
ق��ام سمو الشيخ ص��ب��اح اخل��ال��د رئيس 
مجلس الوزراء، مساء أمس األول، بزيارة إلى 
الرئاسة العامة للحرس الوطني. وك��ان في 
مقدمة مستقبلي سموه، نائب رئيس احلرس 
الوطني الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد 
النواف، ووكيل احلرس الوطني الفريق ركن 

مهندس هاشم الرفاعي.
والتقى سموه خالل الزيارة كبار القادة 
ف��ي احل���رس ال��وط��ن��ي. وأل��ق��ى سمو رئيس 
مجلس ال��وزراء كلمة قال فيها: يشرفني أن 
أنقل حتيات صاحب السمو أمير البالد القائد 
األعلى للقوات املسلحة الشيخ نواف األحمد، 
وس��م��و ول��ي العهد الشيخ مشعل األح��م��د، 
مبناسبة حلول شهر رمضان املبارك، أعاده 
ال��ل��ه عليكم و على بلدنا الغالي واألم��ت��ن 

العربية واإلسالمية باليمن والبركات”.
وأضاف سموه “أشعر باالعتزاز بوجودي 
في ه��ذه املؤسسة التي أرى وأت��اب��ع مراحل 
البناء والتطور فيها بقيادة وإش��راف سمو 
الشيخ سالم العلي رئيس احلرس الوطني، 
وما استمعت إليه من خطط وإستراتيجيات 
لتطوير العمل ولتقدمي العون واملساندة في 
وقت احلاجة وال سمح الله في وقت الكوارث 

واألزمات.
وأك���د سمو رئ��ي��س مجلس ال�����وزراء، أن 
“األزمة الصحية التي مررنا بها من السنة 
املاضية واملستمرة حتى ه��ذه السنة أثبتت 
ق��درة وإمكانيات احل��رس الوطني املتنوعة 
واملتعددة، فاحلرس الوطني كان منذ اليوم 
األول خير سند وعون لنا في الفريق احلكومي 

في إدارة هذه األزمة الصحية”.
ك��م��ا أش���ار إل���ى دع���م وم��س��ان��دة احل��رس 
الوطني ل��وزارة الداخلية ووزارة الدفاع في 
تطبيق احلظر اجلزئي والكلي وعزل املناطق 
وإن��ش��اء املستشفيات امليدانية واحمل��اج��ر، 
إضافة إلى مهامه األساسية في حماية املناطق 

احليوية في البالد.
وق��ال سموه: “مشهود للحرس الوطني 
ب��ال��ق��درة وال��ك��ف��اءة العالية ف��ي القيام بكل 
مسؤولية يتطلبها امل��وق��ف وإدارة م��ا هو 
مطلوب منه وذل��ك نتيجة تخطيط وتدريب 
طويلن وجدنا ثماره حن احلاجة في وقت 
األزم����ات فكلما طلبنا وج��دن��ا م��ن احل��رس 

الوطني انه لديه ما هو أكثر لتقدميه”.
وف���ي خ��ت��ام ك��ل��م��ت��ه أع����رب س��م��وه عن 
تقديره جلهود احلرس الوطني بقيادة سمو 
الشيخ سالم العلي رئيس احل��رس الوطني 
ونائب رئيس احل��رس الوطني الفريق أول 
متقاعد الشيخ أحمد النواف على اهتمامهما 
باجلهوزية العالية لتقدمي العون واملساعدة 

واملساندة في وقت احلاجة.
كما ألقى وكيل احل��رس الوطني الفريق 
ركن مهندس هاشم الرفاعي الكلمة التالية: “ 
في البداية يشرفنا باإلنابة عن سمو الشيخ 
سالم العلي رئيس احلرس الوطني والفريق 
أول متقاعد الشيخ أحمد النواف نائب رئيس 
احل��رس الوطني امل��وق��ر، وجميع منتسبي 
احل��رس الوطني، أن نهنئ سموكم الكرمي 
بشهر رمضان املبارك داع��ن الله تعالى أن 
يعيده على سموكم وعلى وطننا العزيز واألمة 
اإلسالمية باخلير واليمن والبركات، وأن يرفع 

عنا البالء والوباء.
ت��واك��ب زي���ارة سموكم الكرمية للحرس 
ال��وط��ن��ي ت��دش��ن احل���رس ال��وط��ن��ي خلطته 
اإلستراتيجية الثالثة )الوثيقة التوجيهية 
2025( والتي انطلقت حتت شعار )حماية 
وسند( مشتملة على محاور استراتيجية 
تهدف إلى التطوير الشامل للحرس الوطني 
ورف��ع كفاءته في شتى امل��ج��االت، استكماال 
مل��س��ي��رة ال��ت��خ��ط��ي��ط اإلس��ت��رات��ي��ج��ي ال��ت��ي 
انتهجها احلرس الوطني منذ انطالقة خطته 
اإلستراتيجية األول��ى في ع��ام 2010 حتت 
شعار )األمن أساس التنمية( ووثيقة األهداف 
اإلستراتيجية الثانية )20/20( حتت شعار 
)األمن أوال( وما حتقق في هاتن اخلطتن من 
إجن��ازات ومشاريع حيوية تساعد في قيام 
احل��رس الوطني بكل كفاءة واق��ت��دار ب��دوره 
ومهامه في منظومة الدفاع عن دولتنا احلبيبة 
وحتقيق األم��ن واألم��ان ملواطنيها املخلصن 
متعاونا في ذلك مع وزارتي الدفاع والداخلية 

وقوة اإلطفاء العام.
وم����ن ض��م��ن خ��ط��ة احل�����رس ال��وط��ن��ي 
اإلستراتيجية فقد مت تطوير البنية التحتية 
في مواقع املسؤولية التي يتولى احلرس 
الوطني تأمينها وتزويدها بأحدث األجهزة 
واملعدات التي تساعد رجال احلرس الوطني 
في القيام بواجبهم على أكمل وجه في املهام 

املسندة إليهم واحلفاظ على أمنها.
وق��د تولت ق��وات احل��رس الوطني مهمة 
تأمن 20 فندقا من فنادق احلجر املؤسسي 
تنفيذا لقرار مجلس ال���وزراء بفرض حظر 
التجول اجلزئي وتكليف احل��رس الوطني 

مبساندة وزارة الداخلية.
وفي إطار دعم جهود الدولة في التصدي 
ل��أزم��ة الصحية وان��ط��الق��ا م��ن ال��ت��ع��اون 
م��ع وزارات وم��ؤس��س��ات ال��دول��ة وتفعيال 
لبروتوكول التعاون بن احل��رس الوطني 
ووزارة الصحة وت��ق��دمي ال��دع��م واإلس��ن��اد 
لها خ��الل أوق���ات األزم����ات وال��ط��وارئ فقد 
قام احل��رس الوطني بافتتاح مركز لتطعيم 
منتسبيه لتسهيل عملية تلقي منتسبي احلرس 
الوطني اللقاح ضد فيروس كورونا املستجد 
)كوفيد - 19( ولتخفيف العبء عن وزارة 
الصحة سعيا ألن يكون احل��رس الوطني 
في مقدمة اجلهات احلكومية التي تنتهي من 

تطعيم جميع منتسبيها.
 وقد متكنا حتى اآلن من تطعيم ما ال يقل 
عن 50 في املئة من منتسبيه كما اننا بصدد 
االنتهاء من جتهيز مركز تطعيم آخر في نادي 
ضباط احل��رس الوطني سيتم افتتاحه في 
األيام املقبلة للمساهمة في خطة التطعيم في 

البالد.
كما قامت اخل��دم��ات الطبية ف��ي احل��رس 
الوطني بإسناد وزارة الصحة بستة أطقم 
طوارئ طبية بإسعافاتها وكامل جتهيزاتها 
حتى تتمكن م��ن تلبية احتياجاتها، وذل��ك 
باإلضافة إلى اسنادها بستة أطقم للمساهمة 

في حملة التطعيم امليدانية، وذلك باإلضافة 
إل��ى إنشاء مصنع للكمامات الطبية يغطي 
احتياجات احلرس الوطني ويتم خالله تقدمي 
الدعم واإلسناد إلى اجلهات احلكومية كما قمنا 
بتوجيهات من القيادة العليا للحرس الوطني 

بتزويد جمعيات النفع العام بها.
وتعزيزا لدور احلرس الوطني في إسناد 
وزارات ومؤسسات ال��دول��ة فقد ق��ام مركز 
ال��دف��اع الكيماوي وال��رص��د اإلش��ع��اع��ي في 
احل���رس ال��وط��ن��ي بتعقيم وت��ط��ه��ي��ر 256 
موقعا داخ��ل احل��رس الوطني وف��ي العديد 
م��ن اجل��ه��ات احلكومية بعد ظهور ع��دد من 
اإلصابات في صفوف العاملن بها حفاظا على 
صحة وسالمة اجلميع. وضمن املسؤولية 
االجتماعية للحرس الوطني مت التواجد في 
مركز الكويت للتطعيم بأرض املعارض لتقدمي 
الهدايا الرمزية للمواطنن واملقيمن، وذلك 
دعما حلملة وزارة الصحة للحث على تلقي 
اللقاح ضد فيروس كورونا املستجد )كوفيد - 
19( كما قمنا بتقدمي الدعم للمواطنن املصابن 
بفيروس )ك��ورون��ا( بتوصيل السلع إلى 
أماكن تطبيقهم للحجر املؤسسي لتزويدهم 

باحتياجاتهم األساسية.
كما يسعدنا اليوم أن نعلم سموكم بصدور 
املوافقة السامية بإطالق اس��م سمو الشيخ 
مشعل األحمد ولي العهد األمن على القاعدة 
اجلوية في معسكر سمو الشيخ سالم العلي، 
تقديرا للدور البارز لسموه في مسيرة احلرس 
الوطني ليكون اسمها )قاعدة الشيخ مشعل 

األحمد اجلوية(.
وننتهز هذه الفرصة ونحن نتحدث اآلن 
أن نعلن لسموكم أن طائرات )الكاركال( في 
طريقها من جمهورية فرنسا الصديقة إلى 
دول��ة الكويت الستقبالها ودخولها اخلدمة 
في 25 ابريل اجلاري ضمن منظومة التسليح 
في احلرس الوطني في إطار مشروع الطيران 
العمودي لتنفيذ مهام نقل القوات والبحث 
واإلن��ق��اذ واإلخ���الء الطبي السريع إلسناد 

أجهزة الدولة في الطوارئ واألزمات.
وختاما فإننا جن��دد العهد أم��ام سموكم 
بأن رج��ال احل��رس الوطني يواصلون الليل 
بالنهار حلفظ أمن الوطن ودعم وإسناد جميع 
وزارات ومؤسسات الدولة وتنفيذ ما يكلف 
به من مجلس الدفاع األعلى وسط متغيرات 
وظ���روف عسكرية وأمنية استثنائية مير 
بها العالم متخذين كافة التدابير االحترازية 
والوقائية لتعزيز كفاءتهم وجاهزيتهم صونا 
الس��ت��ق��رار ال��وط��ن وس��الم��ت��ه وح��ف��اظ��ا على 

جبهته الداخلية.
حفظ الله الكويت من كل مكروه وسوء 
بلدا آمنا مطمئنا ف��ي ظ��ل القيادة احلكيمة 
لصاحب السمو الشيخ ن��واف األحمد أمير 
البالد القائد األعلى للقوات املسلحة،  وسمو 
الشيخ مشعل األح��م��د ول��ي العهد األم��ن، 
حفظهما الله ورعاهما وسدد على دروب اخلير 

والرخاء خطاهما.
زيارة رئاسة قوة اإلطفاء العام

كما قام سمو الشيخ صباح اخلالد رئيس 
مجلس ال����وزراء، ب��زي��ارة إل��ى رئ��اس��ة قوة 

اإلط��ف��اء ال��ع��ام. وك��ان ف��ي مقدمة مستقبلي 
سموه، وزير اخلارجية ووزير الدولة لشؤون 
مجلس ال��وزراء الشيخ الدكتور أحمد ناصر 
احملمد ورئيس قوة اإلطفاء العام الفريق خالد 
املكراد. والتقى سمو رئيس مجلس ال��وزراء 
خ��الل ال��زي��ارة كبار ق��ادة ق��وة اإلطفاء العام 

وألقى وزير اخلارجية ووزير الدولة لشؤون 
مجلس الوزراء كلمة بهذه املناسبة قال فيها: 
إنه منذ شهر رمضان من العام املاضي عملت 
قوة اإلطفاء وال زالت بكل كفاءة وإخالص في 
تقدمي الدعم املطلوب جلميع جهات الدولة 
للمساهمة بالتصدي جلائحة )ك��ورون��ا( 

وتخفيف أض��راره��ا وخاصة دعمها ل��وزارة 
الصحة. واستذكر دور ال��ق��وة ومنتسبيها 
في توزيع أكثر من 60 أل��ف وصفة عالجية 
ملستحقيها من املرضى من املواطنن واملقيمن 
خالل فترة احلظر، إضافة إلى تطبيق خططها 
اخلاصة في ضمان استمرارية العمل بأكثر 
من 46 مركز إطفاء تقوم مبهام حماية األمن 

املجتمعي وحماية األرواح واملمتلكات.
كما ألقى رئيس قوة اإلطفاء العام الفريق 
خالد راك��ان املكراد كلمة مماثلة. ثم عرض 
فيلم وثائقي يستعرض إجنازات قوة اإلطفاء 
العام، متضمنا دور القوة في مواجهة انتشار 

فايروس كورونا )كوفيد 19(.
وألقى سمو رئيس مجلس ال��وزراء كلمة 
في هذه املناسبة نقل خاللها “تهنئة صاحب 
السمو أم��ي��ر ال��ب��الد ال��ق��ائ��د األع��ل��ى للقوات 
املسلحة الشيخ نواف األحمد، وتهنئة سمو 
ولي العهد الشيخ مشعل األحمد، ملنتسبي قوة 
اإلطفاء العام مبناسبة شهر رمضان الكرمي، 
أعاده الله على وطننا الغالي واجلميع باليمن 

والبركات”.
وأش��ار سموه إل��ى أن ق��وة اإلط��ف��اء العام 
بدأت جتني ثمار التخطيط السليم والتدريب 
املستمر ملنتسبيها السيما على األمن املجتمعي 

وحماية األرواح واملمتلكات.

وقال سموه: إن “االستجابة السريعة ألي 
طارئ أمر مشهود لقوة اإلطفاء العام”، منوها 
باالنتشار املوجود ملراكز القوة والتي افتتحت 
العام املاضي ثالثة مراكز على أن تفتتح العام 
القادم خمسة مراكز لتغطية جميع مناطق 
دولتنا احلبيبة. وأضاف سمو رئيس مجلس 
ال��وزراء، أن “التطور والبناء في قوة اإلطفاء 
العام ال يقتصر على معدات وآليات ومراكز، 
بل األمر تعدى ذلك إلى العنصر البشري وهو 

األساس في إدارة كافة هذه االمور”.
وأشاد سموه باستثمار العنصر البشري 
ف��ي ق��وة اإلط��ف��اء ال��ع��ام وك��ذل��ك التخطيط 
السليم عبر توفير كافة متطلبات أفراد القوة 
من معدات وآليات متكنهم من أداء أعمالهم 
على أكمل وج��ه، معربا عن اعتزازه وفخره 
باملستوى الذي وصل إليه العمل بقوة اإلطفاء 

العام والذي نحصد ثماره اآلن.
ون��وه سموه إل��ى اخل��دم��ة الكبيرة التي 
قدمتها ق��وة اإلط��ف��اء ال��ع��ام خ��الل جائحة 
)كورونا(، الفتا إلى حتملها عبء مسؤولية 
توصيل أكثر م��ن 60 أل��ف وصفة دواء إلى 
املرضى في بيوتهم وهو ما كان محل تقدير 

وإشادة من اجلميع.
وف��ي خ��ت��ام ال��زي��ارة تسلم سمو رئيس 

مجلس الوزراء هدية تذكارية.
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رئيس قوة االطفاء: حققنا تقدمًا كبيرًا في جميع القطاعات 
قال رئيس قوة اإلطفاء العام 
الفريق خالد املكراد: “إن القوة 
وم���ن خ���الل خططها القصيرة 
وال��ط��وي��ل��ة األم���د حققت تقدما 
ك��ب��ي��را ف���ي ج��م��ي��ع ق��ط��اع��ات��ه��ا 
لتنفيذ إستراتيجيتها بتوفير 
األمن املجتمعي وحماية األرواح 
واملمتلكات م��ن خطر احلريق 

والكوارث بأنواعها”.
وذكر القريق املكراد في كلمة 
ل��ه خ���الل زي����ارة س��م��و الشيخ 
ص��ب��اح اخل��ال��د رئ��ي��س مجلس 
ال��وزراء ملقر قوة اإلطفاء العام، 
“أن صدور قانون رقم 13 لسنة 
2020 بشأن قوة اإلطفاء العام 
ب��دال من اإلدارة العامة لإلطفاء 
ودخوله حيز التنفيذ خير دليل 
على دع��م سمو رئ��ي��س مجلس 
ال���وزراء ال��ال محدود في حتقيق 
تطلعات جميع منتسبي قوة 

اإلطفاء العام”.
واستعرض الفريق املكراد، أهم 
اإلجنازات التي مت حتقيقها خالل 
العام امل��اض��ي، حيث مت افتتاح 
ثالثة مراكز إطفاء “وهي مراكز 
إطفاء الوفرة واخليران ومدينة 
صباح األحمد البحرية وجاري 

جتهيز خمسة مراكز إطفاء جيدة 
في جابر األحمد وغرب عبدالله 
امل��ب��ارك وصباح األحمد ومطار 

الكويت واجلهراء”.
وأوض���ح، “مت حتقيق هدف 
قوة اإلطفاء العام في تقليل فترة 
االستجابة ل��ل��ح��وادث حيث مت 
جتهيز هذه املراكز بأحدث آليات 

اإلط��ف��اء من خ��الل إدخ��ال آليات 
الدفعة السابعة إلى اخلدمة هذا 
العام وعددها 99 آلية الى جانب 
اليات الدفعة الثامنة وعددها 
76 آلية” متوقع وصولها العام 

املقبل.
وأشار إلى افتتاح قاعة إدارة 
احلوادث الكبرى املجهزة بأحدث 

األن��ظ��م��ة وال���ك���وادر البشرية 
املتخصصة في تشغيلها.

وق��ال: “إن جناح قوة اإلطفاء 
ال��ع��ام ف��ي أداء مهامها الشاقة 
والصعبة تكمن ف��ي عناصرها 
البشرية املدربة وال��ق��ادرة على 
مواكبة التطور الكبير في مجال 
علوم وهندسة وتشغيل آليات 

ومعدات اإلطفاء احلديثة، وقد 
مت خ���الل ه���ذا ال���ع���ام تخريج 
دورتن للضباط حملة املؤهالت 
اجلامعية ودورة دبلوم هندسة 
إطفاء، إضافة إلى خمس دورات 
ت��خ��ص��ص��ي��ة ل��ض��ب��اط ال��ص��ف 
وترقية 1229 ضابط وضابط 

صف في مختلف الرتب”.
وأض��اف: “في مجال التحول 
إلى النظام اإللكتروني وخاصة 
م��ا ي��خ��ص م��ع��ام��الت ورخ��ص 
اإلطفاء فقد حتقق ما يفوق نسبة 
80 في املئة وجاري التحول إلى 
األنظمة الذكية ومت الربط مع 
جميع اجلهات احلكومية التي 
تسمح أنظمتها بالربط مع قوة 

اإلطفاء العام”.
وأش���ار إل��ى أن االحصائيات 
السنوية للحوادث للعام املاضي 
“تؤكد جناح خطط قوة اإلطفاء 
العام في العمل على انخفاض 
م��ؤش��رات البالغات واحل���وادث 
واإلص���اب���ات م��ن خ���الل ب��رام��ج 
التوعية للمجتمع واملؤسسات 
أو م��ن خ��الل عمليات التفتيش 
وت��ط��ب��ي��ق امل���خ���ال���ف���ات ع��ل��ى 

املخالفن”.

سموه زار الرئاسة العامة للحرس الوطني وقوة اإلطفاء العام

اخلالد: »احلرس الوطني« مشهود له بالقدرة والكفاءة العالية

سمو الشيخ صباح اخلالد في لقطة جماعية خالل زيارته »احلرس الوطني«

رئيس مجلس الوزراء متحدثاً

األزم��������ة ال���ص���ح���ي���ة ال���ت���ي من����ر ب���ه���ا أث���ب���ت���ت ق����درة 
وإمكانيات »احلرس الوطني« املتنوعة واملتعددة

»اإلط���������ف���������اء« ب����������دأت جت����ن����ي ث�����م�����ار ال���ت���خ���ط���ي���ط 
ال�����س�����ل�����ي�����م وال��������ت��������دري��������ب امل�����س�����ت�����م�����ر مل���ن���ت���س���ب���ي���ه���ا 

»ق������������������������وة اإلط�������������������ف�������������������اء« ق������������دم������������ت خ����������دم����������ات 
ك����������ب����������ي����������رة خ�������������������ال ج����������ائ����������ح����������ة »ك�����������������ورون�����������������ا«
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جانب من زيارة سمو رئيس مجلس الوزراء لقوة اإلطفاء العام

جانب من زيارة رئيس مجلس الوزراء للحرس الوطني

سمو الشيخ صباح اخلالد في لقطة جماعية خالل زيارته قوة اإلطفاء العام

اخلالد يتسلم هدية تذكارية من سمو الشيخ أحمد ناصر احملمد


