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أع���رب وك��ي��ل ال���دي���وان األم��ي��ري 
لشؤون األسرة احلاكمة الشيخ صباح 
ناصر صباح األحمد أمس الثالثاء عن 
سعادته وإعجابه مبعرض )الفهد..
روح القيادة( وما شاهده في أجنحته 

واصفا إياه بالعمل »اجلبار واملبهر«.
وقال الشيخ صباح ناصر الصباح 
ف��ي ت��ص��ري��ح صحفي ب��ع��د زي��ارت��ه 
امل��ع��رض إن »السعودية والكويت 
دول��ة واح��دة وشعب واح��د ومصير 
واح��د ومستقبل واح���د« معربا عن 
تقديره للعمل والقائمني على تنفيذه اذ 
يسهم املعرض باحلفاظ على مقتنيات 
امللك فهد ب��ن عبدالعزيز وإب��رازه��ا 
بشكل يليق مبقامه.   وأض��اف »في 
الكويت نشعر بتأثر كبير بامللك فهد 
بن عبدالعزيز واملوقف التاريخي في 
نصرة دول��ة الكويت وأهلها« مؤكدا 
أن العالقات ممتدة وتاريخية ولها 
ج��ذوره��ا منذ عهد امللك عبدالعزيز 

والشيخ مبارك الصباح.
وق��ال: إن تنظيم معرض )الفهد.. 
روح ال��ق��ي��ادة( ف��ي دول���ة الكويت 
دليل على حب قيادة اململكة العربية 

السعودية وشعبها للكويت وأهلها 
وت��ق��دي��را لهم مضيفا »نعتز كثيرا 
ون��ت��ش��رف ب��اح��ت��ض��ان امل��ع��رض 

وفعالياته«. 

  وقدم شكره لرئيس اللجنة العليا 
املنظمة للمعرض لألمير محمد بن فهد 
ورئيس اللجنة التنفيذية للمعرض 
األمير تركي بن محمد بن فهد وجلميع 

القائمني على املعرض.  
 يذكر أن املعرض خصص جناحا 
ضخما مبسمى )أخوة راسخة( يجسد 
العالقات السعودية الكويتية منذ عهد 

امللك عبدالعزيز واألمير الشيخ مبارك 
الصباح وحتى وقتنا احلاضر وذلك 
عبر صور حتكي تاريخ هذه العالقة 

املميزة.  

 وي��س��ل��ط امل��ع��رض ال��ض��وء على 
جانب من حياة امللك فهد بن عبدالعزيز 
ومقتنياته الشخصية عبر تقدميها 
بأسلوب احترافي يراعي التناسق 

ف��ي امل��راح��ل وال��ت��واري��خ واحملتوى 
وباستخدام وسائل التقنية احلديثة 
بأسلوب تشويقي مثل الهولوجرام 

والتقنيات الصوتية احلديثة

أوضح أن معرض »الفهد.. روح القيادة« عمل جبار ومبهر

صباح الناصر: السعودية والكويت دولة واحدة وشعب واحد 

.. ويقدم حتية ألحد األطفالالشيخ صباح ناصر صباح األحمد خالل زيارة املعرض

بحث التعاون مع ممثلي »إيكويت« و »أمنية«

محافظ األحمدي: حماية البيئة 
أولوية ملستقبل األجيال القادمة

ج��دد محافظ األح��م��دي الشيخ ف��واز اخلالد 
تأكيده على ضرورة احلفاظ على البيئة وتدعيم 
ثقافة التدوير البيئي لدى املواطنني واملقيمني، 
ومنح البيئة األول��وي��ة في حياتنا وأنشطتنا 
اليومية، حماية لها وحرصاً عليها، وضمانا 
الستدامتها لألجيال ال��ق��ادم��ة، مرحبا بكافة 
املبادرات واملشاريع التي تدعم جهود احملافظة 
في مجال املسؤولية االجتماعية والتي باشرتها 
قبل ع��دة س��ن��وات ضمن مشروعها التنموي 
بعيد املدى “محافظتي أجمل” والتي مبوجبها 
استحقت مدينة االحمدي لقب وجائزة املدينة 
العربية املسؤولة اجتماعيا للعام 2019، من 

قبل الشبكة اإلقليمية للمسؤولية االجتماعية.
ج���اء ذل���ك خ���الل ل��ق��اء احمل��اف��ظ، م��دي��ر ع��ام 
اخل��دم��ات وال��ع��الق��ات احل��ك��وم��ي��ة ف��ي شركة 
“إيكويت” للبتروكيماويات يعقوب الكندري، 
وعضو فريق التنمية املستدامة بالشركة أسرار 
محمد، وممثلي مصنع أمنية لتدوير البالستيك 
سناء القمالس وفرح شعبان، وذلك في ديوان 
عام محافظة األحمدي، حيث مت خالل اللقاء بحث 

سبل تعزيز التعاون املستقبلي عبر األنشطة 
والبرامج والفعاليات التي تنظمها احملافظة 
خاصة فيما يتعلق بالتنمية البيئية املستدامة 
واحلفاظ على البيئة ونشر ثقافة التدوير البيئي 

بني أفراد املجتمع.
وأشار يعقوب الكندري إلى أن اللقاء استهدف 
إلقاء الضوء على أحد املشاريع الوطنية املشتركة 
ب��ني “إيكويت” و “أمنية” خل��دم��ة املجتمع 
الكويتي وه��و م��ش��روع لتدوير البالستيك ، 
الفتاً إل��ى أن��ه سينطلق من محافظة األحمدي 
وحت��دي��داً يبدأ من مبنى احملافظة وم��ن ثم إلى 
الدوائر احلكومية واملدارس التي تقع في نطاق 
محافظة األحمدي. بدورها قالت أسرار محمد إن 
حملة “إيكويت” لتدوير البالستيك في محافظة 
االحمدي تأتي في إطار اهتمام الشركة باملجتمع 
والبيئة، وتستهدف التوعية بأهمية تدوير 
النفايات البالستيكية، منوهة الى دعم الشركة 
لهذا املشروع الوطني الشبابي، الفتة إلى توزيع 
الصناديق اخل��اص��ة باملشروع على اجلهات 

احلكومية واألهلية باحملافظة.

“إيكويت” و”أمنية” الشيخ فواز اخلالد مستقبالً ممثلي 

 ضمن فعاليات معرض »الفهد .. روح القيادة«

ندوة العالقات الكويتية-السعودية: قيادتا 
البلدين تنتهجان سياسات حكيمة وعقالنية

أج��م��ع امل��ش��ارك��ون ف��ي ن����دوة “العالقات 
السعودية الكويتية منذ التأسيس وحتى وقتنا 
احلاضر” عمق العالقات التي ربطت البلدين 
الشقيقني، والتي اتسمت بطابع فريد وخاص 
ميزها عن باقي دول العالم في ظل انتهاج قيادتي 
البلدين سياسات تتسم بالعقالنية واحلكمة 
في التعامل مع القضايا واألح���داث اإلقليمية 
والدولية، إلى جانب حرص البلدين كل احلرص 
على تقوية العالقات بينهما وتعزيز التعاون 
الثنائي في كافة املجاالت مبا يعود باملنفعة على 

الشعبني السعودي والكويتي.
جاء ذلك ضمن الندوات اخلاصة في فعاليات 
م��ع��رض وف��ع��ال��ي��ات وت���اري���خ امل��ل��ك ف��ه��د بن 
عبدالعزيز “الفهد .. روح القيادة”، والتي أقيمت 
يوم أول أمس في قاعة السينما في مركز الشيخ 

جابر األحمد الثقافي بالكويت.
وشهدت الندوة مشاركة د. عبدالله بشارة 
أمني عام مجلس التعاون اخلليجي )األسبق(، 
د. إبراهيم بن محمود النحاس عضو مجلس 
الشورى، د. عايد املناع الكاتب واحمللل السياسي، 
د. صدقة بن يحيى فاضل أستاذ في جامعة امللك 
عبدالعزيز عضو مجلس الشورى )السابق(، 

وأدارها اإلعالمي محمد املال.
وق��ال د. عبدالله بشارة أن “للملك فهد بن 
عبدالعزيز دور رئيسي ومحوري في تأسيس 
مجلس التعاون ل��دول اخلليج العربي، وكان 
لديه حس أمني عالي وواعي للمخاطر وهذا ما 
ورثه عن امللك عبدالعزيز، مؤكداً على أن امللك 
فهد بن عبدالعزيز كان يكرر بشكل مستمر على 
ضرورة أن تتعاون دول اخلليج العربي وتتوافق 

باحلميمية، كما كان حريصا على تعزيز األمن 
الداخلي لدول اخلليج وحتفيز مساهمة الدول 
العربية والتعاون معها، ومراعاة البعد العاملي 

نحو املخاطر في املنطقة في ذلك احلني”.
م��ن ج��ان��ب��ه أك���د د. إب��راه��ي��م ال��ن��ح��اس أن 
العالقات السعودية الكويتية شهدت محطات 
رئيسية عدة منذ عهد امللك عبدالعزيز، وحتى 
وقتنا احلاضر، مبنية على األخ��وة الراسخة، 
فيما ق��ال د. صدقة فاصل أن “امللك فهد بن 
عبدالعزيز قائد فذ وكان همه األساسي خدمة 
األم��ة العربية واإلسالمية إلى جانب خدمته 
لبلده اململكة العربية السعودية”، مشيرا إلى 
أن العالقات بني البلدين عالقة كبيرة جدا وذلت 
روابط قوية ومتينة، وتوجد عناصر صلة عدة 
منها اللغة والثقافة املشتركة واإلقليم واملصير 

املشترك، إلى جانب التبادل االقتصادي والذي 
بلغ حسب احصائيات 2017 إلى نحو 9 مليار 

ريال سعودي.
م��ن جهته أك��د د. عايد امل��ن��اع أن التنسيق 
السعودي الكويتي أزلي وتاريخي، الفتا إلى 
أن تأسيس مجلس التنسيق السعودي الكويتي 
جاء لتعزيز التعاون الثنائي في املوضوعات 
ذات االه��ت��م��ام املشترك ب��ني البلدين اللذين 
جتمعهما رواب��ط وثيقة، السيما في مجاالت 

االقتصاد والتنمية البشرية.
وشهدت الندوة عدة مداخالت واستفسارات 
من احلضور أج��اب عليهم املشاركني، ثم قدم 
املدير التنفيذي للمعرض خالد بن عبد الله 
السليمان في اخلتام بتقدمي هدايا تذكارية إلى 

املشاركني في الندوة.

جانب من احلضور

خط البلدية الساخن استقبل 
361 شكوى من اجلمهور

خالل يناير املاضي
أوضح التقرير الذي أعدته إدارة 
العالقات العامة  ببلدية الكويت بأن 
ع��دد الشكاوي التي مت استقبالها 
عبر اخل��ط الساخن “ 139 “ لقسم 
ال��ط��وارئ التابع  إلدارة اخلدمات 
العامة وحتويلها إلى أفرع البلدية 
باحملافظات خالل شهر ينايراملاضي 
ق���د ب��ل��غ��ت 361 ش��ك��وى وشملت 
مجاالت النظافة العامة )شكاوى 
وجود مخلفات قمامة، طلب حاويات 
نظافة، وجود قمامة أثاث مستعمل، 
أش��ج��ار أم���ام امل��ن��ازل وال��س��اح��ات، 
شكاوى سقوط )أش��ج��ار- حديد- 
إط�����ارات-  س��ق��وط ع��ام��ود إن���ارة- 
كثبان رملية-  صخر - صلبوخ ( 
وشكاوى رمي دفان وأنقاض تعيق 
الطريق وشكاوي سيارات ،ق��وارب 
،شاليهات مهملة ، شكاوى تعدي 
على أم��الك الدولة فضالً عن تزويد 

املواطنني بأرقام البلدية املختلفة  .
وأشار التقرير إلى أن أعلى معدل 
للشكاوى ال��ت��ي مت استقبالها من 
اجلمهور كان في محافظة  األحمدي 
حيث بلغ عددها  94  شكوى تلتها 
محافظة ح��ول��ي ب��ع��دد 89 شكوى 
وجاءت محافظة الفروانية في املرتبة 
الثالثة من حيث عدد الشكاوي والتي 
ب��ل��غ��ت  62 ش��ك��وى فيما ت��س��اوت 
محافظة العاصمة واجلهراء في عدد 
الشكاوي والتي بلغت 45 شكوى لكل 
محافظة وجاءوا في املرتبة الرابعة ، 
كما بني التقرير بأن محافظة مبارك 
الكبير إحتلت املرتبة اخلامسة و 

األخيرة  بعدد 26 شكوى.

وذكر التقرير أن جميع الشكاوى 
ال��ت��ي ي��ت��م استقبالها ع��ب��ر اخل��ط 
الساخن “139” من قسم الطوارئ 
التابع إلدارة اخلدمات يتم إدخالها في 
جهاز احلاسب اآللي ويتم متابعتها 
من قبل موظفي اخلط الساخن بعد 
توجيهها إلى جهات االختصاص في 

البلدية طبقا للمحافظات .
وب��ني التقرير ب��أن املوظفني في 
اخل��ط الساخن ال يكتفون بتحويل 
ال��ش��ك��اوى للجهات املعنية بأفرع 
البلدية ب��احمل��اف��ظ��ات ب��ل يقومون 
مبتابعتها  ح��ت��ى ي��ت��م ال��ت��أك��د من 
اإلج��راءات التي مت اتخاذها بشأنها  
م���ن أج���ل ال��ت��واص��ل م���ع ال��ش��اك��ي 

وإطالعه على تلك اإلجراءات .
وأوضح التقرير بأن خدمة اخلط 
ال��س��اخ��ن ت��ه��دف ب���أن ت��ك��ون حلقة 
الوصل بني جهاز البلدية واجلمهور 
ومساعدتهم في كافة املجاالت التي 

تقع ضمن اختصاصاتهم .
ولفت التقرير إل��ى أن��ه ف��ي حال 
وجود احل��االت الطارئة في مختلف 
احمل��اف��ظ��ات ال��ت��ي تستوجب احلل 
ال��ف��وري  ف��إن��ه يتم حت��ري��ك آليات 
ومعدات وعمال اإلدارة للعمل على 
حلها ف���ورا م��ن أج��ل ت��ق��دمي أفضل 
اخل��دم��ات وبأقصى سرعة ممكنة، 
إل���ى ج��ان��ب ال��ت��ع��اون م��ع مختلف 
املؤسسات احلكومية في حالة وجود 
أي ط��ارئ من خ��الل دعمهم بآليات 
وعمال البلدية والعمل بروح الفريق 
ال��واح��د م��ن أج��ل حتقيق املصلحة 

العامة.

الهيئة اخليرية تطلق حملة »خيرها حافظها« مبناسبة األعياد الوطنية

املعتوق : نهدف إلى تعظيم القيم اإلنسانية 
ومعاني الوالء واالنتماء للوطن

أطلقت الهيئة اخل��ي��ري��ة اإلسالمية 
العاملية حملة “خيرها حافظها” مبناسبة 
ق��رب حلول الذكرى الثامنة واخلمسني 
للعيد الوطني لدولة الكويت والذكرى 
الثامنة والعشرين ليوم التحرير املجيدين 
بهدف تعزيز الهوية الوطنية وتخليد 
ت��اري��خ ه��ات��ني املناسبتني، والتعريف 
باإلجنازات اإلنسانية ودورها في احلفاظ 
على ال��ب��الد وتنمية صداقتها م��ع دول 
العالم وشعوبه، وتعظيم القيم اإلنسانية 

ومعاني الوالء واالنتماء للوطن. 
 وقال رئيس الهيئة اخليرية اإلسالمية 
العاملية، املستشار بالديوان األميري 
د.ع��ب��دال��ل��ه املعتوق ب��ه��ذه املناسبة إن 
الهيئة اخليرية اع��ت��ادت املشاركة في 
مثل هذه املناسبات الوطنية عبر حملة 
إعالمية صحافية وإذاعية وتليفزيونية 
والكترونية وميدانية عبر املجمعات 
التجارية ومكاتبها في اخل��ارج لتأكيد 
أهمية ه��ذه املناسبات الوطنية وبيان 
ف��ض��ائ��ل ال��وط��ن وق��ي��م االن��ت��م��اء إليه 
واحمل��اف��ظ��ة على وح��دت��ه ودور العمل 
اخليري في حماية الوطن ترجمة للقيم 
اإلسالمية واقتفاًء ألثر األج��داد واآلب��اء 
أصحاب األي��ادي البيضاء املمتدة داخل 

الكويت وخارجها. 
 ووجه د. املعتوق أسمى آيات التهاني 
وأحر التبريكات إلى سمو الشيخ صباح 
األحمد أمير البالد وقائد العمل اإلنساني 
مبناسبة احتفاالت دولة الكويت بأعيادها 
الوطنية، مستذكراً دور سموه في دعم 
مسيرة العمل اخليري وقيادته الكويت 
باقتدار الى صدارة املشهد اإلنساني عبر 
مواقفه اإلنسانية املتميزة ومساندته 
ال���ش���ع���وب وامل��ج��ت��م��ع��ات ال��ف��ق��ي��رة، 

واستجابته حلاالت الطوارئ في العالم 
دون متييز، البالد إلى شاطئ األم��ان في 
ظل العديد من التحديات والفنت االقليمية 

التي تكاد تعصف باملنطقة. 
وأض����اف: إن سمو األم��ي��ر وق��ف في 
سياساته ومبادراته الى جانب اإلنسان 
الفقير واملنكوب في جميع أنحاء العالم، 
فتوجته األمم امل��ت��ح��دة ق��ائ��داً للعمل 
اإلنساني في سابقة هي األولى من نوعها 
تقديرا جلهوده املخلصة في حقل العمل 
اإلنساني، ووسمت دولة الكويت “مركزا 
إنسانيا عامليا” بالنظر إل��ى تاريخها 
احلافل بالعطاء ودورها الفاعل في ميدان 

العمل اإلنساني.  
 وق��ال د. املعتوق إن ه��ذه املناسبات 
غالية وعزيزة على قلب كل أبناء الوطن، 
وأن أه��ل الكويت دأب���وا على االحتفاء 
بها ش��ك��را لله سبحانه وت��ع��ال��ى على 
نعم االستقرار واألم��ن والرخاء والتقدم 
واالزده�����ار، وع��رف��ان��اً ووف���اًء وتقديرا 
لرجاالت الكويت وأبنائها البررة الذين 
ضحوا بأرواحهم و أسهموا في إع��ادة 
راية اخلير واحلرية واألمن واالستقالل 
وال��س��الم ل��ت��رف��رف م��ج��ددا ف��ي جنبات 

الكويت بلد اخلير والعطاء.
 وشدد على أن  اإلسالم يحثنا على حب 
الوطن وال��ذود عن حياضه والدفاع عن 
وحدته ومقدراته والعمل على ازده��اره 
وتطوره وتنميته ونهضته، موضحاً أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قدم منوذجاً 
يحتذى في حب الوطن حينما خاطب مكة 
املكرمة ل��دى اكراهه على اخل��روج منها  
 ، قائال “ ما أطيبِك من بلد، وأح��بَّ��ِك إل��يَّ
ولوال أن قومي أخرجوني منِك ما سكنُت 
غيرِك “، في إش��ارة واضحة إل��ى مكانة 

الوطن في اإلسالم.
 وت��اب��ع د. امل��ع��ت��وق ق��ائ��الً: إن الله 
سبحانه وتعالى سخر لنا ه��ذا الوطن 
العزيز مبا أفاء الله علينا من عطاء وافر 
وعيش ك��رمي، حيث نشأنا على ترابه، 
وتعلمنا في مدارسه وجامعاته وترعرعنا 
على خيراته وتنسمنا في ظالله عبير 
احلرية واألم��ن واألم��ان، ومن واجبنا أن 
نحافظ على ثوابته ووحدته ومكتسباته 

الوطنية واإلنسانية.
وحول مسيرة العمل اخليري ودوره 
في احلفاظ على الوطن قال د.املعتوق: 
إن الله سبحانه قيض للعمل اخليري نفر 
من أبناء هذا الوطن املعطاء ومحسنيه 
فبادروا إلى إنشاء املؤسسات واجلمعيات 
اخليرية جلمع التبرعات من الصدقات 
والزكوات ورعاية األوق��اف للعمل على 
تلبية احتياجات الفقراء واملساكني في 
كل أصقاع العالم، مناشدا أبناء الكويت 
أن يواصلوا دعمهم للعمل اخليري الذي 
ك��ان وم���ازال أه��م رك��ائ��ز وع��وام��ل حفظ 
الكويت في مواجهة الغزاة والطامعني 

واحلاقدين .
وأردف متابعاً: إن أهل الكويت أثبتوا 
بحبهم للعمل اخليري ودعمهم له أنهم 
أصحاب رسالة انسانية، وأنهم يدركون 
قيمة العمل اخليري بوصفه جت��ارة مع 
الله سبحانه وتعالى، وان م��ردود هذه 
التجارة على الوطن خيراً واستقراراً، 
فكم من فقير لهج بالدعاء للكويت وأهلها 
، وك��م من دع��اء حملتاج ب��أن يحفظ الله 
الكويت وأهلها اخترق السماء بسبب 

اعمال البر واخلير. 
وأض����اف: وم��ن واج��ب��ن��ا أي��ض��ا جتاه 
وطننا ف��ي ه��ذه املناسبات الطيبة أن 

ننمي في نفوس أبنائنا قيم حب الوطن 
والتسامح واألم��ن واألم��ان واملسؤولية، 
وت��ع��زي��ز ق��ي��م ال��وط��ن��ي��ة وامل��س��ؤول��ي��ة 
املجتمعية، وإبراز دور العمل اخليري في 
حفظ الوطن وتوطيده أواصر العالقات 

مع شعوب العالم.
 كما بعث د. املعتوق برقيات تهنئة 
الى سمو ولى العهد الشيخ نواف األحمد 
وسمو رئيس احل��رس الوطني الشيخ 
سالم العلي وسمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ جابر املبارك ورئيس مجلس األمة 
م��رزوق الغامن ومسؤولني آخرين، دعا 
فيها الباري عز وجل أن مين على وطننا 
العزيز باملزيد من االستقرار والرخاء 
وال��ت��ق��دم واالزده����ار على ك��ل األصعدة 
، وأن يجعل الكويت واح��ة أم��ن وخير 
وأمان ودار سلم وسالم وعز ورخاء في 
ظل قيادة قائد العمل اإلنساني سمو أمير 

البالد.

د. عبد الله املعتوق
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