
أكدت دولة الكويت انها كانت وال تزال من 
أكثر الدول الداعمة ملسيرة التعاون املشترك 
بني العالم للقضاء على الفقر وتخفيف عبء 
الديون والتصدي لآلثار املترتبة على تغير 

املناخ ورفع املعاناة اإلنسانية عن الشعوب.
جللاء ذلللك خللال كلمة ألقاها سفير دولة 
الكويت لدى األرجنتني عبدالله اليحيا خال 
مشاركة سفارة الكويت في املؤمتر رفيع 
املستوى الثاني لألمم املتحدة حول التعاون 
بني دول اجلنوب والللذي أقيم في العاصمة 
بوينس أيرس من 20 إلى 22 مارس اجلاري.
وذكللرت السفارة في بيان تلقت )كونا( 
نسخة منه إن تواجدها في املؤمتر يأتي »في 
إطار حرص وإهتمام دولة الكويت باملشاركة 
في احملافل الدولية وفقا لتوجيهات القيادة 
الرشيدة لصاحب السمو أمير الباد وولي 
عللهللده األملللني«. وذكلللر البيان أن الرئيس 
األرجنتيني ماوريسيو ماكري افتتح أعمال 
املؤمتر بكلمة أمللام ممثلني عن 193 دولة 

ومبشاركة أربعة رؤساء دول.
وفي املناسبة ألقى السفير اليحيا كلمة 
أعلللرب فيها عللن الشكر والتقدير للدولة 
املضيفة ألعمال املؤمتر مبا يثري من نقاشات 
وتهيئة الظروف املائمة للدول النامية في 
سعيها للتوصل إلى حلول مبتكرة للتحديات 
املشتركة من أجل النهوض بجدول أعمال 
التنمية املستدامة التي إلتزمت بتنفيذه دولة 

الكويت بحلول عام 2030.
واعتبر أن مشاركة دولللة الكويت بعد 
40 عاما على اعتمادها خطة عمل بوينس 

أيللرس الللصللادرة عن مؤمتر األمم املتحدة 
للتعاون التقني فيما بني الدول النامية عام 
1978 جاءت انطاقا من إعان الكويت لعام 
1977 عن أهمية التعاون بني الدول ملعاجلة 
حتديات التنمية املستدامة التي تواجهها 

دول اجلنوب.
وأكد أن دولة الكويت كانت وال تزال من 
أكثر الدول الداعمة ملسيرة التعاون املشترك 
بللني العالم للقضاء على الفقر وتخفيف 
عبء الديون والتصدي لآلثار املترتبة على 
تغير املناخ ورفللع املعاناة اإلنسانية عن 
الشعوب الواقعة حتت النزاعات مبعاجلة 
اإلحتياجات وتلبية متطلبات الللدول التي 
تللواجلله أوضللاعللا خللاصللة كللالللبلللللدان األقللل 
منوا والللدول النامية. وأشللار إلى أن دولة 
الكويت ومنذ استقالها في عام 1961 أولت 
اهتماما كبيرا بتقدمي املساعدات العينية 
واملللاديللة للدول النامية عبر آليات عديدة 
منها الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية 
العربية الللذي قللدم يد العون ل106 دول 

نامية حول العالم.
ولفت الى أن دولللة الكويت قدمت خال 
األعللوام املاضية مساعدات تنموية تعدت 
نسبتها ضعف النسبة املتفق عليها دوليا 

وهي 7ر0 باملئة.
وأعللرب السفير اليحيا في ختام كلمته 
عن متنيات دولة الكويت للمؤمتر بالنجاح 
والتوفيق وبللإصللدار بيان ختامي يعالج 
الثغرات التي ال تزال تواجه الدول النامية 

لبلوغ األهداف اإلمنائية املستدامة.
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ولي العهد يشمل اليوم برعايته وحضوره
 حفل التخرج السنوي جلامعة الكويت

يشمل سمو ولللي العهد الشيخ 
نلللواف األحللمللد برعايته وحللضللوره 

حفل التخرج السنوي املوحد جلامعة 
الكويت للعام األكللادميللي 2017 - 

2018 الذي سيقام الساعة السادسة 
والللنللصللف مللسللاء اللليللوم األحلللد على 

االسلللتلللاد الللريللاضللي للجامعة في 
الشويخ.
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أمير البالد يهنئ رئيس 

باكستان بالعيد الوطني لبالده

بعث صاحب السمو أمير الباد الشيخ 
صباح األحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس 
عللارف علوي رئيس جمهورية باكستان 
اإلسامية الصديقة عبر فيها سموه عن 
خالص تهانيه مبناسبة العيد الوطني 
لباده متمنيا سموه لفخامته دوام الصحة 
والللعللافلليللة وللبلد الللصللديللق كللل التقدم 

واالزدهار.

وبعث سمو ولللي العهد الشيخ نواف 
األحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس عارف 
علوي رئيس جمهورية باكستان اإلسامية 
الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه 
مبناسبة العيد الوطني لباده متمنيا سموه 

لفخامته موفور الصحة والعافية.
كما بعث سمو الشيخ جابر املبارك رئيس 

مجلس الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة.

سمو أمير الباد الشيخ صباح األحمد

خادم احلرمني الشريفني  وسمو ولي العهد خال اختتام فعاليات مهرجان »امللك عبدالعزيز لإلبل« 

حضر ممثل صللاحللب السمو أملليللر الباد 
الشيخ صباح األحمد سمو ولي العهد الشيخ 
نواف األحمد والوفد الرسمي املرافق لسموه 
عصر أمس فعاليات احلفل اخلتامي ملهرجان 
امللك عبدالعزيز لابل واللللذي أقيم مبدينة 

الرياض دعما للجوانب التراثية والثقافية.
وكان ممثل صاحب السمو أمير الباد الشيخ 
صباح األحمد سمو ولي العهد الشيخ نواف 
األحمد والوفد الرسمي املرافق لسموه قد وصل 
ظهر أمس إلى مطار امللك خالد الدولي بالرياض 

وذلللك حلضور احلفل اخلتامي ملهرجان امللك 
عبدالعزيز لإلبل الللذي أقيم مبدينة الرياض 

عصر أمس دعما للجوانب التراثية والثقافية.
وقد كان في استقبال سموه على أرض املطار 
صاحب السمو امللكي األمير فيصل بن بندر بن 

عبدالعزيز أمير منطقة الرياض واملستشار 
بالديوان امللكي صاحب السمو امللكي األمير 
تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز و سفير 
دولة الكويت لدى اململكة العربية السعودية 

الشقيقة الشيخ علي اخلالد وأعضاء السفارة.

مبعوث سمو األمير إلى نيوزلندا 
يعزي أسر ضحايا احلادث اإلرهابي 

في »كرايست تشيرش«

قللام مبعوث صللاحللب السمو أمير 
الباد الشيخ صباح األحمد املستشار 
بللالللديللوان األملليللري الللدكللتللور عبدالله 
معتوق املعتوق صباح أمللس بتقدمي 
واجللب العزاء إلللى أسللر ضحايا حادث 

إطللاق النار اإلرهللابللي الللذي استهدف 
مسجدين فللي وسللط مدينة كرايست 
تشيرش بنيوزلندا كما قللام بزيارة 
للمصابني في احلادث متمنيا لهم سرعة 

الشفاء والعافية.

د. عبدالله املعتوق يزور املصابني في حادث املسجد 

السفير عبدالله اليحيا يلقي كلمة خال املؤمتر 

اليحيا: الكويت تدعم مسيرة التعاون املشترك
 بني العالم للقضاء على الفقر وتخفيف عبء الديون 

سنوات  5 خالل  أمريكية  تأشيرة  طلبات  قدموا  كويتي  ألف   163

مساعد وزير اخلارجية األميركي: الكويت حليف 
استراتيجي مهم للواليات املتحدة

قال نائب مساعد وزير اخلارجية 
األمريكي خلدمات التأشيرة إدوارد 
راموتوفسكي أمس السبت إن أكثر 
من 163 ألف كويتي تقدموا بطلبات 
للحصول على تأشيرة دخللول إلى 
الللواليللات املتحدة خللال السنوات 

اخلمس املاضية.  
 وأعرب راموتوفسكي في مقابلة 
مع )كونا( عن ترحيبه وتشجيعه 
للمواطنني الكويتيني على زيللارة 
الللواليللات املتحدة سللواء للعمل أو 
الترفيه أو الللدراسللة أو ألي سبب 

آخر. 
  وأضاف أن الراغبني في احلصول 
على تأشيرة سياحية أو دراسية 
أو عاجية ميكنهم زيلللارة املوقع 
اإللكتروني لتقدمي الطلبات واتباع 

التعليمات املطلوبة. 
  وأوضح أنه يتعني على املتقدمني 
حجز مللوعللد للمقابلة بعد تقدمي 
الطلب عبر اإلنترنت قبل زيارة مقر 
السفارة مصطحبني معهم جميع 
املستندات املطلوبة مبينا أن العملية 

تستغرق أسبوعا. 

  وأشللار إلللى أن من أكثر أسباب 
تأخير احلصول على التأشيرة عدم 
اتباع التعليمات بشكل صحيح أو 
عدم استكمال النماذج املطلوبة أو 
تقدمي صور غير مطابقة للمواصفات 
مشددا على ضللرورة تقدمي الطلبة 
طلباتهم مبكرا نظرا لوجود فترات 

تكون فيها السفارة مشغولة جدا. 
  وفللليلللملللا يللتللعلللللق بللالللنللظللام 
اإللكتروني لإلعفاء من التأشيرة 
قللال رامللوتللوفللسللكللي: إن الللواليللات 
املتحدة لديها برنامج لإلعفاء بيد 
أنلله يجب على الللدول تلبية بعض 
املتطلبات وفي الوقت احلالي تعمل 
العديد من الللدول على تلبية هذه 
املتطلبات متوقعا إمكانية حصول 
الكويتيني على االعفاء اإللكتروني 

في املستقبل. 
  وأكلللللد أن »اللللكلللويلللت حليف 
استراتيجي مهم للواليات املتحدة« 
مبينا أن إدارة اخلدمات القنصلية 
شاركت في احلللوار االستراتيجي 
األمريكي الكويتي الثالث كما أجرت 
مللنللاقللشللات مللثللمللرة مللع املللسللؤولللني 

القنصليني الكويتيني.   وشدد على 
أن قسم خدمات املواطن األمريكي 
في السفارة األمريكية في الكويت 
يوفر مجموعة من اخلدمات مبا في 
ذلك إصدار وجتديد جوازات السفر 
وشهادات املياد في اخلارج وغيرها 

من اخلدمات الطارئة واالعتيادية. 
  وأعلللرب عللن اسللتللعللداد موظفي 
السفارة األمريكية في الكويت لتقدمي 
أي مساعدة ومعلومات للراغبني في 

السفر إلى الواليات املتحدة.   
ولللفللت رامللوتللوفللسللكللي إللللى أن 
الللواليللات املتحدة تعد إحللدى أكثر 
الللوجللهللات السياحية شعبية في 
العالم اذ استقبلت حوالي 9ر75 
مليون زائللر في السنوات القليلة 
املاضية.    وبني أن الواليات املتحدة 
تستقبل أكللبللر علللدد مللن الللطللاب 
األجانب في العالم مبجموع تعدى 
املللللليللون طللالللب رغللبللوا فللي زيلللادة 
حتصيلهم العملي في امريكا نظرا 
لوجود أفضل اجلامعات في العالم 
بللهللا وتللوفللر الللعللديللد مللن الللبللرامللج 

إدوارد راموتوفسكياملتميزة في جميع املجاالت تقريبا.

قام عميد السلك الدبلوماسي سفير دولة 
الكويت لللدى مملكة البحرين الشيخ عللزام 
الصباح مأدبة غداء على شرف وكيل احلرس 
الوطني الكويتي الفريق الركن مهندس هاشم 
الرفاعي والوفد املرافق له مبناسبة حضوره 

فعاليات مترين ) تعاون 4 ( بالبحرين.
وقالت سفارة دولللة الكويت لللدى مملكة 
البحرين في بيان صحفي إن الشيخ عزام 
الصباح أقام مأدبة غداء شرف وكيل احلرس 
الوطني مبناسبة حضوره لفعاليات التمرين 
النهائي )تعاون 4( الذي استضافته البحرين.

ومللن جانبه أشللاد وكيل احلللرس الوطني 
الكويتي الفريق الركن مهندس هاشم الرفاعي 
بعمق العاقات التاريخية واألخوية بني دولة 

الكويت ومملكة البحرين وحللرص الطرفني 
على تعزيزها وتطويرها.

يذكر أن مترين ) تللعللاون 4 ( يسهم في 
تعزيز التنسيق العسكري املشترك وتبادل 
اخلبرات العسكرية فيما يخص أعمال مكافحة 
»اإلرهللاب« ورفع مستوى اجلاهزية القتالية 

لقوات احلرس الوطني في البلدين الشقيقني.
واجلللديللر بالذكر أن هللذا التمرين يأتي 
تنفيذا للبروتوكول املوقع بني رئاسة احلرس 
الوطني مبملكة البحرين والرئاسة العامة 

للحرس الوطني الكويتي.
وحضر احلفل امللحق العسكري الكويتي 
بسفارة الكويت لدى مملكة البحرين العميد 

ركن ناصر السمحان. 

عزام الصباح أقام مأدبة غداء على شرف 
وكيل احلرس الوطني والوفد املرافق 

ممثاًل  لسمو األمير

ولي العهد يحضر فعاليات ختام مهرجان امللك عبدالعزيز 


