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ناصر المحمد شهد احتفال سفارتها لدى البالد بعيدها الوطني

الخالد :العالقات مع السنغال مثال للصداقة واألخوة العربية األفريقية

• سمو أمير البالد

صاحب السمو هنأ رئيسي ناميبيا وكازاخستان وسعاد الصباح

األمير عزى الرئيس العراقي

بضحايا غرق عبارة في نهر دجلة

بعث �صاحب ال�سمو �أمري البالد ال�شيخ �صباح الأحمد بربقية تعزية �إلى
الرئي�س د .برهم �صالح رئي�س جمهورية العراق عرب فيها �سموه عن
خال�ص تعازيه و�صادق موا�ساته ب�ضحايا حادث غرق عبارة يف نهر
دجلة مبدينة املو�صل والذي �أودى بحياة الع�رشات ممن كانوا على
متنها� ,سائال �سموه الباري جل وعال �أن يتغمد �ضحايا هذا احلادث
الأليم بوا�سع رحمته ومغفرته وان يلهم ذويهم جميل ال�صرب وح�سن
العزاء.
وبعث �سمو ويل العهد ال�شيخ نواف االحمد بربقية تعزية �إلى الرئي�س
د .برهم �صالح رئي�س جمهورية العراق �ضمنها �سموه خال�ص تعازيه
و�صادق موا�ساته ب�ضحايا حادث غرق العبارة راجي ًا �سموه املولى عز
وجل �أن يتغمد �ضحايا هذا احلادث الأليم بوا�سع رحمته ومغفرته.
كما بعث �سمو ال�شيخ جابر املبارك رئي�س جمل�س الوزراء بربقية
تعزية مماثلة.
وبعث �صاحب ال�سمو �أمري البالد ال�شيخ �صباح الأحمد ،بربقية تهنئة
�إلى رئي�س ناميبيا حاجي جينجوب ،عرب فيها �سموه عن خال�ص
تهانيه مبنا�سبة العيد الوطني لبالده متمنيا �سموه له موفور ال�صحة
والعافية ولبالده كل التقدم واالزدهار.
كما بعث �صاحب ال�سمو ،بربقية تهنئة �إلى رئي�س كازاخ�ستان قا�سم
جومارت توقايف ،عرب فيها �سموه عن خال�ص تهانيه مبنا�سبة �أدائه
اليمني الد�ستورية رئي�سا لكازاخ�ستان ،متمنيا �سموه له موفور
ال�صحة والعافية وكل التوفيق وال�سداد وللعالقات الطيبة بني الكويت
وكازاخ�ستان املزيد من التطور والنماء.
وبعث �سمو �أمري البالد ،بربقية تهنئة �إلى ال�شيخة د�.سعاد ال�صباح،
عرب فيها �سموه عن خال�ص تهانيه مبنا�سبة منحها جائزة تقديرية
من قبل �إدارة معر�ض باري�س الدويل للكتاب وذلك عرفانا ب�إ�سهاماتها
الأدبية والثقافية ،م�شيدا �سموه مب�سريتها احلافلة بالعطاء الأدبي
والثقايف املتميز ومتمنيا �سموه لها دوام التوفيق.
وبعث �سمو ويل العهد ال�شيخ نواف الأحمد ،و�سمو ال�شيخ جابر
املبارك ،رئي�س جمل�س الوزراء بربقيات تهنئة مماثلة.

المدلج :قانون المنطقة االقتصادية الشمالية
لن يمس دستور البالد وسيادتها
�أك��د الرئي�س التنفيذي جلهاز
تطوير مدينة احلرير «ال�صبية»
وجزيرة بوبيان في�صل املدلج،
ان «م����شروع ق��ان��ون املنطقة
االقت�صادية ال�شمالية لن مي�س
د�ستور البالد و�سيادتها وهو
عهد قطعناه وملتزمون به».
و�أعرب املدلج ردا على ما �أثري
�أخ�ي�را ب�ش�أن ق��ان��ون املنطقة
االقت�صادية ال�شمالية عن �أمله يف
�أن يتم التو�صل �إلى توافق تام

حيال قانون املنطقة االقت�صادية
ال�����ش��م��ال��ي��ة ب�ي�ن ال�سلطتني
الت�رشيعية والتنفيذية.
و�أو���ض��ح ان ه��ذا ال��ت��واف��ق من
�ش�أنه حتقيق م�صلحة الكويت
و�شعبها يف ظل القيادة احلكيمة
ل�سمو �أمري البالد ال�شيخ �صباح
الأحمد ،وبتوجيه من النائب
الأول لرئي�س جمل�س ال��وزراء
وزي���ر ال��دف��اع ال�شيخ نا�رص
ال�صباح.

• الشيخ صباح اخلالد مشاركا ً في قطع كعكة احلفل

• سمو الشيخ ناصر احملمد مع السفير السنغالي

كتب �سالمة ال�سليماين:
�أع��رب �سمو ال�شيخ نا�رص املحمد ،عن
التطلع لأن يتم ت�شكيل احلكومة اجلديدة يف
ال�سنغال و�أن ي�شهد الأ�صدقاء هناك املزيد
من التقدم واال�ستقرار واالزدهار.
جاء ذلك يف ت�رصيح �أدلى به �سموه ،على
هام�ش امل�شاركة يف احلفل ال��ذي �أقامته
ال�سفارة ال�سنغالية لدى الكويت مبنا�سبة

عيد بالدها الوطني.
وهن�أ �سموه رئي�س ال�سنغال ماكي �سال،
بالعيد الوطني وب�إعادة انتخابه رئي�سا
لبلده ،متمنيا له كل التوفيق وال�سداد
والنجاح كما هن�أ ال�شعب ال�سنغايل بالعيد
الوطني.
من جانبه� ،أكد نائب رئي�س جمل�س الوزراء
وزير اخلارجية ال�شيخ �صباح اخلالد ،عمق
ومتانة العالقات الثنائية مع ال�سنغال

والتي تعد مثا ًال لل�صداقة والأخوة العربية
الأفريقية.
و�أ���ش��اد اخلالد على هام�ش م�شاركته يف
احلفل ،باملواقف التاريخية لل�سنغال مع
الكويت يف �أ�صعب الظروف ال �سيما م�شاركتها
يف حترير البالد من الغزو العراقي «الأمر
الذي لن تن�ساه الكويت �أبدا».
وثمن ال��دور ال�سنغايل خ�لال ا�ست�ضافة
الكويت فعاليات القمة العربية -الأفريقية

(تصوير حمدي شوقي)

مقدرا ما قامت به من دور كبري وم�شهود
لإجناحها معربا عن تطلع الكويت لأن يتم
ت�شكيل احلكومة اجلديدة بال�سنغال بعد
االنتخابات التي جرت �أخ�يرا و�أن ت�شهد
ال�سنغال املزيد من التقدم واال�ستقرار
واالزدهار.
وقال اخلالد �إن البلدين يوا�صالن العمل
عرب اللجنة العليا امل�شرتكة لبحث جميع
�أوجه التعاون.

وزير الخارجية يترأس وفد الكويت

باالجتماع الطارئ لـ«التعاون اإلسالمي»
غ��ادر نائب رئي�س جمل�س ال���وزراء وزير
اخلارجية ال�شيخ �صباح اخلالد ،البالد
�أم�س ،متوجها �إلى مدينة ا�سطنبول لرت�ؤ�س
وفد الكويت امل�شارك يف االجتماع الطارئ
مفتوح الع�ضوية للجنة التنفيذية ملنظمة
التعاون الإ�سالمي على امل�ستوى الوزاري
ملناق�شة تداعيات الهجوم الإرهابي املزدوج
ال���ذي ا���س��ت��ه��دف امل�صلني يف م�سجدين
بنيوزيلندا واملقرر عقده اليوم.
وي�ضم وف��د الكويت امل�شارك يف �أعمال
االجتماعات كال من م�ساعد وزير اخلارجية
ل�ش�ؤون مكتب نائب رئي�س جمل�س الوزراء
وزي��ر اخلارجية ال�سفري ال�شيخ د�.أحمد
نا�رص املحمد ،وم�ساعد وزي��ر اخلارجية

• الشيخ صباح اخلالد لدى مغادرته أرض الوطن

ل�ش�ؤون املنظمات الدولية الوزير املفو�ض
ن��ا��صر ال��ه�ين ،وقن�صل ع��ام الكويت يف
ا�سطنبول الوزير املفو�ض حممد املحمد،
وقن�صل ع��ام الكويت يف ج��دة واملندوب
الدائم للكويت لدى منظمة التعاون الإ�سالمي
الوزير املفو�ض وائل العنزي وعددا من كبار
امل�س�ؤولني يف وزارة اخلارجية.
وك��ان يف وداع ال�شيخ �صباح اخلالد على
�أر�ض املطار كل من م�ساعد وزير اخلارجية
ل�ش�ؤون املرا�سم ال�سفري �ضاري العجران،
ونائب م�ساعد وزير اخلارجية ل�ش�ؤون مكتب
نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير اخلارجية
ال�سفري �صالح اللوغاين ،وع��دد من كبار
امل�س�ؤولني.

الواليات المتحدة تشيد بجهود األمير لحل األزمة الخليجية
ثمنت الواليات املتحدة الأمريكية يف بيان
كويتي امريكي م�شرتك اجلهود «اال�ستثنائية»
التي يبذلها �سمو �أمري البالد ال�شيخ �صباح
الأحمد ،بهدف حل الأزمة اخلليجية.
و�أو�ضح البيان ان ذلك جاء خالل جل�سة احلوار
الكويتي الأمريكي اال�سرتاتيجي الثالثة التي
عقدت �أم�س الأول ،مب�شاركة وزير اخلارجية
الأمريكي مايكل بومبيو ،وال�شيخ �صباح اخلالد
نائب رئي�س الوزراء وزير اخلارجية.
وا�ضاف ان الواليات املتحدة �أكدت تقديرها
للجهود اال�ستثنائية التي يبذلها �سمو امري
البالد للم�ساعدة يف التو�صل �إلى ت�سوية جمددا
دعوة الواليات املتحدة والكويت للتو�صل �إلى
حل .وا�شار الى ان البلدين يت�شاطران وجهة
النظر ذاتها ب�ش�أن احلاجة �إلى وحدة جمل�س
التعاون اخلليجي ملواجهة فعالة للتحديات
العديدة للمنطقة ولتعزيز م�ستقبل �سلمي
ومزدهر .وافاد بان الطرفني �شددا على �رضورة

تعزيز التعاون امل�ستمر بينهما ،م�ؤكدين
اهمية �إن�شاء حتالف ا�سرتاتيجي لل�رشق
الأو���س��ط يجمع ال��والي��ات املتحدة وال��دول
الأع�ضاء مبجل�س التعاون اخلليجي ،ا�ضافة
الى م�رص والأردن.
ون���وه �إل���ى �أهمية تعزيز ��شراك��ة البلدين
اال�سرتاتيجية من خالل احلوارات الدائمة التي
حتدث تقدما ملمو�سا يف خمتلف املجاالت،
مبينا �أن جل�سة احل���وار ناق�شت الق�ضايا
ال�سيا�سية الإقليمية الأكرث �إحلاحا مبا يف ذلك
الأزمة اخلليجية احلالية.
واك��د تطلع الطرفني الى موا�صلة تعاونهما
الوثيق يف جمل�س االمن لعام  2019ملعاجلة
امل�سائل التي ت�ؤثر على الأمن وال�سلم الدوليني
مثل مكافحة الإرهاب وا�ستخدام �أ�سلحة الدمار
ال�شامل� .إل��ى ذلك ق��درت الواليات املتحدة
جهود �سمو �أمري البالد يف حتقيق ر�ؤية الكويت
 2035وتوفري ار�ضية خ�صبة حمتملة لال�ستثمار

املبا�رش يف الكويت.
وا�ضاف البيان ان زي��ادة الروابط التجارية
واال�ستثمارية بني الكويت والواليات املتحدة
�ساهمت يف منو االزده��ار لكال البلدين حيث
ارتفعت التجارة البينية يف كال االجتاهني �إلى
�أكرث من  8مليارات دوالر يف عام .2017
وذكر انه ال تزال �أو�ضاع اال�ستثمارات الثنائية
قوية وتركز الإج���راءات التعاونية الأخرى
اجلارية على حت�سني �إدارة املخاطر املرتبطة
بال�سفر واالجت��ار بالب�ضائع واحلفاظ على
�سالمة املعامالت املالية ورفع م�ستوى الأمن
ال�سيرباين .وا�شار الى انه من خالل احلوار
اال�سرتاتيجي تعهد ال��ب��ل��دان بالبحث عن
�سبل ملوا�صلة خف�ض احلواجز �أمام التجارة
واال�ستثمار مو�ضحا ان العالقات التجارية
املتنامية بني الواليات املتحدة والكويت
تكمل العالقة الثنائية الر�سمية الوثيقة.
كما �أك��دت ال��والي��ات املتحدة �أهمية تعزيز

التعاون الدفاعي واالمني مع الكويت عرب
�رشاكتهما اال�سترياتيجية والدفاعية.
وكررت التزامها ب�أمن الكويت عرب ال�رشاكة
الدفاعية بني البلدين ل�ضمان �أن تكون القوات
امل�سلحة الكويتية جمهزة ب�شكل فعال عرب
طائرات  18-F/Aال�سوبر هورنيت ودبابات
 M1A2وزي���ادة برامج التدريب الأمريكية
ال�شاملة واملخت�صة.
وذك��رت ال��والي��ات املتحدة انها تقدر جهود
الكويت يف ا�ست�ضافة اجتماع ر�ؤ�ساء �أركان القوات
امل�سلحة لدول جمل�س التعاون اخلليجي وم�رص
والأردن وقائد القيادة املركزية الأمريكية يف
�سبتمرب  .2018و�أ�شار البيان �إلى تطلع دولة
الكويت والواليات املتحدة الأمريكية �إلى عقد
التمرين متعدد اجلن�سيات «ح�سم العقبان» يف
الكويت عام  2020مب�شاركة دول جمل�س التعاون
اخلليجي والواليات املتحدة الأمريكية لتعزيز
القدرات الع�سكرية.

«مبرة السعد» أعلنت تأهل مدرستين إلى المنافسات الخليجية بالمبادرة

فادية السعد« :ابتكار الكويت» منصة جادة الكتشاف المواهب وصقل التجارب
كتب حم�سن الهيلم:

�أعلنت مربة ال�سعد للمعرفة والبحث
العلمي ع��ن ت��أه��ل فريقي مدر�سة
القبلية املتو�سطة بنات وثانوية
ال�يرم��وك بنات يف م��ب��ادرة ابتكار
ال��ك��وي��ت ع��ل��ى امل�����س��ت��وى املحلي
خلو�ض املناف�سات النهائية على
م�ستوى دول اخلليج والتي �سيتم
االعالن عنها ابريل املقبل.
وقالت رئي�سة جمل�س ادارة املربة
ال�شيخة فادية ال�سعد ،خالل حفل
�إعالن النتائج �أم�س� ،إن مبادرة ابتكار
الكويت هي من�صة ج��ادة الكت�شاف
املواهب و�صقل التجارب وتنمية
امل��ه��ارات بهدف تعزيز املعرفة
وتر�سيخ مهارات البحث العلمي.
و�أ����ض���اف���ت :ان���ه م��ن م�س�ؤوليتي
االجتماعية التطوعية وجدت الزاما
ان احافظ على م�سرية وم�سار هذه
امل�سابقة وان ادعمها ماديا ومعنويا
وان اب��ذل ق�صارى جهدي لتحديث
�آلياتها وتو�سيع الرقعة اجلغرافية
للم�سابقة لت�شمل دول جمل�س
التعاون اخلليجي واتطلع وا�سعي
الن�ضمام بع�ض الدول العربية الى
هذه امل�سابقة بهدف اثراء املناف�سة
وتزكية روح االبداع واالبتكار.
وقالت ان نبذها للتفكري النمطي
التقليدي وحر�صها على نهج فكر
االبداع يف التفكري وا�ستخدام منهجية
البحث والفهم لقيمة الدرا�سة
العلمية جعلها تتجه اجتاها
م�ؤ�س�سيا ب���أن حتتوي وحتت�ضن
وت��رع��ى ب��ن��ات و�أب���ن���اء الكويت

نبيلة الحمود:

للشباب دور كبير
في تنمية وبناء

المجتمع ...ويجب

إشراكهم في

تنفيذ المبادرات
الهادفة

• الشيخة فادية السعد أثناء تكرمي الفائزات

ال�شغوفني بالبحث العلمي.
وبينت ال�شيخة فادية �أنه مت ت�أ�سي�س
امل�سابقة حتت ا�سم «م�سابقة ابتكار
الكويت العلمية» لتكون موجهة
خ�صو�صا لن�رش التميز وت�شجيع
الطلبة والطالبات لعمل م�شاريع
وبحوث جماعية الكت�شاف مواهب
قادرة على البحث واالبتكار.
وقالت انها حلظة اعتزاز ان يجد
املرء ما يحلم به قد حتقق و�أ�صبح
�إجن��ازا م�شهودا له وتر�سخ حمليا
و�إقليميا ونحن مبرور � 19سنة على
حلم م�سابقة ابتكار الكويت يجدر بنا
ان نفتخر �سويا ب�إبداعات وابتكارات

طالباتنا امل�شاركات ملا قدمن من
ابتكارات وت�صورات متفردة بالتميز
واالب����داع تعك�س الفكر امل�ستنري
وت�ؤ�صل املهارة بالتحليل والفكرة
بالتطبيق.
واختتمت ال�شيخة ف��ادي��ة كلمتها
معربة عن ال�شكر واالعتزاز باهتمام
وحر�ص �صاحب ال�سمو امري البالد
على دعم ورعاية هذه امل�سابقة التي
من �ش�أنها تنمية وتطوير قدرات
مهارات �شبابنا ب�شكل عام والفتيات
ب�شكل خ��ا���ص يف ك��اف��ة املجاالت
واملحافل العلمية واملنهجية.
م��ن جانبها اع��رب��ت رئي�س جمل�س

�إدارة مبادرة ابتكار الكويت للأبحاث
وامل�شاريع ال�شيخة نبيلة احلمود،
عن اعتزازها وتقديرها للثقة التي
�أولتها لها ال�شيخة فادية ال�سعد يف
ادارة املبادرة ،م�شرية �إلى اهمية
ا�رشاك ال�شباب يف تنفيذ املبادرات
الهادفة التي تخدم املجتمع وت�ساهم
يف حتقيق خطط التنموية حتقيقا
لر�ؤية �صاحب ال�سمو �أمري البالد يف
جعل الكويت مركز ًا مالي ًا وجتاري ًا
جاذب ًا لال�ستثمار.
وقالت �إن لل�شباب دور ًا كبري ًا يف
تنمية وبناء املجتمع ال يقت�رص فقط
ٍ
جم��ال حم��دد بل ي�شمل جميع
على

املجاالت االجتماعية وال�سيا�سية
واالقت�صادية والتطوعية وخمتلف
قطاعات التنمية باعتبارهم الأكرث
طموحا وتقبال للتغيري وقدرة على
االنخراط يف الأعمال ف�ضال عن متتعهم
بروح القيادة واملبادرة.
بدورها قالت املدير العام ملبادرة
ابتكار الكويت د.عائ�شة الهويل،
ان امل�شاريع الفائزة يف م�سابقة
ال�شيخة فادية ال�سعد العلمية للدورة
الـ  19على م�ستوى مدار�س التعليم
العام بالكويت �سيتم ت�أهلها خلو�ض
التناف�س ال�رشيف للفوز باملراكز
الأولى لطلبة املرحلتني املتو�سطة

والثانوية بامل�سابقة على م�ستوى
اخلليج العربي.
وثمنت ال��دع��م الكبري ال��ذي تقدمه
ال�شيخة فادية لدفع م�سرية مبادرة
ابتكار الكويت خلدمة بناتنا الطالبات
يف البحث وامل�شاريع العلمية والذي
كان له �أثر كبري و�صيت نفتخر به �أمام
ال��دول الأخ��رى وخا�صة دول جمل�س
التعاون اخلليجي.
ولفتت �إل��ى �أن م�سابقة املرحلة
املتو�سطة تركز الهدف الأ�سا�سي فيها
على ت�صميم وتنفيذ م�شاريع علمية
طموحه واع��دة تخدم البيئة وفق
منحى  STEAMا�ضافة الى م�سابقة

املرحلة االبتدائية من خالل كتابة
ق�ص�ص ممتعة و�شيقة م��ن اخليال
العلمي.
ودعت الهويل اجلميع للتعاون مع
مبادرة ابتكار الكويت لإعداد جيل من
املوهوبات يف املجاالت العلمية،
لتحقيق م�ستقبل �أف�ضل للكويت �ضمن
التنمية امل�ستدامة حتت ظل راية
�صاحب ال�سمو �أم�ير البالد ال�شيخ
�صباح الأحمد ،وويل عهده الأمني.
من ناحيتها رحبت عميدة �ش�ؤون
الطلبة يف جامعة اخلليج للعلوم
والتكنولوجيا د.رغ��د الكاظمي،
و���ش��ك��رت م��ب��ادرة اب��ت��ك��ار الكويت
ل�ل�أب��ح��اث وامل�����ش��اري��ع م�سابقة
ال�شيخة فادية العلمية على منح
اجلامعة �رشف رعاية حفل توزيع
جوائزها منذ االنطالقة حتى الآن،
مهنئة الطالبات املتميزات الالتي
ا�ستحققن هذا التكرمي على جهودهن
املبذولة.
و�أ�شادت بالأفكار التي �أ�صبحت م�شاريع
ذات قيمة يف جمال الأبحاث العلمية
معربة ع��ن �سعادتها وفخرها مبا
�شاهدته وب�أ�سلوب الطالبات الذي
�ساهم يف رفعة الكويت احلبيبة لتكون
دائما �سباقة يف املجاالت كافة.
وق��ال��ت« :لقد �أث��ل��ج ���ص��دري �سماع
خرب من ال�شيخة فادية ب�أن كرميتها
ال�شيخة نبيلة احل��م��ود ،خريجة
جامعة اخلليج بامتياز مع مرتبة
ال����شرف �ستكلف ب��ت��ويل امل��ب��ادرة
يف ال�����س��ن��وات امل��ق��ب��ل��ة ،مهنئة
جميع القائمني على هذه املبادرة
والطالبات الفائزات.

