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وزير الدفاع: حماة الوطن هم صمام األمان في مختلف الظروف 
واألزمان وحريصون على تطبيق القانون واحملافظة على املال العام

عبدالهادي العجمي

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع 
الشيخ طالل اخلالد، أن توجيهات وتوصيات القيادة 
السياسية هي خارطة الطريق التي تعمل الوزارة 
على املضــي قدما بتنفيذها في عمــوم قطاعاتها 
العســكرية واملدنية خالل املرحلة املقبلة، وذلك 
بدعم الكفاءات وتقدير اإلجنازات وحتقيق العدالة 
واملســاواة بني اجلميع مع االلتزام التام بتطبيق 
القانــون واحملافظة على املال العام، وصونه من 

أي جتاوزات.
جــاء ذلك خــالل الزيارة التي قــام بها اخلالد 
صباح أمس إلى لواء صالح احملمد اآللي/٩٤ جنوب 
البالد، وذلك لنقل حتيات وتهاني صاحب السمو 
األمير القائد األعلى للقوات املسلحة الشيخ نواف 
األحمد وســمو ولي العهد الشــيخ مشعل األحمد 

مبناســبة عيد األضحــى املبارك، حيــث كان في 
استقباله آمر لواء صالح احملمد اآللي/٩٤ العميد 
الركــن محمد اخلرينج وعدد مــن ضباط اللواء، 
حيث اســتمع إلى شــرح حول ما يقوم بتنفيذه 
كل مــن قوة الواجب ومنتســبو اللــواء من مهام 
وواجبات في إطار اخلطــط والبرامج التدريبية 
والتأهيليــة الدورية املعدة لهم، وطبيعة وحجم 
التعاون والتنسيق القائم واملشترك مع القطاعات 

العسكرية األخرى في البالد.
وقام بجولة اطلع خاللها على األسلحة واملعدات 
واآلليات العســكرية املستخدمة باللواء وطبيعة 
عملها ودورها واملهام املســندة، مشــيدا بالروح 
املعنوية العالية ملنتسبي لواء صالح احملمد، وما 
يتمتعون به من كفاءة ويقظة واستعداد دائم لتنفيذ 
مختلف املهام والواجبات املوكلة إليهم بالتعاون 
والتنسيق مع إخوانهم من منتسبي وزارة الداخلية، 

معبرا عن فخره واعتزازه مبا شاهده من احترافية 
بالعمل والتأهيل والذي يؤكد مبا ال يدع مجاال للشك 
أن للوطن حماة وأن جيشــنا الباسل الذي أقسم 
فيه أبطاله على الوالء والوفاء لوطنهم ولقيادتهم 
احلكيمة وشــعبهم الوفي هم صمــام األمان بعد 
اهللا عز وجل في مختلف الظروف واألزمان، الفتا 
الى ان استكمال مسيرة البناء والتطوير لقواتنا 
املسلحة سيكون بعون اهللا تعالى بسواعد أبنائها 

املخلصني املتسلحني بالعلم واملعرفة.
وحث اخلالد منتسبي اللواء على بذل املزيد من 
اجلهود واالســتمرار في العمل ومواصلة العطاء 
واكتساب املزيد من اخلبرات واملهارات العسكرية، 
وتسخير كل القدرات واإلمكانيات خلدمة الكويت 
وحفظ أمنها، ســائال اهللا عــز وجل أن يعيد هذه 
املناســبة املباركة علــى وطننا الغالــي وقيادته 
احلكيمة وشعبه الكرمي باخلير واليمن والبركات.

أكد خالل زيارته إلى لواء صالح احملمد اآللي/ ٩٤ جنوب البالد أن توجيهات وتوصيات القيادة السياسية خارطة الطريق للمرحلة املقبلة

الشيخ طالل اخلالد مصافحاً منتسبي لواء صالح احملمد اآللي/٩٤ الشيخ طالل اخلالد مصافحاً العميد الركن محمد اخلرينج

اخلالد خالل اللقاء مع قيادات لواء صالح احملمد اآللي/٩٤

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ طالل اخلالد متوسطاً قيادة ومنتسبي لواء صالح احملمد اآللي/٩٤ خالل الزيارة

استكمال مسيرة التطوير لقواتنا املسلحة سيكون بسواعد أبنائها املخلصني املتسلحني بالعلم واملعرفة
بذل املزيد من اجلهود ومواصلة العطاء وتسخير كل القدرات واإلمكانيات خلدمة الكويت وحفظ أمنها

سفير بنغالديش: عرضنا إمداد القوات املسلحة الكويتية بالزي العسكري
أسامة دياب

كشف ســفير جمهورية 
بنغالديش لدى البالد اللواء 
محمد عشــيق الزمان، عن 
أن بالده بانتظــار املوافقة 
النهائية مــن الكويت فيما 
يتعلــق بتجهيــز اجليش 
الكويتي باللباس العسكري 
اجلديد، مشيرا إلى أنه في 
املقبل سيكتمل  أغســطس 
وصول املمرضني واملمرضات 

الـ ٣٠٠ إلى الكويت.
وفي تصريــح صحافي 
على هامش حفل استقبال 
أقامه ألبناء جاليته مبناسبة 
عيد األضحى املبارك، وصف 
عشــيق الزمــان التعــاون 
العسكري بني بالده والكويت 
بأنه ممتاز وذلك منذ العام 
١٩٩١، وتابع: في ســبتمبر 
العــام املاضي جددنا وملدة 

أنه يوجد نحو ٥ آالف عنصر 
بنغالي يخدمون في صفوف 

بنغالديــش، لكنهم يأتون 
للخدمــة في الكويت ملدة ٤ 

إلــى ١٢ عامــا، والـــ ٥٠٪ 
الباقون يخدمون في اجليش 

الكويتي كعمال وسائقني.
وردا على سؤال عما إذا 
كان هناك أي تعاون عسكري 
قريب، أجاب: «لدينا مترين 
عســكري محتمل ملكافحة 
اإلرهاب في نوفمبر املقبل 
وهو دوري سيعقد هذه املرة 

في في دكا».
وفيما يتعلق بالعالقات 
الطبيــة بي البلدين، أعرب 
ســفير بنغالديــش عــن 
سعادته «ألنها املرة األولى 
التــي نحضر بها ممرضات 
جميــع  مــن  وممرضــني 
االختصاصات من بنغالديش 

إلى الكويت».
وأضــاف: «كما تعلمون 

القوات الكويتية، ٥٠٪ منهم 
جنود اليزالون يخدمون في 

ســنوات وهنــاك من ميدد 
خدمتــه ملدة تصــل أحيانا 

لدينا اتفاقيــة بني البلدين 
أكثــر مــن ٣٠٠  إلحضــار 
ممــرض وممرضــة، وفــي 
١٤ اجلــاري ســيصل ١٠٤ 
ممرضني، في حني سيصل 
الباقون تدريجيا، ليكتمل 
العدد في شــهر أغســطس 
املقبل، مع العلم انه لغاية 
اليــوم وصــل ٨٦ ممرضــا 

وممرضة إلى الكويت».
اجلاليــة  عــدد  وعــن 
الكويــت،  البنغاليــة فــي 
قال عشيق الزمان، «لدينا 
نحــو ٢٥٠ ألــف مواطن»، 
مشيرا إلى أنه «من عاداتنا 
بعيد األضحــى املبارك في 
بنغالديش يتوافد املواطنون 
لتهنئــة املســؤولني، لذلك 
يشــاركنا اليــوم فــي هذه 
املناسبة بعض املسؤولني 
العسكريني من بنغالديش 

وبعض رجال األعمال».

أشار خالل حفل استقبال ألبناء جاليته مبناسبة «األضحى» إلى أنهم بانتظار املوافقة الرسمية من الكويت

جانب من استقبال السفير اللواء محمد عشيق الزمان ألبناء اجلالية البنغالديشية مبناسبة عيد األضحى

٥ ســنوات إضافية اتفاقية 
عســكرية بيننــا، وهنــاك 
بــني  متبادلــة  زيــارات 
املســؤولني العسكريني من 
البلدين، وأنا واثق بأن ثمة 
فرص كبيرة في املستقبل.
وأضــاف: قدمنا عرضا 
القــوات الكويتية  لتجهيز 
بالزي العسكري، وقد سبق 
أن قدمنــا منــاذج عن هذه 
املالبــس، ونحــن بانتظار 
املوافقــة الرســمية عليهــا 
حتى نبدأ بتسليم اجليش 
البدالت اجلديدة،  الكويتي 
كمــا أننــا نصنــع األحذية 
العســكرية، لكننا ال نبيع 
الكويت أي جتهيزات قتالية 

أو ذخائر.
الزمان  وأوضح عشيق 

٨٦ ممرضًا وممرضة وصلوا من بنغالديش إلى الكويت وسيكتمل الـ ٣٠٠ الذين مت التعاقد معهم في أغسطس

ملشاهدة الڤيديو


