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الكويت تدين الهجوم اإلرهابي الذي استهدف عرضًا عسكريًا في إيران
دان���ت اخل��ارج��ي��ة الكويتية أول أم��س 
الهجوم اإلره��اب��ي املسلح ال��ذي استهدف 
عرضا عسكريا في مدينة األه��واز اإليرانية 

ما أودى ب��أرواح عدد من األبرياء وإصابة 
آخرين.وأعرب مصدر مسؤول في ال��وزارة 
في تصريح صحفي عن ادانة دولة الكويت 

للهجوم انطالقا من موقفها املبدئي الرافض 
لإلرهاب بكل صوره وأشكاله ومهما كانت 
دواف��ع��ه.وأع��رب املصدر عن تعازي دولة 

الكويت احل���ارة ألس��ر الضحايا والشعب 
اإلي���ران���ي ك��اف��ة آم���ال ب��ال��ش��ف��اء ال��ع��اج��ل 

للمصابني.

سموه تسلم رسالة خطية من الرئيس التونسي 

أمير البالد يستقبل ولي العهد والغامن واملبارك واحلبيب الصيد

استقبل صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد 
بقصر السيف صباح أمس سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد. 
كما استقبل سموه رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن. واستقبل 
سموه سمو الشيخ جابر املبارك رئيس مجلس ال��وزراء وذلك 
لالستئذان بالسفر لتمثيل سموه بترأس وفد دولة الكويت في 
اجتماعات ال��دورة الثالثة والسبعني للجمعية العامة لألمم 
املتحدة في مدينة نيويورك.كما استقبل سموه املبعوث اخلاص 

لرئيس اجلمهورية التونسية رئيس احلكومة السابق والوزير 
املستشار السياسي لفخامته احلبيب الصيد، حيث سلم سموه 
رسالة خطية من أخيه الرئيس الباجي قايد السبسي رئيس 
اجلمهورية التونسية الشقيقة تضمنت سبل تطوير العالقات 
الثنائية التي تربط البلدين والشعبني الشقيقني واوج��ه 
تعزيزها في املجاالت كافة.وحضر املقابلة وزير شؤون الديوان 

األميري الشيخ علي اجلراح.

سمو األمير يعزي الرئيس اإليراني بضحايا 
الهجوم على العرض العسكري

بعث صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد 
ببرقية تعزية إل��ى الرئيس الدكتور حسن روحاني 
رئيس اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية، عبر فيها سموه 
عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الهجوم 

ال���ذي استهدف ع��رض��ا عسكريا وأس��ف��ر ع��ن سقوط 
العشرات من الضحايا واملصابني. معربا سمو عن 
استنكار دولة الكويت لهذا العمل االرهابي راجيا سموه 
للضحايا املغفرة والرحمة وللمصابني سرعة الشفاء 

والعافية.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد ببرقية 
تعزية إل��ى الرئيس الدكتور حسن روح��ان��ي رئيس 

اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية ضمنها سموه خالص 
تعازيه وص���ادق م��واس��ات��ه بضحايا الهجوم ال��ذي 
استهدف عرضا عسكريا وأسفر عن سقوط العشرات 
من الضحايا واملصابني راجيا سموه للضحايا املغفرة 

والرحمة وللمصابني سرعة الشفاء والعافية.
كما بعث سمو الشيخ جابر املبارك رئيس مجلس 

الوزراء ببرقية تعزية مماثلة.

أمير البالد يستقبل سمو الشيخ جابر املبارك
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 ..وسموه يستقبل املستشار  التونسي احلبيب الصيد

.. ويعزي رئيس تنزانيا بضحايا 
غرق عبارة في بحيرة فيكتوريا

بعث صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح 
األحمد ببرقية تعزية إل��ى الرئيس ج��ون بومبي 
جوزيف ماغوفولي رئيس جمهورية تنزانيا املتحدة 
الصديقة أع��رب فيها سموه حفظه الله عن خالص 
تعازيه وص���ادق مواساته بضحايا غ��رق إح��دى 
العبارات في بحيرة فيكتوريا وال��ذي أودى بحياة 
العشرات من الضحايا وخلف العديد من املصابني 

راجيا سموه لهم الرحمة وألسرهم جميل الصبر.

وبعث سمو ول��ي العهد الشيخ ن��واف األحمد 
ببرقية تعزية إلى الرئيس جون بومبي جوزيف 
ماغوفولي رئيس جمهورية تنزانيا املتحدة الصديقة 
ضمنها سموه خالص تعازيه وص��ادق مواساته 
بضحايا غرق إحدى العبارات في بحيرة فيكتوريا 
راجيا سموه لضحايا هذا احلادث املؤلم الرحمة. كما 
بعث سمو الشيخ جابر املبارك رئيس مجلس الوزراء 

ببرقية تعزية مماثلة.

ولي العهد يستقبل الغامن واملبارك واجلراح والصالح

استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد بقصر السيف صباح أمس رئيس مجلس 
األمة مرزوق الغامن. واستقبل سمو ولي العهد سمو الشيخ جابر املبارك رئيس مجلس 

الوزراء.

واستقبل سمو ولي العهد الشيخ ن��واف األحمد نائب رئيس مجلس ال��وزراء ووزير 
الداخلية الشيخ خالد اجلراح. واستقبل سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 

الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح.

سمو ولي العهد يستقبل الشيخ خالد اجلراح  ..وسموه يستقبل أنس الصالح

عزى نظيره اإليراني بضحايا هجوم األهواز

رئيس مجلس األمة يستقبل رئيس 
الهيئة العامة ملكافحة الفساد

استقبل رئيس مجلس األم��ة م���رزوق ال��غ��امن في 
مكتبه أمس األحد رئيس الهيئة العامة ملكافحة الفساد 
)ن��زاه��ة( املستشار عبدالرحمن النمش، حيث قدم 
للغامن التقرير نصف السنوي الثاني عن أعمال الهيئة 
العامة ملكافحة الفساد )نزاهة( لعام 2017 والذي 
تضمن حصر جهود ونشاطات الهيئة املتعلقة بالوقاية 

من الفساد ومكافحته.
من جهة أخرى فقد بعث رئيس مجلس األمة مرزوق 

الغامن ببرقية إلى رئيس مجلس الشورى اإليراني 
علي الريجاني عبر فيها عن خالص العزاء وصادق 
امل��واس��اة بضحايا الهجوم ال���ذي استهدف عرضا 
عسكريا في مدينة االهواز وأسفر عن سقوط العشرات 

من الضحايا و اجلرحى.
وعبر الغامن في برقيته عن االستنكار لهذا العمل 
اإلرهابي راجيا من الله الرحمة للضحايا والشفاء 

العاجل للمصابني.

مرزوق الغامن يستقبل املستشار عبدالرحمن النمش

الكويت تشارك في حفل تنصيب رئيس مالي لوالية ثانية
ش�����ارك س��ف��ي��ر ال��ك��وي��ت ل��دى 
جمهورية غانا والسفير غير املقيم 
لدى جمهورية مالي محمد الفيلكاوي 
ممثال لصاحب السمو أمير البالد 
الشيخ صباح األحمد في احتفاالت 
تنصيب ال��رئ��ي��س امل��ال��ي إبراهيم 
أبوبكر كيتا لوالية ثانية والعيد 
الوطني ال58 الستقالل اجلمهورية.

وق���ال���ت ال���س���ف���ارة ال��ك��وي��ت��ي��ة 
ل��دى مالي في بيان تلقته )كونا( 
أم��س األح��د إن االح��ت��ف��االت اقيمت 
في العاصمة باماكو أم��س السبت 
بحضور الرئيس امل��ال��ي والعديد 
م��ن رؤس����اء دول ال��ع��ال��م وك��ب��ار 
املسؤولني.وأضاف البيان أن السفير 
الفيلكاوي نقل تهاني وتبريكات 
صاحب السمو أمير البالد الشيخ 
ص��ب��اح األح��م��د وس��م��و ول��ي عهده 
الشيخ نواف األحمد بهذه املناسبة 
ومتنيات سموهما للرئيس املالي 
والشعب املالي الصديق كل التقدم 

جانب من احتفاالت تنصيب رئيس ماليالسفير محمد الفيلكاويواإلزدهار.

ممثلة العمل اخليري الكويتي في هذا احملفل الدولي 

»النجاة اخليرية« تترأس مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة بنيويورك
ان��ط��الق��ا م��ن أه��م��ي��ة ال��ع��م��ل اجلماعي 
وارت��ب��اط��ه ب��أه��داف التنمية املستدامة، 
ت��ش��ارك جمعية النجاة اخليرية ممثلة 
للكويت في انعقاد ورئاسة مؤمتر العمل 
في حتقيق أه��داف التنمية املستدامة في 
دول حوض بحيرة تشاد املنعقد مبدينة 
ن��ي��وي��ورك وال����ذي ي��ب��دأ أع��م��ال��ه ف��ي 20 
سبتمبر اجل��اري، حتت رعاية كرمية من 
»االحتاد اإلفريقي« واملؤسسة واجلامعات، 
مب��ش��ارك��ة أك��ث��ر م��ن 160 جهة ومنظمة 

اقليمية ودولية.
وقال د. جابر عيد الوندة رئيس قطاع 
اخل��دم��ات امل��س��ان��دة ورئ��ي��س امل��ؤمت��ر و 
ممثل جمعية ال��ن��ج��اة اخل��ي��ري��ة ف��ي هذا 
احملفل - ان مشاركة النجاة ورئاستها 
تأتي إمياًنا منا بضرورة العمل اجلماعي 
والشراكات االستراتيجية بني املنظمات 
األهلية والهيئات احلكومية واملؤسسات 
الدولية لتحقيق أهداف التنمية املستدامة 
وفًقا ألجندة 2030م لألمم املتحدة، وأجندة 

20٦3م لالحتاد األفريقي التي متثل خارطة 
طريق لتنمية إفريقيا بأهدافها املختلفة.

وقال: من منطلق هذا التجمع احلضاري 
في مقر هذا االحتاد العريق البد وأن يكون 
للمؤمتر دوًرا ف��ع��ااًل ف��ي وض��ع احللول 
والبدائل للمخاطر واملشاكل التي تواجه 
املجتمعات والعمل امليداني، وتفعياًل لدور 
االحتاد اإلفريقي في حتقيق أهداف التنمية 
املستدامة لتخفيف عبء امل��رض واجلوع 
واجلفاف وحماية املجموعات السكانية 

األك��ث��ر ت��ع��رًض��ا للمخاطر م��ن األم���راض 
والكوارث.

وأك���د د. ال��ون��دة على أهمية امل���وارد 
املالية وتوفيرها لتحقيق أه��داف التنمية 
املستدامة، وفي هذا السياق نذكر بعض 
جت���ارب ال��ن��ج��اة اخل��ي��ري��ة الكويتية في 
استخدام الوسائل احلديثة، ومن ضمنها 
وس��ائ��ل ال��ت��واص��ل االجتماعي ف��ي حشد 
امل��وارد البشرية واملالية للمشاريع املراد 
تسويقها ومن بني تلك التجارب احلمالت 

التي أطلقتها اجلمعية جلمع التبرعات من 
أجل حتقق أهداف التنمية املستدامة:

اجلدير بالذكر هنا أنا تلك احلمالت كانت 
ليوم واحد فقط وملدة 12 ساعة متواصلة 
عبر وس��ائ��ل اإلع���الم املختلفة ووس��ائ��ل 
التواصل االجتماعي، وك��ان احمل��رك لهذه 
احل��م��الت ه��م الشباب امل��ت��ط��وع��ون، وقد 
حققت هذه احلمالت جناحات كبيرة جداً 
ساهمت بحد كبير في مساعدة وعالج آالف 

املستفيدين من املجتمعات الفقيرة.  د. جابر الوندة مع املشاركني في املؤمتر


