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االربعاء ٢٠ فبراير ٢٠١٩ محليات

مشعل األحمد للخريجني: الوطن.. ثم الوطن.. ثم الوطن.. أمانة في أعناقنا جميعاً

اســتقبل الشــيخ مشــعل 
األحمد نائــب رئيس احلرس 
العامــة  الوطنــي بالرئاســة 
للحرس الوطني ضباط احلرس 
الوطني اجلدد، خريجي الدفعة 
الـــ٢٢ مــن الطلبــة الضبــاط 
اجلامعيني خريجي كلية علي 
الصباح العســكرية، والدفعة 
الـ١4 من كلية أحمد بن محمد 
العسكرية بدولة قطر الشقيقة.

وحضر احلفل وكيل احلرس 
الوطني الفريق الركن م.هاشم 
الرفاعــي، واملعاون للعمليات 
والتدريب اللــواء الركن فالح 
شــجاع فالح، ومديــر ديوان 
نائب رئيس احلرس الوطني 
اللواء جمال ذيــاب وعدد من 
قادة وضباط احلرس الوطني.

وألقى الشيخ مشعل األحمد 
كلمة نقل خاللها تهاني سمو 
العلي رئيس  الشــيخ ســالم 
احلرس الوطني إلى الضباط 
اجلدد، بتخرجهم وانضمامهم 
إلى صفوف احلرس الوطني، 

للقيادة الرشيدة.
وفي ختام احلفل، قام معالي 
الشيخ مشعل األحمد بتكرمي 
املتميزين من الضباط اجلدد.
وفيما يلي النــص الكامل 
لكلمة معالي الشــيخ مشــعل 
األحمــد فــي حفــل اســتقبال 

الضباط اجلدد:
احلمد هلل رب العاملني، خلق 
اإلنسان علمه البيان، وفضل 
من يســعى إلــى التعلم فقال: 
)قل هل يستوي الذين يعلمون 
والذين ال يعلمون إمنا يتذكر 
أولو األلباب( ڈ، والصالة 
والســالم على معلم البشرية 
األمني، سيدنا محمد ژ، وعلى 

آله وصحبه إلى يوم الدين.
أبنائي الضباط اخلريجني: 
الســالم عليكــم ورحمة اهلل 
وبركاتــه، باإلنابــة عــن أخي 
سمو رئيس احلرس الوطني، 
الشيخ سالم العلي وباألصالة 
عن نفســي، يسرنا ويسعدنا 
أن نلتقــي بكم اليوم لنهنئكم 

أبنائي الضباط اخلريجني: 
في هذا املقام، ومن هذا املكان، 
نتوجه بباقة شــكر وعرفان.. 
وتقدير وامتنان إلى القائمني 
علــى التعليــم والتدريب في 
كافة الكليات العسكرية التي 
يتخرج فيهــا ضباط احلرس 
الوطنــي الســيما كليتي علي 
الصباح العسكرية وأحمد بن 
محمد العســكرية بدولة قطر 
الشقيقة، مشيدين بتفوق أحد 
ضبــاط احلــرس الوطني من 
خريجي كلية أحمد بن محمد 
العســكرية ضمن الدفعة رقم 
١4، وحصوله على املركز األول 
في تخصص القانون، واملركز 
األول في الكفاءة القيادية، حيث 
نعتبر هذا التميز متثيال مشرفا 

للكويت.
كما نتقدم بجزيل الشــكر 
وعظيم التقديــر إلى أهاليكم 
الكــرام الذيــن غرســوا فيكم 
االجتهــاد في العطــاء، فجنوا 

منكم ثمار الفخر والوفاء.

هذا ما ينتهجه احلرس الوطني 
في وثيقته االستراتيجية ٢٠٢٠، 

حتت شعار »األمن أوال«.
أبناني الضباط:

- احرصوا علــى الظهور 
باملظهر الالئق بكم وباملؤسسة 
التي تنتســبون إليهــا داخل 

املعسكرات وخارجها.
- اســتفيدوا مــن خبرات 
إخوانكم القادة واألمار، وأدوا 
أعمالكم ومهامكم التي ستوكل 
إليكــم بــكل تفــان وإخالص، 
وأحســنوا التعامــل مــع من 

دونكم رتبا.
- واعلمــوا أن التميز في 
أداء العمــل معيــار يعتمــده 
احلرس الوطني للمفاضلة بني 
منتســبيه، فكونوا متميزين 
في أداء مهامكم حريصني على 

تطوير أنفسكم.
- طبقــوا العدل، وضعوه 
نصــب أعينكم، وســتجدون 
لوائــح ونظمــا وقــرارات من 
شأنها تطبيق العدل وتأصيل 

بنجاحكم وتخرجكم.
نهنــئ ضبــاط احلــرس 
الوطني خريجي الدفعة ٢٢ في 
كلية علي الصباح العسكرية 
وخريجــي الدفعة ١4 في كلية 
أحمد بن محمد العسكرية بدولة 

قطر الشقيقة.
أبنانــي الضبــاط: ونحن 
نحتفــي بكــم، فإننــا نؤكــد 
حرص قيادة احلرس الوطني 
على االلتقــاء باخلريجني من 
منتسبيه، لتبارك انضمامهم 
إليه، وترســخ فيهــم الركائز 
والقيم التي يجب أن يتسلحوا 
بهــا، ابتداء من غــرس عقيدة 
راســخة للدفــاع عن قدســية 
الوطن وأراضيه وحتقيق األمن 
واألمــان ملواطنيــه متعاونني 
وكافة منتسبي احلرس الوطني 
مع إخوانهم في وزارتي الدفاع 
العامــة  والداخليــة واإلدارة 
لإلطفاء في ظل قيــادة القائد 
األعلى للقوات املسلحة، صاحب 

السمو األمير.

أبنائي الضباط: وأنتم في 
بداية العهد بالعمل ضباطا في 
احلرس الوطني، فإنه ينبغي 
علينا من منطلق دورنا األبوي 
قبل القيادي أن نرسم أمامكم 
الطريــق، ونحــدد لكــم إطار 
الصورة التي نتطلع ألن تكونوا 
عليهــا، من خالل التأكيد على 

عدة حقائق وتوجيهات:
- لقــد أشــهدمت اهلل فــي 
قسمكم العسكري أن تكونوا 
للكويت أوفياء، على حقوقها 
أمناء، ألميرهــا القائد األعلى 
للقــوات املســلحة مخلصني، 
وألوامــر قادتكــم مطيعــني، 
فكونوا لقسمكم بارين، وبقيم 

ديننا احلنيف متسلحني.
أبنائي الضباط: »الوطن.. 
ثم الوطن.. ثم الوطن.. أمانة في 
أعناقنا جميعا، فعلينا احلفاظ 
علــى مقدراتــه ومكتســباته 
وصيانــة أمنــه واســتقراره، 
بالذود عن أراضيــه الطاهرة 
وحتقيق األمن في ربوعه، ولعل 

العمــل املؤسســي، فالتزموا 
بتطبيقها وتنفيذها.

- عليكم باالســتمرار في 
التحصيــل العلمي والتدريب 
العملي، وشاركوا بكل فاعلية 
فــي التطويــر الشــامل الذي 

يسلكه احلرس الوطني.
- حافظــوا علــى اللياقــة 
البدنيــة، ألنها من أهم صفات 
املتميز، واحرصوا  العسكري 
على الرماية وأتقنوها لتكونوا 

على أمت جاهزية.
وفي اخلتام،

نكرر تهانينا لكم وألسركم.. 
فخورين بكم. فرحني بتخرجكم، 
داعني اهلل تعالى ان يدمي على 
وطننا األمــن واألمان واخلير 
والرخاء في ظل سيدي حضرة 
صاحــب الســمو أميــر البالد 
املفدى القائــد األعلى للقوات 
املســلحة، وسيدي سمو ولي 
عهــده األمــني، حفظهمــا اهلل 
ورعاهما، وسدد بالتوفيق على 
دروب اخلير والرخاء خطاهما.

استقبل خريجي الدفعة الـ22 من كلية علي الصباح العسكرية والدفعة 14 بكلية أحمد بن محمد العسكرية بقطر
اخلريجون في صورة جماعية الشيخ مشعل األحمد مكرما أحد اخلريجني بحضور الفريق الركن هاشم الرفاعي

مشيدا بتفوق أحد اخلريجني 
وحصوله على املركز األول على 
دفعته بكليــة أحمد بن محمد 
العسكرية بدولة قطر الشقيقة.
مشــعل  الشــيخ  وأكــد 
الضبــاط  تســليح  األحمــد 
»بغــرس العقيــدة الراســخة 
للدفــاع عــن قدســية الوطن 
وأراضيــه وحتقيــق األمــن 
واألمــان ملواطنيــه«، مشــيرا 
إلى أن »التميز في أداء العمل 
معيار يعتمده احلرس الوطني 

للمفاضلة بني منتسبيه«.
وأوصى اخلريجني بالقول: 
»الوطــن.. ثــم الوطــن.. ثــم 
الوطــن.. أمانــة فــي أعناقنا 
جميعا«، كما نصحهم بالتحلي 
بقيم ومبادئ الدين احلنيف، 
»وأن يكونوا الصورة املشرفة 
للحرس الوطني داخل وخارج 

أسوار معسكراته«.
أدى  احلفــل  وخــالل 
اخلريجون القســم، متعهدين 
بالــذود عــن الوطــن والوالء 

»التميز في أداء العمل« معيار احلرس الوطني في املفاضلة بني املنتسبنيعقيدتنا الراسخة في احلرس الوطني الدفاع عن قدسية الوطن وحتقيق األمن للمواطنني

عدلي منصور زار سفارتنا في القاهرة
لتقدمي التهاني مبناسبة األعياد الوطنية

القاهرة - ناهد إمام

قام رئيس مصر السابق 
د.عدلــي منصور بزيارة الى 
بالقاهــرة ولقــاء  ســفارتنا 
السفير محمد صالح الذويخ 
التهانــي باألعيــاد  لتقــدمي 

الوطنية.
ورفــع د.عدلــي منصور 
أسمى آيات التهاني الى صاحب 
الســمو األمير الشيخ صباح 
األحمد وسمو ولي عهده األمني 
الكويت والشــعب  وحكومة 
الكويتي باألعيــاد الوطنية، 
متمنيــا كل التقــدم للكويت 
الشقيق، قائال: نحن ال ننسى 
ما قدمته الكويت ملصر خالل 

ثورة 3٠ يونيو.
الســابق  الرئيس  ومتنى 

محمــد صالح الذويخ عقب 
اللقاء لقد تشرفنا باستقبال 
الرئيــس املصري الســابق 
د.عدلــي منصــور لتقــدمي 

التهاني والتبريكات للكويت 
إلــى مقام  ونقــل حتياتــه 
صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد وإلى سمو ولي 
العهد الشيخ نواف األحمد 
وإلى ســمو رئيس مجلس 
الوزراء واحلكومة والشعب 
الكويتــي بهذه املناســبات 

املجيدة.
وأشار السفير إلى أن تلك 
الزيارة تدل على املكانة العالية 
للكويت قيادة وحكومة وشعبا 
لدى املسؤولني واألشقاء في 

جمهورية مصر العربية.
وخالل اللقاء قدم السفير 
صالــح الذويــخ للرئيس 
املصري السابق العدد األول 
من مجلــة العربي والذي 

أشاد بها.

خالل االحتفال السنوي بإجنازات املبيعات لعام 2018

الرئيس الســابق عدلي منصور يتســلم العدد األول مــن مجلة العربي من 
السفير الذويخ

)ناصر عبدالسيد( الرئيس املصري السابق عدلي منصور والسفير محمد صالح الذويخ مع أركان السفارة 

لشــعب الكويــت وصاحــب 
السمو األمير وحكومة الكويت 
دوام الرقي والتقدم واالزدهار.
ومن جانبه، قال السفير 

ً العبداهلل: استخدام »GIS« ضرورة وليس خيارا
»البيئة«: ارتفاع الدقائق العالقة ناجت عن مصادر 

طبيعية بسبب املوقع اجلغرافي وطبيعة املناخ
أسامة أبوالسعود

الفخــري  الرئيــس  أكــد 
الكويتيــة  للمجموعــة 
ملســتخدمي نظــم املعلومات 
الشــيخ أحمــد  اجلغرافيــة 
العبداهلل ان اســتخدام نظم 
 »GIS« املعلومات اجلغرافية
فــي إنشــاء قواعــد بيانــات 
جغرافية بات ضرورة وليس 
خيارا ميكن االستغناء عنه في 
عملية التنمية الشاملة للوطن، 
مشــيرا إلــى أن الــدول التي 
تبنت مبدأ االبتكار والنظرة 
املستقبلية باالستناد الى علوم 
املعلوماتية اجلغرافية جنحت 
في التطور واللحاق بالقطار 
الذي يســير بسرعة  العاملي 
النواحي  هائلة في مختلــف 
االقتصاديــة واالجتماعيــة 
والتعليميــة  والسياســية 

والصحية والبيئية.

اجلغرافية للجميع«، بالتعاون 
مع اجلهاز املركزي لتكنولوجيا 
املعلومات وشركة »أوبن وير« 
املوزع احلصري لشركة »إزري« 
في الكويت، إن علم املكان نشأ 
في ســتينيات القــرن املاضي 
مستعرضا بإيجاز تاريخ نشأته 
وتطوره. وكشــف عن ارتفاع 

معدالت اإلقبال على استخدام 
تقنيات وتطبيقات تكنولوجيا 
املعلومــات اجلغرافيــة فــي 
الكويت منــذ عام ١٩٩4وحتى 
٢٠١٩، مؤكدا استمرار اإلقبال 
في الســنوات املقبلــة، ملا لها 
من أثر على تطور املجتمعات 
اإلنســانية وحتضرهــا فهي 
علــم للجميع تســتخدمه كل 
الدولــة والقطاع  مؤسســات 
اخلــاص وبياناته حيوية في 

اتخاذ القرارات.
بدوره، قــال نائب رئيس 
شركة »ازري« لوري جوردان 
إن التطور التكنولوجي الهائل 
للقواعد البيانية الرقمية ساهم 
في التوســع في استخدامات 
نظم املعلومات اجلغرافية أو 
علم املكان، الذي بات من أهم 
األدوات على اإلطالق في حتديد 
مواقع األماكن ووصفها بدقة 
وحتديد العالقات املكانية بينها.

الشيخ أحمد العبداهلل في مقدمة احلضور

وأضــاف العبــداهلل خالل 
الكويت  افتتاح مؤمتــر  حفل 
الـ ١١ ملستخدمي نظم املعلومات 
الــذي تنظمــه  اجلغرافيــة، 
املجموعة الكويتية ملستخدمي 
نظم املعلومات اجلغرافية خالل 
الفترة من ١٩ حتى ٢٠ فبراير 
حتت شــعار »نظم املعلومات 

أكدت الهيئة العامة للبيئة 
أنها تقوم بتوسعة نطاق شبكة 
رصد جودة الهواء واستحداث 
شــبكة خاصة لرصــد تراكيز 
العالقــة وجتهيــز  الدقائــق 
مختبر متخصــص لتحليلها 
ومدى تأثيرها على االنســان 
وحتديد مصادرها، واستحداث 
شبكات للرصد االولي لتغطي 
مســاحات واســعة بالكويــت 
باالضافــة لتنفيذهــا لعــدة 
دراسات مع مستشارين وذلك 
لتحسني جودة الهواء واالرتقاء 
باملستوى البيئي في الكويت.

كالم الهيئــة جاء في بيان 

اصدرتــه أمس تعليقا على ما 
ورد في احدى الدراسات التي 
اعدهــا معهد االبحــاث والتي 
نشــرت فــي وســائل االعالم 
وبينت ارتفاعا في تراكيز بعض 
ملوثــات الهواء مثــل الدقائق 
العالقة حيث افادت الدراســة 
وكما اعلنت الهيئة العامة للبيئة 
سابقا أنها ناجتة في غالبها عن 
مصادر طبيعية بسبب املوقع 
اجلغرافي وطبيعة املناخ اجلافة 
فــي الكويت كما ان اغلب هذه 
الدقائق مصدرها اقليمي وليس 
محليا. كما بينت الدراســة ان 
هناك بعض التجاوزات ناجتة 

عن ازدياد املساحات السكانية، 
وهــذا يعتبر طبيعيــا في كل 
دول العالم بسبب ازدياد عدد 
سكان والذي ينتج عنه زيادة 
في أعداد املركبات واســتهالك 
الكهربائيــة وامليــاه  الطاقــة 
وزيادة في كميــات املخلفات، 
الفتة الى ان الهيئة قد اتخذت 
اآلثــار  خطــوات للحــد مــن 
الســلبية فقد اصدرت الهيئة 
العامــة للبيئة في عــام ٢٠١٧ 
الئحة اكثر تشددا في حتديدها 
ملعايير جودة الهواء اخلارجي، 
كمــا حــددت الالئحــة حدودا 
النبعــاث املركبات التي تعمل 

بالبنزيــن والديزل واجراءات 
فحص االنبعاثات من املركبات 
لضمان عــدم انبعاث ملوثات 
جتاوز احلدود املســموح بها 
باالضافة الى دخول السيارات 
للكويت مبقاييس دولية تقلل 
االنبعاثات للتخفيف من آثارها 
السلبية على البيئة واالنسان 
وايضا مشروع لدعم استخدام 
املركبات معدومة االنبعاث، واما 
انبعاثات املصــادر الصناعية 
فتقوم الهيئــة بإعادة صياغة 
حدود االنبعاثات من مصادرها 
املختلفــة من خالل فريق فني 

من اخلبراء.

»الكويتية«: نستهدف 55% حصة سوقية
باهي أحمد

قال الرئيــس التنفيذي 
لشــركة اخلطوط اجلوية 
الكويتية م.كامل العوضي إن 
اخلطوط اجلوية الكويتية 
ستشــهد فــي ٢٠١٩ إطالق 
خدمــات ووجهــات جديدة 
إضافة إلى تســلم عدد من 
الطائــرات، متوقعــا أيضا 
استكمال التشغيل مبرافق 
مبنــى الــركاب رقــم 4 في 
بدايــة مايو املقبــل والذي 
أعطى خصوصيــة لركاب 
الشركة وأريحية أكثر، الفتا 
إلــى أن اخلطوط الكويتية 
حققت للمرة األولى معدال 
عاليا بااللتزام في مواعيدها 
بنســبة تصل مــن ٩٠ إلى 

.%٩5
جــاء ذلك خــالل احلفل 
السنوي اخلاص باخلطوط 
اجلوية الكويتية لالحتفال 
بإجنــازات املبيعات إلقليم 
الكويت لعام ٢٠١8، والذي 
شهد تكرمي مكاتب ووكاالت 
الذين  الســياحة والســفر 
ساهموا بنمو مبيعات تذاكر 

السفر اخلاصة بالشركة.
وأضــاف العوضــي أن 
»الكويتيــة« شــهدت فــي 
السنوات املاضية وخاصة 
في ٢٠١8 نقلة نوعية كبيرة 
في حتسني أدائها من حيث 
التــي أطلقتهــا  اخلدمــات 
كتدشني مبنى الركاب رقم 

والســفر حققت فــي ٢٠١8 
الســفر  مبيعــات لتذاكــر 
جتاوزت ١٢٠ مليون دينار 
بنمو 35% عن ٢٠١٧، مشيرا 
إلى أن منو تلــك املبيعات 
يدل على دعم وثقة مكاتب 
ووكاالت السياحة والسفر 
منــذ  الوطنــي  بالناقــل 

تأسيسها في ١٩54.
وأضــاف خورشــيد أن 
نظــام احلوافز الــذي قدم 
ملكاتب ووكاالت الســياحة 
والسفر من اإلقليم بالتعاون 
مع اإلدارة العليا في الكويتية 
أثبت مدى فاعليته وجناحه 
لهذا العام بشكل الفت، حيث 
شــهد هذا النظام في ٢٠١8 
دخول ١٧٠ مكتب ســياحة 
وسفر مقارنة بـ ١٢٠ مكتبا 

للعام ٢٠١٧ أي بنسبة منو 
4١%، كما أن إجمالي املبالغ 
التي ســيتم توزيعها على 
مكاتب السياحة والسفر هذا 
العام تعادل 4 أضعاف ما مت 

توزيعه قبل 3 أعوام.
وبني أن »الكويتية« تأمل 
باالستمرار على هذا املنهاج 
خالل ٢٠١٩ واألعوام املقبلة، 
وذلك عبر تعاون وتضافر 
جهــود مكاتــب ووكاالت 
مــع  والســفر  الســياحة 
اخلطوط اجلوية الكويتية، 
حيث تســعى الشركة ألن 
تصل إلى نســبة 55% من 
حصــة الســوق الكويتــي 
والتي كانت عليها قبل ٢٠٠6 
عند تطبيق سياسة األجواء 

املفتوحة.

)زين عالم( كامل العوضي مكرما سفريات األسطورة  

4 وإطالق وجهات جديدة، 
وكونهــا الناقــل الوطنــي 
فإنهــا تســعى  للكويــت 
بشــكل متواصل ومستمر 
ألن تصل إلى درجة كبيرة 
مــن االزدهــار والتطويــر 
والتوســع فــي خدماتهــا، 
وذلــك بتعــاون وشــراكة 
مكاتب ووكاالت الســياحة 
والسفر مع الشركة، موضحا 
أن »الكويتية« تهدف خالل 
٢٠١٩ إلى حتسني وتطوير 
أدائها بشكل كبير إضافة إلى 
زيادة عدد الركاب املسافرين 

على منت رحالتها.
من جانبه، أكد مســاعد 
مدير دائرة املبيعات إلقليم 
الكويت ناصر خورشيد أن 
مكاتب ووكاالت الســياحة 


