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صاحب السمو يطلع على بعض إجنازات النادي العلمي صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مستقبال م. أحمد املنفوحي وطالل جاسم اخلرافي وأعضاء مجلس إدارة النادي العلمي وعددا من الفائزين مبسابقات دولية

صاحب السمو استقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي العلمي والفائزين في املسابقات الدولية

األمير هّنأ الفائزين بجوائز »انتل«: مواصلة املثابرة في حتصيل
املراكز واجلوائز العلمية لرفع راية الوطن في احملافل الدولية

العلمية في البالد استطاعت 
الكويت أن تكون األولى على 
مستوى دول مجلس التعاون 
لدول اخلليج العربية في نسبة 

وعدد براءات االختراع.
الش���باب  أن  وأوض���ح 
أثبتوا جناحات  الكويتي���ن 
في املسابقات الدولية وآخرها 
حص���د امليدالية الفضية في 
مسابقة انتل الدولية للعلوم 
أقيم���ت  الت���ي  والهندس���ة 
بالواليات املتحدة وتعد من 
أقدم املس���ابقات العاملية في 

هذا املجال.
املنفوح���ي عن  وأع���رب 
األمل في أن يظهر الش���باب 
الكويتيون مبستويات أعلى 
وأفضل خالل معرض الكويت 
للمخترعن الذي سيعقد في 

نوفمبر املقبل.
م���ن جانبه، ق���ال الفائز 
بجائزة مسابقة »انتل ايسف 
العاملية« س���ليمان عادل إنه 
حصد اجلائزة عن مشروعه 

املتعلق مبجال الطاقة الشمسية 
واستخداماتها بطريقة فعالة 
»كي ميكن أن تس���تفيد منها 

كل الدول العربية«.
م���ن جهته، قال يوس���ف 
عبداهلل التوره إنه شارك في 
مسابقة »انتل ايسف العاملية« 
التي تعد اكبر مسابقة بحثية 
علمية عاملية مبشروع في مجال 
الفيزيائية، مبينا أن  الطاقة 
»لقاء صاحب السمو يعد أكبر 
تكرمي وحافز ودعم للحرص 
على التفوق واملش���اركة في 

املسابقات العاملية«.
بدوره، ق���ال عبدالرحمن 
اجلاسم املشارك في مسابقة 
»انتل ايسف العاملية« إنه شارك 
في منافسات املسابقة مبشروع 
حول إعادة استخدام اإلطارات 
كمصدات لألمواج، معربا عن 
جزيل الشكر لالهتمام البالغ 
الذي يوليه صاحب الس���مو 
ألبنائه املواطنن والدعم الال 

محدود للمخترعن.

الشيخ علي اجلراح.
البلدية  وقال مدير ع���ام 
ورئيس مجلس إدارة النادي 
العلمي م.أحمد املنفوحي عقب 
أنا وزمالئي  اللقاء »تشرفنا 
النادي  إدارة  أعضاء مجلس 
العلمي مبقابلة صاحب السمو 
لتقدمي الفائزين مبسابقة انتل 
العاملية ومس���ابقة معرض 
الكوي���ت ومع���رض جنيڤ 

الدولي لالختراعات«.
أن  املنفوح���ي  وأض���اف 
لصاحب الس���مو دورا كبيرا 
في دعم الشباب واالختراعات 
وبفضل ذلك أصبحت الكويت 
تنافس ف���ي احملافل الدولية 
حلص���د اجلوائز أم���ام دول 
تنفق املليارات في مجال دعم 
االختراعات واملشاريع العلمية. 
وذكر أنه بفضل الدعم الكبير 
الذي يوليه صاحب الس���مو 
العلمي ومبجهودات  للمجال 
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 
والنادي العلمي وكل املؤسسات 

اس���تقبل صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد 
بقصر الس���يف ظه���ر أمس 
االثن���ن مدير ع���ام البلدية 
ورئيس مجلس إدارة النادي 
العلم���ي م.أحم���د املنفوحي 
ونائب رئيس مجلس اإلدارة 
طالل جاسم اخلرافي وأعضاء 
مجلس إدارة النادي والفائزين 
مبسابقة انتل الدولية للعلوم 
والهندس���ة والتي أقيمت في 
الوالي���ات املتحدة األميركية 

الصديقة.
هذا، وقد هنأهم س����موه 
على فوزه����م باجلائزة كما 
حثهم على مواصلة املثابرة 
في حتصيل املراكز العلمية 
واجلوائز في جميع املجاالت 
العزيز  الوط����ن  لرفع راية 
في احملافل الدولية، متمنيا 
لهم سموه مزيدا من التقدم 

والنجاح.
حضر املقابلة نائب وزير 
ش����ؤون الدي����وان األميري 

األمير تبادل التهاني برمضان مع زعماء السعودية والبحرين وقطر
تبادل صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مع أخيه خادم 

احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك 
اململكة العربية السعودية الشقيقة، في اتصال هاتفي، التهاني 

مبناسبة حلول شهر رمضان املبارك، سائال سموه املولى عز وجل 
أن يعيد هذا الشهر الفضيل على البلدين والشعبني الشقيقني 

وعلى األمتني العربية واإلسالمية بوافر اخلير واليمن والبركات، 
وأن يتقبل صيام اجلميع، وأن يدمي هذا التواصل األخوي بني 

البلدين الشقيقني. كما تبادل صاحب السمو التهاني بالشهر الكرمي 
مع أخيه صاحب اجلاللة امللك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة 

ملك مملكة البحرين الشقيقة، في اتصال هاتفي، سائال سموه 
املولى عز وجل أن يعيد هذا الشهر الفضيل على البلدين والشعبني 

الشقيقني وعلى األمتني العربية واإلسالمية بوافر اخلير واليمن 
والبركات وأن يتقبل صيام اجلميع وأن يدمي هذا التواصل األخوي 

بني البلدين الشقيقني. 

كما تبادل صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مع أخيه 
صاحب السمو الشيخ متيم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة 

قطر الشقيقة في اتصال هاتفي التهاني مبناسبة حلول شهر 
رمضان املبارك، سائال سموه املولى عز وجل أن يعيد هذا الشهر 

الفضيل على البلدين والشعبني الشقيقني وعلى األمتني العربية 
واإلسالمية بوافر اخلير واليمن والبركات وأن يتقبل صيام اجلميع 

وأن يدمي هذا التواصل األخوي بني البلدين الشقيقني. 
وفي اإلطار ذاته، تبادل صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 

مع أخيه صاحب السمو األمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل 
ثاني، في اتصال هاتفي، التهاني مبناسبة حلول شهر رمضان 

املبارك، سائال سموه املولى عز وجل أن يعيد هذا الشهر الفضيل 
على البلدين والشعبني الشقيقني وعلى األمتني العربية واإلسالمية 
بوافر اخلير واليمن والبركات، وأن يتقبل صيام اجلميع، وأن يدمي 

هذا التواصل األخوي بني البلدين الشقيقني.

األمير عّزى ملك األردن بضحايا »البقعة«: الكويت تستنكر وتدين 
العمل اإلرهابي اآلثم املخالف جلميع الشرائع والقيم اإلنسانية

بعث صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد ببرقية تعزية 
إلى أخيه صاحب اجلاللة امللك عبداهلل الثاني ابن احلسني ملك 

اململكة األردنية الهاشمية الشقيقة أعرب فيها سموه عن خالص 
تعازيه وصادق مواساته بضحايا الهجوم اإلرهابي على مكتب 

املخابرات العامة في مخيم البقعة والذي أسفر عن استشهاد عدد 
من عناصر املخابرات العامة، سائال سموه املولى تعالى أن يتغمد 

الضحايا بواسع رحمته ومغفرته ويسكنهم فسيح جناته.
وأكد سموه استنكار الكويت وإدانتها الشديدة لهذا العمل 

اإلرهابي اآلثم الذي استهدف أرواح األبرياء اآلمنني وزعزعة أمن 
واستقرار البلد الشقيق والذي يتنافى مع كافة الشرائع والقيم 

اإلنسانية، مشيرا سموه إلى موقف الكويت الثابت والرافض 
لإلرهاب بكافة أشكاله وصوره، وسعيها مع املجتمع الدولي 

للقضاء عليه وجتفيف منابعه.
كما بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد ببرقية تعزية إلى 

امللك عبداهلل الثاني ابن احلسني، ضمنها سموه خالص تعازيه 
وصادق مواساته بضحايا الهجوم اإلرهابي، مبتهال سموه إلى 

املولى تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته وأن 
يسكنهم فسيح جناته.

كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر املبارك ببرقية 
تعزية مماثلة.

السفارة اإليرانية تشكر الكويت
مبناسبة حلول شهر رمضان 
املبارك رفعت سفارة اجلمهورية 
اإلسالمية اإليرانية لدى الكويت 
التهاني الى صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد، وسمو 
ولي العهد الشيخ نواف األحمد، 
وسمو رئيس مجلس الوزراء 

الشيخ جابر املبارك، ورئيس 
مجلس األمة م����رزوق الغامن، 
والنائب األول لرئيس مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ 
صباح اخلالد، ودولة الكويت 
حكومة وشعبا واملقيمن على 
ه����ذه األرض الطيب����ة، والى 

اجلالية اإليرانية، داعية املولى 
العلي القدير ان يتقبل منا صالح 
األعمال ويعيده علينا وعليكم 

باليمن والبركة.
وقالت السفارة في بيان لها 
انها تنتهز هذه املناسبة الكرمية 
لتعرب عن فائق الشكر والتقدير 

الكويت في  على قرار دول����ة 
أعتاب هذا الشهر الفضيل لنقل 
47 من السجناء اإليرانين الى 
اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية 
في مرحلتها األولى، وذلك في 
إطار تنفيذ االتفاقية القضائية 

املبرمة بن البلدين.

السفير جاسم الناجم خالل لقائه مع وزير د.أوغسطني ماهيغا 

الناجم بحث مع وزير خارجية تنزانيا سبل تعزيز التبادل التجاري
أشاد وزير خارجية تنزانيا وشرق أفريقيا د.أوغسطن ماهيغا 
بالعالقات النموذجية التي تربط بن تنزانيا والكويت، معتبرا إياها 

مثاال يحتذى في العالقات الثنائية بن الدول الصديقة.
وقال سفير الكويت لدى تنزانيا جاسم الناجم في بيان تلقته 
»كونا« يوم أمس األول، إنه بحث أثناء لقائه ماهيغا أهمية خلق بيئة 
موائمة لالستثمار في تنزانيا وتعزيز التبادل التجاري وتخفيض 

الضرائب املركبة واملرتفعة على السلع واخلدمات.
ولفت موهيغا إلى الدور الكبير الذي تؤديه الكويت عبر مؤسساتها 
وعلى رأسها الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية في 
املساهمة في دعم مشاريع التنمية في تنزانيا إلى جانب الهيئات 
واجلمعيات اخليرية وما تقدمه من إسهامات إنسانية تعزز الوضع 

االجتماعي والثقافي واالقتصادي للمواطنن التنزانين.

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال الشيخ ثامر العلي

ولي العهد استقبل رئيس جهاز األمن الوطني

الكويت هنأت السويد بعيدها الوطني
بعث صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد ببرقية تهنئة 
إلى امللك كارل السادس عشر غوستاف ملك مملكة السويد الصديقة 
عبر فيها سموه عن خالص تهانيه مبناسبة العيد الوطني لبالده، 
متمنيا له موفور الصح���ة والعافية وللبلد الصديق دوام التقدم 
واالزدهار. وبعث س���مو ولي العهد الشيخ نواف األحمد ببرقية 
تهنئة إلى امللك كارل السادس عشر غوستاف ملك مملكة السويد 
الصديقة ضمنها س���موه خالص تهانيه مبناسبة العيد الوطني 

لبالده، متمنيا له موفور الصحة والعافية.
كما بعث س���مو رئيس مجلس الوزراء الش���يخ جابر املبارك 

ببرقية تهنئة مماثلة.
من جهة أخرى اس���تقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
بقصر الس���يف صباح أمس رئيس جهاز األمن الوطني الش���يخ 

ثامر العلي.


