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في احتفال بعيد القوات المسلحة الروسية

السفير الروسي: دخلنا مرحلة تنفيذ عقد صفقة
 لتزويد الكويت بأسلحة روسية بكميات جيدة وأنواع مختلفة

عسكريني كويتيني للتدريب على 
األسلحة الروسية قال »لقد اتفقنا 
على جميع تفاصيل الصفقة مبا 
في ذلك عملي���ة تدريب الضباط 
الكويتيني على استخدام السالح 
الروس���ي اضاف���ة ال���ى إمكانية 
تفويض بعثة عسكرية روسية 
لهذا الغرض، نافيا قيام اجلانبني 
بأي مناورات عسكرية مشتركة 
في املستقبل القريب، مشيرا الى 
ان االحتم���ال يبق���ى قائما حول 
ذلك، معربا عن ارتياحه ملا وصل 
اليه التعاون بني البلدين في هذا 

املجال.
الروس���ي  الس���فير  كما ذكر 
باحتف���ال ب���الده بعي���د القوات 
املس���لحة، موضحا ان هذا العيد 
ورث ع���ن االحتاد الس���وفييتي 
سابقا، حيث ارتبط بأول معركة 
شارك فيها اجليش األحمر ملواجهة 
اجليش األملاني الذي كان يقترب 
من مدينة س���ان بطرسبرغ على 
بع���د 100 كلم من العاصمة ومنذ 
ذلك التاريخ يق���ام احتفال بهذه 
الذكرى التي تصادف 23 فبراير 

من كل عام.
وحضر االحتفال ممثل وزارة 
الدفاع اللواء الركن علي العتيقي 
مع���اون رئي���س األركان العامة 
إلدارة اإلمداد والتموين وامللحق 
العسكري الروسي باول سوبوتني 
وعدد من السفراء وأعضاء السلك 
الديبلوماسي املعتمدين في الكويت 

وأبناء اجلالية الروسية.

وأصحاب القرار ال يعتمدون فقط 
عل���ى تقييم املواصف���ات الفنية 
او املتطلبات العس���كرية، وامنا 
يأخذون بع���ني االعتبار طبيعة 
الى  السياسية، مشيرا  العالقات 
انه »اذا كنا قادرين على تصدير 
السالح الروسي الى الكويت فهذا 
دليل على ان عالقاتنا السياسية 

جيدة جدا باعتبار اننا حلفاء«.
وحول إمكانية ابتعاث ضباط 

بها الكويت جيدة، الفتا الى »لقد 
دخلنا مرحلة تنفيذ جميع تعاقداتنا 
بدقة وفي الوقت املتفق عليه مع 
اجلانب الكويتي«، نافيا ان تكون 
هناك اي مشاكل فنية او سياسية 
من شأنها إعاقة أو تأخير عملية 
التنفيذ هذه، مؤكدا ان هذا التعاون 
دليل إضافي على كون العالقات بني 
الكويت وروسيا جيدة، موضحا ان 
جتارة السالح هي جتارة خاصة 

بشرى الزين
وصف السفير الروسي الكسندر 
كينشاك عالقات التعاون العسكرية 
بني بالده والكوي���ت ب� »اجليدة 

جدا«.
وأوضح كينشاك في تصريح 
للصحافي���ني في احتف���ال بعيد 
القوات املس���لحة الروسية الذي 
أقيم مساء اول من امس في السفارة 
التعاون يشمل  الروسية ان هذا 
املجاالت الفنية العسكرية، مشيرا 
الى وجود آف���اق جيدة ملزيد من 

التعاون مستقبال.
وف���ي تعليقه ح���ول وجود 
أمام  الروسي  منافسة للس���الح 
الصفق���ات التي تتم بني عدد من 
الدول األوروبية والواليات املتحدة 
والكوي���ت وبعض دول اخلليج، 
قال السفير الروسي: »ان املنافسة 
موجودة دائما في هذا السوق«، 
مضيفا: »ان املنتجات العسكرية 
الروسية تتنافس سواء من حيث 
اجلودة او الس���عر«، مشيرا الى 
»نحن في املراحل األخيرة للعملية 
التعاقدية مع الكويت على تزويد 
القوات املسلحة الكويتية مبزيد 
الروسية بنوعيات  من األسلحة 

مختلفة«.
وحول حتديد هذه األنواع بني 
كينشاك ان هذا املجال له ارتباطه 
بأم���ن الدول وهن���اك التزام بني 
اجلانبني بعدم نش���ر معلومات 

حول هذا التعاون.
وذكر ان الكميات التي ستزود 

اتفقن�ا على جميع تفاصيل الصفقة بما في ذلك عملية تدريب ضباط كويتيين على اس�تخدام الس�اح الروس�ي

حضور نسائي روسي اللواء الركن علي العتيقي شارك امللحق العسكري الروسي قطع كيكة االحتفال السفير الروسي متوسطا سفراء التشيك واألردن وإيران

تأجيل فني
وفي رده حول تأجيل تزويد ايران بالصواريخ الروسية، 
قال كينشاك: ليس لدي تصور كامل حول هذا املوضوع، 
ولكن بناء على التصريحات الرس��مية، فإن هناك بعض 
املسائل الفنية التي تعوق تنفيذ العقد في وقته احملدد، وال 

استطيع ان أضيف شيئا الى هذه التصريحات.

مركز ثقافي روسي
أعلن الس����فير الروسي الكسندر كينشاك ان بالده على 
استعداد للتعاون مع ش����ريك محلي كويتي إلنشاء مركز 
ثقافي روسي لتعليم اللغة الروسية للراغبني من الكويتيني 
وغيرهم، مش����يرا الى اهمية التواصل الثقافي بني البلدين 
الصديقني في ربط جس����ور التعارف واملعرفة بني شعبي 

البلدين.


