«صباح األحمد» للموهبة واإلبداع يكرم  6كويتيني يحصلون على براءات اختراعات عاملية
أعلن مركز صباح األحمد للموهبة واإلبداع التابع ملؤسسة
الكويت للتقدم العلمي عن تكرميه ستة مخترعني كويتيني
حلصولهم على ب���راءات اختراعات عاملية نظير مشاريعهم
العلمية الرائدة .وقال املركز في بيان صحافي أمس انه كرم كل
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من املخترعني ناجي محمد الفيلكاوي عن اختراع (ستيل هوم
كونكريت) وعادل عبداحملسن الوصيص عن إختراع (مطرقة
هوائية لكسر الزجاج املقاوم للكسر) والدكتور خالد خليل سبتي
عن إختراع (جهاز لتثبيت عدسات العيون املصنعة).

واضاف انه مت تكرمي محمد صالح الرفاعي عن إختراع (الكي
اآللي املنزلي بالبخار) وفيصل عبدالعزيز العصفور عن إختراع
(نظام جمع املياه) والشيخ ناصر مبارك الصباح عن إختراع
(وحدات الطائرات بدون طيار).
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سموه يعزي رئيس اإلمارات العربية

أمير البالد يستقبل ولي العهد واملبارك واخلالد وماورير واحلمود والعبدالرزاق
ممثل سمو األمير يعزي
بوفاة الرئيس اإليراني
األسبق هاشمي رفسنجاني
قام ممثل صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد
نائب وزير شؤون الديوان األميري الشيخ علي اجلراح صباح
أمس بتقدمي واجب العزاء بوفاة رئيس اجلمهورية اإلسالمية
االيرانية األسبق ورئيس مصلحة تشخيص النظام آية الله أكبر
هاشمي رفسنجاني وذلك في بيت املرشد بالعاصمة طهران.

سمو األمير يتسلم درعا من ماورير بحضور صباح اخلالد

استقبل صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح
األحمد بقصر بيان صباح أمس سمو ولي العهد الشيخ
نواف األحمد.
كما استقبل سموه سمو الشيخ جابر املبارك رئيس
مجلس الوزراء .كما استقبل سموه النائب األول لرئيس
مجلس الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ صباح اخلالد.
واستقبل صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح
األحمد النائب األول لرئيس مجلس ال��وزراء ووزير
اخلارجية الشيخ صباح اخلالد ورئيس اللجنة الدولية
للصليب األحمر بيتر ماورير والوفد املرافق وذلك
مبناسبة زيارته للبالد.
وقد أهدى سموه درعا تذكارية وذلك تقديرا وعرفانا
لقائد العمل اإلنساني وسعي سموه الدائم لصون كرامة
اإلنسان وخدمة اإلنسانية.
كما استقبل صاحب السمو امير البالد الشيخ صباح
االحمد وزي��ر االع�لام ووزي��ر الدولة لشؤون الشباب
الشيخ سلمان احل��م��ود حيث ق��دم لسموه املتسابق
يوسف العبد الرزاق وذلك مبناسبة حصوله على املركز
االول في بطولة العالم للدراجات املائية لعام .2016
واش��اد سموه بهذا االجن��از الرياضي العاملي مما
يؤكد متيز الرياضيني الكويتيني في رفع اسم دولة
الكويت باحملافل الدولية املختلفة متمنيا سموه له دوام
التوفيق والنجاح.
وعقب االستقبال اعرب املتسابق العبدالرزاق عن
جزيل الشكر لصاحب السمو امير ال��ب�لاد على هذا
االستقبال مبينا انه يقدم هذا االجن��از التاريخي إلى
«اب��ون��ا صاحب السمو امير ال��ب�لاد» ودول��ة الكويت
وشعبها.
واضاف العبدالرزاق ان هذا اجناز يسجل باسم دولة
الكويت معربا عن امله في احراز اللقب ملوسم 2017

 ..وسموه يستقبل احلمود والعبدالرزاق

وان يكون القادم افضل لالجيال القادمة.
واوض��ح ان البطولة اختتمت منافساتها في شهر
ديسمبر امل��اض��ي ب��إم��ارة الشارقة حيث حصل على
لقب بطل العالم للمرة الثالثة على التوالي من االحتاد
العاملي للعبة.
وذكر انه سيتم تكرميه من قبل امير (موناكو) في
شهر مارس املقبل مبناسبة حصوله على اللقب العاملي
معربا ع��ن فخره برفع علم دول��ة الكويت والنشيد
الوطني في احملافل الدولية.
واض��اف انه سيبذل قصارى جهده في املسابقات
املقبلة بغية تكرار االجنازات الكويتية.
واستقبل صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح
األحمد سفير جمهورية اثيوبيا الفيدرالية الدميقراطية
لدى دولة الكويت الدكتور محمد جوديتا شيبسا وذلك
مبناسبة انتهاء فترة مهام عمله سفيرا لبالده.
من جهة أخ��رى بعث صاحب السمو أمير البالد
الشيخ صباح األحمد ببرقية تعزية إلى أخيه صاحب
السمو الشيخ خليفة بن زاي��د آل نهيان رئيس دولة
اإلمارات العربية املتحدة الشقيقة عبر فيها سموه عن
خالص تعازيه وصادق مواساته لسموه ولشعب دولة
اإلمارات العربية املتحدة الشقيقة باستشهاد نخبة من
أبناء دولة اإلمارات املتحدة الشقيقة وهم في مهمة ضمن
برامج املساعدات اإلنسانية في جمهورية أفغانستان
اإلسالمية نتيجة التفجير اإلرهابي الذي وقع في مقر
محافظ قندهار والذي أسفر أيضا عن إصابة سفير دولة
اإلمارات العربية املتحدة جمعة محمد الكعبي وعدد من
زمالئه الدبلوماسيني سائال سموه املولى جل وعال ان
يتغمد الشهداء بواسع رحمته ومغفرته وان يسكنهم
فسيح جناته وأن يلهم سموه وشعب دولة اإلم��ارات
العربية املتحدة الشقيقة واسر الشهداء وذويهم جميل

الصبر وحسن العزاء وان مين على املصابني بسرعة
الشفاء والعافية مبتهال سموه إلى الباري جل وعال أن
يحفظ دولة اإلمارات العربية املتحدة الشقيقة وشعبها
الكرمي من كل مكروه كما أعرب فيها سموه عن استنكار
دولة الكويت وإدانتها الشديدة لهذا الهجوم اإلرهابي
الشنيع الذي استهدف أرواح األبرياء اآلمنني والذي
يتنافى مع كافة الشرائع والقيم اإلنسانية وتأييدها لكل
ما تتخذه دولة اإلم��ارات العربية املتحدة الشقيقة من
إج��راءات ملواجهة اإلره��اب مؤكدا موقف دولة الكويت
الرافض لالرهاب بكافة أشكاله وصوره ووقوفها مع
املجتمع الدولي للتصدي له وجتفيف منابعه.
كما بعث صاحب السمو أمير البالد ببرقية تعزية
إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل
مكتوم نائب رئيس دولة اإلمارات العربية املتحدة
الشقيقة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي عبر فيها
سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته لسموه
باستشهاد نخبة من أبناء دول��ة اإلم��ارات املتحدة
الشقيقة وه��م في مهمة ضمن برامج املساعدات
اإلنسانية ف��ي جمهورية أفغانستان اإلسالمية
نتيجة للتفجير اإلرهابي الذي وقع في مقر محافظ
قندهار سائال سموه امل��ول��ى ج��ل وع�لا ان يتغمد
الشهداء ب��واس��ع رحمته ومغفرته وان يسكنهم
فسيح جناته أن يلهم سموه وشعب دولة اإلمارات
العربية املتحدة الشقيقة واس��ر الشهداء وذويهم
جميل الصبر وحسن العزاء وان مين على املصابني
بسرعة الشفاء والعافية.
وبعث سمو ول��ي العهد الشيخ ن��واف األحمد
ببرقية تعزية إلى اخيه صاحب السمو الشيخ خليفة
بن زاي��د ال نهيان رئيس دول��ة اإلم���ارات العربية
املتحدة الشقيقة ضمنها سموه خالص تعازيه

وص��ادق مواساته لسموه ولشعب دولة اإلم��ارات
العربية املتحدة الشقيقة باستشهاد نخبة من أبناء
دولة اإلمارات املتحدة الشقيقة وهم في مهمة ضمن
برامج املساعدات اإلنسانية في جمهورية أفغانستان
اإلسالمية نتيجة التفجير اإلرهابي الذي وقع في مقر
محافظ قندهار والذي أسفر أيضا عن إصابة سفير
دولة اإلمارات العربية املتحدة جمعة محمد الكعبي
وعدد من زمالئه الدبلوماسيني سائال سموه املولى
جل وعال ان يتغمد الشهداء بواسع رحمته ومغفرته
وان يسكنهم فسيح جناته وان يلهم سموه وشعب
دول��ة اإلم���ارات العربية املتحدة الشقيقة واس��ر
الشهداء وذويهم جميل الصبر وحسن العزاء وان
مين على املصابني بسرعة الشفاء والعافية.
كما بعث سمو ولي العهد ببرقية تعزية إلى أخيه
صاحب السمو الشيخ محمد بن راش��د آل مكتوم
نائب رئيس دولة اإلمارات العربية املتحدة الشقيقة
رئيس مجلس ال���وزراء حاكم دب��ي ضمنها سموه
خالص تعازيه وصادق مواساته لسموه باستشهاد
نخبة من أبناء دولة اإلمارات املتحدة الشقيقة وهم
في مهمة ضمن برامج املساعدات اإلنسانية في
جمهورية أفغانستان اإلسالمية نتيجة للتفجير
اإلرهابي الذي وقع في مقر محافظ قندهار سائال
سموه املولى جل وعال ان يتغمد الشهداء بواسع
رحمته ومغفرته وان يسكنهم فسيح جناته أن
يلهم سموه وشعب دولة اإلمارات العربية املتحدة
الشقيقة واس��ر ال��ش��ه��داء وذوي��ه��م جميل الصبر
وحسن ال��ع��زاء وان مي��ن على املصابني بسرعة
الشفاء والعافية.
كما بعث سمو الشيخ جابر املبارك رئيس مجلس
الوزراء ببرقيتي تعزية مماثلتني.

ولي العهد يستقبل املبارك واخلالد واجلراح واحلمود والفارس والعبدالرزاق

سمو ولي العهد مستقبال الشيخ خالد اجلراح

استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد
بقصر بيان صباح أم��س سمو الشيخ جابر
املبارك رئيس مجلس الوزراء.
واستقبل سموه النائب األول لرئيس مجلس
الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ صباح اخلالد.
كما استقبل سمو ول��ي العهد نائب رئيس

مجلس ال���وزراء ووزي��ر ال��دف��اع الشيخ محمد
اخلالد.
واستقبل سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس
الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد اجلراح.
واستقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد
وزي��ر االع�لام ووزي��ر الدولة لشؤون الشباب

شارك ممثل صاحب السمو امير البالد الشيخ صباح االحمد
سفير دول��ة الكويت لدى املكسيك متعب املطوطح في مراسم
تنصيب رئيس جمهورية نيكارغوا دانيال أورتيغا سافيدرا
وادائه اليمني الدستورية لفترة رئاسية جديدة.
وقالت سفارة الكويت لدى املكسيك في بيان تلقته (كونا)
أمس االربعاء ان مراسم التنصيب جرت في ساحة االستقالل
وس��ط عاصمة ن��ي��ك��اراغ��وا م��ان��اغ��وا بحضور شعبي كبير
ومبشاركة العديد من رؤساء الدول وممثلي الرؤساء ورؤساء
حكومات ورؤساء برملانات ووزراء.
واشار البيان الى ان املطوطح نقل حتيات امير البالد وأسمى
آيات التهاني والتبريكات الى الرئيس سافيدرا ومتنياته بأن
يحالفه التوفيق واملزيد من الرخاء والتقدم جلمهورية نيكارغوا
وشعبها.
واك��د ح��رص سموه ال��دائ��م على توطيد اواص���ر الصداقة
والتعاون التي تربط البلدين وتطلعه الى املزيد من التقارب
والنمو في العالقات الثنائية والعمل معا لنقلها الى آفاق ارحب
لتصب في مصلحة الشعبني.
وم��ن جانبه حمل الرئيس النيكاراغوي السفير املطوطح
تقديره العميق وشكره البالغ الى اخيه حضرة صاحب السمو
على طيب متنياته متطلعا الى تلبية دعوته الكرمية لزيارة
دولة الكويت في القريب العاجل وعزمه الراسخ مواصلة العمل
املشترك في املجاالت كافة لتحقيق تطلعات الشعبني وترسيخ
عالقات االخوة والصداقة التي جتمعهما.

رئيس مجلس األمة يعزي رئيسة املجلس
الوطني االحتادي بدولة االمارات
بعث رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن ببرقية تعزية إلى رئيسة املجلس
الوطني االحتادي بدولة االمارات العربية املتحدة الشقيقة الدكتورة أمل القبيسي
عبر فيها عن خالص العزاء وصادق املواساة باستشهاد عدد من الدبلوماسيني
واملواطنني االماراتيني اثر الهجوم االرهابي الذي وقع في مدينة قندهار االفغانية
واسفر ايضا عن اصابة اخرين بينهم السفير االماراتي جمعة محمد الكعبي.
وق��ال الغامن في برقيته «نعلن عن تضامننا الكامل والتام مع اشقائنا في
االم���ارات في ه��ذا املصاب ونؤكد تأييدنا التام واملطلق لكل االج���راءات التي
تتخذها دولة االمارات في مواجهة االرهاب وفي حفظ أمنها واستقرارها وسالمة
مواطنيها».
واضاف «نعزي انفسنا قبل اشقائنا في االمارات بضحايا الهجوم االرهابي
ال��ذي استهدف البعثة االماراتية وه��ي تقوم مبهام إنسانية جليلة ملساعدة
الشعب االفغاني ونسأل املولى جلت قدرته ان يرحم الشهداء ويتغمدهم بواسع
رحمته وان يلهم ذويهم والشعب االماراتي الصبر والسلوان وان يعجل في شفاء
املصابني».

ويستقبل د .محمد الفارس

الشيخ سلمان احلمود حيث قدم لسموه املتسابق
يوسف العبدالرزاق وذل��ك مبناسبه حصوله
على املركز األول في بطولة العالم للدراجات
املائية لعام  2016والتي اختتمت فعالياتها
مبدينة الشارقة اإلماراتية مؤخرا.
وقد أشاد سموه بهذا اإلجناز الرياضي العاملي

ممثل أمير البالد يشارك
في مراسم تنصيب
الرئيس النيكاراغوي

وعلى ق��درات الرياضيني الكويتيني في حتقيق
أفضل النتائج في مختلف احملافل الرياضية
الدولية متمنيا له التوفيق والنجاح واملزيد من
البطوالت.
كما استقبل سموه وزي��ر التربية ووزي��ر
التعليم العالي الدكتور محمد الفارس.

رئيس الوزراء يستقبل وزير اإلعالم
واملتسابق الكويتي العبدالرزاق

اخلالد يلتقي رئيس اللجنة الدولية للصليب األحمر
التقى الشيخ صباح اخلالد النائب األول
لرئيس مجلس ال��وزراء ووزي��ر اخلارجية
مع رئيس اللجنة الدولية للصليب األحمر
بيتر ماورير في قصر بيان أمس األربعاء
مبناسبة زي��ارت��ه إل��ى ال��ب�لاد حيث أش��اد
رئ��ي��س اللجنة ال��دول��ي��ة للصليب األحمر
خالل اللقاء ب��دور دول��ة الكويت الرائد في
مساندة الشعوب املتضررة واملنكوبة حول
العالم ودعمها املستمر للمنظمة وأنشطتها
اإلنسانية.
وم��ن جانبه أش��اد النائب األول لرئيس
مجلس ال����وزراء ووزي���ر اخل��ارج��ي��ة ب��دور
اللجنة الدولية للصليب األحمر وجهودها
اإلنسانية النبيلة مثمنا الدور الذي تقوم به
في إطار اللجنة الثالثية للبحث عن األسرى
واملفقودين الكويتيني في العراق منذ عام
 1991ومجددا الدعوة إلى بذل املزيد من

اجلهود إلنهاء هذه القضية اإلنسانية املهمة.
واستقبل الشيخ صباح اخلالد النائب
األول ل��رئ��ي��س مجلس ال�����وزراء ووزي���ر
اخلارجية سفير جمهورية إثيوبيا الفيدرالية
الدميقراطية الصديقة ل��دى دول��ة الكويت
محمد جوديتا شيبسا وذلك مبناسبة انتهاء
فترة عمله سفيرا لبالده لدى دولة الكويت.
وق��د أثنى النائب األول لرئيس مجلس
ال��وزراء ووزير اخلارجية خالل اللقاء على
جهود السفير خ�لال فترة عمله في البالد
مشيدا بإسهاماته في تنمية العالقات الثنائية
املميزة التي تربط البلدين الصديقني.
وحضر اللقاء السفير الشيخ الدكتور أحمد
ناصر احملمد مساعد وزير اخلارجية لشؤون
مكتب النائب األول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير اخلارجية وعدد من كبار املسؤولني
في وزارة اخلارجية.

سمو الشيخ جابر املبارك يستقبل الشيخ سلمان احلمود ويوسف العبدالرزاق

الشيخ صباح اخلالد يستقبل سفير إثيوبيا لدى الكويت محمد جوديتا شيبسا

استقبل سمو الشيخ جابر املبارك رئيس مجلس الوزراء في قصر بيان أمس
وزير االعالم ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان احلمود يرافقه بطل
العالم للدراجات املائية يوسف العبدالرزاق وذلك مبناسبة فوزه ببطولة العالم
للدراجات املائية .2016
وأكد سموه على ان حتقيق اإلجنازات ليس بغريب على الشباب أبناء الكويت
املخلصني مشيرا الى ان ابداعاتهم واجنازاتهم وحرصهم على التميز في جميع
املجاالت وعلى مختلف املستويات دليل وطنيتهم الصادقة.

