«الطيران املدني» 4.5 :مليون إجمالي
عدد الركاب مبطار الكويت في  3أشهر

قالت اإلدارة العامة للطيران املدني أم��س األرب��ع��اء إن
إجمالي عدد الركاب في مطار الكويت الدولي بلغ 5ر 4مليون
راكب خالل االشهر الثالثة املاضية.
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وأوضحت اإلدارة في بيان لـ (كونا) ان عدد املغادرين منهم
بلغ 3ر 2مليون مسافر بينما وصل عدد القادمني الى 1ر2
مليون مسافر.

وأضافت أن إجمالي حركة طائرات الركاب في نفس الفترة
4ر 31الف طائرة بلغ عدد املغادرة منها نحو 7ر 15ألف
طائرة في حني وصل عدد القادمة إلى 7ر 15ألف.
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نائب األمير يستقبل الغامن واملبارك واخلالد
والصالح وسفير الكويت لدى البحرين
سمو نائب األمير يستقبل سمو الشيخ جابر املبارك

سمو نائب األمير يستقبل مرزوق الغامن

استقبل سمو نائب األمير وول��ي العهد
الشيخ ن���واف األح��م��د بقصر ب��ي��ان صباح
أمس رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن .كما
استقبل سمو نائب األمير وولي العهد سمو
الشيخ جابر املبارك رئيس مجلس الوزراء.

و استقبل سمو نائب األمير وولي العهد
الشيخ ن��واف األح��م��د نائب رئيس مجلس
ال���وزراء ووزي���ر اخلارجية الشيخ صباح
اخلالد .كما استقبل سمو نائب األمير وولي
العهد نائب رئيس مجلس ال���وزراء ووزي��ر

ال��دول��ة ل��ش��ؤون مجلس ال����وزراء ووزي��ر
الداخلية بالوكالة أنس الصالح.
واستقبل سمو نائب األمير وولي العهد
سفير دول��ة الكويت ل��دى مملكة البحرين
الشقيقة الشيخ ثامر جابر األحمد.

وسموه يستقبل الشيخ صباح اخلالد

اجلار الله :الكويت تخطط الستضافة
مؤمتر لدعم التعليم في الصومال

خالد اجلار الله متحدثا ً

أكد نائب وزير اخلارجية الكويتي خالد اجلار الله
أول أمس أن الكويت تخطط الستضافة مؤمتر دولي
لدعم التعليم في الصومال.

جاء ذلك في تصريح أدلى به اجلارالله لـ (كونا)
في ختام ترؤسه وفد الكويت أم��ام ال��دورة العادية
 152ملجلس جامعة ال��دول العربية على املستوى

الوزاري.
وق��ال اجل��ارال��ل��ه :إن «الكويت ستواصل دعمها
لألشقاء في الصومال» مشيرا الى أن هذا الدعم برز
خالل عضوية الكويت غير الدائمة ملجلس األمن.
وح��ول إش��ادة وزي��ر اخلارجية الصومالي أحمد
عيسى بالدعم الكويتي املستمر لقضايا ب�لاده أكد
نائب وزير اخلارجية أن هذه االشادة تأتي من منطلق
العالقات الكويتية الصومالية املتميزة.
وأوض���ح أن ال���وزراء ال��ع��رب ع��ق��دوا اجتماعات
تشاورية مت خاللها بحث كافة القضايا املتصلة
بالعمل العربي املشترك «بشكل معمق» للخروج
بتصورات مشتركة.
وقال :إن من أبرز هذه القضايا تطورات األوضاع
ف��ي اليمن وليبيا وجن��اح األش��ق��اء ف��ي ال��ع��راق في
القضاء على االره��اب باإلضافة الى حالة التصعيد
في املنطقة.
وأكد أن الكويت أدت دورا أساسيا ومحوريا في
الدفاع عن القضايا العربية من خالل عضويتها غير
الدائمة مبجلس األمن.
ولفت في هذا الصدد إلى أن هناك ارتياحا ودعما
من وزراء اخلارجية العرب لهذا الدور الكويتي ،مؤكدا
أن الكويت ستواصل دوره��ا وجهودها خ�لال فترة
عضويتها مبجلس األمن.

اجلراح ينقل تعازي سمو األمير
بوفاة الرئيس السابق لزميبابوي

الشيخ علي اجلراح يقدم التعزية

ق��ام وزي��ر ش��ؤون ال��دي��وان األميري الشيخ
علي اجل��راح صباح أم��س بزيارة ال��ى سفارة
جمهورية زمي��ب��اب��وي الصديقة ل��دى دول��ة
الكويت حيث نقل تعازي صاحب السمو أمير
البالد الشيخ صباح األحمد وسمو نائب األمير

العتيبي :الكويت تساند أفغانستان في سيادتها
على كامل أراضيها وحربها ضد اإلرهاب
ج��ددت الكويت مساندتها ألفغانستان في
ج��ه��وده��ا احلثيثة م��ن أج��ل بسط سيطرتها
وسيادتها على كامل أراضيها وحربها ضد
«اإلرهاب».
جاء ذلك في كلمة الكويت التي ألقاها مندوبها
الدائم لدى األمم املتحدة السفير منصور العتيبي
خالل جلسة عقدها مجلس األمن الثالثاء ملناقشة
الوضع في أفغانستان.
وأك��د العتيبي أن أهمية التصدي للتهديد
ال���ذي يشكله اإلره����اب ال���ذي ال ي���زال عامال
رئيسيا لالستقرار بالنسبة للوضع األمني في
افغانستان تكمن في االلتزام اجلماعي مبكافحة
هذه اآلفة ومحاربتها وفي إطار االستراتيجية
الدولية ملكافحة اإلرهاب.
وأشاد باجلهود التي تبذلها السلطات األمنية
بأفغانستان في مكافحة اجلرمية واملخدرات
والتي تظهر جليا في أحدث تقارير األمني العام
لألمم املتحدة أنطونيو غوتيريس.
وأش��ار العتيبي إلى أن جلسة مجلس األمن
تأتي «ونحن على بعد أيام من انعقاد االنتخابات
الرئاسية ف��ي أفغانستان» مضيفا «نالحظ
بارتياح أن الفترة املاضية قد أح��رزت تقدما
ملحوظا في االستعداد لتلك االنتخابات وأتاحت
فرصا ج��دي��دة للمشاركة السياسية م��ن أجل
السالم في ظل استمرار حتديات خطيرة يجب
مواجهتها والتغلب عليها».
ووص��ف املرحلة التي متر بها أفغانستان
حاليا بأنها «تاريخية» موضحا أنها تشهد
م��ش��اورات مكثفة م��ا ب�ين مختلف التجمعات

السفير منصور العتيبي

واألط��راف السياسية األفغانية بغية انتخاب
رئيس للدولة يحمل على عاتقه مسؤولية ضمان
انتقال أفغانستان ملرحلة السالم الشامل والدائم.
وأض����اف ال��ع��ت��ي��ب��ي أن امل��رح��ل��ة احل��ال��ي��ة
تشهد أيضا مواصلة هيئات إدارة االنتخابات
اس��ت��ع��دادات��ه��ا لالنتخابات الرئاسية املقرر
انعقادها في  28سبتمبر اجل��اري مشيدا في
هذا اإلطار بالدور احليوي لبعثة األمم املتحدة
للمساعدة في أفغانستان وهيئة االنتخابات
املستقلة في متابعة عمليات حصر وتسجيل
الناخبني واملرشحني وإعداد مراكز االقتراع لتلك
االنتخابات .وأوض��ح العتيبي أن اجمالي عدد
الناخبني الذي بلغ 6ر 9مليون ناخب هو «داللة

واضحة» على رغبة الشعب األفغاني في اختيار
طريق الدميقراطية مسارا لهم رغم ما يتعرضون
له من تهديدات أمنية تعرض حياتهم للخطر.
ووج��ه التحية لشجاعة الشعب االفغاني
«ال��ذي يؤكد من جديد أن احل��ل السياسي في
أفغانستان يجب أن يأتي بقيادة أفغانية ويحدده
الشعب األفغاني بنفسه».
وأك���د العتيبي أهمية املصاحلة الوطنية
وعملية السالم في أفغانستان مشيرا إل��ى أن
الكويت تتابع عن كثب اخلطوات التي تتخذها
حكومة أفغانستان والتي كان آخرها استحداث
وزارة ال��س�لام ال��ت��ي ت��أت��ي م��ن ضمن اجلهود
احلكومية ل��دع��م عملية امل��ص��احل��ة واحل���وار

األفغاني  -األفغاني.
وأش���ار ك��ذل��ك إل��ى متابعة جميع اجلهود
اإلقليمية والدولية املبذولة للوصول إلى عملية
سالم شاملة ودائمة في أفغانستان وأمله بأن
تفضي تلك اجلهود إلى تخفيض حدة التوتر
واالتفاق على تغليب مصلحة الشعب األفغاني
فوق أية مصالح أخرى.
وأض��اف أن أفغانستان الت��زال وبكل أسف
ت��ع��ان��ي ع���دم اس��ت��ق��رار ال��وض��ع األم��ن��ي على
أراضيها فقد أش��ار تقرير األم�ين العام األخير
إلى وقوع  5856حادثة أمنية خالل الفترة من
 10مايو إلى  8أغسطس املاضيني كان من بينها
 3294حادثة نتيجة قتال مسلح.
وأشار العتيبي إلى أن تقرير حماية املدنيني
ذكر مقتل  1366شخصا وإصابة  2446آخرين
ج��راء عمليات القتال مب��ا ف��ي ذل��ك العمليات
االنتحارية التي بلغ عددها خالل األشهر الثالثة
األخيرة  22عملية.
وبني أن تلك األرق��ام تؤكد صعوبة األوضاع
األمنية ف��ي أفغانستان وتضاعف م��ن حتمل
أعباء مسؤولية التوصل إلى اتفاق سالم أفغاني
وبدعم إقليمي ودولي والذي من شأنه أن يفضي
إلى وقف أعمال العنف بشكل نهائي.
وأكد العتيبي أن حتقيق السالم واالستقرار
ال��دائ��م�ين ف��ي أفغانستان واملنطقة ي��أت��ي من
خالل تسوية تفاوضية دبلوماسية حاثا جميع
األط���راف على امل��ش��ارك��ة ال��ب��ن��اءة ف��ي اجلهود
الدبلوماسية الرامية إلى حتقيق السالم بهدف
تعزيز مصالح ورفاه الشعب األفغاني.

وولي العهد الشيخ نواف األحمد وسمو الشيخ
جابر املبارك رئيس مجلس ال��وزراء وحكومة
وشعب دول��ة الكويت وذل��ك ب��وف��اة الرئيس
السابق جلمهورية زميبابوي روبرت غابرئيل
موغابي.

دبلوماسية يابانية تشيد
بدور الكويت في صون
التراث الثقافي غير املادي
أش��ادت مساعدة وزي��ر اخلارجية
ل��ل��ش��ؤون ال��ث��ق��اف��ي��ة ف���ي ال��ي��اب��ان
ميتسوكو شينو أمس بدور الكويت
في صون التراث الثقافي غير املادي
ودعمها لليابان في انتخابات عام
 2018للجنة ال��دول��ي��ة احلكومية
لصون ال��ت��راث الثقافي غير امل��ادي
املنبثقة ع��ن منظمة األمم املتحدة
للتربية والعلم والثقافة (يونسكو).
جاء ذلك على هامش اجتماع عقدته
شينو بحضور نائبها نوبوميتسو
كاميو مع سفير الكويت لدى اليابان
حسن زمان واملستشار الفني لألمني
ال��ع��ام للمجلس ال��وط��ن��ي للثقافة
والفنون واآلداب الكويتي ورئيس
الوفد الكويتي في اللجنة الدولية
احلكومية لصون التراث الثقافي غير
املادي الدكتور وليد السيف.
وأكدت شينو ضرورة رفع مستوى
التعاون بني البلدين السيما أنهما
عضوان حاليا في اللجنة الدولية
احلكومية التفاقية (يونسكو).
وأوضحت أن اليابان تسعى دائما
إلى رفع املستوى الثقافي حيث لها
جتربة ناجحة في تطوير متاحفها
تقنيا باستخدام التقنيات الثالثية

وال��رب��اع��ي��ة االجت����اه����ات وق��ام��ت
بتوظيف الشخصيات الكرتونية
احملببة ل�لأط��ف��ال ل��ش��رح مقتنيات
املتاحف مما زاد رغباتهم في زيارة
تلك املتاحف.
م��ن جانبه ق��ال السفير زم��ان في
تصريح لـ (كونا) إن الكويت منفتحة
على رفع املستوى الثقافي مع اليابان
في كل املجاالت كاملتاحف واإلع�لام
واملنظمات الثقافية الدولية ومنها
(يونسكو).
وأوض��ح أن «املتاحف على سبيل
امل��ث��ال ال جت��ذب األط��ف��ال والشباب
بشكلها التقليدي وبالتالي فهي ملزمة
مبواكبة التطور التقني والتكنولوجي
في العرض املتحفي جلذب هذا اجليل
وترغيبه في زيارة املتاحف».
وبني أن التراث الثقافي غير املادي
ال��ذي حددته اتفاقية (اليونسكو)
عبارة عن العادات والتقاليد وأشكال
التعبير الشفهي مبا في ذل��ك اللغة
وف��ن��ون وت��ق��ال��ي��د أداء ال��ع��روض
واملمارسات االجتماعية والطقوس
واالحتفاالت واملعارف واملمارسات
املتعلقة بالطبيعة والكون واملهارات
املرتبطة بالفنون احلرفية التقليدية.

