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ديوان الغنام استقبل الوفود العسكرية الشقيقة والصديقة المشاركة في حرب التحرير

استقبل عبدالعزيز احمد الغنام واخوانه في ديوانه في 
منطقة ضاحية عبداهلل السالم وفودا من القادة العسكريني 
املتقاعدين من دول التحالف الشقيقة والصديقة الذين 
ش���اركوا في حرب حترير الكويت مع جيوش بلدانهم 
مبناسبة زيارتهم للبالد للمشاركة واحلضور في احتفاالت 
الكويت مبرور 50 عاما على االس���تقالل و20 عاما على 
التحرير و5 س���نوات على تولي صاحب السمو األمير 

الشيخ صباح األحمد مقاليد احلكم في البالد، وبحضور 
عدد من ابناء اسرة الغنام، وقد أبدى عبدالعزيز الغنام 
نيابة عن اسرة الغنام للوفود الزائرة سعادتهم باالجواء 
التي تعيشها الكويت هذه االيام مبناسبة االعياد الوطنية 
معربا ع���ن الدور الكبير والفاعل ال���ذي قامت به دول 
التحالف في مساندة الكويت في قضيتها العادلة انطالقا 
من شعورها باملسؤولية ونصرة للحق وأهله، كما اشاد 

بقيادة جيوش التحالف ابان معركة حترير الكويت مبا 
حتمله في طياتها من معاني الصدق والكرامة واحلرية 
موش���وحة بأجمل املثل العليا والقيم النبيلة، كما اكد 
حرص حكومة الكويت على تنمية وتعزيز الروابط مع 
دول التحالف ادراكا منها لعمق العالقة واحساسا منها 
بأهمية االحتفاظ بعالقات متين���ة قائمة على التفاهم 
والثقة واملصالح املشتركة واعرب عن خالص مشاعر 

الود والتقدير والعرفان التي اثلجت صدور الكويتيني 
مبا شاهدوه من ملحمة التحرير التي عاشها الكويتيون 
عل���ى ارض الكويت احملررة مدينني باالمتنان والفضل 

بعد اهلل لهذه الدول وحكامها وشعوبها.
وقد اقام العم عبدالعزيز الغنام مأدبة عش���اء بهذه 
املناسبة على ش���رف اعضاء الوفود حضرها عدد من 
سفراء الدول الشقيقة والصديقة وامللحقني العسكريني 

ورجاالت الكويت وابنائها من رواد ديوانية الغنام.
ونق���ل مدير مديرية التوجي���ه املعنوي والعالقات 
العامة العميد الركن عبدالعزيز الريس حتيات النائب 
االول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر 
املبارك ورئيس االركان العامة للجيش ونائبه الى العم 
عبدالعزيز الغنام وأسرته وقدم لهم درعا تذكارية بهذه 

املناسبة.

عبدالعزيز الغنام متوسطا احلضور في لقطة تذكارية بديوانه

املشاركون في الدورة التدريبية للتعرف على مهام حماية املنشآت يستمعون للعميد الرقوة العميد الركن خالد الرقوة متحدثا للخريجني

الحرس الوطني يخّرج 86 عسكريًا لحماية المنشآت
احتفل احلرس الوطني في قيادة الشؤون 
االمنية بتخريج 86 عسكريا اجتازوا دورة 
تدريبية للتعرف على مهام وواجبات كتائب 
حماية وتأمني املنشآت بحضور قائد الشؤون 

االمنية العميد الركن خالد الرقوة.
وهنأ العميد الرقوة في تصريح صحافي 
امس اخلريجني بانضمامهم الى كتائب حماية 
وتأمني املنشآت وحثهم على الضبط والربط 
العس���كري واجلدية في العمل واالستفادة 
ممن سبقوهم في العمل وااللتزام بتعليمات 
رؤسائهم، مؤكدا ان عليهم مسؤولية كبيرة 
في حماية املنشآت احليوية التي تعتبر واجهة 

احلرس الوطني.
واوضح انه س���يتم تأهيل اخلريجني من 
خالل احلاقهم بدورات تخصصية على مهام 
وواجبات كتائب احلماي���ة والتأمني بهدف 

الوصول الى مس���توى عال م���ن االحتراف 
واحل���س االمني حتى ي���ؤدوا واجبهم على 
اكمل وجه خدمة لوطنهم الغالي في ظل قيادته 

احلكيمة.
وتقدم بالش���كر لقيادة احلرس الوطني 
ممثلة برئيس احلرس الوطني سمو الشيخ 
سالم العلي ونائب رئيس احلرس الوطني 
الشيخ مشعل االحمد على دعمها لزيادة الراتب 

االساسي للعسكريني.
من جانبه اكد ركن اول تدريب املقدم بدر 
العصيمي ان املتدرب���ني ال� 86 انخرطوا في 
برنامج تنشيطي مدته شهر وتعرفوا خالله 
على مهام وواجبات كتائب احلماية والتأمني 
واج���راءات التفتيش ورف���ع املهارة في فك 
وتركيب السالح وطريقة استخدامه واساليب 

التعامل مع اي عمل عدائي محتمل.


