
يصل رئ��ي��س اجلمعية ال��ع��ام��ة لألمم 
املتحدة تيجاني محمد بندي إل��ى البالد 
اليوم اخلميس في زي��ارة رسمية يبحث 
خاللها تعزيز التعاون الثنائي بني الكويت 
واملنظمة الدولية وع��ددا من املوضوعات 

اإلقليمية والعاملية ذات االهتمام املشترك. 
  وتعد زي���ارة بندي إل��ى الكويت هي 
األول��ى له منذ انتخابه رئيسا للجمعية 
العامة في دورتها ال74 في يونيو املاضي 

وهو من نيجيريا.  
وقد ثمن رئيس اجلمعية العامة لألمم 
املتحدة تيجاني محمد بندي أمس جهود 
ومبادرات الكويت االنسانية »الواضحة« 
واجل��ل��ي��ة حت��ت ق��ي��ادة سمو أم��ي��ر البالد 
الشيخ صباح األحمد في أجزاء كثيرة من 
العالم والتي ساهمت بتعزيز الشراكة بني 
الكويت واجهزة ووك��االت االمم املتحدة 

بشكل كبير خالل السنوات املاضية.
وقال املسؤول األممي في لقاء مع )كونا( 
قبيل زي��ارت��ه للكويت ال��ي��وم اخلميس: 
»نقدر كثيرا الدور الذي يقوم به الصندوق 
الكويتي للتنمية االقتصادية ف��ي دعم 
اجلهود االمنائية للعديد من الدول السيما 
اليمن ودول اخرى تواجه حتديات اغاثية 
وانسانية واملساهمة في املشاريع احليوية 

مبا فيها القضاء على الفقر«.
وأض���اف أن دور ال��ص��ن��دوق الكويتي 
للتنمية االقتصادية الواضح بات معروفا 

جدا ولم يبدأ اآلن وإمنا من ستينات القرن 
امل��اض��ي، مشيرا إل��ى »أن الكويت تتمتع 
بتاريخ طويل في تقدمي الدعم للبلدان 
السيما تلك التي تواجه ظروفا صعبة في 
منطقة الشرق االوسط ومناطق اخرى من 

العالم«.
وبالنسبة ألب��رز املواضيع التي سيتم 
مناقشتها مع املسؤولني في الكويت خالل 
ال��زي��ارة املقبلة ق��ال ب��ن��دي: إن��ه »سيتم 
احلديث ح��ول اه��داف التنمية املستدامة 
وكيفية تعزيز اجلهود لتحقيق أه��داف 
األمم املتحدة السيما تلك ال��ت��ي تتعلق 
بالقضاء على الفقر وحتسني جودة التعليم 
والصحة واملناخ واالهتمام بايجاد احللول 
للمشاكل التي يعاني منها النساء واألطفال 

على مستوى العالم«.
وحول اداء الكويت خالل عضويتها غير 
الدائمة ملجلس األمن قال رئيس اجلمعية 
ال��ع��ام��ة: »ل��ط��امل��ا ك��ان��ت ال��ك��وي��ت شريكا 
وعضوا فاعال في مجلس االمن ومما الشك 
فيه أنها حققت أداءا جيدا اليجاد احللول 
لكثير من القضايا املهمة جدا واملطروحة 
في املجلس فال يقتصر اهتمامها على قضايا 

الشرق االوسط وامنا مجمل العالم«.
وأكد بندي ان »وفد الكويت الدائم لدى 
االمم املتحدة اجاد التعامل مبجلس االمن 
مع القضايا التي تؤثر على العديد من 
مناطق الصراع والتي تعد مهمة للغاية« 

منوها »بدور الكويت بالعمل مع السويد 
بشكل كبير لوقف اط��الق النار وتيسير 
امل��س��اع��دات االن��س��ان��ي��ة خ���الل ال��ص��راع 
السوري«.واعرب عن بالغ التقدير للجهود 
الكويتية امل��ب��ذول��ة وال��واض��ح��ة لصالح 
اع��ادة اعمار العراق من خالل تقدمي كافة 
ان��واع ال��دع��م، مؤكدا اهمية تلك اجلهود 
في استقرار العراق وال��ذي سينصب في 

استقرار املنطقة والعالم.
وفيما يتعلق بالشراكة والتعاون بني 
الكويت واألمم املتحدة أوض��ح بندي أن 
»ذلك يبدو واضحا من خالل دور سمو أمير 
البالد ودعمه جلميع املؤمترات املتعلقة 
باعادة االعمار واملساعدات االنسانية التي 
اقامتها الكويت خ��الل السنوات القليلة 
املاضية باالضافة ال��ى امل��ؤمت��رات التي 
أقامتها األمم املتحدة مبشاركة الكويت 
وذلك بهدف مساعدة املناطق املتضررة في 

العالم«.
وحول أبرز القضايا التي سيتم التركيز 
عليها خالل رئاسة الدورة ال74 للجمعية 
العامة ل��ألمم املتحدة ق��ال بندي »سيتم 
مناقشة أه���داف األمم امل��ت��ح��دة للتنمية 
املستدامة وسنحاول حث االعضاء على 
ب��ذل جهد اكبر نحو حتقيق تلك األه��داف 
باالضافة الى انشاء الشراكات املطلوبة 
او تعميقها مبا يصب في صالح حتقيق 

االهداف املنشودة«.

وأضاف أن من أبرز تلك األهداف إيجاد 
تعليم جيد وال��ش��راك��ة للحد م��ن الفقر 
وإدم��اج النساء والشباب وذوي اإلعاقة 
في الشؤون العامة باإلضافة إلى العمل 
املناخي، مؤكدا جتديد الزخم باستمرار 
لتسليط الضوء على تلك األه���داف التي 
اتفق على العمل بها في عام 2015. وفي 
م��ع��رض تعليقه على مسألة االحتفال 
بالذكرى ال75 إلنشاء األمم املتحدة قال 
بندي »اعتقد ان مسيرة االمم املتحدة كانت 
ناجحة ال��ى حد كبير على م��دار 74 عاما 
حيث قمنا ببناء أفكار حول حقوق اإلنسان 
واتفقنا منذ فترة ليست طويلة على خفض 
االنبعاثات للمحافظة على املناخ باالضافة 
إلى االتفاق على أهداف التنمية املستدامة«.

وأش��ار إل��ى أن »ه��ذه االجن���ازات مكنت 
األمم املتحدة من العمل في اج��زاء كثيرة 
من العالم السيما في مناطق الصراعات 
حيث تسعى جاهدة للحفاظ على السالم 
وقد جنحت في بعض املجاالت ولكن هناك 
مجاالت عديدة واجهت خاللها صعوبات 

ومن ضمنها منطقة الشرق األوسط«.
وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية 
فقد اعرب بندي »عن قلقه ازاء عدم متكن 
األمم املتحدة م��ن حتقيق ح��ل الدولتني 
واالستجابة املتدنية لهذه املشكلة التي 
استمرت طويال« مؤكدا أن جناح هذا احلل 

من شأنه أن يجلب السالم للجيران.

األحمد« صباح  »جنوب  مبشروع   »N11« من  الثامنة  الدفعة  تستدعي  »السكنية« 
دعت املؤسسة العامة للرعاية السكنية أمس الدفعة 
الثامنة من املواطنني املخصص لهم قسائم حكومية في 
قطاع )إن 11( ضمن مشروع )جنوب مدينة صباح 

األحمد( إلى مراجعتها.
وقالت املؤسسة إنها ستوزع بطاقات القرعة يومي 

األح���د واالث��ن��ني املقبلني م��ؤك��دة ض���رورة اصطحاب 
املواطنني املخصص لهم قسائم في تلك القطعة البطاقة 

املدنية وقرار التخصيص معهم لتسلم بطاقة القرعة.
وأوض��ح��ت أن ه��ذه ال��دف��ع��ة تتضمن 207 قسائم 
ألصحاب الطلبات املخصص لهم حتى 23 نوفمبر 2017 

موضحة أن بطاقات االحتياط ستوزع يومي الثالثاء 
واألربعاء املقبلني.

وذكرت أن من يتخلف عن تسلم بطاقة القرعة اخلاصة 
به خالل األي��ام احمل��ددة سيتم استبعاد اسمه وإدخ��ال 

االسم الذي يليه في التخصيص.
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سمو الشيخ صباح اخلالد يستقبل وزير اخلارجية الثاني في بروناي دار السالم والوفد املرافق

البركان بضحايا  نيوزيلندا  عام  وحاكم  »نيوجيرسي«  في  النار  إطالق  بضحايا  ترامب  عزى  سموه 

األمير يستقبل ولي العهد و رئيس مجلس الوزراء
استقبل صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد 
بقصر بيان صباح أمس سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد. 
كما استقبل سموه سمو الشيخ صباح اخلالد رئيس مجلس 

الوزراء.
من جهة أخرى فقد بعث صاحب السمو أمير البالد الشيخ 
صباح األحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس دونالد جي ترامب 
رئيس الواليات املتحدة األمريكية الصديقة عبر فيها سموه 
عن خالص تعازيه وصادق مواساته لفخامته وألسر ضحايا 
حادث اطالق نار بوالية نيوجيرسي راجيا سموه رعاه الله 

للضحايا الرحمة وللمصابني سرعة الشفاء.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد ببرقية تعزية 
إل��ى الرئيس دون��ال��د ج��ي ت��رام��ب رئيس ال��والي��ات املتحدة 
األمريكية الصديقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق 
مواساته لفخامته وألس��ر ضحايا ح��ادث اط��الق ن��ار بوالية 
نيوجيرسي راجيا سموه للضحايا الرحمة وللمصابني سرعة 
الشفاء. كما بعث صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح 
األحمد ببرقية تعزية إلى الرئيسة باتسي ري��دي حاكم عام 
نيوزيلندا الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق 
مواساته لفخامتها وألسر ضحايا ثوران البركان في جزيرة 
)واي��ت أياللند( وال��ذي أسفر عن سقوط ع��دد من الضحايا 
املصابني، راجيا سموه للضحايا الرحمة وللمصابني سرعة 
الشفاء والعافية آمال سموه أن يتمكن املسؤولون في البلد 

الصديق من جتاوز آثار هذه الكارثة الطبيعية.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد ببرقية تعزية 
إل��ى الرئيسة باتسي ري��دي حاكم ع��ام نيوزيلندا الصديقة 

ضمنها سموه خالص تعازيه وص��ادق مواساته لفخامتها 
وألسر ضحايا ثوران البركان في جزيرة )وايت أياللند( والذي 
أسفر عن سقوط عدد من الضحايا واملصابني، راجيا سموه 

للضحايا الرحمة وللمصابني بالشفاء العاجل.
كما بعث سمو الشيخ صباح اخلالد رئيس مجلس الوزراء 

ببرقيتي تعزية مماثلتني.

استقبل سمو الشيخ صباح اخلالد 
رئيس مجلس ال��وزراء في قصر بيان 
أمس وزير اخلارجية الثاني في بروناي 

دار السالم ايروان بهني يوسف والوفد 
املرافق له وذلك مبناسبة زيارته للبالد. 
وحضر املقابلة مساعد وزير اخلارجية 

ل��ش��ؤون مكتب ن��ائ��ب رئ��ي��س مجلس 
ال�����وزراء ووزي����ر اخل��ارج��ي��ة الشيخ 
الدكتور أحمد ناصر احملمد ومساعد 

وزير اخلارجية لشؤون آسيا السفير 
علي السعيد وسفير دولة الكويت لدى 

بروناي دار السالم صالح املطيري.

ولي العهد يستقبل صباح اخلالد يستقبل وزير اخلارجية الثاني في بروناي
اخلالد وأنس الصالح

استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
بقصر بيان صباح أم��س سمو الشيخ صباح 

اخلالد رئيس مجلس الوزراء.

كما استقبل سمو ول��ي العهد نائب رئيس 
مجلس ال��وزراء ووزي��ر الدولة لشؤون مجلس 

الوزراء ووزير الداخلية أنس الصالح.

سمو ولي العهد يستقبل أنس الصالح

رسمية زيارة  في  اليوم  البالد  إلى  يصل 

رئيس اجلمعية العامة لألمم املتحدة: جهود الكويت
 اإلنسانية بقيادة أميرها واضحة عبر العالم

تيجاني محمد بندي

سمو األمير يهنئ 
رئيس بوركينا فاسو 

بالعيد الوطني
بعث صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد ببرقية 
تهنئة إلى الرئيس روش مارك كابوري رئيس جمهورية بوركينا 
فاسو الصديقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه 
مبناسبة العيد الوطني لبالده، متمنيا سموه لفخامته موفور 

الصحة والعافية وللبلد الصديق دوام التقدم واالزدهار.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد ببرقية تهنئة إلى 
الرئيس روش مارك كابوري رئيس جمهورية بوركينا فاسو 
الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه مبناسبة العيد الوطني 

لبالده راجيا لفخامته موفور الصحة والعافية.
كما بعث سمو الشيخ صباح اخلالد رئيس مجلس ال��وزراء 

ببرقية تهنئة مماثلة.

alwasat.com.kw

سمو األمير يستقبل سمو الشيخ صباح اخلالد


