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األمير هنأ الرئيس التونسي بالعيد الوطنيمحليات
بعث صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد ببرقية تهنئة إلى أخيه الرئيس الباجي قايد السبسي رئيس اجلمهورية 
التونسية الشقيقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه مبناسبة العيد الوطني لبالده متمنيا له دوام الصحة والعافية وللبلد 
الشقيق كل التقدم واالزدهار. وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس الباجي قايد السبسي 
رئيس اجلمهورية التونسية الشقيقة ضمنها سموه خالص تهانيه مبناسبة العيد الوطني لبالده متمنيا له موفور الصحة 
والعافية. كما بعث سمو الشيخ جابر املبارك رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة.

اجلاراهلل بحث مع السفير األميركي 
أوجه العالقات الثنائية

العاهل البحريني تسّلم رسالة
من األمير حول العالقات الثنائية

3 محاضرات تتعلق بالعمل العسكري واألمني 
ضمن البرنامج األكادميي لـ »حسم العقبان«

بحث نائب وزير اخلارجية خالد اجلاراهلل 
فــي اجتماعه مع ســفير الواليــات املتحدة 
األميركية لدى الكويت لورانس سيلفرمان 
أوجه العالقات الثنائية بني البلدين إضافة 
إلى تطورات األوضاع على الساحتني اإلقليمية 

والدولية.
وحضر اللقاء مســاعد وزير اخلارجية 
لشــؤون مكتب نائب الوزير الســفير أيهم 
عبداللطيف العمر ومساعد وزير اخلارجية 
لشؤون األميركتني الوزير املفوض رمي اخلالد.

أشاد العاهل البحريني امللك حمد بن 
عيســى آل خليفة بالدور الرائد لصاحب 
السمو األمير الشــيخ صباح األحمد في 
تعزيــز العالقات البحرينيــةـ  الكويتية 
وجهوده في دعم منظومة العمل اخلليجي 
املشــترك وخدمة قضايا األمــة العربية 

واإلسالمية.
وذكرت وكالة انباء البحرين ان امللك 
حمد بن عيسى تسلم امس رسالة خطية 
من صاحب الســمو األمير الشيخ صباح 

األحمــد تتصــل بالعالقــات االخوية قام 
بتســليمها عميد الســلك الديبلوماســي 
في مملكة البحرين السفير الشيخ عزام 

الصباح.
وأكد العاهل البحريني خالل استقباله 
السفير الكويتي أهمية التشاور والتنسيق 
املســتمر بني األشقاء في مملكة البحرين 
ودولة الكويت مبا يعزز ويدعم عالقاتهما 
االخوية في إطار املسيرة املباركة ملجلس 

التعاون لدول اخلليج العربية.

ضمن فعاليات مترين )حسم العقبان 
٢٠١٧( املنعقد في الكويت والذي تشــارك 
فيه قيادات مختلفة من قطاعات ووزارات 
الدولة باإلضافة الى دول مجلس التعاون 
لدول اخلليج العربية والواليات املتحدة 
األميركية، ألقيت صباح امس محاضرات 
نظرية متنوعة ضمن البرنامج التدريبي 

األكادميي.
وقــد اشــتمل البرنامــج األكادميي في 
اسبوعه األول على محاضرات نظرية ذات 
العالقة بالعمل العسكري واألمني املشترك 
تهدف إلى تدريب كافة املشاركني على كيفية 
إدارة األزمات والكوارث والعمليات اإلرهابية 
للوقوف على كيفية ممارسة القيادة والعمل 
املشترك والتخطيط إلدارة منظومة االمداد 

املشترك احلديثة.
حيث ألقى مدير االستخبارات العميد 
الركن فهــد الطريجي محاضــرة بعنوان 
)طبيعــة العمــل االســتخباراتي( والتي 
تطرق فيها إلى املفهوم العام لالستخبارات 
ملســتويات القيادة املختلفة، كذلك كيفية 
حتديد وكاالت جمع املعلومات التي تعتبر 
اخلطوة األولى في دائرة العمل االستخباري، 
وكيفية التعامل واالســتفادة من وسائل 
اإلعــالم ملا لها من دور مهــم في األزمات، 
باإلضافــة إلى كيفية دعم االســتخبارات 
لوتيرة عمل قائد قوة الواجب املشتركة.

كما ألقى آمر القوة البحرية اللواء الركن 
بحري خالد أحمد الكندري محاضرة بعنوان 
)تخطيط العمليات البحرية( والتي شملت 
كيفية مراحل تخطيط العمليات البحرية 

ودور الوحدات البحرية في كل مرحلة من 
هذه املراحل، وتطرق إلى رؤية دول مجلس 
التعاون لقوة الواجب البحرية املشتركة 
)8١( وما متثله من إضافة لقدرات القوات 
البحرية اخلليجية، واستعرض مهمة ودور 
وواجبات القوة البحرية الكويتية في مترين 

حسم العقبان ٢٠١٧.
من جانبه ألقى رئيس الوفد العسكري 
اإلماراتي العميد الركن يوســف عيســى 
الفالســي محاضــرة بعنــوان )العقائــد 
العســكرية وعالقتها بالعمل العســكري 
املشترك واإلمداد املشترك( والتي حتدث 
مــن خاللها عن أنواع العقائد العســكرية 
والعقائد املشتركة والقتالية املنبثقة من 
العقيدة العسكرية وارتباطها بالسياسة 

العسكرية للدول.
كذلــك حتــدث العميد الفالســي حول 
منظومــة االمــداد املشــترك احلديثة وما 
حتتاجــه دول مجلــس التعــاون لــدول 
اخلليــج العربية لتوحيد عقيــدة االمداد 
املشــترك وتفعيلها، وأوضح أساســيات 
تخطيط عمليات االدامة املشتركة والفرق 
بني عمليات االمداد بالســلم واالدامة نحو 
العمليــات احلربيــة كما اكد  أساســيات 
تخطيط امليزانيات املالية السنوية لإلمداد.
اجلدير بالذكــر ان البرنامج التدريبي 
األكادميــي بدأ منذ األمس ويســتمر حتى 
اخلميس املقبل وسيتضمن مجموعة من 
احملاضرات والتدريبات التي تسهم في اثراء 
معلومات املشــاركني وتهيئتهم للمرحلة 

العملياتية املقبلة.

خالد اجلاراهلل خالل لقائه السفير األميركي 

العاهل البحريني امللك حمد بن عيسى آل خليفة وولي عهده الشيخ سلمان بن حمد خالل استقبالهما السفير الشيخ عزام الصباح

اللواء الركن خالد أحمد الكندري العميد الركن يوسف الفالسي العميد الركن فهد الطريجي

رئيس املجلس الوطني السوداني تسلم دعوة لزيارة الكويت
تســلم رئيــس املجلــس 
الوطني السوداني ابراهيم احمد 
عمر رسالة من رئيس مجلس 
األمة مــرزوق الغامن تتضمن 
دعوة لزيــارة الكويت لبحث 
تعزيز العالقات الثنائية بني 
البلدين السيما البرملانية منها.

لــدى  وذكــرت ســفارتنا 
الســودان فــي بيــان تلقــت 
»كونا« نســخة منه أن سفير 
الكويت باخلرطوم بسام محمد 
القبندي ســلم الرسالة خالل 
لقاء مع رئيس املجلس الوطني 

السوداني.

وأوضح البيان أن السفير 
القبندي نقل لرئيس املجلس 
الســوداني حتيات  الوطنــي 
رئيــس مجلــس األمــة خالل 
اللقاء الذي مت التباحث خالله 
بشأن اوجه التعاون املشترك 
بني البلدين مبا يعزز العالقات 

الراسخة بينهما.
من جانبه، أعرب عمر عن 
ترحيبه بالدعوة الكرمية التي 
تلقاها لزيارة الكويت، مؤكدا 

تلبيتها في القريب العاجل.
اعــرب عــن رضــاه  كمــا 
عــن مســتوى العالقــات بني 

البلديــن والتنســيق بينهما 
علــى املســتويات البرملانيــة 
فــي كل احملافــل، متطلعا ألن 
تشــهد العالقات املتنامية بني 
البلدين املزيد من التطور في 
ظل الرعاية الكرمية التي حتظي 

بها من القيادة في البلدين.

ولي العهد استقبل العلي والعبداهلل
استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد بقصر بيان صباح امس رئيس 

جهاز األمن الوطني الشيخ ثامر العلي.
واستقبل سمو ولي العهد صباح امس القائم بأعمال السفارة لدى االحتاد 

السويسري السفير الشيخ مشعل عبداهلل اجلابر.

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال الشيخ مشعل عبداهلل اجلابر  سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال الشيخ ثامر العلي 


