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مديرو الجمارك شكروا صاحب السمو

العامون للجمارك بدول  املديرون  رفع 
مجل���س التعاون لدول اخللي���ج العربية 
املشاركون في اجتماعهم التاسع والثالثني 
الذي استضافته الكويت مؤخرا برقية شكر 
إلى مقام صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد، عبروا فيها لسموه عن اسمى ايات 
الشكر والعرفان ملا لقوه واملشاركون من 

حفاوة وحس���ن وفادة وتكرمي في بلدهم 
الثاني الكويت مثمنني مؤازرة سموه لكل 
ما فيه خير ودعم املس���يرة املباركة لدول 

املجلس في جميع املجاالت.
ومتمنني لسموه دوام الصحة وموفور 
العافية وللكويت املزيد من التقدم واالزدهار 

في ظل قيادة سموه احلكيمة.

صورة جماعية للخريجني

السفير السعودي والشيخة فريحة األحمد وجنالء النقي ود.سهام القبندي يهنئون السفير املصري مكرما أحد أبناء الشهداء

الشيخ احمد العبداهلل والفريق الشيخ أحمد اخلالد والشيخة فريحة األحمد يشاركون السفير طاهر فرحات وامللحق العسكري العقيد 
أشرف بركات تقطيع كعكة احلفل

نائب رئيس التحرير الزميل عدنان الراشد مهنئاالفريق الشيخ أحمد اخلالد والعقيد أشرف بركات يتوسطان سفراء سورية واألردن والعراق ولبنان والسنغال

)كرم ذياب( تكرمي الفريق الركن الشيخ أحمد اخلالد االنبا بيجول والشيخ حسني االزهري يهنئان

تكرمي أحد اخلريجني

تخريج دورة التخطيط والتدريب على مستوى الكتيبة بالحرس الوطني
بحضور قائد التعليم العسكري باحلرس الوطني 
العميد الركن م.هاشم عبدالرزاق احتفل بتخريج 
دورة التخطيط والتدريب على مس���توى كتيبة 
رقم )8( والتي عقدت بقيادة التعليم العس���كري 

في معسكر الصمود باحلرس الوطني.
وألقى قائد التعليم العسكري العميد م.هاشم 
عبدالرزاق كلمة بهذه املناس���ب��ة اش�����اد فيه��ا 
مبنتسبي الدورة والقائم�ي��ن عليه��ا وحثهم على 
بذل املزيد من اجله��اد والعط��اء وصقل اخلبرات 
في مختلف مجاالت التدري��ب العداد انفسهم على 
أسس من الكفاءة وحسن االداء لتنفيذ مهامهم في 
الدفاع عن الوطن واحلفاظ على أمنه واستقراره، 
منوها بأهمية التخطي���ط والتدريب باعتبارهما 
من ركائز العلوم العسكرية وعصب التطور في 
اجليوش واملؤسس���ات األمنية، مشيدا مبا تبذله 
قيادة احلرس الوطني ممثلة بسمو رئيس احلرس 
الوطني الشيخ سالم العلي ونائب رئيس احلرس 
الوطني الشيخ مشعل األحمد ووكيل احلرس الوطني 
اللواء ناصر الدعي في هذا املجال وحرصهما على 
رفع كفاءة منتسبي احلرس الوطني وفق االسس 

العلمية.

نظمتها قيادة التعليم العسكري بمعسكر الصمود

فرحات: شهداء الكويت في حرب أكتوبر هم أسمى ثمار التعاون بين البلدين

أسامة أبوالسعود
بحض����ور رئي����س االركان 
العام����ة للجيش الفريق الركن 
الش����يخ احمد اخلالد، ووزير 
الش����يخ احمد  النفط واالعالم 
العب����داهلل وجم����ع كبي����ر من 
الشيوخ واحملافظني واملسؤولني 
والديبلوماسيني وابناء الشعبني 
الكويتي واملصري واجلاليات 
اقام  البالد  املقيمة في  العربية 
رئيس املكتب العسكري املصري 
وعميد امللحقني العسكريني لدى 
الكويت العقيد اركان حرب اشرف 
بركات احتفاال كبيرا مبناسبة 
الذكرى 37 النتصارات اكتوبر 
املجيدة وعبور القوات املسلحة 
املصرية الى سيناء وطرد احملتل 

االسرائيلي.
واشاد السفير املصري لدى 
البالد طاهر فرحات خالل احلفل 
الذي اقيم مساء امس االول بفندق 
هوليداي إن - الساملية بجنود 
مصر االبطال الذين عبروا مانع 
قناة السويس الصعب واجتاحوا 
خ����ط بارليف املني����ع وقهروا 

االسطورة التي ال تقهر.
اكتوبر  واضاف ان ح����رب 
املجيدة احدثت حتوال كبيرا في 
الديبلوماسية الدولية وحتركا 
جيدا جتاه عملية الس����الم في 
الشرق االوسط واعادت العزة 
والكرامة وكس����رت اس����اطير 
اسرائيل بأنها اجليش الذي ال 
يقهر وان العرب ال يستطيعون 

القيام بعمل عسكري ناجح.

اكتوبر ب����كل ما ملكوا من والء 
وانتماء للوطن واليوم والقوات 
املسلحة حتتفل بالذكرى السابعة 
والثالثني النتص����ارات اكتوبر 
املجي����دة، نتوجه بتحية اعزاز 
وتقدير جليل اكتوبر من رجالها 
وحتية اجالل الرواح شهدائنا 
االبرار سائلني املولى عز وجل 
ان يسكن شهداءنا االبرار فسيح 

جناته.
وتابع قائال: وال ننسى التوجه 
بتحية اعزاز وتقدير للشعوب 
الكويت  العربية وفي مقدمتها 
الش����قيقة والتي لم تتوان في 
دعم مص����ر وكانت في طليعة 
الدول العربية في استخدام سالح 
النفط ال����ذي كان له دور فعال 

تأيدا للعمل العسكري.
وختم املستشار العسكري 
املصري كلمت����ه بالقول كما لم 
الكويت الشقيقة وسعا  تدخر 
في دفع مقاتليها الشجعان الى 
ميدان املعركة والتي امتزجت 
الذكية بدماء اشقائهم  دماؤهم 
املصري����ني على ارض س����يناء 
احلبيبة وحتية لش����عب مصر 
العظيم الذي اولى قواته املسلحة 
ثقته وتقديره، وكانت مشاركة 
القوات املسلحة في بناء مصر 
احلديث����ة عرفانا باجلميل لهذا 
العظيم لترتفع رايات  الشعب 
مصر خفاقة على كل شبر من 
اراضيها لتثبت للعالم ان حرب 
اكتوبر كان����ت »حربا من اجل 

السالم«.

املشرق نس����تعيد معا ذكريات 
مجي����دة من بط����والت القوات 
املسلحة سطرها التاريخ بأحرف 
من ن����ور، كان اعظمها انتصار 
اكتوبر عام 1973 يوم استردت 
القوات املسلحة عزتها وكرامتها 
وروى شهداؤها بدمائهم الذكية 

ارض سيناء احلبيبة.
النص����ر كان عمال  ان  واكد 
وطني����ا عبقريا حقق����ه جيل 

مقدما الش����كر لهذا اجليل الذي 
اعاد العزة لالمة العربية، كما قدم 
العربية وفي  الشكر للشعوب 
مقدمتها الكويت التي لم تتوان 
في دعم مصر وكانت في طليعة 
الدول العربية في استخدام سالح 
النفط والذي كان له دور فعال 

في تأييد العمل العسكري.
واوضح بركات ان الكويت لم 
تتدخر وسعا في دفع مقاتليها 

متينة وهناك تعاون بني البلدين 
في شتى املجاالت ومنها املجال 

العسكري.
من جهته قال القنصل العام 
املصري صالح الوسيمي ان االمة 
العربية شاركت في هذا النصر 
وكان للكويت دور بارز في هذه 
املشاركة متثل في املشاركة بالدم 
والدعم، الفتا الى الكويت دائما 
تقف مع مصر في احلرب والسلم 

الش����جعان الى ميدان املعركة 
والتي امتزجت دماؤهم بدماء 
اش����قائهم املصريني على ارض 
س����يناء، موضحا ان مصر لن 
تنس����ى هذا الدور الذي كان له 
اثر كبير في حتقيق نصر غال 

على االمة العربية اجمع.
وتابع بركات في كلمة ألقاها 
اليوم  الكبي����ر:  امام احلضور 
نتوقف امام صفحات من تاريخنا 

وفي مختلف اجلوانب السياسية 
واالقتصادية ومجاالت التعاون 

املختلفة.
بدوره قال امللحق العسكري 
امللحق����ني  املص����ري وعمي����د 
العس����كريني في البالد العقيد 
اركان حرب اش����رف بركات ان 
نص����ر اكتوبر كان عمال وطنيا 
عبقريا حققه جيل اكتوبر بكل 
ما ملكوا من والء وانتماء للوطن، 

وشدد فرحات على ان شهداء 
الكويت في ح����رب اكتوبر هم 
اسمى ثمار التعاون بني البلدين 
الشقيقني، الفتا الى ان السفارة 
الى تكرمي اسر  املصرية تعمد 
الش����هداء الكويتي����ني كل عام 
تقديرا منه����ا ملدى حتملهم من 

اجل القضية العربية.
واكد السفير املصري على ان 
الكويتية - املصرية  العالقات 

المكتب العسكري المصري احتفل بالذكرى الـ 37 النتصارات حرب أكتوبر المجيدة

ب�ركات: نصر أكتوبر كان عم�ًا وطنيًا عبقريًا حققه جيل أكتوبر بكل ما ملكه من والء وانتم�اء للوطن وأعاد العزة لألمة العربية


