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 مترينات عسكرية بريطانية

خالل الحفل الختامي لألنشطة العسكرية الذي نظمته السفارة البريطانية تحت عنوان »شكرًا يا كويت«

المبارك: الكويت تساند حلفاءها وأصدقاءها ومن يقف في صفها

الشيخ جابر املبارك متحدثا بحضور وزير الدفاع البريطاني والسفير البريطاني لدى البالد

أمار القوات الجوية 
الخليجية وصلوا إلى البالد

وصل إلى البللالد أمار القوات 
اجلويللة اخلليجية املشللاركة في 
مترين رمللاح اخلليللج 2009/4، 
وذلك حلضللور ختللام التمرين 
اخلليجي املشللترك رماح اخلليج 
4، حيث يشارك في تنفيذ التمرين 
عدد كبير مللن الطائرات احلربية 
املختلفللة واملتنوعة لدول مجلس 
التعاون اخلليجي، ومنها طائرات 
حربية مقاتلة وطائرات بحث وانقاذ 
وطائرات نقللل لالفراد واملعدات، 
ويأتي تنفيذ هذا التمرين من خالل 
تفعيللل وتطبيق اتفاقيللة الدفاع 
املشللترك لدول مجلللس التعاون 
اخلليجي وفي ظل الرغبة في تطوير 
مفهوم العمليات اجلوية املشتركة 

بني القوات اجلوية اخلليجية.
جتدر االشارة الى ان هذا النوع 
من التمارين بدأ منذ عام 2002 ويتم 
تنفيذه مرة كل عامني والتناوب بني 
دول مجلس التعاون لدول اخلليج 

العربية.

وزير الدفاع البريطاني: ال نعتزم االنسحاب من الخليج
ولدينا الكثير من األصدقاء والمصالح

في مؤمتر صحافي لوزير الدفاع البريطاني 
بوب اينسورث وصف فيه العالقات مع الكويت 
باملتينة جدا، مش����يرا الى انه حتدث مع النائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ 
جابر املبارك حول كيفية ضمان اس����تمرار تلك 
العالقة في املستقبل مش����ددا على ان األصدقاء 
يجب أال يس����تريحوا على أمجاد املاضي ويجب 
أن تتطور العالقة وتنطلق الى االمام في اوجهها 
املختلفة. وعما إذا كان هناك تس����رع في مغادرة 
القوات البريطانية للعراق، خصوصا مع تدهور 
الوضع األمني قال »املهمة التي اتفقنا عليها مع 
شركائنا في االئتالف ومع احلكومة العراقية اكتملت 
بالفعل، مشيرا الى ان القوات البريطانية دربت 
فرقتني في اجليش العراقي جنوب العراق بحيث 
اصبحوا قادرين على تولي مهامهم بشكل مستقل 
واحملافظة على السلم والسيطرة على االوضاع 
االمنية، الفتا الى ان هذا الهدف الرئيس����ي وهو 
وصول اجليش العراقي ملرحلة ميكن أن يحكم 

بنفسه ويس����يطر على التمرد ويكسب احترام 
الشعب العراقي وقد فعل ذلك.

اال انه اش����ار الى ان هذا ال يعني عدم وجود 
تهديد امني اال انهم قادرون على االستقرار وعلى 
املضي قدما في تطورهم السياس����ي، معربا عن 

استعداد اململكة ملساعدتهم.
وأوضح في ختام املؤمتر الصحافي انه لدى 
القوات البريطانية مهمة تدريب متفق عليها مع 
العراق من خالل ال� 100 عنصر الذين سيتواجدون 
في منطقة أم القصر حيث سيساعدون على تطوير 
القدرات العراقية البحرية ولفت الى وجود سفن 
في الطرف الش����مالي للخليج حلماية املنصات 
النفطية، مش����يرا الى انها س����تزور الكويت من 
وق����ت إلى آخر. واكد اينس����ورث ان بريطانيا ال 
تعتزم االنسحاب من اخلليج ألن »لدينا الكثير 

من االصدقاء والكثير من املصالح«.
وقال »س����نكون هنا مادمنا موضع ترحيب« 

ونأمل ان يتم ذلك لسنوات عديدة.

 بيان عاكوم
امام مهابة العسكر، وبين ايدي حماة الوطن ورموز الدفاع 
والتصدي، وامام ذلك التواؤم بين القوات العسكرية الكويتية 
والبريطاني���ة الذي ظهر جليا عل���ى ارض الواقع امس خالل 
االحتفال الختامي لألنشطة العسكرية المشتركة بين البلدين 
الذي نظمته السفارة البريطانية تحت عنوان »شكرا يا كويت« 
وقف الحضور من ديبلوماسيين ومسؤولين في وزارتي الدفاع 
الكويتية والبريطانية لتحية النائب االول لرئيس مجلس الوزراء 
ووزير الدفاع الش���يخ جابر المبارك ووزير الدفاع البريطاني 

بوب اينسورث.
وتحت زخ���ات المطر عبر الوزي���ر البريطاني عن امتنانه 
للقيادة الكويتية ودورها وكرمها تجاه المهمات العسكرية التي 
قامت بها القوات البريطانية الزالة التهديد الذي ش���كله نظام 

المقبور صدام حسين.
وما كان من النائب االول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع 
الش���يخ جابر المبارك اال ان قدر وثمن هذه المبادرة، مبينا ان 
قرار الكويت في المس���اندة والمساعدة ليس سهال ولكن رأينا 
انه من واجبنا مس���اندة اصدقائن���ا وحلفائنا وجيراننا الذين 

يستحقون المساعدة.
واضاف المبارك: لهذا قررنا مساندة هذه القوات التي نحن 
على قناعة تامة بانها تقوم بعمل انساني نبيل خصوصا اننا 

في الكويت نساند كل عمل انساني.
وتابع: نحن عانينا لس���نوات كثيرة من عدم االستقرار في 
هذه المنطقة وكان علينا ان ننهي هذه االوضاع ونلتفت لبناء 

وطننا وتنمية شعبنا.
وتأس���ف المب���ارك للضحايا الذين قتلوا خ���الل العمليات 
العسكرية، مجددا تأكيده في ختام كلمته على ان الكويت دائما 

تساند من يكون في صفها وتساند حلفاءها وأصدقاءها.

تواجد عسكري ثابت

وب���دوره اكد وزير الدولة لش���ؤون الدفاع البريطاني بوب 
اينسورث وبعد التحية والوفاء لجهود القيادات الكويتية بقاء 
البعثة العس���كرية البريطانية في الكويت بالرغم من ان انهاء 
العمليات العسكرية البريطانية في العراق ستقلل من التواجد 

العسكري.
وقال اينس���ورث: نحن عازمون عل���ى الحفاظ على تواجد 
عس���كري ثابت في المنطقة، مش���يرا الى ان بريطانيا ملتزمة 
بالحفاظ على االستقرار في الخليج، ولفت الى السعي البريطاني 
لضمان اعادة اندماج العراق في مجتمع دول الخليج وتسوية 

النزاعات بطريقة سلمية.
واضاف: كما اننا سنعمل على ضمان ادراك ايران انها ستخدم 
مستقبلها بصورة افضل بالتعاون والتكامل مع المجتمع الدولي 

والتعايش السلمي مع جيرانها.
وقال اينسورث: يشهد هذا العام مناسبة الذكرى السنوية ال� 
110 لتوقيع معاهدة الصداقة الخاصة بين بريطانيا والكويت، 
مشيرا الى ان العالقات التجارية بين البلدين تزداد قوة يوما 
بعد يوم، كما ارتفعت الص���ادرات الكويتية الى بريطانيا الى 
الضعف، وبين ان الكويت هي من اكبر المستثمرين المنفردين 

في المملكة المتحدة.
وعبر اينس���ورث عن فخره بالتدريب المق���دم الى القوات 
المس���لحة الكويتية، معلق��ا اهمي��ة كبي�����رة على الت��دريب 
ال���دولي عل�����ى الدف���اع، داع��ي��ا العاملي�����ن ف��ي الخ��دمة 
الكويتية للتعلم والدراسة وتبادل الخبرات في كليات االركان 

في المملكة المتحدة.


