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الرئيس الموريتاني غادر البالد

صاحب السمو استقبل

بعد زيارة رسمية

الغانم وناصر الصباح

ومسؤو ً
ال عسكري ًا أميركي ًا
ا�ستقبل �صاحب ال�سمو �أمري البالد ال�شيخ �صباح الأحمد ،بق�رص بيان
�أم�س ،رئي�س جمل�س الأمة مرزوق الغامن.
كما ا�ستقبل �سموه ،رئي�س جمل�س الوزراء بالإنابة وزير الدفاع وزير
الداخلية بالإنابة ال�شيخ نا�رص ال�صباح ،وقائد القيادة الأمريكية
الو�سطى الفريق �أول كينيث ماكينزي وذلك مبنا�سبة زيارته للبالد.
• �صاحب ال�سمو م�ستقب ً
ال مرزوق الغامن

• الرئي�س حممد ولد عبدالعزيز لدى مغادرته البالد

غ��ادر البالد �أم�س ،الرئي�س املوريتاين حممد ولد عبدالعزيز،
والوفد الر�سمي املرافق له ،وذلك بعد زيارة ر�سمية للبالد �أجرى
خاللها مباحثات ر�سمية مع �صاحب ال�سمو �أمري البالد ال�شيخ �صباح
الأحمد.
وكان يف وداع��ه على ار�ض املطار رئي�س بعثة ال�رشف املرافقة
امل�ست�شار بالديوان الأمريي حممد �ضيف الله �رشار.

ثامر العلي بحث وسفير أذربيجان
التعاون المشترك

• �سموه لدى لقائه ال�شيخ نا�رص ال�صباح وكينيث ماكينزي

التقى قائد القيادة األميركية الوسطى

رئيس األركان بحث مع نظيره

اإليطالي المواضيع المشتركة
كتب حم�سن الهيلم:

بحث رئي�س الأركان العامة للجي�ش
الفريق الركن حممد اخل�رض ،مع
رئي�س �أرك���ان ال��ق��وات امل�سلحة
ب�إيطاليا الفريق �أينزو فيت�شاريللي
املوا�ضيع ذات االهتمام امل�شرتك.
وق��ال��ت وزارة ال��دف��اع يف بيان
�صحايف �أم�س� ،أنه مت خالل اللقاء
مناق�شة �أهم الأمور واملوا�ضيع ذات
االهتمام امل�شرتك ال�سيما املتعلقة
م��ن��ه��ا ب��اجل��وان��ب الع�سكرية
وحر�ص الطرفني على تعزيزها
وتطويرها.
ورح���ب رئي�س الأرك����ان العامة
للجي�ش بال�ضيف والوفد املرافق

له متمنيا لهم طيب الإقامة م�شيدا
بعمق عالقات التعاون امل�شرتك
بني البلدين.
كما بحث الفريق ال��رك��ن حممد
اخل�رض ،مع قائد القيادة الأمريكية
ال��و���س��ط��ى ال��ف��ري��ق اول كينيث
ماكينزي التعاون امل�شرتك.
وق��ال��ت وزارة ال��دف��اع يف بيان
�صحايف �أم�س� ،إنه مت خالل اللقاء
مناق�شة �أه��م الأم��ور واملوا�ضيع
ذات االهتمام امل�شرتك ال �سيما
املتعلقة باجلوانب الع�سكرية.
و�أ���ش��اد اخل�رض بعمق العالقات
الثنائية ب�ين البلدين م�ؤكدا
حر�ص الطرفني على تعزيزها
وتطويرها.

• ال�شيخ ثامر العلي م�ستقب ً
ال �سفري �أذربيجان

بحث رئي�س جهاز االمن الوطني
ال�شيخ ث��ام��ر ال��ع��ل��ي ،مبكتبه
�أم�س ،مع �سفري �أذربيجان لدى
الكويت �إيلخان قهرمان� ،أوجه
التعاون امل�شرتك.
وق��ال جهاز الأم���ن الوطني يف
ب��ي��ان ���ص��ح��ايف ان���ه مت خ�لال
• حممد اخل�رض م�ستقب ً
ال نظريه االيطايل

الرفاعي بحث ومسؤول عسكري أردني توطيد التعاون
كتب حم�سن الهيلم:

بحث وكيل احلر�س الوطني الفريق الركن
ها�شم الرفاعي ،مع املفت�ش العام للقوات
امل�سلحة االردنية «اجلي�ش العربي» اللواء
الركن غازي عودة املقيبل املوا�ضيع ذات
االهتمام امل�شرتك.
وق��ال احلر�س الوطني يف بيان �صحايف
�أم�س� ،إن وكيل احلر�س الوطني رحب
بالوفد ونقل �إليهم حتيات �سمو ال�شيخ
�سامل العلي رئي�س احلر�س الوطني ونائب
رئي�س احلر�س الوطني ال�شيخ م�شعل
الأحمد.
و�أك��د الرفاعي خالل اللقاء �أهمية هذه
الزيارات يف توطيد التعاون الع�سكري
بني اجلانبني من خالل تبادل اخلربات بني
امل�ؤ�س�سات الع�سكرية وذلك ما ت�سعى �إليه
الوثيقة اال�سرتاتيجية للحر�س الوطني
« 2020االمن �أوال» وما ت�شمله من �أهداف
طموحة لالرتقاء بدور احلر�س الوطني
ومواكبة �أف�ضل امل�ؤ�س�سات الع�سكرية
ال�شقيقة وال�صديقة.

اللقاء ا�ستعرا�ض �أوجه التعاون
وبحث العالقات الثنائية التي
جتمع البلدين و�سبل تعزيزها
وت��ط��وي��ره��ا ك��م��ا مت ب��ح��ث اهم
الق�ضايا امل�شرتكة التي تهم
البلدين على ال�ساحتني الإقليمية
والدولية.

• ها�شم الرفاعي م�ستقب ً
ال غازي املقيبل

الدعيج والظفيري بحثا تعزيز التعاون
اإلعالمي مع تونس
بحث رئي�س جمل�س االدارة واملدير
العام لوكالة االنباء الكويتية
«ك��ون��ا» ورئي�س احت��اد وكاالت
االنباء العربية «فانا» ال�شيخ
مبارك الدعيج ،و�سفري الكويت
لدى تون�س علي الظفريي� ،سبل
تعزيز ال��ت��ع��اون الإع�لام��ي مع
تون�س.
وقال الظفريي ان ذلك جاء على
هام�ش م�أدبة ع�شاء اقامها على
�رشف ال�شيخ مبارك الدعيج الليلة
قبل املا�ضية مبنا�سبة زيارته
لتون�س .و�أ�ضاف �أن اللقاء تطرق
�إلى بحث تعزيز التعاون االعالمي
بني الكويت وتون�س ال�سيما يف
ظل اتفاقية التعاون التي وقعتها
«كونا» مع وكالة تون�س افريقيا
للأنباء «وات».
واعترب ان االتفاقية تد�شن مرحلة

ال�شيخ مبارك الدعيج خالل لقائه علي الظفريي

جديدة من التعاون بني الكويت
وتون�س ودع��م وك��االت الأنباء
حتى ت���ؤدي دوره��ا على �أح�سن
وجه.

و�أو���ض��ح ان االتفاقية �ستتيح
اال�ستفادة من خ�برات وجتارب
الوكالتني وتعزيز تبادل االخبار
والتقارير ال�صحافية.

تعاون متعدد األطراف بين البحريتين

آمر البحرية :تطوير التعاون مع إيطاليا واالستفادة من خبراتها
كتب حم�سن الهيلم:

�أكد �آمر القوة البحرية اللواء الركن بحري خالد الكندري،
حر�ص الكويت على تطوير التعاون الوا�سع مع القوات
البحرية االيطالية واال�ستفادة من خربتها العريقة وتقدمها
يف م�رشوعات تطوير وحتديث قدرات الدفاع الوطنية.
وقال على هام�ش زيارته لإيطاليا تلبية لدعوة وجهها له
رئي�س �أرك��ان القوات البحرية االيطالية الأم�يرال فالتري
جريارديللي ،يف �إطار تبادل الزيارات وامل�شاورات لتعزيز
التعاون الع�سكري :ان العالقات الكويتية االيطالية بد�أت
م�سارها منذ ت�أ�سي�س البحرية الكويتية التي ا�ستخدمت
ومازالت ت�ستخدم معدات ومنظومات ايطالية.
وا�ضاف ان املعدات واملنظومات االيطالية اثبتت جدارة
وفعالية عالية لذا ف�إن م�رشوعات التطوير الدائم ت�شمل
دائما تكنولوجيات ومنظومات ت�سليح ايطالية ا�ضافة الى

الدعم الفني.
و�شدد الكندري على العمق اخلا�ص للعالقة مع البحرية
االيطالية التي �شاركت يف حرب حترير الكويت وبذلت جهدا
كبريا يف م�سح مياه الكويت وتطهريها من الألغام بجانب
�أ�شكال التعاون املتوا�صل الوا�سعة الأخرى من التدريب
امل�شرتك مع ال�سفن الزائرة وكذلك التحاق طالب �ضباط
بحريني ب�أكادمييات البحرية االيطالية واج��راء دورات
علمية م�شرتكة.
و�أ�شار الى التعاون متعدد الأطراف بني البحريتني الكويتية
وااليطالية من خالل م�شاركتهما يف مهام ومترينات عاملية
مثل عمليات مكافحة القر�صنة يف بحر العرب وعمليات
حفظ الأمن البحري وخطوط املالحة.
و�أكد الكندري من هذا املنطلق �أن «العالقات الثنائية بني
البحرية الكويتية وااليطالية قوية جدا» مع حر�ص الطرفني
الدائم على تطوير �أوجه التعاون االيجابي يف �إطار عالقات

ال�صداقة املمتازة التي تربط البلدين الكويت و�إيطاليا على
خمتلف ال�صعد.
وقال ان زيارته احلالية لإيطاليا على ر�أ���س وفد القوة
البحرية تهدف الى تطوير التعاون القائم ال�سيما يف
جماالت التدريب وتنظيم الدورات امل�شرتكة وتعزيز تبادل
اخلربات بالإ�ضافة الى االطالع والتعرف على املنظومات
املتقدمة لدى البحرية االيطالية حر�صا على اقتناء �أف�ضل
املنظومات فعالية واملجربة.
واجتمع الكندري يف م�ستهل زيارته يوم �أم�س الأول ،مع
نظريه االيطايل الأمريال فالتري جريارديللي ،مبقر قيادة
القوات البحرية االيطالية بح�ضور القائم ب�أعمال �سفري
الكويت امل�ست�شار �سامي الزمانان وم�شاركة العميد هزاع
العالطي والعقيد طالل الغريب وكبار �ضباط البحرية وقادة
الأفرع االيطاليني وامللحق الع�سكري الكويتي بالإنابة مقدم
ركن خالد اللهو.

• خالد الكندري خالل االجتماع مع فالتري جريارديللي

