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• سمو أمير البالد وسمو ولي العهد والشيخ مشعل األحمد وسمو الشيخ جابر املبارك وكبار احلضور مع قيادات وضباط «اإلطفاء»

لقد برهنتم مراراً أنكم أهل لهذه المسؤولية بكفاءتكم العالية

صاحب السمو لرجال اإلطفاء :جهودكم في إنقاذ األرواح محل تقدير وثناء
نشيد بما أبديتموه من تعاون مع مختلف الجهات في أزمة األمطار

مختلف قطاعات اإلدارة العامة لإلطفاء تشهد تطوراً مستمراً وملحوظ ًا

نتضرع إلى
المولى تعالى
أن يوفق الجميع
لكل ما فيه خير
وطننا العزيز
ورفعة شأنه
• سموه يوقع في سجل الشرف

• صاحب السمو وسمو ولي العهد لدى وصولهما إلى اإلدارة العامة لإلطفاء

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 الى مبنى االدارة
العامة لالطفاء ,حيث ك��ان يف
ا�ستقبال �سموه نائب رئي�س جمل�س
ال����وزراء وزي��ر ال��دول��ة ل�ش�ؤون
جمل�س الوزراء �أن�س ال�صالح ومدير
عام االدارة العامة لالطفاء الفريق
خالد املكراد وكبار القيادات.
وقد �ألقى �سموه كلمة بهذه املنا�سبة
ق��ال فيها« :ب�سم ال��ل��ه الرحمن
الرحيم
احلمد لله رب العاملني وال�صالة
وال�سالم على �أ��ش�رف املر�سلني
نبينا حممد وعلى �آل��ه و�أ�صحابه
�أجمعني.
نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير
ال��دول��ة ل�ش�ؤون جمل�س ال��وزراء
ان�����س ال�صالح وال��ف��ري��ق خالد
املكراد �إخواين و�أبنائي منت�سبي
الإدارة العامة لالطفاء ,ال�سالم
عليكم ورحمة الله وبركاته جري ًا
على عادتنا ال�سنوية نلتقي بكم
و�أخي �سمو ويل العهد ال�شيخ نواف
الأح��م��د وال�شيخ م�شعل الأحمد
ن��ائ��ب رئ��ي�����س احل��ر���س الوطني
و�سمو ال�شيخ جابر املبارك رئي�س
جمل�س الوزراء والأخوة املرافقني
لنبادلكم التهاين ب�شهر رم�ضان
املبارك �سائلني العلي القدير �أن
يعيده على وطننا العزيز وعلى
�شعبنا ال��ك��رمي واملقيمني على
�أر�ض الوطن بوافر اخلري واليمن
والربكات ,وا�ضاف �سموه� :إخواين
و�أبنائي ان الروح الوطنية العالية

•  ...ويطلع على أحد مجسمات «اإلطفاء»

• سمو األمير يلقي كلمته

المكراد :حققنا العديد من اإلنجازات والتطلعات المتمثلة في حماية أرواح المواطنين والمقيمين
التي تت�سمون بها يف �أداء مهام
م�س�ؤوليتكم اجل�سيمة واملتمثلة
يف �إنقاذ الأرواح واملحافظة على
املمتلكات العامة واخلا�صة والتي
�أوفيتم بها بكل تفان و�إخال�ص هي
حمل التقدير والثناء ,ولقد برهنتم
م��رارا �أنكم �أهل لهذه امل�س�ؤولية
بكفاءتكم العالية يف التعامل
مع خمتلف احل��وادث اخلطرة ويف
غ�ضون �أوقات قيا�سية مما �أ�سهم يف
احلد ب�شكل كبري من الآثار املدمرة
لهذه احل���وادث ,كما اليفوتني
الإ���ش��ادة مبا قدمتموه من جهود
كبرية وم��ا �أبديتموه من تعاون
وتن�سيق تام مع خمتلف اجلهات

• سمو ولي العهد يتلقى هدية تذكارية

الر�سمية والتطوعية وت�سخريكم
لإمكانياتكم يف �سبيل التغلب
على ما واجهته البالد من �أمطار
غزيرة و�سيول يف العام املا�ضي,
وبني �صاحب ال�سمو �أن من �صميم
م�س�ؤولياتكم الت�أكد من تطبيق
مقايي�س ال�سالمة املعتمدة يف
خمتلف املن�ش�آت والتي حتتم عليكم
تكثيف جوالتكم التفقدية وب�صورة
دوري���ة وتطبيق ال��ق��ان��ون ودون
�أي ا�ستثناء على املخالفني من
االلتزام يف اال�شرتاطات املعتمدة
لتحقيق عنا�رص الوقاية وحفاظ ًا
على الأرواح واملمتلكات وا�ستغالل
هذه اجل��والت لن�رش الوعي حول

كيفية التعامل ال�صحيح مع خمتلف
احل��وادث وب�شكل خا�ص احلرائق
وتعزيز توا�صلكم املبا�رش مع
امل�ؤ�س�سات واجلهات املعنية ومبا
يحقق التعاون املن�شود ,م�شيدين
مبا ت�شهده خمتلف قطاعات الإدارة
العامة لالطفاء من تطور م�ستمر
وملحوظ وحر�ص على رفع كفاءة
منت�سبيها عرب �إ�رشاكهم يف العديد
من الدورات التخ�ص�صية والتمارين
العملية ومن �سعي د�ؤوب للتزود
باملعدات والأجهزة احلديثة و�أن
نهنئكم با�ستالم الإدارة العامة
لالطفاء م�ؤخرا الدفعة الأولى من
زوارق الإط��ف��اء البحري للتدخل

ال�رسيع والتي تعد الأح��دث على
م�ستوى العامل.
وختام ًا نت�رضع �إلى املولى تعالى
�أن يوفق اجلميع لكل ما فيه خري
وخ��دم��ة وطننا ال��ع��زي��ز ورفعة
�ش�أنه.
ومن جانبه �ألقى مدير عام االدارة
العامة لالطفاء خالد املكراد كلمة
بهذه املنا�سبة ق��ال فيها� :سمو
ال�شيخ �صباح الأحمد القائد الأعلى
للقوات امل�سلحة� ,سمو ال�شيخ
نواف الأحمد ويل العهد  ,ال�شيخ
م�شعل الأحمد نائب رئي�س احلر�س
ال��وط��ن��ي� ,سمو ال�شيخ جابر
امل��ب��ارك رئي�س جمل�س ال��وزراء

نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير
ال��دول��ة ل�ش�ؤون جمل�س ال��وزراء
ان�س ال�صالح ال�ضيوف الكرام
�صاحب ال�سمو بالإنابة عن نائب
رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدولة
ل�ش�ؤون جمل�س ال���وزراء وجميع
منت�سبي الإدارة العامة للإطفاء
وب��الإ���ص��ال��ة ع��ن نف�سي نرحب
بزيارتكم امليمونة بهذا ال�شهر
الكرمي ومبعيتكم �سمو ويل العهد
الأم�ين و�صحبكم الكرام ,ونتقدم
لكم ب�أحر التهاين والتربيكات
بحلول �شهر رم�ضان املبارك �أعاده
الله على وطننا الغايل وعليكم
بال�صحة والعافية و�أدامكم ذخر ًا

• جانب من استعراض آليات اإلدارة العامة لإلطفاء

لنا و�أمري ًا لنه�ضتنا وقائدا للعمل
الإن�ساين ,م�شري ًا �إلى ان الإدارة
العامة لالطفاء بف�ضل من الله عز
وجل وتوجيهاتكم ال�سامية وبدعم
احلكومة الر�شيدة حققت العديد
من الإجن���ازات والتطلعات التي
حتمل يف طياتها اهدافنا النبيلة
والإن�����س��ان��ي��ة املتمثلة بحماية
الأرواح واملمتلكات وفق منطلقات
ا�سرتاتيجية تعلوها حماية �أرواح
املواطنني واملقيمني على هذه
الأر���ض الطيبة وحماية ووقاية
اقت�صاد الدولة و�أن ما قامت به
الإدارة العامة لالطفاء من تعامل مع
حالة الطوارئ خالل مو�سم الأمطار
العام املا�ضي والتعاون الذي مت
بني اجلهات الع�سكرية واملدنية
بالدولة خري دليل على اننا من�ضي
يف الطريق ال�صحيح بتطبيق اخلطط
اخلا�صة بالتعامل مع الكوارث
والأزمات بكل كفاءة واقتدار بكوادر
ب�رشية مدربة و�آل��ي��ات ومعدات
متطورة وخطط واجراءات معتمدة
وبني املكراد انه ولعل التمرين
ال�سنوي «�شامل» ال��ذي تت�رشف
الإدارة العامة لالطفاء ب�إقامته
للعام اخلام�س على التوايل على
م�ستوى الدولة وال��ذي �أقيم هذا
العام برعاية وح�ضور كرمي من
�سمو رئي�س جمل�س الوزراء ال�شيخ
ج��اب��ر امل��ب��ارك ومب�����ش��ارك��ة 30
جهة حكومية وال���ذي مت خالله
اعتماد اخلطة الوطنية للتعامل
مع الأزم��ات والكوارث وب�إ�رشاف
وح�ضور ومراقبة منظمات دولية
متخ�ص�صة يعك�س االهتمام والدعم
املطلوب ال��ذي حتظى به الإدارة
العامة ل�ل�إط��ف��اء وب��اق��ي جهات
الدولة لت�أهيل وجتهيز كوادرها
الب�رشية للتعامل م��ع الكوارث
والأزمات.

