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املشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفةالفريق الركن عبداهللا بن حسن النعيمي

نائب األمير هنأ ملك البحرين: 
كل الرقي واالزدهار للمملكة وشعبها

األمير هّنأ ملك البحرين بالذكرى الـ ٥١ للعيد الوطني: 
عالقات أخوية وطيدة وتاريخية راسخة جتمع البلدين والشعبني

بعــث صاحب الســمو 
األمير الشيخ نواف األحمد 
ببرقيــة تهنئــة إلى أخيه 
صاحب اجلاللة امللك حمد 
بن عيســى بن سلمان آل 
خليفة ملك مملكة البحرين 
الشقيقة، عبر فيها سموه 
عن خالص تهانيه مبناسبة 
الذكرى الواحدة واخلمسني 
الوطنــي ململكــة  للعيــد 
البحرين الشقيقة، مشيدا 
سموه باإلجنازات التنموية 
التي  البارزة  واحلضارية 
حققتهــا مملكــة البحرين 
الشقيقة على كل االصعدة 

وفي مختلف امليادين.
كمــا اعرب فيها ســموه 
عــن الثناء علــى العالقات 
األخوية الوطيدة والتاريخية 
الراسخة التي جتمع البلدين 
والشعبني الشقيقني والتأكيد 
على احلرص الدائم واملشترك 

٢٠٢٢ والتي تستضيفها دولة 
قطر الشــقيقة، مشيدا سموه 
بــاألداء الرفيــع الــذي قدمــه 

ارحــب، متمنيــا ســموه له 
موفور الصحة ومتام العافية 
وململكة البحرين الشــقيقة 

املنتخب املغربي وما حتلى به 
من روح رياضية عالية، متمنيا 

لهم كل التوفيق والنجاح.

وشــعبها الكرمي املزيد من 
التقــدم واالزدهــار في ظل 

قيادته احلكيمة.
إلى ذلك، بعث صاحب 
السمو األمير الشيخ نواف 
األحمــد ببرقية تهنئة الى 
أخيه امللك محمد السادس 
املغربيــة  اململكــة  ملــك 
الشقيقة أعرب فيها سموه 
عن خالص تهانيه مبناسبة 
تأهل منتخب املغرب لكرة 
القدم إلى دور النصف نهائي 
فــي بطولــة كأس العالم 
٢٠٢٢ والتي تســتضيفها 
دولة قطر الشقيقة، معربا 
ســموه عن بالغ الســرور 
بهذا اإلجناز التاريخي غير 
املســبوق ملنتخب املغرب 
لكرة القــدم كأول منتخب 
عربــي وأفريقــي يتأهــل 
إلى هــذه املراحل املتقدمة 
في هــذه البطولة الدولية 

سموه هنأ ملك املغرب: أداء رفيع قدمه املنتخب املغربي صاحب السمو هنأ ملك املغرب: أداء فني رفيع وروح رياضية عالية حتلى بها املنتخب املغربي

سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ مشعل األحمد صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد

بعث سمو نائب األمير وولي 
العهد الشــيخ مشــعل األحمد 
ببرقية تهنئة إلى امللك حمد بن 
عيسى بن سلمان آل خليفة ملك 
مملكة البحرين الشقيقة ضمنها 
سموه خالص تهانيه مبناسبة 
الذكــرى الواحدة واخلمســني 
للعيد الوطني ململكة البحرين 
الشققة، متمنيا سموه له وافر 
الصحــة والعافيــة وململكــة 
البحرين وشعبها الشقيق كل 
الرقي واالزدهار في ظل قيادته 

الرشيدة. 
كمــا بعــث ســمو نائــب 
األميــر وولــي العهد الشــيخ 
مشــعل األحمد ببرقية تهنئة 
إلى أخيه امللك محمد السادس 
ملك اململكة املغربية الشقيقة 
ضمنها سموه خالص التهنئة 
مبناسبة تأهل منتخب املغرب 
لكرة القدم إلــى دور النصف 
نهائي في بطولة كأس العالم 

لتعزيزهــا واالرتقاء بأفق 
التعــاون القائم بينهما في 
مختلــف املجاالت الى آفاق 

الكبرى، مشيدا سموه مبا 
حتلى به املنتخب املغربي 
مــن أداء فني رفيع وروح 
رياضيــة عاليــة وإصرار 
وتفان كبيرين في متثيل 
اململكة املغربية على أكمل 
وجه وبصورة كانت محط 
التقدير واإلعجاب، متمنيا 
ســموه للمنتخب املغربي 
والنجــاح  التوفيــق  كل 
فــي حتقيــق املزيــد مــن 
اإلجنازات الرياضية البارزة 
فــي البطــوالت اإلقليمية 
والدوليــة املقبلة، ســائال 
ســموه املولــى تعالى أن 
يــدمي علــى جاللته وعلى 
الكرمية  امللكيــة  األســرة 
وافر الصحة والعافية وأن 
يحقق للمملكــة املغربية 
وشعبها الشقيق كل التقدم 
واالزدهار في ظل القيادة 

احلكيمة له.

العلي هنأ نظيره البحريني وقائد قوة الدفاع بالعيد الوطني
بعث وزير الدفاع الشيخ 
عبداهللا العلي ببرقية تهنئة 
إلــى وزيــر شــؤون الدفاع 
مبملكة البحرين الشــقيقة 
الركــن عبــداهللا  الفريــق 
بن حســن النعيمــي وذلك 
مبناســبة الذكرى ٥١ للعيد 
البحرين  الوطنــي ململكــة 

الشقيقة.
وقــد أعــرب العلــي في 
برقيته عــن خالص تهانيه 
وصــادق متنياتــه ململكــة 
التقــدم  بــدوام  البحريــن 
واالزدهار، ولقواتها املسلحة 
بالرفعــة والعــزة، في ظل 
القيادة احلكيمة للملك حمد 
بن عيسى، داعيا املولى عز 

الشــقيق باخليــر واليمــن 
والبــركات.  كما بعث وزير 

لقوة دفاع البحرين املشير 
الركن الشيخ خليفة بن أحمد 
آل خليفــة وذلك مبناســبة 
الذكــرى ٥١ للعيــد الوطني 

ململكة البحرين الشقيقة.
وقد أعرب الوزير العلي 
في برقيته عن خالص تهانيه 
وصــادق متنياتــه للمملكة 
بــدوام التقــدم واالزدهــار، 
ولقواتها املســلحة بالرفعة 
والعــزة، فــي ظــل القيادة 
احلكيمــة للملــك حمــد بن 
عيسى بن سلمان آل خليفة، 
داعيا املولى عز وجل أن يعيد 
هــذه املناســبة عليه وعلى 
شعب اململكة الشقيق باخلير 

واليمن والبركات.
الدفاع الشيخ عبداهللا العلي 
ببرقية تهنئة إلى القائد العام 

الشيخ عبداهللا العلي

وجل أن يعيد هذه املناسبة 
عليه وعلى شــعب اململكة 

رئيس الوزراء هّنأ ملك البحرين بالعيد الوطني 
وملك املغرب بتأهل منتخب بالده

بعث رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ 
أحمد نواف األحمد الصباح ببرقية تهنئة إلى 
امللك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك 
مملكة البحرين الشــقيقة مبناسبة الذكرى 
الواحدة واخلمســني للعيــد الوطني ململكة 

البحرين الشقيقة. 
كما بعث ســموه ببرقية تهنئة إلى امللك 
محمد السادس ملك اململكة املغربية الشقيقة 
ضمنها سموه خالص التهنئة مبناسبة تأهل 
منتخب املغرب لكرة القدم إلى دور النصف 
نهائــي في بطولة كأس العالــم ٢٠٢٢ والتي 

سمو الشيخ أحمد نواف األحمد الصباحتستضيفها دولة قطر الشقيقة.

فيصل النواف: دعم برامج التأهيل والتدريب لبلوغ أعلى 
معدالت الكفاءة القتالية ملنتسبي احلرس الوطني

سفارة بنغالديش: احتفاالت رسمية وشعبية تزامنًا مع عيد النصر
أعلنت سفارة بنغالديش 
لــدى الكويــت ان بنغالديش 
حتتفل بعيــد النصر يوم ١٦

ديسمبر من كل عام، معتبرة 
انه أثمن يوم للشعب البنغالي، 
حيــث مت حتريــر بالدهم من 
الباكســتانية  قوات االحتالل 
في مثل هذا اليوم منذ ٥١ عاما 
قبل حرب التحرير الدامية التي 

استمرت تسعة أشهر.
واضافت انه يتم االحتفال 
بيوم النصر في ١٦ ديســمبر 
إلحياء ذكرى انتصار القوات 
القــوات  علــى  املتحالفــة 
الباكستانية في حرب حترير 
بنغالديــش عــام ١٩٧١عندمــا 

قاتلت بنغالديش ضد باكستان 
لتصبح دولة مستقلة، مما أدى 
إلى انفصال شرق باكستان عن 
جمهورية باكســتان وأنشأت 
دولــة ذات ســيادة تســمى 

بنغالديش.
وقالت انه يجري االحتفال 
بيــوم النصر منذ عــام ١٩٧٢

الفخــري  الرئيــس  ويصــدر 
ورئيــس الــوزراء رســالتني 
منفصلتني بهذه املناسبة، إشادة 
بذكرى شهداء حرب التحرير 
عام ١٩٧١، حيث أصبحت حرب 
حترير بنغالديش موضوع ذا 
أهمية كبيرة في السينما واألدب 
ودروس التاريخ في املدرسة 

ووسائل اإلعالم والفنون في 
بنغالديش واكتسبت طقوس 
االحتفال تدريجيا طابعا مميزا.
وأوضحــت الســفارة ان 
يوم النصر فــي بنغالديش 
هو احتفال بهيج تلعب فيه 
الثقافة الشعبية دورا كبيرا 
وتبث احملطات التلفزيونية 
واإلذاعيــة برامــج خاصــة 
وتقــوم  وطنيــة  وأغانــي 
األحزاب السياسية واملنظمات 
االجتماعيــة واالقتصاديــة 
املختلفة ببرامــج لالحتفال 
باليوم بطريقة الئقة، مبا في 
ذلك تكرمي جاتيو ســمريتي 
ســودو، النصــب التذكاري 

الوطني في سافار في منطقة 
دكا.

كما تشمل برامج يوم النصر 
تزيني شوارع املدينة باألعالم 
امللونــة  الوطنيــة والزينــة 
وإضاءة املباني واملنشآت املهمة 
والطرق وجزر الشوارع ليال.
الكويــت  اعترفــت  وقــد 
ببنغالديــش فــي ٤ نوفمبــر 
١٩٧٣ ومنذ ذلك احلني، حافظت 
الدولتــان الصديقتــان علــى 
عالقات ثنائية ممتازة في مجال 
التجارة والتعاون االقتصادي 
والتصدير واالستيراد والتعاون 
التعليمي والثقافي وسوق العمل 

والتعاون الدفاعي.

وأعربــت الســفارة عن 
تقديرها ملســاهمة الكويت 
الكــوارث الطبيعيــة  فــي 
وحتقيق التنمية االجتماعية 
واالقتصادية في بنغالديش 
من خالل الصندوق الكويتي 
واستضافة حوالي ٢٥٠ ألف 
عامــل وافــد، مشــيرة إلى 
مشاركة جيش بنغالديش 
كجزء من قــوات التحالف 
أثناء حتريــر الكويت عام 
الوحــدة  ١٩٩٠، ووجــود 
البنغالديشية  العســكرية 
منذ عام ١٩٩١، وإرسال فريق 
طبي طارئ أثنــاء جائحة 

كورونا.

قام نائب رئيس احلرس 
الشــيخ فيصــل  الوطنــي 
النواف بجولة في معســكر 
الشيخ سالم العلي، حيث كان 
في استقباله وكيل احلرس 
الركــن م.هاشــم  الفريــق 

الرفاعي وكبار القادة.
النواف خالل  واســتمع 
اجلولة إلى إيجاز عن معسكر 
الشيخ سالم العلي والوحدات 
العاملة فيه واملهام املنوطة 
بها، كما قام بجولة في مجمع 
ميادين الرماية واطلع على 
ما حتتويه من نظم التدريب 
احلديثــة واملتطورة والتي 
تعــد األولى مــن نوعها في 
الشرق األوســط واملنشآت 
التــي تواكــب  التدريبيــة 
أفضــل النظم املعمــول بها 
في املؤسســات العســكرية 

املتقدمة.
وتفقد ميــدان القتال في 
املناطــق املبنيــة، وميــدان 
ومركــز  احليــة  الرمايــة 
الفنــي وميــدان  التدريــب 
التدريب التشبيهي وميدان 
الواقع االفتراضي الذي يوفر 
بيئــة افتراضيــة مشــابهة 
للواقع تستخدم فيها جميع 
املهارات الفردية والتكتيكات 
العسكرية، لالرتقاء باملهارات 
في الرماية التي تعد الركيزة 
األساسية إلعداد العسكريني 
وتأدية مهامهــم بكل كفاءة 

واقتدار.
النــواف عــن  وأعــرب 
سعادته مبا تضمه ميادين 
الرماية من تقنيات وأجهزة 
التدريب  تشــبيهية، بهدف 

من هذه الوسائل واألجهزة 
احلديثة التي تســاعد على 
رفع الكفاءة القتالية، مشيدا 
الفنــي  التدريــب  مبركــز 
الذي يعد صرحــا تعليميا 

بالتعاون مع املراكز العلمية 
في الكويت.

كما تفقــد قاعدة ســمو 
الشيخ مشعل األحمد اجلوية، 
واســتمع إلى إيجــاز حول 
الطيران العمودي والدورات 
التي التحق بهــا الطيارون 
في األكادمييات العاملية في 
الدول الشــقيقة والصديقة 
وبالتعاون مع القوة اجلوية 
في اجليش للقيام بدورهم 
فــي عمليــات نقــل القوات 
والبحــث واالنقاذ واإلخالء 
الطبي. ثم قام بالتوقيع على 
سجل الشرف. ووجه مبتابعة 
اجلهود لتحقيق الهدف من 
إدخال الطيران العمودي في 
احلرس الوطني في إســناد 
أجهــزة الدولــة بالتعــاون 
مــع إخوانهــم فــي اجليش 
والشــرطة وقــوة اإلطفــاء 
العام في ظل القيادة احلكيمة 
لصاحب السمو األمير الشيخ 
نــواف األحمد القائد األعلى 
للقوات املسلحة وسمو ولي 
العهد الشيخ مشعل األحمد، 

حفظهما اهللا ورعاهما.
وفي ختام اجلولة، شهد 
النواف عددا من املشــاريع 
احليوية وأعمال التوسعة في 
معسكر الشيخ سالم العلي، 
مؤكدا أهميتها في دعم برامج 
التأهيــل والتدريب وتنمية 
املستويات واملهارات القيادية 
لضبــاط احلــرس الوطني 
وبلوغ أعلى معدالت الكفاءة 
القتاليــة واحلفــاظ علــى 
جاهزية القــوات في جميع 
األوقات ومختلف الظروف.

لتدريــب العســكريني فــي 
جميع التخصصات الفنية، 
ممــا يســاعد علــى تأهيــل 
الفنية مــن خالل  الكــوادر 
إقامة الــدورات املتخصصة 

أكد خالل جولة مبعسكر الشيخ سالم العلي ضرورة احلفاظ على جاهزية القوات مبختلف األوقات والظروف

الشيخ فيصل النواف خالل اجلولة وفي استقباله الفريق الركن م.هاشم الرفاعي وكبار القادة

النواف خالل اطالعه على األسلحة أثناء اجلولة

على عمليات احلرب وإدارة 
األزمــات وفق أعلى معايير 
األمــن والســالمة، مشــددا 
علــى ضــرورة اســتفادة 
الوطني  منتســبي احلرس 

املديرة العامة لـ «كونا» بحثت مع سفيري 
األردن وأوكرانيا تعزيز التعاون اإلعالمي

بحثــت املديــرة العامة 
الكويتية  لوكالــة األنبــاء 
(كونــا) د.فاطمــة الســالم 
مع ســفير اململكة األردنية 
الكويــت  لــدى  الهاشــمية 
صقر أبوشتال سبل تعزيز 
التعاون الثنائي في مجال 
اإلعالم، السيما بني وكالتي 
األنباء في البلدين الشقيقني.
وأكدت د.الســالم خالل 
مكتبهــا  فــي  اســتقبالها 
أبوشــتال أهمية  الســفير 
تعزيــز التعاون القائم بني 
«كونا» و«بترا» وتوســيع 
آفاقــه مبــا يتواكب وحجم 
العالقات التي تربط البلدين 

والشعبني الشقيقني.
إلى احلرص  وأشــارت 
الزيــارات  تبــادل  علــى 
واخلبرات واالســتفادة من 
مجاالت التدريب املتاحة في 
الوكالتني، مشــيدة بريادة 

اإلعــالم األردني وتبوئه مرتبــة متقدمة على 
مستوى الوطن العربي.

من جانبه، أعرب الســفير أبوشتال عن 
االعتــزاز مبســتوى التعــاون اإلعالمي بني 
الكويت واألردن، مؤكدا أهمية تنمية فرص 
التعاون نظرا ملا متتلكه الوكالتني من كوادر 
وخبرات متمكنــة قادرة على تطوير العمل 

اإلعالمي.
وقــال إن الكويــت تعد أيقونــة اإلعالم 
والثقافة على مستوى الوطن العربي ويشهد 
لها بحرية الصحافة املنضبطة، مشيدا بتميز 
وكالة األنباء الكويتية في نقل األخبار الصادقة 

واملوضوعية.
إلى ذلك، بحثت املديرة العامة لوكالة األنباء 
الكويتية (كونا) د. فاطمة السالم مع سفير 
أوكرانيا لدى الكويت د.أولكساندر باالنوتسا 

أوجه التعاون الثنائي في مجال اإلعالم بني 
البلديــن الصديقني. وأكدت د.الســالم لدى 
استقبالها في مكتبها السفير باالنوتسا أهمية 
دور اإلعالم في تعزيز العالقات الثنائية بني 
البلدين الصديقني، منوهة بالعالقات الثقافية 

التي تربط الكويت بأوكرانيا.
من جانبه، لفت السفير األوكراني إلى أن 
ســفارة بالده بالتعاون مع اجلهات املعنية 
بالكويت بصدد إقامة عدد من األنشطة الثقافية 
والرياضية مبناسبة الذكرى الـ ٣٠ لتأسيس 

العالقات الديبلوماسية بني البلدين.
كما أهدى الســفير خالل اللقاء د.السالم 
كتابــا أصدره باللغــة العربية حتت عنوان 
«املدرب فاليري لوبانوفسكي األب الروحي 
للكرة األوكرانية» مبناســبة الذكرى الـ ٣٠
لتأسيس العالقات الديبلوماسية بني البلدين.

د.فاطمة السالم خالل استقبالها سفير أوكرانيا د. أولكساندر باالنوتسا

د.فاطمة السالم مستقبلة السفير األردني صقر أبوشتال

ملشاهدة الڤيديو

وزير اخلارجية: إجناز مشروع املجمع 
السكني مبدينة أم قصر في العراق

أشــاد وزير اخلارجية 
الشــيخ ســالم العبــداهللا 
بإجنــاز مشــروع املجمع 
السكني في مدينة أم قصر 
بجمهوريــة العــراق الذي 
سيتم تسليمه بشكل نهائي 
لدائــرة اإلســكان بــوزارة 
اإلعمار واإلسكان والبلديات 
العامة في جمهورية العراق 
الوجيــزة  الفتــرة  خــالل 

املقبلة.
وأشار وزير اخلارجية 
إلى أن الصندوق الكويتي 

للتنميــة االقتصادية العربية تولى تنفيذ 
املشروع بناء على توجيهات حكومة الكويت 
وذلك في عام ٢٠١٣ موضحا أن هذا املشروع 
جاء بديال عن املنازل املتاخمة خلط احلدود 
بني الكويت وجمهورية العراق في منطقة 

أم قصر متهيدا إلزالة تلك 
املنازل وتنفيذا لتوصيات 
فريق األمم املتحدة بشــأن 
صيانة العالمات احلدودية 
بــني البلدين وإزالة جميع 
علــى جانبــي  العوائــق 

احلدود.
ولفت إلى أن هذا اإلجناز 
يأتي نتاج حرص قيادتي 
البلدين الشــقيقني وما مت 
االتفاق عليه خالل الزيارة 
التي قام بها رئيس وزراء 
جمهورية العــراق مؤخرا 
إلــى الكويت على تعزيــز أواصر عالقات 
األخوة والعمل على إغالق كل امللفات العالقة 
بني البلدين الشــقيقني وفتح آفاق جديدة 
للعالقات األخويــة تتوافق مع عمقها وما 

يربطهما من روابط.

ليكون بديالً عن املنازل املتاخمة خلط احلدود بني البلدين

الشيخ سالم العبداهللا


