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• سمو أمير البالد مستقبالً سمو الشيخ ناصر احملمد
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•  ...ومستقبالً يوسف املطاوعة وفائق العبودي

• صاحب السمو خالل استقباله مسعود بارزاني

سموه التقى رئيس إقليم كردستان العراق السابق

صاحب السمو يفتتح

األمير استقبل ناصر المحمد والمطاوعة والعبودي
ا�ستقبل �صاحب ال�سمو �أمري البالد ال�شيخ �صباح الأحمد ،بق�رص
بيان �أم�س� ،سمو ال�شيخ نا�رص املحمد.
كما ا�ستقبل �سموه ،رئي�س املجل�س الأعلى للق�ضاء ورئي�س

حمكمة التمييز ورئي�س املحكمة الد�ستورية امل�ست�شار يو�سف
املطاوعة ،ورئي�س جمل�س الق�ضاء الأعلى بالعراق فائق
العبودي ،وذلك مبنا�سبة زيارته للبالد.

ولي العهد التقى ناصر المحمد

مستشفى جابر ...اليوم
يتف�ضل �صاحب ال�سمو �أمري البالد ال�شيخ �صباح الأحمد ،في�شمل
برعايته وح�ضوره حفل افتتاح م�ست�شفى جابر الأحمد ،وذلك يف
متام ال�ساعة العا�رشة والن�صف من �صباح اليوم.

وا�ستقبل �سموه ،رئي�س �إقليم كرد�ستان العراق ال�سابق م�سعود
ب��ارزاين ،وذلك مبنا�سبة زيارته للبالد .وح�رض املقابلتني
وزير �ش�ؤون الديوان االمريي ال�شيخ علي اجلراح.

مشعل األحمد بحث مع وفد بريطاني إعداد مذكرة

تفاهم لترسيخ التعاون العسكري
كتب حم�سن الهيلم:

ا�ستقبل �سمو ويل
ال��ع��ه��د ال�شيخ
ن���واف الأح��م��د،
بق�رص بيان �أم�س،
�سمو ال�شيخ نا�رص
املحمد.

• سمو ولي العهد مستقبالً سمو الشيخ ناصر احملمد

الخضر استقبل الفريق لوريمير
ا�ستقبل رئي�س الأرك���ان العامة
للجي�ش ال��ف��ري��ق ال��رك��ن حممد
اخل�رض مبكتبه ام�س ،م�ست�شار
الدفاع الأول الربيطاين ل�ش�ؤون
ال�رشق الأو�سط الفريق ال�سري جون
لورميري ،والوفد املرافق له،
وذلك مبنا�سبة زيارته للبالد.
ح��ي��ث مت خ�ل�ال ال��ل��ق��اء تبادل
الأحاديث الودية ،ومناق�شة �أهم
الأم��ور واملوا�ضيع ذات االهتمام
امل�����ش�ترك ،ال���س��ي��م��ا املتعلقة
باجلوانب الع�سكرية.
ح�رض اللقاء �آم��ر القوة اجلوية
اللواء الركن طيار عدنان الف�ضلي
ومعاون رئي�س الأرك���ان العامة
لهيئة العمليات واخلطط اللواء
الركن حممد الكندري وامللحق
الع�سكري الربيطاين لدى البالد
العقيد طيار فينلي ماكلني.

• الشيخ مشعل األحمد مستقبالً الوفد البريطاني

مناقشة  22ورقة عمل من خالل  8جلسات

«المهندسين» :مشاركة أهم الخبرات العالمية
في ورشة الطاقة المتجددة
• محمد اخلضر خالل استقباله الفريق لورميير

بمشاركة نخبة من األطباء الكويتيين وغيرهم من دول أخرى

حيات :مؤتمر «أشعة األطفال»
شهد نجاح ًا كبيراً

�أو�ضحت رئي�سة امل�ؤمتر الثالث
ال�شعة الأطفال يف الكويت د�.أبرار
حيات ان امل�ؤمتر �شهد جناح ًا كبري ًا
بف�ضل الله وتوجيهات من وزير
ال�صحة ،وجهود �أع�ضاء اللجان
املنظمة ،يف ظ��روف ا�ستثنائية
واملتمثلة يف �سوء الأحوال اجلوية
ال�صعبة.
و�أ���ش��ارت ال��ى م�شاركة نخبة من
االطباء املحا�رضين يف امل�ؤمتر
وك���ان ع��دده��م �أرب��ع��ة م��ن �شمال
�أمريكا ،وواحد من تركيا و�آخر من
م�رص ومثله من ال�سعودية وطبيب
�آخر من قطر وثالثة من البحرين
ال��ى ج��ان��ب م�شاركة نخبة من
�أطباء الكويت .جدير بالذكر �أن
معظم املحا�رضين ذوي تخ�ص�ص
دقيق يف �أ�شعة الأطفال ،وتناولت
املحا�رضات موا�ضيع حيوية يف
�شتى جماالت �أ�شعة الأطفال ،مثل
�أمرا�ض اجلهاز الع�صبي ،والر�أ�س
وال��رق��ب��ة ،و�أم���را����ض اخل���دج،
واجلهاز التنف�سي والقلب ،العظام
والع�ضالت و�أم��را���ض ال�رسطان،
بالإ�ضافة �إلى الرتكيز على �أحدث
ما تو�صلت �إليه التكنولوجيا يف
جمال التنظري والت�شخي�ص.
وب��ي��ن��ت ح��ي��ات ان���ه مت ت�سجيل
وح�ضور من  240الى � 250شخ�ص

ا�ستقبل نائب رئي�س احلر�س الوطني
ال�شيخ م�شعل الأحمد ،م�ست�شار وزير
ال��دف��اع ال�بري��ط��اين ل�����ش��ؤون ال�رشق
الأو�سط الفريق ال�سري جون لورمير
وامللحق الع�سكري الربيطاين لدى
الكويت العقيد فينلي ماكلني ملناق�شة
�أوج��ه التعاون امل�شرتك بني احلر�س
الوطني ووزارة الدفاع الربيطانية.
ورح��ب نائب رئي�س احلر�س الوطني
بالوفد الربيطاين ،ونقل له حتيات
�سمو ال�شيخ �سامل العلي رئي�س احلر�س
الوطني.
وناق�ش م��ع ال��وف��د الربيطاين �أوج��ه
التعاون امل�شرتك بني احلر�س الوطني
ووزارة الدفاع الربيطانية ،و�إع��داد
مذكرة تفاهم بني الطرفني لرت�سيخ
التعاون الع�سكري امل�شرتك وتبادل
اخل�برات ،وذلك �ضمن �أه��داف الوثيقة
اال���س�ترات��ي��ج��ي��ة ل��ل��ح��ر���س الوطني
»2020الأمن �أوال» ،بتعزيز التعاون مع
امل�ؤ�س�سات الع�سكرية يف الدول ال�شقيقة
وال�صديقة ملواكبة �أحدث امل�ستجدات.
ح�رض املقابلة مدير ديوان نائب رئي�س
احلر�س الوطني اللواء جمال ذياب.

• أبرار حيات

تنوعت م��ا ب�ين �أط��ب��اء �أ�شعة،
و�أط��ب��اء �أط��ف��ال وفنيي �أ�شعة،
و�شارك يف �إدارة املحا�رضات نخبة
من ال��ك��وادر الوطنية واملحلية
من �أطباء الأطفال ذوي التخ�ص�ص
الدقيق يف �أ�شعة الأطفال ،وجراحة
الأطفال ،و�أمرا�ض �رسطان الأطفال،
وطب وجراحة اجلهاز الع�صبي،
و�أمرا�ض القلب ،واجلهاز التنف�سي
وجراحة العظام.
واردفت انه �أن�شطة امل�ؤمتر تننوعه
ومل تقت�رص على املحا�رضات،
ب��ل �شملت ور���ش��ة عمل ،معر�ض
بو�سرت علمي واختبار يف حاالت

اك��ل��ي��ن��ي��ك��ي��ة ،ب��الإ���ض��اف��ة �إل���ى
املحا�رضات .ومت تكرمي ع��دد 2
من الفائزين يف معر�ض البو�سرت
العلمي ،وه��م اثنان يف اختبار
احلاالت الكلينيكية.
ومت اجتماع مبد�أي لأطباء �أ�شعة
الأط���ف���ال يف دول اخل��ل��ي��ج من
الكويت وال�سعودية والبحرين
و�سلطنة عمان ،بالإ�ضافة �إلى
�أحد املحا�رضين من م�رص .وكان
ال��غ��ر���ض م��ن ه��ذا االج��ت��م��اع هو
كيفية تكوين جمعية عربية لأ�شعة
الأطفال.
وقالت لقد متيز تقييم املحا�رضين
واحلا�رضين بالإيجابية ،و�أفادوا
جميعا بتميز امل�ؤمتر وحماباته
لأف�ضل امل�ؤمترات العاملية.
وعربت حيات عن �شكرها وتقديرها
ل�����وزارة ال�����ص��ح��ة والقياديني
لرعايتهم للم�ؤمتر ،والذي ال �شك
�أنه �سيرثي طب ا�شعة الأطفال يف
الكويت ،وال�شكر والتقدير مو�صول
لزمالئي يف اللجان املنظمة،
وال�سيما �أطباء وفنيي م�ست�شفى
ابن �سينا للجراحات التخ�ص�صية،
يف اللجنة العلمية والت�سجيل،
والتح�ضري واللجنة االجتماعية،
على جهودهم العظيمة يف �إجناح
هذا امل�ؤمتر.

برعاية وح�ضور وزيرة الدولة ل�ش�ؤون
اال���س��ك��ان ووزي���رة اخل��دم��ات جنان
بو�شهري ،تقيم جمعية املهند�سني
ور�شة دولية عن الطاقة ال�شم�سية
بعنوان «م�صادر الطاقة املتجددة
 امل��ح��رك رئي�سي ن��ح��و الطاقةالنظيفة» ،وذل��ك مبكتبة الكويت
الوطنية يومي  2و 3دي�سمرب املقبل
وبالتعاون مع ال�شبكة الأوروبية –
اخلليجية للطاقة النظيفة «التي تعمل
حتت مظلة االحتاد الأوروبي.
من جانبه �أو�ضح رئي�س جلنة الطاقة
املتجددة باجلمعية واملن�سق العام
ل��ل��ور���ش��ة د.ب����در ال��ط��وي��ل ان هذه
الور�شة هي ا�ستمرار جلهود اجلمعية
يف اطالع �أ�صحاب القرار يف الكويت
على م�ستجدات ا�ستخدام الطاقة
ال�شم�سية كم�صدر رئي�سي من م�صادر
الطاقة امل��ت��ج��ددة ،الف��ت��ا ال��ى �أن
ا�ستمرار انعقاد هذه الور�شة الدولية
يج�سد ال��ت��زام اجلمعية واملجتمع
املدين الهند�سي يف ا�ستقطاب وتوطني
اخل�برات العاملية خلدمة اجلهات
الر�سمية بالدولة لتنفيذ م�شاريع
الطاقة املتجددة وحتقيق الر�ؤية
ال�سامية ل�سمو �أم�ير البالد ال�شيخ

�صباح الأحمد �أنه وبحلول عام 2030
�سيتم توفري نحو  % 15من الطلب
على الطاقة يف البالد من امل�صادر
املتجددة.
و�أ�شار الطويل �إلى �أن �أهمية الور�شة
تتمثل يف التقاء اخل�برات العاملية
امل��ت��ن��وع��ة م��ع �أه����داف امل�شاريع
الوطنية والتي �أهمها م�رشوع الدبدبة
للطاقة الكهرو�ضوئية والذي ت�رشف
عليه �رشكة البرتول الوطنية الكويتية
كونه واحدا من �أكرب م�شاريع الطاقة
املتجددة يف منطقة ال�رشق الأو�سط
ب�سعة  1500ميجاوات حيث �سيمثلها
يف الور�شة رئي�س فريق امل�رشوع
م�شعل ال�سعيدي مبحا�رضة عن هذا
امل�رشوع احليوي.
و�أكد م�شاركة �أهم اخلربات العاملية
يف الور�شة ممثلة يف املركز الأوروربي
للطاقة وجمعية ال����شرق الأو�سط
ل�صناعة الطاقة ال�شم�سية بالإ�ضافة
لل�شبكة الأوروب��ي��ة للطاقة النظيفة
بالإ�ضافة �إل��ى ك�بري��ات ال�رشكات
العاملية يف الور�شة منها ال�رشكة
الأملانية �إ�س �أم �إيه وال�رشكة الكندية
كنيديان �سوالر وجنكو �سوالر وغريهم
بالإ�ضافة مل�شاركة امل�ؤ�س�سة العامة

• بدر الطويل

للرعاية ال�سكنية مبحا�رضة عن
ال�شبكات الكهربائية الذكية والتي
�ستقدمها املهند�سة بدور ال�رشاح.
و�أو�ضح الطويل �أن الور�شة �ستت�ضمن
وعلى مدى اليومني  8جل�سات عمل
رئي�سية يتم من خاللها تقدمي نحو 22
ورقة عمل من قبل مبتكرين ومتخ�ص�صني
يف الطاقة املتجددة و�صناع القرارات
االنتاجية واال�سرتاتيجية يف االحتاد
الأوروب�����ي ودول جمل�س التعاون
ل��دول اخلليج العربية ،الفتا الى

��ضرورة اال�ستفادة من هبوط �أ�سعار
�أنظمة الطاقة ال�شم�سية الناجتة عن
التطورات يف التكنولوجيا وتوفر
املزيد منها الأ�سواق.
وزاد الطويل �أن ور�شة العمل هذه
�ستجمع بني �صناع ال�سيا�سات ومطوري
امل�شاريع وامل�ؤ�س�سات املالية وقادة
التكنولوجياوامل�ست�شارينال�صناعيني
واخلرباء املاليني وممثلي احلكومات
ورج��ال الأعمال ملناق�شة التحديات
والفر�ص الرئي�سية املتاحة هند�سيا
وتقنيا يف قطاع الطاقة ال�شم�سية ،الفتا
الى عر�ض جمموعة من مناذج الأعمال
م��ن قبل املنتجني وامل��وردي��ن بهذا
املجال.
و���ش��دد ال��ط��وي��ل ع��ل��ى �أن الور�شة
تهدف �أي�ضا �إلى تعزيز ال�رشاكة من
خ�لال اجلمع ب�ين �أ�صحاب اخلربة
من االحت��اد الأوروب���ي ودول جمل�س
التعاون اخلليجي من خالل مناق�شة
تقنيات وخيارات الطاقة ال�شم�سية
املنا�سبة للمنطقة ،وتبادل �أف�ضل
املمار�سات وال��درو���س امل�ستفادة،
وال��ت��ع��اون امل��ت��ق��دم ب�ين اجلهات
الفاعلة يف االحت��اد الأوروب��ي ودول
جمل�س التعاون اخلليجي.

المطيري :استثمارات «األوقاف» في األسواق تتوافق مع الشريعة اإلسالمية
كتب �أحمد يون�س:
�أكدت رئي�س ق�سم املتابعة والدرا�سات ب�إدارة اال�ستثمار
يف قطاع تنمية املوارد واال�ستثمار التابع لأمانة الأوقاف
�سارة املطريي ،حر�ص الأمانة على الوفاء للواقفني
من خ�لال ا�ستثمار الأ���ص��ول الوقفية يف ا�ستثمارات
ومدية يف الأ�سواق املحلية والعاملية تتوافق
ُمدرة جُ
مع ال�رشيعة الإ�سالمية يف �سبيل حتقيق عوائد جيدة
وم�ستمرة ل�رصفها على امل�صارف الوقفية وفق �رشوط
الواقفني والتي ت�ساهم يف تلبية احتياجات املجتمع
وتنميته .وذكرت �أنه بالرغم من التحديات الكبرية التي
واجهتها الأمانة خالل عملية ا�ستثمار الأ�صول الوقفية
ب�سبب التقلبات االقت�صادية وال�سيا�سية وعوامل �أخرى

طر�أت على البيئة اال�ستثمارية ،فقد ا�ستطاعت بتوفيق
من الله عز وجل تخطيها وحتقيق املوازنة يف �أداء
املحفظة اال�ستثمارية من خالل توزيع ا�ستثمار الأ�صول
الوقفية يف جماالت ا�ستثمارية خمتلفة مع التو�سع يف
النطاق اجلغرايف لال�ستفادة من التباين يف العوائد
وتوزيع املخاطر ،بحيث �إن طر�أ �أي تدين يف �أداء �إحدى
اال�ستثمارات يتم تعوي�ض اخل�سائر من عوائد ا�ستثمارية
�أخرى ذات الأداء اجليد
و�أو�ضحت �أن ملخ�ص التحليل الإح�صائي لأداء املحفظة
اال�ستثمارية منذ عام  1994حتى عام  ،2017املرفق يعك�س
�أداء الأمانة العامة للأوقاف الإيجابي يف جمال اال�ستثمار من
�سنويا ،وبن�سبة عائد مل تقل
خالل ما حققته من �صايف �أرباح
ً
عن  % 5خالل اخلم�سة والع�رشين عاما.

• سارة املطيري

