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الحمود يجدد دعم الكويت للقضية الفلسطينية

جدد سفيرنا لدى األردن الشيخ فيصل احلمود 
التأكي���د عل���ى موقف الكوي���ت الداع���م للقضية 

الفلسطينية.
ونقلت صحيفة »الغ���د« األردنية الصادرة عن 
الشيخ فيصل احلمود في تصريح صحافي مبناسبة 
اليوم العاملي للتضامن مع الشعب الفلسطيني ان 
الكويت كانت على الدوام وستبقى الى جانب الشعب 

الفلسطيني في نضاله العادل الستعادة حقه في اقامة 
دولته املستقلة وتقرير مصيره. وقال ان الكويت 
تتابع بقلق اعمال االس���تيطان ومصادرة االراضي 
في الضفة الغربية. وشدد على ان مد يد العون الى 
الشعب الفلس���طيني الشقيق من ثوابت السياسة 
الكويتية، مشيرا الى العالقة التاريخية واخلاصة 

التي تربط الشعبني الكويتي والفلسطيني.

السورجون فليكس اكوستا يتحدث إلى أحد اجلنود الكويتيني الذي يحمي مدخال جلزيرة بوبيان في 21 نوفمبر

شهادة تقدير ألحد املتخرجني

جانب من الدورة

لقطة تذكارية للمشاركني في الدورة التأسيسية األولى اخلاصة مبدربي احلرس الوطني

اجلنود يقومون بعمليات إنزال ساملة إلى جزيرة غير آهلة بالسكان في 20 نوفمبر 

دبابات مع فريق إنزال عسكري من الفرقة 11 من البحرية وحتضيرات ملعركة كبرى في اجتاه جزيرة غير مأهولة بالسكان

تدريبات ناجحة بين مشاة البحرية األميركية والقوات الخاصة في بوبيان

تلبي����ة لدعوة م����ن احلكومة 
البحارة  الكويتية، أمت عدد م����ن 
ومش����اة البحرية م����ن الوحدة 11 
من وحدة املش����اة االس����تطالعية 
في البحري����ة االميركية تدريبات 
ناجحة مش����تركة م����ع فرقة من 
البحري����ة الكويتية التابعة للواء 
25 في الوحدات اخلاصة في جزيرة 

بوبيان غير املأهولة.
وفي تعليق له على التدريبات 
املشتركة، قال ضابط العمليات في 
الوحدة 11 املقدم روبرت رايس: »لقد 
كنا مسرورين جدا ملشاركتنا في 
تدريبات ثنائية مشتركة مع عدد من 
اجلنود في اللواء 25 في الوحدات 
اخلاصة من البحرية الكويتية ذوي 
العالي����ة، ولقد أعجبنا  الكفاءات 
األداء لديهم ومقدرتهم  مبستوى 
على التعامل مع املعدات وشعور 
احلماس الكبير للمشاركة في هذه 
التدريبات«، وأضاف: »لقد كانت هذه 
التدريبات فرصة لنا لبناء عالقات 
مع شركائنا في املنطقة ولتعزيز 

مع نظيرتها في الواليات املتحدة 
االميركية وقد شملت مجموعة من 
التدريبات على املركبات البرمائية 
باالضافة الى تدريبات الحقة اخرى، 
اثناء التدريب����ات قامت مجموعة 

التزامنا املشترك بتوفير األمن في 
املنطقة«. هذه التدريبات املشتركة 
في قوى البحري����ة تأتي تعزيزا 
للعالقات املش����تركة التي تتمتع 
بها القوة العس����كرية في الكويت 

من الوح����دات اخلاصة الكويتية 
بالتدريب املش����ترك مع افراد من 
وحدة املش����اة البحرية االميركية 
بإجراء عمليات عسكرية على منت 
قوارب صغيرة والتمرن على زيادة 

مستوى الكفاءة في مهارات مشاة 
البحرية العس����كرية، فيما قامت 
مجموعة اخرى من وحدة املشاة 
البحرية بالتدريب  االستطالعية 
على عمليات الهبوط على الشواطئ 
وبناء مواقع للتدريب. وعن اختيار 
موقع التدريبات قال ضابط العمليات 
املقدم رايس: »جزيرة بوبيان كانت 
املناس����ب جدا لنا لتنفيذ  املوقع 
عمليات الهبوط من الس����فن الى 
الشواطئ واستطعنا خالل التدريب 
القيام بعمليات هجوم افتراضية 
برمائي����ة«. البحارة واجلنود في 
مش����اة البحرية االميركية الذين 
ش����اركوا في هذه التدريبات أتوا 
الى الش����واطئ عل����ى منت قوارب 
برمائية، وناقلت����ني للجنود هما 
يو اس اس كليفالند ويو اس اس 
راشمور اللتان غادرتا مرفأ مدينة 
سان دييغو في كاليفورنيا في 18 
سبتمبر املاضي لقيام بعمليات في 
غرب احمليط الهادي وفي منطقة 

الشرق األوسط.

ضابط العمليات في الوحدة 11 المقدم روبرت رايس: أعجبنا بمستوى األداء لدى القوات الخاصة ومقدرتهم على التعامل مع المعدات وحماسهم الكبير للمشاركة في التدريبات

تخريج الدورة التأسيسية األولى
الخاصة بمدربي الحرس الوطني

بحضور قائد التعليم العسكري بالتكليف باحلرس الوطني 
العقيد الركن خالد س���عود عايد مت االحتفال بتخريج الدورة 
التأسيس���ية األولى اخلاصة مبدربي احل���رس الوطني والتي 
نظمتها مدرس���ة تدريب ضباط الص���ف واألفراد بالتعاون مع 
شركة M.P.R.I األميركية، بتخطيط وتنسيق مديرية العمليات 

واخلطط.
وقد اس���تمرت الدورة 8 أسابيع واش���تملت على األساليب 
احلديثة في التدريب على األسلحة واملناهج اجلديدة في أساليب 
التعليم والطرق املتطورة في الرماية ومهارة امليدان واإلسعافات 

األولية واللياقة البدنية.
ه���ذا وقد هنأ العقي���د الركن خالد س���عود خريجي الدورة 
وحثهم على بذل املزيد من اجلهد والعطاء للنهوض باملستوى 
ورفع الكفاءة بتوجيهات قيادة احلرس الوطني ممثلة برئيس 
احلرس الوطني سمو الشيخ سالم العلي ونائب رئيس احلرس 
الوطني الشيخ مش���عل األحمد ووكيل احلرس الوطني اللواء 

ناصر الدعي.
حضر احلفل ركن أول خطط وجاهزية قتالية املقدم الركن 
نافع عس���اف عن مديرية العمليات واخلطط وعدد من ضباط 

احلرس الوطني.

M.P.R.I نظمتها مدرسة تدريب ضباط الصف بالتعاون مع


