que
la Garde nationale joue pour sauvegarder la sécurité et
la défense du pays en concert avec ses confrères de
l'armée et de la police. Son Altesse a salué la Garde
pour son rôle vital et ses efforts entrepris en collaboration
avec les différents secteurs de l'Etat lors des pluies
abondantes qui ont ravagées le pays. Son Altesse
a appelé le personnel de la Garde à exercer la plus

grande vigilance concernant la protection des institutions
publiques compte tenu de la situation régionale très
tendue, affirmant, en même temps, que le personnel de
la Garde est à la hauteur de la responsabilité qu'elle
assume.
De son côté, le secrétaire d'Etat de la Garde
nationale, son excellence le lieutenant-général Hashim
Alrifae a affirmé que la Garde nationale, à travers ses
unités militaires et sécuritaires, à savoir (la brigade du
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