
مجلس األمة
اخلميس 1 ديسمبر 2016

10

نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية أكد تجسيد رجال األمن لكلمات صاحب السمو وتحويلها إلى حقائق على أرض الواقع

اخلالد للقيادات األمنية: جناح تأمني االنتخابات وسام على صدورنا جميعًا 
وأهل الكويت يثمّنون إسهامكم في ترسيخ دولة الدميوقراطية وسيادة القانون

هاني الظفيري

أعرب نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الداخلية الشيخ 
محمــد اخلالــد عــن تهنئتــه 
لصاحب السمو األمير الشيخ 
صبــاح األحمد، وســمو ولي 
العهد الشــيخ نواف األحمد، 
وسمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ جابر املبارك والشعب 
العرس  الكويتــي مبناســبة 
الدميوقراطي، وقال إن التهنئة 
موصولة ملن حصل على ثقة 
أهــل الكويت ومــن لم يوفق 
باالنتخابــات ألن بلدنــا هــو 

الفائز في نهاية املطاف.

أمن الوطن 
وكان اخلالد قد ترأس لقاء 
أمنيــا موســعا صبــاح امس 
االربعاء بحضور وكيل وزارة 
الداخلية الفريق سليمان الفهد، 
واملستشــار اخلــاص لنائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الفريق م.الشــيخ  الداخليــة 
أحمد العبداهلل، ووكالء وزارة 
الداخلية املساعدين والقيادات 
األمنية امليدانية املعنيني بتأمني 

انتخابات مجلس األمة 2016.
ورحــب اخلالــد بقيادات 
الداخلية في بداية اللقاء، مؤكدا 
على أن امن الوطن وســالمة 
مواطنيه يأتيــان في املقدمة 
وعلــى رأس األولويات دائما 
مما يتطلب اليقظة واالنتباه 
والعمــل بكل جهــد وإخالص 
وصــوال باملؤسســة األمنية 
إلى أقصى درجات اجلاهزية.
وتوجه بالشــكر والتحية 
إلــى قيــادات وزارة الداخلية 
والضبــاط وضبــاط الصف 
املدنيني  واألفراد واملوظفــني 
علــى كل ما بذلــوه من جهد، 
وما قدموه من عطاء، منذ اليوم 
األول لتوليه مسؤولية وزارة 
الداخلية وحتــى االحتفالية 
الدميوقراطية التي جتسدت في 
انتخابات مجلس األمة 2016.

أرض الواقع 
وشدد اخلالد على أن رجال 
األمن برهنوا كالعهد بهم دائما 
على أنهم رجال يعتمد عليهم 
ومدعاة للفخر، حيث متكنوا 
من ترجمة حبهم وإخالصهم 
لهذا الوطن وجتســيد كلمات 

االستراتيجية لوزارة الداخلية 
2017/2016، والتي عكف على 
صياغتهــا مع وكيــل وزارة 
الداخليــة الفريــق ســليمان 
الفهد، وكبار القيادات األمنية 
التي بدأت باالستعداد لشهر 
رمضــان املبارك ثم موســم 
احلج، وترتيبات شهر محرم، 
وتأمني املســاجد ومصليات 
إلــى  باإلضافــة  اجلمعــة، 
التهديــدات األمنيــة في ذات 
الوقــت، تالها افتتــاح العام 
الدراســي اجلديــد لرعايــة 
وضمان سالمة فلذات أكبادنا 
وهم في طريقهم إلى مدارسهم.
وأملح اخلالد إلى ترتيبات 
افتتاح ستاد جابر الدولي في 
ديسمبر املاضي، قائال: متكنا 
من مواجهة كل هذه التحديات 
بفضــل توفيــق رب العاملني 
السياســية  القيــادة  ودعــم 
العليــا ووقفة أهــل الكويت 

إلى جانبنا.

كلمات اإلشادة 
وأملــح إلى أنه فــي آخر 
اجتمــاع له مــع القيــادات 
األمنيــة، أوضــح لهــم أنه 

وهم فخورون بكم هناك في 
تلك الدول اخلليجية الشقيقة.
واختتــم اخلالــد كلمته، 
متمنيا لرجال األمن كل خير 
وجنــاح وتوفيــق فــي ظل 
القيــادة الرشــيدة لصاحب 
السمو األمير الشيخ صباح 
األحمــد وســمو ولــي العهد 

الشيخ نواف األحمد.

انتهاء العملية االنتخابية 
من جانبه، أكد وكيل وزارة 
الداخليــة الفريق ســليمان 
الفهــد، أن هنــاك كلمة حق 
ينبغي أن تقال فقد أصر نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الداخلية الشيخ محمد اخلالد 
على أن يلتقي إخوانه وأبناءه 
قيادات وزارة الداخلية فور 
انتهــاء العمليــة االنتخابية 
لكي يتوجه إليهم بالشــكر، 
وكان حريصــا كل احلرص 
على أن يلتقي بهم، وأال تتأخر 
كلمة الشــكر بعــد ما حتقق 

من جناح.
وأضاف أنه باسمه وباسم 
منتسبي وزارة الداخلية من 
عســكريني ومدنيني يتوجه 

سيدي صاحب السمو األمير 
القائد األعلى للقوات املسلحة 
الشــيخ صباح األحمــد، إلى 
حقائق على ارض الواقع، مؤكدا 
أنهم كانوا محل التقدير والثناء 
من األب القائد صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد، 
وسمو ولي العهد الشيخ نواف 
األحمد، على جناحهم في تأمني 
انتخابات مجلس األمة ما يعد 
وساما على صدورنا جميعا، 
كما أن إشادة أهل الكويت بكم 
مصدر فخر واعتزاز ال ينتهي 
ألنكم أسهمتم في ترسيخ ركائز 
دولة الدميوقراطية وســيادة 

القانون.
وقــال اخلالد إنه تشــرف 
بالعمل مع قيــادات وضباط 
وضباط صف وأفراد املؤسسة 
األمنية ملــدة تربو على ثالث 
ســنوات، وأنه يشعر بالفخر 
ألنــه كان زميــال لهــم، داعما 
ومســاندا وموجهــا، والمس 
على أرض الواقع مدى جديتهم 

وحرصهم على بالدهم.

دعم القيادة السياسية 
بنـــود  إلــى  وأشــــار 

لــن يقول لهم شــكرا إال إذا 
ســمعناها أوال مــن أهــل 
الكويت، وبالفعل سمعناها 
من صاحب السمو األمير ومن 
أهل الكويت، مؤكدا ان البيان 
اخلتامي لالجتماع اخلامس 
والثالثني لوزراء داخلية دول 
مجلس التعاون لدول اخلليج 
العربيــة، الــذي انعقــد في 
العاصمة السعودية الرياض 
اول من امس الثالثاء اشــاد 
بنجاحكم وبالتنظيم والدقة 
وبدعــم القيادة السياســية 

العليا.
وذكــر اخلالــد أننــا كنــا 
حازمني معكم بعض الشيء 
ألن هذا حق أهل هذا الوطن 
وأنتم تفهمون ذلك وتقدرون 
املسؤولية.. لقد اجتهدنا قدر 
اســتطاعتنا وإن شــاء اهلل 

نكون قد وفقنا.
وتوجه إلى إخوانه وأبنائه 
رجال األمن، مؤكدا أنهم كانوا 
خير عــون لــه منــذ توليه 
مسؤولية وزارة الداخلية، وأن 
كلمات اإلشادة بهم حتدث بها 
القاصي والداني خالل لقاءاته 
الداخلية وزياراته اخلارجية، 

بالشــكر والتقدير للشــيخ 
محمد اخلالد شخصيا، فلوال 
دعمه وتشــجيعه ملا حتقق 
ما مت اجنازه فــي انتخابات 
التــي  األمــة 2016  مجلــس 
كانت مثار إعجاب املواطنني 
ومحل ثناء القيادة السياسية 
العليا ومثار إعجاب جموع 

املواطنني.
الفهد  الفريــق  وأوضــح 
أن ذلك لــم يكن هو االجناز 
الوحيد، فطوال الثالثة أعوام 
املاضية تولت وزارة الداخلية 
مســؤولية تأمني العديد من 
املؤمترات الدولية واملناسبات 
الوطنيــة وحتقيق منظومة 
من النجاحات وبرهن رجال 
األمــن علــى قمــة اإلخالص 
والبذل والعطاء، وهو ما كان 
ليتحقق بدون مساندة نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الداخلية الشيخ محمد اخلالد.

وشدد الفريق الفهد على أن 
التوجيهات واإلرشادات التي 
توجــه بها إلينا هي عالمات 
على الطريق ينبغي االلتزام 
بها وااللتفــات إليها بعناية 

في املرحلة القادمة.

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد اخلالد والفريق سليمان الفهد وعدد من القيادات األمنية العليا اثناء اللقاء مبنتسبي الوزارة

عدد من القيادات االمنية يستمعون الى كلمة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد اخلالد

الشيخ محمد اخلالد يلقي كلمته امام  املشاركني بتأمني انتخابات مجلس األمة

جانب من القيادات املشاركة  باخلطة األمنية

.. ومرحبا بأحد الضباط اخلالد يرحب بالعميد ناصر بورسلي اخلالد مصافحا احد القياديني في القوات اخلاصة ويبدو الفريق الفهد

جانب اخر من احلضور

تشرفت بالعمل معكم 
على مدى السنوات 

الثالث املاضية وأفخر 
بأنني كنت زمياًل 

لكم داعمًا ومسانداً 
وموجهًا

واجهنا التهديدات 
األمنية في افتتاح 
ستاد جابر وفي 
رمضان وموسم 

احلج وترتيبات محرم 
وافتتاح العام الدراسي 

وتأمني املساجد 
ومصليات اجلمعة


