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قادة القوات البرية في »التعاون« اجتمعوا في الكويت

اللواء الركن ناصر السمار وبعض 
من قادة ضباط اجليش.

وكان في وداعهم على ارض 
البرية  القوة  آمر  املطار مساعد 

غادر صباح امس قادة القوات 
البرية بدول مجلس التعاون لدول 
اخلليج العربية كل من صاحب 
الس���مو امللكي الفري���ق الركن 
خالد بن بندر بن عبدالعزيز آل 
سعود قائد القوات البرية امللكية 
السعودية واللواء الركن جمعة 
احمد الفالسي قائد القوات البرية 
االماراتية واللواء الركن سعيد بن 
ناصر الساملي قائد القوات البرية 
العماني���ة، والعميد الركن علي 
راشد آل خليفة قائد القوات البرية 
امللكية البحرينية والعميد الركن 
محمد علي الغامن واللواء الركن 
مطلق بن سالم االزميع قائد قوة 
درع اجلزيرة املشتركة واللواء 
الركن خليفة الكعبي االمني العام 
املساعد للشؤون العسكرية، بعد 
ان شاركوا في اجتماع قادة القوات 
البرية لدول مجلس التعاون لدول 
اخلليج العربية واملقام في الكويت 
خالل الفترة م���ن 29 مايو 2011 

وحتى 1 يونيو 2011.

اللواء الركن ناصر السمار في وداع قادة القوات البرية لدول »التعاون«

الغنيم: الكويت تؤكد دعمها 
الدائم للمصاحلة الفلسطينية

القاه����رة � كونا: أكد مندوبنا الدائم ل����دى اجلامعة العربية 
السفير جمال الغنيم أمس دعم الكويت الدائم التفاقية الوفاق 
الوطني للمصاحلة الفلسطينية وملحقاتها ملا لها من أهمية في 
تثبيت الوحدة الفلسطينية وتقوية املفاوض الفلسطيني. وأشاد 
الغنيم في تصريح ل� »كون����ا« بالدور الذي قامت به مصر في 
التقريب بني الفصائل الفلسطينية 
للوصول الى هذا االتفاق الذي توج 
العربية بتشكيل  امس باجلامعة 
جلنة عربية عليا. وأكد ان جناح 
الفلسطينية يكون من  املصاحلة 
خ����الل التنفيذ األم����ني والصادق 
التف����اق املصاحلة ف����ي القاهرة، 
مبينا أن هذا التنفيذ من شأنه ان 
يعزز املوقف الفلسطيني املدعوم 
عربيا. وفيما يتعلق بدعم موازنة 
الغنيم  أكد  الفلسطينية  السلطة 
ان الكويت من أكثر الدول العربية 
التزاما بتنفيذ تعهداتها املالية الى 
الس����لطة الوطنية الفلسطينية. وأش����ار الى أن هذا األمر دأبت 
علي����ه الكويت والتزمت به حتى في أحلك ظروفها خالل الغزو 
الصدامي للكويت عام 1990 وهو أمر ليس بغريب على الكويت 

جتاه دعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

جمال الغنيم

العلي: األمير يولي تنمية
اإلنسان اهتمامًا كبيرًا

لالرتقاء مبستوى معيشته
هنأ مدير عام مؤسسة املوانئ الشيخ د.صباح جابر العلي 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد على تكلل الفحوصات 
الطبية املعت����ادة بالنجاح. وقال د.العلي في تصريح صحافي: 
»انني أتقدم باألصالة عن نفسي واإلنابة عن اخواني العاملني 
في مؤسس����ة املوانئ الى مقام صاحب الس����مو األمير بأخلص 

التهاني وأحر التبريكات مبناسبة 
تكلل الفحوصات الطبية املعتادة 

بالنجاح«.
وأعرب د.العلي عن شكره هلل 
سبحانه وتعالى ونسأله ان يدمي 
على صاحب السمو األمير نعمة 
الصحة والعافي����ة وأال يريه اي 
مكروه وان يتواله بحفظه ورعايته، 
وأدام اهلل عز الكويت وفخر أهلها 

حتت قيادتها احلكيمة.
وق����ال د.العلي: »ان س����موه 
استطاع بحكمته وخبرته ونظرته 
الثاقبة ان يحقق األمن واالستقرار 

للكويت رغم الظروف الصعبة والتحديات الكثيرة التي تواجه 
املنطقة والعالم«.

مضيفا »ان صاحب السمو األمير يواصل استكمال مسيرة 
النهضة والبناء باقتدار كبير، مش����يرا الى ان سموه يحمل في 
قلب����ه ووجدانه هموم الكويت، متطلعا ال����ى ان تصبح البالد 
صرحا اقتصاديا شامخا ومنارة للعلم والتقدم ومواكبة تطورات 

العصر«.
ولفت د.العلي الى رؤية صاحب السمو األمير بتحويل الكويت 
الى مركز مالي وجتاري اقليمي ودولي من أجل حتقيق الرخاء 

واالزدهار والرفاهية ألبنائها.
وذكر ان صاحب السمو األمير أولى اهتماما كبيرا منذ توليه 
سدة احلكم لتنمية اإلنسان الكويتي واالرتقاء مبستوى معيشته 
اميانا من سموه بأن املواطن هو حاضر ومستقبل الكويت ومصدر 
قوتها ومبعث عزتها وسالحها املنيع في مواجهة اي حتديات.

وخت����م د.العلي تصريحه قائال: »حف����ظ اهلل تعالى أميرنا 
احملبوب وأسبغ عليه أثواب الصحة والعافية ليواصل مسيرة 

اخلير والعطاء لوطننا العزيز«.

الشيخ د.صباح جابر العلي

الرقوة: اخلطة اإلستراتيجية 
للحرس الوطني انعكست إيجابيًا 

على الكفاءة القتالية واجلاهزية

»ضباط اجليش« يبدأ موسمه الصيفي

أكد قائد الش���ؤون األمنية في احل���رس الوطني العميد 
الركن خالد الرقوة ان اخلطة االستراتيجية للحرس الوطني 
2010 - 2015 عكس���ت مردودا متميزا على مستوى الكفاءة 
واجلاهزية ألداء املهام والواجبات املسندة للوحدات التابعة 
لقيادة الشؤون األمنية، وذلك من خالل االهداف التشغيلية 
احملققة خالل الفترة املنقضية من املوس���م التدريبي وذلك 
من خالل التوجيهات الكرمية والرؤية الثاقبة للقيادة العليا 
ممثلة بس���مو الشيخ س���الم العلي الصباح رئيس احلرس 
الوطني والشيخ مشعل األحمد نائب رئيس احلرس الوطني 
ووكيل احلرس الوطني اللواء ناص���ر الدعي ونائب وكيل 
احل���رس الوطني العميد الركن زايد ناصر ليصبح احلرس 
الوطني قوة دعم عس���كري وأمني تعمل باحتراف وحتظى 
بثقة القيادة الرش���يدة لصاحب السمو األمير القائد األعلى 

للقوات املسلحة وسمو ولي العهد األمني.
ودعا العميد الركن خالد الرقوة خالل محاضرة نظمتها 
قيادة الش���ؤون األمنية في معسكر الصمود عن أثر اخلطة 
االستراتيجية في رفع الكفاءة القتالية منتسبي قيادة الشؤون 
األمنية ملواصلة العمل ومواكبة العلوم احلديثة في املجاالت 
العس���كرية واألمنية حتقيقا للقيم السبعة التي تستهدفها 

اخلطة االستراتيجية للحرس الوطني.
ش���هد احملاضرة العقيد الركن عدنان السعيد آمر كتائب 
حماية وتأمني املنش���آت والعقيد الركن زيد محمد زيد آمر 
كتائب حماية وتأمني املعسكرات وعدد من القادة والضباط 

باحلرس الوطني.

بدأ نادي ضباط اجليش التابع ملديرية التوجيه املعنوي 
والعالقات العامة فعاليات وأنش���طة موسمه الصيفي لهذا 
العام يوم اجلمعة املاضي. وبهذه املناسبة ذكر املقدم الركن 
سالم اجلري رئيس نادي ضباط اجليش خالل حفل افتتاح 
املوسم الصيفي للنادي، أن نادي ضباط اجليش حرص هذا 
العام على االعداد ملوس���م الصيف بشكل يسهم في حتقيق 
الهدف الذي من أجله وضعت هذه الفعاليات والتي تش���مل 
على أنش���طة متنوعة ترفيهية ورياضية ودينية وثقافية، 
هذا وقد مت االعالن عن مس���ابقة حتفي���ظ القرآن لهذا العام 
والتي تشتمل على حفظ جزء »عم وتبارك« ورصد جوائز 
لها، باإلضافة الى املسابقات الرياضية والتي تتضمن أنشطة 

متنوعة كالسباحة والرياضات األخرى.
هذا ومتنى املقدم اجلري أن حتقق هذه األنشطة مشاركة 
األعضاء وأهاليهم لتحقيق الغاية من هذه األنشطة التي تعود 

باملنفعة عليهم وأسرهم ثقافيا واجتماعيا ودينيا وبدنيا.

العميد الركن خالد الرقوة متحدثا خالل احملاضرة

جانب من حلقات حتفيظ القرآن في نادي ضباط اجليش


