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وزير الدفاع: األوطان ُتبنى بسواعد أبنائها وعطائهم وتضحياتهم

حفظ أمن الوطن واستقالله 
والذود عن سيادته وترابه.

وأشــار الى قــرب ذكرى 
العيد الوطني الـ ٦٠ والذكرى 
الـ ٣٠ ليوم التحرير واللتني 
نســتذكر فيهما بكل مشاعر 
الفخر واالعتزاز التضحيات 
اجلليلة والبطوالت الكبيرة 
التي قدمها حماة الوطن من 

منتسبي القوات املسلحة.
واعرب عن بالغ شــكره 
وتقديره ملنتسبي كلية علي 
الصباح العسكرية من قادة 
وضبــاط ومعلمني ومدربني 
وإداريني علــى ما بذلوه من 
جهد وإخالص وتفان بالعمل 
إلعداد وتأهيل هذه الكوكبة 

من الضباط اخلريجني.
ودعا املولى عز وجل أن 
يحفظ الكويت من كل مكروه 
وأن يدمي عليها نعمة األمن 
واألمان والعزة والرفعة في 
ظل القيادة احلكيمة لصاحب 
الســمو األمير القائد األعلى 
للقوات املسلحة الشيخ نواف 
األحمد وســمو ولــي العهد 

الشيخ مشعل األحمد.
مواكب العطاء

مــن جانبــه، أعــرب آمر 

أكد نائب رئيس مجلس 
الدفــاع  وزيــر  الــوزراء 
الشــيخ حمــد جابــر العلي 
أن األوطــان تبنى بســواعد 
أبنائها املخلصني وبعطائهم 
وتضحياتهم في الدفاع عن 
ترابها وحتقيق أمنها وتقدمها 
واستكماال ملسيرة العطاء ملن 

سبقهم.
جاء ذلك في كلمة للشيخ 
حمد جابر العلي نقلها بيان 
صحافي عن مديرية التوجيه 
املعنــوي ـ العالقات العامة 
أمــس  الكويتــي  باجليــش 
مبناسبة مراسم تخرج الطلبة 
الضباط من الدفعة ٤٧ بكلية 

علي الصباح العسكرية.
ونقل وزير الدفاع للطلبة 
الضباط وفقا للبيان تهنئة 
ومباركة صاحب السمو األمير 
القائد األعلى للقوات املسلحة 
الشيخ نواف األحمد وسمو 
ولي العهد الشــيخ مشــعل 
األحمد وسمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ صباح اخلالد 
علــى نيلهم الثقة الســامية 
وصدور املرســوم األميري 
بتوليهــم ضباطــا باجليش 

الكويتي.
كما بارك للخريجني «من 
منتســبي احلــرس الوطني 
الذيــن يشــاركون دائما في 
العطــاء والبــذل  مســيرة 
الوطن  والتضحية خلدمــة 
الغالــي واخلريجــني مــن 
منتسبي الدول الشقيقة الذين 
تربطنا بهــم أواصر احملبة 
واألخوة واملصير املشترك».

وقال الشــيخ حمد جابر 
العلي في كلمته للخريجني 
«لقــد مــنَّ اهللا علينا بوطن 
من خيــرة األوطان ومنحنا 

واكد ان كلية على الصباح 
العســكرية تضع باستمرار 
هذا املجال احليوي في أعلى 
درجات اهتماماتها عبر سعيها 
الدؤوب إلى تطوير وسائل 
التدريــب ومناهــج التعليم 
وإخضــاع الطلبــة الضباط 
كافــة وبصــورة متواصلة 

للتدريبات العملية.
وبني ان العمل استمر في 
الكلية فــي جائحة ڤيروس 
كورنا املستجد عبر استخدام 
تقنية التعليــم اإللكتروني 
اســتمرار  جانــب  الــى 
التدريب العملي في األماكن 
املخصصــة لــه مــع األخــذ 
بجميع االشتراطات والتدابير 
الصحية التي أقرها مجلس 

الوزراء.
وقام نائب رئيس مجلس 
الوزراء وزير الدفاع بتوزيع 
اجلوائز على الطلبة األوائل 
واملتفوقني من الدفعة ٤٧، اذ 
حصل على املركز األول املالزم 
مرزوق الرسام، واملركز الثاني 
املــالزم عبدالعزيز الســند، 
واملركز الثالث املالزم غالب 
الفضلي من اجليش الكويتي. 
وحصل علــى كأس الرماية 
املالزم مشاري الكندري، في 

حني حصل على درع السلوك 
واملواظبــة املــالزم فيصــل 
الشطي، فيما حصل على كأس 
التربية البدنية املالزم يوسف 
الكنــدري وحصل على درع 
قائد طابــور العرض املالزم 

عبداهللا الشيحة.
يذكر ان عدد منتســبي 
دفعة الطلبة الضباط ٤٧ بلغ 
٢٢٨ طالــب ضابط جامعي 
منهــم ٢٠١ طالــب ضابــط 
من اجليــش الكويتي و٢٦ 
طالب ضابــط من احلرس 
الوطني وطالب ضابط واحد 
اليمنية  مــن اجلمهوريــة 

الشقيقة.
حضــر مراســم التخرج 
رئيس األركان العامة للجيش 
الفريق الركــن خالد صالح 
الصبــاح ووكيــل احلــرس 
الوطني الفريق الركن هاشم 
الرفاعي ووكيل وزارة الدفاع 
بالتكليف الشــيخ فهد جابر 
العلي ونائب رئيس األركان 
العامة للجيش الفريق الركن 
فهد الناصر وأعضاء مجلس 
الدفاع العســكري وعدد من 
كبار الضباط القادة باجليش 
ووزارة الداخليــة واحلرس 

الوطني.

كلية علي الصباح العسكرية 
العميد الركن خالد العتيبي، 
وفقــا للبيــان، عــن فخــره 
واعتــزازه بتخريــج دفعــة 
جديدة من الطلبة الضباط، 
لتنضم إلى مواكب التضحية 
والعطاء والتفانــي والفداء 
التي يحفل بها الوطن ويعتز 
بها اجليش الكويتي الباسل.

وقال العتيبي ان العنصر 
البشــري املخلص والكفء 
واملنضبــط واملــدرب هــو 
الركيزة األساسية في املجال 
العسكري وهو ما نعمل على 
حتقيقه في الكلية ابتداء من 
الترشيح واالختيار والقبول 
بالتعليــم والتدريب  مرورا 
والتأهيل العسكري وانتهاء 
باالختبار والتقييم والكفاءة 

والنجاح.
التدريــب  ان  واضــاف 
هــو عصب اجليــوش وهو 
العنصــر األكثــر أهمية في 
القتاليــة  حتديــد كفاءتهــا 
وبقدر ما يكون وافيا وشامال 
واحترافيا بقدر ما يؤدي دوره 
في توظيف القدرات والطاقات 
والوســائل في االجتاه الذي 
يقــود إلى حتقيــق النجاح 

واالنتصار.

شهد مراسم تخرج ٢٢٨ من الطلبة الضباط اجلامعيني في الدفعة ٤٧ بكلية علي الصباح العسكرية

الشيخ حمد جابر العلي لدى تسليم أحد الدروع وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي مكرما أحد املتفوقني

مــن خيراتــه مــا يعجز عن 
وصفه اللسان وأنعم علينا 
في ظله بنعمة األمن واألمان، 
فــكان حقــا علينــا أن نبذل 
الغالي والنفيس في ســبيل 
الدفاع عن أمنه واســتقراره 
والســمع والطاعــة لقائــده 
وربانــه وأن نســخر كافــة 
إمكانياتنا وقدراتنا ومواهبنا 
في ســبيل حتقيــق رفعته 
وتطــوره وترجمة مشــاعر 
احلب والوفــاء له فعال قبل 
التعبير بها قوال». واضاف 
ان «آمال وطموحات الوطن 
بني ايديكم اليوم فكونوا أهال 
لتحمل املسؤولية امللقاة على 
عاتقكم، مستشعرين ألهميتها 
مستعدين للقيام بواجباتها 
محافظــني مــن خاللها على 

قسمكم».
ودعا اخلريجــني الى ان 
الكويت  يضعــوا مصلحــة 
والتضحية من أجلها والتفاني 
في خدمتهــا نصب أعينهم، 
متسلحني بالعلم والتدريب 
واالنضباط للمضي قدما في 
استكمال مسيرة من سبقوهم 
من منتسبي القوات املسلحة 
الذيــن قدمــوا أروع صــور 
التضحية والفداء في سبيل 

الشيخ حمد جابر العلي مع عدد من القيادات العسكرية والطلبة الضباط خريجي الدفعة ٤٧ بكلية علي الصباح العسكرية

وزير الدفاع بحث مع سفيري الصني واالحتاد األوروبي التعاون املشترك
بحــث نائــب رئيــس مجلس الــوزراء وزيــر الدفاع 
الشيخ حمد جابر العلي أمس مع سفير جمهورية الصني 
الشعبية الصديقة لي مينغ قانغ وسفير االحتاد األوروبي 

د.كريستيان تودور كل على حدة التعاون املشترك.
وقالــت مديرية التوجيه املعنــوي والعالقات العامة 

باجليش الكويتي في بيان صحافي، إنه مت خالل اللقاءات 
مناقشة أهم األمور واملواضيع ذات االهتمام املشترك وسبل 
تعزيز أواصر التعاون والعمل املشترك بني الكويت والدول 
الصديقة إضافة إلى بحث آخر التطورات واملســتجدات 

على الساحتني اإلقليمية والدولية.

األنصاري لـ «األنباء»: التفتيش على ٢١٦ سكن عمالة في يناير
بشرى شعبان

كشــفت نائب املدير العام 
التخطيــط والتطوير  لقطاع 
اإلداري في الهيئة العامة للقوى 
العاملة ورئيس فريق التفتيش 
على األنشطة النسائية التابع 
ملجلس الوزراء إميان األنصاري 
عن تكليف الفريق املشــترك 
للتفتيــش على االشــتراطات 
الصحيــة مــن قبــل مجلــس 
الوزراء بالتفتيش على الفنادق 
املختلفة في جميع احملافظات 
واملناطق بهدف التأكد من التزام 
الفنادق بقرار منع االحتفاالت 
بشــتى أنواعها مثل األعراس 
وأعياد امليالد وحفالت التخرج 

او اي جتمعات أخرى.
وأوضحــت األنصاري في 
تصريــح لـــ «األنبــاء» على 
هامش جولــة قام بها الفريق 
ان هدف احلملة هو التفتيش 
على الفنادق بعد ان تســلمت 
الشــكاوى  العديد من  الهيئة 
وأيضا اجلهات األخرى املعنية 
عن إقامة احتفــاالت بطريقة 

منــه. وردا على ســؤال حول 
اإلجراءات اإلضافية اخلاصة في 
مجال سكن العمالة أوضحت 
األنصاري انه لدى الهيئة خطة 
متكاملــة للتعامل مع الوضع 
في حال تزايد اإلعداد، مشيرة 
الــى وجود خطــة احترازية، 
مــن توفير األماكــن للعاملة، 
الســيما ان الڤيروس ينتشر 
بشــكل ســريع، مضيفة: اننا 
نشدد على توفير املسكن اآلمن 

وخــالل الشــهر الفائت فقط 
قمنــا بزيارات تفتيشــية الى 
مــا يقــارب الـــ ٢١٦ مســكنا 
عماليــا وتأكدنا مــن االلتزام 
باالشــتراطات الصحية، ومت 
حترير إنذار بتالفي املخالفات 
ومن لم يلتزم بتالفي املخالفة 
حتولت الى مخالفة صريحة.

وتابعــت: كما تتــم زيارة 
أماكــن العمــل مثــال املطاعم 
عمــل  مقــر  وأي  الفنــادق، 
نــزوره للتأكد من ان صاحب 
العمل يوفــر احلماية الكاملة 
للموظفني مثال التباعد املكاني 
وارتــداء الكمــام وتوفيرهــا 
وأخذ احلرارة بطريقة سليمة 
باســتخدام األجهــزة الدقيقة 
للقياس احلرارة، مضيفة: قد 
ملســنا تفهما والتزامــا كبيرا 
مــن أصحــاب األعمــال، ان 
بعض اجلهــات التي نزورها 
مــن القطاع اخلــاص تفوقت 
بإجراءاتهــا االحترازيــة على 
بعــض اجلهات احلكومية في 
تطبيق االشتراطات الصحية 

في املباني.

وبينت األنصاري ان الفريق 
قام منذ ٣٠ يونيو الفائت مبا 
يقــارب ٢٣١ ألف زيــارة على 
املواقع، ومت حترير ما يقارب 
٥٦ ألــف إنــذار وكما تعلمون 
اننا نتدرج في العقوبات وبعد 
اإلنذار نحــرر املخالفة ومتت 
مخالفة ٩٧٠٠ منشأة وإغالق 

٥٠٠ منشأة.
بدورها، أوضحت م.حنان 
احملمد- مهندس اختصاص أول 
ســالمة مهنية بالهيئة العامة 
للقــوى العاملــة- ان هــدف 
احلمالت هذا األسبوع حتقيق 
التباعــد بني األفراد، كما متت 
جوالت متعــددة خالل األيام 
املاضية وهناك تعاون من قبل 
الفنادق ولم نسجل اي مخالفة، 
فاجلميع ملتزم باالشتراطات.
وأضافت: مت تنفيذ جولة 
علــى الفنــادق فــي محافظة 
األحمــدي من الفريق امليداني 
املشــترك من ٣ جهات القوى 
العاملة، بلدية الكويت، ووزارة 
التجارة ومبساندة ودعم من 

وزارة الداخلية.

وفق االشــتراطات الصحية، 
ونحن حريصــون بالتعاون 
مع أصحاب األعمال املسؤولني 
عن العمالة على تطبيق كافة 

االشتراطات.
ورد على سؤال عن شمول 
املساكن العمالية في اجلوالت 
التفتيشــية بينت األنصاري 
ان جولــة فرق التفتيش على 
مســاكن العمالة لــم تتوقف 
وهي مســتمرة بشــكل يومي 

خالل جولة للفريق املشترك لالشتراطات الصحية للتأكد من التزام الفنادق واملنشآت بقرارات مجلس الوزراء

إميان األنصاري وفريق التفتيش خالل اجلولة             (محمد هاشم)

ســرية في الفنادق، حيث قام 
فريق متكامل من القوى العاملة 
التجــارة والبلديــة  ووزارة 
العامــة للصناعــة  والهيئــة 
ومبؤازرة من وزارة الداخلية 
بالتفتيش في كافة احملافظات 
للتأكــد تطبيق االشــتراطات 
الصحية، مشــيرة إلى أن أي 
فندق ينظــم اي من احلفالت 
او التجمعات ســتتم مباشرة 
محاسبته وسحب الترخيص 

رفع القيمة اإليجارية
للمساحات التابعة لـ «املواصالت»

عادل الشنان

أعلنت الناطقة الرسمية 
ومديرة إدارة املكتب الفني 
لوكيل وزارة املواصالت 
عبير الشريدة، أن وزارة 
املواصالت شــكلت جلنة 
إلعادة النظر في القرارات 
الوزارية بشأن رفع القيمة 
اإليجاريــة للمســاحات 
التابعة للــوزارة، بحيث 
تكون مهمة اللجنة بحث 
آليــة تعاقد الــوزارة مع 

الشــركات بشأن املساحات التأجيرية والشكاوى املقدمة 
من قبل الشركات بخصوص رفع القيمة اإليجارية مقابل 
اســتغاللها مســاحات الوزارة، وأيضا إعــادة النظر في 
القرارات الوزارية رقم ٧٧ و٧٨ و٧٩ لســنة ٢٠١٨ بشــأن 

القيم اإليجارية للمساحات.
وأوضحت الشــريدة أن القرار الوزاري رقم ٧٧ لسنة 
٢٠١٨ الذي ســيعاد النظر فيه خــاص بالقيمة اإليجارية 
ملبنى مجمع االتصاالت لتصبح القيمة اإليجارية الشهرية 
اجلديــدة بواقع ٢٥٠ دينارا ألول متر مربع تضاف عليها 

٢٠ ينارا لكل متر مربع إضافي.
وأردفت بــأن القرار الوزاري رقــم ٧٨ خاص بالقيمة 
اإليجارية للمساحات املستخدمة في الراس الفني ببرج 
التحرير لتصبح القيمة اإليجارية الشهرية اجلديدة بواقع 
٢٥٠ دينارا ألول متر مربع تضاف إليها ٢٠ دينارا لكل متر 
مربع إضافي شريطة أن يكون احلد األدنى للمساحة ٤ م٢.

وتابعت الشــريدة بأن القرار الوزاري رقم ٧٩ خاص 
بالقيمة اإليجارية للمساحات في مبنى الوزارة واألرض 
التابعة لها لتكون القيمة اإليجارية اجلديدة لتلك املساحات 
واألرض التابعــة لها علــى النحو التالي ٢٠٠ دينار ألول 
متر مربع تضاف اليها ٢٠ دينارا لكل متر مربع إضافي، 
وذلك عن املساحات املستخدمة لألجهزة، أما فيما يخص 
املســاحات مبباني احلكومة مول فســتصبح ٢٠٠ دينار 
ألول متــر مربــع تضاف عليها ١٥ دينــارا لكل متر مربع 
إضافي، وفيما يخص املساحات املستغلة ألبراج الشركات 
في األرض الفضاء التابعة ملباني الوزارة ســتصبح ١٠٠ 
دينــار ألول متر مربع تضاف عليهــا ٣٠ دينارا لكل متر 

مربع إضافي.

عبير الشريدة

هذه كلمات تســتطيع أن تكون (مســطرة) لك في 
الزمن الكوروني!

إلى شريحة الشباب واملتقاعدين هاك (دستور) متشي 
به عبر الزمان واملكان مفتاحه (اغنم زمانك).

اغنم زمانك.. قول كويتي حتول إلى مســرحية في 
الستينيات من تأليف املمثل الفذ عبداحلسني عبدالرضا - 
رحمه اهللا - وجيلنا املخضرم يذكر هذه املسرحية الكويتية 
وغيرها من املسرحيات يوم كان املسرح مسرحا يطرح 
القضايا االجتماعية التي يحس بها املواطن وذاكرتنا ال 
زالت تتذكر املسرحيات: اغنم زمانك - ضاع الديك - أرض 
وقرض - حامي الديار، الكويت سنة ٢٠٠٠، وغيرها الكثير!

الى قارئي الكرمي في كل مكان أقولها لك بالفم املليان: 
اغنم زمانك ثم اترك مكانك باألثر الطيب.

عزيزي وأنــت تقرأ هذا زمن كورونا فاحرص على 
استغالل وقتك، وكما نقولها: اغنم زمانك.

تقول لي: كيف؟
إذا كنــت موظفا، اخلص فــي عملك ووظيفتك كي 

ترتقي وتعلو وتكبر وتتطور.
وإذا كنت متقاعدا استغل وقت فراغك فيما يعود عليك 
بالفائدة. يقولون إن التجارة أفضل املكاسب ورسولنا 
ژ حثنا على طلب الرزق: «التاجر الصدوق األمني مع 

النبيني والصديقني والشهداء».
وإذا كنت في الســابق «مقيدا» فحاول كسر القيد، 
املهم أن تبدأ في البحث مع الذات كي تخرج ما فيك من 

إبداعات ومواهب وحتما ستكسب.

٭ ومضة: اليوم الشــعار الذي تراه بعينيك في أجهزة 
اإلعالم (خلك بالبيت) وأرجو أال يكون هذا مثبطا لهمتك، 
وإمنا عليــك االنطالق نحو عمل حتبه وحتقق به ذاتك 

غامنا زمانك.
في الزمن اجلميل كنا نسمع اإلذاعة تذيع أغنية للفنان 

طالل مداح، اهللا يرحمه، عنوانها: اغنم زمانك!
يغني: اغنم زمانك أمانة يا حبيب اغنم

ما دام عادك صغير السن تيهاني
خايف عليك بعد ستطعشر سنة تندم

تنسى شبابك وأحبابك وتنساني

٭ آخر الكالم: أخونا الزميل الكاتب صالح الساير في 
زاويته (الســايرزم) كتب في ٢٤/١٢/١٩٩٤ مقاال جميال 

بعنوان «وصفة شعرية» يقول فيها:
اغنم زمانك، حبيبي، ال تفوتك األيام

اليوم حلمك شحم وباكر تصير عضام
انظر لـ «شاديه» اليوم وقارنها باألفالم

وين اجلمال ولى؟
خل الزعل خله

اضحك وعطني ايديك تتحقق األحالم
■ ■ ■

ترى الكدر والهم واخلوف ودموعك
ياكل خضار القلب وينهش ضلوعك

وتذبل سوات الورد وتنطفي شموعك
تعافك الفرحه

ومتوت بالقرحه
تروح بشربة ماي وينقرض نوعك!

٭ زبدة احلچي: وقد يسألني قارئي: أنت ماذا فعلت في 
هذا الزمن الكوروني وأنت اليوم الناصح؟

لقد مارست العمل اخليري وهو الباقي، وكتبت ٩ كتب 
كنت أمتنى أن أســتطيع أن أخرجها إلى النور والقارئ 
الكرمي، ولعلها تســد نقصا في املكتبة الكويتية، وربنا 
يعطينا الصحة والعافية ونتمم هذا العمل التوثيقي إن 

شاء اهللا.
وتبقى النصيحة: هذا ال يعني ياحلبيب اغنم زمانك 
(بوق - اغســل - زور) هذي توديك السجن في الدنيا 

ونار جهنم باآلخرة مع الفاسدين.
وتبقى القاعدة: ال تبوق ال تخاف واغنم زمانك.. ما 

دمت عشت وشفت.
في أمان اهللا..

ومضات

اغنم 
زمانك!

y.abdul@alanba.com.kwيوسف عبد الرحمن
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اجلابر للخريجني: آمال وطموحات الوطن بني أيديكم فكونوا أهًال لتحّمل املسؤولية امللقاة على عاتقكم

ملشاهدة الڤيديو

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

 Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت


