املبارك يستقبل سفير إيطاليا وعبدالله بشارة
استقبل سمو الشيخ جابر امل��ب��ارك رئيس
مجلس ال����وزراء ف��ي قصر ب��ي��ان أم��س سفير
جمهورية ايطاليا الصديقة لدى دولة الكويت
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سموه زار مبنى الشيخ نواف األحمد في «الداخلية» واإلدارة العامة لإلطفاء

األمير :املنظومة األمنية ركيزة أساسية لطمأنينة املجتمع

سمو األمير وسمو ولي العهد خالل زيارة مبنى الشيخ نواف األحمد بوزارة الداخلية

ق��ام ص��اح��ب السمو أم��ي��ر البالد
الشيخ صباح األحمد مساء أول أمس
وفي معيته سمو ولي العهد الشيخ
ن��واف األحمد و نائب رئيس احلرس
الوطني الشيخ مشعل األحمد وسمو
الشيخ جابر امل��ب��ارك رئيس مجلس
الوزراء بزيارة إلى مبنى الشيخ نواف
األحمد بوزارة الداخلية .حيث كان في
استقبال سموه نائب رئيس مجلس
الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد
اجلراح ووكيل وزارة الداخلية الفريق
عصام النهام.
وقد ألقى سموه كلمة بهذه املناسبة
هذا نصها:
«يسرنا وجريا على عادتنا السنوية
أن نلتقي وأخي سمو ولي العهد الشيخ
نواف األحمد و الشيخ مشعل األحمد
نائب رئيس احل��رس الوطني وسمو
الشيخ جابر امل��ب��ارك رئيس مجلس
الوزراء واإلخوة املرافقني بكم في هذه
الليلة لنتبادل التهاني بشهر رمضان
املبارك سائلني املولى تبارك وتعالى
أن يتقبل صيامنا وقيامنا وصالح
أعمالنا وأن يعيده على وطننا العزيز
باخلير واليمن والبركات.
إخواني وأبنائي :إن ما تقومون به
من واج��ب وطني مشرف الستتباب
األم����ن وس���ي���ادة ال��ق��ان��ون وخ��دم��ة
امل��واط��ن�ين ال��ك��رام وم��ا تبذلونه في
سبيل ذلك من جهود مضنية وعطاء
م��ت��س��م ب��ال��ت��ف��ان��ي واإلخ��ل��اص هو
محل تقدير وثناء من اجلميع ولقد
أثبتم منتسبي هذه املؤسسة األمنية
م��رارا أنكم على العهد وأه��ل لاليفاء
باستحقاقات املسؤولية اجلسيمة
امللقاة على عاتقكم كما أن ما أبديتموه
من مشاركة فعالة في احلفاظ على
سالمة املواطنني واملمتلكات العامة
واخلاصة خالل فترة األمطار الغزيرة
التي شهدتها ال��ب�لاد ال��ع��ام املاضي
بالتعاون مع اجلهات املعنية األخرى
ك��ان محل اعتبار وتقدير املواطنني
واملقيمني.
إخواني وأبنائي :كما هو معلوم فإن
املنظومة األمنية هي ركيزة أساسية
في مقومات كل مجتمع وبنجاحكم
أنتم منتسبيها في أداء املهام املناطة
بكم تسود املجتمع الطمأنينة بني
أف����راده مم��ا يسهم ف��ي ب��ن��اء مجتمع
ص��ال��ح ي��رق��ى ب��ه ال��وط��ن وي��ت��ق��دم،
مؤكدين أن الدولة مستمرة في دعم
وزارة الداخلية لإلرتقاء مبختلف
قطاعاتها وم��ن خ�لال التركيز على
رفع كفاءة منتسبيها وتوفير أحدث
املعدات واألجهزة التي تلزمها للقيام
ب��دوره��ا احل��ي��وي كما أن تواصلكم
املباشر وغير املباشر عبر مختلف
الوسائل اإلعالمية مع املواطنني الكرام
واملقيمني لنشر الثقافة األمنية والنظم
والقوانني املتصلة بنطاق واجباتكم
م��ن شأنه احل��د م��ن انتشار اجلرائم
وردع من يحاول زعزعة أمن الوطن
ليبقى بعون الله تعالى كما عهدناه
واحة أمن واستقرار.
إخواني وأبنائي :ال يخفى عليكم
ما تشهده البالد كغيرها من تفشي
بعض الظواهر البغيضة واملرفوضة
م���ن مجتمعنا امل��س��ال��م واحمل��اف��ظ
ك��ظ��اه��رة امل���خ���دارت وال��س��ل��وك��ي��ات
الغريبة وم��ن جت��اوز على القانون
بصورة فادحة السيما من قبل بعض

السائقني املستهترين والذي يعرضون
أرواح مستخدمي الطريق إلى اخلطر
وينتهكون بشكل سافر حرمة الطريق.
وهي أمور مستهجنة ال متت بصلة
لهويتنا وثقافتنا األصلية وتشوه
الوجه احلضاري لوطننا العزيز مما
يحتم عليكم تكثيف جهودكم للحد
من انتشار هذه الظواهر عبر تطبيق
القانون بكل ح��زم واستخدام أجنع
الوسائل القانونية حتى يتم القضاء
عليها نهائيا.
وفي اخلتام نسأل الباري جل وعال
أن يوفق اجلميع لكل مافيه وخدمة
وطننا العزيز ورفعة شأنه وأن يتغمد
شهداء الوطن األب��رار بواسع رحمته
ومغفرته انه مجيب الدعاء .
كما ألقى وكيل وزارة الداخلية كلمة
بهذه املناسبة قال فيها:
«إذا كان التواصل من سمات شهر
رم��ض��ان امل��ب��ارك ف��إن ل��ق��اء سموكم
بأبنائه منتسبي وزارة الداخلية
يجسد املعنى احلقيقي لهذا التواصل
ولقيادتكم املرصعة بتيجان امل��ودة
والرعاية والعدل واألبوة الصادقة.
ب��األص��ال��ة ع��ن نفسي وب��اإلن��اب��ة
عن جميع منتسبي وزارة الداخلية
أرفع ملقام سموكم وسمو ولي عهدكم
األمني أسمى آيات التهاني والتبريكات
في ه��ذا الشهر الفضيل داعيا املولى
أن يعيده باخلير واليمن والبركات
وان يدمي على سموكم نعمة الصحة
والعافية.
إننا يا صاحب السمو ..إذ جندد
العهد أن نكون كما طلبتم دائ��م��ا..
العني الساهرة على الوطن واملواطن
فإننا ف��ي ال��وق��ت نفسه نستلهم من

فكركم وجتربتكم وطريقكم الكثير
م��ن العبر وأهمها أن تكون القيادة
مقرونة بالعدل وأن يكون صاحب
السلطة قدوة لغيره ومثاال في السلوك
وال��ت��ص��رف نتعلم م��ن��ه ع��ل��و الهمة
والقوة والسمو في الغايات واألهداف.
هكذا أردتنا أن نكون وهذا هو عهدنا...
«أوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤوال».
صاحب السمو :كما قال سموكم في
نطقكم السامي« :نحمد الله ونسجد
له شاكرين ما أكرمنا من نعم كثيرة
أعظمها األمن واألم��ان الذي يتمتع به
ك��ل م��واط��ن ومقيم على ه��ذه األرض
الطيبة ..يعيش آمنا مطمئنا على نفسه
وأهله وعرضه وماله في ظل شامل من
احلرية والعدالة واملساواة والكرامة
اإلنسانية وسيادة القانون».
وهل أعظم من تلخيص للكويت من
هذا اإليجاز  ..أمن وأم��ان ..وحريات
 ..وعدالة..وكرامة ..وسيادة قانون..
قلتم فصدقتم ووجهتم فأنرمت الطريق
أمامنا وذكرمتونا بالنعم في وقت
تعيش املنطقة أجواء توتر ومصاعب..
ت��ق��ودون فيها سفينة الكويت بكل
حكمة واقتدار وقلبكم الكبير دائما على
بيتكم ..وطنكم.
ويطيب لي أن أوجز بعض ما حققته
وزارة الداخلية منذ زيارتكم لنا في
رمضان املاضي:
أوال :واج��ه��ن��ا حت��دي��ات السيول
الناجمة عن أمطار اخلير الغزيرة في
بداية نوفمبر من العام املاضي وقد
شكل سمو رئ��ي��س مجلس ال���وزراء
الشيخ جابر املبارك خلية بقيت في
استنفار كامل من أجل عمليات اإلنقاذ
وف��ت��ح ال��ط��رق واحل���د م��ن األض���رار

وترأس عدة اجتماعات ضمت مختلف
ال��ق��ط��اع��ات وال������وزارات والهيئات
بحضور ومتابعة مباشرة من نائب
رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ
خالد اجل��راح انطالقا من توجيهات
سموكم بأن حماية أمن وممتلكات أهل
الكويت هي الهدف األسمى وعلى رأس
أولويات الدولة.
وقد جنح هذا التنسيق بني وزارة
ال��داخ��ل��ي��ة وب�ين ال��زم�لاء ف��ي وزارة
ال��دف��اع واحل���رس الوطني واإلط��ف��اء
العام وباقي وزارات الدولة وأجهزتها
الرسمية في مواجهة حتدي الطبيعة
والتقليل من األض���رار إل��ى أدن��ى حد
ممكن.
ث��ان��ي��ا :ان��خ��ف��اض م��ع��دل ج��رائ��م
اجل��ن��اي��ات مب��ا ف��ي��ه��ا ال��ق��ت��ل العمد
والسرقة وال��ش��روع بها وانخفاض
ح��ي��ازة ال��س�لاح وال��ذخ��ائ��ر م��ن دون
ترخيص.
ثالثا :بفضل توجيهات سموكم
باعتباركم قائدا للعمل اإلنساني مت
انتهاج استراتيجية أمنية من شأنها
تعزيز تصنيف دول���ة ال��ك��وي��ت في
مجال مكافحة االجت��ار باألشخاص
واالهتمام املتصاعد بحقوق االنسان
وتفعيل اتفاقية حقوق الطفل.
رابعا :مت اتخاذ تدابير وإج��راءات
متصاعدة للحفاظ على ثروة الوطن
م���ن ال��ش��ب��اب وم��ك��اف��ح��ة اإلجت����ار
وال��ت��روي��ج آلف��ة امل��خ��درات السامة
ع��ن ط��ري��ق تكثيف مالحقة املنابع
واملصادر.
خامسا :تنظيم وتركيب كاميرات
وأج��ه��زة رق��اب��ة ف��ي إط���ار املنظومة
األم��ن��ي��ة ووض���ع آل��ي��ة ل��رب��ط��ه��ا مع

غرفة العمليات الرئيسية في وزارة
الداخلية لسرعة مواجهة التحديات
وأي فرضيات واحتماالت .ومت تركيب
 3آالف كاميرا ف��ي  300مسجد في
كافة محافظات الكويت التي تشهد
مناسبات دينية ك��ب��رى م��ن جانب
وزارة األوق��اف والشؤون اإلسالمية
وبإشراف من وزارة الداخلية.
سادسا :تطبيق إجن��از املعامالت
إل��ك��ت��رون��ي��ا.س��ي��دي ص��اح��ب السمو
حفظكم الله ورعاكمما ذك��رن��اه هو
تسليط للضوء على ما نقوم به بحكم
واجبنا الوطني .وتشريفكم للمؤسسة
األمنية ال��ي��وم ه��و وس���ام فخر على
صدور جميع أبنائكم منتسبي وزارة
الداخلية ومبعث حتفيز دائم لنا على
مزيد من العطاء والبذل فمرضاة الله
وصون أمن الوطن وثقتكم الغالية هي
الهدف والغاية.
نعاهدكم أن نظل على العهد أوفياء
نستلهم منكم روح العمل والعطاء
وبذل الغالي والنفيس للحفاظ على
األمن والكرامة داعني املولى عز وجل
أن يشملكم دائما برعايته ويدمي عليكم
الصحة والعافية.دمتم ذخرا وقائدا.
ث��م مت ت��ق��دمي ه��دي��ة ت��ذك��اري��ة إلى
ص��اح��ب السمو أم��ي��ر ال��ب�لاد وسمو
ول��ي العهد .بعدها تفضل صاحب
السمو أمير البالد وسمو ولي العهد
بالتوقيع على سجل ال��ش��رف .وقد
راف��ق سموه ف��ي ه��ذه ال��زي��ارة وزي��ر
شؤون الديوان األميري الشيخ علي
اجلراح ونائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير اخلارجية الشيخ صباح اخلالد
وكبار املسؤولني.

اإلدارة العامة لإلطفاء
كما قام صاحب السمو أمير البالد
الشيخ ص��ب��اح األح��م��د م��س��اء أمس
األول وف��ي معيته سمو ول��ي العهد
الشيخ ن��واف األحمد و نائب رئيس
احلرس الوطني الشيخ مشعل األحمد
وسمو الشيخ جابر امل��ب��ارك رئيس
مجلس ال����وزراء ب��زي��ارة ال��ى مبنى
اإلدارة العامة لإلطفاء .حيث كان في
استقبال سموه نائب رئيس مجلس
ال��وزراء وزير الدولة لشؤون مجلس
ال����وزراء أن��س الصالح وم��دي��ر عام
اإلدارة العامة لإلطفاء الفريق خالد
املكراد وكبار القيادات.
وقد ألقى سموه كلمة بهذه املناسبة
فيما يلي نصها:
«جريا على عادتنا السنوية نلتقي
بكم وأخ��ي سمو ول��ي العهد الشيخ
ن��واف األح��م��د وأخ��ي الشيخ مشعل
األحمد نائب رئيس احلرس الوطني
وسمو الشيخ جابر امل��ب��ارك رئيس
مجلس ال����وزراء واألخ���وة املرافقني
لنبادلكم التهاني بشهر رمضان املبارك
سائلني العلي القدير أن يعيده على
وطننا العزيز وعلى شعبنا الكرمي
واملقيمني على أرض ال��وط��ن بوافر
اخلير واليمن والبركات.
إخواني وأبنائي :إن الروح الوطنية
العالية التي تتسمون بها في أداء مهام
مسؤوليتكم اجلسيمة واملتمثلة في
إنقاذ األرواح واحملافظة على املمتلكات
العامة واخلاصة والتي أوفيتم بها
بكل تفان وإخ�لاص هي محل التقدير
والثناء ولقد برهنتم م��رارا أنكم أهل
لهذه املسؤولية بكفاءتكم العالية في
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النهام :نعاهدكم أن نبقى على العهد أوف�ي��اء نستلهم من سموكم روح العمل والعطاء وب��ذل الغالي والنفيس

الشيخ خالد اجلراح يرحب بسمو األمير

تقدمي هدية تذكارية إلى سمو األمير

التعامل مع مختلف احلوادث اخلطرة
وفي غضون أوقات قياسية مما أسهم
في احلد بشكل كبير من اآلثار املدمرة
لهذه احلوادث.
كما اليفوتني اإلش��ادة مبا قدمتوه
م��ن جهود كبيرة وم��ا أبديتموه من
ت��ع��اون وتنسيق ت���ام م��ع مختلف
اجل���ه���ات ال��رس��م��ي��ة وال��ت��ط��وع��ي��ة
وتسخيركم إلمكانياتكم ف��ي سبيل
التغلب على ما واجهته البالد من أمطار
غزيرة وسيول في العام املاضي.
إن من صميم مسؤولياتكم التأكد
من تطبيق مقاييس السالمة املعتمدة
في مختلف املنشآت والتي حتتم عليكم
تكثيف جوالتكم التفقدية وبصورة
دوري���ة وتطبيق القانون ودون أي
استثناء على املخالفني من االلتزام
ف��ي االش��ت��راط��ات املعتمدة لتحقيق
عناصر الوقاية وحفاظا على األرواح
واملمتلكات واستغالل هذه اجلوالت
لنشر ال��وع��ي ح��ول كيفية التعامل
الصحيح مع مختلف احلوادث وبشكل
خ��اص احل��رائ��ق وتعزيز تواصلكم
امل��ب��اش��ر م��ع امل��ؤس��س��ات واجل��ه��ات
املعنية ومبا يحقق التعاون املنشود.
م��ش��ي��دي��ن مب���ا ت��ش��ه��ده مختلف
قطاعات اإلدارة العامة لالطفاء من
تطور مستمر وملحوظ وحرص على
رف��ع كفاءة منتسبيها عبر إشراكهم
في العديد من ال��دورات التخصصية
والتمارين العملية ومن سعي دؤوب
للتزود باملعدات واألجهزة احلديثة
وأن نهنئكم باستالم اإلدارة العامة
لالطفاء م��ؤخ��را الدفعة األول���ى من
زوارق اإلط��ف��اء ال��ب��ح��ري للتدخل
ال��س��ري��ع وال��ت��ي ت��ع��د األح����دث على
مستوى العالم.
وختاما نتضرع إلى املولى تعالى
أن ي��وف��ق اجلميع لكل م��ا فيه خير
وخدمة وطننا العزيز ورفعة شأنه.
وأل��ق��ى مدير ع��ام اإلدارة العامة
لإلطفاء كلمة بهذه املناسبة قال فيها:
«حضرة صاحب السمو باإلنابة
عن أنس الصالح نائب رئيس مجلس
الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس
ال����وزراء وجميع منتسبي اإلدارة
العامة لإلطفاء وباألصالة عن نفسي
نرحب بزيارتكم امليمونة بهذا الشهر
ال��ك��رمي ومبعيتكم سمو ول��ي العهد
األم�ين وصحبكم الكرام ونتقدم لكم
بأحر التهاني والتبريكات بحلول شهر
رمضان املبارك أعاده الله على وطننا
الغالي وعليكم بالصحة والعافية
وأدام��ك��م ذخ��را لنا وأم��ي��را لنهضتنا
وقائدا للعمل اإلنساني.
إن اإلدارة العامة لإلطفاء بفضل من
الله عز وجل وتوجيهاتكم السامية
وبدعم احلكومة الرشيدة حققت العديد
من اإلجنازات والتطلعات التي حتمل
في طياتها أهدافنا النبيلة واإلنسانية
املتمثلة بحماية األرواح واملمتلكات
وفق منطلقات استراتيجية تعلوها
حماية أرواح املواطنني واملقيمني على
هذه األرض الطيبة وحماية ووقاية
اقتصاد الدولة وأن ما قامت به اإلدارة
العامة لالطفاء من تعامل مع حالة
الطوارئ خالل موسم األمطار العام
املاضي والتعاون الذي مت بني اجلهات
العسكرية واملدنية بالدولة خير دليل
على اننا منضي في الطريق الصحيح
بتطبيق اخلطط اخلاصة بالتعامل

