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• سمو أمير البالد وسمو ولي العهد مع الشيخ مشعل األحمد وسمو الشيخ جابر املبارك والشيخ ناصر الصباح ومحمد اخلضر

لدينا ثقة كبيرة بكم للحفاظ على البالد وتجنيبها كل خطر

األمير لضباط الجيش :تصدوا بكل حزم لمن يتربص بالوطن شراً
مكانتكم رفيعة لدى الجميع على إيفائكم بالمسؤولية المشرفة الملقاة على عاتقكم

• صاحب السمو أثناء إلقاء كلمته

يجب علينا االستمرار بالجهود الرامية لمواكبة التطورات العسكرية

•  ...و سموه مصافحا ً كبار الضباط

• سموه لدى وصوله لنادي ضباط اجليش

• سمو األمير لدى مغادرته

كتب حم�سن الهيلم:
قام �سمو �أمري البالد ال�شيخ �صباح
الأح��م��د �أم�س يف معيته �سمو ويل
العهد ال�شيخ نواف الأحمد ونائب
رئي�س احلر�س الوطني ال�شيخ م�شعل
الأحمد و�سمو ال�شيخ جابر املبارك
رئي�س جمل�س ال��وزراء بزيارة �إلى
نادي �ضباط اجلي�ش.
وكان يف ا�ستقبال �سموه النائب الأول
لرئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع
ال�شيخ نا�رص ال�صباح ورئي�س الأركان
العامة للجي�ش الفريق الركن حممد
اخل�رض ووكيل وزارة الدفاع ال�شيخ
�أحمد املن�صور وكبار القادة.
وقد �ألقى �سموه كلمة بهذه املنا�سبة
قال فيها« :ب�سم الله الرحمن الرحيم
احلمد لله رب العاملني وال�صالة
وال�����س�لام ع��ل��ى �أ���ش�رف الأنبياء
واملر�سلني نبينا حممد وعلى �آله
و�أ�صحابه �أجمعني ،ال�شيخ نا�رص
ال�صباح النائب الأول لرئي�س جمل�س
الوزراء وزير الدفاع ،الفريق الركن
حممد اخل�رض رئي�س الأركان العامة
للجي�ش ال�شيخ �أحمد املن�صور وكيل
وزارة الدفاع� ،إخواين و�أبنائي قادة
و�ضباط ومنت�سبي وزارة الدفاع
ال�سالم عليكم ورحمة الله وبركاته،
ي�سعدين و�أخ���ي �سمو ويل العهد
ال�شيخ ن��واف الأحمد و�أخ��ي نائب
رئي�س احلر�س الوطني ال�شيخ م�شعل
الأحمد و�سمو ال�شيخ جابر املبارك
رئي�س جمل�س الوزراء واملرافقني �أن
نلتقي بكم يف هذه الليلة املباركة
جريا على عادتنا ال�سنوية و�أن
نبادلكم التهاين ب�شهر رم�ضان
املبارك مبتهلني �إل��ى الباري جل
وعال �أن يتقبل منا جميعا �صيامنا
وقيامنا و�صالح �أعمالنا و�أن يعيده
على وطننا العزيز و�شعبنا الكرمي
وعلى املقيمني على �أر�ضه الطيبة
باخلري واليمن وال�برك��ات وعلى

• سمو ولي العهد يوقع في سجل الشرف

الخضر :جاهزون دوم ًا لردع جميع التهديدات والمخاطر التي تمس أمن وسالمة وطننا
�أمتينا العربية والإ�سالمية بالرفعة
والعزة وال�س�ؤدد.
�إخواين و�أبنائي �إنكم حتظون مبنزلة
عالية يف نفو�سنا وبتقدير كبري
وم��ا زيارتنا ه��ذه والتي نحر�ص
على القيام بها كل عام �إال للت�أكيد
على مكانتكم الرفيعة لدى اجلميع
والتقدير املطلق على �إيفائكم
بامل�س�ؤولية امل�رشفة امللقاة على
عاتقكم يف احلفاظ على �سالمة الوطن
وحمايته وال��ذود عنه والتفاين يف
خدمته م�شيدين مبا قامت به قوة
ال��واج��ب «غيث» من جهود كبرية
ب��ال��ت��ع��اون م��ع خمتلف اجلهات
الر�سمية والتطوعية يف التعامل
مع الآث��ار املرتتبة ج��راء الأمطار
الغزيرة التي �شهدتها البالد العام

املا�ضي والتي ج�سدت ما يتمتع به
منت�سبو اجلي�ش الكويتي البوا�سل من
روح وطنية عالية و�إح�سا�س كبري
مب�س�ؤوليتهم االجتماعية.
و�أ���ض��اف �سموه� :إخ���واين و�أبنائي
ال يخفى عليكم ما ي�شهده املجال
الع�سكري من تطور مت�سارع �سواء
على �صعيد تطور الأ�سلحة وفاعليتها
�أو ب��ح��داث��ة ال��ن��ظ��ري��ات ومناهج
التدريب امل��ي��داين الع�سكري مما
ي�ستوجب اال�ستمرار باجلهود الرامية
ملواكبة هذه التطورات والعمل على
رفع كفاءة العن�رص الب�رشي م�ؤكدين
�أن الدولة لن تتوانى يف تقدمي كل
الدعم لتحقيق ذلك.
وبني �سموه �أنه ال تزال العديد من
مناطق ال�رصاع يف حميطنا الإقليمي

تعاين م��ن حالة ع��دم اال�ستقرار
وانعدام الأمن و�إن ثقتنا بكم كبرية
يف القيام مبتطلبات املوقف واتخاذ
اليقظة واحلذر واجلهوزية للحفاظ
على وطننا العزيز وجتنيبه كل خطر
والت�صدي بكل حزم لكل من يرتب�ص
به �رشا.
اللهم �أدم على وطننا الغايل نعمة
الأمن والأمان واال�ستقرار واالزدهار
وتغمد بوا�سع رحمتك ومغفرتك
���ش��ه��داءن��ا الأب����رار ال��ذي��ن �ضحوا
ب�أنف�سهم الزكية دفاعا عن الوطن
الغايل وحفاظا على عزته ورفعته.
وتف�ضل �صاحب ال�سمو �أمري البالد
و�سمو ويل العهد بالتوقيع على
�سجل ال�رشف.
كما �ألقى رئي�س الأرك���ان العامة

للجي�ش حممد اخل�رض كلمة بهذه
املنا�سبة ق��ال فيها� :سمو �أم�ير
البالد املفدى القائد الأعلى للقوات
امل�سلحة ال�شيخ �صباح الأحمد،
�سمو ويل العهد الأمني ال�شيخ نواف
الأحمد� ،سمو رئي�س جمل�س الوزراء
ال�شيخ جابر املبارك ،نائب رئي�س
احلر�س الوطني� ،أ�صحاب ال�سمو
وامل��ع��ايل وال�����س��ع��ادة ،اخ���واين
و�أبنائي منت�سبي القوات امل�سلحة
ح�ضورنا الكرمي.
�سيدي �صاحب ال�سمو ،بالأ�صالة عن
نف�سي ونيابة عن اخواين و�أبنائي
منت�سبي اجلي�ش الكويتي نبارك
لكم يا �صاحب ال�سمو بهذا ال�شهر
الف�ضيل� ..شهر الرحمة واملغفرة
والعتق من النار ..ونتقدم ل�سموكم

بال�شكر والتقدير على ت�رشيفكم لنا
بهذه املنا�سبة الكرمية يف هذا اللقاء
الأبوي والذي نفخر به كل عام ملا
نلقاه من م�شاعر �أبوية واهتمام بالغ
من �سموكم يج�سد لنا مدى حمبتكم
البنائكم.
و�أ�ضاف اخل�رض �أن��ه ال يخفى على
�أحد ما مير به العامل من ا�ضطرابات
وتهديدات تزداد وتريتها يوما بعد
ي��وم لت�شكل حت��دي��ات �أمنية على
امل�ستوى الإقليمي والدويل ،ورغم
ذلك فلقد كان حلكمتكم املعهودة
يا �صاحب ال�سمو الدور الكبري يف
جتاوز العديد من تلك التحديات،
كما �أن حر�ص �سموكم الدائم على
التالحم والت�آخي جت�سد جليا يف
جتاوز العديد من الظروف والأزمات

قصيدة تاج األوطان

�ألقى الوكيل �أول حزام م�شعل ال�شمري ق�صيدة �شعرية بعنوان «تاج الأوطان» هذا ن�صها:
من منطلق حبك القوايف والأوزان
للي م�سك بلجامها ثم ع�سفها
ع�سفتها للمعجزه عرب االزمان
ايل رقا كل النجوم وقطفها
�أمري حمدن ي�شبهه ذرب االميان
كل خافيه للغري عقله عرفها
�إن�سان لكن ما هو ب�أي ان�سان
�أو�صاف �شخ�صه تعجز ايل و�صفها
حكمه تعدت احكم عقول و�أذهان
وقفته مو كل �شيخ مثله وقفها
�صباح الأحمد �شامخ وين ما كان
املعرفة باملعرفة كم ردفها
�شعبك �رشاعك �سيدي وانت ربان
ابحر وحنا بخربتك يف كنفها

وجي�شك دروع الدار عن كل عدوان
رمياتهم ما تنحرف عن هدفها
جي�ش �سالحه علم وعزوم واميان
بركان للعايل حممه يقذفها
نقولها يا �سيدي �رس واعالن
لك الوال كلمه وجي�شك حلفها
ميناك نواف التوا�ضع واالح�سان
ووقفات �أبوفي�صل فخر ونعرفها
هذا ويل العهد وايف كحيالن
كل املراجل يف يدينه غرفها
وري�س حكومتنا له العز عنوان
كل منفعة للدار ثار وك�شفها
�شواهد االجناز ب�صمه وبرهان
ويف عهوده جابر وماخلفها

ونا�رص وزير اجلي�ش الثار دخان
كل ال�صعايب خا�ضها واحرتفها
من خا�صمه ال �شك خ�رسان خ�رسان
اعداه تذعن له وتعلن �أ�سفها
واجلي�ش حتت االمر يف كل ميدان
وب�سالته كل اجليو�ش تعرفها
�ضباط وافراد وريا�سة �أركان
�أعمارنا الجل الكويت نحذفها
والله ثم والله عهد وحلفان
من رجالك ايل جتك طاعه و�شفها
تبقى الكويت بحكمتك تاج الأوطان
منوت ما دن�س عدو �رشفها

• الفريق الركن محمد اخلضر متحدثا ً

التي �أملت باملنطقة وبالأخ�ص دور
�سموكم البارز يف حماولة مل ال�شمل
اخلليجي والذي اتفق عليه العامل
�أجمع ،ف�ض ً
ال عما لأياديكم البي�ضاء
من رعاية �شملت العديد من دول
العامل دون متييز بني عرق �أو لون
�أو دي��ن ،وكذلك اجلانب الإن�ساين
على م�ستوى العامل �أجمع.
و�أو�ضح اخل�رض �أن حكومتنا الر�شيدة
ق��د ترجمت ر�ؤي��ت��ك��م امل�ستقبلية
الثاقبة يف خطوات عملية �سخرت بها
كافة الإمكانات لتحقيق ر�ؤية كويت
جديدة  2035ولقد �سعدنا بتويل
النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء
وزي���ر ال��دف��اع م�س�ؤولية تن�سيق
اجلهود احلكومية نحو هذا الهدف
ال�سامي بنظرته ور�ؤي��ت��ه الثاقبة
وح�سن �إدارت��ه للأمور نحو كويت
اف�ضل ولقد �سخرت وزارة الدفاع
كافة �إمكاناتها وو�ضعتها بني يديه
يف �سبيل امل�شاركة الفعالة يف تلك
اجلهود احلكومية و�سيظل اجلي�ش
الكويتي ذراعا للخري ومعوال للبناء
ودرعا يف وجه الأعداء و�سنكون دائما
حري�صني على نيل ثقتكم الغالية
وح�سن ظن الوطن بنا.
هذا ونعاهد الله عز وجل ثم �سموكم
ب����أن ي��ك��ون اجلي�ش الكويتي هو
احل�صن احل�صني والدرع الواقي لهذا
الوطن وال�سعي قدما نحو تعزيز
ق��درات قواتنا امل�سلحة للو�صول
�إلى �أعلى درجات اجلاهزية القتالية
لأداء مهامها يف املحافظة على
�سيادة البالد و�صيانة مكت�سباتها
الوطنية ،جمددين ل�سموكم وللوطن
الغايل عهد الوالء والوفاء والطاعة
للذود عن حمى الوطن وبذل الغايل
والنفي�س دفاعا عن �أمنه وا�ستقراره
داخل وخارج البالد وجاهزون دوما
لردع كافة التهديدات واملخاطر التي
مت�س �أمن و�سالمة �أرا�ضيه �سعيا لنيل
ر�ضا الله تعالى ثم ر�ضاكم.

