
الجمعة 18 يونيو 2010 3محليات

الفريق الركن الشيخ أحمد اخلالد يستمع لشرح حول التمرينالفريق الركن الشيخ أحمد اخلالد مصافحا أحد املشاركني في التمرين

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مستقبال السلطان قابوس

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مصافحا السلطان قابوس

صاحب السمو مستقبال السلطان قابوس بحضور سمو ولي العهد والرئيس اخلرافي والشيخ مشعل األحمد والشيخ احمد الفهد 

الشيخ د. محمد الصباح والشيخ احمد الفهد واملستشار راشد احلماد لدى استقبالهم السلطان قابوس

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد والسلطان قابوس لدى مغادرتهما املطار

جاسم اخلرافي مرحبا بالسلطان قابوس

سلطان عمان وصل إلى البالد في زيارة تستغرق 4 أيام

األمير يبحث مع السلطان قابوس التعاون الثنائي والقضايا المشتركة

وصل الى البالد امس السلطان 
قابوس بن سعيد سلطان سلطنة 
الرسمي  الشقيقة والوفد  عمان 
ل���ه في زي���ارة اخوية  املرافق 
تستغرق اربعة ايام يجري خاللها 
مباحثات رس���مية مع صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح االحمد 
لتبادل سبل حتقيق التعاون في 
كل ما يخ���دم املصالح املتبادلة 
القضايا  إلى  للش���عبني اضافة 
اإلقليمية والدولية ذات االهتمام 

املشترك.
وكان على رأس مستقبليه على 
ارض املطار صاحب السمو األمير  
الش���يخ صباح االحمد وس���مو 
ولي العهد الشيخ نواف االحمد 
ورئي���س مجلس االمة جاس���م 
اخلرافي ونائب رئيس احلرس 
الوطني الش���يخ مشعل االحمد 
وس���مو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد والنائب االول 
الوزراء ووزير  لرئيس مجلس 
الدفاع الشيخ جابر املبارك ووزير 
شؤون الديوان االميري باالنابة 
الشيخ علي اجلراح وكبار القادة 
في اجليش والشرطة واحلرس 

الوطني.
وتشكلت بعثة الشرف املرافقة 

له من الديوان االميري برئاسة 
وزير النفط ووزير االعالم الشيخ 

احمد العبداهلل.
الس���لطان قابوس  ويرافق 
وفد رس���مي يضم كال من وزير 
ديوان البالط السلطاني علي بن 
حمود البوسعيدي ووزير املكتب 
الفريق اول علي بن  السلطاني 
ماجد املعمري وامني عام شؤون 
البالط السلطاني الفريق سلطان 
بن محم���د النعمان���ي والوزير 
املسؤول عن الشؤون اخلارجية 
يوسف بن علوي ووزير االقتصاد 
الوطني املشرف على وزارة املالية 
احمد بن عبدالنبي مكي ومستشار 
الثقافية  الس���لطان للش���ؤون 
ال���رواس ونائب  عبدالعزي���ز 
رئيس مجل���س محافظي البنك 
املركزي العماني ورئيس مجلس 
املناقصات د.علي بن محمد بن 
موسى ووزير التجارة والصناعة 
مقبول بن علي بن سلطان ووزير 
النف���ط والغاز د.محمد بن حمد 
الرمحي ووزير النقل واالتصاالت 
د.خميس بن مبارك العلوي وعدد 
من كبار املسؤولني في حكومة 

سلطنة عمان الشقيقة.
وتأتي الزيارة ضمن التشاور 

والتنسيق املستمرين بني الزعيمني 
العربيني حيال مختلف القضايا 
واألمور التي تهم البلدين واألمتني 

العربية واالسالمية.
ويعرف أن هناك تطابقا في 
وجهات النظر بني مسقط والكويت 
القضايا االقليمية  في كثير من 
الرؤية  والدولية وهو نابع من 
املش���تركة للقيادت���ني لطبيعة 
احلكم والسياسة املعتدلة املتسمة 

باحلكمة وبعد النظر بينهما.
املتميزة  العالق���ات  واثمرت 
البلدين العديد من املواقف  بني 
الثابتة واملبدئية من كال اجلانبني 
جتاه بعضهما البعض وتوجت 
ف���ي ديس���مبر 2009 عندما قام 
الس���مو األمير بتقليد  صاحب 
السلطان قابوس )قالدة مبارك 
الكبير( خالل زيارته الى الكويت 
فيما قلد سلطان عمان صاحب 
السمو األمير وسام عمان املدني 
من الدرجة األولى مما يعد شاهدا 
التي وصل  العالقات  على عمق 

اليها البلدان الشقيقان.
وتتصف العالقات الكويتية - 
العمانية بأنها تاريخية ومصيرية 
وتتنامى بش���كل مطرد وراسخ 
وهي منوذج للعالقات األخوية 

الطيبة واملتميزة التي ترسخت 
على مدى عقود طويلة.

ومواقف عمان جتاه قضايا 
الكويت مبدئية ومشرفة وجتلت 
بأعل���ى صورها إب���ان محنتها 
ع���ام 1990 خالل غ���زو النظام 

العراقي.
فلن ينسى الكويتيون املوقف 
األصيل من عمان قيادة وشعبا 
حيث ساهمت السلطنة في حرب 
حترير الكويت في فبراير 1991 
كما انها احتضنت عددا كبيرا من 
مواطنيها اثن���اء فترة االحتالل 
وقدمت لهم الكثير من التسهيالت 

بكل حب وتكافل وإخاء.

العمانية  العالقات  وتش���هد 
- الكويتي���ة تطورا مس���تمرا 
في مختلف املجاالت خصوصا 
االقتصادية ففي شهر مارس من 
عام 2001 اتفق البلدان على انشاء 
جلنة كويتية - عمانية مشتركة 
تتعلق بالقطاعات االقتصادية 

والتجارية والسياحية بينهما.
العمانية  وتشير املعلومات 
الى ان حج���م التبادل التجاري 
ب���ني عمان والكوي���ت في تقدم 
مس���تمر وانه بعد االنتهاء من 
االحتاد اجلمركي اخلليجي ومن 
خالل التجارة البينية سواء مع 
الكويت او مع بقية دول مجلس 

العربية  التعاون لدول اخلليج 
سيرتفع حجم التعامل التجاري 

بني البلدين بصورة عامة.
ويؤكد الكثير من املسؤولني 
العمانيني في مناسبات مختلفة 
ان العالقات العمانية - الكويتية 
الى املس���توى املنشود  ارتقت 
وحقق���ت تطورا الفت���ا في كل 
املجاالت وان هذه العالقات وصلت 
الى ذروة نشاطها في العمل على 
كل ما من شأنه تعزيز وتفعيل كل 
اجلوانب التي تهم الشعبني بفضل 

توجيهات قيادة البلدين.
ويضيف هؤالء املسؤولون ان 
العالقات بني البلدين اثمرت نسبة 
عالية من التقارب والتعاون على 
جميع املستويات وفي كل املجاالت 
باش���راف اللجن���ة العمانية - 
الكويتية املشتركة والتي يرأسها 
وزيرا خارجية البلدين من خالل 
مناقشة العديد من املوضوعات 
التعاون  خالل اجتماعاتها منها 
في املجاالت االمنية والتجارية 
والصناعية والسياحية اضافة 
الى القطاع اخلاص والنفط والغاز 
والتنمي���ة االجتماعية والقوى 
العامل���ة. وتش���ير احصاءات 
الصن���دوق الكويت���ي للتنمية 

االقتصادي���ة العربي���ة الى انه 
ق���دم 22 قرضا للس���لطنة بلغ 
مجموع قيمتها 609.164 مليون 
دينار كويتي ش���ملت مجاالت 
االتص���االت والصناعة والطاقة 
واملياه والصرف الصحي والنقل 

واملواصالت.
والسلطان قابوس من مواليد 18 
نوفمبر عام 1940 في مدينة صاللة 
مبحافظة ظفار وهو الس���لطان 
الثامن لعمان في التسلسل املباشر 
ألسرة آل بوسعيد التي تأسست 
على يد االمام احمد بن س���عيد 

عام 1744.
الس���لطان قابوس  وتلق���ى 
اولى مراح���ل تعليمه في عمان 
وفي س���بتمبر عام 1958 أرسله 
والده الى اجنلترا المتام تعليمه 
حيث أمضى عامني في مؤسسة 
تعليمية خاصة في )س���افوك( 
والتحق بعدها بأكادميية )سانت 
هيرست( امللكية العسكرية التي 
تخرج منها كضابط بعد سنتني 
لينضم الى احدى كتائب املشاة 
البريطانية العاملة آنذاك في املانيا 
الغربية حيث أمضى ستة اشهر 

كمتدرب في فن القيادة.
وعاد الس���لطان قابوس الى 

بريطانيا حي���ث درس مدة عام 
واحد في مجال نظام احلكم احمللي 
وأكم���ل دورات تخصصية في 
شؤون االدارة ثم قام بجولة حول 
العالم استمرت ثالثة اشهر عاد 

بعدها الى السلطنة عام 1964.
وعلى امتداد السنوات الست 
التالية وحتى تس���لمه مقاليد 
احلكم في الب���الد في 23 يوليو 
عام 1970 تعمق السلطان قابوس 
في دراسة الدين االسالمي وكل 
ما يتصل بتاريخ وحضارة عمان 
دولة وشعبا على مر العصور.

وتعتبر اهتمامات السلطان 
قابوس بالدي���ن واللغة واألدب 
والتاري���خ والفل���ك وش���ؤون 
اذ يتضح ذلك  البيئة واس���عة 
جليا فيما يقدمه من دعم كبير 
للعديد من املشروعات الثقافية 
وبشكل شخصي محليا وعربيا 
ودوليا س���واء من خالل منظمة 
اليونسكو او غيرها من املنظمات 
االقليمية والعاملية. ومن ابرز هذه 
املشروعات موسوعة السلطان 
قابوس لالسماء العربية وجائزة 
السلطان قابوس حلماية البيئة 
التي تق���دم كل عامني من خالل 

منظمة اليونسكو.

األمير هنأ رئيس آيسلندا بالعيد الوطني
بعث صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد ببرقية 
تهنئ���ة ال���ى الرئيس أوالف���ور راغنار غرميس���ون رئيس 
جمهورية ايس���لندا الصديقة عبر فيها س���موه عن خالص 
تهانيه مبناس���بة العيد الوطني لب���الده، متمنيا له موفور 

الصحة ودوام العافية.
كما بعث سمو ولي العهد الش���يخ نواف األحمد وسمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد ببرقيتي تهنئة 

مماثلتني.

الخالد: نفخر بكفاءة الضباط والمستوى العالي في تخطيط العمليات العسكرية

كلية مبارك العبداهلل للقيادة نّفذت
المشروع النهائي لتمرين العاصفة الرملية المشترك

بحضور رئيس االركان العامة للجيش الفريق الركن 
الشيخ احمد اخلالد أقيمت امس في كلية مبارك العبداهلل 
للقيادة واالركان املش���تركة املش���روع النهائي لتمرين 
العاصفة الرملية املش���ترك واملتعدد اجلنسيات، والذي 
نف���ذه الضباط القادة منتس���بو دورة القيادة واالركان 
املشتركة رقم 14، وكان من ضمن الدورة عدد من ضباط 

الدول الشقيقة والصديقة اضافة الى الكويت.
رحب مدير كلية مب���ارك العبداهلل للقيادة واالركان 
املشتركة برئيس االركان الذي استمع إليجاز عن مراحل 

ومجريات احداث التمرين من خالل العمليات واخلطط 
املشتركة وفق السيناريو واالعمال املتوقعة، وجتسيدا 
ملبدأ التعاون والتنسيق والتخطيط املشترك بني مختلف 
صنوف الوحدات املشاركة، والتي يتم تنفيذها من قبل 
الضباط الدارسني باس���تخدام الوسائل  املتخصصة في 

لعبة احلرب.
وأعرب الفريق الركن الشيخ احمد اخلالد عن فخره 
واعتزازه ملا ش���اهده وما اطلع عليه من كفاءة الضباط 
املش���اركني في التمرين واملس���توى العالي في تخطيط 

وتنفيذ العمليات العس���كرية املشتركة، واتقان وتنفيذ 
املهام والواجبات من خالل التعامل مع املعضالت وكيفية 
وضع احلل���ول لها، ومتنى لهيئ���ة التدريس مزيدا من 
التقدم واالزدهار خلدمة جيش���نا الباس���ل حتت قيادة 
صاحب الس���مو األمير القائد األعلى للقوات املس���لحة 
الش���يخ صباح األحمد، وسمو ولي العهد وسمو رئيس 

مجلس الوزراء.
حضر التمرين أعضاء مجلس الدفاع العسكري وعدد 

من كبار قادة اجليش.

رئيس الوزراء التقى سفراء
إندونيسيا وسلوفاكيا وألمانيا والعراق

سموه بحث مع نظيره اللبناني القضايا المشتركة

سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد مستقبال السفير العراقي

استقبل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
ناص���ر احملمد امس كال من س���فير اجلمهورية 
االندونيسية لدى الكويت وغير املقيم لدى مملكة 
البحرين فيصل اسماعيل مبناسبة انتهاء فترة 

عمله.
كما استقبل س���فير اجلمهورية السلوفاكية 
لدى الكويت ايفان النش���ارش مبناسبة توليه 

منصبه اجلديد.
واستقبل سموه سفير جمهورية املانيا االحتادية 
لدى الكويت د.ميشائيل فوريس مبناسبة انتهاء 

فترة عمله.

كما استقبل س���موه سفير جمهورية العراق 
الش���قيق لدى الكويت محمد حسني محمد بحر 

العلوم مبناسبة توليه منصبه اجلديد.
حضر املقابلة املستش���ار بالديوان االميري 

محمد ابو احلسن.
الى ذلك اجرى س���مو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد امس اتصاال هاتفيا مع رئيس 
مجلس وزراء اجلمهورية اللبنانية الشقيقة سعد 
رفيق احلريري جرى خالله تبادل االحاديث الودية 
وبحث العالقات املتميزة بني البلدين الشقيقني 

اضافة الى املوضوعات ذات االهتمام املشترك.


