
ق��ام صاحب السمو أمير البالد 
الشيخ صباح األحمد مساء الثالثاء 
وفي معيته سمو ولي العهد الشيخ 
ن��واف األحمد وسمو الشيخ جابر 
املبارك رئيس مجلس الوزراء بزيارة 
الى الرئاسة العامة للحرس الوطني 
حيث كان في استقبال سموه سمو 
الشيخ سالم العلي رئيس احلرس 
ال��وط��ن��ي و ن��ائ��ب رئ��ي��س احل��رس 
الوطني الشيخ مشعل األحمد ووكيل 
احلرس الوطني الفريق ركن مهندس 

هاشم  الرفاعي وكبار القادة.
وق���د أل��ق��ى س��م��وه ك��ل��م��ة بهذه 

املناسبة قال فيها:
يسرنا أن  نلتقي واخي سمو ولي 
العهد الشيخ ن��واف األحمد وسمو 
الشيخ جابر املبارك رئيس مجلس 
ال��وزراء واألخ��وة املرافقني بكم في 
ه��ذه الليلة املباركة وان نبادلكم 
التهاني بشهر رمضان املبارك جريا 
على عادتنا السنوية ضارعني الى 
امل��ول��ى تعالى ب��أن يتقبل صيامنا 
وقيامنا وصالح اعمالنا وان يعيده 
على وطننا العزيز وعلى شعبنا 
الكرمي واملقيمني على ارضه الطيبة 
وعلى امتينا العربية واالسالمية 

باخلير واليمن والبركات.
 يحظى احل��رس الوطني ومنذ 
تأسيسه بالتقدير واالعتبار فهو 
ردي����ف ه���ام ل��ل��ق��ط��اع��ات األم��ن��ي��ة 
والعسكرية ويتولى مسؤولياته 
اجلسيمة وامللقاة على عاتقكم في 
تأمني وحماية املؤسسات واملنشآت 
الوطنية لتعزيز امن وسالمة هذه 
املرافق والتي اثبتم م��رارا انكم اهل 
لتحمل هذه املسؤولية بكل االقتدار 
والتصدي لكل من تسول له نفسه 

العبث او التعدي عليها.
 وأود ب��ه��ذه املناسبة االش���ادة 
بالتوجيهات السديدة ألخينا سمو 
الشيخ سالم العلي رئيس احلرس 
الوطني وبنائبه االخ الشيخ مشعل 
االحمد ومبا يبذلونه من جهود دائمة 
لرفع كفاءة احلرس الوطني من خالل 
توفير ك��ل م��ا يحتاجه م��ن معدات 
عسكرية ح��دي��ث��ة ودع���م النتهاج 
منظومة اداري���ة متقدمة ذات أفق 
شامل متثل بالوثيقة االستراتيجية 
للحرس الوطني 2020 والهادفة 
الى االرتقاء بالدور احليوي للحرس 
الوطني حلماية وصون أمن الوطن 
الغالي بالتعاون والتنسيق مع 
ن��ظ��رائ��ه باجليش وال��ش��رط��ة كما 
الي��ف��وت��ن��ا االع�����راب ع��ن تقديرنا 
للجهود واالن��ش��ط��ة ال��ب��ارزة التي 
يقوم بها احلرس الوطني في اطار 
مسؤوليته االجتماعية م��ن خالل 
اقامة الدورات التعليمية والتدريبية 
القيمة للشباب الكويتي واحلرص 
على التواصل البناء وتعزيز رسالته 

النبيلة.
 مبتهلني الى الباري جل وعال ان 
يوفقكم ويأخذ بأيديكم لكل ما فيه 
عز ورفعة وطننا العزيز كما نسأله 
ت��ب��ارك وتعالى أن يتغمد بواسع 
رحمته ومغفرته شهداءنا االب��رار 

وان يسكنهم فسيح جناته.
ثم ألقى وكيل احل��رس الوطني 

كلمة بهذه املناسبة قال فيها:
ون��ح��ن ن��س��ت��ظ��ل ب��ظ��الل شهر 
رم���ض���ان امل���ب���ارك ش��ه��ر ال��رح��م��ة 
واملغفرة ال��ذي أهل علينا بنسائمه 
امل��ب��ارك��ة وال���ذي يتشرف احل��رس 
الوطني في رحابه كل عام بزيارة 
صاحب السمو أمير ال��ب��الد القائد 
األع��ل��ى للقوات املسلحة وصحبه 
ال��ك��رام فإنه ليشرفنا باإلنابة عن 
رئيس احلرس الوطني سمو الشيخ 
سالم العلي و نائب رئيس احلرس 
ال��وط��ن��ي ال��ش��ي��خ م��ش��ع��ل األح��م��د 
وجميع منتسبي احل��رس الوطني 
قادة وضباطا وضباط صف وأفرادا 
وب��األص��ال��ة ع��ن نفسي أن نهنئكم 
جميعا بحلول شهر الطاعات أعاده 
الله عليكم وعلى الكويت وسائر بالد 

املسلمني باخلير واليمن والبركات.
صاحب السمو إن زيارة سموكم 
الكرمية للحرس الوطني التي تأتي 
ضمن زياراتكم في هذا الشهر الكرمي 
للمؤسسات العسكرية واجلهات 
امل��دن��ي��ة ل��ت��ؤك��د م��ا ج��ب��ل��ت عليها 
الكويت حاكما وشعبا من إعالء قيم 
عظيمة ومبادئ أصيلة وإن أبناءكم 
العسكريني ليستلهمون م��ن هذه 
العادة الطيبة ب��ذل ما في وسعهم 
م��ن ج��ه��ود وت��ض��ح��ي��ات لتحقيق 

الطموحات والغايات.
إن احل��رس الوطني وه��و يؤدي 

مهامه وواجباته الوطنية بقيادته 
الواعية ورجاله املخلصني ليشهد 
نقلة ن��وع��ي��ة وت���ط���ورا مم��ي��زا في 
مختلف املجاالت العسكرية فضال 
عن دوره املجتمعي الذي بات سمة 
من سماته ركيزته في ذلك ما رسمه 
لنفسه من استراتيجيات يطبقها 
على أرض الواقع من خالل وثيقته 
االستراتيجية اخلمسية 2020 حتت 
شعار )األم��ن أوال( التي تنبثق من 
تصور سموكم حفظكم الله ورعاكم 

لرؤية دولة الكويت 2035.
 وإن���ه ليسعدنا ون��ح��ن ف��ي هذا 
املقام الكرمي أن نسرد أمام سموكم 
بعضا من إجنازات احلرس الوطني 
التي حتققت بفضل الله تعالى ثم 

توجيهات قيادة احلرس الوطني:
وفقا ملا ينتهجه احلرس الوطني 
م��ن نهج استراتيجي فإنه يسعى 
إل��ى حتقيق أه��داف��ه االستراتيجية 
في شتى مجاالت مهامه وواجباته 
مهتما ب��ال��غ االه��ت��م��ام باملشاريع 
احليوية وتطوير وت��أم��ني البنية 
التحتية فضال عن االهتمام بالقوى 
البشرية وذلك مواكبة للمستجدات 

املتسارعة.
 وم��واك��ب��ة مل��ا ي��ش��ه��ده القطاع 
العسكري العاملي من تطور متالحق 
في ظل تقدم تكنولوجي مشهود فإن 
احل���رس الوطني الكويتي بصدد 
تطبيق منظومة املؤسسة العسكرية 
ال��ذك��ي��ة وذل���ك م��ن خ���الل وس��ائ��ل 

تكنولوجية حديثة تتعلق بأنظمة 
وأساليب التدريب احلديثة واختيار 
امل��ع��دات واآلل��ي��ات ليكون على أمت 

استعداد وجهوزية.
 أما املستوى األمني فثمة منظومة 
أمنية متكاملة لربط جميع املواقع 
احل��ي��وي��ة ال��ت��ي ي��ت��ول��ى احل���رس 
الوطني حمايتها ونبشر سموكم بأن 

احلرس الوطني قد تسلم مسؤولية 
حماية القطاع النفطي األوسط وهو 
أكبر القطاعات النفطية في الكويت 
وذلك بتوقيع مذكرة تفاهم مع وزارة 
الداخلية لتعزيز وتنسيق التعاون 

األمني.
 وفيما يتعلق بتطوير منظومة 
الدفاع الكيماوي في احلرس الوطني 

وكما وعدنا سموكم فإن مركز الدفاع 
الكيماوي والرصد اإلشعاعي في 
احل��رس الوطني ب��ات لديه أجهزة 
وتقنيات عالية أهلته للحصول 
على )شهادة التميز( باعتبار هذه 

املنظومة األولى من نوعها عامليا.
 ولصقل امل��ه��ارات العسكرية 
واألم��ن��ي��ة ل��دى منتسبي احل��رس 

الوطني ليؤدوا واجباتهم ومهامهم 
بكل ثقة واق��ت��دار السيما حماية 
املنشآت احليوية في الدولة تعقد 
التمارين العملية لتطبيق املفاهيم 
النظرية احلديثة وترجمة الدورات 

والتدريبات على أرض الواقع.
 وحتقيقا للتعاون والتكامل مع 
وزارتي الدفاع والداخلية واإلدارة 

العامة لالطفاء ف��إن ثمة تدريبات 
ومتارين مشتركة تعقد لصقل هذه 
املهارات والوقوف على اجلاهزية في 
تنفيذ العمليات القتالية واملساندة 
كما ي��ؤدي احل��رس الوطني دوره 
في إسناد أجهزة الدولة ذات الطابع 

االستراتيجي.
كما نبشر سموكم ب��أن احلرس 
ال��وط��ن��ي مم��ث��ال ل��ل��ك��وي��ت ب��ص��دد 
االنضمام عضوا في االحتاد الدولي 
لقوات الشرطة والدرك ذات الطابع 
العسكري )F.I.E.P( ال��ذي يضم 
ج��ه��ات م��ن��اظ��رة ف��ي )12( دول��ة 
شقيقة وص��دي��ق��ة وذل���ك ف��ي شهر 

أكتوبر املقبل.
 وان��س��ج��ام��ا م��ع رؤي���ة سموكم 
حفظكم الله ورعاكم بشأن االهتمام 
بالشباب ورعايتهم وانطالقا من 
دور احلرس الوطني املجتمعي نفذ 
احلرس الوطني مبادرته الشبابية 
)تنمية ووف���اء.. لكويت العطاء( 
في نسختها السادسة حتت شعار 
)منقذ ف��ي ك��ل ب��ي��ت( واستقطبت 
إح��دى دورات��ه��ا مشاركني من ذوي 

االحتياجات اخلاصة.
 وع���ل���ى ص��ع��ي��د امل���ش���ارك���ات 
العسكرية وألول م��رة ومبشاركة 
)28( دولة عربية وأجنبية و)40( 
فريقا حقق فريق احل��رس الوطني 
م��ن كتيبة العمليات اخل��اص��ة 67 
)املركز األول( في فعالية )الرماية 
التكتيكية( )توب شوت( في بطولة 

احمل���ارب ال��دول��ي��ة ال��ع��اش��رة التي 
أقيمت في مركز امللك عبدالله الثاني 
للعمليات اخلاصة باململكة األردنية 

الهاشمية الشقيقة.
 وي��س��رن��ا ف��ي احل���رس الوطني 
أن نهدي ه��ذا ال��ف��وز امل��ش��رف ملقام 

سموكم الكرمي ولوطننا العزيز.
 وختاما ،،، فإننا نضع نصب 
أعيننا دائما مقولة سموكم: )نحمد 
الله ونشكره على نعم األمن واألمان 
واالس��ت��ق��رار وال��رخ��اء التي ننعم 
ب��ه��ا وال��ت��ي ي��ت��وج��ب علينا دائ��م��ا 
اس��ت��ذك��اره��ا واحمل��اف��ظ��ة عليها( 
مبتهلني إل��ى الله تعالى أن يحفظ 
ال��ك��وي��ت ب��ل��دا آم��ن��ا مطمئنا رخ��اء 
سخاء حتت قيادة سموكم مبؤازرة 
عضدكم املتني سمو ولي العهد األمني 
وس��دد على دروب اخلير والرخاء 
خطاكما وآخر دعوانا أن احلمد لله 

رب العاملني.
بعدها ألقى املقدم ركن مطر بدر 
مطر قصيدة بعنوان )س��الم يا دار 

الصباح( هذا نصها:
 » سالم يا دار الصباح العريبني 

روس الرجال اللي تفك النشايب
 تاريخنا يشهد وتشهد لنا سنني 

للسلم سلم وللحرايب حرايب
 حنا تأسسنا بسبعة وستني 

خمسني عام وللمعالي سبايب
 منشي على خطه ونظام وقوانني 

وفينا طموح نطول سبع العجايب
 رمز الشفافيه وضبط املوازين 

وكلن خذا حقه بليا طاليب
 ح��ن��ا احل����رس م��وق��ف مسجل 
بتسعني ي��وم الصمود بضرب نار 

ولهايب
 يشهد لنا دسمان والكل دارين 

ويشهد لنا من كان حاضر وغايب
 ومن الرجال اللي فدوها مضحني 

تشهد لهم يا ناس عوج النصايب
 حنا احلرس لكويتنا مستعدين 

مجهزينن للمعارك كتايب
 حنا احلرس ألميرنا نحلف ميني 

منشي على أمره ما نهاب الصعايب
 جينا على أم��رك سيدي سباع 
ض���اري���ن ب��وج��ي��ه راع����ني القشر 

واملصايب
 سيوفنا تقطع أرق��اب الشياطني 

واللي يعادي دارنا رد خايب
 قواتنا ال��ل��ي م��درب��ه بامليادين 

تقنص هدفها والهدف دوم صايب
 ومدرعه برشاش محور وتسعني 

فيها مدافع مثل وبل السحايب
 ح��ن��ا احل���رس للشعب وال���دار 
ح��ام��ني ح��ن��ا ال��ف��خ��ر وامل��ج��د وق��ت 

النوايب
 ح��ب ال��ك��وي��ت وح���ب شيوخن 
ع��زي��زي��ن ح��ن جمعنا م��ث��ل جمع 

القرايب
 واليوم نقسملك على العهد باقني 

عهدن يوصي فيه للطفل شايب
 وحنا حتت قادة كرام وحكيمني 

شيوخنا ما بني ريس ونايب«.
 ك��م��ا مت ع���رض ف��ي��ل��م وث��ائ��ق��ي 
بعنوان )يد حتمي ويد تبني(.ثم مت 
تقدمي هدايا تذكارية لصاحب السمو 

أمير البالد وسمو ولي العهد.
بعدها تفضل صاحب السمو أمير 
البالد وسمو ولي العهد بالتوقيع 

على سجل الشرف.
وقد رافق سموه في هذه الزيارة 
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 
ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح 
األح��م��د ووزي����ر ش���ؤون ال��دي��وان 
األميري الشيخ علي اجلراح الصباح 

وكبار املسؤولني.
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استقباالت ولي العهد 
استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
بقصر السيف صباح أمس رئيس مجلس االمة 

مرزوق الغامن.
 واستقبل سمو ولي العهد سمو الشيخ جابر 

املبارك رئيس مجلس الوزراء.
واستقبل سمو ول��ي العهد الشيخ ن��واف 
األحمد نائب رئيس مجلس ال���وزراء ووزي��ر 

اخلارجية الشيخ صباح اخلالد.
واستقبل سمو ول��ي العهد ن��ائ��ب رئيس 
مجلس ال��وزراء ووزي��ر الداخلية الشيخ خالد 
اجلراح. واستقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف 
األحمد رئيس تيار احلكمة الوطني سماحة 
السيد عمار عبدالعزيز احلكيم والوفد املرافق 
له وذلك مبناسبة زيارته للبالد.  وقد مت خالل 

اللقاء استعراض أهم مستجدات األوضاع على 
الساحة العراقية معربا سموه ع��ن خالص 
تهانيه للعراق الشقيق قيادة حكومة وشعبا 
مبناسبة اجراء االنتخابات التشريعية متمنيا 
سموه مبناسبة هذا الشهر الفضيل ان تسهم 
نتائجها ف��ي تشكيل حكومة وطنية شاملة 
حتقق ك��ل م��ا يتطلع ال��ي��ه الشعب العراقي 

الشقيق م��ن تقدم وازده���ار وت��رس��خ وحدته 
الوطنية واستعادة دوره الفاعل في محيطه 

العربي واإلقليمي والدولي.
 وحضر املقابلة املستشار بالديوان االميري 
محمد  أواحلسن و رئيس املراسم والتشريفات 
بديوان سمو ولي العهد الشيخ مبارك صباح 

السالم.

سموه زار الرئاسة العامة للحرس الوطني

أمير البالد: »احلرس الوطني« رديف هام للقطاعات األمنية والعسكرية

Thursday 24th May 2018 - 12 th year - Issue No.3196اخلميس 8 رمضان 1439 ه�/ 24 مايو  2018 - السنة  الثانية عشرة -   العدد 3196

سمو األمير في لقطة جماعية مع سمو ولي العهد وكبار قيادات احلرس الوطني

رج���������������������������ال »احل��������������������������������رس ال���������������وط���������������ن���������������ي« أث�������������ب�������������ت�������������وا أن��������������ه��������������م أه����������������������ل حل�����������م�����������اي�����������ة امل���������������ؤس���������������س���������������ات وامل���������������ن���������������ش���������������آت ال��������وط��������ن��������ي��������ة

ال����������رف����������اع����������ي: »احل�������������������رس ال���������وط���������ن���������ي« ي������ش������ه������د ن������ق������ل������ة ن�������وع�������ي�������ة وت�������������ط�������������ورًا مم����������ي����������زًا ف����������ي م�����خ�����ت�����ل�����ف امل�����������ج�����������االت ال�����ع�����س�����ك�����ري�����ة

سمو األمير في حديث جانبي مع سمو الشيخ سالم العلي

الشيخ مشعل األحمد يرحب بسمو األميرسمو الشيخ سالم العلي يتوسط سمو األمير وولي العهد

سمو ولي العهد في حديث مع سمو الشيخ سالم العليتقدمي هدية تذكارية لسمو األمير

استقباالت سمو األمير 
استقبل صاحب السمو أمير البالد 
الشيخ صباح األحمد بقصر السيف 
صباح أمس سمو ولي العهد الشيخ 

نواف األحمد.
 كما استقبل سموه رئيس مجلس 

االمة مرزوق الغامن.
 واستقبل س��م��وه سمو الشيخ 
جابر املبارك رئيس مجلس الوزراء.  
كما استقبل س��م��وه ن��ائ��ب رئيس 
مجلس ال����وزراء وزي��ر اخلارجية 
الشيخ صباح اخلالد وسماحة السيد 
ع��م��ار عبدالعزيز احلكيم رئيس 
التحالف الوطني العراقي ورئيس 
تيار احلكمة الوطني والوفد املرافق 

وذلك مبناسبة زيارته للبالد.
 وح��ض��ر املقابلة وزي���ر ش��ؤون 
ال���دي���وان األم���ي���ري ال��ش��ي��خ علي 

سمو االٔمير يستقبل عمار احلكيماجلراح.


