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»االستئناف« ترفض مساواة المدعين العامين برجال القضاء 
والنيابة في جوازات السفر الخاصة والسيارات

النياب�ة العامة فرع من الس�لطة القضائية واإلدارة العامة للتحقيقات فرع من وزارة الداخلية كس�لطة تنفيذية وال تعد من الس�لطة القضائية
مؤمن المصري

قضت الدائرة االدارية الثالثة مبحكمة االستئناف برئاسة املستشار عبدالقادر 
النش�ار وعضوية املستش�ارين محمد عبدالفتاح وابراهيم مصري وأمانة سر 
عبدالعزيز خالد برفض الدعوى املقامة من عدد من املدعني العامني بطلب 

منحهم جوازات سفر خاصة وسيارات أسوة برجال القضاء والنيابة العامة.
كان عدد من رجال االدعاء العام قد اقاموا دعوى ادارية اختصموا فيها كال 
م�ن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لش�ؤون مجلس الوزراء بصفته 
ووزير الداخلية بصفته الرئيس األعلى لالدارة العامة للتحقيقات ووكيل وزارة 
اخلارجية بصفته ورئيس ديوان اخلدمة املدنية بصفته مطالبني بالغاء القرار 

السلبي املطعون فيه والقضاء بالزام املدعى عليهم بصرف املستحقات واملزايا 
الوظيفية املتمثلة في السيارة وجواز السفر اخلاص بهم وغيرهم من املزايا أسوة 

بنظرائهم من اعضاء النيابة العامة ممن هم في نفس الدرجة الوظيفية.
وبتاريخ 2009/6/22 قضت محكمة اول درجة اوال: بعدم قبول الدعوى 
شكال النتفاء القرار االداري بالنس�بة لطلب املدعني حصولهم على سيارات 
خاصة، ثانيا: بقبول الدعوى شكال وفي املوضوع بالغاء القرار السلبي باالمتناع 
ع�ن منح املدعني جواز س�فر خاص مع م�ا يترتب على ذلك م�ن آثار اهمها 
منحهم ذلك اجلواز اخل�اص، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وفيما يلي نص 

حكم احملكمة:

حيث ان وقائع النزاع تتحصل 
– حسبما يبني من االوراق – في 
ان املستأنفني في االستئناف االول 
اقاموا الدع���وى رقم 2008/852 
اداري/8 بصحيفة اودعت ادارة 
كت���اب احملكمة الكلي���ة بتاريخ 
2008/6/16 طلب���ا للحكم بالغاء 
الق���رار الس���لبي املطعون فيه 
والقضاء بال���زام املدعى عليهم 
بص���رف املس���تحقات واملزايا 
الوظيفية واملتمثلة في السيارة 
وجواز السفر اخلاص بهم وغيرها 
من املزايا للمدعني اسوة بنظرائهم 
من اعض���اء النيابة العامة ممن 
الوظيفية  الدرجة  هم في نفس 
اعتبارا من تاريخ اس���تحقاقهم 
لها ف���ي 2001/10/1 طبقا للمادة 
2001/53 مع الزامهم مببلغ 5001 
د.ك على سبيل التعويض املؤقت 
عن االض���رار املادي���ة واالدبية 
والزامه���م باملصروفات ومقابل 

اتعاب احملاماة الفعلية.
وذكر املدعون بيانا لدعواهم 
انهم يشغلون درجة )مدع عام( 
في سلم الدرجات الوظيفية لدى 
العامة للتحقيقات وهي  االدارة 
تعادل درجة )محام عام( في سلم 
درجات اعض���اء النيابة العامة، 
وكان القانون رقم 2001/53 في 
العامة للتحقيقات  االدارة  شأن 
قد نص في مادته العاشرة على 
ان »حت���دد مبرس���وم مرتبات 
وبدالت وعالوات اعضاء االدارة 
العامة للتحقيقات مبا يتناسب 
مع نظرائهم من اعضاء النيابة 
العامة« وقد ورد بكتاب رئيس 
ادارة الفتوى والتشريع املؤرخ 
2004/8/18 في معرض تفسيره 

لعبارة »مبا يتناسب« الواردة في 
املادة املذكورة انها تعني مساواة 
مرتبات وبدالت اعضاء االدارة 
العامة للتحقيقات مع نظرائهم 
من اعضاء النيابة العامة في كل 
املزايا واحلقوق واملالية، واذ وافق 
مجلس الوزراء على تخصيص 
س���يارة العضاء النيابة العامة 
احلاصلني على درجة محام عام 
كم���ا مت منحهم جوازات س���فر 
خاصة، فانه يحق للمدعون صرف 
تلك املزايا الوظيفية بقوة القانون 
أسوة بنظرائهم من اعضاء النيابة 
العامة ممن هم في درجة »محام 
عام« وه���و ما لم تتخذه االدارة 
العامة للتحقيقات مما يعد قرارا 
سلبيا باالمتناع عن صرف تلك 
املزاي���ا الوظيفي���ة املتمثلة في 
السيارة وجواز السفر اخلاص، 
القرار  املدع���ون من  وقد تظلم 
املطعون فيه بتاريخ 2008/6/9 اال 
انه لم يستجب لتظلمهم ما دعاهم 
الى رفع هذه الدعوى بالطلبات 

سالفة الذكر.
وبجلسة 2009/6/22 حكمت 

احملكمة.
اوال: بعدم قبول الدعوى شكال 
القرار االداري بالنسبة  النتفاء 
املدع���ني حصولهم على  لطلب 

سيارات خاصة.
ثانيا: بقبول الدعوى ش���كال 
وف���ي املوضوع بالغ���اء القرار 
السلبي باالمتناع عن منح املدعني 
جواز سفر خاص املطعون فيه مع 
ما يترتب على ذلك من اثار اهمها 
منحهم ذلك اجلواز اخلاص على 
النحو املبني باالس���باب ورفض 
ما عدا م���ن طلبات موضوعية، 

والزمت املدعى عليهم بصفتهم 
املصروفات ومبلغ مقداره 300د.ك 
مقابل اتع���اب احملاماة الفعلية، 
وشيدت قضاءها – بعد ان احاطت 
بوقائع الدعوى وما قدمه طرفاها 
من مستندات ومذكرات تضمنت 
دفعني بعدم قبول الدعوى شكال 
لرفعها بصحيفة واحدة وبعدم 
قب���ول الدعوى النتف���اء القرار 
االداري – على انه بالنسبة للدفع 
األول فهو غير سديد النه يكفي 
جلمع الطلبات في صحيفة واحدة 

وحدة
االس���اس القانون���ي الذي 
اليه في دعواهم،  يس���تندون 
وبالنس���بة للدفع بعدم قبول 
الدعوى النتفاء القرار االداري 
السلبي بالنسبة للسيارة فهو 
س���ديد وفي محله، اذ ال يوجد 
ف���ي االوراق ما يل���زم اجلهة 
االدارية بتوفير مركبة خاصة 
اقاموا  التي  للمدعني بصفتهم 
بها دعواهم اس���وة بنظرائهم 
في النيابة العامة، ألن االدارة 
العامة للتحقيقات ال تعد ضمن 
السلطة القضائية التي عناها 
الدستور بنص املادة 163 لكونها 
فرعا من اف���رع جهات االدارة 
التابعة للسلطة التنفيذية ممثلة 
ب���وزارة الداخلية في حني ان 
النياب���ة العامة جزء ال يتجزأ 
داخل اجلس���م القضائي بقوة 
القانون طبقا لنص املادة 53 من 
الدستور الكويتي، وان عبارة 
»مبا يتناس���ب« تعطي للجهة 
االدارية سلطة تقديرية بشأن 
املنح او املنع وال تعني التطابق 
ف���ي جميع االمتي���ازات، وهو 

ما ينتفي مع���ه القرار االداري 
السلبي في هذا الطلب.

واما بالنسبة للطلب اآلخر 
بشأن منح اجلوازات اخلاصة، 
ف���إن ه���ذه امليزة تنس���حب 
عليهم باعتبار ان الدرجة التي 
يشغلونها )مدعي عام( تعادل 
الوظيفة القيادية )لوكيل وزارة( 
والتي مينح شاغلوها جواز سفر 
خاصا طبقا لنص املادة 8 من 
القانون رقم 1962/11 في شأن 
جوازات السفر املعدل بالقانون 
رق���م 1963/22 والقانون رقم 
1977/15 ومن ثم يتعني القضاء 
بالغاء القرار السلبي باالمتناع 
عن صرف جواز س���فر خاص 
لكل من املدعني وما يترتب على 
ذلك من آثار اخصها قبول منح 
اجلوازات اخلاص���ة للمدعني 
اسوة مبنحها للدرجة املعادلة 
لدرجتهم في الوظائف القيادية، 
وهي درجة وكيل وزارة، وقد 
رفضت احملكمة طلب التعويض 
عن االض���رار املادية واالدبية 
التي حاق���ت باملدع���ني لعدم 
حتقق الض���رر املادي ولنا في 
الغاء القرار خير تعويض جلبر 

الضرر االدبي.
لم يرت���ض املدعون احلكم 
املذكور، فأقاموا االستئناف االول 
2009/1131 بصحيف���ة اودعت 
ادارة كتاب هذه احملكمة بتاريخ 
2009/7/6 � واعلن���ت قانونا � 
طلبا للحكم بقبول االستئناف 
ش���كال وفي املوضوع بالغاء 
احلكم املستأنف فيما انتهى اليه 
من عدم قبول طلب املستأنفني 
حصول كل منهم على سيارة 

واحلكم لهم بتعويض مؤقت 
مقداره 5001 دينار جلبر الضرر 
الذي اصابهم نتيجة خطأ جهة 
االدارة مع املصروفات واتعاب 
احملاماة الفعلية والبالغة 3000 
دينار، وس���اقوا لالس���تئناف 
اس���بابا حاصله���ا ان مجلس 
اخلدمة املدنية اصدر القرار رقم 
2006/7 بشأن تخصيص سيارات 
لشاغلي الوظائف القيادية في 
اجلهات احلكومية املعينني على 
درجات مجموعة من الوظائف 
القيادية في ج���دول املرتبات 
العامة او نظرائهم اخلاضعني 
النظمة وظيفية خاصة، وبذلك 
يكون هناك التزام على االدارة 
بتوفير س���يارة ل���كل موظف 
قيادي او نظيره في الوظائف 
امتناع جهة  اخلاصة، ويكون 
االدارة عن اتخ���اذ قرار مبنح 
س���يارة للمس���تأنفني مبنزلة 
قرار سلبي يجوز الطعن عليه 
امام القضاء واذ انتهى احلكم 
املستأنف الى خالف ذلك فإنه 
يكون قد خالف القانون، ومن 
املؤكد اصابتهم بأضرار مادية 
ومعنوية نتيجة خطأ االدارة في 
االمتناع عن القيام مبا توجبه 

القوانني واللوائح.
كما لم يرتض املدعى عليهم 
بصفتهم احلكم املذكور فأقاموا 
الثاني 2009/1235  االستئناف 
بصحيف���ة اودعت ادارة كتاب 
هذه احملكمة بتاريخ 2009/7/19 
� واعلنت قانونا � طلبا للحكم 
بقبول االستئناف شكال وفي 
املوضوع بالغاء احلكم املستأنف 
فيما قضى به وبالزام املستأنف 
ضده���م املصروف���ات ومقابل 
التقاضي  االتعاب عن درجتي 
وس���اقوا لالس���تئناف اسبابا 
حاصلها ان احلكم شابه فساد في 
االستدالل وخالف القانون، اذ ان 
املساواة املقصودة تنفيذا للمادة 
10 من القانون رقم 2001/53 في 
شأن االدارة العامة للتحقيقات 
بني اعضاء هذه االدارة واعضاء 
النيابة العامة امنا تكون فقط 
في املرتبات والبدالت والعالوات 
وال تشمل تخصيص جواز سفر 
بحس���بان ان املساواة تقتصر 
الت���ي حددها  على احلق���وق 

القانون وفقا للم���ادة 10، واذ 
ذهب احلكم املس���تأنف خالف 
هذا النظر وادخل على املرسوم 
االميري ما لم يش���ر اليه فإنه 

يكون متعني االلغاء.
م���ن  كل  نظ���ر  ت���دوول 
االستئنافني على النحو الثابت 
باحملاضر، قدم خاللها احلاضر 
عن املستأنفني في االستئناف 
األول مذكرة، وقررت احملكمة 
ضم االستئناف الثاني الى األول 
ليصدر فيهما حكم واحد بجلسة 

اليوم.
وحيث ان االس���تئنافني قد 

استوفيا أوضاعهما الشكلية.
بالنس���بة  ان���ه  وحي���ث 
النعي  لالستئناف األول، فإن 
عل���ى احلكم املس���تأنف فيما 
يتعلق بتخصيص سيارة لكل 
من املس���تأنفني، هو نعي غير 
سديد، اذ ان استحقاق كل من 
االستئنافني لسيارة خاصة ال 
يجد له سندا س���واء في قرار 
الذي خصص  الوزراء  مجلس 
سيارة ألعضاء النيابة العامة 
التي ه���ي فرع من الس���لطة 
القضائية ع���ن اإلدارة العامة 
للتحقيقات التي تعد فرعا من 
فروع وزارة الداخلية كسلطة 
تنفيذية وهو م���ا انتهى اليه 
صائبا احلكم املستأنف، وأيضا 
فإن استحقاق املذكورين لسيارة 
خاصة ال يجد له سندا في قرار 
مجل���س اخلدم���ة املدنية رقم 
200/7 )السبب املستحدث في 
االستئناف( بشأن تخصيص 
س���يارات لش���اغلي الوظائف 
القيادية في اجلهات احلكومية 
املعينني على درجات مجموعات 
الوظائف القيادية او نظرائهم 
اخلاضعني ألنظم���ة وظيفية 
خاصة، فبالرج���وع الى نص 
املادة األولى من ذلك القرار يبني 
ان املقصود مبن يشملهم القرار 
بهذه امليزة ان تكون وظيفتهم 
وظيفة قيادي���ة، حتى لو كان 
مسماها يعادل من حيث املرتب 
او العالوة وظيفة وكيل الوزارة 
القيادية، وهذا الفهم هو الذي 
يتفق مع قرار منح هذه امليزة 
للمحامي العام في النيابة العامة، 
وإال فم���ا كان هناك من حاجة 

الى إصدار قرار مجلس الوزراء 
مبنح سيارة للمحامي العام لو 
كان يستحقها طبقا لنص املادة 
األولى من قرار مجلس اخلدمة 
املدنية رقم 200/7 وهو ما يتفق 
مع رأي ديوان اخلدمة املدنية 
من أن اي معادلة او مقابلة بني 
الوظائ���ف او الدرجات بصفة 
عامة تكون في نطاق امليزة التي 
متت من أجلها، وال تعني ان هذه 
املعادلة او املقابلة اس���تحقاق 
شاغلي وظائف اإلدارة العامة 
للتحقيقات جلميع املزايا املقررة 
الوظائف والدرجات  لشاغلي 
املقابلة لها مادام ال يوجد نص 

يقرر استحقاق هذه املزايا.
الى  ان���ه بالرجوع  وحيث 
أحكام القانون رقم 2001/53 في 
شأن اإلدارة العامة للتحقيقات 
الداخلية، يبني بجالء  بوزارة 
ان مفه���وم الوظائف القيادية 
في هذه اإلدارة ينصرف فقط 
الى وظيفة مدي���ر عام اإلدارة 
ونائبه، اما باقي الوظائف بدءا 
من محقق »ج« الى مدعي عام 
فهي وظائف فنية تكرارية وال 
تعد بحال وظائف قيادية، فطبقا 
لنص املادة 4 يكون تعيني مدير 
عام التحقيقات ونوابه مبرسوم، 
وتعيني باقي أعض���اء اإلدارة 
بقرار من وزير الداخلية، وطبقا 
لنص املادة 16 تختلف إجراءات 
تأديب كل من املدير العام ونوابه 
)وظائف قيادية( عن إجراءات 
تأديب باقي أعضاء اإلدارة مبن 

فيهم املدعون العامون.
وحي���ث انه بالبناء على ما 
التي  تقدم، وبإضافة األسباب 
انتهت اليها هذه احملكمة على 
النحو سالف البيان، استكماال 
وتدعيم���ا ألس���باب احلك���م 
املس���تأنف وردا على ما ورد 
بصحيفة االستئناف من أسباب 
جديدة، يضحي قضاء احلكم 
املستأنف بعدم قبول الدعوى 
النتفاء القرار هو قضاء سديد 
يواكب صحيح الواقع والقانون 
مبا يستوجب تأييده ورفض 

االستئناف األول.
بالنس���بة  ان���ه  وحي���ث 
الثاني من جهة  لالس���تئناف 
اإلدارة، فإن���ه هديا مبا تقدم، 

ولذات األس���باب املشار اليها، 
فإن املستأنف ضدهم ال يحق 
لهم احلصول عل���ى جوازات 
سفر خاصة طبقا لنص املادة 
8 من القان���ون رقم 192/11 في 
شأن جوازات السفر وتعديالته، 
والت���ي تقصر هذه امليزة على 
الوظائف القيادية، واملستأنف 
ضدهم ليسوا منهم حسبما سبق 
القول بأن الوظائف القيادية في 
العامة للتحقيقات هي  اإلدارة 
فقط مدير عام اإلدارة ونائبه، 
ويؤكد ذلك صدور قرار مجلس 
العام  الوزراء مبن���ح احملامي 
العامة جواز سفر  النيابة  في 
خاصا وهو ما يعني ان حصول 
املستأنف ضدهم على ميزة جواز 
السفر اخلاص يستلزم صدور 
قرار خاص مبنحهم هذه امليزة، 
وإذ خلص احلكم املس���تأنف 
الى خالف ذلك وقضى بإلغاء 
القرار الس���لبي باالمتناع عن 
منح املدعني جواز سفر خاصا، 
فإن يكون ق���د خالف صحيح 
حكم القانون وحق إليه اإللغاء 

ورفض الدعوى.
فلهذه األسباب

حكم���ت احملكم���ة: بقبول 
االستئنافني شكال وفي املوضوع 
بإلغاء احلكم املس���تأنف فيما 
قضى ب���ه )ثانيا( إلغاء القرار 
الس���لبي باالمتن���اع عن منح 
املدعي جواز سفر خاصا وبرفض 
الدعوى بشأنه، وبتأييد احلكم 
املستأنف فيما عدا ذلك، وألزمت 
املس���تأنف ضدهم االستئناف 
الثاني باملصروفات ومبلغ 30 

دينارا ألتعاب احملاماة.
ملحوظة: نطقت بهذا احلكم 
الهيئة املش���كلة بص���دره، أما 
الهيئة التي س���معت املرافعة 
واشتركت في املداولة ووقعت 
على مسودة احلكم فهي املشكلة 

كاآلتي:
املستشار عبدالقادر هاشم 

النشار � رئيس اجللسة.
وعضوي���ة املستش���ارين 
إبراهيم عبدالرحمن الس���يف، 

محمد عبداحلميد عبدالفتاح.
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)سعود سالم( خليفة اخلرافي خالل مشاركته في الندوة 

جانب من اخلريجني

اخلريجون خالل العرض العسكري

الخرافي: غرفة التجارة صرح نعتز به
والمساس به يعد مساسًا بأحد أعمدة الكويت

عادل الشنان
أكد عض���و املجلس البلدي 
الس���ابق خليف���ة اخلراف���ي 
ان املس���اس بغرف���ة التجارة 
والصناعة يعني املساس بأحد 
أعم���دة تاري���خ الكويت ومن 
يضربها كأن���ه يضرب تاريخ 
الكوي���ت والهجمة الشرس���ة 
املوجه���ة ليس لها اي دواع او 
مبررات جتاه صرح كويتي نعتز 

به كثيرا.
التي  الندوة  وأضاف خالل 
أقامها ديوان الوحدة الوطنية 
بعنوان »غرفة التجارة ذلك الزمن 
اجلميل« في ديوان املعطش امس 
ان مجلس ادارة الغرفة في بداية 
اخلمسينيات كانوا يجمعون 
بني ال���روح املتحررة والنزعة 
الدميوقراطي���ة ويش���جعون 
الفكر العلمي واملناداة بتطبيق 
القوانني والدراس���ات املتميزة 
وقد كان الشعب وقتها متفاعل 
مع أحداث العالم العربي فكريا 

وسياسيا.
وأض���اف: عندم���ا انطلقت 
غرفة التجارة في عام 1959 لم 
تكن مجرد جمعية مهنية تعنى 
بشؤون أعضائها واملنتسبني 
لها فحسب بل كانت تؤدي دور 
املعارضة من الداخل وتتابع اداء 
احلكومة وترصده وتسعى الى 
اصالح ما اعوج منه بالتواصل 
املباشر مع القيادة السياسية.

وأضاف اخلرافي انه خالل 
فترة الستينيات التي اتسمت 
بالبناء السياسي واالقتصادي 
الدولة احلديثة كان  ألس���س 
نش���اط غرفة التجارة منصبا 
التشريعات االقتصادية  على 
واملساهمة املؤثرة في قوانني 
التجارة والشركات والوكاالت 
وتشجيع الصناعة والقسائم 

الصناعية واملوانئ وإنش���اء 
التجاري���ة احل���رة  املنطق���ة 
الى وضع دس���تور  باالضافة 
مت���وازن وتكري���س النظ���ام 
السياسي الدميوقراطي البرملاني 
الذي يكرس ش���رعية احلكم 
ووطنيته وال يجوز نس���يان 
وقفتها الشامخة في وجه تزوير 
االنتخاب���ات ع���ام 1967 بينما 
متكنت في فترة السبعينيات 
من تعزيز العالقات االقتصادية 
االقليمية والعربية والدولية 
م���ن خ���الل اتفاقية الس���وق 
العربي���ة املش���تركة والبحث 
ع���ن صيغة مالئم���ة للتكامل 
االقتصادي اخلليجي وكان لها 
الدور الواضح في معاجلة أزمة 
العقار والسوق املالي عام 1977 
ومعاجلة أزمة سوق املناخ في 
الثمانينيات والعمل على احلفاظ 
على املكاسب الدميوقراطية في 
ظل أزمة السوق وتدهور أسعار 
النف���ط وأخيرا ال���دور الرائد 

واملش���رف حلماية الشرعية 
وتوحيد أهل الكويت حتت راية 
آل الصباح في فترة التسعينيات 
ابان االحتالل العراقي وقيامها 
مبؤمتر جدة ولكن اآلن ونتيجة 
لتغي���ر الظروف السياس���ية 
واالقتصادي���ة واالجتماعي���ة 

أصبح دور الغرفة محدودا.
وق���ال اخلراف���ي: يأتي من 
يحاول س���لق قان���ون لغرفة 
التجارة في ليل أظلم وبغياب 
املجل���س خالل فت���رة اجازته 
لغايات غير معروفة وكان من 
األجدى االستعجال بالقوانني 
الذمة  املهم���ة مث���ل قان���ون 

املالية.
واوضح ان هناك من يروج 
معلومات مغلوطة عن الغرفة 
من خ���الل القول بأن ايراداتها 
اكثر من 100 مليون دينار في 
ح���ني ان الواق���ع ان ايراداتها 
احلقيقي���ة تقارب ال� 5 ماليني 

دينار.

خالل ندوة ديوان الوحدة الوطنية كلية علي الصباح العسكرية احتفلت بدفعة جديدة من الضباط
احتفلت كلية علي الصباح 
العسكرية امس بانتهاء مرحلة 
االس���تجداد االبتدائية لدفعة 
الطلب���ة الضب���اط 40 ودفعة 
الطلبة الضباط اجلامعيني 15، 
وهي فترة متتد الى 5 اسابيع 
تش���كل حتديا مهما يتمثل في 
قدرتهم وجناحهم في مواجهة 
حتديات االنتق���ال من احلياة 
املدني���ة والتأقلم م���ع طبيعة 
احلي���اة العس���كرية وما فيها 
من ش���دة وانضباط وتدريب 
متواصل، وجدية في التعايش 
والتعامل، وتغيير جذري في 
برنامج ومنط احلياة اليومية 
على مدار الساعة، والتي متثل 
حتديا حقيقيا امام الراغبني في 
االستمرار في السلك العسكري 
واتخاذه خيارا ومهنة واسلوب 
حياة والذي سينعكس ايجابيا 

على حياته في املستقبل.
التدريب اجلوانب  ويشمل 
الفكرية واملتمثل في الدراسات 
واحملاضرات النظرية الى جانب 
التدري���ب البدن���ي املتمثل في 
اللياقة والتمارين والتدريبات 
الداخلية واخلارجية  العملية 
هذا الى جانب التأهيل والتدريب 
النفسي لتطوير قدرات اجللد 
التحمل في  والصب���ر وق���وة 
مختلف الظروف مما يس���اعد 
على ترس���يخ االعتزاز والثقة 
بالنف���س، وبناء الش���خصية 

العسكرية القيادية.
واجت���از الطلب���ة الضباط 
هذه املرحلة بالكفاءة واالقتدار 
والقوة اجلسمانية مما يؤهلهم 
للمضي في اكمال بقية مراحل 
الدراسة، وهذه املرحلة تشمل 
الطلب���ة م���ن الق���وات البرية 
واجلوية والبحرية. وفي نهاية 
االحتفال حث مدير كلية علي 
الصباح العسكرية اللواء الركن 
احمد الرحماني الطلبة الضباط 
املستجدين على التحلي باالخالق 
احلميدة واالنضباط العسكري 
اثناء خروجهم الى اهاليهم بعد 

فترة االستجداد.


