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اجلمعة ١٩ مايو ٢٠١٧

»الوزاري اخلليجي« بحث حتضيرات قمم الرياض خالل زيارة ترامب
الرياض - كونا: قال األمني العام ملجلس التعاون اخلليجي عبداللطيف الزياني ان وزراء خارجية 
مجلس التعاون بحثوا خالل اجتماعهم الذي اختتم أعماله أمس عددا من املوضوعات املتعلقة 
بالتحضير للقمم التي تستضيفها السعودية في الـ 21 مايو اجلاري خالل زيارة الرئيس 
األميركي دونالد ترامب. وأوضح الزياني ان املجلس ناقش املوضوعات التي سيتم عرضها في 
اللقاء التشاوري الـ 17 لقادة دول مجلس التعاون املقرر عقده في الرياض في الـ 21 من الشهر 
اجلاري. وأوضح ان الوزراء بحثوا عددا من املوضوعات املتعلقة مبتابعة تنفيذ قرارات املجلس 
األعلى وكذلك املذكرات والتقارير املرفوعة من اللجان الوزارية واألمانة العامة.

كرّم خريجي دورة القيادة واألركان المشتركة رقم 21

اخلالد: مستوى »مبارك العبداهلل للقيادة واألركان« 
يضاهي أرقى الكليات األكادميية في العالم 

احتفلت صباح امس كلية 
مبــارك العبــداهلل للقيــاده 
واألركان املشتركة بتخريج 
واألركان  القيــادة  دورة 

املشتركة رقم ٢١.
وفي كلمته، خالل احلفل 
اعرب نائــب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الدفاع الشيخ 
محمــد اخلالــد عــن فخــره 
واعتــزازه مبــا صلــت اليه 
الكليــة مبســتوى يضاهي 
أرقــى الكليــات األكادمييــة 
فــي  العســكرية  للعلــوم 
العالــم، موجها الشــكر الى 
اململكــة املتحــدة الصديقــة 
على تعاونها الذي ســاعدنا 
للوصول لهذه املستوى كما 
عبر عن سعادته بأن معظم 
املعلمني في الكلية من أبنائنا 
الكويتني، وأوضح  الضباط 
ان وجــود عــدد كبيــر مــن 
الضباط الدارسني من جيوش 
الشــقيقة والصديقة  الدول 
التعليم  يؤكد رقي مستوى 
األكادميي الذي وصلت إليه 
الكلية، ومتنى لكل اخلريجني 
التوفيق والنجاح في حياتهم 

العلمية والعملية.
وفــي اخلتام، هنأ رئيس 
للجيــش  العامــة  االركان 
الفريق الركن محمد اخلضر 
علــى حصوله الثقة الغالية 
من صاحــب الســمو األمير 
القائد االعلى للقوات املسلحة 
الشيخ صباح االحمد وجتديد 
لــه لثالث ســنوات كرئيس 
لإلركان ولــم يحصل عليها 

اال هو اهل لها.
من جانبه، ألقى آمر كلية 
مبــارك العبــداهلل للقيــادة 
اللــواء  واألركان املشــتركة 
الركن بحري عبداهلل دشتي 
كلمة رحب من خاللها بنائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الدفاع الشــيخ محمد اخلالد 
الكــرام، وأعرب  والضيوف 
فيها عــن التطور املســتمر 
والعمل املؤسسي واألكادميي 
الــذي وصلت إليــه الكلية، 

مبا يحقق األهداف من خالل 
تخريج كوكبة من الضباط 
القادة على مستوى عاٍل من 

الكفاءة والقيادة.
الكليــة  إلــى أن  وأشــار 
تؤمن بوجوب بذل كل اجلهد 
خلدمة هذا الوطن املعطاء، من 
خالل تأهيل الضباط القادة 
في اجليش الكويتي، مؤكدا 
أنها تقوم بوضع خطة عمل 
لتطوير املنهاج مبا يتوافق 
مع متطلبات اجليش الكويتي 
كما ونوعا وموائمة سياسة 
واستراتيجية الدفاع والعقيدة 

القتالية تكامال ودعماً ملنظومة 
التعــاون اخلليجي  مجلس 
وتنسيقا وتفاهما مع الدول 
الصديقة واالئتالف الدولي، 
كما هنأ اخلريجني ومتنى لهم 
مستقبال افضل وجهدا ابرز 

في وحداتهم.
من جهتــه، اوضح كبير 
املعلمني بكلية مبارك العبداهلل 
للقيادة واألركان املشــتركة 
الركــن طلب خليفة  العقيد 
الفليج ان الكلية تعمل بشكل 
دائم علــى تطويــر املناهج 
الدراسية مبا يخدم العملية 

التعليمية بالكلية، وأن أهمية 
الدراسة بالكلية ودورها في 
تأهيل الضباط القادة لتسلم 
زمام القيــادة في وحداتهم، 
وان الكلية تعمل دائمًا على 
تأهيل الضباط وتدريبهم على 
التفكيــر املنطقي والتحليل 
املبني على الدقــة واملرونة 
والقــدرة واملعرفــة باألمور 
القيادية لتطبيق عقيدة القتال 
لعمليات القوات املشتركة في 

جميع انواعها.
بعد ذلك قام نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير الدفاع 

بتوزيع اجلوائز والشهادات 
علــى اخلريجــني وتكــرمي 
املتفوقني واملتميزين منهم.

التخريج  حضــر حفــل 
محافظ حولــي الفريق أول 
متقاعد الشيخ أحمد النواف 
العامــة  األركان  ورئيــس 
للجيش الفريق الركن محمد 
اخلضر ومجموعة من سفراء 
الدول الشــقيقة والصديقة 
الدفــاع  وأعضــاء مجلــس 
العســكري وعدد مــن كبار 
الضباط من الدول الشقيقة 
والصديقة ومن قادة اجليش.

الشيخ محمد اخلالد متوسطا رئيس األركان الفريق الركن محمد اخلضر وكبار ضباط الكلية مع اخلريجني

»جلنة اجلناسي« رفعت تقريرها األول للمبارك
أعلن أمني ســر جلنة 
فــي اجلناســي  النظــر 
املسحوبة د.نايف العجمي 
امس رفع اللجنة تقريرها 
األول إلــى ســمو رئيس 
مجلــس الوزراء الشــيخ 
جابر املبارك بشأن انتهائها 
مــن دراســة 4٠ طلبا من 
اصل ١84 طلبا استقبلتها.

وأوضــح العجمي في 
تصريــح لـــ »كونــا« ان 
التقرير تضمن توصيات 
اللجنة بشأن االربعني طلبا 
التي متت دراستها وذلك 
بعد مخاطبة اجلهات ذات 
الصلة حول تلك الطلبات. 
وأكد استمرار اللجنة في 
أعمالهــا »اذ تنظر حاليا 
في عدد اخر من الطلبات 
لدراستها واتخاذ ما تراه 
مناســبا، وعنــد االنتهاء 
منها سترفع تقريرا آخر 
بشــأنها الى سمو رئيس 
مجلــس الــوزراء وهكذا 
حتــى االنتهاء من جميع 

الطلبات املقدمة اليها«.
وأشــار الــى انه »بعد 
صــدور قــرار مجلــس 
الــوزراء بتشــكيل جلنة 
تتولــى النظر في حاالت 
سحب وإســقاط وفقدان 
اجلنسية الكويتية وبعد 
اعــالن اللجنــة فتح باب 

اســتقبال الطلبــات فــي 
مقرها ملدة اســبوعني مت 
استقبال ١84 طلبا«. وقال 
»واللجنة اذ تعلن رفعها 
التقرير األول الذي اعدته 
بشأن احلاالت التي انتهت 
منها ورفعتها الى ســمو 
رئيــس مجلــس الوزراء 
التزامهــا  تؤكــد  فإنهــا 
فــي أعمالهــا باالنصاف 
واملوضوعيــة واملهنيــة 
بعيــدا عــن الضغــوط 
السياسية وغيرها واضعة 
مراقبة اهلل ثم ثقة صاحب 
السمو أمير البالد الشيخ 
صباح األحمد والشــعب 
الكويتي نصب أعينها«. 
ودعا العجمي اجلميع 
إلى اخذ األخبار املتعلقة 
باللجنة من أمانة ســرها 
عبر التصريحات املتتالية 
التي تصــدر عنها مبينا 
ان »أمانة السر هي اجلهة 
الوحيدة املعتمدة لذلك«. د. نايف العجمي

الشيخ محمد اخلالد ملقيا كلمته

.. ومكرما مقدم ركن محمد يوسف باملركز الثانيالشيخ محمد اخلالد مكرما املقدم ركن فالح مانع العجمي باملركز األول

الشيخ محمد اخلالد متوسطا محافظ حولي الفريق متقاعد الشيخ احمد النواف ورئيس األركان الفريق الركن محمد اخلضر

رئيس األركان ومحافظ حولي يكرمان املقدم الركن نواف احمد النواف

خالل حفل ختام املوسم التدريبي 2016 ـ 2017

الرفاعي: قيادة »احلرس الوطني« 
تثمّن وتشيد بإجنازات منتسبيها

حتــت رعاية وحضــور وكيل احلرس 
الوطني الفريق الركن م. هاشم الرفاعي أقيم 
حفل ختام املوسم التدريبي ٢٠١6 ـ ٢٠١٧. 
وأشاد وكيل احلرس الوطني بإجنازات 
منتسبي احلرس الوطني في جميع املجاالت 
العسكرية والتأهيلية والرياضية، مشيرا 
إلى فرق احلرس الوطني التي حققت نتائج 
متميزة فــي البطوالت احمللية، وحصدت 
املراكز األولــى وامليداليــات املتنوعة في 
مختلف األلعاب، مثل كرة القدم والســلة 
وقــدم الصاالت، كرة اليد، الكرة الطائرة، 
االسكواش، تنس الطاولة، السباحة، ألعاب 
القوى، اختراق الضاحية، األلعاب الذهنية، 

البولينغ والرماية.
ونقل الفريق الرفاعي للحضور تهنئة 
سمو رئيس احلرس الوطني الشيخ سالم 
العلي، وسمو نائب رئيس احلرس الوطني 
الشــيخ مشــعل األحمد، مؤكدا ان القيادة 
الكرمية للحرس الوطني تثمن اإلجنازات 

التي حققهــا املنتســبون، واجلهود التي 
بذلت طوال املوسم وكانت ثمرتها التفوق 

امللحوظ ملنتسبي احلرس الوطني.
وشــدد على مواصلة العطاء لترجمة 
الوثيقة االســتراتيجية للحرس الوطني 
٢٠٢٠ )األمن أوال( التي تولي اهتماما كبيرا 
للعمل علــى التفوق في جميــع املجاالت 
العسكرية واألنشطة الرياضية ورفع اللياقة 

البدنية ملنتسبي احلرس الوطني.
ودعا االحتاد الرياضي ومنتسبيه الى 
بث روح النشــاط الرياضي بني الوحدات 
واألفراد عن طريق املهرجانات الرياضية 
واملسابقات الداخلية ومتابعة تطبيق خطة 
رفــع مســتوى اللياقة البدنية ملنتســبي 

احلرس الوطني كافة.
وفي ختام احلفل، قــام وكيل احلرس 
الوطني بتكرمي املتميزين خالل املوســم 
التدريبــي والفرق الفائــزة. حضر احلفل 

كبار قادة وضباط احلرس الوطني.

الفريق الركن م.هاشم الرفاعي وكبار احلضور خالل احلفل 

الشيخ محمد اخلالد مكرما املقدم الركن خالد عبداللطيف اخلبيزي باملركز الثالث

قائد الدفاع البحريني يؤكد أهمية 
التنسيق العسكري بني دول »التعاون«

املنامة- كونا: أكد القائد 
العام لقوة دفاع البحرين 
املشير الركن الشيخ خليفة 

بــن أحمــد آل خليفة امس 
خالل استقباله عميد السلك 
الديبلوماسي سفيرنا لدى 
مملكة البحرين الشيخ عزام 
الصباح، أهمية التنســيق 
العســكري املســتمر بــني 
التعــاون  مجلــس  دول 
اخلليجي ملواجهة التحديات 
والظروف الدقيقة التي متر 

بها املنطقة.
من جهته، أكد الشــيخ 
عزام الصباح عمق العالقات 
الشــقيقني  البلديــن  بــني 
وجتذرها وما تتمتع به من 
منو مطــرد بفضل قيادتي 

البلدين احلكيمتني. املشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة مستقبال الشيخ عزام الصباح 


