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ليلى الشافعي
في إط���ار اس���تعدادات 
الكويت الس���تقبال موسم 
الوطنية الشهر  االحتفاالت 
إدارة  اعل���ن مدير  اجلاري، 
الثقافة االسالمية في وزارة 
األوقاف والشؤون االسالمية 
بدر السنني اخيرا عن استعداد 
االدارة الستقبال هذه املناسبة 
العزي���زة على قل���وب كل 
الكويتي���ني وذل���ك بإنتاج 
ڤيديو كليب وطني بعنوان 
»حبيبتي يا كويت« بصوت 
جنم قناة املجد املنشد هاني 

املقبل من اململكة العربية السعودية الشقيقة، وأوضح السنني 
ان هذا االنت���اج اجلديد يأتي وفاء للوعد ال���ذي قطعته االدارة 
على نفسها للجمهور الكرمي في مشاركتها لفرحته باالحتفاالت 

الوطنية للكويت احلبيبة.
واستطرد السنني ان هذا العمل يأتي كذلك ليكلل كل اجلهود 
التي تبذلها االدارة في س���بيل صناعة املناخ االسالمي الثقافي 
للمجتمع، من خالل ترسيخ القيم الدينية والوطنية عبر انشطتها 
املتنوعة وفعالياتها املتميزة والتي لطاملا عودت جمهورها الكرمي 
عل���ى تقدمي كل ما هو نافع ومفيد، ومبينا ان من أبرزها الدعوة 
للتمس���ك بهذا الدين احلنيف، واحلب والوالء لهذا البلد املعطاء 
وهو خير ما نقدمه جلمهورنا العزيز، وهو ما يعد لبنة جديدة 
ومتميزة لتوجه االدارة في غرس املفاهيم االسالمية عبر تنمية 
احل���س الوطني لدى املواطن واملقيم عل���ى هذه االرض الطيبة 

على حد سواء.
ودعا الس���نني في ختام بيانه الصحافي اجلمهور الكرمي الى 
اهمية وضرورة التواصل والتفاعل مع جميع فعاليات وانشطة 
ادارة الثقافة االس���المية، وللوقوف على آخر وأهم مستجداتها 
الثقافية والتوعوية من خالل زيارة املوقع الرسمي لإلدارة على 
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اجلدير بالذك���ر أن الڤيديو كليب من اخ���راج املخرج عادل 
عبدالعزيز العنزي، واألحلان واإلنش���اد للمنش���د هاني املقبل، 

والكلمات للشاعر احمد النجار، وكانت أولى عبارات الكليب:
حبيبتي يا كويت
يا ديرتي يا كويت
أهل الكرام أهلها
يا طيب من نزله
معذور من عشقها
حبيبتي يا كويت
يا ديرتي يا كويت

د.عادل الوقيان

عادل عمور

ديوان احملاسبة زين باألعالم

املنشد هاني املقبل

فاطمة الرشيد تقدم شيك املساهمة إلى مختار منطقة اليرموك عبدالعزيز املشاري

ولألعياد عيد ثالث
تزدان بالدي هذه األيام 
بأعياد نفخ���ر بها بعد ان 
تزينت ه���ذه األعياد التي 
رسخت وتعمقت جذورها 

في قلوبنا جميعا.
اعياد االستقالل واعياد 
التحري���ر وعيد ثالث هل 
علينا احتضناه بحب ابوي 
وبيع���ة ابدي���ة وهو عيد 
جلوس س���مو ولي العهد 

على كرسي الوالية.
الش���يخ نواف االحمد 
اجلابر الصب���اح، حفظه 
اهلل ورع���اه، كما عهدناه 

رج���ل دولة من الط���راز االول حمل االمانة 
منذ صغره، كان قريبا جدا من ابناء شعبه 
يحمل همومهم ويسأل عن الصغير والكبير، 
صاحب ابتس���امة واثقة ال تفارقه تنم عن 
حب ووالء ل���كل من عاش على هذه االرض 

الطيبة املعطاءة.
تدرج في عدة مناصب ومهام، كان الربان 
احلقيقي الذي ال يهدأ وال يكل، يعمل بصمت 
واخالص، من سماته الرائعة اجلميلة انه ترك 
في كل م���كان عمل به بصمة واضحة تكون 
نبراسا وهدى لكل من جاء بعده، بل كان املعلم 
واملدرس الجيال عاصرته واجيال تستقي من 

حنكته وحكمته.
سمو ولي العهد كّيس 
جميل املعشر، وانا شخصيا 
لي جت���ارب مازالت ماثلة 
ام���ام عيني على س���بيل 
املثال عندما تخرجت ونلت 
شهادتي اجلامعية وكحال 
من يريد ان يعمل ويخلص 
ويجد لوطنه فكان لسمو 
ولي العهد اليد الطولى في 
تعييني ونصحي وارشادي 
الى املوقع الذي اراده هو 
لي فكنت ومازلت اس���ير 
على هداه واتذكر نصحه 

وارشاده.
نعم ان بالدي ه���ذه تعيش اجمل ايامها 
فهي عروس اخلليج بحق وحقيقي انها ترفل 
بثوب التقدم واالزدهار رافعة راية العمل من 

اجل الرفعة والرخاء.
وتبقى الكويت ش���امخة حتت ظل راية 
س���يدي الوالد القائد صاحب السمو االمير 
الشيخ صباح االحمد وسمو ولي عهده االمني 
الشيخ نواف األحمد وسمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد والنائب االول 
لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ 

جابر املبارك والشعب الكويتي الكرمي.

بقلم: فهد جابر العلي الصباح

بدر السنني

»التجاري« يشارك في تزيين مختارية اليرموك

أكثر من مليون مواطن يحتفلون بالعيد الوطني
 مقابل 162 ألفًا احتفلوا به عام 1961

محم���د العنزي � كونا: يحتف���ل أكثر من مليون 
مواطن كويتي بالعيد الوطني لبالدهم نهاية األسبوع 
اجلاري مقاب���ل 162 ألف مواطن احتفلوا به في عام 
االس���تقالل 1961 كانوا ميثلون إجمالي عدد السكان 

الكويتيني آنذاك.
وتبني اإلحصائيات املقارنة التي قامت بها »كونا« 
وجود فارق كبير في عدد الس���كان الكويتيني الذي 
تضاعف حوالي س���بع مرات خ���الل الفترة بني عام 

1961 وعام 2009.
وعلى الرغم من االرتفاع املستمر في عدد الكويتيني 
بشكل كبير فان نس���بتهم من إجمالي عدد السكان 
تراجعت إذ كانت نسبتهم في سنة االستقالل حوالي 
50% من مجموع الس���كان فيما تبلغ النسبة حاليا 

نحو %31.

وفي الوقت الذي ارتفع���ت فيه أعداد الكويتيني 
بشكل متصاعد فان هذا قابله ارتفاع اكبر في أعداد 
العمال���ة الوافدة التي بلغت عام 1961 نحو 160 ألف 
وافد فيما تبلغ حاليا حوالي 2.3 مليون وافد يشكلون 

ما نسبته حاليا نحو %69.
أما ع���ن املقارنة ف���ي املس���توى التعليمي فان 
اإلحصائيات تظهر ان ع���دد األميني الكويتيني عام 
1961 كان 55.6 ألفا يش���كلون ما نس���بته 34% من 
إجمالي الكويتيني آنذاك فيما يبلغ عدد األميني منهم 

حاليا نحو 38 ألفا وبنسبة اقل من %4.
وتظهر اإلحصائيات كذلك عدد حملة الثانوية العامة 
في عام االستقالل البالغ عددهم حوالي ألف مواطن 
فيما يبلغ عددهم حاليا ما يقارب 144.5 ألف مواطن 

ميثلون حوالي 14% من إجمالي الكويتيني.

أما عدد الكويتيني من حملة الش���هادة اجلامعية 
في عام االستقالل فلم يتجاوز 180 مواطنا في حني 
يبلغ عددهم حاليا ما يقارب 83 ألف مواطن تشكل 

نسبتهم نحو 18% من إجمالي عدد الكويتيني.
وتظهر هذه اإلحصائيات م���دى االجنازات التي 
قامت بها الدولة في رفع املستوى التعليمي للمواطنني 
محققة نقلة نوعية في نش���ر التعليم بني املواطنني 

قياسا على مدة زمنية لم تتجاوز 50 عاما.
وحول عدد العاملني الكويتيني في القطاع احلكومي 
في عام االستقالل فانه لم يتجاوز 21 ألف مواطن من 
اإلجمالي البالغ نحو 61 ألف موظف بنس���بة بلغت 
34% في حني يبلغ عدده���م حاليا حوالي 263 ألف 
مواطن من اإلجمالي البالغ 380 ألف موظف بنسبة 

تبلغ %78.

س���اهم البنك التجاري في تزيني مختارية 
اليرموك وذلك مساهمة منه للمختارية وتعاونا 
معهم لالحتفال بالعيد الوطني وعيد التحرير، 
وذل���ك في إط���ار جهود البن���ك املتواصلة في 
خدمة املجتمع واملشاركة في جميع النشاطات 
االجتماعية والتعاونية املختلفة واالهتمام بجميع 

شرائح املجتمع وتأكيدا على حب الوطن.
وقامت مديرة فرع اليرموك فاطمة الرشيد، 
بتقدمي شيك املساهمة إلى مختار منطقة اليرموك 
عبدالعزي���ز ثنيان املش���اري، حيث تخلل هذا 
اللقاء احاديث ودي���ة تهدف ملواصلة التعاون 

البناء بني اجلهتني.

وأعرب املشاري عن شكره وامتنانه للدور 
الفعال يقوم به البنك التجاري في دعم مختلف 
االنش���طة االجتماعية متمنيا مزيدا من التقدم 
واالزدهار الس���رة البنك. مضيفا ان التجاري 
يأتي في مقدمة مؤسسات القطاع اخلاص التي 
متارس دوره���ا االيجاب�ي في دعم االنش���طة 

االجتماعية.
وال تقتصر مساهمات البنك التجاري الكويتي 
على هذه األنشطة بالذات، بل تتعداها لتشمل 
جميع اجلهات واملؤسسات االخرى التي تصب 
في النهاية في خدمة املجتمع والوطن وتنمية 

قدراته وطاقاته.

الدخول لمنتزه عذاري بالبحرين
 مجانًا 25 و26 الجاري

دعا منتزه عذاري الوطني في مملكة البحرين املواطنني واملقيمني 
والزوار اخلليجيني للمشاركة في االحتفال الكبير الذي سيقام باملنتزه 
مبناس���بة اليوم الوطني ويوم التحري���ر للكويت 25 و26 اجلاري 
برعاية الشركة املتحدة للترفيه والسياحة، حيث قررت ادارة املنتزه 

ان يكون الدخول مجانا. 
وقال رئيس مجلس ادارة الش���ركة املتحدة للترفيه والس���ياحة 
ع���ادل عمور في تصريح صحافي ان »هذه املناس���بة العزيزة على 
قلوب اجلميع حتتم علينا تقدمي كل اجلهود في سبيل ابراز الوجه 
احلضاري للكويت، وهو ما يتوافق مع رؤيتنا وسياستنا في التفاعل 
واملشاركة في كل مناسبة وطنية خليجية، واالحتفال باليوم الوطني 
ويوم التحرير للكويت ليس احتفاال كويتيا فقط، بل احتفال ومناسبة 
خليجية، ويتجلى هذا في رعايتنا الحتفال انش���طة وبرامج هاتني 
املناس���بتني يومي 25 و26 اجلاري، حيث س���تقام انشطة كويتية 
خاصة بهذه املناس���بة، وسيكون الدخول لزوار املنتزه مجانا خالل 
هذين اليومني، من اجل افس���اح املجال للجميع للمش���اركة في هذا 

االحتفال الكبير.

ديوان المحاسبة يزين مقره 
باألضواء واألعالم ويبث فيلمًا وثائقيًا

الوقيان: خطة التنمية تهدف لجعل المتوسط 
السنوي للناتج المحلي الحقيقي 5.2% للقطاع النفطي 

ف����ي اطار احتفاالت الدولة بالعيد الوطني ال� 49 والذكرى ال� 
19 للتحري���ر، ق���ام دي��وان احملاس����بة بتزيني مقره في منطقة 
الش����ويخ االدارية باألض���واء واألع��الم ابتهاجا بهذه املناسبة 

العزيزة.
ويحظى الديوان مبكانة مرموقة وشامخة بني مؤسسات الدولة 
املهمة حيث يشارك الوطن احتفاالته السعيدة عن طريق ارتداء 
املقر حللته اخلاصة بهذه املناسبة، وحتويل البهو الداخلي الى 

لوحة مزدانة باألعالم.
ونظرا ملا يتمتع به ديوان احملاسبة من مكانة كبيرة تعكس 
قصة جناحه واجنازاته على مدى خمس����ة عقود ستقوم القناة 
األول����ى في تلفزيون الكويت ببث فيلم وثائقي خاص من انتاج 
ديوان احملاس����بة بعنوان »ديوان احملاس����بة.. شركاء ورقباء« 
يعرض للمرة األولى على شاشات التلفاز ويتحدث عن املسيرة 
احلافلة لديوان احملاسبة واجنازاته التي حققها واليزال يحققها 
من اجل حماية وصون املال العام مما يخدم البناء والتنمية في 

بلدنا العزيز.
اجلدير بالذكر ان الفيلم يبث على شاشة القناة األولى بتلفزيون 

الكويت 25 اجلاري في متام الساعة 9.55 صباحا.

رندى مرعي 
أك����د األمني الع����ام للمجلس 
األعلى للتنمية والتخطيط د.عادل 
الوقيان أن خطة التنمية لم تأت 
من فراغ أو قرار سريع بل جاءت 
من تعطش كبير لوجود وثيقة 
تنموي����ة تس����تطيع الدولة من 
خاللها املضي قدما في مسيرتها 
وأن تكون ضمن ميزانيتها وأن 
يكون متويل مشروعاتها مبنيا 
على روح موحدة ومبدأ واضح في 

التعامل مع هذه املشروعات.
كالم د.الوقي����ان جاء خالل 
إلقائه محاضرة بعنوان »خطة 
التنمية ب����ني الواقع والطموح« 
الكويتي  التجمع  والتي نظمها 
املستقل بحضور النائب م.ناجي 
العبداله����ادي ود.هيلة املكيمي 
وعادل اخلرافي وأعضاء التجمع 

وحشد من املهتمني.
وقدم الوقيان عرضا عن خطة 
التنمية والرؤية االستراتيجية 
للدول����ة حيث ق����ال ان الهدف 
األساس����ي للخطة هو أن يكون 
لدينا رؤية استراتيجية حتدد 
الهدف وعليه  الهوية وتوح����د 
مت إمتام الرؤي����ة الكويتية ومت 
التوصل إلى مجموعة رؤى ومت 
تبنيها من قبل املجلس األعلى 

للتنمية والتخطيط.
وبني ان رؤية صاحب السمو 
األمير بتحويل الكويت ملركز مالي 
الى  وجتاري جاءت مس����تندة 
تاريخ الكويت كونها نقطة وصل 
بني مناطق اإلنتاج واالستهالك، 
الكويت ملركز جتاري  فتحويل 
يجب أن يكون جاذبا لالستثمار 
ويقوم به القطاع اخلاص وليس 
احلكومة بنشاط اقتصادي فنحن 
نعاني من هيمنة حكومية كبيرة 
على مراكز اإلنتاج وهذه الهيمنة 
أدت إلى ارتفاع تكاليف اإلنتاج 

وانخفاض مستوى اخلدمة.
إلى أهم  وأش����ار د.الوقيان 
مكون����ات الرؤي����ة املتمثلة في 
الريادة اإلقليمي  استعادة دور 

للكوي����ت كما كان في الس����ابق 
الدور احملوري للقطاع  وإحياء 
اخلاص في التنمية، وأن تقوم 
الدولة بإعادة هيكلة أجهزتها مبا 
يتوافق مع هذه الرؤية ويجب 
أن يكون هناك ضوابط ومناخ 
لتنمية بشرية متوازنة، وترسيخ 
وتقدمي نظام دميوقراطي قائم 

على احترام الدستور.
وأكد أن دور هذه اخلطة تعزيز 
دور القط����اع اخلاص ومتكينه 
وعدم مزاحمته من خالل وجود 
املش����روعات احلكومي����ة، وفي 
القط����اع اخلاص هن����اك ثالثة 
قطاعات مختلف����ة يتركز فيها 
النشاط االقتصادي وهي التمويل 
العقارات واخلدمات،  والتأمني، 
املواصالت والتج����ارة )مطاعم 
وفنادق( وه����ي متثل 47% من 
إجمالي القطاع اخلاص، في حني 
أن الصناعات التحويلية ال متثل 

إال نحو %7.
كم����ا حت����دث د.الوقيان عن 
إجمالي االس����تثمارات وحجم 
االستثمارات احلكومية وتأثيرها 
على معدالت النمو وعن اجلانب 
املالي العام قائال ان املوجه األول 
لإلنفاق في الكويت هو الرواتب 

واألجور في ميزانية الدولة.
وقال انه حفاظا على التركيبة 
السكانية في ظل املشاريع القادمة 
يجب استبدال العمالة التي تشكل 

بطالة بعمالة تك����ون مرتبطة 
باملشاريع وال تشكل منافسة.

وأوض����ح أن اخلطة تش����ير 
إلى وجود مش����اكل كبيرة في 
قطاع التربي����ة والتعليم حيث 
أنه هناك مش����كلة لدى املعلمني 
الدراسية والتركيز  والساعات 
على اجلرعات املدرس����ية، غير 
أن الكويت لم تقصر في مجال 
التعليم العالي، كما تطرق إلى 
اخلدمات في رياض األطفال وفي 

املجال الصحي. 
واستدرك: أما بالنسبة ملجال 
اإلدارة العامة فقد تراجع مركز 
الكويت وفقا للمؤشرات الدولية 
وعلى الرغم من نش����اط مجال 
التخطيط ف����ي الفترة األخيرة 
إال أن����ه كان متباطئا لفترة من 
الزم����ن، وعلي����ه ف����إن احللول 
تكمن في السياسات في املرحلة 
األولى وفي اخلطة األولى تكون 
مشروعات، ولدينا 231 سياسة 
130 منها معنية بالتنمية البشرية 
واملجتمعية، وتشمل سياسات 
تعنى بالتعليم العام والتعليم 
العالي والبحث العلمي وغيرها 
من الش����ؤون الصحية ومتكني 
املرأة والشباب واألسرة إلى جانب 
الرعاية السكنية، وهناك سياسات 
تتعلق باإلدارة العامة واملعلومات 
والتخطيط وهي كلها سياسات 
ستؤهل احلكومة لتلعب الدور 
اجلديد، كم����ا تهدف اخلطة ألن 
يكون املتوسط السنوي للناجت 
احمللي احلقيق����ي 5.2% للقطاع 
النفطي و5.5% في القطاع غير 
النفطي وغيرها م����ن األهداف 

املوجودة في كل القطاعات. 
وتابع د.الوقي����ان: لضمان 
عدم وجود مشاكل تشريعية في 
املستقبل مت االتفاق مع مجلس 
األمة على نحو 41 مشروع قانون 
خالل س����نتني من تاريخ إقرار 
اخلطة، هذا إلى جانب املتطلبات 
املؤسسية التي عملت عليها هيئة 

سوق املال.

يشارك في احتفاالت البالد باألعياد الوطنية

خالل ندوة نظمها التجمع الكويتي المستقل

السنين: ڤيديو كليب
 »حبيبتي يا كويت« بصوت سعودي

ضمن أنشطة إدارة الثقافة اإلسالمية

فيصل اجلزاف

الجزاف يهنئ القيادة السياسية بحلول األعياد
بعث رئيس مجلس اإلدارة 
العامة  الع���ام للهيئة  واملدير 
اللواء  للش���باب والرياض���ة 
فيصل اجلزاف برقيات تهنئة 
الس���مو األمير  الى صاح���ب 
الش���يخ صباح األحمد وسمو 
ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
وسمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد مبناسبة 
العيد الوطني التاسع واألربعني 
التاسع  التحرير  وذكرى يوم 

عشر.
وقال رئيس مجلس اإلدارة 
واملدي���ر العام ف���ي برقية إلى 
صاحب السمو: يشرفني أن أرفع 
إلى مقام سموكم الكرمي باسمي 
ونياب���ة عن جميع منتس���بي 
الشبابية والرياضية  الهيئات 
أصدق التهاني واطيب األمنيات 
مبناسبة حلول العيد الوطني 
التاسع واألربعني ويوم التحرير 
التاسع عشر مستذكرين على 
الدوام ما قام به شبابنا من اجل 

حترير الكويت.
كما جندد ونعاهد سموكم 
بأن منتسبي الهيئات الشبابية 
والرياضية باقون على الوالء 
والوفاء خلدمة بلدهم العزيز في 
جميع املجاالت املختلفة داخل 
الكويت وخارجها وندعو املولى 
ع���ز وجل أن يرحم ش���هداءنا 
األبرار ويدخلهم فسيح جناته 
إنه سميع مجيب الدعاء واهلل 

أسأل أن يحفظ سموكم ودولة 
الكوي���ت وش���عبها الوفي من 
كل مكروه ويدمي عليها نعمة 
األمن واألمان حتت ظل قيادتكم 
وتوجيهاتكم السامية حفظكم 

اهلل ورعاكم.
وفي برقية مماثلة الى سمو 
ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
قال اجلزاف يطيب لي ان ارفع 
ملقام س���موكم باسمي ونيابة 
عن منتسبي الهيئات الشبابية 
والرياضية اسمى آيات التهاني 
التبريكات مبناسبة  واخلص 
حلول العيد الوطني التاس���ع 
واالربعني ويوم التحرير التاسع 
عشر، داعني املولى عز وجل ان 
يعيد هذه املناسبة على سموكم 
وانتم ترفلون بأثواب الصحة 
الكويتي  والعافية والش���عب 

العزيز باألمن واالستقرار حتت 
ظل القيادة احلكيمة لس���يدي 
صاحب السمو الوالد أمير البالد 
املفدى وتوجيهاتكم السديدة 
حفظك���م اهلل ورعاك���م. وأن 
يرحم شهداءنا األبرار ويدخلهم 
فسيح جناته إنه سميع مجيب 

الدعوات.
وجاء في برقية رئيس مجلس 
اإلدارة واملدير العام إلى سمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
ناص���ر احملمد: يطي���ب لي ان 
ارفع ملقام سموكم الكرمي أسم ى 
آيات التهاني واجمل التبريكات 
مبناسبة حلول العيد الوطني 
التاسع واالربعني ويوم التحرير 
التاسع عشر متضرعني للمولى 
عز وجل ان يعي���د تلك االيام 
الوطنية على وطننا احلبيب 
قيادة وشعبا وينعمان مبزيد 
من االستقرار واالزدهار، متمنيا 
لسموكم موفور الصحة والعافية 
وفقنا اهلل واياكم لتحقيق ما 
إليه جميع���ا من اجل  نصبو 
رفع���ة وطنن���ا العزيز حتت 
ظل القيادة احلكيمة لس���يدي 
الوالد  حضرة صاحب السمو 
القائد امير البالد املفدى وسمو 
ولي عهده األمني وبتوجيهات 
سموكم السديدة حفظكم اهلل 
ورعاكم وان يرحم ش���هداءنا 
االبرار ويدخلهم فسيح جناته 

انه سميع مجيب الدعوات.


