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 دعوة للتفكير 

الفريق أول )م( أحمد الرجيب

هل تستورد األجيال القادمة
الطاقة الشمسية؟

يعد صندوق االجيال القادمة والذي أنشئ عام 1976 فكرة مبدعة 
نبيلة، حتولت الى واقع ملموس عبر صندوق مالي عمالق يشهد 

بعظمة االنسان الذي انطلق هذا الصندوق في عهده، رجل 
االجنازات االستراتيجية االقتصادية واحلضارية واالنسانية 
امير الكويت الراحل املغفور له بإذن اهلل تعالى الشيخ جابر 

االحمد اجلابر الصباح، رحمه اهلل وطيب ثراه.
 ومازال هذا الصرح املالي العمالق حتت رعاية وعناية حضرة 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح االحمد، حفظه اهلل ورعاه، 
الذي يحرص على ان يظل هذا الصندوق مالذا لألجيال القادمة 

حلياة كرمية.
أنشئ هذا الصندوق بتخصيص 10% من االيرادت السنوية 
للكويت توضع في هذا الصندوق، بهدف توفير ثروة كافية 

لألجيال القادمة بعد نضوب »النفط«.
وكذلك لتنويع مصادر الدخل من خالل بناء هياكل لألصول 

»اخلارجية« تسهم في توفير عوائد تستثمر ملصلحة االجيال 
القادمة، وال يجادل اثنان ان هذا الصندوق كان خير عون 

للحكومة ابان الغزو العراقي الغاشم للكويت وفي مرحلة اعادة 
االعمار بعد ذلك.

 والسؤال، والتساؤل هنا مشروع، لقد أنشئ هذا الصندوق منذ 
35 سنة خاللها كبر اجليل الذي ولد في سنة االنشاء واصبح 

لديهم اوالد وقريبا سيصبح لهم احفاد... فأي جيل معني بهذا 
الصندوق؟

ان موجودات هذا الصندوق مهما بلغت فإنها معرضة لكثير من 
املخاطر سواء مخاطر اقتصادية او مالية او سياسية، وهو بال 
شك يقع حتت رحمة الدول التي يتم االستثمار فيها وتستفيد 
منه اضعاف ما تستفيد منه الكويت.. ونحن هنا ال نشك حلظة 

واحدة في مهنية وخبرة ونية من يشرف على ادارة هذا 
الصندوق.. فقط نتساءل ملاذا ال يتم استثمار جزء من عوائده 
الضخمة في بناء هياكل لألصول )احمللية( في خط متواز مع 

االستثمارات اخلارجية؟
ملاذا ال تقام صروح اقتصادية وحضارية وانسانية في الكويت 

بتمويل من هذا الصندوق؟ ملاذا ال تقام مصانع ومؤسسات 
حيوية لتشغيل الشباب العاطل عن العمل وتستفيد منها البالد 

في تنويع مصادر دخلها انطالقا من الهدف االساسي من 
انشائه؟ ملاذا كل استثمارات هذا الصندوق خارجية؟ ملاذا ال 

يلمس اوالدنا واوالد اوالدنا وهم اجيال متعاقبة متابعة الفائدة 
من هذا الصندوق على ارض الواقع بدال من ان يكون رقما 

ومبلغا ماليا يسمعون به سنويا فقط؟
ومادام هذا الصندوق لالجيال القادمة بهدف مواجهة اعباء 

احلياة بعد نضوب النفط وهو حقيقة علمية مؤكدة، ملاذا ال نعد 
في وقتنا احلاضر شيئا مهما للمستقبل لألجيال القادمة اي 

بعد نضوب النفط الذي هو الركيزة االساسية للطاقة في وقتنا 
احلاضر.. وعلى سبيل املثل ال احلصر ملاذا ال يستفاد من العوائد 

املالية الضخمة لهذا الصندوق في ايجاد بدائل للطاقة التي هي 
احملرك االساسي للحضارات في العالم في كل العصور.. لقد 

بدأ العالم ومنذ زمن االستعداد لعهد ما بعد النفط بإيجاد بدائل 
للطاقة فوجد ارخصها واكثرها توفرا في الشمس والرياح، 
واهتمت اغلب دول العالم بتقنيات تلك الطاقة واستخداماتها 
حيث اصبحت واقعا ملموسا في كثير من الدول التي انارت 

مدنها وقراها وادارت مصانعها ومنازلها وطرقاتها وغير ذلك 
من االستخدامات كل ذلك بواسطة الطاقة الشمسية التي بات 

باإلمكان تصنيعها وتخزينها واعادة استخدامها او تصديرها. 
ونحن هنا في الكويت حبانا اهلل بكثير من النعم ومن اهمها 

النفط الذي كونا منه ثروة لألجيال القادمة التي ان هم انفقوها 
ولم يستثمروها فهي ايضا نابضة ال محالة.. من هنا تأتي املهمة 
االساسية لهذا الصندوق بتحقيق احد أهم اهدافه االستراتيجية 

بالنسبة لألجيال القادمة وهو استغالل هذه الشمس الساطعة 
والرياح التي ال تهدأ طوال شهور السنة ببناء تقنيات حتويلها 

الى طاقة جلميع االستخدامات في البالد وما زاد على ذلك يصنع 
ويصدر الى الدول التي حتتاج الى تلك الطاقة.. وبذا نكون قد أمنّا 

فعال لالجيال القادمة طاقة ال تنضب وثروة وموارد مالية هائلة 
من خالل الصناعات املصاحبة لتلك الطاقة، وأنشأنا وأعددنا جيال 

كويتيا يعتمد العلم والعمل اجلاد في صياغة حياته املستقبلية.
ان موضوع االستفادة من الطاقة الشمسية في الكويت ليس 
بجديد ال في فكرته وال في أبحاثه فقد كان من االبحاث التي 

اوكلت الى معهد االبحاث العلمية منذ ما يزيد على عقدين من 
الزمن، وحتى تاريخه لم يسفر االمر عن شيء ملموس على 
ارض الواقع. وعلى ما اظن ان احلجة انه مكلف ماليا حاليا، 

وقد يكون هذا صحيح، ولكنه سيصبح مكلفا اضعافا مضاعفة 
مستقبال، فإذا لم يتم تنفيذه في وقت الوفرة املالية احلالية 

لصندوق االجيال القادمة فهل نستطيع تنفيذه في حال اصابة 
الصندوق بأي اضرار او هزات مالية، ال سمح اهلل؟ اشك 

في ذلك، فقط نود ان نذكر من اوكل له هذا االمر بأن الطاقة 
الشمسية لم تعد بحثا فقد اصبحت واقعا ملموسا بل انها 

من اهم الصناعات احليوية االستراتيجة في العالم مستقبال.. 
وستفوق في اهميتها الطاقة النووية، النها متوافرة وآمنة 

ورخيصة ونظيفة. 
وبعد، هل يعد هذا املطلب حلما ام امال ليس باالمكان حتقيقه؟ 

ال هذا وال ذاك نحن في الكويت ارض املبادرات املبدعة التي 
استفاد منها الكثير من الدول حولنا، باإلرادة تصنع املعجزات 

وتتحقق االحالم.. ولدينا االرادة والثروة وحب صناعة املستقبل 
ألجيالنا القادمة، هل نبدأ اليوم ام نترك اجيالنا القادمة باستنفاد 

ثروتها التي ادخرناها لها باستيراد الطاقة الشمسية من دول 
اخرى؟ وسيكون من سخريات القدر ان يتم االستيراد من 

دول نساعدها نحن اآلن بأموال صندوق االجيال القادمة ببناء 
وتصنيع تلك الطاقة!

مصادر لـ »األنباء«: لن نتردد في مساعدة املنامة

العواش: بث إذاعي مباشر مشترك مع إذاعات 
دول التعاون ملواكبة جولة رئيس الوزراء اخلليجية

جدةـ  كونا: أكد القنصل العام 
للكويت في جدة صالح الصقعبي 
أمس ان الزيارة املرتقبة لســــمو 
رئيس مجلس الوزراء الشــــيخ 
ناصر احملمد إلى اململكة العربية 
السعودية تشــــكل إضافة قيمة 
لســــجل العالقــــات املتميزة بني 

البلدين الشقيقني.
الذي يشغل  وقال الصقعبي 
كذلــــك منصب املنــــدوب الدائم 
لدى منظمة التعاون اإلســــالمي 
في تصريح لـــــ »كونا« ان هذه 
الزيارة األخوية ستدفع بالعالقات 
الثنائيــــة الى أفــــاق أرحب من 
التعاون والتنسيق ملا فيه خير 

ومصلحة البلدين الشقيقني.
بدوره، اكد وكيل وزارة االعالم 
املساعد لشــــؤون االذاعة محمد 
العــــواش أن العالقات الكويتية 
ـ اخلليجية متجذرة وراســــخة 
وحتظى بدعم ال محدود من صاحب 
السمو األمير الذي يؤكد في كل 
خطبه الســــامية على عمق هذه 

العالقات.
وذكر العواش ان زيارة سمو 
رئيس مجلس الوزراء الشــــيخ 
ناصر احملمد لدول مجلس التعاون 
اخلليجي تأتي لوضع لبنة اخرى 
في صرح العالقــــات الكويتية ـ 
اخلليجيــــة ومؤكدة على حرص 

سمو الرئيس على تعزيز العمل 
اخلليجي املشترك.

واشار العواش الى ان اذاعة 
الكويت اعدت خطة اعالمية متكاملة 
ملواكبة زيارة سمو رئيس الوزراء 
لدول مجلس التعاون اخلليجي، 
تشتمل على بث مباشر ومشترك 
مع اذاعات دول املجلس تتناول فيه 
مسيرة التعاون اخلليجي والتأكيد 
على تعزيزها مــــع عمل لقاءات 
مع املســــوولني في كل املجاالت 
اضافة الى فتح باب املشــــاركات 
الهاتفية للمواطنني للتعبير عن 
تطلعاتهــــم وطموحاتهــــم جتاه 

العالقات اخلليجية.

محمد العواش

عســــكرية مطلعة »األنباء« بأن 
األوضاع عادت الى سابق عهدها 
وأنها هادئة ومطمئنة جدا، مؤكدة 
ان جميع قواتنا في حالة تأهب 
دائما ولن نتردد في مد يد العون 
للمملكة الشقيقة او ألشقائنا في 
اخلليج فــــي مواجهة اي عدوان 
او تهديد خارجي فجميع قواتنا 
اجلوية والبرية والبحرية ستكون 
فــــي خطوط الدفــــاع األولى ألن 

مصيرنا واحد.
عبدالهادي العجمي - كونا  ٭

خليفة. كما أشاد بدور رئيس هيئة 
األركان اللواء الركن الشيخ دعيج 
بن سلمان آل خليفة وقائد سالح 
البحرية البحريني العميد الركن 
عبداهلل املنصــــوري في متابعة 
القوة البحرية وتقدمي  شــــؤون 
جميع التسهيالت لنجاح املهمة. 
وأعرب العســــاكر عــــن متنياته 
بان تنعم مملكة البحرين باألمن 
وحتقق االستقرار والتقدم بقيادة 
العاهل البحريني امللك حمد بن 
عيسي آل خليفة. وأبلغت مصادر 

أنهت قـــوة الواجب البحرية 
الكويتية في مملكة البحرين أمس 
مهمتها في املساهمة بحماية احلدود 
البحريـــة البحرينيـــة وتأمينها 
بالتعـــاون مع ســـالح البحرية 
البحريني والتي كانت قد بدأتها 
في منتصف شهر مارس املاضي. 
وقال امللحق العســـكري العقيد 
ركن علي العساكر لـ »كونا« ان 
القوة البحرية شاركت بعدد من 
الزوارق مـــن اجل تأمني احلدود 
البحرية بتلـــك املهمة التي تأتي 
تنفيذا التفاقية الدفاع املشـــترك 
لدول مجلس التعاون اخلليجي. 
وأكد العقيد العســــاكر ان ما 
قامت به القوة البحرية الكويتية 
هو واجب وطنــــي جتاه مملكة 
البحرين الشقيقة التي تربطها مع 
الكويت روابط تاريخية وعالقات 
متينة مضيفا ان مشاركة الكويت 
في املســــاهمة بحماية البحرين 
تأتي لتؤكد عمق هذه العالقات. 
وأشاد بدور القوة الكويتية في 
تنفيذ مهمتها املوكلة اليها بنجاح 
وبكفاءة عالية خــــالل تلك املدة 
مثمنا في الوقت نفســــه اجلهود 
والــــدور املتميز الــــذي قامت به 
قوة دفاع البحرين ممثلة بالقائد 
العام لقوة دفاع البحرين املشير 
الركن الشيخ خليفة بن احمد آل 

املشاركون في قوة الواجب البحرية الكويتية في البحرين

قوة الواجب البحرية الكويتية أنهت مهمتها في البحرين


