
ثمن املدير العام املنتخب ملنظمة األغذية والزراعة لألمم 
املتحدة )فاو( تشو دونغيو أمس اخلميس الدور الريادي 
لسمو أمير البالد في قيادة العمل اإلنساني والتنموي 
العاملي منوها بأهمية الشراكة القوية بني املنظمة والكويت 

إزاء التحديات الدولية واإلقليمية والوطنية.
جاء ذلك في اجتماع املدير العام دونغيو مع مندوب 
الكويت الدائم والرئيس احلالي للمجموعة العربية لدى 
)فاو( املهندس يوسف جحيل على هامش اجتماعات )جلنة 
األمن الغذائي العاملي( ملناقشة أوجه وعالقات التعاون 
بني املنظمة وبلدان مجموعة الشرق األدنى وشمال إفريقيا 
واستعراض جهود تطوير التعاون والشراكة املثمرة مع 

الكويت.
وذكرت املندوبية الدائمة في بيان لـ )كونا( أن اجتماع 
املهندس يوسف جحيل باملدير الــعــام دونغيو تناول 
موضوعات العمل على تعزيز القدرات في املكاتب االقليمية 
وشبه االقليمية للمنظمة السيما في املنطقة العربية 
وتوثيق االتــصــال بني ممثلي دول املجموعة واملكاتب 

امليدانية في اإلقليم.
وأضافت أن االجتماع أكد أهمية االستفادة من اخلبرات 
والكوادر الوطنية في بلدان اإلقليم في إدارة مكاتب املنظمة 
والرغبة املشتركة لتطوير تعاونها املتميز مع الكويت 
نحو اكمال تفعيل )اتفاقية الشراكة واالرتباط( ومتابعة 
ــى االستفادة  ــوادر الكويتية بــاإلضــافــة ال ــك توظيف ال
من امكانية تنفيذ مشروعات وطنية منوذجية ملبادئ 

االستدامة.
ــرب عــن عزمه  ــال البيان إن مدير عــام املنظمة أع وق
االرتقاء وتوسيع أوجه التعاون مع الكويت احدى أهم 

داعمي دور املنظمة وعملها خاصة في مناطق الكوارث 
وحاالت األزمات االنسانية، مشيرا إلى مساهماتها القوية 
املتعددة التي توجتها مبادرات سمو أمير البالد ومبادراته 
االنسانية الــرائــدة وقيادته في مساندة عمل املنظمات 

الدولية. 
ولفت دونغيو إلى املبادرات الهادفة سواء في حاالت 
الطوارئ مثل انشاء )صندوق احلياة الكرمية( في مواجهة 
تفشي اجلوع والتداعيات العاملية اخلطيرة ألزمة ارتفاع 
أسعار الــغــذاء وتلك التي تعالج جــذوره عبر التنمية 
املستدامة مثل انشاء صندوق دعم املشروعات الصغيرة 

واملتوسطة.
كما أشار إلى إحياء املجتمع الدولي ذكرى تسمية سمو 
أمير البالد الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح قائدا 
للعمل االنساني مؤكدا احلرص على ترسخ أطر التعاون 
والشراكة مع الكويت باعتبارها مركزا عامليا للعمل 

االنساني وشريكا رئيسيا للمنظمة.
وفــي هــذا الصدد أعــرب دونغيو عن تطلعه الــى دعم 
الكويت ومعها دول االقليم ملبادرة )يد بيد( وأن تكون 
الكويت منصة لهذه املبادرة التي تعتزم )فــاو( اطالقها 
في اطار تعزيز التعاون املباشر فيما بني بلدان اجلنوب 
كدعامة الستراتيجية األمن الغذائي واستقرار االمدادات 
بني الدول املنتجة التقليدية والدول احلضرية مثل الكويت.
ومن جانبه أعرب جحيل في تصريح لـ )كونا( بشأن 
االجتماع عن تقديره للتجاوب املتحمس من قبل املدير 
العام اجلديد واآلسيوي األول الذي يقود منظمة حيوية 
ــه  ــاء ومستقبل العالم وادراك ورئيسية الستقرار ورخ
لدور الكويت الريادي في مجال التعاون بني دول اجلنوب 

ومساندته تنميتها.
وقــال جحيل انه اتفق مع مدير عام )فــاو( على أهمية 
تطوير آليات التنسيق والتعاون مع مجموعة االقليم 
الذي يضم البلدان العربية ليلبي عمل املنظمة وسياساتها 
ــاالت الــطــوارئ مع  التنموية وانشطتها املوجهة في ح
احتياجاتها الوطنية والعابرة للحدود مع احلاجة لبحث 

آليات مبتكرة إلدارة املوارد.
ــار الــى وجــود رغبة مشتركة لبحث آليات حشد  وأش
املوارد ما بني املؤسسات الدولية واجلهات املانحة األهلية 
لضمان تنظيم وايصال املنح الى الفئات املستهدفة مبزيد 
من الكفاءة والفعالية تلك الهادفة إلحياء واحلفاظ على 
النظم االنتاجية الزراعية لصالح ماليني املتضررين في 

مناطق األزمات كما في سورية واليمن وإفريقيا.
وحول توسيع التعاون والشراكة بني املنظمة والكويت 
رحب جحيل برغبة املدير العام في توثيق هذا التعاون 
في كافة املستويات بدءا بإمتام تفعيل اتفاقية الشراكة 
واالرتباط واالستفادة األكبر من الكوادر الكويتية سواء 
في أنشطة مساندة التنمية الوطنية وكذلك بتشجيع 
توظيف وتأهيل الكويتيني السيما الشباب للعمل الدولي 

داخل املنظمة.
وأفــاد ممثل الكويت بأن مدير عام فاو أبــدى استعداد 
املنظمة ورغبتها في املساهمة على كافة املستويات في 
تطوير استراتيجيات التربية املائية في الكويت بتقدمي 
اخلبرة واجـــراء الــدراســات الــالزمــة ومناقشة امكانية 
املساعدة في اقامة مشروعات منوذجية تستخلص وتطور 
أفضل اخلبرات العاملية في قطاع االستزراع السمكي الذي 

تتعاظم أهميته.
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نائب مدير عام »كونا« يتفقد مكتب الوكالة في لندن
أجرى نائب املدير العام لقطاع الشؤون اإلدارية واملالية 
واالتصاالت بوكالة األنباء الكويتية )كونا( عبداحلميد ملك 
أمس زيارة تفقدية ملكتب الوكالة في العاصمة البريطانية 

لندن.
واطلع ملك والوفد املرافق له على سير العمل في املكتب 

وطرق معاجلة األخبار والتعامل مع املصادر املختلفة وفق 
القواعد واملبادئ التي درجت عليها )كونا(.

ــد ملك أن الوكالة لــن تألو جهدا فــي سبيل تطوير  وأك
خدماتها وتوفير االحتياجات الالزمة ملكاتبها من أجل التميز 
وتقدمي األفضل وفق الضوابط التي تستند إلى املهنية والدقة 

واملصداقية.  ونوه ملك بأهمية مكتب الوكالة في لندن وذلك ملا 
تكتسبه بريطانيا من اهمية سواء بالنسبة للعالقات اخلاصة 
مع الكويت أو من جانب األحداث املرتبطة باملنطقة العربية 
والعالم أجمع مشددا في هذا السياق على اهمية التعامل مع 

األخبار بدقة وكفاءة عاليتني.
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سموه عزى خادم احلرمني الشريفني بضحايا حافلة املدينة املنورة

األمير يتلقى اتصااًل هاتفيًا من أمير 
قطر مبناسبة عودته إلى أرض الوطن

تلقى صاحب السمو أمير البالد الشيخ 
صباح األحمد اتصاال هاتفيا مساء أمس 
األول من أخيه صاحب السمو الشيخ متيم 
بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة، 
أعرب فيه عن تهنئته مبناسبة عودة سموه 
إلــى أرض الــوطــن العزيز بعد استكمال 
الفحوصات الطبية التي تكللت بفضل الله 
تعالى ومنته بالتوفيق والنجاح متمنيا 

لسموه موفور الصحة والعافية.
 وقد أعرب صاحب السمو أمير البالد عن 
بالغ شكره وتقديره على ما عبر عنه أخوه 
أمير دولة قطر الشقيقة من طيب املشاعر 
مقدرا سموه هــذه املــبــادرة األخــويــة التي 

جتسد عمق أواصر العالقات الوطيدة بني 
البلدين والشعبني الشقيقني متمنيا لسموه 
موفور الصحة ودوام العافية ولدولة قطر 
وشعبها الشقيق كل الرفعة واالزدهــار في 

ظل القيادة احلكيمة لسموه.
من جهة أخرى فقد بعث صاحب السمو 
أمير البالد الشيخ صباح األحمد ببرقية 
تعزية إلى أخيه خادم احلرمني الشريفني 
امللك سلمان بــن عبدالعزيز ملك اململكة 
العربية السعودية الشقيقة، عبر فيها 
سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته 
بضحايا حادث اصطدام حافلة في املدينة 
املــنــورة أودى بحياة العديد مــن ركابها 

وإصابة آخرين سائال سموه املولى تعالى 
أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته 

وأن مين على املصابني بسرعة الشفاء.
وبعث سمو ولــي العهد الشيخ نواف 
ــى أخــيــه خــادم  األحــمــد ببرقية تعزية إل
ــك ســلــمــان بن  ــل احلـــرمـــني الــشــريــفــني امل
عبدالعزيز ملك اململكة العربية السعودية 
الشقيقة عبر فيها سموه عن خالص تعازيه 
وصادق مواساته بضحايا حادث اصطدام 

حافلة في املدينة املنورة.
كما بعث سمو الشيخ جــابــر املــبــارك 
ــــوزراء ببرقية تعزية  رئــيــس مجلس ال

سمو الشيخ متيم بن حمد آل ثانيمماثلة.

اجتمع النائب األول لرئيس مجلس 
الــــوزراء ووزيـــر الــدفــاع الشيخ ناصر 
صباح األحمد بقصر بيان العامر صباح 

أمس بالفريق االستشاري العاملي ملشروع 
دراسة وتطوير اإلدارة احلكومية.

ــاء اللجنة  ــض وحــضــر االجــتــمــاع أع

التوجيهية بــاملــشــروع وهـــم أعــضــاء 
املجلس األعلى للتخطيط الدكتور فهد 
الراشد و املهندسة سارة أكبر ومدير عام 

مؤسسة الكويت للتقدم العلمي الدكتور 
عدنان شهاب الدين ومدير املشروع غادة 

اخللف.

ناصر الصباح يستقبل الفريق االستشاري 
العاملي لدراسة وتطوير اإلدارة احلكومية

ثامر اجلابر: العالقات الكويتية 
البحرينية تاريخية ومتينة

أشاد سفير الكويت لدى البحرين الشيخ ثامر 
جابر األحمد أمس اخلميس بالعالقات التاريخية 
املتينة واملصير املشترك والتعاون املثمر بني 

البلدين على جميع األصعدة.
وقــال الشيخ ثامر اجلابر لـ )كونا( إنه نقل 
حتيات سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد 
ــى العاهل البحريني املــلــك حمد بــن عيسى  ال
خالل تقدمي أوراق اعتماده سفيرا للكويت لدى 

البحرين.
ــة مــــزودا  ــام ــن ـــــح أنــــه جــــاء إلــــى امل وأوض
بالتوجيهات السامية من سمو أمير البالد للعمل 
في كل ما من شأنه تعزيز أطر التعاون في كافة 

املجاالت بني البلدين الشقيقني.
وأضاف أنه استمع أثناء تقدمي أوراق اعتماده 
إلــى توجيهات العاهل البحريني القيمة التي 

حتمل الكويت في قلبه وما يخدم مصالح البلدين 
والشعبني الشقيقني.

واستذكر بكل فخر »الوقفة املشرفة« للبحرين 
قيادة وحكومة وشعبا في دعم احلق الكويتي 
أثناء االحتالل العراقي والكرم والوفاء والرعاية 

التي قدمت للمواطنني الكويتيني في تلك الفترة.
ــاد بالرعاية الكرمية التي يحظى بها   وأش
الطلبة والطالبات والقطاع اخلاص والسائحون 

الكويتيون في بلدهم الثاني البحرين.
ودعا املولي عز وجل أن يحفظ اوطاننا ويوفق 
قادتنا وان يدمي على بلدينا نعم االمن واالستقرار 

والرخاء.
وكان الشيخ ثامر اجلابر قدم أوراق اعتماده 
إلى العاهل البحريني يوم الثالثاء املاضي سفيرا 

للكويت لدى البحرين.

العاهل البحريني امللك حمد بن عيسى يتسلم أوراق اعتماد السفير  الشيخ ثامر اجلابر 

والكويت »فاو«   بني  القوية  الشراكة  أهمية  أكد 

دونغيو: لسمو األمير دور ريادي
 في قيادة العمل اإلنساني والتنموي العاملي

تشو دونغيو مع مندوب الكويت الدائم والرئيس احلالي للمجموعة العربية

سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد

الشيخ ناصر صباح األحمد خالل اجتماعه مع الفريق االستشاري


