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كلية مبارك العبداهلل للقيادة واألركان احتفلت بتخريج دفعتها الـ 14 

عبدالهادي العجمي
حتت رعاية النائب االول لرئيس 
مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ 
املب����ارك وبحضور رئيس  جابر 
االركان العامة للجيش الفريق الركن 
الشيخ احمد اخلالد احتفلت كلية 
مبارك العبداهلل للقيادة واالركان 
املشتركة بتخريج الضباط القادة 
لل����دورة ال����� 14 ل����دورة القيادة 
واالركان بحضور عدد من سفراء 
الشقيقة والصديقة وكبار  الدول 
القيادات العسكرية حيث نقل لهم 
الفريق الركن الشيخ احمد اخلالد 
حتيات النائب االول وتهانيه معربا 
عن سعادته بتتويج هذه الكوكبة 
من الضباط بعد عام دراسي مليء 
باجلهد والعمل املتواصل واجلاد 
في هذا الصرح العلمي العسكري 
الناهض الذي يشكل بعدا عسكريا 
ومنبعا فكريا علميا وثقافيا يقدم 
جيال من قادة املس����تقبل وهيئة 

الركن.
والق����ى مدي����ر كلي����ة مبارك 
العبداهلل للقيادة واالركان املشتركة 
اللواء الركن ج����واد القطان كلمة 
قال فيها انه من منطلق »الكويت 
اليها صاحب  التي دعا  اجلديدة« 
السمو االمير والقائد االعلى للقوات 
الش����يخ صباح األحمد  املسلحة 
تأتي اهمية التدريب والتعليم في 
املؤسس����ة العسكرية حيث تولي 
قيادتنا العس����كرية جل اهتمامها 
لتطويره كما جاء جليا، في اوامر 
وتوجيهات رئيس االركان العامة 
للجيش بضرورة وضع سياسة 
تعليمي����ة مس����تقبلية م����ن اجل 
التعليمية  النهوض باملؤسس����ة 
العسكرية والذي بال شك سيؤدي 
بدوره الى رفع مس����توى الكفاءة 
القتالية للجيش وشدد القطان على 
اهمية دور كلية مبارك العبداهلل 

نظ����را لكون ال����دورة 14 هي آخر 
دورة سأمتكن من تخريجها قبل 
رحيلي فرمبا ليس من املستغرب 
أن يكون عنوان خطابي هذا العام 
هو االنع����كاس والتفكير في ذلك 
نظ����را لكونه����ا اجلول����ة الثانية 
لي ف����ي الكوي����ت وزاد: في العام 
املاضي كان عن����وان خطابي هو 
»التغيير« وللدورة 12 كان العنوان 
»الفخر« ومن املثير لالهتمام انه 
بالتطبيق خالل السنتني ونصف 
السنة املاضية يتضح رسوخ تلك 
العناوين فقد كان من دواعي الفخر 
ال����دوام العمل جنبا  الكبير على 
إلى جنب م����ن زمالئي الكويتيني 
والبريطانيني في تطوير وتعليم 
وتدريب الدارسني في الكلية كما كان 
هناك ايضا قدر كبير من التغيير 
في كل مجال تقريبا والكثير منها 
قد تطلب إدارة كبيرة وقال برندل: 
وفي الكلية فإنه يبقى من الروعة 
مراقبة التغيير في الدارسني وفي 
ديناميكيتهم خالل التقدم في مراحل 
املزيد من  الدورة وخالل تعلمهم 
مهنه����م وتخصصاته����م فبعض 
جوانب هذه املهن قد تغير ايضا 
وهو ما انعكس على منهاج الدورة. 
واضاف: املزيد من الوقت واملزيد 
من م����واد التعليم قد مت حتويلها 
باجتاه دراسة العالم املعاصر وبيئة 
العمليات املعاص����رة وهو ما زاد 
التعقيد في الصراع وتشمل تلك 
الدراسة حركات التمرد واالرهاب 
وال����دور الذي تس����تطيع القوات 
املس����لحة ان تلعبه في مكافحتها 
ومع ذلك فإننا يجب أن نتذكر دائما 
اننا في املؤسسة العسكرية نادرا 
ما نكون احل����ل واننا بحاجة الى 
ان نتعل����م كيفية العمل جنبا إلى 
جنب مع تلك االدارات التي تقوم 

هي أيضا مبساهمة كبيرة.

الكثير من الشخصيات الهامة من 
أكادمييني مدنيني وعسكريني واشار 
احلس����ينيان الى ان الكلية تشهد 
في هذه الفترة مرحلة من التطور 
األكادمي����ي تتمثل في االنتهاء من 
التش����غيلية للكلية  عمل اخلطة 
للخم����س س����نوات املقبلة والتي 
تهدف الى حتسني العمل املؤسسي 
واالكادميي مبا يحقق االهداف التي 
ترقى بالتعلي����م والتعلم وتعزز 
مفهوم العقيدة العسكرية للقوات 
املسلحة. وبدوره قال كبير املعلمني 
الركن كولن  العقي����د  البريطاني 
برندل انه يتعني على اخلريج أن 
يكون لديه الشعور بعظمة االجناز 
بعد امتام التحصيل الدراسي لعام 
كامل كم����ا ينبغي على كل خريج 
ان يكون جاهزا وأن يحرص على 
تطبيق املعرفة احلديثة في املواقع 
التي سيشغلها مستقبال وأضاف 
برندل: أما بالنسبة لي فعلى الرغم 
من سعادتي هذا اليوم اال ان هذه 
السعادة يش����وبها بعض احلزن 

األكادميي للكلية.
وقال القطان ان التطور النوعي 
في مثلث العملية التعليمية وهي 
العالق����ة بني ق����درة املعلم وجهد 
الدراسي،  املنهج  الدارس وكفاءة 
التحديث املستمر في  الى  اضافة 
املنهج بكل ابعاده ومس����تلزماته 
وتطوير برنامج تأهيل املعلمني هو 
ما نطمح لتحقيقه حتى تكون روافد 
التعليمي����ة متوافقة مع  العملية 
متطلبات ونظم التعليم والتأهيل 
األكادميي العس����كري، واشار الى 
ان جهودنا هذه لن تؤتي ثمارها 
واألهداف املرجوة منها إال بتضافر 
اجلهود واقصد هنا الدور اإليجابي 
الفعال الذي ميكن ان يلعبه األمار 
على محورين رئيسيني األول يكون 
بخل����ق روح املنافس����ة من خالل 
عقد دورات متهيدية ملنتس����بيهم 
من املرش����حني وذل����ك للتأكد من 
إملامهم باحل����د األدنى من العلوم 
العسكرية والثقافية ومن ثم اختيار 
األفضل بينهم لدراس����ات األركان 

الذي  واملتوازن واملس����تمر ه����و 
سيحقق الكثير من اهداف التدريب 
وغاياته ومؤكدا ان مشروع كلية 
مبارك العبداهلل للقيادة واالركان 
املشتركة سيظل فكرة رائدة وثمرة 
مستمرة العطاء تشكل احد مرتكزات 
النجاح في اس����تمرارية منظومة 
التأهيل القيادي للضباط القادة في 

املستويات القيادية املختلفة.
واشار الى ان التعاون العسكري 
االكادميي مع كلية القيادة واالركان 
املشتركة في اململكة املتحدة هو بحد 

ذاته يشكل احد النجاحات
التي حققتها املؤسسة العسكرية 
في دعم وبناء املنظومة القيادية 
الفكر  املتماثل����ة في مس����تويات 
العس����كري واملتكاملة في تنفيذ 
متطلباته وهو األساس الذي يحافظ 
على مفهوم وطبيع����ة العمل في 
املستويات القيادية املختلفة خاصة 
اذا توافق ذلك مع متطلبات العمل 
املشترك واملتعدد مع قوات الدول 
الشقيقة والصديقة واحتياجات 

بالتنس����يق مع الهيئات والقوات 
والتشكيالت، واحملور الثاني يكون 
بإتاحة الفرصة للخريجني لتطبيق 
ما تعلموه واكتسبوه من مهارات 
خالل عام دراس����ي كامل من اجل 
التي اكتسبوها  املفاهيم  ترسيخ 

باملمارسة العملية.
ومن جانبه، قال كبير املعلمني 
العميد الركن بحري ناصر احلسينان 
ان الضب����اط األركان اخلريج����ني 
امضوا 43 اسبوعا شملت دراسة 
وتطبيق مفهوم العقيدة العسكرية 
الكويتية وعمليات تقدير املوقف 
وصنع القرار وفن القيادة وأسلوب 
تخطيط وحتضير وتنفيذ العمليات 
البرية واجلوية والبحرية ضمن 
إطار العمليات املشتركة والعمليات 
متعددة اجلنسيات باإلضافة الى 
كيفية التعامل مع اإلعالم، كما تلقوا 
الكثير من املفاهيم اخلاصة بإدارة 
الصراعات واحلروب وعمليات دعم 
وحفظ السالم واألعمال اإلنسانية 
واستفادوا من خبرات ومحاضرات 

العملياتي والفني  تنسيق اجلهد 
واإلداري لتنفيذ مبادئ العمليات 

املشتركة ومتطلباتها.
وأش����ار الى ان ما يؤكد الثقة 
التام����ة باملس����توى األكادمي����ي 
والتأهيلي للدارسني في كلية مبارك 
العبداهلل للقيادة واألركان املشتركة 
التي  الكثيرة واملتزايدة  الطلبات 
تصلنا من الدول الشقيقة والصديقة 
برغبتها في زيادة املقاعد املخصصة 
لدارسيها في الكلية، وقال رغم ان 
هذه الطلبات تسعدنا إال أن األمر 
صعب حتقيقه في الوضع احلالي، 
إذا ما أخذن����ا بعني االعتبار اعداد 
الدارس����ني والسعة احلالية ملبنى 

الكلية.
واضاف ان ذلك لن يثني عزمنا 
على االستمرار في تطوير املستوى 
األكادميي للكلية وذلك من خالل 
السعي لربط كلية مبارك العبداهلل 
مبصادر بحثية وأكادميية اخرى 
تزيد من درج����ة التأهيل العلمي 
للدارسني وتساهم في رفع املستوى 

العسكرية  في تزويد املؤسس����ة 
بجيل م����ن الضباط القادة وهيئة 
الركن القادرين على حتليل الواقع 
بجميع ابعاده واحتياجاته ودراسة 
املستقبل بكل متغيراته وحتدياته 
واس����تنتاج متطلب����ات احلاضر 
وضروراته برؤية مس����تمدة من 
الواقع واثقة باالمكانيات مدركة 
ان دروس املاض����ي واحداثه هي 
عبرة نستمد منها احليطة واحلذر 
والرؤي����ة الصائبة في بناء الذات 
والثقة بالنف����س والقدرات، واكد 
القطان: ان التدريب ما هو اال اختيار 
اسلوب عمل للقوات متارسه في 
السلم لتكون مستعدة لتطبيقه في 
العسكرية ليست  احلرب فاملهنة 
الولئك الذين ينأون بأنفسهم عن 
االخطار، وقال القطان: ان حرص 
العس����كرية ومتابعتها  القي����ادة 
املتواصلة واملستمرة لربط مفاهيم 
ومستويات التعليم والتدريب في 
املؤسسة العسكرية بنظام التأهيل 
املتدرج  العس����كري  والتدري����ب 

القطان: تزويد المؤسسة العسكرية بجيل من الضباط القادرين على تحليل الواقع بأبعاده ودراسة المستقبل بمتغيراته
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الديحاني: سورية تقدم تسهيالت
كبيرة للسياح الخليجيين في الصيف

مع عودة وحدة محطة الدوحة وبدء العطلة

»الكهرباء«: الوضع مطمئن 
اشاد سفيرنا لدى سورية عزيز خالل يوليو

الديحاني امس بالتسهيالت التي 
تقدمها احلكومة السورية ممثلة 
ب����وزارة الس����ياحة للمصطافني 
الكويتيون  اخلليجيني، السيما 
الذين يحبذون القدوم الى سورية 
على مدار العام وبخاصة في موسم 

الصيف.
وقال ف����ي تصريح ل� »كونا« 
عقب لقائه وزير السياحة السوري 
س����عد اهلل آغا القلعة ان حركة 
الس����ياحة الكويتية الى سورية 
تزداد عاما بعد عام، خاصة بعد 
ان قامت وزارة الس����ياحة بازالة 
كل العقب����ات والصعوبات التي 
كانت تواجه السياح في السنوات 

املاضية.
واوضح الديحاني ان ما يبعث 
على االطمئن����ان ويؤكد حرص 
الس����ورية واهتمامها  احلكومة 
باجلانب السياحي هو تخصيص 
ضاب����ط ارتباط للتنس����يق بني 
الس����فارة الكويتية في دمش����ق 
ووزارة السياحة للوقوف على 

مشاكل السياح ان وجدت.
واشار الى ان وزارة السياحة 
السورية خصصت الرقم الثالثي 
137 الستقبال مشاكل وشكاوى 
الس����اعة  الس����ياح على م����دار 
وتذلي����ل كل الصعوبات التي قد 

يواجهونها.

عبدالهادي العجمي
توقعت مصادر مطلعة ب���وزارة الكهرباء 
واملاء ان يكون الوضع الكهربائي لشهر يوليو 
املقبل مطمئنا، وال يوجد أي خوف من ارتفاع 
األحمال الكهربائية حتى لو ارتفعت درجات 
احلرارة وذلك بسبب عودة الوحدة الكهربائية 
من محطة الدوحة الغربية للخدمة في 15 يوليو 
املقبل بقدرة انتاجي���ة 260 ميغاواط تضاف 
الى الش���بكة الكهربائية ليصل اإلنتاج الكلي 
ل� 11350 ميغاواط، وعليه فإن الوضع يعتبر 
مطمئنا بالنسبة للوزارة ألنها تتوقع أال تزيد 
األحمال الكهربائية خالل شهر يوليو عن 10750 

ميغاواط.
وأضاف���ت املصادر ان الس���بب الثاني هو 
ان جميع اإلجراءات الت���ي قامت بها الوزارة 
بالتعاون مع جميع اجلهات احلكومية والقطاع 
اخلاص لترشيد الكهرباء بدأت تؤتي ثمارها من 
خالل التزام هذه اجلهات بإطفاء الكهرباء في 
األوقات املتفق عليها، مما ساعد الوزارة على 
تخفيف األحمال خالل الشهر املقبل، باإلضافة 
الى عطلة جميع املدارس بعد انتهاء امتحانات 
الثانوية العامة، كما ان ش���هر يوليو سيشهد 
س���فر الع�����ديد من املواطنني واملقيمني مما 
س���يمكن الوزارة من توفير 310 ميغاواط من 
الطاقة الكهربائية من خالل انخفاض األحمال 

الكهربائية.
في سياق متصل، سجلت األحمال الكهربائية 
حتى الساعة الثانية والنصف ظهر أمس 9500 

ميغاواط بدرجة حرارة 45 درجة مئوية.

السفير عزيز الديحاني

السفير خالد الدويسان خالل لقائه الدوق كنت

واعرب س����فيرنا عن امتنانه 
لالجراءات التي اتخذتها احلكومة 
السورية لتسهيل حركة السياح 
ابواب  ان  وتيس����يرها، مؤك����دا 
الس����فارة الكويتي����ة مفتوح����ة 
امام السياح الكويتيني في حال 
تعرض����وا ألي صعوبات للعمل 
على حلها بالتعاون والتنسيق 

مع االشقاء في سورية.
ومتن����ى الس����فير الديحاني 
للسياح الكويتيني الذين ارتفعت 
نسبتهم في سورية العام املاضي 
ال����ى 15% االس����تمتاع بعطلتهم 
الصيفية في سوريا خالل هذا العام 
واتباع اجراءات االمن والسالمة 
م����ن خ����الل االلت����زام بالقوانني 

السورية.

الكويت تتبرع بـ 1.5 مليون جنيه إسترليني لمتحف عسكري بريطاني
 دورسيت � جنوب شرق اجنلترا � 
كونا: اعلن عميد السلك الديبلوماسي في 
اململكة املتحدة خالد الدويسان عن تبرع 
الكويت ب� 1.5 مليون جنيه استرليني 
الدبابات  لتحدي����ث وتطوير متح����ف 
البريطان����ي في مدينة دورس����������يت 
)جنوب ش����رق اجنلت����را( الذي يضم 
فرقا لدبابات ومدرعات ملكية بريطانية 

شاركت في حرب حترير الكويت.
الدويس����ان شيك  الس����فير  وسلم 
التبرع لصاح����ب املتحف الدوق كنت 
بحضور مدير املكتب العسكري العميد 
صالح الس����بيعي واركان السفارة في 
لندن اضافة الى حش����د كبير من كبار 
احملاربني البريطانيني الذين ش����اركوا 
في حرب حترير الكوي����ت من الفرقة 
السابعة املدرعة التي كانت في طليعة 
القوات البريطانية التي دخلت الكويت 
لتحريرها من براثن الغزو العراقي عام 

.1991
وقال الس����فير الدويسان في كلمة 
له عقب تسليمه شيك التبرع لصاحب 
املتحف الدوق كنت ان هذا التبرع يأتي 
تقدي����را وعرفانا من حكومة وش����عب 
الكويت للدور الكبي����ر الذي قامت به 
ابان تلك  البريطانية  امللكي����ة  القوات 

الفترة.
واضاف الدويس����ان امام احلضور 
الكبي����ر ان بريطانيا وقفت الى جانب 
الكويت في اوقات الش����دة وفي احلك 
الظروف موضحا ان »ه����ذا التبرع ما 
هو اال عرفان وشكر للموقف التاريخي 
حي����ث كانت بريطانيا من اوائل الدول 

حرب التحرير والتي تعرف باس�������م 
)بي 11(. 

من جانبه اع����رب صاحب املتحف 
ال����دوق كنت في كلمة ل����ه عن خالص 
شكره حلكومة وشعب الكويت على هذا 
التبرع »السخي« لدعم املتحف مشيدا 
بالروابط التاريخية واخلاصة واملتينة 

بني البلدين الصديقني.
واكد ان عالقات البلدين متميزة منذ 
القدم اال انها قد ترسخت اكثر واكثر بعد 
حرب حترير الكويت عام 1991 معربا عن 
تقديره للتضحيات الكبيرة التي قدمها 
اجلنود البريطانيون والكويتيون خالل 
احلرب الى جانب دول التحالف. وقال 
»انني وكراع لهذا املتحف الرائع اكرر 
شكري العميق لدولة الكويت على هذا 
التبرع الس����خي الذي سيمّكن االجيال 
القادمة من ان تعرف املزيد عن اجليش 
التي  البريطاني ومعداته واالس����لحة 

يستخدمها وخاصة الدبابات«.
من جانبه قال مدير املتحف ريتشارد 
سميث ل� »كونا« ان تبرع حكومة الكويت 
لتحديث وتطوير املتحف لفتة كرمية 
تعبر عن روابط الصداقة املتينة التي 
تربط الشعبني الصديقني، مشيرا الى ان 
ادارة املتحف قررت اطالق اسم الكويت 
على احدى القاعات الكبرى في املتحف 

عرفانا وتقديرا لهذا الدعم السخي.
ولفت الى ان املتحف يضم عددا كبيرا 
من الدبابات واملدرعات التاريخية على مر 
التاريخ العسكري البريطاني مؤكدا ان 
هذه الدبابات واملدرعات لعبت دورا كبيرا 

ومتكامال في تشكيل خريطة العالم.

ويسهم في تعزيز العالقة التاريخية 
التي تربطهما.

الدويسان بالشكر  وتقدم السفير 
اجلزيل للدوق كنت على اللفتة الكرمية 
باطالق اسم الكويت على القاعة الكبيرة 
في املتحف مشيرا الى ان هذه اخلطوة 
تش����كل رمزا قويا لعمق الصداقة بني 

البلدين.
وقام السفير الدويسان مبعية قائد 
القوات البري����ة البريطانية في حرب 
حترير الكويت اجلنرال املتقاعد ارثر 
الدبابات  دنارو بالتجول في اح����دى 
امللكية البريطانية التي ش����اركت في 

التي وقفت مع الكويت منذ الساعات 
االولى للغزو«.

وذك����ر ان����ه »لش����رف كبي����ر لي 
وبالن������يابة عن حكومة وشعب الكويت 
واعض�����اء السفارة الذين حضروا معي 
خصيصا للمشاركة في هذه املناسبة 
املهمة« مؤكدا ان املساهمة في حتديث 
وتطوير متح����ف الدبابات البريطاني 
تعكس تقدير حكومة وش����عب دولة 
الكويت لتضحيات الشعب البريطاني 

الصديق.
واكد ان هذا التبرع يضيف للعالقات 
املتميزة التي تربط البلدين الصديقني 

91 ضابطًا
عدد املنتسبني للدورة )14( 91 ضابطا. عدد اخلريجني 91 ضابطا 
منهم 59 ضابط ركن كويتيا. 52 ضابطا من مختلف تشكيالت اجليش 
وع��دد 4 ضباط من وزارة الداخلية و3 ضباط من احلرس الوطني 

و32 ضابط ركن من 20 دولة شقيقة وصديقة منها:
1 م��ن االم��ارات، 2 من مملكة البحرين، 4 م��ن اململكة العربية 
الس��عودية، 2 من سلطنة عمان، 3 من قطر، 2 من جمهورية مصر 
العربي��ة، 3 من اململكة االردنية الهاش��مية، 2 من س��ورية، 2 من 

لبنان.
ضابط واحد من كل من: السودان، موريتانيا، السنغال، تركيا، 
الهند، الواليات املتح��دة االميركية، اململكة املتحدة، الصني، كوريا 

اجلنوبية، استراليا وكندا.


