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�سمو الأمري ال�شيخ �صباح الأحمد و�إىل ي�ساره �سمو ويل العهد ال�شيخ نواف الأحمد وجا�سم اخلرايف وال�شيخ م�شعل الأحمد و�سمو ال�شيخ نا�رص املحمد و�إىل ميينه �سمو الأمري الوالد ال�شيخ حمد بن خليفة �آل ثاين ومرزوق الغامن وال�شيخ جابر العبداهلل و�سمو ال�شيخ جابر املبارك

�سمو الأمري ال�شيخ �صباح الأحمد و�سمو الأمري الوالد ال�شيخ حمد بن خليفة �آل ثاين و�سمو ويل العهد ال�شيخ نواف الأحمد

صاحب السمو واألمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة يشهدان حفل تخرج ضباط اجليش

حتت رعاية وبح�ضور �صاحب ال�سمو ال�شيخ �صباح الأحمد القائد الأعلى للقوات امل�سلحة ،وبح�ضور �صاحب
ال�سمو الأمري الوالد ال�شيخ حمد بن خليفة �آل ثاين� ،أقيم �أم�س االثنني حفل تخريج الطلبة ال�ضباط اجلامعيني من
الدفعة التا�سعة ع�رشة والطلبة ال�ضباط من الدفعة الثانية والأربعني ،وذلك بكلية علي ال�صباح الع�سكرية.
وو�ص��ل موكب �س��موه �إىل مكان احلفل ،حيث ا�س��تقبل بكل حف��اوة وترحيب من نائب رئي���س جمل�س الوزراء
وزير الدفاع ال�ش��يخ خالد اجل��راح ،ورئي�س االركان العام��ة للجي�ش الفريق الركن حممد خال��د اخل�رض ،ووكيل
وزارة الدفاع ج�س��ار عبدالرزاق اجل�سار ،ومدير كلية علي ال�صباح الع�سكرية العميد الركن حممد �أحمد اخل�رض،
و�أع�ضاء جمل�س الدفاع الع�سكري وقيادات الكلية.
و�ش��هد حفل التخرج �س��مو ويل العهد ال�ش��يخ ن��واف الأحم��د ،ورئي�س جمل���س الأمة مرزوق الغ��امن ،ورئي�س
جمل�س الأمة ال�س��ابق جا�س��م اخلرايف ،وكبار ال�ش��يوخ ،ونائب رئي�س احلر�س الوطني ال�ش��يخ م�ش��عل الأحمد،

و�س��مو ال�ش��يخ نا�رص املحمد ،و�س��مو ال�ش��يخ جابر املبارك رئي�س جمل�س الوزراء ،ونائب وزير �ش�ؤون الديوان
الأمريي ال�شيخ علي اجلراح ،وكبار امل�س�ؤولني بالدولة ،وجمع غفري من �أهايل الطلبة اخلريجني واملواطنني.
و�ألقى مدير كلية علي ال�ص��باح الع�س��كرية كلم��ة الكلية قال فيها :ي�س��عدنا تواجدكم معنا ف��ى حفل تخريج
كوكبة من ال�ض��باط ،وذلك يف لقاء يتجدد عاما بعد عام لتخريج نخبة من ال�ض��باط امل�س��لحني بالعلم واالميان
والثقة بالنف�س وحب الوطن والوالء واالخال�ص هلل وللوطن والأمري بعد ان تلقوا احدث العلوم الع�سكرية وفنون
القتال واملهارات التخ�ص�صية ،و�أ�صبحوا جاهزين لالن�ضمام جلي�ش��كم البا�سل م�ستعدين للت�ضحية بارواحهم
للدفاع عن �أر�ض الوطن وترابه الغالية وقيادته احلكيمة.
و�أ�ضاف :امتدت �أياديكم البي�ضاء يف جميع بقاع العامل فر�سمتم الفرحة والبهجة على وجه الكثريين وجففتم
دموع و�آالم الآخرين ،فكانت اجنازات �سموكم الإن�س��انية �شاهدة على الوفاء بالوعد وال�صدق والأمانة بالأفعال

�سمو الأمري ال�شيخ �صباح الأحمد و�سمو الأمري الوالد ال�شيخ حمد بن خليفة �آل ثاين و�سمو ويل العهد ال�شيخ نواف الأحمد

جا�سم اخلرايف وال�شيخ م�شعل الأحمد

ال�شيخ �أحمد احلمود وال�شيخ جابر اخلالد

�سمو الأمري ال�شيخ �صباح الأحمد ونائب رئي�س الوزراء وزير الدفاع ال�شيخ خالد اجلراح ال�صباح

�سمو ال�شيخ نا�رص املحمد وال�شيخ م�شعل الأحمد وجا�سم اخلرايف

العميد الركن حممد �أحمد اخل�رض

دائما ولي�س��ت االقوال ،وبكل الفخر واالعتزاز لأهل الكويت وقواتها امل�س��لحة ح�ص��ول �س��موكم الكرمي على لقب
قائد الإن�س��انية ،فهذا اللقب هو و�س��ام و�ض��عناه على �ص��دورنا جميعا �ش��عبا وجي�ش��ا .وتاب��ع :ان املتغريات
ال�سيا�سية والع�سكرية التي ت�شهدها املنطقة تفر�ض على الكويت العديد من التحديات ال�سيا�سية واالقت�صادية
والع�س��كرية ،وقد واكبت كلية علي ال�صباح الع�س��كرية هذه التحديات من خالل تعديل املناهج وو�ضع العلوم
الع�س��كرية اجلديدة ،وت�سلك النهج الواعي امل�ستنري لبناء �أجيال من ال�ضباط والقادة ،وذلك بف�ضل اهلل عز وجل،
ثم بف�ض��ل جهود خمل�ص��ة من نخبة من املعلمني واملدربني الذين يتمتعون باخل�برات العلمية والعملية وفنون
العلوم الع�س��كرية عاملني على غر�س االن�ض��باط الع�س��كري يف الطلبة ال�ض��باط مع االلتزام الدائم بالتعليمات
والأوامر الع�س��كرية بال تع�س��ف �أو ق�س��وة �إميانا منا بان االن�ض��باط الع�س��كري هو حجر الزاوية لبناء اجلي�ش
القوى والأ�سا�س املتني لأي عمل ناجح.

من العر�ض الع�سكري

�سمو ويل العهد ال�شيخ نواف الأحمد وال�شيخ خالد اجلراح ال�صباح

ال�شيخ حممد اخلالد ود� .سامل اجلابر

