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• صاحب السمو يلقي كلمته

• سمو أمير البالد لدى وصوله إلى مبنى الشيخ نواف االحمد بوزارة الداخلية

صاحب السمو زار مبنى نواف األحمد بوزارة الداخلية

األمير لمنتسبي «الداخلية» :كثفوا الجهود للقضاء على الظواهر البغيضة والمرفوضة
المنظومة األمنية ركيزة أساسية في مقومات كل مجتمع

الدولة مستمرة في دعم الوزارة لالرتقاء بمختلف قطاعاتها

كتب حم�سن الهيلم:
قام �سمو �أمري البالد ال�شيخ �صباح
الأحمد م�ساء ام�س ويف معيته �سمو
ويل العهد ال�شيخ ن��واف الأحمد
ون��ائ��ب رئي�س احل��ر���س الوطني
ال�شيخ م�شعل الأحمد و�سمو ال�شيخ
ج��اب��ر امل���ب���ارك رئ��ي�����س جمل�س
ال��وزراء بزيارة �إلى مبنى ال�شيخ
نواف الأحمد بوزارة الداخلية.
ح��ي��ث ك���ان يف ا���س��ت��ق��ب��ال �سموه
نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء وزير
الداخلية ال�شيخ خالد اجل��راح
ووك��ي��ل وزارة الداخلية الفريق
ع�صام النهام.
وقد �ألقى �سموه كلمة بهذه املنا�سبة
ق���ال فيها«:ب�سم ال��ل��ه الرحمن
الرحيم احلمد لله رب العاملني
وال�����ص�لاة وال�����س�لام على �أ��شرف
الأنبياء واملر�سلني نبينا حممد
وعلى �آله و�أ�صحابه �أجمعني الأخ
ال�شيخ خالد اجلراح نائب رئي�س
جمل�س ال��وزراء ,وزير الداخلية,
الفريق ع�صام النهام وكيل وزارة
الداخلية� ،إخ��واين و�أبنائي قادة
و�ضباط وك��اف��ة منت�سبي وزارة
الداخلية ال�سالم عليكم ورحمة
الله وبركاته ,ي�رسنا وجريا على
عادتنا ال�سنوية �أن نلتقي و�أخي
�سمو ويل العهد ال�شيخ ن��واف
الأح��م��د وال�شيخ م�شعل الأحمد
نائب رئي�س احلر�س الوطني و�سمو
ال�شيخ جابر املبارك رئي�س جمل�س
الوزراء والإخوة املرافقني بكم يف
هذه الليلة لنتبادل التهاين ب�شهر
رم�ضان املبارك �سائلني املولى
تبارك وتعالى �أن يتقبل �صيامنا
وقيامنا و�صالح �أعمالنا و�أن يعيده
على وطننا العزيز باخلري واليمن
والربكات� ,إخواين و�أبنائي �إن ما
تقومون به من واجب وطني م�رشف
ال�ستتباب الأمن و القانون وخدمة
املواطنني ال��ك��رام وم��ا تبذلونه
يف �سبيل ذل��ك من جهود م�ضنية

• سمو األمير وسمو ولي العهد والشيخ مشعل األحمد وسمو الشيخ جابر املبارك وكبار احلضور

توفير أحدث المعدات واألجهزة لرفع كفاءة
رجال األمن
وعطاء مت�سم بالتفاين واالخال�ص
هو حمل تقدير وثناء من اجلميع
ولقد �أثبتم منت�سبي هذه امل�ؤ�س�سة
الأمنية مرارا �أنكم على العهد و�أهل
لاليفاء با�ستحقاقات امل�س�ؤولية
اجل�سيمة امللقاة على عاتقكم ,كما
�أن ما �أبديتموه من م�شاركة فعالة
يف احلفاظ على �سالمة املواطنني
واملمتلكات العامة واخلا�صة خالل
فرتة الأمطار الغزيرة التي �شهدتها

البالد العام املا�ضي بالتعاون
مع اجلهات املعنية الأخ��رى كان
حم��ل اعتبار وتقدير املواطنني
واملقيمني ,وا�ضاف �سموه� :إخواين
و�أبنائي كما هو معلوم ف�إن املنظومة
الأم��ن��ي��ة ه��ي رك��ي��زة �أ�سا�سية يف
مقومات كل جمتمع وبنجاحكم �أنتم
منت�سبيها يف �أداء املهام املناطة
بكم ت�سود املجتمع الطم�أنينة بني
�أف��راده ,ما ي�سهم يف بناء جمتمع

الحد من انتشار الجرائم وردع من يحاول
زعزعة أمن الوطن

�صالح يرقى ب��ه ال��وط��ن ويتقدم
م�ؤكدين �أن الدولة م�ستمرة يف دعم
وزارة الداخلية لالرتقاء مبختلف
قطاعاتها ومن خالل الرتكيز على
رفع كفاءة منت�سبيها وتوفري �أحدث
املعدات والأج��ه��زة التي تلزمها
للقيام بدورها احليوي ،كما �أن
توا�صلكم املبا�رش وغري املبا�رش
عرب خمتلف الو�سائل الإعالمية مع
املواطنني الكرام واملقيمني لن�رش

الثقافة الأمنية والنظم والقوانني
املت�صلة بنطاق واجباتكم من �ش�أنه
احلد من انت�شار اجلرائم وردع من
يحاول زعزعة �أمن الوطن ليبقى
بعون الله تعالى كما عهدناه واحة
�أمن وا�ستقرار.
�إخواين و�أبنائي ال يخفى عليكم ما
ت�شهده البالد كغريها من تف�شي
بع�ض الظواهر البغي�ضة واملرفو�ضة
من جمتمعنا امل�سامل واملحافظ

كظاهرة امل��خ��درات وال�سلوكيات
الغريبة ومن جتاوز على القانون
ب�صورة ف��ادح��ة ,ال�سيما من قبل
بع�ض ال�سائقني امل�ستهرتين والذين
يعر�ضون �أرواح م�ستخدمي الطريق
�إلى اخلطر وينتهكون ب�شكل �سافر
حرمة الطريق ,وهي �أمور م�ستهجنة
ال متت ب�صلة لهويتنا وثقافتنا
الأ�صلية وت�شوه الوجه احل�ضاري
لوطننا العزيز ,ما يحتم عليكم

سمو األمير ...فخر الخليج وحكيمه
�ألقى املقدم يو�سف حممد العتيبي ق�صيدة �شعرية قال فيها:

«�سالم يا فخر اخلليج وحكيمه يا طايل بفعلك على كل ما طال يا ملتقى
امل�سجد وهواه وندميه
يا �أ�سما �سمو من الأ�سامي واالفعال ق�صايد ما هي ملثلك عقيمه
لو اجنبت �شعر معانيه جزال �أ�صبحت عنوان النوايا ال�سليمه
قائد و�إن�سانيتك م�رضب �أمثال والف�صل عندك للأمور اجل�سيمه
ما فيه غريك لل�صعيبات حالل معك الكويت بعز ربي يدميه
قدت ال�سفينة �صح يا طيب الفال وال�شعب بادلك الغال من �صميمه
حمبته تبقى على مر الأجيال حطيت للدولة مكانه وقيمه
ولب�ست من النه�ضة قالدة و�سل�سال حتى امل�شاريع الكبار العظيمة
وقعتها يف ال�صني وحققت الآمال وهذا ج�رس جابر بنته العزمية
فوق البحر يقطع م�سافات و�أميال يف عهدك نعي�ش برفاه ونعيمه
هذي حقيقه ما تبي �شك وجدال وميناك �أبو في�صل عدو الهزمية
• سموه يتلقى هدية تذكارية

•  ...ويوقع في سجل الشرف

• سمو ولي العهد يوقع في سجل الشرف

نواف �أخو م�شعل على العهد ما مال �شيخ التوا�ضع والأيادي الكرمية
ايل كرمها كنه الغيث همال يا �شيوخنا نور الليايل العتيمه
ح�ضوركم ت�رشيف والقلب مدهال يبقى وطن والنوايا مقيمة
ناره لنا جنه و�شم�سه لنا ظالل يا مزور االخبار كذب ومنيمه
بعت الوطن برخي�ص يا عابد املال ال حت�سب �إنك فالت من اجلرميه
البد من يوم له احلق معدال ا�رضب يابو نا�رص يا مال الغنيمه
من خالف القانون يف كل الأحوال الفا�سدين �أهل العقول ال�سقيمه
ف�سادهم �أكرب خيانه واذالل معك الرجال اللي تذب اخلرميه
وتطبق القانون مثقال مثقال �سور الوطن مثل احلرار العدميه
ارجال االمن امطوعت كل حمتال واخلامته يا كويت منتي يتيمه ما دام
�أبو نا�رص و�شعبه لك رجال».

تكثيف جهودكم للحد من انت�شار
هذه الظواهر عرب تطبيق القانون
بكل حزم وا�ستخدام �أجنع الو�سائل
القانونية حتى يتم الق�ضاء عليها
نهائيا.
ويف اخلتام ن�س�أل الباري جل وعال
�أن يوفق اجلميع لكل ما فيه خدمة
وطننا العزيز ورفعة �ش�أنه و�أن
يتغمد �شهداء الوطن الأبرار بوا�سع
رحمته ومغفرته انه جميب الدعاء
 ,وال�����س�لام عليكم ورح��م��ة الله
وبركاته.
وقد تف�ضل �صاحب ال�سمو و�سمو ويل
العهد بالتوقيع يف �سجل ال�رشف.
كما �ألقى وكيل وزارة الداخلية
ع�صام النهام كلمة بهذه املنا�سبة
قال فيها� :سمو �أمري البالد القائد
الأع��ل��ى للقوات امل�سلحة ال�شيخ
�صباح الأح��م��د �سمو ويل العهد
ال�شيخ ن��واف الأح��م��د ,ال�شيخ
م�شعل الأحمد نائب رئي�س احلر�س
الوطني �سمو ال�شيخ جابر املبارك
رئي�س جمل�س ال����وزراء الفريق
متقاعد ال�شيخ خالد اجلراح نائب
رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية
�أ�صحاب املعايل وال�سعادة ال�شيوخ
�ضيوفنا ال��ك��رام ..االخ��وة القادة
وال�ضباط ال�سالم عليكم ورحمة الله
وبركاته �إذا كان التوا�صل من �سمات
�شهر رم�ضان امل��ب��ارك ف���إن لقاء
�سموكم ب�أبنائكم منت�سبي وزارة
الداخلية يج�سد املعنى احلقيقي
لهذا التوا�صل ولقيادتكم املر�صعة
بتيجان املودة والرعاية والعدل
والأبوة ال�صادقة.
بالأ�صالة عن نف�سي وبالإنابة عن
جميع منت�سبي وزارة الداخلية
�أرف���ع مل��ق��ام �سموكم و�سمو ويل
عهدكم الأمني �أ�سمى �آيات التهاين
والتربيكات يف هذا ال�شهر الف�ضيل
داعيا املولى ان يعيده باخلري
واليمن وال�برك��ات وان ي��دمي على
�سموكم نعمة ال�صحة والعافية.
�إننا يا �صاحب ال�سمو� ..إذ جندد
العهد �أن نكون كما طلبتم دائما..
ال��ع�ين ال�����س��اه��رة ع��ل��ى ال��وط��ن
واملواطن ف�إننا يف الوقت نف�سه
ن�ستلهم م��ن ف��ك��رك��م وجتربتكم
وطريقكم الكثري من العرب و�أهمها �أن
تكون القيادة مقرونة بالعدل و�أن
يكون �صاحب ال�سلطة قدوة لغريه
ومثاال يف ال�سلوك والت�رصف نتعلم
منه علو الهمة والقوة وال�سمو يف
الغايات والأه���داف ,هكذا �أردتنا
�أن نكون وهذا هو عهدنا�« ...أوفوا
بالعهد �إن العهد كان م�س�ؤوال».
وا�ضاف النهام :كما قال �سموكم يف
نطقكم ال�سامي« :نحمد الله ون�سجد
له �شاكرين ما �أكرمنا من نعم كثرية
�أعظمها الأمن والأمان الذي يتمتع به
كل مواطن ومقيم على هذه الأر�ض
الطيبة ..يعي�ش �آمنا مطمئنا على
نف�سه و�أه��ل��ه وعر�ضه وم��ال��ه يف
ظ��ل �شامل م��ن احل��ري��ة والعدالة
وامل�����س��اواة والكرامة الإن�سانية
و�سيادة القانون.

• الشيخ مشعل األحمد مصافحا ً أحد القيادات

