
 استقبل صاحب السمو أمير البالد الشيخ 
صباح األحمد بقصر بيان صباح أمس سمو 

الشيخ ناصر احملمد 
كما استقبل صاحب السمو أمير البالد 
الشيخ صباح األحمد وزير الصحة الدكتور 
جمال احلربي حيث ق��دم لسموه الدكتور 
عبدالرزاق العبيد وذلك مبناسبة حصوله 
على براءة االختراع في مجال العمود الفقري 
وال��دك��ت��ورة ف��وزي��ة ال��ك��ن��دري استشارية 
أمراض القلب وفسلجة القلب وذلك لقيامها 
بتدريب مجموعة من األطباء في اليابان على 
تقنية تركيب منظمات مزيلة لرجفان القلب 
بتقنية حديثة والدكتور ج��واد أبواحلسن 
حيث أه��دى سموه رس��ال��ة ف��ي آالم الركب 
في مجال الطب الرياضي والدكتور زياد 
الكندري وذلك مبناسبة تخرجه من جامعة 
جون هوبكنز بالتيمور كأول كويتي يتخرج 
من هذه اجلامعة في تخصص طب التخدير 

والعناية املركزة.
 وقد أش��اد سموه بهذه اإلجن��ازات الطبية 
املميزة التي تسجل باسم أبناء وبنات الكويت 
وتشكل إضافة مميزة في عالم الطب كما حثهم 
سموه على مواصلة حتقيق مثل تلك اإلجنازات 
الطبية وص���وال إل��ى حتقيق أع��ل��ى امل��رات��ب 
العلمية لرفع راي��ة الوطن العزيز في كافة 
املجاالت متمنيا سموه لهم مزيدا من التقدم 

والنجاح.
 وحضر املقابلة نائب وزير شؤون الديوان 

األميري الشيخ علي اجلراح.
وخالل اللقاء قال الدكتور عبدالرزاق العبيد 
إن��ه حصل على ب��راءة االخ��ت��راع في جراحة 
العمود الفقري من الواليات املتحدة األمريكية 
مسجلة باسمه وب��اس��م دول��ة الكويت على 
تفاصيل أو جهاز طبي متكامل جلراحة كسور 

العمود الفقري.
 وأض���اف العبيد أن اجل��ه��از مت تصميمه 
في الكويت برعاية من مركز صباح األحمد 
للموهبة واإلب��داع معربا عن الشكر لصاحب 

السمو أمير البالد على دعمه.
 من جانبها قالت الدكتورة فوزية الكندري 
استشارية قلب وفسلجة القلب أنها بدأت 
عام 2000 تأسيس وحدة فسلجة القلب التي 

تعنى بكل ما يتعلق بضربات القلب وتركيب 
البطاريات.

 وأض��اف��ت الكندري أنها أدت دورا كبيرا 
بهذا الشأن في الكويت وخارجها حيث كانت 
في البداية تستقبل الكثير من املرضى من 
دول مجلس التعاون اخلليجي ملعاجلتهم في 
الكويت وكان للبالد فضل كبير في تطوير هذا 

املجال خليجيا.

 ولفتت إل��ى أنها قامت ب��زي��ارات عديدة 
وتولت تدريب أطباء في دول مجلس التعاون 
و آخر زيارة قامت بها بهذا الشأن إلى اليابان 
حيث زارت خاللها عدة مستشفيات وقامت 
بتدريب أط��ب��اء على تركيب ن��وع جديد من 
أنواع البطاريات التي تركب حتت اجللد بدون 
أس���الك.  وأش���ارت إل��ى تكرميها قبل يومني 
في مؤمتر نظم القلب في ال��ري��اض باململكة 

العربية السعودية الشقيقة على أس��اس 
دوره��ا في مجال فسلجة القلب في الكويت 
وعلى املستويني اخلليجي والعاملي معربة عن 
الفخر بأدائها هذا الواجب جتاه الكويت وعن 
الشكر والتقدير لسمو أمير البالد رعاه الله 

على دعمه.
 من جهته ق��دم الدكتور ج��واد أبواحلسن 
لسمو األمير شهادة الدكتوراه التي تقدم بها 
في بريطانيا عن آالم الركبة وط��رق عالجها 
واستغرق إع��داده��ا أرب��ع سنوات في ثالثة 
أبحاث علمية شهيرة متخصصة بآالم الركبة 

في جامعة برجتهام.
 بدوره الدكتور زياد الكندري احلاصل على 
دكتوراه تخدير من جامعة زيوريخ بسويسرا 
وزمالة من جامعة جون هوبكنز بعالج اآلالم 
املزمنة وزمالة من جامعة هارفرد في العالج 
املزمن وعالج األمراض السرطانية فقد أعرب 
عن التشرف بإهداء سمو أمير البالد كتابه عن 

التخدير وعالج اآلالم.
 وقال الكندري إن العمل في إع��داد الكتاب 
استغرق خمس س��ن��وات وع��ن��ي بالتخدير 
وع��الج اآلالم A2Z ويتضمن سبعة فصول 
و1500 صفحة حتى أن الصور التي تضمنها 
الكتاب هي من إع���داده شخصيا معربا عن 
طموحه ب��أن يبني م��رك��زا لعالج اآلالم في 

الكويت.
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عزام الصباح يشيد مبسيرة الشيخ عيسى بن راشد ال خليفة احلافلة باإلجنازات 
  أشاد عميد السلك الدبلوماسي سفير الكويت 
لدى مملكة البحرين الشيخ عزام الصباح أمس 
مب��س��ي��رة رئ��ي��س امل��ؤس��س��ة ال��ع��ام��ة للرياضة 
والشباب السابق الشيخ عيسى ب��ن راش��د ال 

خليفة احلافلة باالجنازات على املستوى الرياضي 
والثقافي والشعري.

وج���اء ذل��ك مبناسبة ح��ض��وره حفل تدشني 
كتاب )عيسى بن راش��د... ذكريات ومواقف من 

كأس اخلليج العربي لكرة القدم( الذي اقيم حتت 
رعاية ممثل العاهل البحريني لالعمال اخليرية 
رئيس املجلس االعلى للرياضة والشباب الشيخ 
ناصر بن حمد ال خليفة. وق��ال الشيخ ع��زام ان 

الشيخ عيسى بن راشد شخصية خليجية حتظى 
بالتقدير واالحترام من اجلميع مضيفا ان الكتاب 
يعكس املسيرة الكبيرة احلافلة بالعطاء واالسهام 

من هذه الشخصية اخلليجية.

سموه استقبل احملمد والهيئة اإلدارية الحتاد الطلبة ومتدربي التطبيقي

ولي العهد: القيادة السياسية حريصة على دعم الطلبة ملواصلة مشوارهم العلمي 
 استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد بقصر 

بيان صباح أمس سمو الشيخ ناصر احملمد.
كما استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد رئيس 
وأعضاء الهيئة اإلداري��ة لالحتاد العام لطلبة ومتدربي 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وذلك مبناسبة 

تشكيل مجلس إدارة االحتاد اجلديد.
وق��د ح��ث سموه أب��ن��اءه الطلبة على ب��ذل امل��زي��د من 
اجلهد واملثابرة وعلى االهتمام بالتعليم الفني والتقني 
والتدريب املهني خلدمة وطنهم واملساهمة في مسيرة 
بناءه وتنميته مؤكدا سموه حفظه الله ألبنائه الطلبة 
بأنهم محل اهتمام وح��رص القيادة السياسية التي ال 
تتوانى في توفير كافة السبل والوسائل والدعم من أجل 

مواصلة مشوارهم العلمي متمنيا لهم التوفيق والسداد.
وحضر املقابلة رئيس املراسم والتشريفات بديوان 
سمو ول��ي العهد الشيخ مبارك صباح السالم ووكيل 
الشؤون احمللية بديوان سمو ولي العهد الشيخ أحمد 

سمو ولي العهد مستقبال الهيئة اإلدارية الحتاد الطلبة ومتدربي التطبيقي اجلابر.

سموه استقبل احملمد واحلربي وبعض األطباء

أمير البالد يشيد باإلجنازات الطبية املميزة املسجلة باسم أبناء وبنات الكويت

.. وسموه يستقبل احلربي وبعض األطباء   سمو األمير مستقبال ناصر احملمد

سمو األمير يعزي الرئيس املصري 
بضحايا تفجير إرهابي استهدف قوة 

للشرطة بالوادي اجلديد 
  بعث صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد ببرقية تعزية إلى أخيه الرئيس 
عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة عبر فيها سموه عن خالص 
تعازيه وص��ادق مواساته بضحايا التفجير اإلرهابي على قوة للشرطة على طريق 
اخلارجة في محافظة الوادي اجلديد والذي أسفر عن استشهاد عدد من رجال الشرطة 
وإصابة آخرين سائال سموه املولى تعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته وأن مين 
على املصابني بسرعة الشفاء ويلهم ذويهم جميل الصبر مؤكدا سموه حفظه الله استنكار 
دولة الكويت وإدانتها الشديدة لهذه األعمال اإلجرامية الشنيعة التي استهدفت زعزعة 

األمن واالستقرار في البلد الشقيق والتي تتنافى مع الشرائع والقيم اإلنسانية.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد ببرقية تعزية إلى أخيه الرئيس عبدالفتاح 
السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق 
مواساته بضحايا التفجير اإلرهابي على قوة للشرطة على طريق اخلارجة في محافظة 
الوادي اجلديد والذي أسفر عن استشهاد عدد من رجال الشرطة وإصابة آخرين راجيا 

سموه لهم الرحمة وللمصابني سرعة الشفاء والعافية ويلهم ذويهم جميل الصبر.
كما بعث سمو الشيخ جابر املبارك رئيس مجلس الوزراء ببرقية تعزية مماثلة.

ش��ارك الشيخ صباح اخلالد النائب األول لرئيس 
مجلس ال���وزراء ووزي���ر اخلارجية أم��س الثالثاء في 
االجتماع الوزاري اخلامس عشر حلوار التعاون اآلسيوي 

والذي تستضيفه العاصمة اإلماراتية أبوظبي.
 وقد أدلى الشيخ صباح اخلالد بكلمة خالل االجتماع 
ق��ال فيها: أود أن أعبر ف��ي مستهل كلمتي ع��ن ص��ادق 
التعازي لدولة اإلمارات العربية املتحدة الشقيقة قيادة 
وحكومة وشعبا باستشهاد نخبة من أبناء اإلمارات وهم 
في مهمة ضمن برامج املساعدات اإلنسانية في جمهورية 
أفغانستان اإلسالمية نتيجة التفجير اإلرهابي الذي وقع 

في مقر محافظ قندهار.
 وفي هذا الصدد فإنني أجدد استنكار دولة الكويت 
وإدانتها الشديدين لهذا الهجوم اإلرهابي الشنيع الذي 
استهدف أرواح األب��ري��اء اآلم��ن��ني وال���ذي يتنافى مع 
الشرائع والقيم اإلنسانية كافة ومؤكدا على موقف دولة 
الكويت الرافض لالرهاب بأشكاله وصوره كافة ووقوفها 
مع املجتمع الدولي للتصدي له وجتفيف منابعه سائال 
املولى جل وعال أن يتغمد الشهداء بوافر رحمته وأن يلهم 
الشعب اإلماراتي الشقيق وأسر الشهداء وذويهم جميل 
الصبر والسلوان وأن مين على املصابني بسرعة الشفاء 
والعافية وأن يحفظ دول��ة اإلم��ارات الشقيقة وشعبها 
الكرمي من كل مكروه وأن يدمي عليها نعمة األمن والرخاء 

واالزدهار.
 كما أود أن اعرب عن بالغ الشكر والتقدير حلكومة 
دولة اإلمارات العربية املتحدة على كرم الضيافة وحسن 
االستقبال والشكر موصول ململكة تايلند على اجلهود 
التي بذلتها خالل رئاستها لالجتماع ال��وزاري الرابع 
عشر وأتقدم كذلك بالشكر لألمني العام حلوار التعاون 
اآلس��ي��وي وجهاز وأع��ض��اء األم��ان��ة العامة على حسن 

التنظيم والترتيب الجتماعنا هذا.
 وإن��ه ملن دواع��ي االع��ت��زاز أن نشهد دميومة أنشطة 
واجتماعات منتدى حوار التعاون اآلسيوي وعلى فترات 
متقاربة مما يدلل على عزم دوله على التفاعل اإليجابي 
على املستويني اإلقليمي والدولي بغية حتقيق األهداف 
التي قام عليها حوار التعاون اآلسيوي فنحن نلتقي اليوم 
في دورتنا اخلامسة عشرة لالجتماع الوزاري وهو ليس 
ببعيد عن القمة الثانية التي استضافتها مملكة تايلند قبل 
ثالثة شهور ونتطلع لالجتماع الذي ستستضيفه مملكة 
البحرين في الشهر القادم للمنظمات اإلقليمية مع األمانة 
العامة حلوار التعاون اآلسيوي فضالً عن الدعوة الكرمية 
واملقدمة من اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية الحتضان 

القمة الثالثة للمنتدى.

 إن دول��ة الكويت ومن منطلق اإلدراك التام بأهمية 
أن يحظى هذا امللتقى باالهتمام املطلوب ليتم من خالله 
حتقيق آم��ال شعوبنا وتطلعاتها فقد حرصت ومنذ 
انضمامها إلى املنتدى في عام 2003 على اتخاذ العديد 
من اخلطوات لتعزيز عناصر التعاون االستراتيجي بني 
دولنا فاحتضنت القمة األولى للحوار في دولة الكويت 
في أكتوبر 2012 واستضافت مقر األمانة العامة املؤقت 

منذ ذلك احلني.
 وقد سعدت اليوم ومبباركتكم بالتوقيع على خطاب 
النوايا مع األمني العام حلوار التعاون اآلسيوي لتتشرف 
دول��ة الكويت باستضافة املقر ال��دائ��م لألمانة العامة 
للحوار مؤكدا أن جن��اح جهاز األم��ان��ة مرتبط بدعمنا 
وتضافر جهودنا ليتسنى له استكمال ممارسة دوره الهام 
وإجناح املقاصد واملبادئ التي نسعى إليها جميعا نحو 

تعزيز عملنا املشترك.
 وفيما يتعلق مب��ج��االت التعاون الستة وال��ت��ي مت 
االتفاق عليها خالل مؤمتر القمة الثاني فإن دولة الكويت 
ستقوم بتنظيم ورش��ت��ي عمل ف��ي مجالي االت��ص��االت 

والتنمية املستدامة خالل الفترة املقبلة.
 كما نتطلع للمشاورات القادمة اخلاصة مببادرة 
صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد بحشد 
موارد مالية بقيمة 2 مليار دوالر امريكي لتمويل املشاريع 
اإلمنائية في الدول اآلسيوية غير العربية والذي ستساهم 

دولة الكويت فيه مببلغ 300 مليون دوالر أمريكي.

 إن األمن الغذائي والطاقة واملياه من أهم املواضيع 
التي يجب التركيز عليها فهي تشكل عصب احلياة وعلينا 
أن نقوم بالبحث املستمر من أج��ل إيجاد كافة السبل 
التي تؤدي للمحافظة عليها ولن يأتي ذلك إال من خالل 
التعاون والتنسيق واملشاركة فيما بني الدول األعضاء 
خاصة إذا علمنا بأن دولنا غنية باملصادر الطبيعية مثل 
الطاقة واملياه والغذاء واملعادن وغير ذلك األم��ر الذي 
يحتم علينا جميعا التعاون في هذا املجال لزيادة الرفاه 
وتأمني العيش الكرمي لدولنا وشعوبنا.  ولعل ما ورد في 
ورقة املفاهيم املقدمة في هذا االجتماع من دولة اإلمارات 
العربية املتحدة الشقيقة يجيب عن كافة تساؤالتنا حول 
مدى أهمية أمن الطاقة واملاء والغذاء كما تعتبر اخلطة 
املقدمة من ح��وار التعاون اآلسيوي هي خارطة طريق 
فعلية للمحافظة على تلك املصادر احليوية املهمة.  ومن 
منطلق اإلميان بأهمية تنويع مصادر الطاقة بشكل عام 
والطاقات املتجددة والنظيفة بشكل خاص وحتمية العمل 
على احلد من استهالك مصادر الطاقة الناضبة بشكل أكثر 
مسؤولية ورشد فقد بدأت مساعي دولة الكويت في مجال 
أبحاث الطاقة املتجددة وتوطني تقنياتها منذ عام 1980 
وتوجت في عام 1984 بتشييد أول محطة إلنتاج الطاقة 

الكهربائية الستخدام الطاقة الشمسية احلرارية.
 وق��د ب��اش��رت دول���ة الكويت ف��ي تنفيذ العديد من 
املشاريع التطبيقية والبحثية التي تستهدف توفير حلول 
هندسية مبتكرة وقليلة التكاليف الستخدامات مصادر 

الطاقات املتجددة وصوال لتحقيق رؤية الكويت بتأمني 
15 باملئة )خمسة عشر باملئة( من حاجة االستهالك 

احمللي من مصادر متجددة بحلول عام 2030.
 ودأبت الكويت على تنفيذ العديد من مشاريع الطاقة 
املتجددة لعل أهمها مجمع )الشقايا( الذي يهدف لتوفير 
قدرة إنتاجية حتقق وفرا في الوقود يعادل 5ر12 مليون 
)اثني عشر مليون ونصف( برميل نفط مكافئ سنويا 
وانخفاضا في كمية انبعاثات ثاني اوكسيد الكربون 

بنحو 5 )خمسة( ماليني طن سنويا.
 كما ش��رع��ت ال��دول��ة ف��ي تنفيذ 15 )خمسة عشر( 
مشروعا لتركيب مولدات الطاقة الشمسية الكهروضوئية 
على املباني احلكومية وامل����دارس وامل��واق��ف ع��دا عن 
استكمال مشروع ري��ادي لتزويد 150 )مئة وخمسني( 
وح��دة سكنية قائمة بأنظمة توليد الكهرباء بالطاقة 

الشمسية.
 ان خطة التنمية احلكومية لدولة الكويت لألعوام 
2017 - 2019 تضمنت عددا من املشاريع التي تهدف 
إلى اإلس��راع في التوسع بإدخال أنظمة توليد الكهرباء 
بالطاقة الشمسية في املنازل بنحو عشرة أضعاف وصوال 
إلى 1500 )ألف وخمسمئة( منزل متهيدا لتعميمها على 
كافة املنازل السكنية اخلاصة واملرافق العامة واألسواق 
بهدف الوصول بانتاج الكهرباء من املصادر املتجددة 
بحلول ع��ام 2030 إل��ى نسبة 15 باملئة )خمسة عشر 
باملئة( املستهدفة والتي أعلنت عنها دولة الكويت في إطار 

اتفاقية باريس للتغّير املناخي لعام 2015.
 وفي الوقت الذي أجدد فيه االمتنان لدولة اإلم��ارات 
العربية املتحدة والدول أعضاء حوار التعاون اآلسيوي 
في مساعيها احلثيثة للتقدم بثبات جتاه تنويع مصادر 
الطاقة النظيفة واستكمال م��ب��ادئ وأس���س التنمية 
املستدامة فإنني أع��رب عن أص��دق التمنيات ألن يتكلل 
اجتماعنا ه��ذا بالتوفيق وال��س��داد وحتقيق األه��داف 
املرجوة منه في مواجهة التحديات التنموية والبيئية ملا 
فيه خير ورفاه دولنا وشعوبنا.  والسالم عليكم ورحمة 

الله وبركاته«.
 وضم وفد دول��ة الكويت ال��ذي ترأسه النائب األول 
لرئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية كال من سعادة 
السفير الشيخ الدكتور أحمد ناصر احملمد مساعد وزير 
اخلارجية لشؤون مكتب النائب األول لرئيس مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية والسفير علي السعيد مساعد 
وزير اخلارجية لشؤون آسيا والسفير صالح البعيجان 
سفير دولة الكويت لدى دولة اإلمارات العربية املتحدة 

الشقيقة وعددا من كبار املسؤولني في وزارة اخلارجية. 

شارك في االجتماع الوزاري ملنتدى احلوار اآلسيوي 

صباح اخلالد: الكويت حريصة على تعزيز التعاون اإلستراتيجي مع الدول األخرى

الشيخ صباح اخلالد في لقطة جماعية مع املشاركني

وزير اخلارجية يوقع على 
خطاب إعالن النوايا بني الكويت 

ومنتدى حوار التعاون اآلسيوي 
 وق��ع الشيخ صباح اخلالد النائب األول لرئيس 
مجلس الوزراء ووزير اخلارجية أمس الثالثاء مع امني 
عام منتدى حوار التعاون االسيوي بونديت ليمشون 
على خطاب اع��الن النوايا بني حكومة دول��ة الكويت 
ومنتدى حوار التعاون اآلسيوي املعني باستضافة 

دولة الكويت للمقرالدائم لسكرتارية املنتدى.
وج��اء ذل��ك على هامش االجتماع ال���وزاري ال15 
حلوار التعاون اآلسيوي والذي تستضيفه العاصمة 

اإلماراتية أبوظبي.
وت��أت��ي اس��ت��ض��اف��ة دول���ة ال��ك��وي��ت ال��دائ��م��ة ملقر 
سكرتارية منتدى حوار التعاون اآلسيوي نظرا للدور 
ال��ري��ادي ال��ذي اتخذته الكويت نحو تعزيز العمل 
اآلس��ي��وي املشترك وإمي��ان��ا م��ن ال���دول األع��ض��اء في 
املنتدى بأهمية جهودها الفاعلة ودعمها ملنتدى احلوار 
اآلسيوي ال سيما خالل استضافة الكويت لسكرتارية 
املنتدى بشكل مؤقت منذ انعقاد القمة األول��ى ملنتدى 
حوار التعاون اآلسيوي خالل الفترة من 15 إلى 17 

أكتوبر 2012.
كما يعتبر التوقيع على اإلع��الن ترجمة للقرارين 
الصادرين عن القمة الثانية للمنتدى التي التأمت في 
عاصمة مملكة تايلند بانكوك خالل الفترة من 9 إلى 10 
أكتوبر 2016 واالجتماع الوزاري احلادي عشر حلوار 
التعاون اآلسيوي وال��ذي عقد في عاصمة جمهورية 

طاجيكستان دوشنبيه بتاريخ 29 مارس 2013.
وحضر مراسم التوقيع على اعالن خطاب النوايا 
وزير اخلارجية والتعاون الدولي في دولة اإلمارات 
العربية املتحدة الشيخ عبدالله بن زاي��د آل نهيان 
رئيسا الج��ت��م��اع ال����وزاري ال15 حل���وار التعاون 
اآلسيوي ووزي��ر خارجية مملكة تايلند السيد دون 
برامودويناي الذي تترأس بالده القمة الثانية ملنتدى 
حوارالتعاون اآلسيوي وأعضاء وفد دولةالكويت 

املشارك في االجتماع.


