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وزير الدفاع: منتسبو احلرس األميري «فرسان احلماية والفداء» 
يحملون على عاتقهم مهام كبيرة تتطلب أن يكونوا على قدر عاٍل من االحترافية

أكد أن هيئة احلرس األميري تعتبر من وحدات اجليش االستثنائية في مهامها وواجباتها والفريدة في متيزها ونشاطها واملتفوقة في عطائها وبذلها

الشيخ حمد جابر العلي والفريق الركن الشيخ خالد صالح الصباح والفريق الركن فهد الناصر وعدد من كبار قادة اجليش مع منتسبي هيئة احلرس األميري

استعراض فنون ومهارات الرماية عرض لآلليات واملواكب

قام نائب رئيس مجلس 
الوزراء وزير الدفاع الشيخ 
حمــد جابــر العلــي بزيارة 
تفقدية لهيئة احلرس األميري 
رافقــه فيها رئيــس األركان 
العامة للجيش الفريق الركن 
الشيخ خالد صالح الصباح 
ونائب رئيس األركان العامة 
للجيش الفريــق الركن فهد 
الناصر وعدد من كبار قادة 

اجليش.
كان فــي اســتقباله لدى 
وصوله رئيس هيئة احلرس 
األميــري العميد الركن حمد 
الصالــح وعدد مــن قيادات 
الهيئــة، حيــث رحــب بــه 
واحلضور معربا عن تقديره 
واعتزازه بهذه الزيارة، والتي 
تعكــس حــرص واهتمــام 
معاليــه بأبنائــه وإخوانــه 
منتســبي احلرس األميري، 
ودافعا لهــم لبذل املزيد من 

اجلهد والعطاء والتميز.
وقد استمع نائب رئيس 
الــوزراء ووزيــر  مجلــس 
الدفــاع في مســتهل زيارته 
إلــى إيجاز مفصل عن املهام 
والواجبــات املنوطة بهيئة 
احلــرس األميــري وطبيعة 
البرامج التأهيلية والتدريبية 
التي يخضع لها منتسبوها، 
كما شهد وزير الدفاع خالل 
الزيارة عرضا ميدانيا لطابور 
الوحدات بالهيئة، باإلضافة 
إلى عرض لآلليات واملواكب 

وفنون ومهارات الرماية.
كمــا نقــل فــي زيارتــه 
التفقديــة حتيــات وتقديــر 
صاحب السمو األمير القائد 
للقــوات املســلحة  األعلــى 
الشيخ نواف األحمد وسمو 
ولي العهد الشــيخ مشــعل 

والبدنــي لكــي يتمكنوا من 
القيام بواجباتهم واحملافظة 
على مستوى أدائهم ودرجة 
جاهزيتهــم واســتعدادهم، 
وهــو األمــر الــذي يتطلب 
منهم ضرورة االستمرار في 
عمليــات التأهيل والتدريب 
واالســتفادة مــن مختلــف 
التمارين التي يشاركون بها.

ومع ذكرى العيد الوطني 
الـــ٦٠ والذكرى الـــ٣٠ ليوم 
التحريــر، اســتذكر نائــب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الدفاع في كلمته بكل مشاعر 
الفخر واالعتزاز التضحيات 
اجلليلة والبطوالت الكبيرة 
التي قدمها حماة الوطن من 
منتسبي اجليش الكويتي في 
الدفاع عن وطنهم والذود عن 
ترابه الطاهر مجددين بذلك 
العهد والوالء والوفاء لبلدنا 

احلبيب وقيادتــه احلكيمة 
وشعبه الوفي.

وفــي ختــام زيارته دعا 
الشــيخ حمــد جابــر العلي 
منتســبي هيئــة احلــرس 
إلــى االســتمرار  األميــري 
بعطائهم ومتيزهم وتفوقهم، 
لكي يكونوا صورة مشرفة 
تعكس ما يتميز به منتسبو 
اجليــش الكويتي من كفاءة 
وقــدرة وفاعليــة فــي أداء 
مهامهم وواجباتهم، ســائال 
املولى عــز وجل أن يوفقهم 
للعمل ملا فيه خير هذا الوطن 
املعطــاء، فــي ظــل القيادة 
احلكيمــة لصاحب الســمو 
األمير القائد األعلى للقوات 
املسلحة وســمو ولي عهده 
األمني حفظهم اهللا ورعاهم 
وســدد على طريــق اخلير 

خطاهم.

الشيخ حمد جابر العلي يتابع العرض

وزير الدفاع خالل تفقده اآلليات

األحمد وسمو الشيخ صباح 
اخلالد رئيس مجلس الوزراء، 
ملنتسبي احلرس األميري على 
جهودهــم املخلصــة، وعلى 
عطائهم املتواصل والدؤوب 
حلفظ أمن وسالمة واستقرار 

بلدنا احلبيب.
وأكــد وزيــر الدفــاع في 
كلمة لــه أن هيئــة احلرس 
األميــري تعتبر من وحدات 
اجليــش االســتثنائية فــي 
مهامها وواجباتها، والفريدة 
ونشــاطها،  متيزهــا  فــي 
عطائهــا  فــي  واملتفوقــة 
وبذلهــا، ومنتســبوها هــم 
«فرســان احلماية والفداء» 
الــذي يحملون على عاتقهم 
مســؤوليات ومهــام كبيرة 
تتطلب منهم أن يكونوا على 
قــدر عال من االحترافية في 
التأهيــل واإلعــداد الذهنــي 

ملشاهدة الڤيديو

االسـتمرار فـي عمليـات التدريـب والتأهيـل واالسـتفادة مـن مختلـف التمارين حتـى يتمكنوا مـن القيـام بواجباتهـم واحملافظـة على مسـتوى أدائهـم ودرجـة جاهزيتهم واسـتعدادهم


