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• جانب من االجتماع

• الفريق محمد اخلضر

ترأس اجتماع رؤساء األركان لمجلس التعاون ومصر واألردن وقائد القوات األميركية

رئيس األركان :يجب أن نتكاتف لمواجهة التحديات
واألخطار المتعاقبة التي تمر بالشرق األوسط

قائد القيادة المركزية األميركية :هناك نقاش جيد حول منظومة الدفاع في الصواريخ واألمن البحري

كتب حم�سن الهيلم:
�أكد رئي�س الأرك��ان العامة للجي�ش الفريق الركن حممد اخل�رض �أن
التحديات الأمنية اخلطرية واملتعاقبة التي مر بها ال�رشق الأو�سط
خالل ال�سنوات الأخرية ال تزال جتعلنا ندرك �أهمية التكاتف والعمل
اجلماعي ملواجهتها بطريقة مثلى من خالل تعزيز التعاون امل�شرتك
والتن�سيق الع�سكري.
ونقل اخل�رض يف كلمته خالل اجتماع ر�ؤ�ساء �أركان دول جمل�س التعاون
لدول اخلليج العربية واململكة الأردنية الها�شمية وجمهورية م�رص
العربية والقيادة املركزية الأمريكية �صباح �أم�س حتيات النائب الأول
لرئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع ال�شيخ نا�رص ال�صباح ومتنياته
ب�أن يتكلل اجتماعهم هذا بالنجاح من خالل العمل امل�ستمر والتن�سيق
املتبادل بني القوات امل�سلحة بدول اخلليج والقوات امل�سلحة بالدول
ال�شقيقة وال�صديقة.
وقال اخل�رض �إن قيادتنا ال�سيا�سية ت�أمل �أن ي�ساهم اجتماعنا هذا لتعزيز
التعاون امل�شرتك وتنمية وتوثيق العالقات القائمة على املنفعة
املتبادلة ل�ضمان وحتقيق الأهداف امل�شرتكة مبا يعود بالفائدة على
اجلميع واحلر�ص على ترجمة هذا التعاون امل�شرتك �إلى واقع ملمو�س

وذلك مبا يتوافق مع القوانني واملواثيق والأعراف الدولية.
و�أو�ضح اخل�رض �أن اجتماعهم ي�أتي لرت�سيخ العالقات املتبادلة
وت�أ�صيل وتعميق جذور التعاون وتوحيد الر�ؤى يف �سبيل امل�ساهمة
بتحقيق الأمن واال�ستقرار على امل�ستويني الإقليمي والدويل ،متمنيا
�أن تبد�أ اخلطوات الأولى لهذا التن�سيق امل�شرتك نحو �رشاكة وتكامل
دفاعي من�شود بني كافة الأطراف لتنمية قدراتنا الع�سكرية يف مواجهة
التحديات الراهنة وامل�ستقبلية.
وذكر اخل�رض �أن مثل هذه االجتماعات ت�أتي ا�ستكما ًال جلهود التن�سيق
امل�ستمرة بني القوات امل�سلحة ب��دول اخلليج ونظريتها بالدول
ال�شقيقة وال�صديقة تقوية لأوا�رص العمل الع�سكري امل�شرتك واملتبادل
فيما بينهم و�صو ًال للر�ؤية املوحدة جتاه خمتلف �أوجه التعاون على
خمتلف امل�ستويات الع�سكرية ،متمنيا لهذا االجتماع النجاح يف �أعماله
وللجميع التوفيق وال�سداد يف حتقيق ما نعمل جميع ًا من �أجله لتعزيز
�أمن �أوطاننا.
من جهته قال قائد القيادة املركزية الأمريكية الفريق �أول ركن
جوزيف فوتيل ان العمل امل�شرتك مهم للغاية وكع�سكريني مهنيني
ندرك املخاطر ويجب �أن نعلو فوق �أي خالفات بيننا ،خا�صة �أن هناك
�صواريخ بالي�ستية وطائرات بدون طيار.

• قائد القيادة املركزية األميركية خالل االجتماع

و�أو�ضح فوتيل �أنه يف �شهر �أكتوبر املا�ضي توجه �سمو الأمري وذكرنا
عندما قال �إن يف االحتاد قوة �أي يف العمل امل�شرتك �سوف جند القوة
ما يحفز على �أن ن�أتي مع ًا يف بناء الثقة و�أوا�رص العالقات فيما بيننا،
م�شريا �إلى �أنه خالل لقاءاتنا قد حتدثنا عن عالقاتنا الع�سكرية القوية
والتي هي �أ�سا�س لهذا التعاون والتن�سيق لذا فيجب �أن نواجه التحديات
امل�شرتكة مع ًا.
وذكر فوتيل :يجب الت�أكيد �أن هناك مواءمة على كافة امل�ستويات من
خالل عقد امل�ؤمترات والتمرينات والتدريبات الثنائية وامل�شرتكة
لتحقيق مثل هذه الأوا�رص ،الفتا �إلى �أنه يجب �أ ال نعمل على �أي قرار �أو
طريق يكون خمالف حللفائنا.
وبني فوتيل �أن املخاطر هذه لن تذهب وحدها وال بد من �أخذها بعني
االعتبار ،معرب ًا عن امتنانه ملا تقدمونه للمنطقة وقد ر�أينا ح�صادها
يف �سورية والعراق و�أفغان�ستان يف مواجهاتها وحماربة داع�ش
والتقارب والتو�صل �إلى ت�صالح مع طالبان ويف م�ساعي حتقيق مهام
«الناتو» وحتقيق ال�سالم.
و�أ�شار �إلى �أن مكافحة االرهاب تقوم بتقوية جنودنا وجهودنا على
امل�ستوى اال�سرتاتيجي يف عملية حتقيق ال�سالم ودعم مكافحة االرهاب
وحماية تواجد قوتنا على الأر�ض و�أي�ض ًا م�ساهمتنا املالية وعالقتنا

الثنائية القوية مع عالقاتكم يف اجتماعنا الأخري فهناك نقا�ش جيد
حول منظومة الدفاع يف ال�صواريخ والأمن البحري وقد حددنا م�شاكل
عديدة يف املنظومات ال�صاروخية التقنية وقدرتنا على التوا�صل،
الفتا �إلى �أن جهودهم كانت �أحادية ثنائية ولكن يجب �أن تكون �شاملة
يف ت�صاعد التهديدات باملنطقة.
وقال فوتيل �إنه بعد حتديد امل�شكلة علينا �إيجاد احللول اجلذرية
لهذه امل�شاكل لأن التغريات يف الواليات املتحدة الأمريكية
والتغريات بالعامل تتطلب منا التقارب �أكرب وخالل احلديث عن
عمليات الأمن البحري �أ�سعده ال�سماع من جمموعة العمل التي
�شكلناها �أنه يوجد وثيقة قد مت و�ضعها عن تعاون الأمن البحري
وعن املبادرة التي �سيطرحها علينا ،متمنيا �أن نقوم با�ستخدام قوة
الواجب � 81أو �أي وحدة �أخرى تعمل بالرتكيز على هذا املو�ضوع
وتكون لدينا ذرائع موحدة و�صورة عملياتية موحدة وخطط توا�صل
لهذه املواءمة العملية التي ميكن حتقيقها جميع ًا عرب التمرينات
والتدريبات امل�شرتكة ،و�أي�ضا �أن يكون هذا منبع االنطالق لتقوية
عالقتنا الع�سكرية وما نتو�صل �إليه يف هذا امل�ؤمتر من تو�صيات
يف حتقيق الأمن وم�صاحلنا الوطنية امل�شرتكة وكما كان يقول
الرومانيون بناء ال�رشاكات.

• لقطة جماعية لرؤساء األركان

بحثا عدداً من الموضوعات ذات االهتمام المشترك

وزير الداخلية اجتمع مع المبعوث الخاص لوزير الخارجية األميركي

• الوزير اجلراح مع الوفد األميركي خالل االجتماع

اجتمع نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية
ال�شيخ خالد اجل��راح مبكتبه يف منطقة �صبحان
�أم�س مع وفد �أمريكي رفيع امل�ستوى يزور البالد
حاليا برئا�سة املبعوث اخلا�ص لوزير اخلارجية
الأمريكي اجل�نرال انتوين زيني و�سفري الواليات
املتحدة االمريكية لدى الكويت لوران�س �سيلفرمان
ويرافقه وفد رفيع امل�ستوى  .
ويف بداية اللقاء رحب الوزير ب�ضيوفه ،م�ؤكد ًا
على عمق العالقات التاريخية التي تربط البلدين
ال�صديقني الكويت والواليات املتحدة الأمريكية.
وقد مت خالل االجتماع بحث عدد من املو�ضوعات
ذات االهتمام امل�شرتك و�أطر التعاون التي من �شانها
تعزيز العالقات القوية بني البلدين ال�صديقني.
ومن جانبه قدم رئي�س الوفد الأمريكي التهنئة
مبنا�سبة الزيارة الناجحة حل�رضة �صاحب ال�سمو
�أمري البالد ال�شيخ �صباح الأحمد للواليات املتحدة
االمريكية.
كما �أك��د الوفد الأمريكي على توافق ال��ر�ؤى بني
اجلانبني مثمن ًا دور الكويت يف دعم ال�سالم والتنمية
يف املنطقة.

• خديجة حسن حاجيه ،أرملة سيد مسلم سيد علي املوسوي،

« 87عاماً»� ،شيعت ،الرجال :ح�سينية �سيد حممد،
�سلوى� ،شارع امل�سجد الأق�صى ،الن�ساء :الرميثية،
ح�سينية العلوية� ،أم ���ص��ادق ،ت– 50661106 :
.99669133 – 99641060 – 99799022

• ع��اي�ش��ة س�ل�ي�م��ان م�ح�م��د ال �ن��وي �ص��ر ،أرم �ل��ة ع�ل��ي أح �م��د آل
رم �ض��ان ال �ه��اج��ري 74« ،عاماً»� ،شيعت ،الرجال� :أبو

حليفة ،ق� ،2ش ،27م ،27ديوان الهاجري ،الن�ساء:
�أبو حليفة ،ق� ،2ش ،31كعب بن زهري ،م ،27ت:

• م ��رمي ح��اج��ي ح �ي��در 91« ،عاماً»� ،شيعت ،الرجال:
م�سجد �شعبان ،بجانب الت�سهيالت� ،رشق ،الن�ساء:
القاد�سية ،ق� ،4ش ،40م ،5ت.66222333 :
• بدرية حسني الشطي ،زوجة أحمد عبدالعزيز الراشد50« ،
عاماً»� ،شيعت ،الرجال :جنوب ال�رسة ،حطني ،ق،3
�ش ،11م ،6مقابل مدر�سة �أيا�س املتو�سطة ،الن�ساء:
جابر الأحمد ،ق� ،5ش ،500م ،1249ت90072725 :
– .99582124 – 66614160

• الفريق عصام النهام مستقبالً العقيد اخللف

كتب حم�سن الهيلم:

إنا هلل وإنا إليه راجعون
.99016098

الفريق النهام :نسخّ ر كل الجهود
واإلمكانات لتحقيق أقصى درجات
الحماية والرعاية لمنتسبي «الداخلية»

• سارة عبدالله جنم الشرف ،أرملة محمد سليمان بوخضور،

« 82عاماً» ،الت�شييع التا�سعة �صباح اليوم ،الرجال:
�ضاحية م��ب��ارك العبدالله ،غ��رب م����شرف ،ق،1
�ش ،113م ،5الن�ساء :الرو�ضة ،ق� ،4شارع �أبو مو�سى
الأ�شعري ،م ،61ت.96936999 – 99026500 :
• ع�ب��دال��رح�م��ن ي��وس��ف ع�ب��دال��رح�م��ن ال �ب��ارود 60« ،عاماً»،
الت�شييع بعد �صالة ع�رص اليوم ،الرجال :الأندل�س:
ق� ،3ش ،5م ،153الن�ساء :الأندل�س ،ق� ،11ش،8
م ،38ت.99055444 – 66923252 :

ا�ستقبل وكيل وزارة الداخلية الفريق ع�صام النهام والقيادات االمنية
يف مطار الكويت الدويل مدير �إدارة �أمن املطار العقيد د .احمد يو�سف
اخللف ،اثناء و�صوله من رحلة العالج باخلارج.
وخالل اال�ستقبال نقل اليه حتيات ومتنيات الفريق م .ال�شيخ خالد
اجلراح نائب رئي�س ال��وزراء وزير الداخلية و�أكد وكيل ال��وزارة على
حر�ص ورعاية امل�ؤ�س�سة االمنية ملنت�سبيها ،الفت ًا �إلى انها ت�سخر كل
اجلهود واالمكانيات لتحقيق �أق�صى درجات احلماية والرعاية لهم.
ومتنى للعقيد اخللف دوام ال�صحة و�رسعة االن�ضمام �إلى العيون ال�ساهرة
على �أمن وامان الوطن واملواطنني.
ومن جانبه �أعرب العقيد اخللف عن �شكره وتقديره لهذه اللفتة الكرمية
من القيادة العليا بوزارة الداخلية ومتابعتهم حلالته ال�صحية �أثناء
رحلة عالجه باخلارج ،م�ؤكد ًا �أن الكويت ت�ستحق الكثري والعطاء.

