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عبدالعزيز وليد املؤنس عبدالعزيز نواف الفضلي عبدالعزيز عبداهلل القناعي عبدالعزيز شجاء العدواني عبدالعزيز سعود ابوخوصة عبدالعزيز حسني مطر عبدالعزيز احمد الكندري عبدالرحمن غامن العنزي عبدالرحمن طالل العرادة عبدالرحمن جمال بن ضنيف عادل خالد املطيري

طالل عبداهلل العوضي طالل رجا مرزوق طارق سعود املهلهل ضاري محمد الشمري ضاري فهد حمادي شبيب سالم العجمي سلمان علي الغدير سلطان مبارك الهاجري سلطان عبداهلل احلربي سعود فراج السبيعي سعود خالد العجمي

سعود ابراهيم احملطب سعد ناهض العجمي سعد فهد السعيدي سعد عبداهلل العدواني سطام هزاع السعيدي سالم محمد مزخر سالم دغش العجمي راكان مبارك العجمي راشد غامن الهاجري راشد عادل الكندري خليفة عبداهلل النعيمي

خالد فالح العجمي خالد عبداهلل الغنام خالد جديع الديحاني حمود سالم العازمي حمزة يونس البطوش حمد مسحل العتيبي حمد محمد العجمي حمد عيد العجمي حمد سعد املشوط حسني عبداهلل مال اهلل حذيفة محمد فريحات

عادل عبداهلل اجللوي

سعود حمود العازمي

خالد فهيد املطيري

جمال مطلق العبيدي جراح مبارك اخلشاب جاسم اسامة القصار ثامر احمد العسعوسي بدر ناصر كرم بدر ناصر الفودري اوسل سهيل العيدان اكرم نايف الزبون احمد يوسف حيدر احمد يعقوب الدريس احمد محمد العتيبي احمد محمد شافي محمد

احمد كامل الشمري احمد عبداهلل احلساوي احمد سعد مرزوق احمد حمد املزرم إبراهيم محمد الفيلكاوي مشعل علي العنزي مشعل رياض الفرحان محمد مصطفى الشهاب محمد احمد مندني مبارك حامد املسلم فهد عبدالعزيز فرحان فهد حمود الشمري

فراس محمد اخلالدي علي عبدالرحمن العلي علي خالد الرشود علي ابراهيم  البحروه عبدالهادي جاسم العبدالهادي عبدالعزيز محمد الكندري صالح احمد احلسن صالح عبداحلميد الصالح خالد محمود محمدبدر ناصر املطيري بدر فقعان العازمي أحمد محمد العتيبي

عبداهلل جاراهلل احلسيني

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد محييا مستقبليه ويرافقه سمو ولي العهد والشيخ جابر العبداهلل وجاسم اخلرافي والشيخ جابر املبارك

الدفعة الـ 14 من الطلبة الجامعيين والدفعة الـ 37 من الطلبة الضباط

صاحب السمو حضر حفل تخريج الطلبة الضباط في كلية علي الصباح العسكرية
من أجواء حفل التخرج

ش����عر اللواء أحمد الرحماني بإعياء شديد أثناء إلقاء 
كلمته بحفل التخرج، ما اس����تدعى نقله لعيادة الكلية وقد 

اطمأن صاحب السمو األمير على صحته.
أشرف رئيس األركان العامة للجيش الفريق الركن الشيخ 
احمد اخلالد بنفس��ه على اصطفاف كبار الضباط الس��تقبال 

صاحب السمو.
دفعة الطلبة اجلامعي����ن 14 وعددهم 19، حصل على 
تقدير امتياز عدد 5 طالب ضباط وحصل على تقدير جيد 
جدا 14 طالبا ضابطا واملستوى العام لالختبارات %89.11.

دفعة الطلب��ة 37 وعددهم 153، عدد الطلبة الناجحني 146 
وعدد الطلبة الراس��بني ولهم حق دخول الدور الثاني 7 طالب 

ضباط.
كان من ضمن الدفع����ة: 23 طالبا ضابطا من احلرس 
الوطني، 8 طالب ضباط من مملكة البحرين الشقيقة، طالب 
ضابط واحد من دولة قطر الش����قيقة، 11 طالبا ضابطا من 

اململكة األردنية الهاشمية الشقيقة.

عبدالهادي العجمي
تفضل صاحب الس���مو االمير 
الشيخ صباح االحمد القائد االعلى 
للقوات املس���لحة فشمل برعايته 
وحض���وره صب���اح ام���س حفل 
تخريج الدفعة الرابعة عشرة من 
الطلبة اجلامعين والدفعة السابعة 
والثالثن من الطلبة الضباط وذلك 

بكلية علي الصباح العسكرية.
ووصل موكب سموه الى مكان 
احلفل الساعة العاشرة والنصف من 
صباح امس حيث استقبل باحلفاوة 
والترحيب من النائب االول لرئيس 
مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ 
جابر املبارك ورئيس االركان العامة 
للجيش الفريق الركن الشيخ احمد 
اخلال���د ومدير كلية علي الصباح 
العسكرية واعضاء مجلس الدفاع 
العسكري وشهد حفل التخرج سمو 
ولي العهد الش���يخ نواف االحمد 
وكبار الشيوخ ونائب رئيس احلرس 

الوطني الشيخ مشعل االحمد وسمو 
رئي���س مجلس الوزراء الش���يخ 
ناصر احملمد وعدد من الش���يوخ 
وكبار املس���ؤولن بالدولة وجمع 
غفير من اهالي الطلبة اخلريجن 

واملواطنن.
وبدأ احلفل بالسالم الوطني ثم 
قام الطالب الضابط احمد الكندري 
بتالوة ما تيس���ر من آيات الذكر 
الكرمي بعدها القى مدير كلية علي 
الصباح العس���كرية اللواء الركن 
احم���د الرحمان���ي كلم���ة الكلية 
رحب فيها بصاحب السمو االمير 
الك���رمي ومعربا عن  وباحلضور 
امتنان ابنائه الطلبة الضباط في 
الكلية وسعادتهم بالرعاية السامية 

لسموه لهذا احلفل وقال:
انه لشرف عظيم نترقبه كل عام 
بفخر واعتزاز، لنحظى باملشاركة 
الكرمية والرعاية االبوية السامية 
الميرن���ا املفدى وقائدن���ا االعلى، 

لتخريج كوكبة اخرى ودفعة جديدة 
من كلية علي الصباح العسكرية، 
التضحية  ال���ى مواك���ب  لتنضم 
والعطاء والتفان���ي والفداء، التي 
يحفل بها الوطن ويعتز بها جيشنا 
الباسل وانه من االيام التي تزهو 
به���ا الكويت وتفخ���ر، واي فخر 
ابهى واجم���ل واكبر من االحتفال 
بثلة تتشرف بعرض ارواحها فداء 

للوطن.
وتابع ان كان امر اهلل )وأعدوا 
لهم ما اس���تطعتم م���ن قوة ومن 
رباط اخليل ترهبون به عدو اهلل 
وعدوكم(.. فإن ابناءكم اخلريجن 
يعتبرون انفس���هم من عدة القوة 
التي تزخر بها الكويت، ويضعون 
انفسهم وارواحهم حتت امرة وطنهم 
وقائدهم االعلى، انه يوم نفخر فيه 
بشباب يانع مدرب ومؤهل، مؤمن 
باهلل، ومفع���م باحليوية والقوة 

والوالء وحب الوطن.

االعلى وكلماته االبوية املضيئة، 
وتلمس���وا فيها املعاني السامية، 
النبيلة، وحافظوا على  والغايات 
هممكم العالية ونفوس���كم االبية 
وضمائرك���م احلي���ة، وانهلوا من 
العلوم واملعارف ما اس���تطعتم، 
وكونوا قدوات في املواطنة الصاحلة، 
وفي الضبط والربط التزاما وخلقا 
وسلوكا وعمال، وتذكروا قسمكم 
امام اهلل واالمير وانه لقس���م لو 
تعلمون عظيم، واس���أل اهلل لكم 

التوفيق والسداد.
بعد ذلك مت االستئذان من صاحب 
السمو االمير ببدء مراسم التخرج 

من قبل آمر طابور العرض.
ثم تفضل صاحب السمو االمير 
الش���يخ صباح االحم���د بتوزيع 
اجلوائ���ز عل���ى الطلب���ة االوائل 
واملتفوقن من كلية علي الصباح 

العسكرية.
ثم قام كبي���ر املعلمن بقراءة 

وزاد الرحمان���ي: ام���ا ابنائي 
اخلريجون فاقول لهم، ان الوطن 
امانة في اعناقن���ا، وان له علينا 
حقوقا واجبة االداء، فكما ان التفريط 
بها خطيئة، والتهاون فيها نقيصة، 
فإن احلفاظ عليها فضيلة، واالميان 
بها مكرمة، والتفاني في ادائها عزة 
ورجولة، كما اذكرهم بأننا ندافع عن 
وطن وشعب ونظام وكيان عمره 
مئات السنن، واننا مسؤولون امام 
اهلل عن تسليمه لالجيال الالحقة 
كما تسلمناه من االجيال السابقة 
آمنا ومستقرا ومتماسكا ومتضامنا 
ومتحابا، فهو ارث ال تعادله قيمة 
او ثم���ن، انه وجودن���ا وكرامتنا 
وحياتن���ا وهويتنا، فبالكثير من 
التضحيات بقي ش���امخا وسيدا 
وعزيزا، وبتضحياتكم وتفانيكم 
واخالصكم سوف يكون هكذا دائما 

بإذن اهلل.
وأضاف: التزموا توجيهات قائدنا 

املراس���يم االميرية بتولي الطلبة 
الضباط رتبهم اجلديدة بعدها قام 
طلب���ة الدفعتن 38  - 39 بتقدمي 
العرض الصامت والذي شمل عرضا 
للمهارات العسكرية املختلفة عقبها 
قام الطلب���ة الضباط اخلريجون 
بدخول س���احة الكلية حيث قام 
املقدم  الطلبة الضباط  آمر سرايا 
الركن عامر خليفة الشمري بتالوة 
اليمن القانونية للتخرج ومن ثم 
االستئذان بانتهاء طابور العرض 
العسكري وعزف السالم الوطني 

ايذانا بانتهاء احلفل.
بعدها قام سموه بالتوجه الى 
القاعة االميرية حيث قام ضباط 
الكلية بالسالم على سموه كما مت 
تقدمي هدية تذكارية لسموه بهذه 

املناسبة.
وقد غادر س���موه مكان احلفل 
مبثل م���ا اس���تقبل م���ن حفاوة 

وتقدير.

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد والشيخ جابر العبداهلل والرئيس جاسم اخلرافي والشيخ مشعل األحمد وسمو الشيخ ناصر احملمد وكبار الشيوخ خالل حفل التخرج
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يوسف نايف الديحاني يوسف مجيد القطان يوسف بديع الرقم يعقوب يوسف األنصاري يسار هاشم النجادا يحيى يوسف الربيع وليد خالد البريكي نواف نايف العتيبي نواف محمد العنزي نواف علي العجيل نواف إبراهيم حسني

ناصر محمد الهاجري ناصر سالم العجمي ناصر ذعار العتيبي ناصر خالد العجمي ناصر جبير السعيدي ناصر ابراهيم املكيمي ميثم عادل القالف موسى ضرغام املتروك مطلق مسلم فياض مصعب محمد الدقامسة مصعب علي الغيص

مشاري محمد اخليوطي مشاري فالح العنزي مساعد سالم العازمي مرزوق علي السعيدي محمد ناصر الغضوري محمد منصور الغصاب محمد قاسم السقار محمد فهد الرشيدي محمد فريح احلنفاوي محمد علي القطان محمد صفا مطر

محمد زهيربني نصر محمد جاسم الكندري محمد احمد محمد محمد إبراهيم اسماعيل محمد إبراهيم فاضل متعب خالد العجمي مبارك محمد الدوسري مالك جمال مقدادي ماجد حماد الرشيدي ليث حسن النجادات قيس حمود العمار

فيصل نهار العتيبي فيصل جاسم البوعينني فيصل احمد الزوادي فواز مجبل العتيبي فهد عبدالعزيز العدواني فهد عبدالعزيز احلريص فهد رجا العنزي فهد خالد اللوغاني فهد جابر املري

نواف فهد السعيدي

مطلق صالح الديحاني

محمد عيد الشمري

ماجد احلميدي املطيري

فالح حمود الرشيدي

عيسى عدنان املسباح عوض متروك العتيبي علي فؤاد العميري علي حسني املزيدي علي جابر املري عبدالوهاب فيصل املانع عبداحملسن علي عبدالرضا عبداحملسن عبداهلل العجمي عبداهلل ناصر احلساوي عبداهلل محمد املبيضني عبداهلل محمد العنزي

عبداهلل فالح العازمي عبداهلل عبدالرحيم بوعباس عبداهلل سعود العرادة عبداهلل سريع الهاجري عبداهلل رديني رومي عبداهلل راشد الفضلي عبداهلل دعيج البرازي

عرض عسكري خلريجي كلية علي الصباح العسكرية إحدى الفرق العسكرية تقدم عرضا أمام صاحب السمو

صاحب السمو األمير يدّون كلمة في سجل كلية علي الصباح العسكرية صاحب السمو األمير يتسلم سيفا من أحد الضباط اخلريجني

صاحب السمو األمير مصافحا كبار مستقبليه رئيس األركان الفريق الشيخ أحمد اخلالد يقدم هدية لصاحب السمو األمير

»شكرا« قليلة في حق رجال التوجيه المعنوي
كل الش���كر والتقدير ملدي���ر التوجيه املعنوي 
والعالقات العامة العقيد عدنان اخلشتي والركن 
أول صحافة املقدم ط���الل الروغاني والركن ثاني 

صحافة النشط النقيب أنور السهيل على سعة صدره 
والنقيب أنور السليمان والشكر موصول للرائد 
خالد الرشيدي من كلية علي الصباح العسكرية.

عبداهلل فؤاد بورحمة

فيصل محمد املريخيغنيم نقا العازمي
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الطلبة الضباط اخلريجون يدخلون إلى ساحة التكرمي

تسلم وتسليم العلم للدفعة اجلديدة

فرحة التخرج وسط األهل واألصحاب

عرض عسكري

أحد اخلريجني متوسطا عائلته األهالي حضروا للمشاركة في تكرمي أبنائهم

المبارك: ال صحة الستعانة لواء الحرس األميري بعناصر من الجيش النيبالي
وصاحب السمو طلب من القيادة الفرنسية استبدال الميراج والمدفع الفرنسي مع »الرافال«

عبدالهادي العجمي
النائ����ب االول لرئيس  نفى 
مجلس ال����وزراء ووزير الدفاع 
الش����يخ جابر املبارك استعانة 
لواء احلرس األميري في اجليش 
بعناصر م����ن اجليش النيبالي 
للعمل في لواء احلرس األميري، 
مؤكدا ان الل����واء يعد من أكبر 
الكويتي،  االلوية في اجلي����ش 
وهو عادة ما يعزز باقي االلوية 
باالفراد واملعدات، مشددا على انه 
اذا ما استدعت احلاجة فاالولى 
أبناء  االس����تعانة بعناصر من 

الكويت.
وق����ال املبارك ف����ي تصريح 
للصحافين عقب حفل تخريج 
الدفعة 14 م����ن الطلبة الضباط 
االختصاص اجلامعين والدفعة 
37 من الطلبة الضباط برعاية 
وحضور صاحب السمو األمير 
وسمو ولي العهد وسمو رئيس 
مجلس الوزراء وأعضاء مجلس 
األمة والوزراء والشيوخ وكبار 
قي����ادات اجلي����ش والش����رطة 
الوطن����ي: ان صفقة  واحلرس 
طائرات الرافال املقاتلة الفرنسية 
أواله����ا صاحب الس����مو القائد 
األعلى للقوات املس����لحة أهمية 
كبيرة خالل احملادثات املشتركة 
مع الرئيس الفرنسي أثناء زيارته 

لشراء هذه الطائرات، ومؤكدا في 
الوقت ذاته ان أي صفقة عسكرية 
البد أن متر على االجهزة الرقابية 

بالدولة.
وأك����د املب����ارك ان القيادات 
الكويتي  ف����ي اجلي����ش  العليا 
تس����عى وتخط����ط الن يصبح 
اجليش في مص����اف اجليوش 
الكب����رى، كذلك تض����ع نصب 

االخيرة للبالد.
مشيرا الى ان صاحب السمو 
الفرنس����ية  القيادة  طلب م����ن 
استبدال أسلحة فرنسية ميتلكها 
اجلي����ش الكويتي مثل طائرات 
املي����راج واملدفع الفرنس����ي مع 
الرافال، ونحن بانتظار  صفقة 
ردهم على هذا العرض، نافيا ان 
تكون الكويت وقعت أي صفقة 

أعينها مصلحة القوات املسلحة 
وتشعر باملس����ؤوليات الكبيرة 
والعظيمة التي يضعها الشعب 
القوات  الكويت����ي على كاه����ل 
املسلحة، ويجب علينا كقيادات 
باجلي����ش أن نك����ون بقدر هذه 
املس����ؤولية والثقة، مشيرا الى 
ان هذه املسؤولية جعلتنا نفكر 
ونسعى لتزويد اجليش بأحدث 

اآلليات واملنظوم����ات وتدريب 
القوات املس����لحة مع اجليوش 
العريقة الكتساب  ذات اخلبرة 

املزيد من اخلبرات القتالية.
وحول آخر ما توصلت اليه 
املباحثات الكويتية � الفرنسية 
بشأن انشاء محطات طاقة نووية، 
ق���ال املبارك: ان هذا املش���روع 
رغبة أميرية سامية ذات نظرة 
الكويت  ان  مس���تقبلية، مبينا 
حريصة كل احلرص على ان متتلك 
طاقة نووية بديلة، مؤكدا ان هذا 
املشروع خطى خطوات كبيرة، 
وهناك حاجة لوجود تشريعات 
جديدة حتتاج خطوات معينة، 
اال ان العجلة في هذا املش���روع 

احليوي التزال مستمرة.
وأش����ار املبارك الى ان هناك 
توجها مستقبليا لزيادة اعداد 
الدارسن في كلية علي  الطلبة 
الصباح العسكرية مستقبال بعد 
االنتهاء من مبنى الكلية اجلديد 
في منطقة املطالع، موضحا ان 
الكويت تبتعث الطلبة الضباط 
الى الدول العربية واخلليجية، 
الطلبة  ونحن نس����تقبل ايضا 
اخلليجين والعرب في الكلية، 
مما يعطي انطباعا بأن خريجي 
كلية علي صباح الس����الم على 

مستوى عال من املهنية.

نفى توقيع الكويت على أي صفقة لشراء الطائرات

تتقدم ب�سادق العزاء واملوا�ساة من

  عائلة اأمــــان الكرام

لوفـــــــاة فقيدتهم املرحـــــومة

فاطمة �صالـح اأمــان

تغمد اهلل الفقيدة بوا�سع رحمته واأ�سكنها ف�سيح جناته

واألهم اآلها وذويها ال�سرب وال�سلوان


