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قوة الواجب في الحرس الوطني أنهت عمليات تأمين 
القمة الخليجية بنجاح وعادت لمعسكر الصمود

»المعلمين«: لوزارات ومؤسسات التربية والتعليم دورها 
ومسؤولياتها في النهوض واالرتقاء بالمجال التعليمي

انهت »ق����وة الواجب« التي 
الوطني  ش����اركت من احلرس 
القمة لدول  في تأمني مؤمت����ر 
التعاون لدول اخلليج  مجلس 
العربية متركزها وانتشارها في 
مقار انعقاد القمة وأماكن اقامة 
الوفود وعادت الى اماكنها في 
معسكر الصمود، حيث كان في 
اس����تقبال القوة لدى وصولها 
ركن عملي����ات وتدريب قيادة 
الشؤون العسكرية العقيد الركن 
خالد الرقوة وع����دد من القادة 

والضباط.
واش����اد العقيد الركن خالد 
ال����ذي ظهرت  ب����األداء  الرقوة 
عليه »قوة الواجب« بقيادة آمر 
كتائب التعزيز والقوة اخلاصة 
العقيد الركن خالد شبيب راكان 
والتزام جميع املش����اركني في 
عملية التأمني من قادة وضباط 
وأفراد في التعليمات االنضباطية 
الوفود  املتمي����ز مع  والتعامل 

املشاركة وفقا لتوجيهات القيادة 
الكرمية للحرس الوطني ممثلة 
الوطني  بسمو رئيس احلرس 
الش����يخ س����الم العلي ونائب 
رئيس احلرس الوطني الشيخ 
مشعل األحمد ووكيل احلرس 
الوطن����ي الل����واء ناصر الدعي 

الذي يعكس الصورة  بالشكل 
احلضارية املش����رفة للكويت 
الى  الوطني، مشيرا  واحلرس 
ان القوات لبت ن����داء الواجب 
وقامت بتنفيذ املهام املكلفة بها 
على اكمل وجه واظهرت كفاءتها 
في تأمني املقار والنقاط احملددة 

لها وساهمت بفاعلية في اخراج 
القم����ة على الوجه االمثل الذي 
يليق بالسمعة واملكانة الرفيعة 
للكويت في ظل القيادة الرشيدة 
لصاحب الس����مو االمير القائد 
االعلى للقوات املسلحة وسمو 

ولي عهده األمني.

ثمنت جمعية املعلمني بكل التقدير واالعتزاز ما 
س����اد اعمال القمة اخلليجي����ة الثالثني لدول مجلس 
التعاون اخلليجي من اجواء اخوية صادقة، ومن مساع 
حثيثة لتعزيز مجاالت التعاون والتشاور في مختلف 
املجاالت وعلى جميع االصعدة من اجل حتقيق االهداف 
املرجوة، ومن اجل مواجه����ة كل التحديات وجتاوز 
كل الصعوب����ات واملنعطف����ات. وذكرت اجلمعية في 
بيان لها ان القمة اخلليجية التي استضافتها الكويت 
حققت اهدافها املرجوة من خالل ما ملسه اجلميع من 
رغبات صادقة لدى اصحاب اجلاللة والسمو من ملوك 
وامراء ورؤس����اء في تعزيز وحدة الصف اخلليجي 
وفي التمس����ك باملبادئ واملثل والقيم التي قام عليها 
مجلس التعاون وما يجمع دول اخلليج العربية من 

عالقات وروابط تاريخية ومن مصير مشترك. واكدت اجلمعية في بيانها 
ان الكلمة التي وجهها صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد خالل 
بدء انعقاد املؤمتر كانت كفيلة بالتعبير عن مشاعر وتطلعات كل ابناء 
دول مجل����س التعاون من اجل تعزيز وح����دة الصف وتطوير منظومة 
التعاون وحتقيق املزيد من املكاس����ب واالجنازات، وقد عزز ذلك ما جاء 
في اعالن الكوي����ت عن الدورة الثالثني الذي ت����اله االمني العام ملجلس 
التعاون في اجللس����ة اخلتامية عبدالرحمن العطية، والذي طالبت فيه 
ضرورة اس����تكمال اخلطوات واجلهود املش����تركة التي قطعتها مسيرة 
العمل اخلليجي املشترك من خالل االهتمام بدعم قطاع التعليم في دول 

املجلس، وتوحيد اجلهود نحو تعزيز مسيرة التعليم 
ورفع مستوى وكفاءة املؤسسات التعليمية القادرة 
على مواكبة حتديات العصر من خالل املوافقة على 
انشاء هيئة اقليمية لالعتماد االكادميي واجلودة تهدف 
الى وضع املعايير املناس����بة لالعتماد االكادميي في 
دول املجلس، كما تقوم بالدور املنوط بها في تقييم 
اجلامعات والبرامج اجلامعية القائمة ومس����اعدتها 
على احلصول على االعتم����اد االكادميي واالعتراف 
الدولي، الى جانب رفع مستوى العنصر البشري في 
املؤسسة االكادميية. وجددت جمعية املعلمني في ختام 
بيانها ثقتها الكبيرة بتحقيق املزيد من املكتس����بات 
واالجنازات وفقا ملا جاء في توصيات القمة وما دار 
في جلس����اتها، مؤكدة في الوقت نفس����ه على الدور 
الكبير واملسؤوليات اجلسام لكل وزارات التربية والتعليم واملؤسسات 
واجلهات التربوية والتعليمية في دول مجلس التعاون من اجل حتقيق 
املزيد من االجنازات واملكتسبات والتطلعات واآلمال املرجوة في تعزيز 
وحدة الصف واملصير املش����ترك، وفي ان متارس دورها ومسؤولياتها 
في توس����يع مجاالت التعاون والتشاور وتبادل اخلبرات والتجارب من 
اجل املساهمة املشتركة في تطوير العملية التربوية والتعليمية، وفي 
العمل على االرتقاء بامكانات وقدرات املعلمني وميادين التعليم والدراسة 
وفي حتقيق النهضة التربوية والتعليمية وفقا لآلمال والتطلعات ومبا 

يتوافق مع املعطيات واملستجدات احلالية واآلفاق املستقبلية.

عايض السيلي

شمالن الرومي

قوة الواجب انهت عمليات تأمني القمة

الرومي: االستقرار اإلقليمي لعب دورًا مهمًا في تطوير مسيرة دول »التعاون«
مس����قط � كونا: أكد سفيرنا املعتمد 
لدى سلطنة عمان شمالن الرومي عمق 
العالقات بني السلطنة والكويت، منوها 
باالجنازات الكبيرة املتعددة التي حتققت 
بالسلطنة خالل السنوات املاضية حتت 

قيادة سلطان عمان قابوس بن سعيد.
وقال الشمالن في حديث مع جريدة 
»عمان« مبناسبة قمة مجلس التع�اون 
ال����� 30 ان للعالقات املتميزة التي تربط 
بني الس����لطان قابوس وصاحب السمو 
االمير الشيخ صباح األحمد األثر الكبير 
في تعميق العالقات الثنائية بني البلدين، 
مؤكدا ان الزيارات املتبادلة انعكست إيجابا 

على الروابط األخوي����ة وأثمرت توافقا 
حول العدي����د من القضايا ذات االهتمام 
املش����ترك. واضاف ان مواقف السلطنة 
الداعم����ة للكويت أدت الى متتني أواصر 
الترابط والتآخي بني البلدين والشعبني. 
وحول مسيرة مجلس التعاون اخلليجي 
قال ان مجلس التعاون اخلليجي أصبح 
مثاال يحتذى به ف����ي املنطقة من خالل 
األهداف واالجنازات التي حتققت خالل 
السنوات القليلة املاضية وباملقارنة مع 
الكيانات السياسية األخرى يعتبر مجلس 
التعاون من أجن����ح املجالس اإلقليمية. 
واشار الى ان مجلس التعاون اخلليجي 

استطاع خالل فترة قصيرة حتقيق الكثير 
من االجنازات املختلفة التي بدأت تؤتي 
ثمارها من خالل التكامل االقتصادي بني 
دول مجلس التعاون الذي يسير بخطى 
متسارعة، فضال عن التشاور السياسي 
املستمر بني دوله مبا ينعكس في وحدة 
املوقف اخلليجي جتاه الكثير من القضايا 
اإلقليمية والدولية. كما أشار الى التعاون 
االقتصادي والتجارة البينية بني الدول 
اخلليجية إضافة الى االتفاقيات املوقعة 
بينها وبني االحتاد األوروبي فضال عن 
مفاوض����ات االنضمام ملنظم����ة التجارة 
العاملية التي قطعت أشواطا مهمة ومشروع 

إطالق العملة اخلليجية املوحدة. وأوضح 
انه في اجلانب السياس����ي يبرز املوقف 
املوحد لدول مجلس التعاون جتاه الكثير 
من القضايا اإلقليمية وتأتي في مقدمتها 
األوضاع في العراق وفلسطني ولبنان. 
وحول املشاريع اخلليجية املشتركة قال 
الشمالن »ندعم بشكل كبير هذه املشاريع 
التنموية واالقتصادية التي تساعد في 
دفع عجلة التنمية بدول مجلس التعاون 
اخلليجي مب����ا ينعكس رفاهية وتطورا 
ومنوا في حياة املواطن اخلليجي الذي 
بدأ يتلمس هذا الواقع وينظر بعني الرضا 
الى ما حتقق خصوصا مع اكتمال مشاريع 

الربط الكهربائي بني دول املجلس والتطلع 
الى حتقيق مش����روع السكة احلديد في 
القري����ب العاجل ودول اخلليج لن تقف 
عن����د هذا احلد بل تتطلع الى الكثير من 
املش����اريع املس����تقبلية«. وحول تقدمي 
مشروعات إستراتيجية بني دول املجلس 
بالش����كل املطلوب قال ان هناك امللفات 
االقتصادية واملالية واالجتماعية، إضافة 
الى امللفات السياسية التي البد أن تكون 
لها أس����س صلبة لالنطالق مبعاجلتها 
ووضع اس����تراتيجية واضحة لها وهذا 
ما عملت ألجل����ه دول مجلس التعاون 
اخلليجي منذ تأسيسه واآلن بدأت مرحلة 

قطف ثمار هذا املجهود الكبير الذي بذل 
على مدى الس����نوات املاضية إذ ان دول 
املجلس تسير بخطى ثابتة ومتأنية وفق 

املعطيات واألولويات املتاحة.
وأكد انه ال ميكن أن يكون هناك ازدهار 
وتقدم ما لم يكن األمن مس����تتبا فاألمن 
والنمو االقتص����ادي متالزمان، مضيفا 
ان االس����تقرار اإلقليمي لعب دورا مهما 
في تطوير مسيرة دول مجلس التعاون 
اخلليجي. وقال ان دول مجلس التعاون 
اخلليجي جنحت في مواجهة التحديات 
املتمثلة في مواجهة اإلرهاب، فضال عن 

احلروب التي عاشتها املنطقة.


