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املكراد« :اإلطفاء» تفخر بإشادة اجلهات الرقابية لتطبيقها القوانني وحفاظها على املال العام

سمو األمير وسمو ولي العهد وكبار احلضور في لقطة جماعية خالل زيارته اإلدارة العامة لإلطفاء

استقباالت األمير

سمو األمير يستقبل مرزوق الغامن
سمو األمير وسمو ولي العهد ومعهما الوزير خالد الصالح

مع الكوارث واألزمات بكل كفاءة واقتدار
بكوادر بشرية مدربة وآليات ومعدات
متطورة وخطط واجراءات معتمدة.
ولعل التمرين السنوي (شامل) الذي
تتشرف اإلدارة العامة لإلطفاء بإقامته
للعام اخلامس على التوالي على مستوي
ال��دول��ة وال���ذي أقيم ه��ذا ال��ع��ام برعاية
وحضور ك��رمي من سمو رئيس مجلس
ال��وزراء الشيخ جابر املبارك ومبشاركة
 30جهة حكومية والذي مت خالله اعتماد
اخلطة الوطنية للتعامل م��ع األزم��ات
والكوارث وبإشراف وحضور ومراقبة
م��ن��ظ��م��ات دول��ي��ة متخصصة يعكس
االهتمام وال��دع��م املطلوب ال��ذي حتظى
به اإلدارة العامة لالطفاء وباقي جهات
الدولة لتأهيل وجتهيز كوادرها البشرية
للتعامل مع الكوارث واألزمات.
وم���ن ض��م��ن ح���رص اإلدارة العامة
لإلطفاء على تطوير أنظمتها وحتسني
ب��ي��ئ��ة األع���م���ال وت��ق��دمي خ��دم��ة أفضل
للمواطنني واملقيمني واملستثمرين عملنا
على تطبيق نظام اجل���ودة على جميع
قطاعات اإلدارة حيث حصلنا هذا العام
على شهادة األيزو في قطاع تنمية املوارد
البشرية ونعمل حاليا على إخضاع جميع
القطاعات األخ��رى ب��اإلدارة ومنتسبيها
بتطبيق نظام اجلودة الشاملة (األيزو)
وبذلك تكون اإلدارة العامة لالطفاء من
اجلهات احلكومية األول��ى التي حتصل
على شهادة (األي��زو) بجميع قطاعاتها
مم��ا يؤهل اإلدارة لتقدمي خدماتها في
مجال اإلطفاء واإلنقاذ والتراخيص حسب
املعايير الدولية.
وتفخر اإلدارة العامة لالطفاء بإشادة
وشكر اجل��ه��ات الرقابية بالدولة على
تطبيقنا للقوانني وال��ق��رارات اإلداري���ة
واملالية واحملافظة على املال العام بدون
أي مخالفة ولله احلمد.
وإن خ��ط��ط��ن��ا ف���ي ت��خ��ف��ي��ض نسبة
احلرائق من خالل اإلحصائيات جنحت
ولله احلمد بتخفيض نسبة احلرائق

استقبل صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد بقصر بيان صباح أمس سمو ولي
العهد الشيخ نواف األحمد .كما استقبل سموه رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن .واستقبل
سموه سمو الشيخ جابر املبارك رئيس مجلس الوزراء .كما استقبل سموه سفير جمهورية
إيطاليا لدى دولة الكويت جيوسيبي سكونيا ميليو وذلك مبناسبة انتهاء فترة مهام عمله
سفيرا لبالده .واستقبل سموه عبدالله يعقوب بشارة حيث أهدى سموه كتاب حمل عنوان
(الغزو في الزمن العابس ..الكويت قبل الغزو وبعده).

سمو األمير يهنئ رئيس الباراغواي
بالعيد الوطني لبالده
بعث صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس ماريو
عبده بينيتز رئيس جمهورية الباراغواي الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه
مبناسبة العيد الوطني لبالده متمنيا سموه لفخامته موفور الصحة والعافية وللبلد
الصديق دوام التقدم واالزدهار.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس ماريو عبده بينيتز
رئيس جمهورية الباراغواي الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه مبناسبة العيد الوطني
لبالده متمنيا لفخامته موفور الصحة والعافية.
كما بعث سمو الشيخ جابر املبارك رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة.

األمير يوقع على سجل الشرف في مبنى اإلدارة العامة لإلطفاء

مبعدل  8في املئة عن العام املاضي رغم
الزيادة الطردية بعدد السكان واملنشآت
ويعود ذل��ك لتكثيف احلمالت النوعية
واالعالمية اضافة ال��ى توسع عمليات
التفتيش واملخالفات والغلق االداري
للمنشآت التي تسبب خطرا على سالمة
الوطن واملجتمع.
وت��س��اه��م االدارة ال��ع��ام��ة لالطفاء
ف��ي جن��اح وإجن���از امل��ش��اري��ع التنموية
ال��ك��ب��رى ف��ي ال��ب�لاد م��ن خ�ل�ال سرعة
دراستها وإص��دار التراخيص الوقائية
لها لضمان سالمتها وفق أعلى معايير
األمن والسالمة من خطر احلريق ومنها
جسر الشيخ جابر األح��م��د (طيب الله
ث��راه) ومشاريع مطار الكويت الدولي

اجلديد ومدينة صباح السالم اجلامعية
ومستشفى الشيخ جابر األحمد (طيب
الله ثراه) والعديد من املشاريع األخرى.
حضرة صاحب السمو إن تعليماتكم
السامية بتخصيص أرض لنادي رجال
اإلطفاء أسوة بباقي اجلهات العسكرية
بالدولة ك��ان له األث��ر الطيب والعميق
في نفوس أبنائك رج��ال اإلطفاء مثمنني
ومقدرين عاليا دعمكم الكرمي لهم.
وإن الكالم واألفعال تفيض باإلخالص
والتقدير وال��ع��رف��ان مجسدين أسمى
معاني الوالء لسموكم مضحني بالغالي
والنفيس من أجل سالمة وطننا الغالي.أ
عاد الله عليكم شهر رمضان املبارك
وأنتم متمتعون بثوب الصحة والعافية

وط��ول العمر سائال املولى عز وج��ل أن
يرحم شهداءنا األب���رار ويحفظ وطننا
الغالي من كل سوء.
بعدها ألقى رقيب اول اطفاء نايف فالح
املطيري قصيدة شعرية بعنوان (نبض
البلد.
ث��م مت ع��رض فيلم وثائقي بعنوان
(رؤي��ة الكويت  ،)2035ومت خالل هذه
الزيارة إهداء صاحب السمو أمير البالد
وسمو ول��ي العهد هدايا تذكارية بهذه
املناسبة .وقد رافق سموه في هذه الزيارة
وزير شؤون الديوان األميري الشيخ علي
اجل��راح ونائب رئيس مجلس ال��وزراء
ووزي��ر اخلارجية الشيخ صباح اخلالد
وكبار املسؤولني.

ولي العهد يستقبل الغامن
واملبارك واخلالد وبشارة

«الشؤون» تشكل جلنة تنسيقية حلل
أي إشكاالت تواجه املنتجات الوطنية الزراعية
أعلنت وزارة الشؤون االجتماعية عن
تشكيل جلنة تنسيقية تضم (ال��ش��ؤون)
ووزارة ال��ت��ج��ارة واالحت�����اد الكويتي
ل��ل��م��زارع�ين وال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة ل��ش��ؤون
الزراعة والثروة السمكية تعمل على حل
اي��ة اش��ك��االت ت��واج��ه املنتجات الوطنية
الزراعية.
وقال املتحدث الرسمي للوزارة الوكيل
املساعد لشؤون التعاون عبدالعزيز شعيب

إن اللجنة س��وف تبحث االش��ك��االت التي
تواجه املنتجات الزراعية ووضع احللول
املناسبة لها مب��ا ي��رض��ي امل���زارع ويكفل
السيطرة على االسعار واحلد من ارتفاعها.
وأش��ار شعيب إل��ى أن اجتماعا عقدته
ال���وزارة م��ع اجل��ه��ات امل��ذك��ورة استجابة
ملطالب امل��زارع�ين وأص��ح��اب امل���زارع التي
ان��ت��ش��رت م��ؤخ��را ع��ب��ر م��واق��ع ال��ت��واص��ل
االجتماعي والتي عبروا فيها عن استيائهم

ل��ع��دم ال��ت��ع��اون م��ع منتجاتهم الزراعية
ف��ي اجلمعيات التعاونية رغ��م جودتها
واسعارها املناسبة.
وذكر أن االجتماع شكل جلنة التنسيق
الرباعية وأوصى بتطبيق آلية دعم املنتج
الوطني وفتح الباب أم��ام االحت��اد لتنفيذ
آلية التعامل م��ع املنتجات التي يدعمها
االحتاد وادخالها الى اجلمعيات التعاونية
وزيادة اعداد املنتجات الزراعية الوطنية في

اجلمعيات لتشهد طفرة غير مسبوقة خالل
الفترة املقبلة.
وأك���د أن اجل��ه��ات امل���ذك���ورة «س��وف
تبذل الغالي والنفيس من أجل دعم املنتج
الوطني ال��ذي ميثل مصدر األم��ن الغذائي
االستراتيجي للبالد خصوصا أن هذه الفترة
تعتبر ذروة حصاد املنتجات الزراعية
ويوجد شبه اكتفاء ذاتي من هذه املنتجات
االساسية».

سمو ولي العهد يتلقى نسخة من كتاب عبدالله يعقوب بشارة

استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد بقصر بيان صباح أمس رئيس مجلس األمة
مرزوق الغامن .كما استقبل سمو ولي العهد سمو الشيخ جابر املبارك رئيس مجلس الوزراء.
واستقبل سمو ولي العهد الشيخ ن��واف األحمد نائب رئيس مجلس ال��وزراء ووزير
اخلارجية الشيخ صباح اخلالد .كما استقبل سمو ولي العهد عبدالله يعقوب بشارة ،حيث
أهدى سموه كتابا بعوان (الغزو في الزمن العابس ..الكويت قبل الغزو وبعده).

