«اخلارجية» تنفي حركة تنقالت بني إدارييها
نفت وزارة اخلارجية نفيا قاطعا صحة ما يتم تداوله
ف��ي بعض وس��ائ��ل اإلع�ل�ام وال��ت��واص��ل االجتماعي حول
قائمة مزعومة حلركة تنقالت بني املوظفني اإلداري�ين في
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الوزارة .وأكد مصدر مسؤول في الوزارة في بيان صحفي
تلقته (كونا) مساء االثنني تعليقا على ما يتداول في بعض
وسائل اإلع�لام والتواصل االجتماعي حول تلك القائمة

املزعومة أن وزارة اخلارجية لم تفرغ بعد من إعدادها داعيا
إلى عدم االلتفات إلى مثل هذه املزاعم التي تسبب إرباكا
خلطط وترتيبات الوزارة واملعنيني بهذه التنقالت.
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سموه زار الرئاسة العامة للحرس الوطني ونادي ضباط اجليش

األمير :التطورات واملستجدات اخلطيرة التي يشهدها
محيطنا اإلقليمي تستوجب أقصى درجات احليطة واحلذر

سمو األمير مصافحا ً سمو الشيخ سالم العلي

ق��ام ص��اح��ب السمو أم��ي��ر البالد
الشيخ ص��ب��اح األح��م��د م��س��اء أمس
األول وف��ي معيته سمو ول��ي العهد
الشيخ نواف األحمد اجلابر الصباح
وسمو الشيخ جابر امل��ب��ارك رئيس
مجلس ال��وزراء بزيارة إلى الرئاسة
العامة للحرس الوطني ،حيث كان
في استقبال سموه سمو الشيخ سالم
العلي رئيس احلرس الوطني و نائب
رئيس احلرس الوطني الشيخ مشعل
األحمد ووكيل احلرس الوطني الفريق
رك��ن مهندس هاشم الرفاعي وكبار
القادة.
وقد ألقى سموه كلمة بهذه املناسبة
هذا نصها:
«يطيب لنا وأخي سمو ولي العهد
الشيخ نواف األحمد وسمو األخ الشيخ
جابر املبارك رئيس مجلس ال��وزراء
واألخوة املرافقني أن نلتقي بكم جريا
على عادتنا السنوية في ليالي شهر
رمضان املبارك لنتبادل معكم التهاني
مبتهلني إلى الباري جل وعال أن يتقبل
منا صالح األع��م��ال وأن يعيده على
وطننا العزيز وشعبنا الكرمي وعلى
أمتينا العربية واإلس�لام��ي��ة بوافر
اخلير واليمن والبركات.
إخواني وأبنائي :إن ما تقومون به
من واجب مشرف في حفظ وصون أمن
الوطن العزيز واستقراره بالتعاون
م��ع إخوانكم ف��ي اجليش والشرطة
لهو موضع تقدير واع��ت��زاز اجلميع
ولقد أثبتم مرارا تفانيكم وإخالصكم
في أداء مهامكم وبروح وطنية عالية
وأنكم وكما عهدناكم أهل للمسؤولية
اجلسيمة امللقاة على عاتقكم.
وال يفوتني اإلش���ادة مب��ا ق��ام به
احل���رس ال��وط��ن��ي م��ن ج��ه��ود طيبة
ودور حيوي وم��ا أب���داه م��ن تعاون
تام مع مختلف اجلهات في التعامل
مع تداعيات األم��ط��ار الغزيرة التي
اجتاحت البالد مما أسهم في التخفيف
م��ن اآلث���ار املترتبة عنها وب��ص��ورة
أبرزت جليا أبهى معاني احلب والوفاء
للوطن العزيز.
يعد احلرس الوطني أحد الركائز
ال��رئ��ي��س��ي��ة ال��ت��ي ي��ع��ول عليها في
منظومة األم��ن وال��دف��اع ع��ن الوطن
ويشهد بذلك تاريخه املشرف الذي
سطره شهداؤه األب��رار ،منوهني بهذا
الصدد بحرص أخينا سمو األخ الشيخ
سالم العلي رئيس احل��رس الوطني
ونائبه األخ الشيخ مشعل األحمد
وبجهودهم البارزة لالرتقاء بكفاءة
هذه املؤسسة العسكرية الشامخة في
مختلف النواحي السيما في رفع كفاءة
منتسبيها عبر إشراكهم في ال��دورات
والتمارين وامل��ن��اورات العسكرية
وب��ص��ورة منهجية وت��وف��ي��ر ك��ل ما
يستلزم من أح��دث امل��ع��دات وأنظمة
األسلحة.
وال ي��خ��ف��ى ع��ل��ي��ك��م ال��ت��ط��ورات
واملستجدات اخلطيرة التي يشهدها
محيطنا اإلقليمي وال��ت��ي تستوجب
منكم أقصى درج��ات احليطة واحلذر
ل��دى أداء املهام املناطة بكم السيما
املتعلقة في حماية املؤسسات العامة
وك��م��ا ه���و م��ع��ه��ود أن��ك��م ع��ل��ى ق��در
املسؤولية.
وخ��ت��ام��ا نبتهل ف��ي ه���ذه األي���ام
املباركة إلى املولى تعالى أن يحفظ
وطننا الغالي ويدمي عليه نعمة األمن

الشيخ مشعل األحمد مرحبا ً بحضور سمو األمير

سمو األمير يوقع على سجل الشرف في احلرس الوطني

سمو ولي العهد يصافح سمو الشيخ سالم العلي

سمو االمير وسمو ولي العهد وكبار احلضور خالل زيارة نادي ضباط اجليش
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ثقتنا كبيرة برجال جيشنا التخاذ اليقظة واحلذر واجلهوزية للحفاظ على وطننا العزيز وجتنيبه من كل خطر
واألم��ان وأن يتغمد بواسع مغفرته
ورض���وان���ه ش��ه��داء ال��وط��ن األب���رار
ويسكنهم فسيح جناته.
ثم ألقى وكيل احلرس الوطني كلمة
بهذه املناسبة قال فيها:
في البداية يطيب لنا وقد أظلنا شهر
الرحمة واملغفرة شهر رمضان املبارك
أن نهنئكم جميعا ببالغ آيات التهاني
والتبريكات داعني الله تعالى أن يعيده
عليكم أعواما عديدة وأزمنة مديدة
وع��ل��ى وطننا الكويت وس��ائ��ر بالد
املسلمني باخلير واليمن والبركات.
صاحب السمو يشرفنا باإلنابة عن
رئيس احل��رس الوطني سمو الشيخ
سالم العلي وجميع منتسبي احلرس
الوطني ق��ادة وق��وات وباألصالة عن
نفسي أن نرحب بسموكم وصحبكم
الكرام في احلرس الوطني ويسعدنا أن
نرفع إلى سموكم أسمى آيات التهاني
والتبريكات مبناسبة تكرمي سموكم
م��ن قبل البنك ال��دول��ي تقديرا ل��دور

سموكم في دعم التنمية االقتصادية
واالجتماعية على املستويني اإلقليمي
وال��دول��ي وإح��ي��اء السالم في العالم
أجمع فخورين بسموكم رائدا للتنمية
وأول قائد على مستوى العالم ينال
هذا التكرمي االستثنائي.
كما نعرب عن سعادتنا الغامرة
في قلوبنا العامرة بحب سموكم بهذه
ال��زي��ارة السامية التي نستمد منها
ما يعيننا على البذل والعطاء شأننا
شأن منتسبي املؤسسات العسكرية
واملدنية سائرين على طريق رسمتم
سموكم معامله وح��ددمت أهدافه نحو
(كويت جديدة) جعلتموها بحكمتكم
وت��وج��ي��ه��ات��ك��م ال��س��ام��ي��ة من��وذج��ا
للعطاء ومنارة لالنسانية ومحطة
للدبلوماسية ورائدة للتنمية.
إن احلرس الوطني بقيادته الواعية
وعقول وسواعد منتسبيه ليواصل
نهضة وت��ط��ورا ف��ي شتى امل��ج��االت
السيما العسكرية واألم��ن��ي��ة منفذا

توجيهات قيادته مترجما رؤاه��م من
خالل ما رسمه من خطط استراتيجية.
واسمحوا لي سموكم أن أستعرض
بعضا من جوانب جاهزية احلرس
ال��وط��ن��ي واجن���ازات���ه ال��ت��ي حتققت
بفضل الله تعالى ثم توجيهات قيادته
احلكيمة.
فمن منطلق جتسيد التكامل مع
القوات املسلحة الكويتية حتت قيادة
سموكم القائد األعلى للقوات املسلحة
فإن احل��رس الوطني ممثال بوحداته
العسكرية واألمنية وبخاصة (لواء
التعزيز) و(ل���واء احلماية) و(ل��واء
األم��ن ال��داخ��ل��ي) و(وح���دة اإلط��ف��اء)
ي��س��ان��د اجل��ي��ش ال��ك��وي��ت��ي ووزارة
الداخلية واإلدارة العامة لالطفاء في
القيام باملهام العسكرية واألمنية
الس��ي��م��ا ح��م��اي��ة امل��ن��ش��آت احليوية
والبنى التحتية ويتم ذلك من خالل
خطة عمليات واض��ح��ة تنسق هذا
التعاون املشترك.

ومن هذا املنطلق فقد تسلم احلرس
الوطني رسميا مهام تأمني وحماية
املنشآت النفطية في املنطقة الوسطى
بجاهزية عالية املستوى.
وتأكيدا على دور احلرس الوطني
في إسناد أجهزة الدولة العسكرية
واألم��ن��ي��ة وامل��دن��ي��ة وق���ت األزم���ات
وال���ط���وارئ ف���إن احل���رس الوطني
وان��ط�لاق��ا م��ن ك��ون��ه ج��ه��از اإلس��ن��اد
الرئيسي ف��ي ال��دول��ة يهتم اهتماما
منقطع النظير ب��أن ي��ك��ون على أمت
جاهزية م��ن خ�لال ق���راءة املستقبل
ورف���ع مستوى وم��ه��ارات وخ��ب��رات
منتسبيه وت��دري��ب ف��رق متخصصة
منهم لتكون جاهزة لتقدمي االسناد
لهذه املؤسسات والعمل جاهدا لتطوير
التعاون مع مؤسسات الدولة احليوية
من خالل إبرام بروتوكوالت ومذكرات
التعاون املشترك.
ولعل دور احل��رس الوطني خالل
فترة هطول أمطار اخلير على وطننا

العزيز خير دليل على ذلك حيث كان
احل��رس الوطني م��ن أوائ���ل اجلهات
املشاركة مبعداته وآلياته ومنتسبيه
وض����رب أروع م��ث��ل ف���ي ال��ت��ك��ات��ف
والتالحم والتعاضد مع جهات الدولة
املعنية.
ونبشر سموكم كما وعدناكم في
بداية العمل باخلطة االستراتيجية
اخلمسية  20-20بأن مشروع إنشاء
جناح الطيران العمودي ينفد وفق ما
هو مخطط له من حيث البنية التحتية
وال��ق��وى البشرية وذل��ك للمشاركة
في العمليات ونقل القوات واإلخ�لاء
الطبي والبحث واإلنقاذ.
صاحب السمو وفي إطار التعاون
العسكري واألم��ن��ي الق��ت إجن���ازات
احل����رس ال��وط��ن��ي ع��ل��ى امل��س��ت��وى
احمللي اهتمام املعنيني ف��ي اجلهات
وامل��ؤس��س��ات ذات الصلة ف��ي ال��دول
الشقيقة والصديقة وبخاصة الدول
املتقدمة فبرز دور احل��رس الوطني

إقليميا ودوليا وذل��ك من خالل إبرام
العديد من بروتوكوالت واتفاقيات
ال��ت��ع��اون املشترك فضال ع��ن تبادل
اخل���ب���رات وال����زي����ارات امل��ت��ب��ادل��ة
والتمارين املشتركة مع العديد منها
وفي أواخر شهر أكتوبر املاضي انضم
احلرس الوطني رسميا الى واحد من
أه��م االحت���ادات واملنظمات الدولية
وهو االحتاد الدولي لقوات الدرك ذات
الطابع العسكري ( )FIEPليصبح
ضمن ( )19جهة عسكرية دولية ذات
طابع أمني يضمها هذا االحتاد.
كما أصبح ملركز الدفاع الكيماوي
وال���رص���د االش��ع��اع��ي ف���ي احل���رس
الوطني (صمام األم��ان في الكويت)
وذلك ملا تقوم به محطاته املنتشرة في
أرج��اء البالد التي يبلغ عددها ()25
محطة من دور واضح في اإلنذار املبكر
والتصدي ملخاطر التلوث الكيميائي
واإلشعاعي تنسيقا مع وزارتي الدفاع
وال��داخ��ل��ي��ة وج���اري حاليا تطوير
املرحلة الثانية حلماية البحر من خالل
املجسات البحرية.
وحتقيقا ل��رؤي��ة سموكم بشأن
االه���ت���م���ام ب��ال��ش��ب��اب ورع��اي��ت��ه��م
ب��اع��ت��ب��اره��م رك��ي��زة ت��ق��دم املجتمع
ومت��ي��زه وان��ط�لاق��ا م��ن دور احل��رس
الوطني املجتمعي كانت وم��ازال��ت
م��ب��ادرة احل���رس ال��وط��ن��ي (تنمية
ووف���اء ..لكويت العطاء) بدعم من
قيادته ترجمة فعلية لرؤيتكم السامية
حيث انطلقت املبادرة في عام ()2013
مستهدفة الفئة العمرية (م��ن 18
الى  35سنة) مقدمة لهم دورات في
ع��دة مجاالت مختلفة منها مايتعلق
باالسعافات االولية والوقاية واالنقاذ
وال��ت��غ��ذي��ة والتصميم والتصوير
واحلاسب االلي وميكانيكا السيارات
وال��ت��م��دي��دات الكهربائية فضال عن
دورات ذوي االحتياجات اخلاصة.
ومتيزت مبادرة (تنمية ووف��اء..
لكويت العطاء) في نسختها السابعة
هذا العام بفتح نوافذ مختلفة لتدريب
الشباب لصقل خبراتهم ومنهم ذوو
االحتياجات اخلاصة وتوجت املبادرة
منذ انطالقتها حتى اآلن بتخريج
( )651متدربا ومتدربة منهم ()539
متدربا و( )112متدربة ومن هؤالء
اخلريجني ( )37من ذوي االحتياجات
اخلاصة.
وجن��دد لسموكم العهد بأننا على
درب اإلخ�ل�اص وال��ت��ف��ان��ي م��ن أجل
وطننا العزيز س��ائ��رون ي��دا بيد مع
إخواننا في وزارتي الدفاع والداخلية
واإلدارة ال��ع��ام��ة ل�لإط��ف��اء مؤكدين
التزامنا بتحقيق شعار األم��ن أوال
مستلهمني بذلك توجيهاتكم السامية
مب����ؤازرة عضدكم امل��ت�ين سمو ولي
العهد األم�ين حفظكما الله ورعاكما
وس���دد على دروب اخل��ي��ر وال��رخ��اء
خطاكما وآخر دعوانا أن احلمد لله رب
العاملني.
كما مت عرض فيلم وثائقي بعنوان
“في قلب احل��دث»ثم مت تقدمي هدية
تذكارية إلى صاحب السمو أمير البالد
وسمو ولي العهد.
بعدها تفضل صاحب السمو أمير
ال��ب�لاد وسمو ول��ي العهد بالتوقيع
على سجل الشرف .وقد راف��ق سموه
في هذه الزيارة النائب األول لرئيس
مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ

