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الطلبة الضباط احتلوا األهداف بعد هجوم مدّبر
وأثبتوا قدراتهم القيادية ومهاراتهم الميدانية

األمير سلمان تمنى للشيخ سالم العلي الصحة 
والعافية واستكمال دوره في تقدم وازدهار الكويت

استخدام الطاولة الرملية

الشيخ حمد جابر العلي خالل لقائه أمير منطقة الرياض األمير سلمان بن عبدالعزيز 

الشيخ مشعل األحمد يتوسط منتسبي مكتبه

تفقد رئي���س األركان العامة 
للجيش الفريق الركن أحمد اخلالد 
النهائي لدفعة  مترين املشروع 
الطلبة الضب���اط اجلامعيني 14 
ودفعة الطلبة الضباط 37 والذي 
أقيم في املعسكر اخلارجي لكلية 
العسكرية. وكان  علي الصباح 
في استقباله لدى وصوله موقع 
التمرين مدير كلية علي الصباح 
العسكرية وضباط  الكلية، حيث 
استمع واحلضور إلى إجناز حول 
مراحل ومجريات املشروع النهائي 
للطلبة الضباط والذي اشتمل 
عل���ى عملية الدف���اع والهجوم 
املعاكس واحتالل الهدف واعادة 
التنظيم، وذلك لقياس قدراتهم 
القيادية في ظ���روف العمليات 
امليدانية  احلربي���ة وامله���ارات 
املختلفة. بعدها قامت مجموعة 
قيادة التمرين من الطلبة الضباط 

الرياض � كونا: التقى سفيرنا 
لدى اململكة العربية السعودية 
الشيخ حمد جابر العلي امس أمير 
منطقة الرياض االمير س����لمان 
بن عبدالعزيز آل سعود. وقال 
الش����يخ حمد جابر العلي عقب 
اللقاء انه نقل لألمير س����لمان 
حتيات صاحب الس����مو األمير 
الشيخ صباح االحمد وسمو ولي 
العهد الشيخ نواف االحمد وسمو 
رئيس احلرس الوطني الشيخ 
سالم العلي وسمو رئيس مجلس 

الوزراء الشيخ ناصر احملمد.
ان االمير س����لمان  واضاف 
أعرب خالل اللقاء عن سعادته 
بعودة س����مو رئي����س احلرس 
الوطني الش����يخ س����الم العلي 
مشافى معافى الى وطنه واهله 
ليواصل مسيرة العطاء والعمل 
من أجل دولة الكويت وشعبها 
الكرمي. ونقل الشيخ حمد جابر 
العلي عن االمير سلمان متنياته 

بتمثيل األدوار القيادية للمشروع 
التي  الرملية  الطاولة  مستخدمني 
متثل مس���ح عمليات املعركة. بدأ 
التمري���ن بعملي���ة هج���وم مدبر 

واحتالل الهدف، طبق فيها الطلبة 
الضباط املشاركون ما تعلموه خالل 
دراستهم في الكلية إلى واقع عملي 

ملراحل القتال املختلفة.

لسمو الشيخ سالم العلي بالصحة 
والعافية والعمر املديد ليستكمل 
دوره من أجل رفعة وتقدم وازدهار 

دولة الكويت.
واوضح الشيخ حمد جابر العلي 
ان اللقاء تط����رق ايضا الى بحث 
العالقات العميقة األخوية املتأصلة 
الشقيقني  البلدين والشعبني  بني 

وسبل تعزيزها وتطويرها.
ورافق الشيخ حمد جابر العلي 
خالل زيارته لألمير س����لمان بن 
عبدالعزي����ز آل س����عود كل م����ن 
الكويت  املستش����ار في س����فارة 
باململكة العربية السعودية ذياب 
الرشيدي والسكرتير االول عادل 

الغنيمان.

خالل لقائه سفيرنا في الرياض حمد جابر العلي 

استقبل س���مو رئيس احلرس الوطني الشيخ سالم العلي امس 
عضو مجلس امناء جائزة سمو الش���يخ سالم العلي للمعلوماتية 

صالح العسعوسي ومدير اجلائزة د.خليل ابل.
وجاء في بيان صحافي ان العسعوسي وابل نقال لسموه حتيات 
وتهنئة جميع العاملني واملتطوعني بعودته الى ارض الوطن س���املا 
معافى، داعني اهلل ع���ز وجل ان ميده بالصحة والعافية وان يدميه 
ذخرا للكويت. وان س���موه اش���اد بجهود العاملني واملتطوعني في 
اجلائزة وش���كر لهم ما يقومون به من دور البراز الوجه احلضاري 
للكويت، موضحا انه ملس ذلك من خالل متابعته املستمرة للجائزة 

والعمالها.
ونقل البيان عن سموه استمراره في دعم اجلائزة حتى تتمكن من 
القيام بدورها في التنمية املعلوماتية في الكويت والوطن العربي.

سموه التقى العسعوسي وأبل

سالم العلي يشيد بجهود العاملين 
والمتطوعين في جائزة المعلوماتية

مشعل األحمد: تهنئة األمير للحرس الوطني 
بفوزه بجائزة جابر للجودة نبراس ُيهتدى به

استقبل نائب رئيس احلرس الوطني الشيخ مشعل 
األحمد قادة وضباط وضباط صف وأفراد مكتبه صباح 
اول من امس. واعرب نائب رئيس احلرس الوطني عن 
بالغ سعادته مبناسبة متاثل اخيه سمو رئيس احلرس 
الوطني الشيخ سالم العلي � حفظه اهلل � للشفاء، وعود 
سموه احلميد الى ارض الوطن ساملا معافى بعد رحلة 
العالج خارج البالد، والتي تكللت بفضل اهلل تعالى ومّنه 

بالنجاح، وهنأ منتسبي مكتبه وجميع منتسبي احلرس 
الوطني والشعب الكويتي بهذه املناسبة.

كما هنأ منتسبي مكتبه بفوزهم بجائزة جابر للجودة 
في دورتها الثانية 2009، وذلك على مس���توى الهيئات 
احلكومية املستقلة، معربا عن سعادته بهذا الفوز املشرف 
الذي جاء ثمرة لالهتم���ام باجلانب االداري واملهني في 
العمل، والسعي الى تطوير املوارد البشرية، مشددا على 

ضرورة االستمرار في التطوير وعدم التوقف عند حد ما، 
واالستفادة من املقترحات التي من شأنها تطوير العمل. 
وأشار نائب رئيس احلرس الوطني الى تهنئة صاحب 
السمو األمير القائد األعلى للقوات املسلحة بفوز املكتب 
بجائزة جابر للجودة، وأوضح ان هذه التهنئة نبراس 
يهتدى به لبذل املزيد من اجلهد الصادق والعطاء املتواصل، 

والسعي الدؤوب لتطوير العمل واالرتقاء به.

سمو الشيخ سالم العلي مستقبال د.خليل أبل وصالح العسعوسي


