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د.موضي احلمود ود.ناجي املطيري خالل افتتاح املؤمتر

السفير طاهر فرحات والقنصل صالح الوسيمي ود.محمود أبوالعيون والسفير محمد عبداحلكم

السفير الشيخ حمد جابر العلي خالل لقائه وزير احلج السعودي د.فؤاد الفارسي

)سعود سالم(د.موضي احلمود ود.ناجي املطيري في مقدمة احلضور

الحمود: الكويت قطعت أشواطًا كبيرة في إعادة تأهيل منشآتها النفطية 
والصناعية وتبحث في أفضل السبل لالستفادة من الطاقات البديلة

دارين العلي
كشفت وزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود 
عن تش���كيل فريق عمل النشاء 
العلمي  املجلس االعلى للبحث 
واخراجه الى النور وذلك ضمن 
خط���ة الدول���ة التنموية الثراء 
البحث العلمي واخراج املشاريع 
البحثية الى النور، الفتة الى ان 
معهد الكويت لالبحاث العلمية 
يتصدر املؤسس���ات احمللية في 
البحث عن مصادر الطاقة البديلة، 
واالهتم���ام بها خاص���ة الطاقة 
الشمسية والرياح، كذلك البحث 
النووية  الطاقة  في اس���تخدام 

لالغراض السلمية.
 واكدت احلمود خالل متثيلها 
س���مو ولي العهد الشيخ نواف 
االحمد في افتتاح املؤمتر العاملي 
املن���اخ واثره على  حول تغير 
الزراعة والتن���وع احليوي في 
الوطن العربي ان الكويت حترص 
على ايجاد افضل السبل للتوصل 
الى طاقة بديلة من خالل البدء في 
دراسة مشروع وطني لالستخدام 
السلمي للطاقة النووية، موضحة 
ان  مجال الطاقة املتجددة يتصدر 
أولويات املشاريع التنموية، الفتة 
الى ان احلكومة الكويتية كلفت 
املعهد بالبحث عن أفضل السبل 
للنهوض باس���تخدامات طاقة 
الرياح والطاقة الشمسية املتوافرة 

بنسب عالية في البالد.
الى ان  واش���ارت احلم���ود 
الكويت قطعت اش���واطا كبيرة 
في اعادة تأهيل منشآتها النفطية 

كما أصبح لديه قواعد بيانات 
متطورة وخرائ���ط تفصيلية 
النبات���ي  للترب���ة والغط���اء 
واستخدامات االراضي واملوارد 
املائي���ة ومؤش���رات التصحر 
وغيره���ا، كما تواف���رت لديه 
رؤية متكاملة حول ادارة النظم 

اجلافة.  
واعرب املطيري عن متنياته 
ان يخرج املؤمتر برؤية عربية 
تساهم في وضع خطط وحلول 
علمية ملواجهة آثار التغير املناخي 
التنوع احليوي  واحلفاظ على 
وحتس���ن االنتاج الزراعي، مع 
بحث امكانية طرح هذه الرؤية في 
املنتدى العاملي لصون الطبيعة 
لدول غرب آسيا والذي تستضيفه 
الكويت في شهر مارس القادم. 

من جهته اكد السفير الهولندي 
لدى البالد تون بون فون اوخسيه 
العربية ال تس���اهم  ان املنطقة 
اال ب���� 5% من تغير املناخ اال ان 
اثاره تنعكس على املنطقة ككل، 
الفتا الى حاجة العالم الى جهود 
العلماء لدعم احللول املستدامة 
لالس���تهالك وامناط االنتاج مما 
يؤدي الى االس���تخدام املتوازن 
للتن���وع البيولوجي مع ضمان 
االم���ن الغذائي للجميع، واصفا 
ما يحدث اليوم من تغير مناخي 
باالزمة، املتمثلة في ندرة املياه 
وتدهور االراضي والتصحر وعدم 
كفاية الق���درات الدارة النفايات 
والتراجع الس���احلي والبحري 
الهواء،  البيئة وتلوث  وتدهور 

اضافة الى تأثير تغير املناخ.

التمويل  النامية وتوفير  الدول 
العربية  ملؤسس���ات االبح���اث 
للنه���وض ببرامجها ف���ي هذا 

املجال.
وبن ان املعهد وضع قضايا 
البيئ���ة في أولوي���ات خططه 
االس���تراتيجية،  وبرامج���ه 
واستحوذت دراسات وأبحاث 
رصد ومراقبة وتقييم مظاهر 
التصحر وبرامج اعادة تأهيل 
املراعي وحماية التنوع االحيائي 
ومعاجلة التربة امللوثة بالنفط 
البيئة  وتخضي���ر وجتمي���ل 
وتنمي���ة امل���وارد املائية على 
مساحة عريضة من أنشطته، 

اآلالف م���ن البش���ر، اضافة الى 
تهديدها للتنوع االحيائي وارتفاع 
ح���دة الفقر واجلوع وانتش���ار 
االوبئة واالم���راض والتصحر 
الزراعية  وانخفاض احملاصيل 
بنسبة قد تصل الى 50% بحلول 

عام 2020.
التي  الى اجلهود  واش���ارت 
بذلتها الكويت للنهوض باالنتاج 
الزراعي رغم الظروف املناخية 
الصعبة مستعينة بأحدث النظم 
الكويت  املتقدمة وقد قام معهد 
لالبحاث العلمية بتطوير الكثير 
منها ليالئم بيئتنا احمللية، اضافة 
التنوع  الى جهودها في حماية 

املطيري ان املنطقة العربية تواجه 
حتدي���ات تتطلب عم���ل جميع 
العلمية والهيئات  املؤسس���ات 
التنفيذية والتشريعية لتحقيق 
البيئية  السياسات  التكامل بن 
والتنموية ف���ي الوطن العربي، 
ومعاجلة هشاشة املوارد املائية 
والزراعية، والتحول التدريجي 
نحو »االقتصاد االخضر« االكثر 
كفاءة في استهالك املوارد واالقل 
كربونا، داعيا الى اتخاذ سياسات 
في اجتاه التكامل االقليمي والعربي 
في مجال البحوث العلمية املتعلقة 
بالتخفيف والتكيف، مع تنسيق 
التخطيط والدعم الدولي ملساعدة 

املناخية  التغيرات  ان  موضحة 
تؤثر على اجلمي���ع ويجب أن 
يتع���اون اجلمي���ع ملواجهتها، 
مشيرة الى حاجة العالم التخاذ 
خطوات للحد من معدل ارتفاع 
درجة احلرارة واالبقاء عليها عند 
نطاق أقل خطرا وهو أعلى مبقدار 
درجتن مئويتن عن مستويات 
فترة ما قبل الصناعة، وذلك حتى 
نقلل من اآلثار السلبية الناجمة 
عن هذه الظاهرة التي أدت الى 
ح���دوث 224 كارثة من بن 245 
تعرض لها العالم العام املاضي، 
مشيرة الى ان خسائرها قدرت 
ب� 15 مليار دوالر وراح ضحيتها 

االحيائي واحلفاظ عليه من أخطار 
التغير املناخي، مبا يتوافق مع 

النشاط الدولي ويتكامل معه.
وش���ددت احلم���ود عل���ى 
أهمي���ة تطويع برام���ج العلوم 
والتكنولوجي���ا خلدمة خطط 
التنمية املتكاملة بالوطن العربي، 
والتنس���يق والتعاون بن كافة 
اجله���ات القطري���ة واالقليمية 
والدولية املعنية الدارة الكوارث 
واالزمات والتصدي للمشكالت 
التغي���ر  البيئي���ة وبخاص���ة 

املناخي.
بدوره اوضح مدير عام معهد 
الكويت لالبحاث العلمية د.ناجي 

والصناعية، حيث تقوم مؤسسة 
الكويتية وش���ركاتها  البترول 
بتبني استراتيجية جديدة تهدف 
الى اعادة تأهيل املصافي النفطية 
وحقول النف���ط وما يتبعها من 
منشآت، لتخفيض االنبعاثات، 
آليات لتطبيق  الى وضع  الفتة 
وحتسن كفاءة الطاقة واستخدام 
النظيفة للطاقة  التكنولوجي���ا 

االحفورية.
ولفتت الى ان الكويت تؤكد أن 
السيطرة على معدل ارتفاع درجة 
احلرارة ال ينبغي أن يكون مثار 
جدل بن العالم املتقدم والعالم 
النامي أو بن الش���رق والغرب، 

خالل تمثيلها ولي العهد في افتتاح مؤتمر تغير المناخ في »األبحاث« 

عبدالحكم: عدم قبول أبناء مصر في الخارج في السلك العسكري 
مجرد شائعة وأدعو أال ينساق أحد وراء تلك الشائعات

خالل لقاء مع مجلس الجالية المصرية في الكويت عّبر خالله عن شكر الحكومة المصرية للكويت

مص�ر ه�ي الدولة الوحي�دة التي تق�دم الرعاي�ة ألبنائها ف�ي الخ�ارج وذويهم داخل 
محافظات الجمهوري�ة عن طريق 30 مكتبًا من مكاتب الخدم�ات القنصلية في المحافظات

أسامة أبوالسعود
في إطار زيارته التي يقوم بها 
للكويت على رأس وفد قنصلي 
حلضور اجتماعات أول جلنة 
قنصلية مش���تركة بن مصر 
والكويت التقى مس���اعد وزير 
اخلارجية املصرية للش���ؤون 
القنصلي���ة واملصري���ن ف���ي 
اخلارج والهج���رة والالجئن 
السفير محمد عبداحلكم والوفد 
املرافق له اعضاء مجلس اجلالية 

املصرية اجلديد.
حضر اللقاء سفير جمهورية 
العربي���ة طاهر فرحات  مصر 
والقنصل العام السفير صالح 
الوس���يمي وأمن عام اجلالية 
ابوالعيون ونائب  د.محم���ود 
األمن العام للشؤون القانونية 
واملالية واالدارية بركات القصبي 
العام لش���ؤون  ونائب األمن 
الروابط واللجان عثمان البدري 
وأعضاء األمانة العامة للمجلس 

ومقررو اللجان.
وفي بداية اللقاء ألقى القنصل 
العام جلمهورية مصر العربية 
الس���فير صالح  الكويت  لدى 
الوسيمي كلمة قصيرة رحب 
فيه���ا بزي���ارة مس���اعد وزير 
اخلارجية املصرية للش���ؤون 
القنصلية واملصرين في اخلارج 
والهجرة والالجئن السفير محمد 

عبداحلكم والوفد املرافق له.
وذكر ان الزيارة تهدف الى 
عقد أول جلنة قنصلية مشتركة 
بن مصر والكويت لبحث جميع 
القضايا التي تهم البلدين ومدى 
ما وصلت إليه العالقات في هذا 
املجال، مشيرا الى أهمية اللقاء 
مع السفير عبداحلكم مبجلس 
اجلالية املصرية بعد تشكيله 
من جديد خالل الفترة القليلة 

املاضية.
وم���ن جانبه ألق���ى األمن 
العام ملجلس اجلالية املصرية 
د.محمود ابوالعيون كلمة رحب 
فيه���ا باحلض���ور ومعربا عن 
س���عادته حلضور هذا اللقاء، 
مشيرا الى ان مجلس اجلالية 
اجلديد مازال في بداية نشاطه 
ويس���عى ال���ى خدم���ة جميع 
املصرين العاملن في الكويت 

في جميع املجاالت.
ومن جانبه حتدث مساعد 

وزي���ر اخلارجي���ة املصري���ة 
للشؤون القنصلية واملصرين 
في اخلارج والهجرة والالجئن 
السفير محمد عبداحلكم مرحبا 
بالسفير طاهر فرحات والقنصل 
العام السفير صالح الوسيمي 
وامن ع���ام اجلالية د.محمود 
ابو العيون كما تقدم بالتهنئة 
ألعضاء مجلس اجلالية مبناسبة 
تشكيل مجلسهم اجلديد، مؤكدا 
ان هذا املجلس سيجد كل الدعم 
من الس���فارة والقنصلية ومن 
وزارة اخلارجية املصرية مادامت 
رسالته السامية في خدمة كل 

مواطن او مواطنة مصرية.
كم���ا عبر باس���م احلكومة 
املصري���ة عن خالص الش���كر 
والتقدير واالمتنان للكويت ملا 
تقدمه من مساعدات وتسهيالت 
ورعاية ألبن���اء مصر العاملن 
لديها، مش���يرا ال���ى انه التقى 
الكويت وكبار  وزير خارجية 
املسؤولن في وزارتي الداخلية 
والشؤون االجتماعية والعمل 
وملس ع���ن قرب إعزاز وتقدير 
وإشادة الكويت بالدور املتميز 
الذي تقوم به اجلالية املصرية 
في الكويت في مجاالت التنمية 
املختلف���ة، وأش���اد باجلالية 

املصرية في الكويت.
مش���يرا الى ان مشاكل هذه 
اجلالية ال تكاد تذكر وجار العمل 

غرار زمالئهم في الس���عودية 
ودبي وأبوظب���ي وغيرها من 
الى ان املصري  الدول، مشيرا 
بطبيعته شهم ولن يترك أبناء 

بلده يحتاجون الى املساعدة.
الس���فير عبداحلكم  ونفى 
ش���ائعة عدم قبول أبناء مصر 
في اخلارج في السلك العسكري 
منتقدا من ينساقون وراء تلك 
الشائعات، ومؤكدا ان مصر ال 

تفرق بن أبنائها.
وأكد سهولة إجراءات حصول 
أبن���اء املصرين ف���ي اخلارج 
على التأجيل الالزم من مناطق 
التجنيد كي يتسنى لهم إجناز 
جوازات الس���فر اخلاصة بهم، 
مشيرا الى ان اجلهات املعنية لم 
ترفض ولن ترفض عمل جواز 
الس���فر لهذه الفئة من الطالب 
الدارسن، الفتا الى ان احلصول 
على جواز السفر املميكن يتطلب 
شهادة ميالد مميكنة او بطاقة 
الرقم القومي، مشيرا الى وجود 
مكاتب خاصة ب���وزارة الدفاع 
تعمل وفق أحدث التكنولوجيات 
املعمول بها ف���ي مجال الربط 
بن مناط���ق التجنيد واملنافذ 

وغيرها.
ووعد مبناقشة الروتن الذي 
يشكو منه البعض ويعطل إجناز 
املصرين في اخلارج إلجازاتهم 
السنوية خالل فترة الصيف مع 

على عالج أي منها بالتعاون مع 
املسؤولن في الكويت، مشيرا 
الى ان اجلالية املصرية حترص 
على األداء املتميز لها في الكويت 
والذي يعك���س الدور املصري 
والعالق���ات األخوية بن مصر 
والكويت متقدما بالتهنئة الى 
الكويت مبناس���بة قرب ذكرى 
مرور 50 عاما على االستقالل 
و20 عاما على التحرير، متمنيا 
التقدم والرفاهية للكويت  كل 

الشقيقة.
وأكد ان احلكومة املصرية 
أبناء  حريصة عل���ى رعاي���ة 
مص���ر ف���ي اخل���ارج وتولي 
أهمية كبي���رة لرعايتهم دون 
أي تأخير في تقدمي املس���اعدة 
الى  للمواطن املصري، مشيرا 
ان مصر ه���ي الدولة الوحيدة 
التي تقدم الرعاية ألبنائها في 
اخلارج وذويهم داخل محافظات 
اجلمهورية عن طريق 30 مكتبا 
من مكاتب اخلدمات القنصلية 
في احملافظات للتس���هيل على 
املواطنن وتقدمي اخلدمات لهم 
قرب مقار س���كنهم فضال عن 
العمل على حل مشاكل املصرين 
في اخلارج داخل جمهورية مصر 

العربية.
وحث رجال االعمال املتميزين 
في الكويت على دعم صندوق 
اجلالية لرعاية أبناء مصر على 

وزير التنمية االدارية د.احمد 
درويش وفي مجلس الوزراء، 
مؤكدا ان م���ن حق كل مواطن 
ان ينجز كل معامالته بسهولة 
ويسر على غرار مكاتب اخلدمات 
القنصلية املنتشرة في جميع 
مناط���ق اجلمهوري���ة توفيرا 

للوقت واجلهد واملال.
وعن فكرة إنشاء جسر بن 
مصر والسعودية أكد السفير 
عبداحلكم ان هناك مش���اريع 
كثيرة حتتاج الى الدراس���ات 
املتخصص���ة ويجب اال ننتقد 
احلكومة لعدم تنفيذ مشروع 
قد يراه البع���ض مفيدا وتراه 
احلكومة غير ذل���ك مبا لديها 
من كوادر وخبرات في جميع 
اننا جميعا  املجاالت، مؤك���دا 
حريصون عل���ى تنمية مصر 
العام���ة  ويحق���ق املصلح���ة 
للمواطن���ن ووعد بنقل رغبة 
املصرين في اخلارج في اجناز 
هذا املشروع الى اجلهات املعنية 

في جمهورية مصر العربية.
وكش���ف ان مباحثاته مع 
اجلانب الكويتي خالل اليومن 
املاضين شملت املطالبة بتمديد 
فترة الس���ماح للحصول على 
اإلقامة لفترة أكثر من شهرين 
حتى يتس���نى للمصرين في 
امليالد  الكويت اجناز شهادات 
اجلديدة او بطاقات الرقم القومي 
الس���فر  ومن ثم إجناز جواز 

اجلديد.
وأشاد الس���فير عبداحلكم 
الكويتية  الس���لطات  بتعاون 
م���ع القنصلي���ة املصرية في 
تسهيل زيارة املساجن وإنهاء 
مشاكل املبعدين والتعاون في 
خدمة أبن���اء اجلالية املصرية 

في الكويت.
وحول مقترح املركز التجاري 
املص���ري � الكويتي أكد ان من 
حق كل مواط���ن على بلده ان 
يعتز به وان يولي اقتراحاته 
كل االهتمام، مشيرا الى انه تلقى 
اقتراحا بشأن املركز التجاري 
الوسيمي،  من السفير صالح 
الفتا الى ان هذا املركز سيحقق 
مصالح كثيرة للكويت ومصر 
الترويج للمنتجات  من خالل 
املصري���ة وتدعي���م العالقات 

وتوفير فرص العمل.

سفيرنا بالرياض شكر وزير الحج السعودي 
على جهوده لخدمة الحجاج

الكويت قدمت 3 ماليين دوالر
للجنة الصليب األحمر

الكويت تشارك في مؤتمر األسلحة الكيميائية
ش����اركت الكويت في اعمال الدورة ال� 15 ملؤمتر 
الدول األطراف في اتفاقية حظر األسلحة الكيميائية 
بوفد برئاسة سفيرنا لدى هولندا ومندوبنا الدائم لدى 

منظمة حظر األسلحة الكيميائية حفيظ العجمي.
واس����تهلت اعمال املؤمتر الذي يس����تمر خمسة 
أيام، استهلت بانتخاب سفير غواتيماال لدى هولندا 
رئيسا للمؤمتر فيما انتخب عشرة نواب للرئيس 

حيث مثل املجموعة اآلسيوية ممثلو كل من إيران 
وباكستان لدى املنظمة. 

ويضم الوفد الكويتي سكرتير أول سفارتنا لدى 
هولندا عبداحملسن الزيد واملهندس في شركة البترول 
الوطنية فيصل العميري واملهندسة بوزارة الدفاع 
جنان الشايجي وس����كرتير ثالث وزارة اخلارجية 

عبداحملسن الفارس.

تس����تفيد منها العديد من الدول 
العربية واالس����المية وبخاصة 
العراق وأفغانس����تان والسودان 

واليمن«.
وأضاف ان هذه املساهمة هي 
»جزء من املس����اهمات الطوعية 
االستثنائية التي تقدمها الكويت 
لعدد من املنظم����ات الدولية في 
جنيڤ ك����ي تتمكن م����ن القيام 
الدول  ف����ي  مبهامها االنس����انية 
العربية واالسالمية وغيرها بأفضل 

شكل ممكن«.

بأفضل السبل املمكنة«.
واضاف ان الكويت »تستذكر 
الدور الكبير الذي لعبته اللجنة 
من����ذ أزم����ة االحت����الل العراقي 
ألراضيها عام 1991 ملعرفة مصير 
االسرى واملفقودين« مؤكدا ان هذه 

اجلهود مازالت قائمة.
الدولية  اللجنة  وأوضح »ان 
للصلي����ب االحمر تق����ود جهودا 
ف����ي كل بقاع  انس����انية جبارة 
العال����م، وان الكثي����ر م����ن هذه 
اجلهود تتركز في مشاريع انسانية 

جنيڤ � كونا: س����لم مندوبنا 
الدائم لدى االمم املتحدة واملنظمات 
الدولية في جنيڤ السفير ضرار 
رزوقي امس، رئيس اللجنة الدولية 
للصليب االحمر ياكوب كلنبرغر 
مساهمة بالده الطوعية السنوية 

البالغة ثالثة مالين دوالر.
وذك����ر رزوقي ف����ي تصريح 
صحافي »ان هذه املساهمة تأتي 
اميانا من الكويت باجلهود الكبيرة 
التي تبذلها اللجنة الدولية للصليب 
االحمر حلمل مهمتها االنس����انية 

الرياض � كونا: التقى سفيرنا لدى اململكة العربية 
الس����عودية الش����يخ حمد جابر العلي بوزير احلج 
السعودي د.فؤاد الفارسي حيث قدم له شكر الكويت 
وحجاجها على اجلهود الكبيرة التي قامت بها حكومة 
خادم احلرمن الشريفن امللك عبداهلل بن عبدالعزيز 

من اجل راحة حجاج بيت اهلل احلرام.
وقال الش����يخ حمد جابر العلي ل� »كونا« ان هذا 
الدور الس����عودي في اس����تقبال احلجيج يبدأ منذ 
حلظة وصولهم ال����ى اململكة عبر منافذها املتعددة 
حتى تأديتهم مناسكهم بكل سهولة ويسر وعودتهم 
ألوطانهم س����املن. وأش����ار الى املنشآت واملشاريع 
والطرق واجلسور والقطارات التي بنيت في منطقة 

املشاعر املقدسة وتأتي من اجل تسهيل أداء احلج.
وأكد حرص حكومة خادم احلرمن الش����ريفن 
وتواصلها بالعمل الدائم والدؤوب في إنشاء مشاريع 
جديدة واستكمال املتبقي منها وذلك من اجل راحة 
ضيوف الرحمن وتذليل الصعاب التي قد تعترض 
أداء هذه الشعيرة. وأشاد بالتطور املتسارع للمشاريع 
واإلنش����اءات في منطقة املشاعر املقدسة سنة بعد 
أخرى والتي تأتي وف����ق توجيهات خادم احلرمن 

الشريفن امللك عبداهلل بن عبدالعزيز.
ورافق الش����يخ حمد جابر العل����ي خالل لقائه 
الفارس����ي السكرتير األول في سفارتنا في الرياض 

عادل الغنيمان.


