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وزير الدفاع: تقدم األمم يكمن في قدرة أبنائها على مواجهة األزمات
قال نائــب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الدفاع الشيخ 
طــالل اخلالد إن تقــدم األمم 
ونهضتهــا وتطورهــا يكمن 
في قدرة أبنائها على مواجهة 
األزمات وإدارتها والســيطرة 
على آثارها وجتاوز حتدياتها، 
مؤكــدا أن ذلــك ال يتحقق إال 
من خــالل التدريب والتأهيل 

القيادي.
وأعرب الشيخ طالل اخلالد 
فــي كلمة له مبناســبة حفل 
تخرج دورة القيادة واألركان 
املشــتركة الـ ٢٦ عن شــكره 
وتقديــره لقيادة ومنتســبي 
كلية «مبارك العبداهللا» للقيادة 
واألركان املشتركة ملا بذلوه من 
جهود وعمــل مخلص دؤوب 
أثمر االحتفال بتخريج كوكبة 

متميزة من الضباط القادة.
ونقل إلى اخلريجني حتيات 
وتهنئة صاحب السمو األمير 
القائد األعلى للقوات املسلحة 
الشــيخ نواف األحمد وسمو 
ولي عهده األمني الشيخ مشعل 
األحمــد، داعيا اخلريجني إلى 
ترجمــة الــدروس واملهارات 
إلى عمل ميداني تستفيد منه 

الدولة.
مــن جانبه، قال مســاعد 

الضبــاط القــادة ملناصبهــم 
املستقبلية ومتكينهم من العمل 
في القيادات املشتركة وزيادة 
وعيهــم مبســتوى األحــداث 

وتسارعها.

تنفيذ األهداف الوطنية العليا 
ضمن استراتيجية عسكرية 
واضحة وواقعية باإلمكانات 

واملصادر املتاحة.
وأكد حرص قيادة الكلية 

والغايات والقدرة على القيادة 
والتخطيــط فــي املســتوى 
العملياتــي وفهــم وتقييــم 
البيئة السياسية واالقتصادية 
واالجتماعيــة وتأثيرها على 

وأضاف الشــمري أن من 
االهداف أيضا القدرة على فهم 
وحتليل البيئة االستراتيجية 
والعملياتية واتخاذ القرارات 
املناســبة لها واملســاهمة في 

على صقل مهارات الدارســني 
القياديــة وتدريبهــم علــى 
العلمــي املنطقــي  التفكيــر 
التحليــل  أدوات  باســتخدام 
املبنية على وضوح األهداف 

سير العمليات العسكرية.
بتوزيــع  اخلالــد  وقــام 
الشــهادات واجلوائــز علــى 
اخلريجــني وتكرمي املتفوقني 
واملتميزين فــي احلفل الذي 
حضره رئيس األركان العامة 
للجيش الفريــق الركن خالد 
صالح الصباح ووكيل وزارة 
الدفاع بالندب الشيخ فهد جابر 

العلي.
كمــا حضر احلفــل وكيل 
وزارة الداخلية الفريق أنور 
البرجــس ووكيــل احلــرس 
الوطني الفريق الركن م. هاشم 
الرفاعي وعدد من كبار الضباط 
ووزارة  باجليــش  القــادة 
الوطني  الداخلية واحلــرس 
وضيوف احلفل من رؤســاء 
املكاتب واملالحق العســكرية 
في ســفارات الدول الشقيقة 

والصديقة لدى البالد.
يذكــر أن عــدد الضبــاط 
الدارســني فــي دورة القيادة 
الـــ ٢٦  واألركان املشــتركة 
بلــغ ١٠٣ منهم ٦٠ ضابطا من 
الكويتي  منتســبي اجليــش 
ووزارة الداخليــة واحلــرس 
الوطنــي و٤٣ ضابطــا مــن 
منتســبي القــوات املســلحة 

بالدول الشقيقة والصديقة.

خالل رعايته حفل تخريج دورة القيادة واألركان املشتركة رقم ٢٦

الشيخ طالل اخلالد والفريق الركن خالد صالح الصباح والشيخ فهد جابر العلي والعميد الركن طيار فيصل الشمري مع عدد من خريجي الدورة

الشيخ طالل اخلالد مصافحا العميد الركن طيار فيصل الشمري
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشــيخ طالل اخلالد ورئيس األركان الفريق الركن خالد صالح الصباح ووكيل وزارة الدفاع بالندب الشــيخ فهد جابر العلي ووكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس 

ووكيل احلرس الوطني الفريق الركن م. هاشم الرفاعي في مقدمة احلضور

آمر كليــة «مبارك العبداهللا» 
للقيــادة واألركان املشــتركة 
العميــد الركن طيــار فيصل 
الشــمري في كلمــة له إن من 
اهــداف إنشــاء الكلية تأهيل 

ملشاهدة الڤيديو


