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ولي العهد ملنتسبي «اإلطفاء»: كّثفوا جوالتكم وطّبقوا القانون بال استثناء 
لنتفادى األخطار قبل وقوعها عمًال باألسباب فالوقاية خير من العالج

قام ممثل صاحب السمو 
األمير الشيخ نواف األحمد، 
حفظــه اهللا ورعــاه، القائد 
األعلى للقوات املســلحة - 
سمو ولي العهد الشيخ مشعل 
األحمد، يرافقه سمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ صباح 
اخلالد بزيارة إلى قوة اإلطفاء 

العام (مبنى اإلسناد).
وكان في استقبال سموه 
النائب األول لرئيس مجلس 
الــوزراء ووزيــر الداخليــة 
الفريق أول متقاعد الشــيخ 
أحمد النــواف ورئيس قوة 
اإلطفاء العــام الفريق خالد 

املكراد.
وقد ألقــى ممثل صاحب 
السمو - ســمو ولي العهد 
الشــيخ مشعل األحمد كلمة 
بهذه املناسبة التالي نصها:
«بسم اهللا الرحمن الرحيم
احلمــد هللا رب العاملــني 
والصالة والسالم على خامت 
األنبياء واملرســلني ســيدنا 
محمــد وعلى آلــه وصحبه 

أجمعني
الفريق أول متقاعد الشيخ 
أحمد النواف - النائب األول 
الــوزراء  لرئيــس مجلــس 

ووزير الداخلية
الفريق خالد راكان املكراد 
- رئيس قوة اإلطفاء العام

إخوانــي وأبنائــي قادة 
وضبــاط ومنتســبي قــوة 

اإلطفاء العام
السالم عليكم ورحمة اهللا 

وبركاته
نلتقــي فــي هــذه الليلة 
املباركــة مــن ليالــي شــهر 
رمضان بإخواننــا وأبنائنا 
العــام  فــي قــوة اإلطفــاء 
لنهنئهم باإلنابة عن صاحب 
الســمو األمير الشيخ نواف 
األحمد القائد األعلى للقوات 
املسلحة (حفظه اهللا ورعاه)، 
وباألصالة عن نفســي بهذا 
الشــهر الكــرمي، داعني اهللا 
تعالــى أن يعينهم لتحقيق 

أمن وسالمة املجتمع.
وتســعدنا زيارتكــم من 
تقديــر صاحــب  منطلــق 
السمو القائد األعلى للقوات 
املسلحة (حفظه اهللا ورعاه)، 
وتقديرنا لكم على ما تقومون 
به من واجب وطني مشرف 
متمثل في أسمى رسالة وهي 
إنقاذ األرواح واحلفاظ على 
املمتلكات العامة واخلاصة، 
متســلحني في ذلك بالصبر 
العاليــة، مضحني  واملهنية 
بأنفســكم من أجــل حتقيق 
األمن واألمان، ومن الشواهد 

ذلــك مع إخوانكم في جهات 
الدولة العسكرية واألمنية.

وفي هذا الصدد، فإننا نشد 
على أياديكم أن حترصوا كل 
احلرص على تطبيق معايير 
الســالمة املعتمدة في كافة 
املنشآت احلكومية والعامة 
والتــي حتتم عليكم تكثيف 
جوالتكم التفقدية وبصورة 
دورية مطبقني القانون دون 
اســتثناء لنتفادى األخطار 
قبل وقوعها عمال باألسباب، 

فالوقاية خير من العالج.
ونؤكــد أننا لــن نتوانى 
في دعم قــوة اإلطفاء العام 
ورفع جاهزيتهــا بالتدريب 
اجليد ملنتسبيها وتزويدها 
بأحــدث املعــدات واألجهزة 
العاملية  املواكبة للمعاييــر 
احلديثة مشددين على تكثيف 
جهودكم في نشــر التوعية 
األساسية للسالمة والتعامل 
الصحيح مع مختلف احلوادث 
وأن تصبح التوعية في مجال 
الوقاية مفهوما ســائدا لدى 

املجتمع.
وختاما: فإننا ندعو اهللا 
تعالــى أن يحفــظ وطننــا 

املوقرين، احلضور الكرمي
السالم عليكم ورحمة اهللا 
وبركاته، سيدي حفظكم اهللا،

باإلنابة عن جميع منتسبي 
قوة اإلطفاء العام وباألصالة 
عن نفسي نرحب بزيارتكم 
امليمونة في هذا الشهر الكرمي 

وصحبكم الكرام.
ونتقدم لكم بأحر التهاني 
والتبريــكات بحلول شــهر 
رمضان املبارك أعاده اهللا على 
وطننــا الغالي وعلى أميرنا 
بالصحــة والعافيــة وأدامه 
ذخــرا لنا وأميــرا لنهضتنا 

واستقرارنا وأمننا.
سيدي حفظكم اهللا،

إن أبناءكم من منتســبي 
قوة اإلطفاء العام من ضباط 
وضبــاط صــف ومدنيــني 
يعاهــدون اهللا ويعاهــدون 
وســموكم  األميــر  ســمو 
حفظكــم اهللا ورعاكــم بأن 
يكونــوا باريــن بقســمهم 
باحملافظة على حماية األرواح 
واملمتلــكات بوطننا الغالي 
من خالل االستعداد ملواجهة 
األزمات والكوارث واحلوادث 
بالكــوادر البشــرية املدربة 

العزيز من كل مكروه وسوء 
وأن يظل واحة أمن وأمان في 
كنف القيادة احلكيمة لسيدي 
حضرة صاحب السمو أمير 
البالد املفــدى القائد األعلى 
للقوات املسلحة (حفظه اهللا 
ورعاه) وسدد بالتوفيق على 

دروب اخلير خطاه.
والســالم عليكم ورحمة 

اهللا وبركاته».
كمــا ألقــى رئيــس قوة 
اإلطفاء العــام الفريق خالد 
املكراد كلمة بهذه املناســبة 

التالي نصها:
«بسم اهللا الرحمن الرحيم
والصالة والســالم على 
أشرف املرسلني سيدنا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعني.

ســيدي ممثــل صاحــب 
الســمو األمير الشيخ نواف 
األحمد - القائد األعلى للقوات 

املسلحة
سمو الشيخ مشعل األحمد 

- ولي العهد
سيدي سمو الشيخ صباح 
اخلالــد - رئيــس مجلــس 

الوزراء
أصحاب املعالي والسعادة 

واملعدات واآلليات املتطورة 
متسلحني بالعلم واملعرفة، 
الغالــي  والؤهــم لوطنهــم 
وألميرهــم املفدى، واضعني 
نصــب أعيننــا تعاوننا مع 
زمالئنا في اجلهات العسكرية 
واملدنية بالدولة لتحقيق مبدأ 
التعاون والتكامل فيما بيننا 
ملواجهة أي كارثة أو حادث 
ال سمح اهللا، ومنتسبو قوة 
اإلطفاء العام يسيرون على 
توجيهات القيادة السياسية 
الرشــيدة بتطبيق القوانني 
على اجلميع لتحقيق األمن 

املجتمعي.
كما أتقدم لسموكم بالشكر 
واالمتنــان والعرفــان على 
مــا تقدمونه من دعــم دائم 
ومستمر ألبنائكم العسكريني 
بإقــرار  وبتوجيهاتكــم 
العالوات املستحقة للجهات 
العســكرية األمر الذي ترك 
األثر اإليجابي على مصلحة 

العمل واستقراره.
سيدي حفظكم اهللا،

إن الكالم واألفعال تفيض 
باإلخالص والتقدير والعرفان 
مجسدين أسمى معاني الوالء 
لسمو أميرنا املفدى ولسمو 
ولــي العهــد األمني مضحني 
بالغالــي والنفيس من أجل 

سالمة وطننا الغالي.
أعاد اهللا على أميرنا املفدى 
وعلى سموكم شهر رمضان 
املبــارك وأنتــم متمتعــني 
بثــوب الصحــة والعافيــة 
وطول العمر، ســائال املولى 
عز وجل أن يرحم شــهداءنا 
األبرار ويحفظ وطننا الغالي 
من كل سوء. والسالم عليكم 

ورحمة اهللا وبركاته».
فيلم وثائقي

مت خــالل زيــارة ممثــل 
صاحب السمو - سمو ولي 
العهــد إلــى قــوة «اإلطفاء» 
عــرض فيلــم وثائقي حول 
إجنازات قوة اإلطفاء العام.

هذا ومت خالل هذه الزيارة 
إهداء ممثل صاحب السمو - 
سمو ولي العهد هدية تذكارية 

بهذه املناسبة.
وقد تفضل ممثل صاحب 
السمو - ســمو ولي العهد 
حفظــه اهللا بالتوقيــع على 

سجل الشرف.
هــذا وقــد رافــق ممثــل 
صاحــب الســمو فــي هــذه 
الزيارة نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الدفاع الشيخ 
طالل اخلالد وكبار املسؤولني 

بالدولة.

ممثل صاحب السمو أكد تقدير القيادة السياسية ملنتسبيها على ما يقومون به من واجب وطني مشرف متمثل في أسمى رسالة وهي إنقاذ األرواح واحلفاظ على املمتلكات العامة واخلاصة

الفريق خالد املكراد ملقيا كلمتهممثل األمير سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد يسجل كلمة في سجل الشرف

جانب من العرض التقدميي لعناصر وآليات اإلطفاء

ممثل األمير سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد محييا مستقبليه في قوة اإلطفاء العامممثل األمير سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد وسمو الشيخ صباح اخلالد والفريق أول م. الشيخ أحمد النواف والشيخ مبارك الفيصل والشيخ أحمد العبداهللا والشيخ طالل اخلالد مع الفريق خالد املكراد وعدد من قيادات اإلطفاء

على ذلك خالل الفترة املاضية 
تعاملكــم مع حريــق املطار 

وحريق املباركية.

إخواني وأبنائي،
قيــادة  الكويــت  إن 
ومؤسســات وأفــرادا تدرك 
أن قوة اإلطفاء العام شريك 
أساســي فــي حتقيــق أمن 
وســالمة املجتمع فــي كافة 
أرجــاء البــالد وإننــا لنقدر 
التي يقوم  الدؤوبة  اجلهود 
بها منتسبو قوة اإلطفاء العام 
عنــد التعامل مــع احلوادث 
واحلرائق بكل تفان وإخالص.

إخواني وأبنائي،
وإذ تبرهنون بجهودكم 
املقدرة على دوركم املسؤول 
فــي االســتجابة الســريعة 
واملهنيــة العاليــة املتبعــة 
التعامــل مــع األزمات  فــي 
فإننا لنؤكــد أهمية الوقاية 
وهذا ما تعلمناه من دروس 
التعامل مع األزمات، فعليكم 
االحترازيــة  باإلجــراءات 
والتماريــن  كالتدريبــات 
االســتباقية، متعاونــني في 

ممثل صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد وسمو رئيس الوزراء الشيخ صباح اخلالد والنائب األول لرئيس الوزراء وزير الداخلية الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف في صورة تذكارية مع الفريق خالد املكراد وعدد من قيادات قوة اإلطفاء العام

احرصوا على تطبيق معايير السالمة املعتمدة في جميع املنشآت احلكومية والعامةندرك أن قوة اإلطفاء شريك أساسي في حتقيق أمن وسالمة املجتمع

نتقدم بالشكر والعرفان على دعم القيادة السياسية الدائم للعسكريني وإقرار العالوات املستحقةاملكراد: منتسبو «اإلطفاء» يتعهدون بأن يكونوا بارين بقسمهم باحملافظة على األرواح واملمتلكات

قصيدة شعرية:

ألقى وكيل ضابط إطفاء نايف فالح املطيري قصيدة شعرية 
القت استحسان احلضور التالي نصها:

ايه أفتخر في ديرة إخوان مرمي
دارن بها يامن شقا الوقت خايف

نعشــق ثراها كلنا حب واقســم
ونحفظ غالها لني تطوا الصحايف

مــن دونها باملــال والروح والدم
حنا فخر حد السيوف الرهايف

اصغر كويتــي للصعيبات يقدم
لو ثــار في دربــه قذايف قذايف

ايــه الكويتي باللقــا حرن اقطم
يســقي عدو الدار هم وحسايف

جند الكويت النور في ليلن اظلم
شــوق البنات املترفات العفايف

في ظل ابو فيصل وردنا عال جم
وحنا فداها قبل عصر الوظايف

نواف نواف العفو جعل يســلم
شيخن على روس الشواهيق نايف

نواف ابونا فــي رخا الدار مهتم
من أجلنا ما قد حســب للكاليف

شيخن على وجه املاليني يرسم
بسمة رضا تنقل خبرها شفايف

مشعل عضيده سيدي يجلي الهم
وجه السعد حزات جور العجايف

مشعل ولي العهد بالوقت بلسم
شيخن سكن خلف الضلوع النحايف

شيخ احلزم والعزم واحلرب والسلم
بامره ثقيــالت الدعاوي خفايف

الجل البلد من طيب راسه تولم
يبني وطن ال هان والكل شــايف

للشعب خير وللمعادين كالسم
جده امبارك شــابهه بالوصايف

ويا ســيدي في حفلنــا قافنا مت
عن املطافــي قدم الشــعر نايف

وكيل ضابط إطفاء نايف فالح املطيري  يلقي قصيدته

ملشاهدة الڤيديو


