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رام اهلل ـ كونا: لم تغب ليلى 
غنام اول امــــرأة تتولى منصب 
محافظ في السلطة الفلسطينية 
عن مختلف تفاصيل احلياة مهما 
كانت صغيرة او كبيرة في مدينة 
رام اهلل فهــــي دائما حاضرة في 
املشافي لعيادة اجلرحى واملرضى 
وفي دور املسنني وفي حال وقوع 
حــــوادث ســــير او تســــمم وفي 
ومختلــــف الفعاليات الشــــعبية 

والرسمية.
وقالت غنام البالغة من العمر 
)36 عاما( فــــي مقابلة مع كونا، 
مبناســــبة يــــوم املــــرأة العاملي 
»ليلى غنام موجودة في كل هذه 
التفاصيل ألنها امرأة عندها اهتمام 

بالتفاصيل حتى اثبتت ان املرأة تستطيع ان تقوم 
بأية وظيفة مهما كانت وحتى تكون جتربتي ناجحة 

للمرأة الفلسطينية ككل وليس لي شخصيا«.
وذكرت غنام احلاصلة على شهادة الدكتوراه في 
الصحة النفسية والفلسفة واملاجستير في االرشاد ان 
»منصب احملافظ أي ممثل للرئيس في احملافظة الول 
مرة تشغله امرأة ولذلك يجب ان نكون حذرين حتى 
ال تكون آخر امرأة ألن املرأة لديها القدرات لتولي أي 

منصب والدليل تولي امرأة منصب احملافظ«.
واكدت غنام وهي من قرية »دير دبوان« القريبة 
من رام اهلل وعينت محافظا لرام اهلل في يناير 2010 
ان الكثير من النساء املتعلمات يستطعن القيادة لكن 

الفرصة لم تأت بعد.
واعتبرت ان توسيع نطاق مشاركة املرأة ووصولها 

الــــى مناصب عليا يقع على عاتق النســــاء اللواتي 
جنحن في شغل مناصب معينة لتقدميهن بطريقة 

صحيحة.
ورأت ان وجودها في هــــذا املنصب هو »تقدير 
للمرأة الفلسطينية وليس لليلى غنام وتنفيذا لوعد 
الرئيس محمود عباس في برنامجه االنتخابي الذي 

وعد فيه بإنصاف املرأة والشباب«.
وتدرجت ليلى غنام في مناصب كثيرة في السلطة 
الفلســــطينية وقبلها تدرجت في السلم التنظيمي 
حلركة فتح التي انتمت اليها وهي تبلغ من العمر )11 
عاما( خالل االنتفاضة االولى عندما اعتقل االحتالل 

االسرائيلي اثنني من اشقائها في يوم واحد.
وبينت غنام ان االنتفاضة االولى صقلت شخصيتها 
السيما بعد اعتقال اشقائها وحتملها مسؤولية مساندة 

والدها.

حكومة عمانية جديدة تضم وزيرتينملك البحرين: الحوار خطوة نحو مزيد من اإلصالح
السلطان قابوس يلغي وزارة االقتصاد ويعين رئيساً لـ »الرقابة المالية« برتبة وزير الحكومة تقر خطة لبناء 50 ألف وحدة سكنية وتساعد ذوي الدخل المحدود

)بنا( عاهل البحرين امللك حمد بن عيسى خالل لقائه مجموعة من الوجهاء أمس األول 

اعتقال وزير المال في »دولة العراق اإلسالمية« في الموصل

طالباني يصف كركوك بـ »قدس كردستان« 
ويدعو األكراد للنضال »إلعادتها« لإلقليم

مطالب الناس لكننا نريدها ان 
تكون سلمية«.

لكـــن الطالباني أكد حاجة 
اقليم كردستان إلى ما وصفها 
باملعارضة الواعية التي حتافظ 
على الهدوء »فهـــي مهمة لنا 
جميعا ونحـــن ال نخاف من 
اختـــالف اآلراء«، خاصـــة ان 
مدينة السليمانية وهي ثاني 
اكبر محافظات اقليم كردستان 
شهدت منذ اخلميس املاضي 
تظاهـــرات مطالبـــة بإجراء 
إصالحات حكومية ومحاربة 
الفساد واملفسدين حتولت منذ 
يومها األول إلى مصادمات مع 
القوات األمنية أسفرت عن وقوع 

عشرات القتلى واجلرحى.

كركوك )قدس كردستان( ونحن 
بحاجة إلى النضال املشترك«.

ويصف املسؤولون االكراد 
كركوك الغنية بالنفط )260كم 
شـــمال بغداد( والتي يسكنها 
العـــرب والكرد  خليـــط مـــن 
والتركمان بأنها واحدة من اهم 

املناطق املتنازع عليها.
الطالباني مخاطبا  واضاف 
حشـــدا من أعضاء ومناصري 
الوطنـــي  »االحتـــاد  حزبـــه 
أمام مقره وسط  الكردستاني« 
الســـليمانية »أنا من مناصري 
احلرية والدميوقراطية وتنفيذ 
مطالب النـــاس ومع الفعاليات 
املدنيـــة ألنها حـــق مصان في 
الدســـتور فنحن ال نخاف من 

بغدادـ  وكاالت : أعلن مصدر 
في اجليـــش العراقـــي اعتقال 
»وزير املال« في »دولة العراق 
االســـالمية« ابراهيم اجلبوري 
في املوصل كبرى مدن محافظة 

نينوى شمال بغداد أمس.
وقال ضابط في اجليش برتبة 
مالزم اول في املوصل، لوكالة 
فرانس برس »اعتقلنا وزير املال 
في دولة العراق اإلسالمية املدعو 
ابراهيم محمد احمد اجلبوري 

امللقب بـ »ابراهيم االبرش«.
واوضح ان »قوة من اجليش 
داهمت منزال في منطقة عداية 
جنـــوب املوصل، حيـــث كان 
مختبئـــا«، بـــدون مزيـــد من 
التفاصيـــل. واجلبوري عراقي 
من احدى احملافظات القريبة من 

نينوى، وفقا للمصدر.
وعثرت القـــوة على كميات 
كبيرة من االســـلحة واالعتدة 
ونصـــف طن من مـــادة »التي 
ان تي« شديدة االنفجار وعدد 
من العبوات الناســـفة، بحسب 

الضابط.
من جانب آخر، وصف الرئيس 
العراقي جالل الطالباني كركوك 
بأنها »قدس كردستان« وأنها لم 
تعد إلى اإلقليم حتى اآلن داعيا 
الكرد فيها إلى اتفاق استراتيجي 

لتفعيل النضال املشترك.
وقـــال الطالبانـــي في كلمة 
مبناسبة احياء ذكرى انتفاضة 
محافظة السليمانية ضد النظام 
السابق خالل العام 1991 »يجب 
أال ننسى أن هناك مناطق لم تعد 
لآلن إلى أحضـــان اإلقليم مثل 

الرئيس العراقي جالل الطالباني

اليمن: االحتجاجات تعم المدن.. والجيش ينتشر للمرة األولى 
صنعاء تطلب ستة مليارات دوالر لمواجهة مطالب المحتجين

)أ.ف.پ( متظاهرون مينيون يرفعون العلم التونسي تيمنا بثورة الياسمني في صنعاء أمس 

صنعــــاء ـ وكاالت: انتشــــرت 
اليمنية منذ  القــــوات املســــلحة 
وقــــت مبكر صباح أمس بشــــكل 
غير مسبوق حول القصر الرئاسي 
وميدان التغيير أمام جامعة صنعاء 
حيث يعتصم احملتجون املناهضون 
للنظام. وتعد هــــذه املرة األولى 
التي تظهر فيها القوات املســــلحة 
في شــــوارع صنعــــاء منذ اندالع 
املظاهرات االحتجاجية منتصف 

فبراير املاضي.
ويرى املراقبون أن هذا التحرك 
من قبل القوات املسلحة قد يكون 
خطة لتطويق املتظاهرين لقمعهم، 
فيما يقول آخــــرون إنه قد يكون 
شعورا من جانب القوات املسلحة 
لالضطــــالع مبســــؤوليتها عــــن 
حمايــــة املتظاهرين على غرار ما 
فعلت القوات املسلحة التونسية 
واملصرية خالل ثورة الشــــعبني 

املصري والتونسي.
وترافق ذلك خروج مئات اآلالف 
من احملتجني في عدة محافظات منها 
إب وذمار وشبوة، للشوارع أمس 
مطالبني بتنحي النظام. وأطلقت 
الذخيرة احلية صوب  الشــــرطة 
احملتجني املساملني في محافظتي 
شبوة وذمار غير أنه لم ترد تقارير 

بسقوط ضحايا حتى اآلن.
وامتدت االحتجاجات إلى منطقة 
قبلية تعتبر معقله السياسي كما 
انتشرت عربات تابعة للجيش في 

العاصمة صنعاء.
وقال أحد ســــكان مدينة ذمار 
الواقعة على بعد نحو 60 كيلومترا 
جنوبــــي صنعاء إن نحو 10 آالف 

شخص تظاهروا في املدينة.
وهتف احملتجون قائلني »ارحل.. 
ارحل« بعد يومني فقط من تنظيم 

موالني لصالح مظاهــــرة موالية 
للحكومة وكانت بنفس احلجم.

وأضافت االحتجاجات اليمنية 
املتنامية وسلسلة من االنشقاقات 
في صف حلفاء صالح السياسيني 
والقبليــــني إلى الضغــــوط عليه 
للتنحي هذا العام على الرغم من 
تعهده بترك الســــلطة عند انتهاء 

فترته الرئاسية عام 2013.
وفــــي صنعاء التــــي يعتصم 
فيها آالف احملتجني منذ أســــابيع 
انتشرت عربات الشرطة واجليش 
في الشوارع مما أثار مخاوف من 

إمكانية وقوع مواجهات جديدة.
من جهته، حث وزير اخلارجية 
اليمني الدول املانحة على ضخ ما 

يطلق عليها أصدقاء اليمن تضم 
الدول املانحة التي تشمل احللفاء 
من االحتاد األوروبي ودول اخلليج 

إلى جانب الواليات املتحدة.
وأضاف القربي »عجز ميزانية 
اخلطة اخلمسية يبلغ نحو ستة 

مليارات دوالر«.
وقال »نتمنى أن تساهم دول 
مجلس التعاون اخلليجي مع جهات 
مانحة أخرى في وضع خطة ومتويل 
العجز في ميزانية احلكومة«. إلى 
ذلك، قتل سجينان وجرح العشرات 
فــــي مواجهات بني رجــــال األمن 
وسجناء السجن املركزي بصنعاء 
خالل أعمال شــــغب اندلعت امس 
األول وأمس اثر هتافات للسجناء 

يصل إلى ستة مليارات دوالر في 
خزانة الدولة على مدى السنوات 
املقبلة للمســــاعدة على  اخلمس 
تلبية مطالب احملتجني املناهضني 

للحكومة.
وقال أبو بكر القربي لـ »رويترز« 
بعد اجتماع مع وزراء خارجية دول 
مجلس التعاون اخلليجي في وقت 
متأخر من أمس األول في أبوظبي 
»ما نحتاجه هو حقا التنمية والنمو 
االقتصادي ألن األزمة السياسية 
احلالية هي نتاج للوضع االقتصادي 

في اليمن«.
وقال القربي إن اليمن سيقدم 
خطة خمســــية للتنمية في وقت 
الحق من الشهر اجلاري ملجموعة 

تنادي بسقوط نظام الرئيس علي 
عبداهلل صالح.

وقال حزب اإلصالح املعارض 
علي موقعه »اندلعت أعمال فوضى 
وشغب عارمة داخل السجن املركزي 
بأمانة العاصمة منذ مســــاء أمس 
)األول( وسمع دوي إطالق الرصاص 

إلى خارج السجن«.
وقالت أمل الباشا رئيس منتدى 
الشــــقائق العربي ليوناتيد برس 
إنترناشونال ان هناك 21 سجينا 
مصابني باالختناق نتيجة القنابل 
الغازية املسيلة للدموع التي أطلقت 
باجتاه السجناء إضافة الى عشرات 
مصابني بجــــروح جراء إصابتهم 

بالرصاص احلي.

ليلى غنام.. أول سيدة تشغل منصب محافظ في رام اهلل
األردن: سلطات ال محدودة لهيئة مكافحة الفساد 
واإلخوان يطالبون بحل البرلمان قبل أي إصالحات

عمانـ  وكاالت: أبلغ ملك األردن عبداهلل الثاني هيئة مكافحة الفساد 
بأنها ســــوف تتمتع بحرية العمل في تطهير كل مؤسســــات احلكومة 

من الفساد.
وقال امللك عبداهلل خالل لقائه رئيس وأعضاء الهيئة امس االول إنه 
»ال خطوط حمراء أمام عمل الهيئة وال حماية لفاسد في هذا الوطن«.

وأضاف العاهل األردني: »جميع مؤسسات الدولة، مبا فيها الديوان 
امللكي خاضعة ملســــاءلة الهيئة التي يجــــب أن تعطى الدعم احلقيقي 

واملرونة إذا أردنا أن نسير باالجتاه الصحيح«.
وأكد امللك عبداهلل خالل اللقاء الذي جرى في مقر الهيئة أن مكافحة 
الفساد بجميع أشكاله، وحتويل كل من تثبت إدانته بالفساد للقضاء، 
وتطبيق القانون على اجلميع، أولوية وطنية وركيزة أساسية لتحقيق 

اإلصالح الشامل والتنمية املستدامة في مختلف املجاالت.
وجدد تأكيداته للمسؤولني بالكف عن استخدام »توجيهات من فوق«، 
داعيا إلى ضرورة التعامل بشــــفافية مع جميع ملفات الفساد لتعزيز 

ثقة املواطن بجدية الدولة في مكافحة هذه اآلفة اخلطيرة.
في غضون ذلك، دعا حزب جبهة العمل اإلسالمي الذراع السياسية 
لالخوان املسلمني وابرز أحزاب املعارضة في األردن امس الى حل مجلس 
النــــواب وإجراء انتخابات نيابية مبكرة في البالد، معتبرا ان املجلس 

احلالي »ال يصلح إلقرار تعديالت قانونية أو دستورية«.
وقال أمني عام احلزب حمزة منصور في مذكرة بعث بها الى طاهر 
املصري رئيس مجلس االعيان رئيس جلنة احلوار الوطني ان مجلس 

النواب »ال يصلح إلقرار تعديالت قانونية او دستورية«.
وأشــــار في املذكرة التي نشرت على املوقع االلكتروني إلى ان »من 
يتابع مواقف كثير من أعضائه يدرك مدى ضيقهم وانزعاجهم من مطالب 

اإلصالح«. وأضاف ان »حل مجلــــس النواب وإجراء انتخابات نيابية 
مبكرة، امر في غاية األهمية«، مؤكدا انه »بغير ذلك فان تشكيل اللجان 
واحلديث عن اإلصالح يبقى محاوالت لاللتفاف على مطالب الشــــعب 
ويتناغم مع محاوالت التجييش التي متارسها احلكومة وأجهزتها باسم 
الوالء واالنتماء، وهي في حقيقتها وضع للعصي في دواليب اإلصالح«.  
وأوضح منصور ان »التوافق الوطني على قانون انتخاب دميوقراطي، 
ميكن من افراز املمثلني احلقيقيني للشــــعب األردني ويؤسس ملجلس 
نيابي مؤمتن على دوره الدســــتوري، ويعزز احلياة احلزبية ويشكل 

بداية حلكومة برملانية، هو نقطة االبتداء«.
من جهة اخرى، قال منظر التيار الســــلفي اجلهادي العاملي عصام 
البرقاوي امللقب بابو محمد املقدســــي امام محكمة امن الدولة األردنية 
امس األول انــــه ليس تكفيريا متهما أجهزة األمــــن األردنية بتعذيبه 

وممارسة العنف النفسي بحقه.
وقال املقدســــي خالل اإلفادة الدفاعية التي قدمها امام احملكمة »ان 
محاكمتي أمام امن الدولة هــــي محاكمة ألفكاري ومعتقداتي للتراجع 
عنها وهي محاكمة ألفكاري، وهذه القضية سلسلة من قضايا زج اسمي 
بها«. ويحاكم املقدســــي وثالثة أشــــخاص آخرين احدهم فار من وجه 
الســــلطات األردنية بتهم جتنيد عناصر لاللتحاق بتنظيمات إرهابية 
وجمع أموال لصالح حركة طالبان االفغانية وممارسة أعمال من شأنها 

تعكير صالت األردن بدولة أجنبية.
وقال املقدســــي »لســــت تكفيريا ولي أصدقاء من جميع التيارات 
الفكرية وحتى البعثية، وكنت دائما احذر الشباب من تفجير الكنائس 
واالعتداء على الســــياح وزج بي في قضية خضر ابو هوشر ألنني لم 

أفت بقتل السياح«.

منظر التيار السلفي يرفض اتهامه بالتكفير

ليلى غنام

شبان فلسطينيون 
يريدون تحرير فلسطين 

بالكتابة على الشيكل
رام اهلل � أ.ف.پ: ب��دأت مجموعة 
من الش��بان الفلسطينيني امس االول 
حملة »النهاء االحتالل« االسرائيلي من 
خالل الكتابة على الشيكل االسرائيلي، 
العمل��ة الرئيس��ية الت��ي يتعامل بها 
الفلس��طينيون. وقالت الش��ابة دينا 
جابر )23 عاما( لوكالة فرانس برس ان 
الفكرة ب��دأت من خالل لقاء مجموعة 
ش��بابية على صفحات فيس بوك ومت 
طرح فكرة التعبئة خلف شعار »يلال 
ننهي االحتالل« على ان يكون ذلك من 
خالل كتابة عبارة »فري بالس��تاين« 
)فلس��طني حرة( على العملة الورقية 
االس��رائيلية. واعلن��ت املجموعة عن 
اطالق حملتها رسميا امس االول في 

مؤمتر صحافي في رام اهلل.
لك��ن هذه الفك��رة قوبلت باحلذر 
الفلس��طينية  املصارف  جمعي��ة  من 
الفلس��طينية،   االراضي  ف��ي  العاملة 
الت��ي قال��ت في اعالن ف��ي الصحف 
الرس��مية االثنني ان هذه اخلطوة قد 
يكون لها »اثر س��لبي على االقتصاد 

الوطني الفلسطيني«.

املنامة ـ وكاالت: اعلن العاهل 
البحريني امللك حمد بن عيسى آل 
خليفة ان احلوار الوطني الشامل 
هو خطوة ايجابية لتحقيق امال 
الشعب البحريني نحو املزيد من 
االصالح، في حني أعلنت احلكومة 
عزمها بناء 50 ألف وحدة سكنية 
املقبلة  الســــنوات اخلمس  خالل 
لتخفيف الضغط االجتماعي في 

البالد.
وقال العاهــــل البحريني لدى 
لقائــــه أمــــس األول مجموعة من 
الشخصيات البحرينية والوجهاء 
»امياننا بهذا الشعب الكرمي ووعيه 
وسلوكه احلضاري يجعلنا على 
ثقة تامة بأن املســــتقبل سيكون 
بإذن اهلل اكثر اشراقا في مجتمع 
االسرة الواحدة القائمة على احملبة 
والتآخي واحلرص على التعايش 
بني جميع االديان ونبذ الطائفية 

والتعصب«. 
واعرب امللك حمد عن تطلعه الى 
»ان يبادر اجلميع الى االلتقاء حول 
الوطني للوصول  طاولة احلوار 

الى االهداف املشتركة«.
من جهــــة أخرى وعلى صعيد 
اجلهود احلكوميــــة، أعلن وزير 
االســــكان مجيد العلوي أمس ان 
وزارته »تســــتعد الطــــالق اكبر 
املشــــاريع حيث من املقرر ان يتم 
بناء 50 الف وحدة سكنية وذلك 

ملك البحرين تعديال وزاريا شمل 
حقائب االسكان وشؤون مجلس 

الوزراء واالشغال والصحة.
وقبلها بثالثة ايام في 23 فبراير، 
اصدر امللك عفوا عن ناشطني شيعة 
التخطيط  كانوا يحاكمون بتهمة 
النشطة ارهابية، بينهم 25 ناشطا 
من اعضاء حركة )حق( وخصوصا 
زعيمها حســــن مشيمع الذي عاد 
الحقا مــــن لندن حيث كان يتلقى 
العالج. واعلنت وزارة الداخلية ان 

العفو شمل 308 اشخاص.

الوزير ايضا »رفع سقف القروض 
االسكانية من 40 الف دينار )حوالي 
107 االف دوالر( الى 60 الف دينار 

)حوالي 160 الف دوالر(.
وتأتي هذه اخلطوة بعد مبادرات 
اعلنتها احلكومة للتخفيف من االزمة 
اململكة،  التي تشهدها  السياسية 
حيث اعلن وزير الداخلية البحريني 
الشيخ راشد بن عبداهلل آل خليفة 
مطلع فبراير عن توجيهات ملكية 
بتوظيف 20 ألف شخص في وزارة 
الداخلية. وفي 26 فبراير، اجرى 

على مدى 5 سنوات بالتعاون مع 
القطاع اخلاص في مملكة البحرين 
اململكة«  في مختلف محافظــــات 
بكلفة ال تقل عــــن ملياري دينار 
بحريني )حوالي 5 مليارات دوالر 

أميركي(.
الوزارة  إلى أن  الوزير  وأشار 
ســــتعمل ايضــــا »علــــى التكفل 
مبســــاعدة ذوي الدخــــل احملدود 
الذين ال يستطيعون دفع االقساط 

للخدمات السكنية«.
التي اعلنها  وتشــــمل اخلطة 

مسقط - وكاالت: أصدر عاهل 
عمان الســــلطان قابوس بن سعيد 
مرســــوما يقضــــي بإلغــــاء وزارة 
االقتصاد الوطنــــي على أن تتولى 
جلنــــة يشــــكلها مجلس الــــوزراء 
توزيع اختصاصاتها ومخصصاتها 
وموجوداتها وموظفيها. كما أصدر 
سلطان عمانـ  حسبما ذكرت وكالة 
األنباء العمانيةـ  مرسوما آخر بتعيني 
الشــــيخ ناصر بن هالل بن ناصر 
املعولي رئيسا جلهاز الرقابة املالية 

واإلدارية للدولة مبرتبة وزير.
وكان ســــلطان عمان قد أصدر 
ثمانية مراسيم سلطانية أمس االول 
في مقدمتها مرســــوم تضمن إعادة 
تشكيل مجلس الوزراء. وفيما يلي 
التشكيلة اجلديدة: فهد بن محمود آل 
سعيد نائبا لرئيس الوزراء لشؤون 

مجلس الوزراء
هيثم بن طارق آل سعيد وزيرا 

للتراث والثقافة
خالد بن هالل بن سعود البوسعيدي 

وزيرا لديوان البالط السلطاني
الفريق سلطان بن محمد النعماني 

وزيرا للمكتب السلطاني
بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي 

وزيرا مسؤوال عن شؤون الدفاع
حمود بن فيصل بن سعيد البوسعيدي 

وزيرا للداخلية
يوسف بن علوي بن عبداهلل وزيرا 

مسؤوال عن الشؤون اخلارجية
الشــــيخ محمد بن عبداهلل بن زاهر 

الهنائي وزيرا للعدل
درويش بن اسماعيل بن علي البلوشي 

وزيرا مسؤوال عن الشؤون املالية
الشيخ عبداهلل بن محمد بن عبداهلل 
الســــاملي وزيرا لألوقاف والشؤون 

الدينية
محمد بن حمد بن ســــيف الرمحي 

وزيرا للنفط والغاز
حمد بن محمد بن محسن الراشدي 

وزيرا لإلعالم
راويــــة بنــــت ســــعود بــــن احمد 
البوســــعيدية وزيــــرة للتعليــــم 

العالي
علي بن مسعود بن علي السنيدي 

وزيرا للشؤون الرياضية
الشــــيخ محمد بن مرهون بن علي 

املعمــــري وزيرا للدولــــة ومحافظا 
لظفار

الشيخ سيف بن محمد سيف الشبيبي 
وزيرا لإلسكان

الشيخ عبداهلل بن ناصر بن عبداهلل 
البكري وزيرا للقوى العاملة

أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي 
وزيرا للصحة

مديحة بنت احمد بن ناصر الشيبانية 
وزيرة للتربية والتعليم

أحمد بن عبداهلل بن محمد الشحي 
وزيرا للبلديــــات اإلقليمية وموارد 

املياه
أحمد بن محمد بن سالم الفطيسي 

وزيرا للنقل واالتصاالت
الشــــيخ خالد بن عمر بن ســــعيد 

املرهون وزيرا للخدمة املدنية
الشيخ ســــعد بن محمد بن سعيد 
املرضوف السعدي وزيرا للتجارة 

والصناعة
سعود بن هالل بن حمد البوسعيدي 

وزيرا للدولة ومحافظا ملسقط
عبداهلل بن محمد بن سعيد السعيدي 

وزيرا للشؤون القانونية
الشيخ عبد امللك بن عبداهلل بن على 

اخلليلي وزيرا للسياحة
فؤاد بن جعفر بن محمد الساجواني 

وزيرا للزراعة والثروة السمكية
محمد بن ســــالم بن سعيد التوبى 

وزيرا للبيئة والشؤون املناخية
الشــــيخ محمد بن سعيد بن سيف 
الكلباني وزيرا للتنمية االجتماعية 
مــــن جهة اخــــرى، وصلــــت امللكة 
بياتريكس ويلهلمينا ملكة هولندا 
إلى ســــلطنة عمان امس في زيارة 
رسمية تستمر يومني حيث جتري 
العاهل  الزيارة محادثات مع  خالل 
العماني السلطان قابوس بن سعيد 
تتناول عددا من القضايا االقليمية 
والدولية باالضافة الى بحث العالقات 
بني البلدين. ويرافق امللكة الزائرة 
ولي العهد االمير ولسم الكسندر ووفد 
من االسرة امللكية وكبار املسؤولني 
في الديوان امللكي. وتعد هذه الزيارة 
األولــــى من نوعها مللكة هولندا الى 
ســــلطنة عمان، وكانت تأجلت من 
االسبوع املاضي بسبب االحداث التي 

تشهدها املنطقة.

نائب رئيس الوزراء العماني فهد بن محمود في استقبال ملكة هولندا بياتريس   )أ.ف.پ(


