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الشيخ د.محمد الصباح والسفير العماني الشيخ سالم املعشني يقطعان كعكة احلفلالشيخ أحمد العبداهلل مهنئا

الزميل عدنان الراشد مقدما التهاني للسفير العمانيالسفير السعودي د.عبدالعزيز الفايز مباركا

)فريال حماد( الرئيس اخلرافي ود.بدر اخلضري وجنالء النقي مع سفير املعاقني عبدالكرمي العنزي خالل احلفل

السفيرة األميركية ديبورا جونز تهنئ باملناسبةالسفير القطري مهنئا السفير املصري مباركاسفير البحرين الشيخ خليفة آل خليفة يهنئ

سمو رئيس الوزراء والرئيس جاسم اخلرافي خالل احلفلسمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد متوسطا الشيخ علي اجلراح والشيخ د.إبراهيم الدعيج والسفير العماني وكرميته الشيخ جابر العبداهلل مهنئا

ناصر المحمد حول استعداده لمواجهة االستجواب: »كل شيء دستوري«

بشرى الزين
وسط حضور رسمي وشعبي 
كبي���ر احتفل الس���فير العماني 
الشيخ سالم املعشني مساء اول 
من امس في فن���دق جي دبليو 
ماريوت بالعي���د الوطني ال� 39 

لبالده.
وكان في مقدمة احلضور سمو 
رئيس مجلس الوزراء الش���يخ 
ناص���ر احملمد ال���ذي أكد عمق 
الرواب���ط األخوية بني القيادتني 
احلكيمتني في البلدين الشقيقني، 
معربا عن تهانيه العميقة، مؤكدا 
ان كل عي���د لدولة خليجية هو 
عيد للكويت، مباركا هذه املناسبة 

لالشقاء في عمان.
وفي رده على سؤال: هل أنتم 
مستعدون لالستجواب؟ قال سمو 
رئي���س الوزراء الش���يخ ناصر 

احملمد: »كل شيء دستوري«.
ومن جانبه، عبر رئيس مجلس 
األمة جاسم اخلرافي عن اعتزازه 

وسعادته باملناسبة.
كما أع���رب اخلرافي عن أمله 
في مزيد من التنسيق والتعاون 
بني الكويت وعمان ملا تتميز به 
العالق���ات الكويتية � العمانية، 
مشيرا الى ان احتفال عمان هو 
عيد للكويت، مضيفا: »نأمل ان 
ن���رى جاللة الس���لطان قابوس 
في القريب العاج���ل الى جانب 
اشقائه ملوك وأمراء وقادة دول 
التعاون اخلليجيني في  مجلس 
القمة اخلليجية التي تستضيفها 
الكويت أواخر ديسمبر املقبل«.

وذك���ر اخلرافي: »ال ننس���ى 
مواقف الس���لطنة إبان االحتالل 
الغاش���م«، متمني���ا  العراق���ي 

جدا، امال ان يتم تس���ليم امانة 
رئاسة مجلس التعاون اخلليجي 
للكوي���ت وان نك���ون على قدر 
املسؤولية في حتمل هذا احلمل 
والعبء لتمثيل الدول اخلليجية 
في احملافل االقليمية والدولية، 
كما مثلتها سلطنة عمان، معربا 
عن تهانيه لعمان قائدا وحكومة 
وشعبا، ومتمنيا مزيدا من التقدم 

واالزدهار للبلد الشقيق.
من جانبه أكد السفير العماني 
الشيخ سالم املعشني على عمق 
العالقات االخوية التي تربط بني 

العربية السعودية د.عبدالعزيز 
الفايز عن تهانيه العميقة لسلطنة 
عمان مبناسبة احتفالها بالعيد 
الوطني، وخص بالتهنئة جاللة 
الس���لطان قاب���وس وحكومته 

والشعب العماني الشقيق.
وذكر الفايز ان هذه املناسبة 
غالية ليس فقط على الش���عب 
العماني الشقيق ولكن على قلوب 
جميع مواطني دول مجلس التعاون 
اخلليجي والعرب واملسلمني كافة، 
الفتا الى ان السلطنة حققت في 
الس���نوات املاضية تقدما كبيرا 

رئاسة مجلس التعاون اخلليجي 
ومب���ا حققته عم���ان من نهضة 

تنموية على جميع االصعدة.
ومن جانبه قال رئيس مجلس 
امناء مؤسسة عبدالعزيز سعود 
البابطني لالبداع الشعري الشاعر 
عبدالعزيز سعود البابطني »ان عيد 
اي بلد خليجي هو عيد الكويت، 
مشيرا الى املواقف الرائعة التي 
تبناها جاللة السلطان قابوس 
بن س���عيد جت���اه دول مجلس 
التع���اون اخلليج���ي والكويت 
بشكل خاص والتي لن ينساها 

اعوام���ا كثيرة قادمة من االعياد 
واالحتفاالت لسلطنة عمان.

م���ن ناحيت���ه أش���اد نائب 
رئيس مجلس ال���وزراء ووزير 
اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح 
باالجنازات التي حققتها سلطنة 
عمان بقيادة الس���لطان قابوس 
بن سعيد وفي رئاستها للتجمع 
اخلليجي واش���ار الى ان جاللة 
الس���لطان قابوس بن س���عيد 
مثّل هذا التجمع اخلليجي خير 
متثيل ودفع باألمور والعالقات 
الى مستويات عالية  اخلليجية 

سلطنة عمان والكويت، مشيدا 
بالتع���اون البناء ب���ني البلدين 
القيادتني  استرشادا بتوجيهات 
السياس���يتني جلاللة السلطان 
قابوس بن سعيد وصاحب السمو 

االمير الشيخ صباح االحمد.
واضاف املعش���ني ان صالت 
الترابط بني الش���عبني قوية في 
جميع املجاالت ما خلق خصوصية 
في هذه العالقات آمال ان يستمر 
الترابط االخ���وي ملا فيه  ه���ذا 

مصلحة شعبيهما.
ومن جهته عبر سفير اململكة 

في املجاالت املختلفة، مضيفا ان 
مسيرة البناء والتنمية تتواصل 
وجهود جاللة السلطان قابوس 
ابناء شعبه للرقي  مستمرة مع 
ببالده الى مدارج الرقي واالزدهار، 
متمنيا مزيدا من التقدم والرخاء 

لالشقاء في عمان.
وب���دوره اعرب س���فير قطر 
الفهي���د عن تهانيه  عبدالعزيز 
لسلطنة عمان الشقيقة مبناسبة 
االحتفال بعيدها الوطني منوها 
بدور الس���لطنة بقي���ادة جاللة 
الس���لطان قابوس بن سعيد في 

التاريخ الكويتي، معربا عن تهانيه 
للقيادة السياسية في عمان والى 
الشعب العماني متمنيا مزيدا من 
التقدم واالزدهار للبلد اخلليجي 
الشقيق، معتبرا ذلك تقدما لكل 

دول اخلليج.
واضاف البابطني »نتمنى على 
جاللة السلطان ان يهتم اهتماما 
خاصا بقرارات مجلس التعاون 
اخلليجي وتطبيقها مؤكدا رغبة 
وحرص دول اخلليج ومواطنيها 
على تنفيذه قرارات املجلس آمال ان 
يكون ذلك بأسرع وقت ممكن«.

خالل االحتفال بالعيد الوطني الـ 39 لسلطنة عمان

الخراف�ي: نتمن�ى مزي�دًا م�ن التع�اون والتنس�يق بي�ن الكويت وعم�ان وأن ن�رى الس�لطان قابوس ف�ي القم�ة الخليجية

محمد الصب�اح: عمان مّثل�ت »الخليجي« خي�ر تمثيل ونأمل
 أن نس�تطيع تحم�ل المس�ؤولية والع�بء لدورت�ه المقبل�ة

المعش�ني: ص�ات التراب�ط بي�ن الكوي�ت وعم�ان قوي�ة
 وذات طاب�ع خ�اص ونتمن�ى اس�تمرارها لمصلح�ة الش�عبين

الخالد حضر احتفال 
العيد الوطني لعمان 

في بروكسل
بروكس����ل � كونا: حضر 
رئيس جه����از األمن الوطني 
الش����يخ محم����د اخلالد حفل 
استقبال اقيم مبناسبة االحتفال 
بالعيد الوطني لسلطنة عمان 
وهنأ الس����فير العماني لدى 
بلجيكا الشيخ غازي الرواس 
بهذه املناسبة. وقد وصل رئيس 
جهاز األمن الوطني الى العاصمة 
البلجيكية امس االول على رأس 
وفد رفيع املستوى ضم ممثلني 
من وزارتي الداخلية والدفاع 
بناء عل����ى دعوة قدمها حلف 

شمال االطلسي )ناتو(.


