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الفريق الركن أحمد اخلالد متحدثا إلى عدد من الضباط

رئيس األركان يستمع إلى شرح حول التمرين

 اللواء ناصر الدعي يستعرض كتيبة املشاة

وكيل احلرس الوطني متفقدا بعض اآلليات العسكرية

رئيس األركان: تأهيل الضباط القادة على الحرب الحديثة وكيل الحرس الوطني تفقد قيادة الشؤون العسكرية

الوطني  قام وكيل احلرس 
الل���واء ناصر الدع���ي بجولة 
الش���ؤون  تفقدي���ة لقي���ادة 
العسكرية في معسكر الصمود 
باحل���رس الوطن���ي للوقوف 
عل���ى آلي���ة س���ير العم�����ل 
واجلاهزية القتالية املنشودة، 
وك�����ان في استقب����اله قائد 
العمي���د  الشؤون العسكرية 
الركن وليد خالد زيد الذي قدم 
شرحا تفصيليا حول منظومة 
التدريب والنتائج احملققة خالل 
املوسم التدريبي اجلاري ومدى 
انعكاساتها على املهام املنوطة 

بالوحدات.
عقب ذلك زار اللواء ناصر 

الدع���ي وح���دة االتص����االت 
القتالي  في مديرية اإلس���ناد 
واس���تم���ع الى إيج���از قدمه 
رئي���س ف���رع االتص����االت 
بالوكالة الرائد عبداهلل عبداهلل 
حول مهام الوحدة واقس���امها 

الفنية.
كم���ا تفقد وكي���ل احلرس 
الوطني ضمن اجلولة كتيبة 
االمن الداخلي في مديرية كتائب 
الى شرح  التعزيز واس���تمع 
تفصيلي من آمر الكتيبة الرائد 
طالل محمد عبداهلل ركز فيها 
على املهام والواجبات املسندة 
للكتيب���ة خصوصا ما يتصل 
منها بتأمني دور االنعقاد احلال 

ملجلس األمة.
واختتم اجلول���ة امليدانية 
بزيارة كتيبة املش���اة األولى، 
واس���تمع الى ايج���از من آمر 
الكتيبة الرائد صال����ح مف���لح 
غني�������م تن���اول خالله نبذة 
تاريخية عن الكتي����بة واملهام 
والواجب���ات املكلف���ة بها وما 
شهدته من تطور في التدريب 
والتأهيل وحتديث في االسلحة 

واملعدات.
وق���د نقل وكي���ل احلرس 
الوطني حتيات القيادة العليا 
ممثلة بسمو الشيخ سالم العلي 
رئيس احلرس الوطني، والشيخ 
مش���عل األحمد نائب رئيس 

احلرس الوطني الى منتسبي 
الوحدات الت�����ي زارها معربا 
عن ارتياحه ملا شاهده وملسه 
من جه���ود تهدف الى االرتقاء 
بعملي���ة التأهي���ل والتدريب 
الكف���اءة  وترف���ع مس���توى 
القتالية مبا ينعكس ايجابا على 
الوحدات في أداء املهام ويحقق 
األمن واالستق������رار للوطن 
العزي���ز في ظل قيادة حضرة 
الس���م�����و األمي����ر  صاحب 
القائد األعلى للق����وات املسلحة 
الشيخ صباح األحم����د وسمو 
الشي����خ  األم����ني  العهد  ولي 
نواف األحم���د حفظه���ما اهلل 

ورعاهما.

بحضور رئيس االركان العامة للجيش الفريق الركن احمد اخلالد 
اقيم صباح امس في كلية مبارك العبداهلل للقيادة واالركان املشتركة 
املش���روع النهائي لتمرين رياح اخلليج 2010، والذي نفذه الضباط 
القادة منتس���بو دورة القيادة واالركان املشتركة رقم 14، وكان من 

ضمن الدورة عدد من ضباط الدول الشقيقة والصديقة.
ورحب آمر كلية مبارك العبداهلل للقيادة واألركان املشتركة برئيس 
االركان واس���تمع اليجاز عن مراحل ومجريات احداث التمرين من 
خالل العمليات واخلطط املشتركة وفق السيناريو واالعمال املتوقعة، 
وجتسيد مبدأ التعاون والتنسيق والتخطيط املشترك بني مختلف 
صنوف الوحدات املش���اركة، والتي يت���م تنفيذها من قبل الضباط 

الدارسني باستخدام الوسائل املتخصصة في لعبة احلرب.
واشاد رئيس االركان مبا شاهده من بيان عملي ملجريات التمرين 
واعطى توجيهاته لهيئة التدريس لرفع مستوى الدراسة والتدريب 

لتأهيل الضباط القادة على اوجه صنوف احلرب احلديثة.
حضر انشطة التمرين معاون رئيس األركان لهيئة التعليم العسكري 

وآمر كلية علي الصباح العسكرية وعدد من كبار الضباط.

شهد المشروع النهائي لتمرين رياح الخليج 2010 أبدى ارتياحه لما شاهده من تطور في مستوى األداء


