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لدوره الفاعل في تحفيز التبادل السياسي واالقتصادي والبيئي

جابر المبارك أول عربي  يحصل على الوسام األعلى للشمس الساطعة
وص���ل النائ���ب االول لرئيس مجلس 
الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر املبارك 
الى العاصمة اليابانية طوكيو امس حلضور 
حفل تقلد الوسام االعلى للشمس الساطعة 
املمنوح له م���ن قبل امبراط���ور اليابان 

اكيهيتو.
وم���ن املقرر ان يقوم بتقدمي الوس���ام 
الى الش���يخ جابر املبارك رئيس الوزراء 
الياباني يوكيو هاتوياما ليكون الش���يخ 
جابر املبارك اول عربي يتسلم هذا الوسام 
الرفيع والذي مينح���ه امبراطور اليابان 

مرتني من كل عام.
ادلت بها احلكومة  ووفقا لتصريحات 

اليابانية فإن الوس���ام االعلى للش���مس 
الساطعة مينح للشيخ جابر املبارك تقديرا 
منها ل���دوره الفاعل في حتفي���ز التبادل 
السياسي واالقتصادي والبيئي بني اليابان 
والكويت اضافة الى دفع عجلة التفاهمات 

املتبادلة بني البلدين.
ويعد الوسام االعلى للشمس الساطعة 
الذي اسس في عام 1875 اقدم وسام ياباني 
مينحه االمبراطور الى االفراد املميزين ممن 
اسهموا مساهمات الفتة في مجال توثيق 

العالقات مع اليابان.
وتعد االمبراطورية اليابانية اقدم نظام 
ملكي متوارث في العالم منذ نحو 1600 عام 

ويستمر حتى اآلن.
وكان في استقبال الشيخ جابر املبارك 
لدى وصوله سفيرنا لدى اليابان عبدالرحمن 
العتيب���ي وعدد من الديبلوماس���يني في 
السفارة الكويتية والسفير الياباني لدى 

الكويت ماساتوشي موتو.
واقام السفير العتيبي حفل غداء على 
شرف الشيخ جابر املبارك والوفد املرافق 

له امس.
الى ذلك اش���اد س���فيرنا ف���ي اليابان 
عبدالرحمن العتيبي بالزيارة التي يقوم 
به���ا النائب االول لرئيس مجلس الوزراء 
ووزير الدفاع الش���يخ جاب���ر املبارك الى 

العاصمة اليابانية طوكيو مبناسبة تكرميه 
من جاللة امبراطور اليابان اكيهيتو بالوسام 

االعلى للشمس الساطعة.
واشار السفير العتيبي في تصريح ل� 
»كونا« الى قرار احلكومة اليابانية باملوافقة 
على تقدمي الوشاح للشيخ جابر املبارك جاء 
في رسالة من رئيس وزراء اليابان يوكيو 
هاتوياما الى الوزير يبلغه فيها بالقرار. 
وقال ان تكرمي الش���يخ جابر املبارك بهذا 
الوسام الرفيع يعد تكرميا للكويت وشعبها 
في املقام االول مثمنا هذه املبادرة اليابانية 
معتبرا اياها اضافة جديدة الى دعم العالقات 

الثنائية بني البلدين الصديقني.

برعاي����ة وحض����ور رئيس 
االركان العامة للجيش الفريق 
الرك����ن طيار فهد االمير، نفذت 
الق����وة اجلوية  ام����س  صباح 
الكويتي����ة والق����وات اجلوية 
اخلليجية ومبشاركة وحدات من 
القوة البرية ولواء املغاوير/25 في 
ميدان االديرع املشروع النهائي 
للتمرين اخلليجي املشترك رماح 
اخلليج 2009/4، حيث ش����ارك 
في تنفي����ذ التمرين عدد كبير 
من الطائرات احلربية املختلفة 
واملتنوعة لدول مجلس التعاون 
اخلليجي، ومنها طائرات حربية 
مقاتل����ة وطائرات بحث وانقاذ 
وطائرات نقل لالفراد واملعدات، 
ويأت����ي تنفيذ هذا التمرين من 
اتفاقية  خالل تفعيل وتطبيق 
الدفاع املش����ترك لدول مجلس 
التع����اون اخلليج����ي وفي ظل 
الرغبة بتطوير مفهوم العمليات 
املشتركة بني القوات اخلليجية. 
كان في استقبال رئيس االركان 

الدروس املكتسبة بغية حتديث 
الق����وات اخلليجية  وتطوي����ر 
التهديدات  املش����تركة ملواجهة 
أنواعها،  واالعتداءات مبختلف 
وممارس����ة أس����اليب استقبال 
واس����تخدام الدعم العس����كري 
املشترك بني دول مجلس التعاون 

اخلليجي.
التمرين، وجه  وفي خت���ام 
رئيس االركان كلمة بهذه املناسبة 
جاء فيها: تشرفت ان أنوب عن 
النائ���ب االول لرئيس مجلس 
الوزراء ووزير الدفاع الش���يخ 
جابر املبارك بحضور املشروع 
النهائ���ي لتمرين رماح اخلليج 
2009/4 والذي شاركت به القوة 
اجلوية ووحدات من القوة البرية 
ولواء املغاوي���ر، باالضافة الى 
االشقاء من القوات اجلوية بدول 
مجلس التعاون اخلليجي، حيث 
كانت انشطة التمرين واملشروع 
النهائي دليال س���اطعا على ان 
العمل العسكري املشترك لدول 

آمر القوة اجلوية والدفاع اجلوي 
الركن طيار يوس����ف  الل����واء 
العتيبي، بعدها مت االس����تماع 
إليجاز ع����ن مراحل ومجريات 
التمرين  االحداث وس����يناريو 
ودور القوات املشاركة بالتمرين 
والذي يجس����د مب����دأ التعاون 
والتنسيق والتخطيط املشترك 
بني هذه الق����وات، بعدها بدأت 
انشطة التمرين، حيث صممت 
االهداف التدريبية لتمرين رماح 
اخلليج 2009/4 مبس����توياتها 
املختلف����ة لتطوي����ر االعم����ال 
القتالية لدى القوات املس����لحة 
بدول مجلس التعاون اخلليجي، 
العمليات  وتطبي����ق مفاهي����م 
املشتركة وممارس����ة أساليب 
القتال املشترك، وكسب الفائدة 
جلميع القادة وهيئات الركن في 
مراحل التمرين املختلفة ودمج 
أنظمة القيادة والسيطرة وربط 
وسائل االتصاالت واظهار نقاط 
القوة والضعف واالستفادة من 

مجلس التعاون اخلليجي قطع 
شوطا مباركا في تفعيل القدرات 
العس���كرية للق���وات اجلوية 
املتواصل  اخلليجية والتدريب 
مبستويات متقدمة للحفاظ على 
األمن اخلليجي ودرء االخطار عن 
االوطان، لقد برهن نسور اخلليج 
البواس���ل على قدرات متطورة 
العمل���ي واصابة  البي���ان  في 
االه���داف، وقد وصلن���ا بحمد 
اهلل الى مستوى راق في العمل 
والتنسيق املتواصل للمنظومة 
العسكرية لدول مجلس التعاون 
اخلليجي ومحققا توجيهات قادة 
دول مجلس التعاون اخلليجي، 
كما ال يفوتني ان أثمن دور القوة 
اجلوية ممثل���ة بقائدها اللواء 
الركن طيار يوس���ف ضويان 
العتيبي وزمالئه من منتسبي 
القوة اجلوية والزمالء بالقوة 
البرية ولواء املغاوير ووحدات 
اجليش املختلفة التي عملت بجهد 

ومستوى عملياتي متميز.

اصابة االهداف رئيس األركان وآمر القوة اجلوية والدفاع اجلوي خالل التمرين

الشيخ جابر املبارك يصافح مستقبليه في مطار طوكيو

جانب من التمرين

طائرة تهبط الى امليدان الجالء الضحايا وفي االطار مقاتلة تقصف احد املواقع

طائرات مقاتلة تشارك في التمرين

رئيس األركان : »رماح الخليج 4« دليل ساطع على العبقرية العسكرية لقوات »التعاون«

يطيب ملؤسسة أجمل العاملية 
وأدوات  وم�����واد  ل��ل��ع��ط��ور 
بوافر  تتقدم  أن  التجميل 
والتقدير  واالح��ت��رام  الشكر 
يوسف  ف��ه��د  ب���در  للشيخ 
لتلبية  ال��ص��ب��اح  س��ع��ود 
برفقة  واحل��ض��ور  ال��دع��وة 
فهد   / الشيخ  سعادة  والده 
يوم  الصباح  سعود  يوسف 
السبت املوافق 2009/10/31 
ل��ق��ص ش���ري���ط االف��ت��ت��اح 
وجوه  على  البسمة  وليرسم 
افتتاح  معلناً  احل��اض��ري��ن 
احملل اجلديد ملؤسسة أجمل 
في  املوجود  مول  البيرق  في 

منطقة القليعة - الفنطاس.
بجو  االفتتاح  أمسية  متيزت 
وبحضور  وامل���رح  البهجة 
الشخصيات  م��ن  ال��ع��دي��د 

البارزة.
وم���ن اجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر أن��ه 
 20 امل��ؤس��س��ة  ل��دى  يصبح 
محالً تنتشر في جميع أرجاء 

أرض الكويت الطيبة.
لذا يطيب للمؤسسة أن تزف 
الكرام  لعمالئها  اخلبر  ه��ذا 
على  دائماً  حتوز  أن  متمنية 

رضاهم.

الشيخ بدر فهد الصباح ومبصاحبة والده يفتتح الفرع )20( 
ملؤسسة أجمل العاملية للعطور ومواد وأدوات التجميل


