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ناصر الصباح يستقبل اليوم
 املهنئني بسالمة عودته

يتشرف النائب األول لرئيس مجلس 
الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح 
األحمد، باستقبال املهنئني له بسالمة العودة 

اليوم األحد بــدءاً من الساعة 5:30 ولغاية 
الساعة 8:30 مساًء بنادي ضباط اجليش 
على شـــارع اخلليج الــعــربــي وذلـــك حتى 

يتسنى له شكرهم على كرمي ما غمروه به 
ــؤال طــوال فترة  ــوات وإطمئنان وس من دع

عالجه.

الشيخ عزام الصباح ورئيس مجلس إدارة شركة اخلطوط اجلوية الكويتية يوسف اجلاسم

عزام الصباح: مشاركة اخلطوط 
الكويتية في معرض البحرين الدولي 

للطيران فرصة لتبادل اخلبرات

أكد عميد السلك الدبلوماسي سفير الكويت لدى 
مملكة البحرين الشيخ عــزام الصباح أمــس السبت 
حرص شركة اخلطوط اجلوية الكويتية على املشاركة 
في معرض البحرين الــدولــي للطيران 2018 الذي 

تستضيفة اململكة مبشاركة دولية واسعة.
وقــال الشيخ عــزام في تصريح لـ )كونا( إن هذه 
املشاركة تعتبر فرصة لتبادل اخلبرات واالستفادة 
من جتارب املشاركني في مجال الطيران واالطالع على 

أحدث التطورات والتقنيات في صناعة الطيران.
وهنأ القيادة السياسية مبملكة البحرين مبناسبة 

جنــاح النسخة اخلامسة ملعرض البحرين الدولي 
للطيران 2018 معربا عــن شكره وتقديره ململكة 
البحرين حكومة وشعبا على استضافة املعرض 
حتت رعاية العاهل البحريني امللك حمد بن عيسى 
واستقطاب كبرى الشركات العاملية في مجال الطيران.
وشهد املعرض مشاركة اخلطوط اجلوية الكويتية 
بإحدى طائراتها اجلديدة من طراز )بوينغ 777 - 300 
اي آر( حيث مت عرض كل ما هو جديد على متنها من 
خدمات حديثة وما تتميز به من نظام ترفيهي وسعة 

مقاعد.

أكد أنها أصبحت منوذجًا يحتذى به في العالقات الدولية

احلربي: الكويت وعمان حريصتان على تفعيل التعاون في مختلف املجاالت 
حتتفل سلطنة عمان الــيــوم األحــد 
بالذكرى ال48 للعيد الوطني وسط 
اجنــازات على كافة االصعدة احمللية 

واالقليمية والدولية.
ووجــه سفير الكويت لــدى سلطنة 
عمان سليمان احلربي بهذه املناسبة 
أمس السبت التهنئة للسلطان قابوس 
ــن سعيد ســلــطــان عــمــان والشعب  ب

العماني.
وقال احلربي في تصريح لـ )كونا( 
إن »السلطنة حتتفل في عيدها الوطني 
ال48 باملنجزات العديدة والكبيرة التي 
حققتها في كل املجاالت والتي قادها 
السلطان قابوس بن سعيد بكل اقتدار 
وحكمة وعزمية وارادة جعلت من عمان 

دولة عصرية في شتى املجاالت«.
وأضــــاف أن الــعــالقــات الكويتية 
- العمانية املوغلة فــي الــقــدم تسير 
ــار  ــي إط بــخــطــوات ثــابــتــة وداعــمــة ف
منظومتها اإلقليمية في مجلس التعاون 
لــدول اخلليج العربية حيث حترص 
القيادتان احلكيمتان على دفعهما الى 

فضاءات تكاملية.
وشدد على أن العالقات بني البلدين 
العالقات الدولية التي تعمقت بدعم أصــبــحــت منـــوذجـــا يــحــتــذى بـــه في 

ــة مــن صــاحــب السمو الشيخ  ــاي ورع
صباح األحمد وأخيه جاللة السلطان 

قابوس بن سعيد.
وأكــد حــرص الكويت وعــمــان على 
حتقيق هذه الرغبة للقيادتني من خالل 
تفعيل التعاون في مختلف املجاالت 
والتقارب مبا يخدم املصلحة الدائمة 

بينهما.
ــاون االســتــثــمــاري  ــع ــت وذكـــر أن ال
املشترك بني سلطنة عمان والكويت 
واملتمثل مبشروع »الدقم« ما هو اال رافد 
مهم في ترسيخ تلك العالقة التاريخية 
العميقة بني البلدين الشقيقني لنقلها 
الى مجاالت رحبة من التعاون املشترك.
وتــابــع أن »املــشــروع االستثماري 
مبنطقة الدقم الذي يشمل بناء مصفاة 
وخــطــوط نقل بــتــرول بــاإلضــافــة إلى 
مجمع بتروكيماويات يعد استثمارا 

كبيرا وضخما في املنطقة«.
وأشــار إلى انعقاد امللتقى التجاري 
الكويتي العماني في أكتوبر املاضي 
بني غرفتي جتــارة وصناعة البلدين 
والــذي يعكس حرص قيادتي البلدين 
على ضرورة دفع التكامل االقتصادي 
والتجاري بقطاعيه احلكومي واخلاص 

لتحريك الــدورة االقتصادية وتسريع 
عجلة التعاون والتنسيق وصوال إلى 

رفع معدالت التبادل التجاري العام.
ــاون  ــع ــت ولـــفـــت إلــــى أن فــــرص ال
والشراكة بني البلدين كانت وستبقى 
ــل حـــرص واهــتــمــام  ــح مــفــتــوحــة وم
وتــرحــاب بالغني حيث إن التنسيق 
الثنائي بــني البلدين قائم مــن خالل 
اللجان املشتركة التي تعقد بني البلدين 
على جميع مستوياتها إضــافــة إلى 
الزيارات الثنائية املشتركة في كل من 

القطاعني العام واخلاص.
وأشار إلى أن سلطنة عمان والكويت 
تسعيان دائما الــى رأب الصدع الذي 
تتعرض له املنطقة من حني الــى اخر 
باحلوار الهادئ وإيجاد السبل الكفيلة 
ــــان باملنطقة  ـــن واالم ــي يــســود االم ك

باعتبارها »القلب النابض للعالم«.
وعبر احلربي عن ثقته بأن الشعب 
العماني ومــا عــرف عنه عبر التاريخ 
بانه شعب ال »يهاب الصعاب« سيمكنه 
ــه الــتــي تنصب في  ــداف مــن حتقيق اه
مجملها على رفعة شأن بلده في كافة 
األصعدة حيث تشهد له احملافل الدولية 

املختلفة بذلك.

الكويت تبدي استعدادها لتوفير دعم 
لوجيستي لضمان مشاركة األطراف 

اليمنية مبشاورات ستوكهولم
أبدت الكويت استعدادها لتوفير دعم لوجيستي 
لضمان مــشــاركــة األطــــراف اليمنية فــي جولة 
مشاورات من املنتظر اقامتها في ستوكهولم مؤكدة 
دعمها للجهود التي يبذلها املبعوث اخلاص لألمني 
العام لألمم املتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث في 
هذا الشأن. جاء ذلك خالل كلمة الكويت في جلسة 
ملجلس األمــن حــول اليمن اجلمعة ألقاها مندوب 
الكويت الدائم لدى األمم املتحدة السفير منصور 
العتيبي. وأكد العتيبي إميان الكويت بأنه ال حل 
لألزمة في اليمن إال احلل السياسي معربا عن دعم 
العملية السياسية الكفيلة بإنهاء معاناة الشعب 
اليمني مع أهمية ارتكاز اجلهود الرامية إلنهاء 
األزمــة على املرجعيات السياسية الثالث وهي 
املبادرة اخلليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات 

احلوار الوطني وقرارات مجلس االمن ذات الصلة.
وأشار الى أهمية االلتزام بقرار مجلس االمن رقم 
2216 مبا يضمن سيادة اليمن واستقالله ووحدة 

أراضيه وعدم التدخل في شؤونه الداخلية.
ورحــــب الــعــتــيــبــي بــإعــالن عــــودة استئناف 
املــشــاورات السياسية في ستوكهولم معربا عن 
شكره للسويد على استعدادها الستضافة هذه 
املشاورات.واعرب عن االمل في ان تلتزم األطراف 
ــاورات  ــش اليمنية بحضور هــذه اجلــولــة مــن امل
واالنخراط فيها بحسن نية ودون شروط مسبقة 
وبصورة تبدد مشاعر القلق من تكرار سيناريو 
جولة مشاورات جنيف في شهر سبتمبر املاضي 
والتي شهدت دعما مطلقا من مجلس االمن واملجتمع 
الدولي وباألخص دول حتالف دعم الشرعية في 

اليمن.
وأضاف العتيبي ان دول حتالف دعم الشرعية 
عمدت الى وقف عملياتها العسكرية آنذاك وقدمت 
جميع التسهيالت الضامنة ملشاركة ميسرة ودون 
أي عوائق لوفد جماعة احلوثي »اال أنــه لألسف 

تخلف وفد جماعة احلوثي عن املشاركة فيها«.
وأشار إلى أن عدم مشاركة وفد جماعة احلوثي 
ترتب عليه توابع سلبية األثــر على مسار االزمة 
معمقة بذلك آثارها الكارثية على مختلف األصعدة 

اإلنسانية واالقتصادية والسياسية في اليمن.
وذكر العتيبي أن اإلعــالن عن جولة املشاورات 
املزمع عقدها في ستوكهولم أتى نتيجة حرص دول 
حتالف دعم الشرعية في اليمن على دعم العملية 
السياسية في سبيل ضمان أمن واستقرار ووحدة 
ــك على الــرغــم مــن التحديات  وســيــادة اليمن وذل
األمنية الكبيرة التي تعرض لها عــدد مــن دول 

التحالف من قبل جماعة احلوثي.
وأفاد بأن ذلك متثل في تهديد امن وسالمة دولة 
االمارات العربية املتحدة واستهداف أراضي اململكة 
العربية السعودية ب 206 صواريخ باليستية 
وأكثر من 68 ألف مقذوف متفجر ما أدى إلى مقتل 

112 مدنيا وإصابة مئات آخرين.
وفيما يتعلق باألحداث العسكرية األخيرة في 
مدينة احلديدة استذكر العتيبي القرار 2216 الذي 
نص على ضرورة انسحاب احلوثيني من املدن التي 
استولوا عليها وعدم القيام بأي اعمال تندرج ضمن 

نطاق سلطة احلكومة الشرعية.
وأعرب عن األمل في ذات الوقت أن تسفر جولة 
املــشــاورات القادمة في التوصل إلى حل سياسي 
مرتكز على املرجعيات الثالث املتفق عليها ومبا 
يكفل وقف هذه األزمة ويعيد اليمن مجددا إلى سابق 

عهده كدولة مستقرة تنعم باألمن والسالم.
ـــاع  ــن بــالــغ الــقــلــق حــيــال األوض ـــرب ع كــمــا أع
اإلنسانية في اليمن التي تنذر بقرب وقــوع خطر 
انعدام االمــن الغذائي وقابلية وقــوع أكثر من 14 
مليون نسمة في دائرة ذلك اخلطر احمليق بالشعب 

اليمني.
وبني العتيبي أن ذلك يأتي نتيجة لعدم تنفيذ 
قرارات مجلس األمن ذات الصلة واستمرار النزاع 
ــرب تعثرت معه  املسلح الـــذي خلق اقــتــصــاد ح
عمليات دفع املرتبات للمواطنني وتراجعت خالله 
القوة الشرائية للعملة الوطنية نتيجة االنهيار غير 
املسبوق لسعر صرف الريال اليمني أمام العمالت 

األجنبية.
وأضاف أن املجتمع الدولي بات أمام مسؤولية 
كبيرة لتقدمي املساعدة املطلوبة للحكومة اليمنية 
لضمان جناح سياستها الهادفة لوقف نزيف العملة 
الوطنية ولدفع الرواتب للمواطنني في جميع أرجاء 

اليمن.
وأشــاد العتيبي في هــذا الصدد بالدور الكبير 
واملتواصل الذي قامت به اململكة العربية السعودية 
وعلى فترات متعددة بضخ الودائع املالية في البنك 
املركزي اليمني حيث بلغ إجمالي ما أودعته حوالي 

2ر3 مليار دوالر.
كما أشاد بقيام الرياض مع حكومة دولة اإلمارات 
العربية املتحدة بتقدمي مبلغ 75 مليون دوالر كدعم 
لرواتب أكثر من 135 ألف معلم في مختلف مناطق 
اليمن وبالتنسيق مع األمم املتحدة ومنظمة األمم 

املتحدة للطفولة )يونيسف(.
وأوضح العتيبي ان تلك املساعدات االقتصادية 
ساهمت في حدوث حتسن ملحوظ في سعر صرف 
الريال اليمني امام العمالت األجنبية.وأشار الى انه 
على الرغم من الدور البناء الذي تقوم به احلكومة 
ــرت االستجابة  اليمنية فــي هــذا الــصــدد فانها آث
للمناشدات التي أطلقها مكتب تنسيق املساعدات 
اإلنسانية وعملت على تعليق غير محدد للقرار )75 
/ 2018( تفهما منها للمخاوف من وجود عوائق 
قد تترتب على مسار الواردات إضافة للتأكيد على 

تعاونها املستمر مع وكاالت وأجهزة األمم املتحدة.
ــه املعاناة  وأشـــار العتيبي الــى استمرار أوج
اإلنسانية التي تواجه الشعب اليمني رغم كل ما 
بذله املجتمع الدولي من تقدمي الدعم املالي والعيني 
الكبير والذي كان آخره مؤمتر املانحني لليمن الذي 

عقد في جنيف أبريل املاضي.
وأوضح أن الكويت تبرعت خالل ذلك املؤمتر ب 
250 مليون دوالر لوكاالت األمم املتحدة واملنظمات 
العاملة في امليدان إضافة للدور املرن واملتعاون 
للقيادة املشتركة لدول حتالف دعم الشرعية في 

تيسير مسار املساعدات اإلنسانية.
وأضــاف العتيبي ان ذلك جاء من خالل منحها 
أكثر من 67 ألف تصريح لدخول هذه املساعدات 
إلــى جميع املناطق اليمنية ما يوضح للمجتمع 
الدولي أن السبب وراء استمرار املعاناة اإلنسانية 
يكمن في تواصل عمليات العرقلة املتعمدة ملسارات 
املساعدات اإلنسانية سواء من خالل عمليات املنع 

واالحتجاز والسلب لهذه املساعدات.
ورحب العتيبي بعزم األمني العام لألمم املتحدة 
أنطونيو غوتيريس عقد مــؤمتــر لــدعــم الوضع 
اإلنساني في اليمن خــالل شهر فبراير من العام 

املقبل مشيرا الى تطلع الكويت للمشاركة فيه.

السفير سليمان احلربي

فريق الغوص يرفع شباك صيد مهملة عند مدخل ميناء الشويخ

متكن فريق الغوص التابع للمبرة 
التطوعية البيئية من رفع شباك صيد 
مهملة حتــوي مئات األســمــاك النافقة 
واحلية زنتها طنان عثر عليها عند مدخل 
ميناء الشويخ بعمق تسعة أمتار وتبعد 
أمتارا قليلة عن محطة الشويخ لتقطير 
املياه وتوليد الكهرباء وذلك بالتعاون 

مع مؤسسة املوانئ الكويتية.
ــال رئيس الفريق وليد الفاضل  وق
لـ )كونا( أمــس  إن هــذه الشباك كانت 
تقع في املمر املالحي املــؤدي إلى ميناء 
الشويخ مما يسبب خطورة مالحية على 
السفن والــقــوارب فضال عن خطورتها 
على محطة الكهرباء واملاء خصوصا أنها 

كانت بكثافة عالية.
وأضـــاف الفاضل أن الشباك كانت 
حتوي كائنات بحرية وأسماكا كثيرة 
نافقة وأخرى حية وتعد سببا في تلوث 
البيئة البحرية مؤكدا أن الفريق يبذل 
قصارى جهده للحد من الظواهر السلبية 

واملؤثرة على سالمة بيئتنا البحرية.

وأعرب عن األمل في تشديد العقوبات 
ــن يــتــجــاوزون  ــذي عــلــى الــصــيــاديــن ال
الــقــوانــني البحرية اخلــاصــة بالصيد 
ــذه الــتــعــديــات فــي بحر  حتى تــوقــف ه
الكويت مع السعي إلــى احملافظة على 
احلياة البحرية ألنها جزء من املنظومة 

الطبيعية.

فريق الغوص يرفع شباك صيد مهملة عند مدخل ميناء الشويخ

دعا إلى وقف تلك املمارسات الالإنسانية 

العتيبي: الكويت جتدد دعمها للعملية السياسية في جنوب السودان
جــــددت الــكــويــت دعــمــهــا للعملية 
السياسية في جنوب السودان مبراحلها 
كــافــة مــرحــبــة بــانــخــفــاض العمليات 

القتالية في الدولة.
جــاء ذلــك خــالل الكلمة التي ألقاها 
مندوب الكويت الدائم لدى األمم املتحدة 
السفير منصور العتيبي فــي جلسة 
ــول جــنــوب الــســودان  ملجلس األمـــن ح
اجلمعة أكــد خاللها أن التوقيع على 
االتفاق املنشط حلل النزاع في جنوب 
السودان كان مبثابة الصفحة اجلديدة 

في تاريخ البلد.
وأعرب العتيبي في الوقت نفسه عن 
القلق إزاء استمرار بعض العناصر في 
خروجها عن ركب السالم مهددة بذلك 
أمــن وســالمــة شعب جنوب الــســودان 
الذي يتطلع للسالم واملصاحلة والعدالة 

والتنمية.
وقال إنه »كان للحرب دروس فمنها 
ــرأة هي من أولــى ضحاياها وفي  أن امل
مقدمة الداعني للسالم فدورها في جميع 
مراحل التفاوض واالنتقال وحتقيق 
السالم املستدام أمر مهم وحيوي فيجب 
ــرب وإغــفــال السالم  أال تعاني نــار احل

لدورها«.
وأكد العتيبي أن املرأة تستحق املزيد 
مــن املشاركة فــي عملية صنع القرار 

في جنوب السودان متطلعا الستكمال 
االجــراءات القانونية نحو إنشاء وعمل 
احملكمة املختلطة في جنوب السودان 
تطبيقا التــفــاق الــســالم ليعم العدل 
ولينعم الشعب نساء ورجــاال وأطفاال 

بالعدالة.
وأشار الى انه ال تزال هناك أمور تعكر 
صفو الــســالم كمدى قابلية الالجئني 
والنازحني للعودة والذي يقارب عددهم 
5ر4 مليون شخص وحرمان ما يقارب 

70 في املئة من األطفال من االلتحاق 
باملدارس وارتفاع تكلفة احلصول على 

القوت اليومي.
ــرص جناح  وأضـــاف العتيبي أن ف
الــســالم فــي جــنــوب الــســودان رهينة 
معاجلة تلك التحديات اإلنسانية مشيرا 
الى ان أي خطوة ال تأخذ في احلسبان 
إشراك املرأة أو تعليم األطفال أو القضاء 

على اجلوع ستواجه أصعب العقبات.
وبني أن معاجلة التحديات واالنخراط 
اجلــدي نحو التصدي لها سيجني من 
خاللهما جنوب الــســودان ثمار األمــن 
واالستقرار. واستذكر العتيبي األمر 
الرئاسي الصادر في نوفمبر من العام 
املاضي بإلغاء الرسوم على العاملني في 
املجال اإلنساني مشجعا حكومة جنوب 

السودان على االستمرار في تنفيذه.
ودعــا األطـــراف التي ال تــزال تعرقل 
العمل اإلنساني ووصول املساعدات إلى 
وقف تلك املمارسات الالإنسانية والتي 

يدفع ثمنها احملتاجون األبرياء.
ــر الــعــتــيــبــي حــكــومــة جنوب  ــك وش
السودان على تعاونها مع الوفد األممي 
اإلفريقي املشترك مشجعا إياها على 
مــواصــلــة الــتــعــاون مــع األمم املتحدة 
واالحتاد االفريقي ملا فيه مصلحة جنوب 

السودان وشعبه.

السفير منصور العتيبي

جانب من رفع شباك الصيد

وصل من دولة آسيوية 

4500 حبة ترامادول في عبوات أدوية »اجلمارك« تضبط وافدًا عربيًا بـ 
 مت ضبط وافد عربي تعمد احلضور 
ــاً مــن دولـــة آسيوية  ــادم إلــى املــطــار ق
ــد عـــن 4500 من  ــزي ــه مـــا ي ــوزت ــح وب

الترمادول »كبسوالت وحبوب«.
وحول تفاصيل الضبطية قال عضو 
جلنة االعــالم اجلمركي نــواف املطر إن 
أجهزة التفتيش وخــالل وجــود حقائب 

على السير رصـــدت عــدة عــبــوات من 
األادويـــة داخــل أمتعة مسافر قــادم من 
ــة آسيوية وعلى الفور مت إخطار  دول
رجـــال جــمــارك املــطــار »T1« حيث مت 
حتديد هوية صاحب األمتعة وتبني أنه 
وافد عربي ليتم اصطحابه إلى التفتيش 
اليدوي وتبني قيامه بتهريب كمية كبيرة 

من حبوب وكبسوالت الترمادول.
وأضــاف املطر مت حصر املضبوطات 
وتبني أنها تبلغ 4500 مشيراً إلــى أن 
املهرب مت التحفظ عليه والتواصل مع 
اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات لتسلم 
املتهم واملــضــبــوطــات إلتــخــاذ مــا يلزم 
من إجــراءات قانونية متعلقة بتهريب 

مؤثرات عقلية محظورة. 
وثــمــن املــطــر يقظة رجـــال جــمــارك 
املطار حلماية البالد واملجتمع من كافة 

املمنوعات.
 وأشـــرف على الضبطية ومتابعة 
حصر املضبوطات مساعد مراقب جمارك 

املطار الدولي فيصل الغريب.

الشيخ ناصر صباح األحمد


