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يترأس وفد الكويت في مؤتمر التنمية املستدامة وقمة القادة ملواجهة التطرف العنيف

سمو األمير
يغادر إلى نيويورك اليوم

ك��ون��ا -ي �غ��ادر ص��اح��ب ال�س�م��و
أمير البالد الشيخ صباح االحمد
وال��وف��د ال��رس �م��ي امل��راف��ق لسموه
أرض ال��وط��ن ال �ي��وم متوجها إل��ى
م��دي �ن��ة ن� �ي ��وي ��ورك ف ��ي ال ��والي ��ات
امل �ت �ح��دة األم �ي��رك �ي��ة ل �ت��رؤس وف��د
ال � �ك� ��وي� ��ت ف � ��ي م ��ؤت � �م ��ر ال �ت �ن �م �ي��ة
املستدامة في األم��م املتحدة وقمة
القادة ملواجهة التطرف العنيف.
ووصف مندوب الكويت الدائم
لدى االمم املتحدة السفير منصور
العتيبي مشاركة صاحب السمو

ف ��ي ق �م��ة االم � ��م امل �ت �ح��دة الع �ت �م��اد
ج��دول اعمال التنمية ملا بعد عام
 2015ال�ت��ي ستعقد خ��الل الفترة
م��ن  25ال ��ى  27سبتمبر ال �ج��اري
بأنها تمثل «ح��دث��ًا تاريخيًا غير
مسبوق».
وب � ��ن ال �ع �ت �ي �ب��ي أن «م �ش��ارك��ة
س�م��و ام�ي��ر ال �ب��الد ال�ش�ي��خ صباح
االحمد في قمتن رئيسيتن على
ه��ام��ش اع �م ��ال ال�ج�م�ع�ي��ة ال�ع��ام��ة
ت� ��وج� ��ه ي � �ب� ��رز اه � �ت � �م� ��ام ال� �ك ��وي ��ت
بالعمل متعدد االط ��راف ملواجهة

التحديات الدولية الكبيرة».
وقال« :ان سمو األمير قد شارك
ف��ي ع ��ام  2000ف��ي ال �ق �م��ة االل�ف�ي��ة
ال�ت��ي اع�ت�م��د خ��الل�ه��ا ق ��ادة العالم
االه ��داف االنمائية لاللفية لفترة
 15ع��ام��ا واس�ت�ط��اع��ت دول كثيرة
منها ال�ك��وي��ت تحقيق الكثير من
االه ��داف االن�م��ائ�ي��ة الثمانية وتم
ان �ت �ش��ال م��الي��ن ال�ب�ش��ر م��ن الفقر
وال � �ج � ��وع وامل� � � ��رض وال� �ج� �ه ��ل ف��ي
افريقيا واسيا واميركا الالتينية»،
مضيفا« :مازال هناك الكثير الذي

ي�ج��ب ال�ق�ي��ام ب��ه للقضاء على
الفقر امل��دق��ع ال��ذي يعاني منه
م � ��ا ي� � �ق � ��ارب امل � �ل � �ي� ��ار ش �خ��ص
ك �م��ا ان ه �ن��اك ت �ح��دي��ا يتمثل
ف ��ي ك �ي �ف �ي��ة ت �ح �ق �ي��ق ال�ت�ن�م�ي��ة
امل�س�ت��دام��ة م��ع امل�ح��اف�ظ��ة على
ال �ك��وك��ب ودي� �م ��وم ��ة ال� �ث ��روات
الطبيعية وعدم استنزافها».
وذك � � � ��ر أن «س � �م � ��و األم � �ي ��ر
س� �ي� �ش ��ارك أي� �ض ��ا ف� ��ي اع �م ��ال
قمة مكافحة االره��اب وتنظيم
داع ��ش تلبية ل��دع��وة الرئيس
االميركي باراك اوباما في مقر
االمم املتحدة».
ي��ذك��ر أن رئ �ي��س الجمعية
ال� � � �ع � � ��ام � � ��ة ل � � ��أم � � ��م امل� � �ت� � �ح � ��دة
ال��دن �م��ارك��ي م��وج��ن ي�ك�ي�ت��وف
افتتح ف��ي وق��ت سابق ال��دورة
ال� 70للجمعية العامة للمنظمة
الدولية متعهدا ببذل قصارى
ج� �ه ��ده ل �ت �م �ث �ي��ل ك� ��ل ال �ب �ل ��دان
بطريقة «حرة ونزيهة».
وم ��ن امل �ق��رر أن ي�ل�ق��ي سمو
األمير كلمة الكويت في القمة
ي ��وم  26س�ب�ت�م�ب��ر ي�س�ت�ع��رض
فيها رؤي��ة ال�ك��وي��ت وايمانها
ب��ال �ع �م��ل ال � ��دول � ��ي ال �ج �م��اع��ي
واه� � �م� � �ي � ��ة اه� � � � � ��داف ال �ت �ن �م �ي��ة
املستدامة وارتباطها الوثيق
ب � � ��االم � � ��ن واح � � � � �ت � � � ��رام ح � �ق ��وق
االنسان.
وس �ي �ع �ت �م��د اك� �ث ��ر م ��ن 150
م � ��ن ق � � � ��ادة ال � � � � ��دول ورؤس � � � ��اء
ال� �ح� �ك ��وم ��ات اه� ��داف� ��ا ج ��دي ��دة
خ��اص��ة ب��ال�ت�ن�م�ي��ة امل�س�ت��دام��ة
وع � � ��دده � � ��ا  17ه � ��دف � ��ا ت �م �ث��ل
خ� � ��ارط� � ��ة ط � ��ري � ��ق ل �ل �م �ج �ت �م��ع
ال ��دول ��ي ل�خ�م�س��ة ع �ش��ر ع��ام��ا
م�ق�ب�ل��ة اب ��رزه ��ا ال �ق �ض��اء على
الفقر املدقع والجوع وتحقيق
امل � � � � �س� � � � ��اواة ب� � � ��ن ال� �ج� �ن� �س ��ن
وت � �م � �ك� ��ن امل� � � � � ��رأة وم� �ك ��اف� �ح ��ة
التغير املناخي وتوفير املياه
ال �ن �ظ �ي �ف��ة ال �ص��ال �ح��ة ل �ل �ش��رب
ل�ل�م��الي��ن م��ن ال�ب�ش��ر وت��وف�ي��ر
التعليم وال�خ��دم��ات الصحية
ل �ل �ج �م �ي��ع وت �ف �ع �ي��ل ال �ش ��راك ��ة
ال ��دول� �ي ��ة ووس � ��ائ � ��ل ال �ت �ن �ف �ي��ذ
ك��ال �ت �م��وي��ل وال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا
وبناء القدرات.
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