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• سمو أمير البالد وسمو ولي العهد وسمو الشيخ سالم العلي والشيخ مشعل األحمد وسمو الشيخ جابر املبارك والشيخ ناصر الصباح مع احلضور

يشهد بذلك تاريخه المشرف الذي سطره شهداؤه األبرار

صاحب السمو :الحرس الوطني أحد الركائز الرئيسية للدفاع عن الوطن
قادة وضباط الحرس يقومون بواجب مشرف في حفظ وصون أمن البالد
كتب حم�سن الهيلم:
قام �سمو �أمري البالد ال�شيخ
�صباح الأح��م��د ويف معيته
���س��م��و ويل ال��ع��ه��د ال�شيخ
نواف الأحمد و�سمو ال�شيخ
جابر املبارك رئي�س جمل�س
الوزراء بزيارة الى الرئا�سة
العامة للحر�س الوطني حيث
كان يف ا�ستقبال �سموه �سمو
ال�شيخ �سامل العلي رئي�س
احل��ر���س ال��وط��ن��ي ون��ائ��ب
رئ��ي�����س احل���ر����س الوطني
ال�شيخ م�شعل الأحمد ووكيل
احلر�س الوطني الفريق ركن
مهند�س ها�شم الرفاعي وكبار
القادة.
وقد �ألقى �سموه حفظه الله
كلمة ب��ه��ذه املنا�سبة قال
فيها:
«ب�سم الله الرحمن الرحيم
احل��م��د ل��ل��ه رب العاملني
وال�صالة وال�سالم على خامت
الأنبياء واملر�سلني نبينا
حممد وعلى �آل��ه و�أ�صحابه
�أجمعني� .سمو الأخ ال�شيخ
�سامل العلي رئي�س احلر�س
الوطني والأخ ال�شيخ م�شعل
الأحمد نائب رئي�س احلر�س
الوطني وم.ها�شم الرفاعي
وك���ي���ل احل���ر����س ال��وط��ن��ي
�إخ������واين و�أب���ن���ائ���ي ق���ادة
و�ضباط ومنت�سبي احلر�س
الوطني ،يطيب لنا و�أخي
�سمو ويل العهد ال�شيخ نواف
الأح��م��د و�سمو الأخ ال�شيخ
جابر املبارك رئي�س جمل�س
ال��وزراء والإخ��وة املرافقني
�أن نلتقي بكم ج��ري��ا على
عادتنا ال�سنوية يف ليايل
�شهر رم�ضان املبارك لنتبادل
معكم التهاين مبتهلني �إلى
الباري جل وعال �أن يتقبل منا
�صالح الأع��م��ال و�أن يعيده
على وطننا العزيز و�شعبنا
الكرمي وعلى �أمتينا العربية
واال���س�لام��ي��ة ب��واف��ر اخلري
واليمن والربكات.
اخ��واين و�أب��ن��ائ��ي ،ان ما
ت��ق��وم��ون ب��ه م��ن واج��ب
م�رشف يف حفظ و�صون �أمن
الوطن العزيز وا�ستقراره
ب��ال��ت��ع��اون م��ع �إخوانكم
يف اجلي�ش وال�رشطة لهو
م��و���ض��ع ت��ق��دي��ر واع��ت��زاز
اجلميع ولقد �أثبتم مرارا
تفانيكم و�إخ�لا���ص��ك��م يف
�أداء مهامكم وبروح وطنية
عالية و�أنكم وكما عهدناكم

نشيد بالجهود الطيبة والدور الحيوي لكم في التعامل مع تداعيات األمطار

لقد أثبتم مراراً تفانيكم وإخالصكم في أداء مهامكم بروح وطنية عالية
نقدر جهود رئيس الحرس ونائبه في االرتقاء بهذه المؤسسة العسكرية الشامخة
ّ
�أهل للم�س�ؤولية اجل�سيمة
امللقاة على عاتقكم.
وال يفوتني اال�شادة مبا قام
به احلر�س الوطني من جهود
طيبة ودور حيوي وما �أبداه
من تعاون تام مع خمتلف
اجل��ه��ات يف التعامل مع
تداعيات الأمطار الغزيرة
التي اجتاحت البالد مما
�أ�سهم يف التخفيف من الآثار
املرتتبة عليها وب�صورة
�أب��رزت جليا �أبهى معاين
احل���ب وال���وف���اء للوطن
العزيز.
و�أ���ض��اف �سموه �إخ���واين
و�أب��ن��ائ��ي ،يعد احلر�س
ال��وط��ن��ي �أح����د الركائز
ال��رئ��ي�����س��ي��ة ال��ت��ي يعول
عليها يف منظومة الأم��ن
والدفاع عن الوطن وي�شهد
ب��ذل��ك ت��اري��خ��ه امل�رشف
ال����ذي ���س��ط��ره ���ش��ه��دا�ؤه
الأبرار منوهني بهذا ال�صدد
بحر�ص �أخينا �سمو ال�شيخ
�سامل العلي رئي�س احلر�س
الوطني ونائبه ال�شيخ
م�شعل الأحمد وبجهودهم
البارزة لالرتقاء بكفاءة
هذه امل�ؤ�س�سة الع�سكرية
ال�����ش��اخم��ة يف خمتلف
النواحي ال�سيما يف رفع
ك���ف���اءة منت�سبيها عرب
ا��شراك��ه��م يف ال�����دورات
وال��ت��م��اري��ن وامل��ن��اورات

• ومصافحا ً الشيخ مشعل األحمد

• صاحب السمو لدى وصوله إلى رئاسة احلرس الوطني وسمو الشيخ سالم العلي في استقباله

الع�سكرية وب�صورة منهجية
وتوفري كل ما ي�ستلزم من
�أح���دث امل��ع��دات و�أنظمة

الأ�سلحة.
و�أو���ض��ح �صاحب ال�سمو
ق��ائ�لاً :اخ��واين و�أبنائي،

ال يخفى عليكم التطورات
وامل�ستجدات اخلطرية التي
ي�شهدها حميطنا الإقليمي

والتي ت�ستوجب منكم �أق�صى
درج���ات احليطة واحل��ذر
لدى �أداء املهام املناطة
ب��ك��م ال���س��ي��م��ا املتعلقة
بحماية امل�ؤ�س�سات العامة
وكما هو معهود �أنكم على
قدر امل�س�ؤولية.
وخ��ت��ام��ا نبتهل يف هذه
الأيام املباركة �إلى املولى
تعالى �أن يحفظ وطننا
الغايل وي��دمي عليه نعمة
الأم��ن والأم��ان و�أن يتغمد
بوا�سع مغفرته ور�ضوانه
���ش��ه��داء ال��وط��ن الأب����رار
وي�سكنهم ف�سيح جناته.
هذا وقد قام �صاحب ال�سمو
و�سمو ويل العهد بالتوقيع
على �سجل ال�رشف.
ث��م �أل��ق��ى وك��ي��ل احلر�س
ال���وط���ن���ي ك��ل��م��ة ب��ه��ذه
املنا�سبة قال فيها :احلمد
ل��ل��ه رب ال��ع��امل�ين ذي
الف�ضل وال��ن��ع��م �صاحب
العطايا وامل�ن�ن نحمده
�سبحانه حمد ال�شاكرين
ون�����ص��ل��ي و���س��ل��م ون��ب��ارك
على �سيد الأنبياء وخامت
املر�سلني �سيدنا حممد
وعلى �آله و�صحبه الأخيار
املكرمني.
�سمو ال�شيخ �صباح الأحمد
�أمري البالد املفدى القائد
الأع��ل��ى للقوات امل�سلحة
�سمو ال�شيخ نواف الأحمد،

• سمو األمير مصافحا ً كبار قيادات احلرس الوطني

• سموه يوقع في سجل الشرف

• سمو ولي العهد يوقع في سجل الشرف

يف ال��ب��داي��ة ي��ط��ي��ب لنا
وق��د �أظلنا �شهر الرحمة
وامل��غ��ف��رة �شهر رم�ضان
املبارك �أن نهنئكم جميعا
ب��ب��ال��غ �آي�����ات ال��ت��ه��اين
والتربيكات داع�ين الله
تعالى �أن يعيده عليكم
�أع���وام���ا ع��دي��دة و�أزم��ن��ة
مديدة وعلى وطننا الكويت
و���س��ائ��ر ب�ل�اد امل�سلمني
باخلري واليمن والربكات.
�صاحب ال�سمو ،ي�رشفنا
بالإنابة عن رئي�س احلر�س
الوطني �سمو ال�شيخ �سامل
العلي وجميع منت�سبي
احلر�س الوطني قادة وقوات
وبالأ�صالة عن نف�سي �أن
نرحب ب�سموكم و�صحبكم
الكرام يف احلر�س الوطني
وي�سعدنا �أن نرفع �إلى مقام
�سموكم �أ�سمى �آيات التهاين
وال��ت�بري��ك��ات مبنا�سبة
ت��ك��رمي ���س��م��وك��م م��ن قبل
البنك الدويل تقديرا لدور
�سموكم يف دع��م التنمية
االقت�صادية واالجتماعية
على امل�ستويني الإقليمي
وال���دويل و�إح��ي��اء ال�سالم
يف العامل �أجمع فخورين
ب�سموكم رائ���دا للتنمية
و�أول قائد على م�ستوى
العامل ينال هذا التكرمي
اال�ستثنائي.
كما نعرب ع��ن �سعادتنا
ال���غ���ام���رة يف قلوبنا
العامرة بحب �سموكم بهذه
ال��زي��ارة ال�سامية التي
ن�ستمد منها م��ا يعيننا
على البذل والعطاء �ش�أننا
�ش�أن منت�سبي امل�ؤ�س�سات
ال��ع�����س��ك��ري��ة وامل��دن��ي��ة
���س��ائ��ري��ن ع��ل��ى ط��ري��ق
ر�سمتم �سموكم معامله
وح�����ددمت �أه����داف����ه نحو
«كويت جديدة» جعلتموها
وتوجيهاتكم
بحكمتكم
ال�سامية منوذجا للعطاء
ومنارة لالن�سانية وحمطة
ل��ل��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة ورائ����دة
للتنمية.
�إن احلر�س الوطني بقيادته
الواعية وعقول و�سواعد
منت�سبيه ليوا�صل نه�ضة
وتطورا يف �شتى املجاالت
ال�سيما الع�سكرية والأمنية
منفذا توجيهات قيادته
مرتجما ر�ؤاه���م من خالل
م����ا ر����س���م���ه م����ن خطط
ا�سرتاتيجية.

• جانب من قيادات احلرس

