
„Косовски министар одбране“ Арменд Мехај: Косово ће са два пука учествовати у заједничкој војној вежби под вођством НАТО-а „Дифендер Јуроп 23“
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„Косовски министар одбране“, Арменд Мехај, саопштио је да ће Косово бити
„домаћин највеће теренске вежбе у региону Балкана ‘Дифендер Јуроп 23’ (Defender
Europe 23)“.

  

  

„Припреме су у току. Припремне вежбе наше војске, набавка опреме и завршетак
инфраструктуре, претходе овој вежби“, поручио је министар на Фејсбуку.

  

Назначио је да ће на „Дифендер Јуроп“ који ће се одржати следеће године, КБС
(Косовске безбедносне снаге) учествовати са два пука.

  

„Током вежбе планирано је да се провере пешадијски капацитети КБС-а на нивоу пука,
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од стране специјализованих јединица за валидацију америчке војске“, навео је уједно
Мехај.

  

Прецизира да ће „ Дифендер Јуроп 23” „још једном доказати припремљеност и високу
професионалност“ КБС-а.

  

„Дифендер Јуроп“ заједничка је војна вежба под вођством НАТО-а, на којој је Косово и
прошле године учествовало.

  

„Косовско министарство одбране“ потврдило је и раније да ће припадници КБС-а бити
део ове вежбе, а док је Мехај у више наврата саопштавао да се КБС припрема.

  

У оквиру повећања оперативних борбених вештина и капацитета копнене команде,
са фокусом на вежбу „Дифендер Јуроп 23“ која ће се одржати у Криволаку у
Северној Македонији, припадници КБС-а су са својим пуковницима спровели обуку
војних вештина под називом „Тактика малих јединица“, потврдио је Мехај јула
месеца ове године.

  

Јуна месеца је уједно изведена теренска вежба „Стил Алфа 02“ на тактичком полигону
код Ђаковице.

  

„Дифендер Јуроп 2023, координација као заједничке мисије, наш је пут ка нашим
крајњим циљевима – чланству у европским и евроатланстким институцијама“, навели су
претходно из косовског министарства одбране.

  

Са друге стране, Мехај се у претходним данима оглашавао објавама у којима је говорио о
унапређењу КБС-а и раду косовског министарства одбране, наводећи да се никада није
издвајало више новца.

  

„Ми ћемо свакодневно припремати и јачати војску Косова, она је спремна да заштити
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сваки кутак територије Републике. Подићи нашу војску на ниво армија НАТО земаља је
наша мисија коју ћемо свакако испунити“, назначио је Мехај пре неколико дана.

  

Уједно је саопштио да је за годину и по дана „регрутовано 1.240 војника“ и најавио да ће
ускоро бити отворен конкурс за 612 активних и 367 резервних.

  

Казао је и да је у периоду досадашње власти, „обећано“ преко 50 милиона евра за
куповину оружја.

  

(КоССев)
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