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طالل اخلالد: تطبيق القانون على اجلميع دون متييز ودعم الكفاءات بالتشجيع
أكد خالل رعايته مراسم ترقية الدفعة (٢٧) من رتبة عقيد إلى عميد أن منتسبي اجليش يحظون باهتمام ورعاية من القيادة السياسية

الشيخ طالل اخلالد والشيخ د.عبداهللا املشعل وأعضاء مجلس الدفاع العسكري وعدد من كبار قادة اجليش مع الضباط املرقني من الدفعة (٢٧)

أكــد النائــب األول لرئيس 
مجلس الوزراء ووزير الداخلية 
ووزير الدفاع باإلنابة الشــيخ 
طالل اخلالد أن منتسبي اجليش 
الكويتــي يحظــون باهتمــام 
ورعاية من القيادة السياسية 
تقديــرا لدورهم املشــرف في 
الدفاع عن تراب وطننا الغالي 
وحماية أمنه واستقراره وسالمة 

أراضيه.
جاء ذلك في كلمة للشــيخ 
طالل اخلالد مبناسبة رعايته 
وحضوره مراسم ترقية الضباط 
من الدفعة (٢٧) من رتبة عقيد 
إلى رتبة عميد إذ بدأت املراسم 
بقراءة املرسوم األميري وبعدها 

قلد الضباط رتبهم اجلديدة.
ونقل الشــيخ طالل اخلالد 
للضباط حتيات وتهاني صاحب 
الســمو األميــر القائــد األعلى 
للقوات املســلحة وسمو ولي 
عهده بهذه املناسبة كما هنأهم 
على نيلهم لهذه الثقة الغالية.

وأكد حرص سمو ولي العهد 
الشيخ مشعل األحمد ومتابعته 

من احلقوق األصيلة ملنتسبي 
القوات املســلحة يحرص على 
االلتــزام بهــا واعتمادهــا في 
مواعيدها وبناء على ذلك فقد 
مت إلغاء املادة املقيدة لتوقيتات 
الترقية في أحكام خدمة الضباط 
باجليش الكويتي والتي حددت 
الترقيــات بشــهري يونيــو 

القوات املسلحة الذين هم حماة 
الوطن وسده املنيع في مواجهة 
مختلــف التحديات والظروف 

واألزمات.
وذكر أن آمــال وطموحات 
الوطن تقع علــى عاتق أبنائه 
املخلصــني داعيــا الضبــاط 
بــأن يكونــوا أهــال  املرقــني 

وحداتهم بالتشجيع والتحفيز 
والعدل بينهــم ومنحهم كامل 
حقوقهــم، الفتــا إلــى أن اهللا 
ســبحانه وتعالى سيحاسبهم 
عن أي تقصير أو إهمال أو ظلم 
قد يقع منهم جتاه مرؤوسيهم 
التوجيــه  بحســن  فعليهــم 
وجديــة املتابعة والنصح لهم 

وديسمبر من كل عام.
الترقيــة  إلــى أن  وأشــار 
أصبحــت مرتبطة باســتكمال 
املدة القانونية املقررة للبقاء في 
الرتبة دون تأخير أو تسويف 
أو تعطيل سعيا إلعطاء كل ذي 
حق حقه وضمانا لتحقيق العدل 
واملساواة بني جميع منتسبي 

لتحمل مســؤولياتهم القيادية 
مستشعرين ألهميتها مستعدين 
للقيــام بواجباتهــا واضعــني 
نصب أعينهم مصلحة الكويت 

وخدمتها والعمل ألجلها.
كمــا حثهــم علــى تطبيق 
القانون على اجلميع دون متييز 
ودعــم الكفاءات من منتســبي 

والتوضيــح واحلــرص علــى 
إعدادهــم وتدريبهم وتأهيلهم 
وفق خطط وبرامج مدروســة 
وشــاملة. وفي ختام مراســم 
الترقيــة أوصى الشــيخ طالل 
اخلالد الضباط املرقني بضرورة 
احملافظــة والتقيــد بتعليمات 
قياداتهــم والعمل بــكل جدية 
وإخالص الســتكمال مســيرة 
البنــاء واإلصــالح والتطوير 

لوحدات اجليش الكويتي.
وسأل الـمولى عز وجل أن 
يدمي على الـكـويـــت احلبيبة 
نعمة األمــن واألمــان والعزة 
والرفعة في ظل القيادة احلكيمة 
لصاحب الســمو األمير القائد 
األعلى للقوات املسلحة وسمو 
ولي عهده األمني حفظهما اهللا 
ورعاهمــا ووفقهمــا ملــا يحبه 

ويرضاه.
وحضر مراسم التقليد وكيل 
وزارة الدفاع الشيخ د.عبداهللا 
املشعل وأعضاء مجلس الدفاع 
العسكري وعدد من كبار قادة 

اجليش.

لشؤون أبنائه منتسبي القوات 
املســلحة ودعوته الدائمة إلى 
ضرورة العمل علــى إعدادهم 
وتأهيلهم وتدريبهم والسعي 
إلــى رفع روحهــم املعنوية ما 
يســهم فــي ارتقاء مســتواهم 

وكفاءة أدائهم.
وشدد على أن الترقيات حق 

نواف العنزي: نتطلع لتعزيز العالقات الثنائية 
مع حلف شمال األطلسي على مختلف األصعدة

بروكسل - كونا: قدم السفير نواف نافع العنزي أوراق 
اعتماده ســفيرا فوق العادة ومفوضــا للكويت لدى حلف 
شــمال األطلســي إلى األمني العام حللف شــمال األطلســي 
ينس شــتولتنبرغ. وذكرت بعثــة الكويت لدى احللف في 
بيان صحافي تلقته (كونا)، ان السفير العنزي قدم اوراق 
اعتمــاده لينس شــتولتنبرغ في مقر حلــف الناتو. ووفقا 
للبيان، نقل الســفير العنزي حتيات القيادة السياسية في 
الكويت وحتيات وزير اخلارجية الشيخ سالم العبداهللا إلى 
األمني العام للحلف شتولتبرغ، معربا عن تطلع الكويت الى 
تعزيز العالقات الثنائية مع احللف على مختلف األصعدة.
مــن جانبه، أعرب األمني العام للحلف عن تقديره لدور 
الكويــت وجهودهــا الواضحة في حفظ األمن واالســتقرار 
باملنطقة وامتنانه لكل أوجه الدعم الذي قدمته الكويت إلى 
حلف الناتو، مشيرا الى استضافة وتشغيل الكويت مركز 

السفير نواف العنزي يقدم أوراق اعتماده إلى ينس شتولتنبرغالناتو اإلقليمي لدول مبادرة إسطنبول للتعاون.

ملشاهدة الڤيديو

جلنة الشرطة اعتمدت ترقية عدد من الضباط
منصور السلطان

عقــدت اللجنــة العامــة 
لشــؤون الشــرطة اجتماعا 
برئاسة وكيل وزارة الداخلية 
البرجــس،  أنــور  الفريــق 
وبحضــور رئيــس املــوارد 
البشرية وتقنية املعلومات 
الشــيخ مبارك سالم العلي، 
ورئيــس جهاز أمــن الدولة 
الفريق الشيخ سالم النواف، 
والوكالء املســاعدين ومدير 
عــام االدارة العامــة لقــوة 
الشرطة اللواء حمد املنيفي 
اجتماعــا نوقشــت خاللــه 
املواضيع املدرجة على جدول 
أعمالهــا، ومت اعتماد ترقية 
ضبــاط من رتبــة عقيد إلى 
عميد والبالغ عددهم ما يقارب 
الـ ١٢٠ ضابطا خريجي الدفعة 
٢٣ والدفعــة ٢٤، واعتمــاد 
ترقيات الضباط من الرتبة 
مــالزم أول الــى رتبة نقيب 
ومن رتبة نقيــب الى رتبة 
رائد ومن رتبة رائد الى رتبة 
مقدم ومن رتبة مقدم الى رتبة 

عقيد.
وأبلغ مصدر أمني مطلعة 
لـــ «األنبــاء» بــأن اجتماع 
العامــة لشــؤون  اللجنــة 
الشــرطة مت خالله مناقشة 
عــودة عــدد مــن الضبــاط 
الذين تقدموا باســتقاالتهم 

ســترفع التوصيات الالزمة 
بشــأن قراراتها الــى النائب 
االول لرئيس مجلس الوزراء 
وزير الداخلية ووزير الدفاع 

باإلنابة الشيخ طالل اخلالد 
العتمادهــا بشــكل نهائــي 
واملتوقع خالل الشهر فبراير 

املقبل.

بحثت عودة عدد من الضباط الذين تقدموا باستقاالتهم خلوض انتخابات مجلس األمة و«البلدي»

الفريق أنور البرجس خالل ترؤسه االجتماع بحضور وكالء الداخلية املساعدين

انتخابــات مجلس  خلوض 
االمة والبلدي ولظروف اخرى 

واعتماد عودة بعضهم.
وأكد املصــدر أن اللجنة 

اعتماد بدل احلجز الكلي وخصم أيام الراحة 
من املداومني يوم بيومني ويومني بأربعة

عبداهللا قنيص

اعتمدت جلنة الشرطة، والتي عقدت اجتماعها أمس، بدل احلجز الكلي، بحيث 
يرســل كل قطاع االسماء املشــمولة الى اإلدارة العامة للشؤون املالية، كما قررت 

خصم ايام الراحة من املداومني يوم بيومني ويومني بأربعة.

رئيس الوزراء عزى بوفاة رئيس 
مجلس النواب اللبناني  السابق

بعث رئيس مجلس الوزراء ســمو الشيخ أحمد 
نواف األحمد الصباح ببرقيتي تعزية إلى دولة الرئيس 
نبيــه بري رئيــس مجلس النواب فــي اجلمهورية 
اللبنانية الشقيقة، وإلى دولة الرئيس جنيب ميقاتي 
رئيس وزراء اجلمهورية اللبنانية الشقيقة، ضمنهما 
سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة املغفور 
لــه بإذن اهللا تعالى رئيس مجلس النواب الســابق 

القامة الوطنية اللبنانية حسني أحمد احلسيني.

سمو الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح

سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد

بعث ســمو ولــي العهد 
الشيخ مشعل األحمد، حفظه 
اهللا، ببرقيتــي تعزيــة إلى 
دولــة الرئيس نبيــه بري 
النــواب  رئيــس مجلــس 
فــي اجلمهوريــة اللبنانية 
الشقيقة، وإلى دولة الرئيس 
جنيب ميقاتي رئيس وزراء 
اللبنانيـــــــة  اجلمهوريــة 
الشــقيقة، ضمنهما سموه 
خالــص تعازيــه وصــادق 
مواســاته بوفــاة املغفــور 
له بــإذن اهللا تعالى رئيس 
مجلس النواب السابق القامة 
اللبنانية حســني  الوطنية 

أحمد احلسيني.
راجيا سموه املولى تعالى 
أن يتغمده بواســع رحمته 
ويسكنه فسيح جناته وأن 
يلهم ذويه الصبر والسلوان.

ولي العهد عزى رئيسي مجلسي النواب 
والوزراء اللبنانيني بوفاة حسني احلسيني

األمير عزى رئيسي مجلسي النواب والوزراء اللبنانيني 
بوفاة حسني احلسيني: مسيرته الوطنية حافلة بالعطاء

بعث صاحب السمو األمير الشيخ نواف 
األحمد ببرقيتي تعزية إلى الرئيس نبيه 
بري رئيس مجلس النواب في اجلمهورية 
اللبنانية الشــقيقة وإلى الرئيس جنيب 
ميقاتي رئيس وزراء اجلمهورية اللبنانية 
الشقيقة بوفاة املغفور له بإذن اهللا تعالى 
رئيــس مجلس النــواب الســابق القامة 
الوطنية اللبنانية حسني أحمد احلسيني، 
عبر فيهما سموه لهما ولذوي الفقيد عن 
خالــص تعازيه وصادق مواســاته بهذا 
املصاب األليم، داعيا سموه املولى تعالى أن 
يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه 
ويسكنه فسيح جنانه وأن يلهمهم جميعا 
جميل الصبر وحســن العزاء. مستذكرا 
ســموه بكل التقديــر واالعتــزاز مناقب 
الفقيد ومسيرته الوطنية الطويلة احلافلة 
بالعطاء وإسهاماته اجلليلة املشهود لها 
في خدمة وطنه لبنان الشقيق ومساعيه 
احلميدة في تعزيز وحدة الشعب اللبناني 

الكرمي.


