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األحد..  بدء العمل في »إقامة الفروانية« بالرقعي
ذكرت اإلدارة العامة للعالقات واإلعالم األمني 
بوزارة الداخلية أنه سوف يبدأ العمل في املبنى 
اجلديد بإدارة شؤون إقامة الفروانية الكائن في 
منطقة الرقعي بجانب مبنى الهيئة العامة للقوى 

العاملة بشكل رسمي يوم األحد املقبل.
وأشارت إلى أن هذا املبنى اخلدمي روعي فيه 
تقدمي اخل��دم��ات وف��ق أح��دث األنظمة املعمول 
بها مع م��راع��اة راح��ة املراجعني من املواطنني 

واملقيمني.
وي��أت��ي ذل��ك ضمن ج��ه��ود وزارة الداخلية 
بالتسهيل على املواطنني واملقيمني وتطوير 

اخلدمات املقدمة من املؤسسة األمنية خلدمتهم.
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تسلم الشيخ صباح اخلالد نائب رئيس 
مجلس ال��وزراء وزي��ر اخلارجية الكويتي 
نسخة من أوراق اعتماد إيجور هايدوشيك 
السفير اجل��دي��د جل��م��ه��وري��ة سلوفاكيا 
الصديقة ل��دى دول��ة الكويت وذل��ك خالل 
اللقاء الذي مت صباح أمس اخلميس مكتبه 

بديوان عام وزارة اخلارجية.
وق��ال بيان صحفي ل���)اخل��ارج��ي��ة( إن 
الشيخ صباح اخلالد أعرب خالل اللقاء عن 
أطيب متنياته للسفير اجلديد بأن يحظى 
بكل التوفيق والنجاح في مهام عمله لدى 

دول��ة الكويت وللعالقات الثنائية التي 
تربط البلدين الصديقني املزيد من النمو 

واالزدهار.
وحضر اللقاء نائب وزي��ر اخلارجية 
السفير خ��ال��د اجل��ارال��ل��ه ومساعد وزي��ر 
اخل��ارج��ي��ة ل��ش��ؤون مكتب ن��ائ��ب رئيس 
مجلس ال���وزراء وزي��ر اخلارجية السفير 
الشيخ الدكتور أحمد ناصر احملمد ومساعد 
وزي��ر اخلارجية لشؤون املراسم السفير 
ضاري العجران وعدد من مسؤولي وزارة 

اخلارجية.

وزير اخلارجية يتسلم نسخة 
من أوراق اعتماد سفير سلوفاكيا

مرزوق الغامن يستقبل السفير عبدالعزيز البشر

الشيخ صباح اخلالد يتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير اجلديد لسلوفاكيا

الغامن يستقبل سفير الكويت لدى 
نيجيريا ورئيس حترير جريدة السياسة 

استقبل رئيس مجلس األم��ة م���رزوق علي 
الغامن في مكتبه أمس اخلميس سفير الكويت 
لدى جمهورية نيجيريا االحتادية عبدالعزيز 
البشر وذل���ك مبناسبة تسلمه م��ه��ام منصبه 

اجلديد.
كما استقبل رئيس مجلس األم��ة الكويتي 
م��رزوق الغامن في مكتبه أم��س رئيس حترير 

جريدة السياسة الكويتية أحمد اجلارالله.

خالد اجلار الله خالل لقائه سفيرة فرنسا ماري ماسدوبوي

اجلار الله يبحث مع سفيرة فرنسا 
تطورات األوضاع إقليميًا ودوليًا

اجتمع نائب وزي��ر اخلارجية الكويتي خالد 
اجل��ارال��ل��ه أم��س اخلميس م��ع سفيرة جمهورية 
فرنسا لدى دول��ة الكويت م��اري ماسدوبوي ومت 
خالل اللقاء بحث عدد من أوجه العالقات الثنائية 

بني البلدين إضافة إل��ى ت��ط��ورات األوض���اع على 
الساحتني اإلقليمية والدولية. وحضر اللقاء مساعد 
وزير اخلارجية لشؤون مكتب نائب الوزير السفير 

أيهم العمر.

منح رئيس دولة فلسطني محمود عباس 
م��ن��دوب دول��ة الكويت ال��دائ��م ل��دى األمم 
املتحدة السفير منصور عياد العتيبي 
جنمة ال��ق��دس م��ن وس��ام ال��ق��دس تقديرا 
ل���دوره املتميز وج��ه��وده الدبلوماسية 
الصادقة لنصرة القضايا العربية وفي 

مقدمتها القضية الفلسطينية.
وق��ال السفير العتيبي في تصريح ل� 
)كونا( بعد منحه هذا الوسام مساء امس 
األول في مقر اقامة الرئيس الفلسطيني في 
نيويورك انه تشرف بلقاء الرئيس محمود 
عباس ونقل له حتيات صاحب السمو أمير 

البالد الشيخ صباح األحمد .
وأع��رب عن اعتزازه وتقديره وشكره 

للرئيس عباس على منحه ه��ذا التكرمي 
ال���ذي ه��و ت��ك��رمي للكويت وسياستها 
اخلارجية التي ال حتيد عن نصرة قضايا 

األمة العربية.
وأك���د السفير العتيبي أن القضية 
الفلسطينية ه��ي قضية ال��ع��رب األول��ى 
وأن موقف دولة الكويت قيادة وحكومة 
وشعبا ثابت ومبدئي وتاريخي في الدفاع 

عن القضية الفلسطينية.
وش��دد على االس��ت��م��رار ف��ي تقدمي كل 
ال��دع��م وال���وق���وف ال���ى ج��ان��ب الشعب 
الفلسطيني الشقيق حلني حصوله على 
كافة حقوقه السياسية املشروعة التي 
كفلتها ق����رارات مجلس األم���ن وميثاق 

األمم املتحدة وال��ت��وص��ل إل��ى ح��ل ع��ادل 
وسالم دائم وشامل يؤدي الى قيام الدولة 
الفلسطينية املستقلة وعاصمتها القدس 

الشرقية.
وأش�����اد ال��ع��ت��ي��ب��ي ف���ي ذات ال��ص��دد 
بالتنسيق العالي بني وفدي دولة الكويت 

ودولة فلسطني في األمم املتحدة.
وقام العتيبي بتقدمي التهنئة حلكومة 
وش��ع��ب ف��ل��س��ط��ني ع��ل��ى ت��ول��ي رئ��اس��ة 
مجموعة ال 77 + ال��ص��ني ل��ع��ام 2019 
والتي تعتبر أكبر جتمع دولي معربا عن 
استعداد دولة الكويت ملساندة األشقاء في 

فلسطني خالل هذه الرئاسة املهمة.
من جانبه قال مندوب فلسطني لدى األمم 

املتحدة السفير رياض منصور أن مواقف 
دول��ة الكويت جتاه القضية الفلسطينية 
م��واق��ف ثابتة وواض��ح��ة »وم��ررن��ا في 
العام املاضي بظروف في غاية التعقيد 

والصعوبة وخاصة في مجلس األمن«.
وأش��اد بالدور االستثنائي ال��ذي لعبه 
السفير منصور العتيبي في الدفاع عن 
القضية الفلسطينية وال��ت��ص��دي لكل 
الهجمات التي قام بها البعض ضد القضية 
الفلسطينية في الفترة التي مثلت فيها 

دولة الكويت املجموعة العربية.
وأض����اف أن ه���ذا األداء أع��ط��ى بعدا 
استثنائيا لدولة الكويت خالل عضويتها 

في مجلس األمن.

تقديرًا جلهوده الدبلوماسية املميزة

الرئيس الفلسطيني مينح السفير منصور العتيبي »جنمة القدس« 

جانب من احلفل الرئيس الفلسطيني محمود عباس مينح السفير منصور العتيبي جنمة القدس 

السعيدي يقدم أوراق اعتماده سفيرًا فوق العادة 
ومفوضًا لدى إسبانيا

قدم سفير الكويت لدى إسبانيا عيادة 
السعيدي أوراق اعتماده سفيرا فوق العادة 
ومفوضا ل��دى إسبانيا للملك االسباني 
العاهل فيليبي السادس في القصر امللكي 
)الزارزوي�����ال( ف��ي العاصمة م��دري��د أول 

أمس.
وق��ال السفير السعيدي ف��ي تصريح 
ل� )كونا( انه نقل حتيات صاحب السمو 
أمير البالد الشيخ صباح األحمد وسمو 
ولي العهد األمني الشيخ نواف األحمد مللك 
إسبانيا ومتنياتهما للشعب االسباني 

بالتقدم واالزدهار.
وأض��اف أن امللك فيليبي حمله ب��دوره 
التحيات لصاحب السمو أم��ي��ر البالد 
وللشعب الكويتي الصديق متمنيا لدولة 
الكويت مزيدا من التقدم واالزدهار في ظل 

قيادتها احلكيمة.
وشدد امللك فيليبي على عمق العالقات 
الثنائية وتطلعه الى االرتقاء بها في كافة 
املجاالت كما ثمن جهود صاحب السمو امير 
البالد وحكمته املتمثلة في تقوية دعائم 
االستقرار واألمن في املنطقة فضال عن دور 
دولة الكويت الفعال خالل عضويتها غير 

الدائمة في مجلس األمن.
ي��ذك��ر أن السفير السعيدي ك��ان قدم 
نسخة من أوراق اعتماده الى مديرة إدارة 
امل��راس��م ب����وزارة اخل��ارج��ي��ة االسبانية 
السفيرة ك��اري��داد باتايا خونكو في 24 
سبتمبر امل��اض��ي س��ف��ي��را ف���وق ال��ع��ادة 
ومفوضا لدى مملكة اسبانيا في اجتماع 
ثنائي تطرقا فيه إلى حسن سير العالقات 
الثنائية وسبل تعزيزها في شتى املجاالت.

أشاد رئيس مجلس احلكم االحتادي 
السويسري أولي ماورر أمس اخلميس 
بسياسة الكويت اخلارجية في التعامل 
مع قضايا املنطقة السيما في املرحلة 
الراهنة. جاء ذلك في لقاء م��اورر مع 
سفير الكويت لدى االحتاد السويسري 
السفير بدر التنيب في اطار االستقبال 
السنوي ال���ذي تنظمه املستشارية 
السويسرية للسفراء املعتمدين لدى 

االحتاد بالعاصمة برن.
وأع��رب م��اورر عن امله في تطوير 
ال��ع��الق��ات ال��ث��ن��ائ��ي��ة ب��ني سويسرا 

وال��ك��وي��ت وذل����ك ل��وج��ود ع���دد من 
القواسم املشتركة مثل احلياد ودولة 
املؤسسات والقيم الدستورية واألداء 

البرملاني.
من جانبه ق��ال السفير التنيب في 
تصريح ل� )كونا( إن اللقاء مع الرئيس 
السويسري ت��ن��اول ايضا العالقات 
الثنائية الكويتية السويسرية على 
الصعيدين السياسي واالقتصادي 
وتبادل وجهات النظر في القضايا ذات 
االهتمام املشترك وسبل دعم االستقرار 

في املنطقة.
وأك��د عمق ومتانة العالقات التي 
جتمع الكويت بسويسرا في مختلف 

املجاالت ما يعكس االهتمام املتبادل 
بتعزيزها لتشمل مختلف املجاالت.

الرئيس السويسري يشيد 
بسياسة الكويت في التعامل 

مع ملفات املنطقة

السفير بدر التنيب مع الرئيس السويسري أولي ماورر

أحوال جوية متقلبة عاشتها البالد أمس

»املوانئ« أوقفت املالحة البحرية مؤقتًا بسبب تقلبات األحوال اجلوية 

»الطيران املدني«: حركة املالحة 
اجلوية طبيعية في مطار الكويت 

أك��دت اإلدارة العامة للطيران املدني الكويتية 
أمس أن حركة املالحة اجلوية في مطار الكويت 
الدولي تسير بشكلها الطبيعي على الرغم من حالة 

الغبار التي تتعرض لها البالد حاليا.
وقال مدير إدارة املالحة اجلوية في )الطيران 
املدني( املهندس عماد السنعوسي ل� )كونا( إن 
حركة الطائرات حاليا مستمرة وتسير بشكلها 
املعتاد وإن مستوى ال��رؤي��ة احل��ال��ي ف��ي مطار 
الكويت ضمن املستويات املسموح بها في حركة 

اإلقالع والهبوط.
من جانبها فقد أعلنت مؤسسة املوانئ الكويتية 
أم��س توقف حركة امل��الح��ة البحرية ف��ي موانئ 

الشويخ والدوحة والشعيبة مؤقتا بسبب تقلبات 
األح����وال اجل��وي��ة.وق��ال��ت امل��ؤس��س��ة ف��ي ب��ي��ان ل� 
)كونا( إن عمليات دخ��ول السفن وخروجها في 
املوانئ الثالثة توقفت  عند الساعة الثامنة صباحا 
بناء على اإلف��ادات امليدانية من مديري العمليات 

البحرية.
وكانت إدارة األرص��اد اجلوية الكويتية أعلنت 
على موقعها اإللكتروني أن البالد تتأثر بنشاط في 
الرياح الشمالية الغربية تزيد سرعتها على 70 
كيلومترا في الساعة تصل إلى حد العاصفة مثيرة 
للغبار تقل معها الرؤية األفقية ألقل من 1000 متر 

وارتفاع املوج ألكثر من سبع أقدام.
عيادة السعيدي يقدم أوراق اعتماده للملك اإلسباني العاهل فيليبي السادس


