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مفوضية الالجئني لدى الكويت تطلق حملة »فرحة العيد« األسبوع املقبل
أعلن مكتب املفوضية السامية لللأمم املتحدة لشؤون 
الاجئني لللدى الكويت إطللاق حملة )فرحة العيد( جلمع 
التبرعات لأطفال الاجئني والنازحني والتي ستبدأ 20 

يوليو احلالي حتى 20 أغسطس املقبل.
وقللال مدير مكتب املفوضية في الكويت الدكتور سامر 

حدادين أمس خال مؤمتر صحفي أقامته املفوضية مبناسبة 
إطللاق احلملة ان التبرعات ستشمل الكسوة والرعاية 
الصحية وتوفير الطعام واملأوى الازم لتوفير احلماية لهم.
وأضللاف ان االحتياجات التي تطرحهااملفوضية لاجئني 
والنازحني متكنهم من البقاء على قيد احلياة مضيفا أن »القليل 

الذي نقدمه هو الكثير للمحتاجني«.
وأشار إلى أن الكويت دولة رائدة في مجال تقدمي الدعم 
اإلنساني على مستوى العالم مضيفا أنها مكنت مايني 
الاجئني والنارحني على مستوى العالم أن يحظو بفرصة من 

العيش الكرمي.

Monday 15th July 2019 - 13 th year - Issue No.3479االثنني 12 ذو القعدة 1440 هل/ 15 يوليو  2019 - السنة  الثالثة عشرة -   العدد 3479 2

سمو ولي العهد يستقبل الشيخ ناصر صباح األحمد

سموه هنأ الرئيس الفرنسي بالعيد الوطني لبالده

األمير يستقبل ولي العهد والغامن واملبارك وناصر الصباح واخلالد وموغيريني

استقبل صللاحللب السمو أملليللر الباد 
الشيخ صباح األحمد بقصر بيان صباح 
أملللس سللمللو وللللي الللعللهللد الللشلليللخ نللواف 
األحمد. كما استقبل سموه رئيس مجلس 
األمللة ملللرزوق الللغللامن. واستقبل سموه 
سمو الشيخ جابر املبارك رئيس مجلس 

الوزراء.
كما استقبل سموه النائب األول لرئيس 
مجلس اللللوزراء ووزيلللر الللدفللاع الشيخ 
ناصر صباح األحللمللد. واستقبل سموه 
نللائللب رئلليللس مجلس الللللوزراء ووزيللر 
اخلارجية الشيخ صباح اخلالد واملمثل 

األعلى للشؤون اخلارجية والسياسة 
األمللنلليللة فللي االحتلللاد األوروبللللي ونائب 
رئيس املفوضية األوروبلليللة فيديريكا 
موغيريني وذلك مبناسبة زيارتها للباد. 
وحضر املقابلة وزيللر شللؤون الللديللوان 

األميري باإلنابة الشيخ محمد العبدالله.

من جهة أخرى بعث صاحب السمو أمير 
الباد الشيخ صباح األحمد ببرقية تهنئة 
إلللى الرئيس إميانويل مللاكللرون رئيس 
اجلمهورية الفرنسية الصديقة عبر فيها 
سموه عن خالص تهانيه مبناسبة العيد 
الوطني لباده متمنيا سموه لفخامته 

موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق 
دوام التقدم واالزدهار وللعاقات الوطيدة 
بني البلدين الصديقني املزيد من التطور 

والنماء.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف 
األحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس إميانويل 

مللاكللرون رئيس اجلمهورية الفرنسية 
الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه 
مبناسبة العيد الوطني لباده متمنيا 
لفخامته موفور الصحة والعافية. كما 
بعث سمو الشيخ جابر املللبللارك رئيس 

مجلس الوزراء ببرقية تهنئة  مماثلة.

سمو األمير يستقبل مرزوق الغامن 

.. وسموه يستقبل الشيخ خالد اجلراح

استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف 
األحمد بقصر بيان صباح أمللس رئيس 
مجلس األمة مرزوق الغامن. كما استقبل 
سمو ولللي العهد م سمو الشيخ جابر 

املبارك رئيس مجلس الوزراء.
واستقبل سمو ولي العهد النائب األول 
لرئيس مجلس اللللوزراء ووزيللر الدفاع 
الشيخ ناصر صباح األحمد. كما استقبل 

سمو ولللي العهد نللائللب رئلليللس مجلس 
الللوزراء ووزير اخلارجية الشيخ صباح 
اخلالد. واستقبل سمو ولي العهد نائب 
رئيس مجلس الللوزراء ووزيللر الداخلية 

الشيخ خالد اجلراح.
واستقبل سمو ولي العهد نائب رئيس 
مجلس اللللوزراء ووزيللر الدولة لشؤون 

مجلس الوزراء أنس الصالح.

سموه استقبل املمثل األعلى للشؤون اخلارجية والسياسية باالحتاد األوروبيولي العهد يستقبل الغامن واملبارك وبعض الوزراء

املبارك: الكويت واالحتاد
 األوروبي يعمالن على تعزيز 

األمن والسالم في العالم

استقبل سمو الشيخ جابر املللبللارك رئيس 
مجلس الللوزراء وبحضور نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ صباح اخلالد 
فللي قصر بلليللان أمللس املمثل األعلللللى للشؤون 
اخلللارجلليللة والسياسية األمللنلليللة فللي االحتللاد 
األوروبللي ونائب رئيس املفوضية األوروبية 
فديريكا موغيريني والللوفللد املللرافللق لها وذلك 

مبناسبة زيارتها للباد.
وأشللاد سموه بالعاقات املتميزة بني دولة 
الكويت واالحتللاد األوروبللي وحللرص اجلانبني 
على التنسيق الدائم في مختلف املواقف والقضايا 

التي تعزز األمن والسام في العالم.

وأشار سموه إلى أن افتتاح مقر بعثة االحتاد 
األوروبللي في الكويت يؤكد حرص االحتاد على 
توطيد عاقته التاريخية وتنميتها في املجاالت 
التي تخدم مصالح شعب الكويت وشعوب 

االحتاد األوروبي الصديقة.
وحللضللر املقابلة مساعد وزيلللر اخلارجية 
لشؤون أوروبللا السفير وليد اخلبيزي وسفير 
دولة الكويت لدى مملكة بلجيكا ورئيس بعثتيها 
لدى االحتللاد األوروبللي وحلف شمال األطلسي 
)نللاتللو( جللاسللم الللبللديللوي والللوكلليللل لللشللؤون 
االلتماسات في ديللوان رئيس مجلس الللوزراء 

الشيخ ناصر أحمد صباح السالم الصباح.

سمو الشيخ جابر املبارك يستقبل

أعللربللت املللمللثلللللة الللعللللليللا للللللشللؤون اخلللارجلليللة 
والسياسة األمنية في االحتللاد األوروبلللي ونائبة 
رئيس املفوضية األوروبلليللة فيديريكا موغيريني 
تقديرها لقيادة وحكمة سمو أمير الباد الشيخ صباح 
األحمد في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها املنطقة 

مبدية ادراكها لقلق سموه جتاه تلك األوضاع.
وأوضللحللت موغيريني فللي تللصللريللح صحفي 
أمس على هامش لقائها سمو أمير الباد مبناسبة 
زيارتها للكويت »اننا نقدر وندعم املوقف واجلهود 
التي تبذلها الكويت لدعوة اجلميع النتهاج سياسة 
للتهدئة وتخفيف التوتر وفتح املجال للتعاون في 

املنطقة وهو ما يدعمه االحتاد األوروبي بكل السبل 
املمكنة«.

وعن زيارتها للكويت وهي الثالثة لها قالت »أود 
أن أشكر سموكم لكوني دائما ما اشعر في الكويت 
بأنني فللي وطني واألهلللم التوافق بللني اجلانبني« 
مضيفة »كنت أرغب في احلضور قبل انتهاء واليتي 
التي ستكون في غضون أشهر قليلة لكنني فخورة 
جدا بأننا افتتحنا صباح اليوم مقر بعثة االحتاد 

األوروبي في الكويت«.
وتوجهت بالشكر إلى سمو أمير الباد على حسن 
الضيافة والتعاون واالستقبال قائلة »لقد استقبلني 

صاحب السمو خال زيارتي الثالثة هنا في الكويت 
حيث مت تناول سبل التعاون الثنائي املثمر بني 
الكويت واالحتلللاد األوروبللللي واألوضلللوضلللاع في 

املنطقة«.
وبينت »لقد افتتحنا مقر بعثة االحتاد األوروبي 
فللي مدينة الكويت الللذي سيساعدنا على زيللادة 
وتعميق تعاوننا في مختلف القطاعات إلى جانب 

بحث األوضاع في املنطقة«.
وأشلللارت إلللى أهمية وجللود مقر لبعثة االحتللاد 
األوروبلللي في الكويت والللذي يعد ثمرة الصداقة 

اجليدة التي تربط الطرفني«.

موغيريني: نقدر قيادة سمو األمير احلكيمة
في ظل األوضاع الصعبة باملنطقة

بعث صاحب السمو أمير الباد الشيخ صباح 
األحمد ببرقية تعزية إلى الرئيسة بيديا ديفي 
بهانداري رئيسة جمهورية نيبال الدميقراطية 
الفيدرالية الصديقة عبر فيها سموه عن خالص 
تعازيه وصادق مواساته بضحايا الفيضانات 
واإلنهيارات األرضية التي تسببت بها األمطار 
املوسمية الغزيرة في مقاطعات عدة وأسفرت 
عن سقوط العشرات من الضحايا واملصابني، 
راجيا سموه للضحايا الرحمة وللمصابني سرعة 
الشفاء وأن يتمكن املسؤولون في البلد الصديق 

من جتاوز آثار هذه الكارثة الطبيعية.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
ببرقية تعزية إلى الرئيسة بيديا ديفي بهانداري 
رئيسة جمهورية نيبال الدميقراطية الفيدرالية 
الصديقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق 
مواساته بضحايا الفيضانات واالنللهلليللارات 
األرضلليللة التي تسببت بها األمللطللار املوسمية 
الغزيرة في مقاطعات عدة وأسفرت عن سقوط 
العشرات من الضحايا واملصابني راجيا سموه 

للضحايا الرحمة وللمصابني سرعة الشفاء.
كما بعث سمو الشيخ جابر املبارك رئيس 

مجلس الوزراء ببرقية تعزية مماثلة.

األمير يعزي رئيسة نيبال بضحايا 
الفيضانات واإلنهيارات األرضية

12 باملئة الشهر املاضي الطيران املدني: منو حركة الركاب في مطار الكويت 
قالت اإلدارة العامة للطيران املدني 
الكويتية أمس إن حركة الركاب في مطار 
الكويت الدولي شهدت زيادة بنسبة 12 

باملئة خال شهر يونيو املاضي.
وأضلللاف نائب املللديللر الللعللام لشؤون 
سامة الطيران والنقل اجلللوي ومركز 
تنسيق نظم السامة في االدارة عماد 
اجللوي لل )كونا( أن اجمالي عدد الركاب 
الشهر املاضي بلغ نحو 36ر1 مليون 
راكب مقابل 22ر1 مليون راكب في يونيو 

.2018
وأوضللللح اجللللللوي أن علللدد الللركللاب 
القادمني بلغ حوالي 7ر586 ألف راكب 
الشهر املاضي مقابل 6ر505 ألف راكب 
في الشهر ذاته من العام املاضي في حني 
بلغت حللركللة الللركللاب املللغللادريللن نحو 
2ر778 ألللف راكللب مقابل 7ر716 الف 

راكب لنفس الفترة من العام املاضي.
وأشار إلى أن إجمالي حركة الطائرات 
التي مت تشغيلها من وإلى مطار الكويت 

الللدولللي خلللال الللشللهللر املللاضللي بلغت 
672ر10 رحلة مقارنة مللع 071ر10 

رحلة في يونيو من العام املاضي.
ولفت إلللى أن اجمالي عللدد الرحات 
التجارية القادمة واملغادرة خال الشهر 
املللاضللي بلغ 217ر10 رحلللللة مقارنة 
مع 768ر9 رحلة في يونيو من العام 
املللاضللي.أمللا بالنسبة حلللركللة الشحن 
اجلوي فقد بني أن اجمالي حركتها خال 
الشهر املاضي بلغ حوالي 03ر18 مليون 

كيلوغرام مقابل 22ر19 مليون كيلوغرام 
خال الفترة ذاتها من العام املاضي.

وذكلللر أن حللركللة الشحن اللللوارد في 
الشهر املاضي بلغت نحو 5ر14 مليون 
كيلوغرام مقابل 9ر14 مليون كيلوغرام 
لشهر يونيو 2018 موضحا أن حركة 
الشحن الللصللادر بلغت 49ر3 مليون 
كيلوغرام للشهر املاضي مقابل نحو 3ر4 
مليون كيلوغرام لشهر يونيو من العام 

املاضي.

.. وسموه يستقبل فيديريكا موغيريني


