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الدين اإلسالمي 
ُيستغل بطريقة 
سلبية في بعض 
الدوائر السياسية 
بالواليات املتحدة

العالم العربي 
يتعرض ملخاطر 

داخلية ستنعكس 
على نظرة العالم 

إلى اإلنسان العربي 
وثقافته وقيمه 

ودينه

هناك »عواقب
لن تتحملها الدول 

التي تتعرض 
ملخاطر فقط وإمنا 

سيشعر بها الكثيرون 
حول العالم«

الشعب السوري 
بحاجة إلى مزيد من 

األموال واحلماية 
والفرص للمستقبل

مع اقتراب الذكرى اخلامسة الندالع احلرب 
األهلية في سورية، مازالت الكارثة اإلنسانية امللحة 
مستمرة، حيث فقد ربع مليون إنسان حياتهم حتى 
اليوم، هناك حاجة ألن يعزز املجتمع الدولي جهوده 

بدرجة كبيرة والعمل اآلن ملساعدة 18 مليون شخص 
هم بحاجة ماسة للمساعدة داخل سورية وفي الدول 

املجاورة. 
استضافت اململكة املتحدة امس اخلميس مؤمتر 

»مساعدة سورية واملنطقة 2016«، مبشاركة أملانيا 
والكويت والنرويج واألمم املتحدة. تبنى هذا املؤمتر 

نهجا جديدا طموحا ملساعدة الالجئني على األجل 
األطول: ذلك باتخاذ تدابير ملموسة لتوفير فرص 
العمل وسبل املعيشة لهم، وحتسني فرص التعليم 

لهم،  ما مينح الالجئني املهارات التي يحتاجون اليها 
للمستقبل ويوفر لهم أفضل فرصة للعودة ناجحني 

إلى بلدهم. 
كما سعى مؤمتر لندن الى معاجلة التحديات 

اإلنسانية الهائلة التي يواجهها الشعب السوري، 
وجمع قدر كبير من األموال اجلديدة لتلبية 

االحتياجات العاجلة وعلى األجل األطول للمتضررين 
من األزمة. حيث تدعو نداءات اإلغاثة املنسقة من 
األمم املتحدة لسنة 2016 إلى توفير 7.7 مليارات 

دوالر، هذا إضافة إلى مبلغ 1.2 مليار دوالر حتتاج 
إليه حكومات املنطقة املتأثرة باألزمة التي تستضيف 

الالجئني. 
اململكة املتحدة رائدة في قيادة محاوالت معاجلة 

الوضع في سورية، وقد انصب تركيز رئيس الوزراء 
باستمرار على اخلروج بحل شامل ألزمة الالجئني 
احلالية يعالج مسبباتها، بدال من مجرد االستجابة 

لتبعاتها. 
ذلك يعني العمل مع املجتمع الدولي لوضع نهاية 

للصراع الوحشي في سورية. تنطوي استراتيجية 
اململكة املتحدة الشاملة على ثالثة مسارات تشمل 

األبعاد السياسية والعسكرية واإلنسانية، فعلى 
الصعيد السياسي، تشارك اململكة املتحدة ضمن 
مجموعة الدعم الدولية لسورية التي تعمل ألجل 

التوصل لعملية انتقال سياسية إلى مستقبل سلمي. 
وعلى الصعيد العسكري، تساهم اململكة املتحدة في 

احلملة في املنطقة لهزمية داعش. وعلى الصعيد 
اإلنساني أيضا نبذل جهودا هائلة باعتبارنا ثاني 

أكبر دولة مانحة بعد الواليات املتحدة، حيث رصدنا 
حتى اآلن ما يفوق 1.1 مليار جنيه استرليني استجابة 

لألزمة في سورية واملنطقة لتوفير إعانات تشمل 
املواد الغذائية واملأوى والرعاية الطبية ومياه الشرب 

النظيفة ملئات اآلالف من املتضررين من الصراع. 
كما ان الكرم الذي أبدته دول أخرى مجاورة كاألردن 

وتركيا ولبنان قد أنقذ دون شك حياة الكثيرين 
وأتاح للناس البقاء قريبا من بلدهم، متجنبني 

الرحالت احملفوفة باملخاطر للوصول إلى أوروبا. 
لكن علينا جميعا فعل املزيد. علينا التحرك جلعل 

سورية أكثر أمانا اآلن، مع النظر إلى إعادة اإلعمار 
للمستقبل. 

فسورية والشعب السوري بحاجة ملزيد من األموال، 
ومزيد من احلماية، ومزيد من الفرص للمستقبل. 

وتقع على عاتق املجتمع الدولي مسؤولية مساعدة ما 
يربو على أربعة ماليني الجئ في الدول املجاورة، إلى 

جانب أكثر من 13 مليون بحاجة ملساعدات إنسانية 
داخل سورية. والشعب السوري، وكل من يساعده، 
بحاجة لالطمئنان بأن املجتمع الدولي يساعدهم إلى 

ما بعد 2016. 
لقد جمع مؤمتر لندن قيادات عاملية ومنظمات غير 

حكومية والقطاع اخلاص واملجتمع املدني لبحث 
بعض من أكثر املخاوف العاجلة التي برزت نتيجة 

لهذه األزمة. وقد سعى الى جمع قدر كبير من 
األموال اجلديدة لتلبية االحتياجات العاجلة وعلى 

األجل األطول للمتضررين من الوضع في سورية 
وملساعدة الدول املجاورة. وسيواصل الضغط على 

جميع أطراف الصراع حلماية املدنيني واحترام 
القانون اإلنساني الدولي. كما بحث سبل توفير فرص 
العمل والتعليم، ما يبعث على أمل أكبر للمستقبل في 

نفوس من اضطروا للفرار من ديارهم.
من شأن ذلك أن ميهد السبيل أمام نقاش أوسع 

حول سبل استجابة املجتمع الدولي لألزمات 
املطولة قبيل انعقاد مؤمتر القمة العاملي حول العمل 

اإلنساني في اسطنبول في مايو. 
ال ميكن لهذا املؤمتر وحده حل املشاكل املعقدة التي 

متر بها سورية، ويظل احلل السياسي ضروريا 
إلنهاء الصراع، لكن استمرارنا في تسليط الضوء 

على االنتهاكات ضد املدنيني األبرياء ضمان بأن 
الشعب السوري لن يغيب عن بالنا أبدا.

سفير المملكة المتحدة لدى 
البالد ماثيو جيمس لودج

د.حسن اإلبراهيم  الشيخ د.محمد الصباح يلقي كلمته 

أكد أن الكويت تسعى دائماً إلى دعم دور التعليم في تقريب الشعوب

محمد الصباح: العالم العربي مير مبخاض صعب
واشنطن ـ كونا: أكد عضو 
مجلس احلكمــــاء التابع لألمم 
املتحدة الشيخ د.محمد الصباح 
سعي الكويت الدائم لدعم مقاعد 
البحوث التي من شأنها تصحيح 
الصورة الســــلبية التي بنيت 
في بعض الدوائر عن اإلسالم 
والعــــرب الســــيما بالواليات 

املتحدة.
ألقاها  جاء ذلك في كلمــــة 
الشيخ د.محمد الصباح، الذي 
يتولى حاليا رئاسة مجلس إدارة 
مؤسسة صباح السالم الصباح 
مساء اول من امس خالل حفل 
تنصيب مقعد الشــــيخ صباح 
الســــالم الصباح، رحمه اهلل، 
للباحث والكاتب يوسف ساسون 
مبركز بحوث الدراسات العربية 
املعاصرة بجامعة جورج تاون 
األميركية الذي تدعمه الكويت 
منذ العام 1980 بحضور سفيرنا 
الواليات املتحدة الشيخ  لدى 

سالم عبداهلل اجلابر.
الشــــيخ د.محمــــد  وقــــال 
الكويت  الصباح: ان اهتمــــام 
العربية في  الدراســــات  بدعم 
شتى اجلامعات املرموقة حول 
العالم يأتــــي إميانا منها بدور 
العلم والباحثني، خصوصا ان 
»عاملنــــا العربي مير مبخاض 

صعب«.
العربي  العالم  أن  وأوضح 
إلى »مخاطر داخلية  يتعرض 
ســــتنعكس على نظرة العالم 
إلى اإلنســــان العربي وثقافته 
وقيمه ودينه«، و»تشكل تهديدا 
لسيادة واستقرار بعض الدول 
فبعضها تشهد دمارا شامال«، 
مشــــيرا إلى أن هناك »عواقب 
لن تتحملها تلك الدول فقط«، 

الكثيرون  وإمنا »سيشعر بها 
حول العالم«.

وأضاف أن »الدين اإلسالمي 
بات يســــتغل بطريقة سلبية 
الدوائر  وخصوصا في بعض 
السياســــية بالواليات املتحدة 
بعــــد األعمــــال اإلرهابية التي 
شــــهدها العالم مؤخرا«. وأكد 
أن هذا املقعد الذي جمد لفترة 
وأعيد اطالقــــه في العام 2012 
يركز على الدراسات السياسية 
واالقتصاديــــة ملنطقة اخلليج 
التعاون مع  العربي ويكثــــف 
املؤسسات التعليمية الكويتية 

وبالتحديد جامعة الكويت.
وبني أن ذلك يأتي وخصوصا 
في جامعة جورج تاون بالعاصمة 
األميركية واشــــنطن »املكتظة 
القرار« ليصحح هذه  بصناع 
النظرة السلبية ويشجع تفهم 
الثقافة والعلم والقيم العربية 
املعاصرة في هذا الوقت، وأيضا 
دعما الســــتمرار التواصل مع 

دوائر العلم واملعرفة.
من جانبــــه، أعرب رئيس 
جامعــــة جورج تــــاون جون 
ديجويا عــــن امتنانه للكويت 
لتخصيصهــــا هذا املقعد لدعم 
الدراســــات العليا فــــي مجال 
السياسة واالقتصاد باخلليج 
العربي، مؤكدا انه بسبب نظرة 
الكويــــت أصبحت  واهتمــــام 
اجلامعــــة »أكثر تفاعال وباتت 
تتيح فرصا أعمق وأكثر لدعم 
التفاعل والفهم اإليجابي لطلبتها 

مع منطقة الشرق األوسط«.
وأضــــاف ديجويا أن مركز 
العربية  الدراســــات  بحــــوث 
املعاصرة بجامعة جورج تاون 
الذي أسس عام 1975 يعتبر من 

أكبر املراكز البحثية في الشؤون 
العربية بالواليات املتحدة ويأتي 
داعما لسياسة اجلامعة وإميانها 
مبســــؤوليتها جتاه العالم في 
نشر العلم والثقافة والتي من 
شأنها دعم العالقات اإليجابية 
والتفاهم املتبادل بني حضارات 

العالم.
بدوره، أكد رئيس املؤسسة 
الكويتية األميركية د.حســــن 
الكويت قبل  اإلبراهيم حرص 
اكتشاف النفط فيها وبعده على 
التعليــــم إميانا منها بأهميته، 
التبادل  إلى تشجيعها  مشيرا 
الثقافي واحلضاري من خالل 
العديد من املقاعد واملنح التي 
تقدمها في التخصصات املختلفة 
بجامعات هارفارد وأكسفورد 
وكامبريــــدج وجــــورج تاون 
وجورج واشنطن او غيرها مع 
العديد من املؤسسات األكادميية 

حول العالم.
وقال د.اإلبراهيم ان املؤسسة 
الكويتية األميركية التي تقدم 
منحا في دراســــات املاجستير 
في برنامج جامعة جورج تاون 
للدراســــات العربية من الدول 
العربية للذين يصبون للعمل 
في منطقة الشــــرق األوســــط 
بعد التخــــرج تركز من خالل 
برامجها املتعددة على التعليم 
مثــــل برنامــــج »قــــم بالعمل 
التعليمي املوجه  الصحيــــح« 
للطلبة املتعرضني للعنف في 
الواليات املتحدة والذي شارك 
فيه أكثر من 1.5 مليون طالب 
وطالبة، مؤكدا أن املؤسسات 
التعليمية »هي أفضل وسيلة 
التعــــاون والتفاهم بني  لدعم 

شعوب العالم«.

د.فريح العنزي مع الطلبة الفائزين                                                                                 )ناصر عبد السيد(

د.فريح العنزي يكرّم »األنباء«

الفائزون بأفضل بحوث علمية للدكتوراه واملاجستير أهدوا تفوقهم لصاحب السمو

العنزي: »األنباء« أفضل صحيفة محلية تتابع األحداث 
وأنشطة املكتب الثقافي في مصر

اإلسكندرية ـ هناء السيد 

صورة مشـــرفة ألبنائنا 
احلاصلـــني علـــى درجتـــي 
الدكتوراه واملاجستير بكلية 
التربية الرياضية بنني جامعة 
اإلسكندرية وذلك بحصولهم 
على جائزة أفضل بحث علمي 
في اول مسابقة من نوعها على 
مستوى الدارسني الكويتيني 
سواء داخل الكويت او خارجها، 
مبادرة من رابطة طلبة الكويت 
للدراسات العليا كلية التربية 
الرياضيةـ  بنني بهدف تسليط 
الضوء على البحوث العلمية 
املتميزة التـــي من املمكن ان 
تســـاهم في تطور الرياضة 
الكويتية بشـــكل عام وحل 
املشكالت في األندية الرياضية 

واملدارس بشكل خاص.
وأقيمت االحتفالية حتت 
رعاية وبحضور مستشارنا 
الثقافي بالقاهرة واإلسكندرية 
العنـــزي وبحضور  د.فريح 
عميد كلية التربية الرياضية 
بنني د.نادر مرجان ود.حسن 
النواصرة مقرر اللجنة وعميد 
الكلية األسبق ود.عبداحلميد 
الكلية للدراسات  بالل وكيل 
العليـــا ود.عبداملنعـــم بدير 
عميد الكلية األسبق وأستاذ 
الرياضـــة  فســـيولوجيا 
ود.عبدالعزيز سالمة، رئيس 
اإلدارة سابقا، د.حسن  قسم 
إبراهيم  أبوعبده ود.زكيـــة 
أستاذ املناهج وطرق التدريب. 

الســـالم اجلمهوري  وعزف 
للكويت وذلـــك مبقر املكتب 
الثقافي باإلســـكندرية وقام 
نائب رئيـــس الرابطة ناصر 

بوعباس بتقدمي احلفل.
وأشاد العنزى بدور املكتب 
الثقافي باإلسكندرية ورعايته 
وخدماتـــه ألكثر مـــن 1500 
طالب وطالبة يدرســـون في 
جامعة اإلسكندرية مبختلف 
الكليات وكذلك كلية التربية 
الرياضيـــة بنـــني والتي بها 
عدد كبير من ابنائنا الطالب، 
وجامعـــة فـــاروس بها اكثر 
من 30 طالبا يدرســـون طب 
جراحة األسنان وهي معتمدة 
لدى وزارة التعليم العالي لدى 
الكويت، مشيرا الى ان املبنى 
يتوافر به قاعات لألنشـــطة 
الطالبية واحتاد الطلبة شعبة 
االســـكندرية وكذلك قاعات 
للدراســـة وانشطة ترفيهية 

ثقافية.
الـــى  العنـــزي  وأشـــار 
الزيـــارة التي تعد األولى من 
نوعهـــا لوزير، وهـــي زيارة 
وزير التربية ووزير التعليم 
العالي د.بدر العيسى في لقاء 
مفتوح مع الطلبة استمر اكثر 
من 3 ساعات، وهذه تعد اول 
زيارة لوزير التربية والتعليم 
للمكتب الثقافـــي وكان لقاء 
مثمرا يدل على اهتمام الوزير 
الطلبة  بالطلبة حيث شجع 

على األنشطة الثقافية.

تقديرا لدور »األنباء«

وثمن العنزي دور صحيفة 
»األنبــــاء«، مهنئنــــا اصحاب 
اجلريدة والعاملني بها بالعيد 
انها من  األربعني لها، مؤكــــدا 
افضل الصحف متابعة جلميع 
انشــــطة وفعاليــــات املكتــــب 
الثقافي بــــل وجلميع األحداث 
بشفافية ومصداقية بل تعتبر 
من الصحف املميزة واجلريدة 
الوحيدة التي تقوم بالتغطية 

لفعاليات اليوم.
من جانبه، قال رئيس الرابطة 
ومنظـــم االحتفالية عبدالعزيز 
الفيلكاوى: يسعدني ويشرفني 
ان نلتقي فـــي حفلنا هذا الذي 
يأتي تزامنا مع احتفاالت الكويت 
مبناسبة غالية على قلوبنا وهي 
مـــرور 10 ســـنوات على تولي 
صاحب الســـمو األمير الشيخ 
صبـــاح األحمـــد مقاليد احلكم 
وحصوله على لقب قائد العمل 
اإلنساني، راجني من اهلل العلي 
القدير أن مين علينا بنعمة األمن 
واألمان في ظل قائد مسيرتنا، 
مشيرا الى ان رابطة طلبة الكويت 
بكلية التربيـــة الرياضية بنني 
بجامعة اإلســـكندرية تأسست 
في ابريل من عام 2014 وهدفها 
األساســـي هو تذليل الصعاب 
ومســـاعدة الطلبـــة الكويتيني 

الدارسني في الكلية.

154 مليون دينار لتطوير 
»الدائري اخلامس« وحتسني
خط نقل املياه إلى الوفرة

»أمانة األوقاف« حتتفي بالفائزين 
في مسابقة الكويت ألبحاث 

الوقف 7 اجلاري

وّقع وزير األشـــغال العامة ووزير الدولة لشؤون 
مجلس األمة د. علي العمير أمس عقدين لتطوير اجلزء 
الغربي من الطريق الدائري اخلامس وآخر لتحســـني 
خط نقل املياه ملنطقة الوفـــرة بقيمة اجمالية بلغت 

154 مليون و800 ألف دينار.
الـــوزارة في  وقالـــت 
بيان صحافـــي: ان العقد 
األول يتضمـــن إنشـــاء 
وإجنـــاز وصيانة الطرق 
والتقاطعـــات على اجلزء 
الغربي من الطريق الدائري 
القيمة  اذ تبلغ  اخلامس، 
اإلجمالية للعقد 108 ماليني 

و800 ألف دينار.
البيـــان ان  وأوضـــح 
األعمال تشمل إنشاء وإقامة 
خمسة جسور اضافة إلى 
تعديل جسر آخر، وكذلك 
إنشاء طريق خدمات على 
جانبي الطريق بطول 5.5 كيلـــو مترات ذي حارتني 
فضال عن إنشاء جسور متصلة ومستمرة بطول 2.9 
كيلومتر على الدائري اخلامس وتثبيت التربة بطول 

1.1 كيلومتر وإنشاء جسر عبور للمشاة.
وأضـــاف ان العقد الثاني يتضمن إنشـــاء وإجناز 
وصيانـــة خط نقل املياه املعاجلة مـــن مركز التحكم 
باملعلومات إلى محطة ضخ الوفرة املرحلة الـ 3 بقيمة 

اجمالية تصل الى 46 مليون دينار.
وذكر البيان ان العقد يشمل توريد وتركيب خط 
املياه املعاجلة رباعيا من املتخرج االحتياطي خلط 
اخلروج مبحطة الضخ احلالية إلى موقع خزانات 
املياه مبنطقة الوفرة مرورا بخزانات ومحطة ضخ 
كبد بقطـــر 1600 ملليمتر من حديد الدكتايل بطول 
إجمالي نحو 94 كيلومترا بواقع 36.5كم الى مجمع 
ميـــاه كبد ونحو 57.5كم من مجمـــع مياه كبد الى 

مجمع مياه الوفرة.

ليلى الشافعي

قالت نائب األمني العام لإلدارة واخلدمات املســــاندة 
باألمانة العامة لألوقاف إميان احلميدان: إنه سيتم تكرمي 
الفائزين في مســــابقة الكويت الدولية التاسعة ألبحاث 
الوقــــف التي تقــــام حتت 
رعاية ســــمو ولــــي العهد 
الشيخ نواف األحمد، وذلك 
في حفل خاص يقام صباح 
يوم األحد 7 فبراير اجلاري 
في قاعــــة اجلوهرة بفندق 
كراون بالزا، وبحضور ممثل 
راعي املسابقة وزير العدل 
ووزير األوقاف والشؤون 
اإلسالمية يعقوب الصانع، 
ويتضمــــن احلفــــل تكرمي 
الفائزيــــن باجلوائــــز في 
فرعي املسابقة، إضافة إلى 
تكرمي جلنة اإلشراف على 
حتكيم مسابقة الكويت الدولية ألبحاث الوقف، واللجنة 

التحضيرية للحفل.
وأكدت احلميدان على حرص األمانة العامة لألوقاف 
على توجيه الباحثني، واملتخصصني، واملهتمني بالشأن 
الوقفي إلى طرق املواضيع احلديثة واملعاصرة التي حتتاج 
إلى مزيد من البحث والدراسة. ومن هنا جاءت مواضيع 
مسابقة الكويت الدولية التاسعة لتعبر عن هذا التوجه، 
مــــن خالل طرح موضوعني على قــــدر كبير من األهمية، 
فكان املوضوع األول عــــن »الوظيفة االجتماعية للوقف 
اإلسالمي في حل املشكالت الراهنة«، أما املوضوع الثاني 

فعن »دور الوقف في دعم األسرة«.
وأشــــارت احلميدان إلى أنه قد شارك في املسابقة في 
دورتها »التاسعة« باحثون من دول عدة من كافة أنحاء 
العالم، وقد فاز بجوائز املسابقة مشاركون من ست دول 
هي: اململكة األردنية الهاشمية، واململكة املغربية، ودولة 
الكويت، واجلمهورية اجلزائرية، واجلمهورية السورية، 

وجمهورية مصر العربية.
واشــــارت احلميدان إلى أن الهدف من البحث في هذه 
املواضيع هــــو اخلروج مبقترحــــات وآراء عملية تخدم 
املؤسســــات الوقفية مبا يعود بالنفع على حاضر األمة 
اإلســــالمية ومســــتقبلها، من خالل وضع معايير علمية 
وآليات وقواعد أساسية لتحكيم البحوث واختيار الفائزين، 
للحفاظ على مستوى معني من اجلودة العلمية للبحوث 

الفائزة.
ودعــــت احلميدان الباحثني من كافة أنحاء العالم الى 
املشاركة في املسابقة العاشرة ألبحاث الوقف التي أعلن 
عنهــــا خالل شــــهر يناير من هذا العــــام للكتابة في أحد 
املوضوعــــني اآلتيني: حوكمة الوقــــف وعالقتها بتطوير 
املؤسســــات الوقفية، ودور الوقف فــــي رعاية األقليات 
املسلمة في الدول غير اإلسالمية، وذلك لتقدمي بحوثهم 
وفق الشــــروط والعناصر االسترشادية املنشورة على 
املوقع االلكتروني لألمانة العامة لألوقاف، وأن آخر موعد 

لتلقي البحوث هو 2017/5/31م.

د. علي العمير

إميان احلميدان 

صغار »لوياك« يشاركون في ملتقى 
الربيع 6 مبملكة البحرين

شارك صغار لوياك في ملتقى الربيع 6 والذي نظمته 
جمعية الكلمة الطيبة في مملكة البحرين من تاريخ 26 
ـ 30/ 1/ 2016 حتت شعار »باللعب نتعلم احلياة« حيث 
تضمن املخيم برامج متنوعة، وقد شارك في امللتقى 6 
أطفال من برنامج صغار لوياك تتراوح أعمارهم ما بني 10 
و12 عاما بإشراف مشرفني من لوياك وبقيادة مدير قسم 
البرامج التطوعية في لوياك يسرى العيسى. واشتمل 
امللتقـــى على العديد من الورش التي تهدف إلى تعزيز 
روح املنافسة اإليجابية بني األطفال وتعليمهم مهارات 

التواصل واالعتماد على الذات والعمل ضمن الفريق.

عدد من املشاركني في امللتقى 

عميد كلية 
التربية الرياضية 

باإلسكندرية يشيد 
بطالبنا

»الدفاع« احتفلت بتخريج الدورة 
التقدمية املشتركة للضباط

برعاية وحضور رئيس األركان العامة للجيش الفريق 
الركن محمد اخلضر احتفلت هيئة التعليم العســــكري 
صباح أمس بتخريج الدورة التقدمية املشتركة للضباط 

رقم )2( و)3(.
استهل احلفل بآيات من الذكر احلكيم، بعدها ألقى آمر 
معهد القوة البرية العقيد الركن فواز خضير احلربي كلمة 
بهذه املناسبة رحب من خاللها براعي احلفل واحلضور، 
واســــتعرض األهداف التي تسعى املدرسة لتحقيقها من 
خالل عقد مثل هذه الدورات، مشيدا مبنتسبي الدورة على 

ما أظهروه من تعاون ملحوظ خالل فترة تدريبهم.
بعد ذلك قام رئيس األركان بتوزيع الشــــهادات على 
اخلريجني، ثم ألقى كلمة للخريجني حثهم من خاللها على 
ضرورة االستفادة من املعلومات واملهارات التي اكتسبوها 
وتطبيقها في مجال عملهم مبختلف الوحدات خلدمة هذا 
الوطن الغالي حتت ظل قيادتنــــا احلكيمة. حضر حفل 
التخريج رئيس هيئة التعليم العسكري اللواء الركن أنور 

جاسم املزيدي وعدد من كبار ضباط اجليش.


