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الشيخ جابر املبارك متوسطا الشيخ صباح العبداهلل والشيخ خالد صباح العبداهلل وأحمد الشبعان وبعض موظفي إدارة املتقاعدين الشيخ جابر املبارك يتسلم سيفا هدية من املتقاعدين

أكد في غبقة أقامها لعدد من المتقاعدين من منتسبي الدفاع أن صفقة شراء صواريخ الباتريوت قديمة وتأتي ضمن تطوير المنظومة العسكرية

جابر المبارك: لن نقبل بأن يعتدي أحد من أراضينا على دول أخرى
»الدفاع« فحصت »الرافال« الفرنسية و»الفايتر« األميركية وسنختار ما يناسب الجيش

متقاعدو »الدفاع« هم الجيش االحتياطي ونحن بصدد االس�تفادة من خبراتهم العس�كرية  ولن ننس�ى أبداً من خدم الجيش وثبّت دعائم القوات المس�لحة

عبدالهادي العجمي
أكد النائب األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع 
الش����يخ جابر املبارك ان الكويت ل����ن تقبل بأن يعتدي 
أحد من أراضيها على دول أخرى، مش����يرا الى ان صفقة 
ش����راء صواريخ الباتريوت تعد ضمن تطوير املنظومة 
العسكرية وهي صفقة قدمية وليست حديثة العهد الفتا 
في الوقت نفس����ه الى اننا ندعم القوات اجلوية والدفاع 

اجلوي باستمرار.
وقال الشيخ املبارك على هامش الغبقة الرمضانية التي 
أقيمت مس����اء أول من أمس في فندق ريجنسي بحضور 
عدد كبير من املتقاعدين من منتس����بي وزارة الدفاع ان 
القوات املسلحة متضي قدما في شراء أحدث األسلحة من 
أجل تطوير املنظومة العسكرية ويجب أال نؤول أي شيء 
آخر بهذا الصدد مجددا تأكيده »اننا ال نشتري السالح من 
أج����ل االعتداء على أحد وال نقبل ان يعتدى على أحد من 
أراضينا«. وأوضح الشيخ املبارك ان وزارة الدفاع قامت 
بفحص طائرات الرافال وطائرات الفايتر األميركية مؤكدا 
ان ما يناس����ب اجليش من هذه الطائرات سنحصل عليه 
الفتا الى ان صفقة طائرات الرافال لم تتم حتى اآلن وهناك 
مقارنة الختيار األفضل من تلك الطائرات، خصوصا ان 
ثم����ة تعليمات من ديوان احملاس����بة ان تتم املقارنة بني 

جميع الطائرات واختيار األنسب منها.
وحول االستفادة من خبرات املتقاعدين بوزارة الدفاع 
أكد الشيخ جابر املبارك ان املتقاعدين يعتبرون اجليش 
االحتياط����ي والوزارة بصدد االس����تفادة م����ن خبراتهم 

العسكرية.
واعرب عن سعادته حلضوره الغبقة التي جتمع أبناءه 

واخوانه من املتقاعدين في وزارة 
الغبقة  الدفاع موضحا ان هذه 
رسالة واضحة اننا لن ننسى أبدا 
من خدم اجليش الكويتي وثبت 

دعائم القوات املسلحة.
ونقل الشيخ املبارك حتيات 
القائد األعلى للقوات املس����لحة 
صاحب السمو األمير متمنيا لهم 
دوام التوفيق والصحة والعافية. 
وردا على س����ؤال حول وجود 
امتيازات لرجال القوات املسلحة 
خالل هذه الفترة وأخبار سارة 

للعس����كريني البدون أكد الش����يخ جابر املبارك ان القائد 
األعلى للقوات املسلحة لن يبخل ولن ينسى ما يقوم به 
رجال القوات املسلحة ونحن نقدر ونكرم ذلك ولن ندخر 

وسعا أبدا ان يكونوا مرتاحني.
من جانبه قال مدي����ر ادارة املتقاعدين وادارة العالج 
باخلارج الشيخ صباح العبداهلل انه مببادرة من النائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر 
املبارك أقامت ادارة املتقاعدين غبقة على شرف املتقاعدين 
خصوصا انه كانت في السابق تقام مأدبة افطار مشيرا 
الى ان النائب األول رأى ان تقام هذا العام غبقة تسهيال 

ومراعاة لظروف كبار السن.
ولفت الى ان هن����اك العديد من اخلدمات التي تقدمها 
االدارة للمتقاعدين في جميع وزارات ومؤسسات الدولة 
لكن هناك عتب����ا أخويا على البعض منهم لعدم حتديث 
بياناتهم. وأش����ار العبداهلل الى ان النائب األول لرئيس 
مجلس الوزراء ووزير الدفاع امر بتشكيل جلنة لدراسة 
ضم أهالي املتقاعدين لعالجهم باخلارج والنتيجة سترى 
النور قريبا. وش����دد على ان وزارة الدفاع لم ولن تنسى 

من خدموها ونحن موجودون من أجل خدمتهم.
وكشف العبداهلل عن دراسة مستقبلية لالستفادة من 
خبرات القادة العسكريني املتقاعدين. وأكد العبداهلل ان 
هناك دراس����ة لعقد اتفاقية مع مستشفيات خارجية مع 
املستشفى العسكري من أجل االرتقاء وتطوير اخلدمات 
التي يقدمها وكذلك اتفاقي����ات خارجية مع ادارة العالج 
باخلارج الرس����ال املرضى عدا مرض����ى العقم فعالجهم 

فقط في الكويت.
وحول أبرز اجن����ازات ادارة املتقاعدين قال العبداهلل 
حصلن����ا على منص����ب النائب 
األول لرئي����س االحتاد العربي 
للمحاربني القدامى خالل السنوات 
املاضية واحلصول أيضا على 
شهادة االيزو وانضمامنا للنظام 
القدامى  الفيدرال����ي للمحاربني 
مش����يرا الى انه هن����اك مؤمترا 
سيعقد في أكتوبر املقبل بدبي 
وسيتم التصويت على منصب 
النائ����ب األول لرئيس االحتاد 
العربي للمحاربني القدامى ونطمح 

حتقيقه مرة أخرى.

حبة خشم اللواء املتقاعد سالم املسعود يبارك للشيخ جابر املبارك

تهنئة للشيخ جابر املبارك املقدم مؤيد الكندري والشيخ خالد صباح العبداهلل والشيخ أحمد اخلليفة وعدد من احلضور

الزميل عبدالهادي العجمي مهنئا الشيخ جابر املبارك

الشيخ جابر املبارك حلظة وصوله غبقة متقاعدي الدفاع

نوع املشروع

عدد 12 عربة كارو 
قيمة الدعم املقدم للمشروع

أكثر من 60 ألف جنيه 
العنوان

نفذ هذا املشروع في مصر

الوسائل  هذه  لتملك  تقدم  

أكثر من 50 أسرة مصرية اختير 

منها 20 مستفيدا للبدء في تنفيذ 

هذه املشاريع التي تكلفت أكثر 

من 60 ألف جنيه مصري ومثلت 

لهذه  املشاريع طوق جناة  هذه 

أن  بل  الدخل  ضعيفة  األسر 

بعضها كان معدما وجاءت هذه 

لهم  أمل  بارقة  متثل  املشاريع 

للمضي في حياتهم بيسر أكثر 

واستقرار أكبر .

وقد ساعد هذا على التعفف 

كما  االستدانة  حدة  وتخفيف 

للناس  املقدم  القرض  ساعد 

على توفيروسائل النقل لشرائح 

مختلفة في املجتمع كما خفف 

املشروع من حدة الزحام على 

املواصالت العامة .

قال رسول اهلل ] :

تعالى  اهلل  إلى  الناس  أحب   (

األعمال  وأحب  للناس  أنفعهم 

إلى اهلل سرور تدخله على مسلم 

تكشف عنه كربة أو تقضي عنه 

وألن  جوعًا  عن  تطرد  أو  دينًا 

أمشي في حاجة أخي أحب إلي 

من أن أعتكف في مسجدي هذا 

شهرا(.

املؤسسات  جهود  تتضافر 

الفقر باعتباره  اخليرية ملكافحة 

هدفا إستراتيجيا لتعزيز مفهوم 

التنمية البشرية املستدامة.

يأتي  السياق  ه��ذا  وف��ي 

مشروع التنمية املجتمعية الذي 

تنفذه الهيئة اخليرية اإلسالمية 

العاملية من أجل تنمية املداخيل 

واحملتاجني  للفقراء  املالية 

بعدها  ليصبحوا  وتطويرها 

أنفسهم  إعالة  على  قادرين 

وأسرهم دون احلاجة إلى سؤال 

التي  العمل  لقيم  ودعمًا   أحد 

وفي  احلنيف  ديننا  عليها  حث 

بعض  نسوق  العجالة  ه��ذه 

قصص النجاح التي حققها هذا 

املشروع...

إعداد: إدارة العالقات العامة واإلعالم

الهيئة اخليري���ة اإلسالمي�����ة العاملية

)أنور الكندري(جانب من املتقاعدين خالل الغبقة

شكر وتقدير
كل الشكر والتقدير ملدير إدارة املتقاعدين 
وإدارة العالج باخلارج الشيخ صباح العبداهلل 
وأحمد فالح الشبعان وجميع موظفي إدارة 
املتقاعدين على الغبقة األكثر من رائعة مع 

تسهيل مهمة الصحافيني واإلعالميني.

بياناتهم  لتحدي�ث  المتقاعدين  ندع�و  العب�داهلل: 
أهال�ي  ض�م  لدراس�ة  لجن�ة  ش�كل  األول  والنائ�ب 
المتقاعدين لعالجهم بالخارج والنتيجة سترى النور قريبًا


