
نوفمبر في  الكويت  مبطار  الركاب  حركة  زيادة  باملئة   10 املدني«:  »الطيران 
أعلنت اإلدارة العامة للطيران املدني الكويتية زيادة حركة 
الركاب في مطار الكويت الدولي بنسبة 10 في املئة في شهر 
نوفمبر املاضي، إذ بلغ إجمالي عدد الركاب 1163990 راكبا 

مقابل 1056081 راكبا في نوفمبر 2018.
وقال نائب املدير العام لللإدارة لشؤون سالمة الطيران 

والنقل اجلللوي وأمللن املطار عماد اجللوي في بيان صحفي 
أمس حركة الركاب القادمني بلغت 593289 راكبا في نوفمبر 

مقابل 537124 راكبا خالل نفس الفترة من العام املاضي.
وأضللاف اجللوي أن حركة الركاب املغادرين بلغت نحو 
570701 راكب في نوفمبر املاضي مقابل 518957 راكبا 

في ذات الشهر من العام املاضي. وأوضح أن إجمالي حركة 
الطائرات التي مت تشغيلها من وإلى مطار الكويت الدولي في 
نوفمبر بلغ 10087 رحلة مقابل 9220 رحلة في ذات الفترة 
من العام املاضي، مبينا أن عدد الرحالت التجارية القادمة 

واملغادرة بلغت نحو 9507 رحالت مقابل 8600 رحلة.
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الوزير  محمد اجلبري خالل زيارته مقر مندوبية الكويت لدى »فاو«

أمير البالد يهنئ رئيس فنلندا 
بالعيد الوطني لبالده

بعث صاحب السمو أمير 
البالد الشيخ صباح األحمد 
ببرقية تهنئة إلللى الرئيس 
سلللاوللللي نينيستو رئلليللس 
جمهورية فنلندا الصديقة 
عبر فيها سموه حفظه الله 
عن خالص تهانيه مبناسبة 
العيد الوطني لبالده، متمنيا 
سموه لفخامته موفور الصحة 
والعافية وللبلد الصديق دوام 

التقدم واالزدهار.
وبللعللث سللمللو وللللي العهد 
الشيخ نللواف األحمد ببرقية 
تهنئة إلللى الرئيس ساولي 
نينيستو رئلليللس جمهورية 
فنلندا الصديقة ضمنها سموه 
خالص تهانيه مبناسبة العيد 
الوطني لبالده راجيا لفخامته 

موفور الصحة والعافية.
كللمللا بللعللث سللمللو الشيخ 
صباح اخلالد رئيس مجلس 

سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمدالوزراء ببرقية تهنئة مماثلة.

أكللد وزيللر اإلعلللالم ووزيلللر الللدولللة لشؤون 
الللشللبللاب مللحللمللد اجلللبللري أول أملللس أهمية 
االستفادة من امكانات منظمة األغذية والزراعة 
لألمم املتحدة )فللاو( ودورهللا الدولي في تنفيذ 

مشروعات التنمية الوطنية.
جاء ذلك خالل زيللارة اجلبري يرافقه سفير 
الكويت لدى إيطاليا الشيخ عزام الصباح ملكتب 
مندوبية الكويت الدائمة لدى مقر )فللاو( حيث 
كان في استقباله املندوب الدائم املهندس يوسف 

جحيل.
وأوضللح اجلبري أن )فللاو( املخولة بكافة 
املللسللائللل املتعلقة بللالللغللذاء والللتللغللذيللة ميكن 
ان تفيد مبللا تتمتع بلله مللن إمكانات فللي تنفيذ 
خطط ومشروعات التنمية الوطنية الشاملة 
واملستدامة التي تتوالها الهيئة العامة للزراعة 
والللثللروة السمكية معتبرا توقيع »اتفاقية 
الشراكة« الثالثاء املاضي خطوة مفصلية تؤطر 

هذه االستفادة.
وأضللاف ان احلضور البارز للكويت كدولة 
عضو وكشريك أصيل للمنظمة الدولية التي تعد 
أقدم وأكبر منظمة فيما تقوم به من جهود تعزيز 
التنمية السيما ذات البعد االنساني يعكس الدور 
الريادي للكويت واملكانة املرموقة التي اكتسبتها 

في احملافل الدولية.
وبللني أن مساهمة الكويت الفعالة في عمل 
املنظمة والذي أثنى عليها وثمنها مديرها العام 
تشو دينيو والللتللي نالت ثقة دول املجموعة 

العربية والللشللرق األدنلللى لقيادة مجموعتها 
االقليمية أكثر من مللرة أسست عبر السنوات 
لللشللراكللة ايللجللابلليللة ومللثللمللرة مللع املنظمة في 
مناطق عديدة تعاني من الصراعات واألزمللات 

اإلنسانية.
ونلللوه بالبعد اإلنللسللانللي ملهمة )فلللاو( وما 
تقوم به من مشروعات هادفة لصالح البلدان 
النامية واملناطق والفئات األشد فقرا املنسجمة 
مع سياسة الكويت الللرائللدة في مجال العمل 
االنساني الشامل جتلت في شراكة ترجمتها 
مبادرات عديدة كالتي أطلقها سمو أمير البالد 
مثل مللبللادرة احللليللاة الكرمية ومللبللادرات دعم 

الشعب السوري.
ولفت اجلبري إلى مشاركة الكويت والتزامها 
بالتصدي للقضايا والتحديات العاملية الكبرى 
ومنها اجلهود الدولية التي تقودها )فاو( على 
العديد مللن األصللعللدة احليوية للعالم ضمن 
أهداف أجندة التنمية املستدامة لعام 2030 ومن 
قبلها أهداف األلفية لعام 2015 التي شهدت بأن 

الكويت في مقدمة الدول التي حققتها.
وفيما يتعلق باتفاقية فتح مكتب )فاو( الدائم 
»للشراكة واالتصال« في الكويت أشاد الوزير 
بجهود املندوبية الدائمة لللدى )فللاو( وعملها 
الدؤوب في اجناز هذه االتفاقية الشاملة والذي 
توج تكرارا بتولي الكويت رئاسة مجموعتها 
االقليمية واللللللجللان داخللل املنظمة واملجلس 

اخلاص كما في برنامج األغذية العاملي.

اجلبري يؤكد أهمية االستفادة
من خبرات »فاو« للتنمية الوطنية

alwasat.com.kw

البلدين بني  القوية  العالقات  عمق  أكد 

بالده جتاه  للكويت  املشرفة«  »باملواقف  يشيد  البحرين  عهد  ولي 

أشللاد ولللي العهد البحريني األمير 
سلمان بن حمد أول أمللس »باملواقف 
املشرفة« للكويت جتاه بللالده، مؤكدا 
عمق »العالقات القوية« التي جتمع بني 

البلدين والشعبني الشقيقني.
وقالت وكالة األنباء البحرينية إن 
ولي العهد أشار خالل استقباله للمدير 
العام لصندوق التنمية االقتصادية 
والعربية الكويتي عبدالوهاب البدر 
الى الدور الكبير الذي تقوم به الكويت 
في دعم جهود التنمية في مختلف دول 
املنطقة وبللاسللهللامللات الللصللنللدوق في 

خدمة اهداف التنمية املستدامة.
وأكد ولي العهد البحريني أن بالده 
»تسعى دائللمللا« إلللى توطيد عالقات 
الللتللعللاون املثمر مللع الللكللويللت والتي 
عززتها الللروابللط »األخللويللة املتينة« 
املبنية علللللى األسلللس الللثللابللتللة التي 
أسهمت في متيز العالقات بني البلدين 
الشقيقني والللدفللع بها نحو مزيد من 
العمل والتنسيق املشترك مبا يلبي 

التطلعات املنشودة.
وأوضح أن بالده تواصل العمل على 
تعزيز مسارات »العملية التنموية« 

من خالل استمرار استحداث املبادرات 
والبرامج الرامية الى حتقيق تطلعات 
املللواطللنللني كللونللهللم مللحللورا أساسيا 

للتنمية.
وأكللد أهمية البناء على مللا حتقق 
من منجزات تسهم في خلق قطاعات 
اقتصادية متنوعة توفر املللزيللد من 
الللفللرص االستثمارية الللواعللدة التي 
تعود بالنفع والنماء لصالح الوطن 
واملللواطللن ومبللا يعكس رؤى العاهل 

البحريني امللك حمد بن عيسى.
وملللن جللانللبلله أعلللرب املللديللر الللعللام 

لصندوق التنمية عن شكره وتقديره 
لولي العهد البحريني على ما يوليه 
من اهتمام بتنمية العالقات )الكويتية 
- البحرينية( على جميع األصعدة 
متمنيا للبحرين دوام النماء واالزدهار.

وكللان الصندوق الكويتي للتنمية 
االقتصادية العربية وقع أول أمس مع 
البحرين قرضا بقيمة 5ر29 مليون 
دينار كويتي ما يعادل حوالي )100 
مليون دوالر أمريكي( للمساهمة في 
متللويللل مللشللروع تللطللويللر شبكة نقل 

الكهرباء جهد 400 كيلوفولت.

ولي العهد البحريني خالل استقباله مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية

بشأنها التنسيق  وسبل  الدولية  القضايا  دياباتي  مع  بحث  املشعان 

الدوليني واألمن  السلم  إحالل  في  األمير  سمو  بدور  تشيد  العاج«  »ساحل 
ثمن األمني العام بوزارة اخلارجية في 
ساحل العاج داوودا دياباتي دور سمو 
أمير البالد الشيخ صباح األحمد في إحالل 
السلم واألمن الدوليني وجهوده في العمل 

على رأب الصدع اخلليجي.
ونقل مساعد وزير اخلارجية الكويتي 
لللشللؤون إفريقيا السفير حمد املشعان 
في تصريح لل )كونا( أمس اخلميس عن 
األمني العام دياباتي عقب لقائه والوفد 
املرافق بالعاصمة ياموسوكرو إشادته 
بالتزام الكويت الللداعللم للسلم واألمللن 
الللدوللليللني السيما خللالل عضويتها في 

مجلس األمن.
وقال دياباتي: إن الكويت »دائما تكون 
في خانة السالم« في إشللارة إلى دورها 
الفعال جتاه ما تتعرض له دول الساحل 
اإلفريقي وبعض اللللدول اإلفريقية من 

إرهاب.
وأوضللح السفير املشعان أن الزيارة 
تأتي في اطللار تفعيل مذكرة املشاورات 
السياسية املوقعة بني البلدين في أبريل 
2018 واستكماال للزيارة التي قام بها 
رئيس ساحل العاج احلسن واتارا للكويت 
ولقائه سمو أمير البالد وتوقيعه عددا من 
االتفاقيات من بينها مذكرة املشاورات 

السياسية بني البلدين.
وأشار إلى أن اللقاء الذي حضره سفير 
الكويت لللدى غانا واحمللللال إلللى ساحل 
العاج محمد اخلالدي أكللد ضللرورة فتح 

سفارات بني البلدين.
كما بحث اللقاء القضايا الدولية وسبل 
التنسيق بشأنها خاصة فللي االجتماع 
املقبل ملنظمة التعاون اإلسالمي واجتماع 
وزراء خارجية املنظمة املقرر عقده في 

النيجر في بداية العام املقبل.
وناقش اللقاء االتفاقيات األربع املوقعة 
بني البلدين وكيفية تفعيلها فضال عن 
ضلللرورة تضافر اجلللهللود بللني اجلانبني 

لتوقيع اتفاقيتني عالقتني تختص االولى 
بتجنب االزدواج الضريبي وتختص 

االخرى بالتعاون االقتصادي والفني.
واستعرض اللقاء املشروعات احليوية 

التي قام بها الصندوق الكويتي للتنمية 
االقتصادية العربية هناك واخرها في عام 
2018 حيث بلغ عددها سبعة مشاريع 
بقيمة اجمالية تقدر بنحو 40 مليون 

دينار كويتي.
ودعللا السفير املشعان ساحل العاج 
الللى دعللم ترشح الكويت خللالل املؤمتر 
الل27 الحتاد البريد العاملي املزمع عقده 
في ساحل العاج عللام 2020 للحصول 
على عضوية مجلس االستثمار البريدي، 
مشيرا إلى طلب األمني العام داياباتي دعم 
الكويت للحصول على عضوية مجلس 
حقوق اإلنسان )2021 - 2023( وكذلك 
عضوية املجلس االقتصادي واالجتماعي.
ونوه السفير املشعان مبا لدى ساحل 
الللعللاج مللن مللجللاالت كثيرة لالستثمار 
من أهمها املجال الللزراعللي، مشيرا إلى 
دعللوتلله تشكيل وفللد مللن غللرفللة جتللارة 
ساحل العاج لزيارة الكويت وتعريف 
املستثمر الكويتي بالفرص االستثمارية 

املوجودة هناك.
وأفلللاد بللأن املباحثات تناولت كذلك 
موضوع استقدام العمالة املنزلية من 
ساحل العاج »وضللرورة أن يتم توقيع 
اتفاقية تنظم هللذه العملية« داعيا إلى 
أن يقوم وفللد من البلد الصديق بزيارة 
الكويت ولقاء مع الهيئة العامة للقوى 

العاملة لتوقيع هذه االتفاقية.
يذكر أن العالقات بني البلدين بدأت 
عللام 1992 ويعد السفير املشعان أول 
مسؤول من وزارة اخلارجية الكويتية 
يلللزور سللاحللل الللعللاج فللي أوللللى محطات 
جولته اإلفريقية احلالية والتي تشمل 

كذلك الغابون وغينيا االستوائية.

السفير املشعان وأمني عام وزارة اخلارجية في ساحل العاج

جانب من اللقاء

أكد دبلوماسي كويتي حرص الكويت على 
دعم كافة اجلهود الرامية الى تعزيز وتنسيق 
املللوقللف العربي للتعاطي بشكل ايجابي 
وفعال جتاه تلك التطورات املتعلقة باألسلحة 

النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل.
جلللاء ذللللك فللي تللصللريللح لللنللائللب مساعد 
وزيللر اخلارجية لشؤون املنظمات الدولية 
عبدالعزيز اجلارالله لل )كونا( أول أمس على 
هامش ترؤسه وفللد الكويت إلللى االجتماع 
ال55 للجنة كبار املسؤولني العرب املعنية 

بقضايا األسلحة النووية.
وأكد اجلارالله في هذا السياق أهمية خدمة 
مصالح الدول العربية والتعبير عن مشاغلها 
واهتماماتها مبا يحقق امن واستقرار وسالمة 

املنطقة.
وأوضلللح أن هللذا االجللتللمللاع يأتي تأكيدا 
على متابعة اللللدول العربية واستمرارها 
في تنسيق املواقف جتللاه القضايا املتعلقة 
باألسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار 

الشامل.
وقللال اجلارالله: إن االجتماع استعرض 
جملة من القضايا في هذا اإلطللار إلى جانب 
تقييم املللواقللف إزاء الللتللطللورات املتسارعة 

والتداعيات اجلارية في املنطقة.
وأضلللاف: »أكللدنللا خللالل االجتماع حرص 
دولة الكويت على دعم كافة اجلهود الرامية 
إلى تعزيز وتطوير املوقف العربي للتعاطي 
بشكل ايجابي وفعال جتاه تلك التطورات 
مبا يخدم مصالح الدول العربية ويعبر عن 
مشاغلها مبا يحقق امن واستقرار وسالمة 

املنطقة«.
وتناقش اللجنة على مللدى يومني عللددا 
مللن املللوضللوعللات منها اللللقلللدرات الللنللوويللة 
االسرائيلية وتقييم أعللمللال اللللدورة ال63 
للمؤمتر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية 
واللللذي عقد فللي فيينا فللي سبتمبر املاضي 
باإلضافة إلى بند حول مخاطر مفاعل بوشهر 

النووي اإليراني.

اجلار الله: الكويت حريصة على دعم 
جهود التعاطي مع »األسلحة النووية«


