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استئناف  املالحة البحرية في املوانئ بعد حتسن الطقس
أعلنت مؤسسة املوانئ الكويتية مساء أمس األول 
استئناف حركة املالحة البحرية في املوانئ الثالثة 
بعد توقفها مؤقتا بسبب تقلبات األح��وال اجلوية 

وذلك بعد حتسن حالة الطقس في البالد.

وقالت املؤسسة في بيان ل� )كونا( إن استئناف 
العمل في ميناءي الشويخ والدوحة مت عند الساعة 
ال00ر7 من مساء اجلمعة ثم ميناء الشعيبة عند 
الساعة ال30ر7 وذلك بناء على اإلفادات امليدانية 

من مديري العمليات البحرية.
وكانت املؤسسة أعلنت في يوم اجلمعة توقف 
حركة املالحة البحرية في موانئ الشويخ والشعيبة 

والدوحة بسبب تقلبات األحوال اجلوية.
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كرم نادي روما اإليطالي لكرة القدم سفير 
الكويت بروما الشيخ علي اخلالد مبنحه 
لقب »فارس نادي روما« تقديرا جلهوده في 
مجال الرياضة ودورها في اذابة احلواجز 

والتقريب بني عشاقها وشعوب العالم.
وج���رى ت��ك��رمي سفير ال��ك��وي��ت وعميد 
س��ف��راء اخلليج ف��ي العاصمة اإليطالية 
خالل حفل )احتاد مشجعي روما( السنوي 
ب��ح��ض��ور ك��ب��ار الشخصيات م��ن عشاق 
الرياضة وكرة القدم واملتعاطفني ومشجعي 
ن���ادي )روم����ا( يتصدرهم رئ��ي��س وزراء 
ايطاليا األسبق والزعيم السياسي املخضرم 

ماسيمو داليما.

وق��ال��ت اللجنة املعنية ب��اجل��ائ��زة إن 
ضم السفير اخلالد لقائمة )فرسان روما( 
يأتي عرفانا بجهوده في مجال خدمة قيم 
الرياضة األكثر شعبية في العالم وتعبيرا 
عن مشاعر مشجعي روم��ا ال���ودودة جتاه 

عشاق الكرة الكويتيني.
وثمن احتاد مشجعي روما دور السفير 
اخل��ال��د ف��ي ت��ع��زي��ز وت��ط��وي��ر ال��ع��الق��ات 
الرياضية والتعاون بني األندية واألجهزة 
الرياضية في ايطاليا والكويت واستقباله 
لرئيس ال��ن��ادي جيمس باللوتا وجهازه 

الفني.
وعرضت ادارة النادي ومنظمو االحتفال 

على السفير اخلالد خالل هذه املناسبة خطط 
تطوير فريق روم��ا وامل��ش��روع املعماري 
احلديث ملقر النادي واالستاد اجلديد ضمن 
قرية رياضية متكاملة ف��ي منطقة )ت��ور 
دي فاللى( جنوب العاصمة روما املنتظر 

انشاؤه ليصبح من معالم املدينة احلديثة.
وم��ن جانبه أع��رب السفير اخل��ال��د في 
تصريح ل� )كونا( عن اعتزازه بهذه املبادرة 
معتبرا هذا التكرمي األول من نوعه رسالة 
م��ودة وتقدير للرياضة وعشاق الكرة في 

الكويت.
وق��ال: إن الرياضة وك��رة القدم حتديدا 
ذات ق��درة هائلة وغير م��ح��دودة في عالم 

اليوم على خلق ومد التواصل بني الشعوب 
من أوس��ع األب��واب كما تبث رسالتها روح 
البذل والتسامح ونبذ التعصب بني عشاقها 
والتقريب والتعارف السيما بني الشباب 

براعم املستقبل.
وأشار السفير اخلالد إلى أنه يبحث مع 
إدارة فريق روم��ا ف��رص تعزيز التعاون 
الكروي والرياضي مع الكويت من خالل 
اقامة مبادرات رياضية تركز على العنصر 
البشري وتنظيم مبادرات كروية مشتركة 
تسهم في تعزيز التواصل بني الرياضيني 
وجمهور ال��ك��رة اخلليجي وف��ي الكويت 

وإيطاليا.

نادي روما يكرم سفير الكويت لدى إيطاليا

الشيخ صباح اخلالد لدى مغادرته البالد

جانب من تكرمي السفير الشيخ علي اخلالد

صباح اخلالد ميثل سمو األمير في القمة 
العربية  االقتصادية بلبنان

غادر ممثل صاحب السمو أمير البالد الشيخ 
صباح األحمد نائب رئيس مجلس ال��وزراء 
ووزير اخلارجية الشيخ صباح اخلالد البالد 
ظهر أمس متوجها إلى جمهورية لبنان الشقيقة 
لتمثيل سموه في القمة العربية التنموية 

االقتصادية واالجتماعية.
ويرافق ممثل سموه وفد رسمي يضم كال 

من وزير املالية الدكتور نايف احلجرف ومدير 
عام الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية 
العربية عبدالوهاب ال��ب��در ومساعد وزي��ر 
اخلارجية لشؤون مكتب نائب رئيس مجلس 
ال���وزراء ووزي���ر اخلارجية السفير الشيخ 
الدكتور أحمد ناصر احملمد وع��دد من كبار 

املسؤولني.

جانب من عملية توزيع املساعدات على النازحني العراقيني

قنصلية الكويت في أربيل توزع 
ثمانية أطنان من املواد الغذائية 

على نازحي مخيم »أشتي«

ج��ددت الكويت دعمها للجهود التي 
يبذلها املمثل اخلاص لألمني العام لألمم 
املتحدة ورئيس بعثة املنظمة الدولية 
للدعم في ليبيا غسان سالمة لتيسير 
عملية سياسية ليبية شاملة وفق خطة 

األمم املتحدة.
جاء ذلك في كلمة الكويت في جلسة 
مجلس األم��ن حول ليبيا والتي ألقاها 
مندوبها الدائم لدى األمم املتحدة السفير 

منصور العتيبي.
وحث السفير العتيبي جميع األطراف 
الليبية ع��ل��ى أه��م��ي��ة التحلي ب��روح 
العمل القائم على الرغبة في التسوية 
السياسية السلمية من خالل االنخراط 
بشكل جدي وبناء في الشروط الفنية 
والتشريعية والسياسية واألمنية 
الالزمة الجراء انتخابات شفافة وشاملة 

وسلمية لبناء ليبيا موحدة ومستقرة.
واستذكر كلمات سالمة والتي أكد 
من خاللها أن الوقت حان لطي صفحة 
اخلالفات وأن الدولة الواحدة والعادلة 
هي التي يجب أن حتمل البندقية وتدافع 
ع��ن حقوق اإلن��س��ان وأم��ن واستقرار 

املواطن.
وق��ال السفير العتيبي: شهد العام 
املاضي ب��روز حتديات نوعية خطيرة 
واجهت الشعب الليبي الشقيق وهددت 
من خاللها أمن واستقرار البالد حيث 
ك��ان م��ن أب���رز تلك التحديات ان��دالع 
االع��م��ال العسكرية في منطقة الهالل 
النفطي مرورا باالشتباكات العسكرية 
املؤسفة ف��ي العاصمة طرابلس وما 
خلفته م��ن وق���وع ض��ح��اي��ا ب��ني قتيل 

وجريح.
وأضاف أن العام املاضي شهد أيضا 
سلسلة التفجيرات اإلره��اب��ي��ة التي 
ضربت ع��ددا من املؤسسات احليوية 
الرسمية كاملفوضية العليا لالنتخابات 
وامل��ؤس��س��ة الليبية للنفط وانتهاء 
بالتفجير ال���ذي ض���رب م��ق��ر وزارة 
اخلارجية والذي أعلن ما يسمى تنظيم 
الدولة اإلسالمية )داع��ش( مسؤوليته 

عن ذلك العمل اإلرهابي.
وأش��ار السفير العتيبي الى ان تلك 
التحديات التي عصفت باملشهد األمني 
الليبي كانت نتيجة رئيسية لعدم وجود 
م��ؤس��س��ات أمنية م��وح��دة وخاضعة 
لسلطة الدولة داعيا املجتمع الدولي 
ومجلس األم��ن ال��ى ب��ذل كافة اجلهود 
نحو إي��ج��اد ح��ل دائ��م ملسألة انتشار 
اجل��م��اع��ات املسلحة وذل���ك م��ن خالل 

تقدمي الدعم حلكومة الوفاق الوطني 
لتنفيذ اخلطة األمنية املشتركة لتأمني 

طرابلس الكبرى.
وذك���ر أن اخل��ط��ة تستهدف وض��ع 
الترتيبات األمنية ال��ه��ادف��ة حلماية 
املواطنني واملمتلكات اخلاصة والعامة 
وإرس����اء ال��ن��ظ��ام ال��ع��ام املستند على 
قوات أمن وشرطة نظامية لتحل محل 
التشكيالت املسلحة إضافة لوضع تلك 
اخلطة آليات للتنسيق مع بعثة األمم 

املتحدة للدعم في ليبيا.
وأع���رب السفير العتيبي ع��ن امله 
في ذات الوقت في استجابة وتعاون 
ك��اف��ة االط���راف ف��ي طرابلس م��ع هذه 
اخلطة ومبا ينعكس باإليجاب على أمن 
وسالمة املدنيني واملمتلكات اخلاصة 
والعامة. وبني أنه على الرغم من حجم 
هذه التحديات فإنه من املهم مبكان إبراز 
أوج��ه التقدم احمل��رز في املشهد األمني 
الليبي والتي لعبت خالله بعثة األمم 
املتحدة للدعم دورا بارزا في مطلع هذا 
العام من خالل الزيارة التي قام املمثل 
اخلاص لألمني العام غسان سالمة إلى 

مدينة سبها في اجلنوب الليبي.

وأف��اد العتيبي بأنه ألول مرة منذ 7 
سنوات رغم األوضاع األمنية املضطربة 
مت وض��ع حجر األس���اس ألول مركز 
شرطة منوذجي في العاصمة طرابلس 
لتعزيز قدرات األجهزة األمنية الليبية 
وإدم��اج املمارسات احملترفة في إدارة 
الشرطة املجتمعية وذلك حتت إشراف 

احلكومة الليبية.
وقال: يأتي اجتماعنا هذا بعد انتهاء 
الزخم الدولي املتمثل باالجتماع الدولي 
الذي عقد في باليرمو خالل الفترة من 
12-13 نوفمبر 2018 وال��ذي خلص 
لدعم تنفيذ خطة عمل األمم املتحدة 
م��ن خ���الل امل��ؤمت��ر ال��وط��ن��ي اجل��ام��ع 
امل��ق��رر عقده ف��ي األسابيع األول���ى من 
العام اجل��اري والتحضيرات الالحقة 

لالنتخابات الرئاسية والبرملانية.
وأع��رب السفير العتيبي عن األمل 
في أن يتم ترجمة نتائج ذل��ك املؤمتر 
الوطني بصورة متثل جميع الليبيني 
وتعكس جميع مشاغلهم ح��ول دفع 
العملية السياسية الليبية إلى األمام 
وبصورة تنهي حالة االنقسام السائدة 
واجل��م��ود املستمر واالن��ت��ش��ار املكثف 

للمليشيات املسلحة مب��ا ي��ق��ود إل��ى 
ليبيا موحدة مستقرة خالية من جميع 
العوامل املهددة للسلم واألم��ن ومتثل 

جميع الليبيني.
وج���دد مناشدته ملجلسي ال��ن��واب 
وامل��ج��ل��س األع��ل��ى ل��ل��دول��ة ملواصلة 
جهودهم وذلك لالنتهاء من التعديالت 
احملدودة على االتفاق السياسي الليبي 
إلصالح السلطة التنفيذية وناشد أيضا 
مجلس النواب العمل والتعاون لالنتهاء 
من سن قانون لالستفتاء على الدستور 
يلبي جميع مشاغل الشعب الليبي 
الشقيق. وفي اجلانب االقتصادي رحب 
العتيبي باعتماد املجلس الرئاسي 
خلطة اإلص��الح��ات االقتصادية التي 
ستقود ف��ي ح��ال تنفيذها إل��ى حتقيق 
ت��ط��ل��ع��ات ال��ش��ع��ب ال��ل��ي��ب��ي واحل���د 
م��ن سيطرة املليشيات املسلحة على 

االقتصاد املوازي.
ورح��ب كذلك بالتقدم ال��ذي أجنزته 
بعثة األمم املتحدة للدعم في ليبيا بشأن 
االق��ت��راح القاضي باستعراض حالة 
املصرف املركزي في ليبيا واملعترف به 

دوليا واملصرف املوازي له في الشرق.

جددت دعمها للممثل األممي إلى ليبيا  

الكويت حتث األطراف الليبية على العمل 
من أجل تسوية سياسية سلمية

السفير منصور العتيبي خالل جلسة مجلس األمن

الدكتور عمر الكندري مع محافظ السليمانية هفال أبوبكر

ق��ام��ت القنصلية العامة للكويت ف��ي مدينة 
أربيل العراقية بتوزيع نحو ثمانية أطنان من 
املواد الغذائية على النازحني العراقيني في مخيم 
)اش��ت��ي( مبحافظة السليمانية مقدمة م��ن قبل 

اجلمعية الكويتية لالغاثة.
وقال القنصل العام الكويتي في أربيل الدكتور 
عمر ال��ك��ن��دري ف��ي تصريح ل��� )ك��ون��ا( ان��ه »في 
سياق مواصلة حملة )الكويت بجانبكم( وتنفيذا 
للمبادرة االنسانية الكرمية لصاحب السمو أمير 
البالد الشيخ صباح األحمد قمنا بتوزيع ما ال يقل 
عن ثمانية أطنان من املواد الغذائية على النازحني 
العراقيني في مخيم مبدينة السليمانية خصوصا 
مع حلول فصل الشتاء حيث يضم املخيم عددا 

كبيرا من النازحني«.
وأك���د القنصل ال��ك��ن��دري أن ال��دع��م الكويتي 

اإلنساني للنازحني العراقيني اينما كانوا سوف 
يتواصل متمنيا عودة النازحني في القريب العاجل 

الى ديارهم.
وأشار إلى أنه خالل زيارته حملافظة السليمانية 
التقى باحملافظ هفال أبوبكر وبحث معه أوجه 
التنسيق والتعاون بني اجلانبني اضافة الى السبل 
الكفيلة بإيصال املساعدات الكويتية الى النازحني 
في احملافظة.بدوره وفي تصريح مماثل ل�)كونا( 
اشاد ابوبكر باملساعدات املقدمة من قبل الكويت 
للنازحني في محافظة السليمانية. مشيرا إلى أن 
الكويت لم تتوان عن تقدمي املساعدات للنازحني 

العراقيني والالجئني أيضا منذ سنني.
وأض��اف أن محافظة السليمانية تضم سبعة 
مخيمات للنازحني اضافة الى وجود عدد كبير من 

النازحني خارج املخيمات.


