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نائب رئيس احلرس الوطني الشيخ مشعل االحمد متوسطا الضباط اخلريجني
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شهد حفل تخريج وكالء الضباط المجتازين لدورة الترقي لرتبة مالزم ونقل لهم تهاني سمو الشيخ سالم العلي

مشعل األحمد: حريصون على تعزيز قوة »الحرس« بكوادر على أعلى المستويات
أكد نائب رئيس احلرس الوطني الشيخ مشعل 
االحمد ان احلرس الوطني يعطي منوذجا في تطوير 
التنظيم العس���كري من خالل تعزيز قوته بكوادر 
وكفاءات على أعلى مستوى من التأهيل والتدريب، 
جاء ذلك خالل االحتفال الذي أقيم في مكتبه داخل 
الرئاسة العامة للحرس الوطني بتخريج الضباط 
اجلدد برتبة )مالزم(، الذين اجتازوا دورة الترقي 

املخصصة لوكالء الضباط.
وقد نقل الشيخ مشعل االحمد للضباط اجلدد 
تهاني وحتيات سمو رئيس احلرس الوطني الشيخ 
س���الم العلي مبناس���بة جناحهم في دورة الترقي 
العلمية والعملية  واجتيازهم جلميع االختبارات 
بكف���اءة عالية، ودعاهم ملواصل���ة اجلهد والعطاء 
ومتابعة كل ما هو جديد وحديث في العلوم العسكرية 
لالرتقاء ب���األداء واحلفاظ على كف���اءة العمل في 
وحداتهم، مش���يرا الى ان احلرس الوطني يعطي 
منوذجا في تطوير التنظيم العس���كري من خالل 
دورات الترقي إلتاحة الفرصة كاملة أمام املؤهلني 
لالنضمام الى كادر الضباط وتعزيز قوة احلرس 
بكوادر وكفاءات على أعلى مس���توى من التأهيل 

والتدريب.
وحث الشيخ مشعل االحمد الضباط اجلدد على 

االستفادة من خبراتهم السابقة باخلدمة في مختلف 
الوحدات باحلرس الوطني واملشاركة بفاعلية في 
منهج التطوير الشامل الذي يسكله احلرس لتحديث 
آلية العمل وبلوغ االهداف املنش���ودة ارتكازا على 
اهمية دور العلم وأثره البالغ في تقدم املؤسسات 
العس���كرية ورفع قدرتها حت���ى تتمكن من القيام 
مبهامها االمنية والدفاعية بكفاءة واحتراف، كما دعا 
الضباط اجلدد الى ضرورة احملافظة على مستوى 
اللياقة البدنية ومواصل���ة التدريب على الرماية 

واملهام القتالية االخرى.
مشددا على أهمية االستمرار في تخريج أجيال 
مؤهلة للقيادة تشارك بعقولها وسواعدها في حماية 
مكتسبات الوطن وصيانة أمنه واستقراره في ظل 
القيادة الرشيدة لصاحب السمو األمير القائد االعلى 

للقوات املسلحة وسمو ولي العهد.
حضر احلفل وكيل احلرس الوطني اللواء ناصر 
الدعي ونائب وكيل احلرس الوطني العميد الركن 
زايد عبداهلل ناصر، وركن عمليات وتدريب قيادة 
التعليم العس���كري العقيد الركن مشهور جليعب 
وآمر م���دارس احلرس الوطني العقيد الركن خالد 
صالح، وعن آمر مدرس���ة تدريب الضباط النقيب 

قايد وثير.

استذكر خالل حوار مفتوح في الصالون اإلعالمي توجيه األمير بترك القضايا العالقة لذوي االختصاص تمنى أن يصطحب رئيس الوزراء وفداً اقتصادياً خالل زيارته المرتقبة إليها

بحر العلوم: توطيد العالقات االقتصادية
ممر رئيسي لحفظ األمن بين الكويت والعراق

إسماعيل: االستثمار في جنوب أفريقيا آمن

بشرى الزين
في حوار مفتوح على ذكريات 
املاضي األليم وقلوب متفائلة بفتح 
عالق����ات بني البلدين الش����قيقني 
اجلارين خالل اللقاء الذي عقد في 
الصالون اإلعالمي مساء اول من 
امس، حل السفير العراقي محمد 
حسني بحر العلوم ضيفا مرحبا 
به كأول سفير لبالده في الكويت 

منذ 20 عاما.
وبصراح����ة وش����فافية بارزة 
حتدث الس����فير بحر العلوم عن 
األس����ى واأللم واملرارة التي تلف 
الكويتيني  العراقيني كم����ا  قلوب 
والتي كانت نتيجة طيش النظام 
الصدامي وزمرته الفاس����دة التي 
عاثت في األرض فسادا وأدخلت 
العراق في أنفاق التيه طوال هذه 
السنوات، مؤكدا ان ما مارسه النظام 
البائد واحتالله للكويت ليسا من 
شيم العراقيني الذين تربطهم أواصر 
الدم والقربى والدين والعروبة مع 
أشقائهم الكويتيني، موضحا ان ما 
قام به النظام الصدامي يعد نقطة 
سوداء في تاريخ العالقات العراقية 
� الكويتية، مش����يرا الى انه كان 
ضمن ضحايا النظام السابق، مؤكدا 
حرص بالده على التعاون مع دول 

اجلوار وخاصة الكويت.
وأوضح ان املشكلة احلدودية 
املختلقة بني العراق والكويت ليس 
لها اي وجود حقيقي بني البلدين بل 
هي قضية اختلقتها بعض اجلهات 
غير الرسمية وغير املسؤولة بهدف 
بث ب����ذور الفرقة بني الش����عبني 
الشقيقني، مشيرا الى ان هذا الكالم 
ليس له اي مكان في منطق القيادة 

واعلن العراق في صحفه احمللية انه 
اخضع لطائلة القانون كل مواطن 
عثر على هذه املمتلكات واخفاها 
وه����ذه داللة عل����ى االهتمام فيما 
يتعلق مبتابعة اجلهات املختصة 

العراقية.
وختم بحر العلوم بدعوة االمني 
العام للملتق����ى االعالمي العربي 
ماضي عبداهلل اخلميس وجميع 
الكتاب والصحافيني واالعالميني 
واملبدعني القام����ة ملتقى اعالمي 
عراق����ي – كويتي يت����م فيه طرح 
وايجاد حلول لكل القضايا العالقة 
بني الدولتني الشقيقتني لطي صفحة 
املاض����ي واملضي قدما نحو عراق 
جديد وعالقات تليق بحجم ودور 

البلدين في املنطقة.
وذكر بحر العلوم بدعوة صاحب 
السمو االمير الشيخ صباح االحمد 
الى ترك معاجلة الشأن العراقي – 

الكويتي الى ذوي االختصاص.

العراقية والذي أكدت  السياسية 
عليه القيادات السياسية في العراق 
على لسان وزير اخلارجية هوشيار 
التزاما  العراق ملتزم  ان  زيباري 
كامال بقرارات مجلس األمن الدولي 
وباألخص القرار 833 الذي ينص 
على ترس����يم احلدود بني العراق 

والكويت نهائيا.
وع����ن قضية رفات االس����رى 
الكويتي����ني واملمتلكات الكويتية 
املنهوبة بالعراق علق بحر العلوم 
بأن العراق يولي هذا االمر اهتماما 
بالغا ويب����دي اس����تعداده دائما 
وجتاوبه الكامل في االلتزام وهناك 
تعاون ثنائي باشراف االمم املتحدة 
في التحري الكامل عن كل املعلومات 
التي تتصل بهذا املوضوع وقد مت 
العثور على 285 من رفات املفقودين 
من الكويتيني خالل العام احلالي 
بجه����د عراقي خال����ص من خالل 
عثوره على املقابر اجلماعية التي 

انتجها ظلم النظام البائد وطيشه 
والتي انتشرت في كل بقاع العراق، 
واليوم هناك تعاون بني اجلهات 
البلدي����ن وجلان  ف����ي  املختصة 
مشتركة تتابع اعمالها في شأن هذا 
املوضوع، ونؤكد ان العراق ال ينوي 
اخفاء اي اثر له����ؤالء املفقودين، 
النه ف����ي العراق م����ن املفقودين 
ماهو اضعاف مضاعفة لهذا العدد، 
فأرواح الكويتيني مساوية الرواح 
العراقيني واهميتهم على حد سواء 
وال شك ان العراقيني يشعرون بهذه 
املشكلة النها مست الصميم العراقي 
واحرقت قلوبهم مثلما احرقت قلوب 
القارب  الكويتيني الننا في نفس 
الذي يحمل هذا االس����ى الكويتي، 
اما املمتل����كات الكويتية املفقودة 
فإن العراق يبذل جهودا دائمة فاذا 
عثر على شيء يرجعه الى اصحابه 
الكويتيني وقد مت ارجاع ممتلكات 
البنك املركزي واالرشيف االذاعي 

)سعود سالم(السفير محمد حسني بحر العلوم متحدثا في امللتقى اإلعالمي العربي الذي أقيم في الصالون اإلعالمي بحضور ماضي اخلميس

نواب عراقيون: الحوار مع الكويت لضمان الخروج من »الفصل السابع«
بغدادـ  أ.ش.أ: دعا اعضاء في مجلس النواب العراقي 
ــائل العالقة  ــى اعتماد احلوار ملعاجلة املس الكويت ال
ــن حتت طائلة الفصل  مع بالدهم لضمان خروجه م
ــار النائب عن  ــابع من ميثاق االمم املتحدة. وأش الس
ــي تصريح خاص  ــلمان ـ ف قائمة العراقية محمد س
ــوا« االميركي أمس ـ الى ضرورة اعتماد  لراديو »س
احلوار مع احلكومة الكويتية لفض اخلالفات املتعلقة 

مبسألة التعويضات وترسيم احلدود، فيما دعا زميله 
عن دولة القانون عباس البياتي الى فتح امللفات العالقة 
ــروح أخوية. وحمل النائب  ــني البلدين ومعاجلتها ب ب
ــابق  عن االئتالف الوطني هادي العامري النظام الس
ــؤولية خضوع العراق للفصل السابع من ميثاق  مس
االمم املتحدة، مناشدا املجتمع الدولي مساعدة العراق 

لتحقيق كامل استقالليته.

بشرى الزين
اك���د نائب وزي���ر العالقات 
الدولية والتع���اون في جنوب 
أفريقيا ابراهيم اس���ماعيل على 
قوة العالقات بني بالده والكويت 

ووصفها بأنها ممتازة.
واوضح اسماعيل في تصريح 
للصحافيني خالل حفل استقبال 
اقامه سفير بالده اشرف سليمان 
مساء اول من امس في ف�����ندق 
شيراتون ان زيارته الى الكويت 
تأت���ي لبحث ع���دة قضايا تهم 
مجاالت التعاون مع الكويت ودول 
املنطقة، مضيفا ان لقاءاته ام�����س 
االول مع املسؤولني الكويت����يني 
ورجال االعمال ركزت على حق 
الكويت على زيادة االستثمارات 
في جنوب أفريقيا، خص�����وصا 
ان بالده ستوفر امكانيات عدة في 
هذا املجال، اضافة الى ان الكويت 
متلك امكانات وخبرات اقتصادية 

اهم بكثير منه في اميركا ودول 
اوروبا الغربية نظرا الن الدول 
االفريقي���ة ل���م تتأث���ر باالزمة 
االقتصادية التي ش���هدتها هذه 

الدول.
وحتدث عن دعوة النائب االول 
الوزراء ووزير  لرئيس مجلس 
الدفاع الشيخ جابر املبارك الى 
وزيرة الدفاع في جنوب افريقيا، 
نافيا ان يتطرق لقاؤه مع املبارك 
الى صفقة االسلحة بني الكويت 
وبالده التي جرى احلديث بشأنها 

سابقا.
أقام وكيل  من جهة اخ���رى 
وزارة اخلارجية باإلنابة السفير 
الشيخ علي ع�����بداهلل األحمد 
مأدبة غداء عمل على شرف نائب 
وزير خارجي���ة جنوب افريقيا 
ابراهيم اسماعيل والوفد املرافق 
له وذلك مبناس���بة زيارته الى 

البالد. 

هائلة. كما تطرق اسماعيل الى 
ان ب���الده تواج���ه حتديات في 
مج���الي الصحة والتعليم ما يوفر 
الفرص لتطوير هذين القطاعني 
واالس���تثمار فيهما، مشيرا الى 
الكويت تعد اول مس���تثمر  ان 

من اخللي���ج في جنوب افريقيا 
حيث ساهمت في بناء عدة مالعب 
است�����ضافت مباريات املونديال 

االخير.
مشيرا الى ان االستثمار في 
جنوب افريقيا والقارة السمراء 

)قاسم باشا(ابراهيم اسماعيل والسفير أشرف سليمان خالل املؤمتر الصحافي


