
ق��ال امل��ف��وض التنفيذي للتعاون 
الدولي وضابط االتصال الوطني مع 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية الدكتور 
نادر العوضي أمس السبت إن الكويت 
أوف��ت بجميع التزاماتها في اتفاقية 

األمان النووي.
وأوض��ح العوضي ل )ك��ون��ا( على 
هامش مشاركته ف��ي أع��م��ال ال��دورة 
ال62 للمؤمتر العام للوكالة الدولية 
للطاقة الذرية أن تقرير الكويت املتعلق 
باألمان النووي يتماشى مع معايير 

الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وذكر أن اخلطة الوطنية املتكاملة 
لألمن النووي تلعب دورا رئيسيا في 
توجيه اجلهود الوطنية نحو حتقيق 
بنية أساسية قوية ومستدامة مؤكدا 
انها اثبتت خ��ال ال��س��ن��وات القليلة 
املاضية انها آلية فعالة لدعم النهج 

الشامل لامن النووي في الكويت.
وأك��د أن تنفيذ اخلطة الوطنية له 
دور مهم في حتقيق األمن النووي في 
الباد وذلك من خال تعزيز القدرات 
املؤسسية والبشرية والتقنية في 
مختلف اجل��وان��ب كمراقبة املصادر 
املشعة وتأمينها وم��راق��ب��ة االجت��ار 
غير املشروع بها وخطة االستجابة 

الوطنية اضافة الى مراقبة احلدود.
وقال إنه مت التباحث مع مسؤولي 
ادارة االمن واالم��ان النوويني من اجل 
تطوير القدرات للعاملني في املؤسسات 
الوطنية ك���االدارة العامة للجمارك 
ووزارة الداخلية والدفاع املدني وادارة 

الوقاية من االشعاع بوزارة الصحة.
وأشاد العوضي مبستوى التعاون 
مع الوكالة في مجال األم��ن النووي 

على اساس اخلطة الوطنية املتكاملة 
املعتمدة ل��ام��ن ال��وط��ن��ي، م��ؤك��دا ان 
عاقة الكويت بالوكالة الدولية تتميز 

بالنمو والثقة.
وذك��ر ان��ه خ��ال االجتماعات التي 
مت عقدها مع الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية متت مناقشة اخلطة الوطنية 
املتكاملة ل��ام��ن ال��ن��ووي والبرامج 
واالجتماعات التي اقيمت سابقا اضافة 
ال��ى مناقشة البرامج املعتمدة للعام 

.)2019 - 2018(
وذكر العوضي أنه مت االتفاق على 
تنفيذ عدة برامج مشتركة مشيرا الى 
ان الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
ستقيم ورش���ا فنية ف��ي الكويت من 
اهمها ورشة عمل حول خارطة الطريق 
للكشف عن امل��واد النووية واملشعة 
وامل���واد خ��ارج السيطرة التنظيمية 
واق��ام��ة دورة متخصصة للقياديني 
املسؤولني في الباد عن األمن النووي 

في ماليزيا فبراير املقبل.
م��ن جانبها فقد كشفت مدير عام 
م��ع��ه��د ال��ك��وي��ت ل��ألب��ح��اث العلمية 
الدكتورة سميرة عمر أمس السبت عن 
مشاركة الكويت في 10 مشاريع مع 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية للعامني 

2018 و2019.
جاء ذلك في تصريح أدل��ت به عمر 
ل )كونا( على هامش مشاركتها في 
اع��م��ال ال���دورة ال62 للمؤمتر العام 

للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأك���دت عمر أن ال��ك��وي��ت واصلت 
خ��ال ه��ذا ال��ع��ام تعاونها املثمر في 
تعزيز التعاون مع الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية في جميع اجلوانب ذات 

الصلة بالتطبيقات السلمية للعلوم 
والتكنولوجيا النووية.

وقالت إن هذا التعاون لعب “دورا 
مركزيا” ف��ي احل��ف��اظ على عاقات 
ق��وي��ة م��ع ال��وك��ال��ة على الصعيدين 

االستراتيجي واإلداري.
وأشارت إلى أنه مت التقدم مبقترحات 
الستضافة مراكز اقليمية في الكويت 
مقدمة م��ن ع��دة ج��ه��ات كمركز قياس 
اجلرعات االشعاعية القياسية الثانوية 
املقدم من قبل ادارة احلماية من االشعاع 
ب��وزارة الصحة ومركز الطب النووي 
والفيزياء الطبية املقدم من قبل مركز 
الكويت ملكافحة السرطان اضافة الى 
مركز النظائر الهيدرولوجية املقدم من 

قبل معهد الكويت لابحاث العلمية.

وأوض���ح���ت أن ب��رن��ام��ج ال��وك��ال��ة 
للتعاون التقني يساهم في دعم اجلهود 
ال��رام��ي��ة ال��ى ب��ن��اء وت��ع��زي��ز ال��ق��درات 
ال��ب��ش��ري��ة وامل��ؤس��س��ي��ة الس��ت��خ��دام 
التكنولوجيا النووية بأمان وللتصدي 
ل��اح��ت��ي��اج��ات احمل��ل��ي��ة ف���ي التنمية 
االجتماعية واالق��ت��ص��ادي��ة الوطنية 

واالسهام في معاجلة القضايا العاملية.
وأش����ارت ف��ي ه���ذا ال��س��ي��اق ال���ى ان 
معهد الكويت لألبحاث العلمية يواصل 
التعاون مع الوكالة في اط��ار برنامج 
التعاون التقني من خال دعم انشطة 
الوكالة االخرى في الكويت التي تغطي 
جميع اجل��وان��ب املتعلقة بالسامة 
النووية واالمن والضمانات التي تصب 

في مصلحة الكويت.

وذك����رت ع��م��ر أن ن��س��ب��ة االجن���از 
العالية ف��ي امل��ش��اري��ع القائمة القت 
استحسان وثناء ادارة التعاون التقني 
الف��ت��ة ال���ى ان امل��ي��زان��ي��ة املخصصة 
ملشاريع دول��ة الكويت لعام )2018 
- 2019( تقدر بقيمة 600 ألف يورو 

)نحو 6ر704 ألف دوالر(.
وح��ول املشاريع القائمة أوضحت 
عمر أنها تتضمن مشروعا لتطبيق 
التقنيات النووية لتحسني االنتاج 
وك���ف���اءة اس��ت��خ��دام امل���ي���اه لبعض 
احملاصيل العلفية ومشروع تطبيق 
اح���داث ال��ط��ف��رة ال��وراث��ي��ة لتحسني 
محصول الشعير في الظروف البيئية 
القاسية اضافة ال��ى مشروع تطوير 
مختبر قياس اجلرعات للمرضى في 

الطب النووي.
وأض��اف��ت ان��ه م��ن ضمن املشاريع 
اي��ض��ا م��ش��روع البرنامج التعليمي 
الشامل املعتمد للطب النووي ومشروع 
دراس��ة حتمض وانتقال الكربون في 
املياه البحرية فضا عن مشروع ادارة 
املياه اجلوفية ومشروع تقييم املياه 
اجلوفية حتت السطح ومشروع رصد 
التكاثر الطحلبي الضار اضافة الى 
مشروع انشاء املختبر الوطني لقياس 
اجلرعات االشعاعية وتطوير القدرات 
التحليلية الوطنية لرصد النشاط 

االشعاعي والبيئي.
وح��ول املشاريع اخلمسة املقدمة 
من الكويت اوضحت عمر ان املشاريع 
م���وزع���ة ع��ل��ى م��خ��ت��ل��ف ال��ق��ط��اع��ات 
ومؤسسات ال��دول��ة وه��ي ع��ب��ارة عن 
م��ش��روع تطوير التقنيات النووية 
في صناعة البترول ومشروع ادارة 
املخلفات االشعاعية ومشروع تقليل 
املخاطر االشعاعية للعاملني في الطب 
ال��ن��ووي فضا ع��ن م��ش��روع حتسني 
االن��ت��اج وك��ف��اءة االس��م��دة الكيماوية 
لبعض احملاصيل العلفية واملرحلة 
الثانية م��ن م��ش��روع تطبيق اح��داث 
الطفرة الوراثية لتحسني محصول 

الشعير في الظروف البيئية القاسية.
وأض��اف��ت عمر أن دول���ة الكويت 
ت��ق��دم��ت اي��ض��ا مب��ق��ت��رح��ات خلمسة 
مشاريع ج��دي��دة ل��ل��دورة املستندية 
)2020 - 2021( حيث يتم حاليا 
تطوير وتصميم مهام هذه املشاريع 
للتعاون مع خبراء الوكالة.وحول 
اعمال ال��دورة ال62 للوكالة الدولية 
للطاقة الذرية قالت عمر ان وفد الكويت 

ش��ارك ف��ي اجتماع االت��ف��اق االقليمي 
ل��ل��دول ال��ع��رب��ي��ة ف��ي اس��ي��ا للبحث 
والتطوير في مجال العلوم النووية 

)آراسيا( على هامش الدورة.
وأوض��ح��ت ان��ه مت��ت املوافقة على 
م��ش��روع ت��ع��اون��ي لهيئات الطاقة 
الذرية في مجموعة )آراسيا( تقدمت 
ب��ه الكويت يتعلق ب��دراس��ة الغبار 
واألتربة ومعرفة مكوناتها االشعاعية 
باستخدام الطرق النووية. وأشارت 
عمر الى ان اعمال ال��دورة تنعقد هذا 
العام تزامنا مع ذك��رى م��رور اربعة 
أع���وام على تكرمي سمو أمير الباد 
ال��ش��ي��خ ص��ب��اح األح���م���د م���ن األمم 
املتحدة وتسمية سموه )قائدا للعمل 
اإلنساني( واعتبار الكويت )مركزا 
للعمل اإلن��س��ان��ي( “وهو م��ا يعكس 
املكانة التي حتتلها الكويت واميرها 
ل��دى اجلمعية العامة ل��امم املتحدة 

ومنظماتها الفاعلة”.
وأش����ادت عمر ب��اجل��ه��ود الكبيرة 
التي يبذلها سفير الكويت لدى النمسا 
ومندوبها الدائم لدى املنظمات الدولية 
في فيينا صادق معرفي وطاقم السفارة 
في توطيد التعاون مع الوكالة الدولية 

للطاقة الذرية.
يذكر ان معرفي ترأس وفد الكويت 
امل���ش���ارك ف��ي اع��م��ال ال�����دورة ال62 
للمؤمتر العام للوكالة الدولية للطاقة 
الذرية ال��ذي استمر على مدى خمسة 
اي��ام وض��م ف��ي عضويته اض��اف��ة الى 
الدكتورة عمر كا من مدير عام مؤسسة 
الكويت للتقدم العلمي الدكتور عدنان 
شهاب الدين وضابط االتصال الوطني 

مع الوكالة الدكتور نادر العوضي. 
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العوضي: الكويت أوفت بجميع التزاماتها في إتفاقية األمان النووي 

د. نادر العوضي

»ديوان احملاسبة« يحصل على املركز األول في 
عضوية مجلس املديرين مبنظمة األسوساي

حصل دي���وان احملاسبة الكويتي 
على املركز األول في عضوية مجلس 
املديرين باملنظمة اآلسيوية لهيئات 
الرقابة العليا )األسوساي( وذلك في 
انتخابات جرت بالعاصمة الفيتنامية 
هانوي أمس السبت خال ختام أعمال 

االجتماع ال14 للمنظمة اآلسيوية.
وأفاد كبير املهندسني بإدارة الدعم 
الفني ب��ال��دي��وان رش��ي��د عبدالسام 
ل)كونا( بأن الكويت ترشحت مع ست 
دول أخرى النتخابات مجلس املديرين 
لفترة من 2018 الى 2021 وأسفرت 
النتائج ع��ن ف��وز دي���وان احملاسبة 

وحصوله على املركز األول.
وقال عبدالسام إن حصول الديوان 
على املركز األول على مستوى األجهزة 
اآلسيوية يؤكد مكانته املرموقة في 
اإلقليم وذلك نتيجة للجهود الكبيرة 
التي قام بها خال السنوات السابقة 
في تطوير أدوات��ه الرقابية واملهنية 

ومتيزه في بناء قدراته املؤسسية.
وأضاف أن ديوان احملاسبة يعتبر 
م��ن األج��ه��زة ال��رائ��دة على املستوى 
اإلقليمي وال��دول��ي كجهاز فاعل في 
املنظمات الدولية واملهنية ويشارك 
في جلانها املهنية مثل جلنة املعايير 
املهنية وجلنة تنمية القدرات وجلنة 
ال��ت��دق��ي��ق ال��ب��ي��ئ��ي وجل��ن��ة تدقيق 

تكنولوجيا املعلومات.
وأوضح أن املشاركة في تلك اللجان 

ت��ه��دف إل��ى نقل امل��ع��ارف وامل��ه��ارات 
املهنية لتطبيق أف��ض��ل امل��م��ارس��ات 
املهنية في التدقيق والرقابة خاصة 
أن األجهزة الرقابية للدول اآلسيوية 
هي أجهزة فاعلة في أعمال املنظمة 
الدولية للمؤسسات العليا للرقابة 
املالية )األن��ت��وس��اي( نظرا لكفاءتها 
وجديتها في ممارساتها املهنية.يذكر 
أن ديوان احملاسبة الكويتي عضو في 
)األس��وس��اي( منذ عام 1984 وسبق 
أن شارك في عضوية مجلس مديري 
املنظمة وجل��ن��ة ال��ت��دري��ب لفترتني 
متتاليتني خال الفترة من 1997 إلى 

2003 كما شارك في عضوية كل من 
مجلس مديري املنظمة وجلنة التدريب 
لفترتني متتاليتني خ��ال الفترة من 

2006 إلى 2012.
ويترأس وفد دي��وان احملاسبة في 
اجتماع )األس��وس��اي( رئيس دي��وان 
احملاسبة الكويتي عادل الصرعاوي 
ويضم الوفد كا من الوكيل املساعد 
لقطاع ال��ش��ؤون االداري����ة واملالية 
وتقنية املعلومات عصام املطيري 
وامل��دي��ر العام ل���ادارة العامة ملكتب 
الرئيس فوزية العنزي ومدير إدارة 
التدريب والعاقات الدولية الدكتور 

س��ع��ود ال��زم��ان��ان وم��راق��ب��ة املراقبة 
الثانية ب��إدارة ضمان اجل��ودة سلمى 
العيسى وكبير املهندسني بإدارة الدعم 
الفني رشيد عبدالسام واملدقق بإدارة 

الرقابة على األداء طال الوهيب.
ي��ذك��ر أن أع��م��ال االج��ت��م��اع ال14 
ملنظمة )األسوساي( بدأت 19 سبتمبر 
اجل����اري واخ��ت��ت��م��ت أم���س بحضور 
حوالي 250 مندوبا من 46 هيئة رقابة 
عليا في دول آسيا وحضور ممثلني عن 
املنظمة الدولية )األنتوساي( وعدد 
من املنظمات الدولية األخ��رى بصفة 

مراقب.

عادل الصرعاوي خال عملية االنتخابات

السريع: أهمية تنفيذ خطة العمل اإلقليمية 
لتطبيق القانون الدولي اإلنساني

أكد وكيل وزارة العدل الكويتية عبد 
اللطيف السريع أول أمس اجلمعة أهمية 
تنفيذ خطة العمل االقليمية لتطبيق 
القانون الدولي االنساني على الصعيد 
العربي.جاء ذل��ك في تصريح أدل��ى به 
ال��س��ري��ع ل )ك��ون��ا( ف��ي خ��ت��ام زي��ارت��ه 
للقاهرة ومشاركته في أعمال االجتماع 
ال11 للخبراء احلكوميني ال��ع��رب في 
مجال تطبيق القانون الدولي االنساني 

والذي عقد على مدى يومني.
وأوض��ح السريع أن االجتماع ناقش 
العديد من املواضيع الهامة واخلاصة 
ب��ال��ق��ان��ون ال���دول���ي االن���س���ان���ي مثل 
األوض���اع االنسانية وأنشطة اللجنة 
الدولية للصليب األحمر.وأضاف أن وفد 
وزارة العدل قدم خال االجتماع تقرير 
الكويت بشأن القانون الدولي االنساني 
والتطبيق العملي الوطني له والذي ضم 
انشاء اللجنة الوطنية الدائمة للقانون 
الدولي االنساني واجلهود التي تقوم بها 
باالطاع على االتفاقية اخلاصة بالقانون 
ووض���ع اخل��ط��ط وال��ب��رام��ج التدريبية 
والتعريفية وتنظيم الندوات املتخصصة 

الكفيلة بنشر الوعي به. 
وقال السريع انه أشار خال االجتماع 
ال��ى ق��رار وزي��ر العدل ووزي��ر األوق��اف 
والشؤون االسامية املستشار الدكتور 
ف��ه��د ال��ع��ف��اس��ي خ���ال ال��ع��ام اجل���اري 
بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية الدائمة 
للقانون الدولي االنساني والتي تضم 

في عضويتها العديد من اجلهات الوطنية 
ك��وزارة الدفاع والداخلية واخلارجية 

وغيرها من اجلهات املعنية وذات الصلة.
وبني في هذا الصدد أن اللجنة تتولى 
دراس��ة التشريعات املتعلقة بالقانون 
ال��دول��ي االنساني واألح��ك��ام القضائية 
ذات الصلة الى جانب اقتراح التعديات 

التشريعية.
وأضاف أن اللجنة تتولى كذلك تقدمي 
املقترحات والتوصيات واملشورات الى 

األج��ه��زة واملؤسسات الوطنية املعنية 
ح��ول االم���ور املتعلقة بتنفيذ القانون 
ال���دول���ي االن��س��ان��ي ووض����ع اخل��ط��ط 
والبرامج التدريبية والتعريفية وتنظيم 
ال��ن��دوات وتنمية الوعي به اضافة الى 
سعيها نحو عقد ال��ش��راك��ات وت��ب��ادل 

اخلبرات مع اللجان العربية ذات الصلة.
وذكر السريع أن الكويت ممثلة مبعهد 
الكويت للدراسات القانونية والقضائية 
قامت في عام 2004 بتوقيع مذكرة تفاهم 
م��ع )الصليب األح��م��ر( يجعلها مركزا 
اقليميا لتدريب القضاة ووك��اء النائب 
العام في مجال القانون الدولي اإلنساني.

وأش��ار ال��ى أن مذكرة التفاهم جتعل 
ال��ك��وي��ت ك��ذل��ك م��رك��زا خ��اص��ا بأحكام 
القانون الدولي االنساني واالتفاقيات 
ال��دول��ي��ة املتعلقة بها وك��اف��ة األبحاث 
الفقهية والتوصيات الصادرة في نفس 
املجال ال��ى جانب االش���راف على دورة 
اقليمية تعقد كل سنتني ودورة وطنية 
كل سنة من شتى أقطار العالم العربي 
حيث يكون هذا املركز مرجعا في املسائل 

البحثية.
وأك���د أن ال�����وزارة تنظر بكثير من 
االهتمام الى أن تترجم اجلهود املبذولة 
في هذا االجتماع نحو األه��داف املرجوة 
منه للعمل على خطة العمل االقليمية 
لتطبيق القانون الدولي االنساني على 
الصعيد ال��ع��رب��ي وال��ت��ي مت اعتمادها 

لألعوام ) 2018 - 2020(.

عبد اللطيف السريع

في ثالث مواقع جامعية مختلفة

املطيري: قطار االنتخابات ينطلق مع »العلوم االجتماعية« و»العلوم« و»الشريعة«
أعلن رئيس اللجنة العليا النتخابات 
اجل��م��ع��ي��ات ال��ع��ل��م��ي��ة ل��ل��ع��ام اجل��ام��ع��ي 
2019/2018 د.ثقل العجمي أن اللجنة 
انتهت من كافة التجهيزات لتنظيم العرس 
الطابي ه��ذا العام وال��ذي سينطلق اليوم 
األح���د م��ع جمعية ال��ع��ل��وم ف��ي اخل��ال��دي��ة 
وجمعية الشريعة وال��دراس��ات اإلسامية 
في كيفان وجمعية العلوم االجتماعية في 

الشويخ.
وأوضح د.العجمي أنه مت اختيار رئيس 
وأعضاء جلنة االقتراع من أصحاب الكفاءة 
وال��ق��درة على تنظيم االنتخابات، إضافة 
الختيار أماكن االقتراع والفرز والتي روعي 
فيها مبدأ السرية والشفافية وكذلك السعة 
املكانية إلجناح العرس الطابي، مبيناً أن 
اللجنة تعمل بشكل مستمر لتنظيم باقي 
الكليات التي سوف يتم فتح باب االقتراع لها 
من قبل الهيئات اإلدارية، كما أنه متت مراعاة 
أعداد الطاب والطالبات في عدد من الكليات 
السيما مع زي��ادة املستجدين الذين سوف 
يشاركون في العملية االنتخابية، مضيفاً 
أنه ستكون هناك قاعات خاصة بالطالبات 
وأخ��رى للطاب للتخفيف من الزحام أثناء 

االقتراع.
وثمن د.العجمي دور املديرين اإلداري��ني 
لكل كلية وت��ع��اون��ه��م م��ع اللجنة العليا 
لانتخابات، وكذلك رجال األمن والسامة 
من خال عملية تنظيم دخول وخروج الطلبة 

أثناء عملية االقتراع.

كلية العلوم
ب���دوره أش���ار رئ��ي��س اللجنة امليدانية 
عبدالله املطيري إل��ى أن��ه مت اختيار أماكن 
االق��ت��راع ف��ي كلية العلوم وال��ت��ي ستكون 
ف��ي قاعةE مبنى 32خ للطلبة، وق��اع��ة 
146 مبنى 31خ للطالبات، مضيفاً أن عدد 
الطلبة الذين يحق لهم التصويت بلغ 769 
طالبا و 2078 طالبة، حيث سيختارون 
ممثليهم في مقاعد الهيئة اإلداري��ة جلمعية 
العلوم والتي يتنافس عليها كل من القائمة 
العلمية والقائمة املستقلة وقائمة الوسط 

الدميقراطي
كلية الشريعة والدراسات االسالمية

وأض��اف املطيري أن��ه مت اختيار أماكن 
االق��ت��راع ف��ي كلية الشريعة وال��دراس��ات 
االسامية وه��ي قاعة 517 للطلبة و قاعة 
614 للطالبات، مضيفاً أن عدد الطلبة الذين 
يحق لهم التصويت بلغ 1423 طالبا و2914 
طالبة سيختارون ممثليهم في مقاعد الهيئة 
اإلداري����ة جلمعية الشريعة وال��دراس��ات 
االسامية وال��ت��ي تتنافس عليها القائمة 

التغير وقائمة الشريعة.
كلية العلوم االجتماعية

وبني املطيري أن أماكن االقتراع في كلية 
العلوم االجتماعية ستكون للطلبة قاعة115 
وللطالباتقاعة 105 ، مضيفاً أن عدد الطلبة 

الذين يحق لهم التصويت بلغ 899 طالبا 
و2261 طالبة سيختارون ممثليهم في مقاعد 
الهيئة اإلداري��ة جلمعية العلوم االجتماعية 
والتي تتنافس عليها كل من قائمة االجتماعية 

والقائمة املستقلة.
أم��ا بالنسبة النتخابات اخلمس كليات 
ي��وم ال��ث��اث��اء امل��واف��ق 2018/9/25 بني 
املطيري أن ع��دد املقيدين في كلية العلوم 
االدارية يبلغ 937 طالب و1996 طالبة يحق 
لهم التصويت، ويبلغ عدد الطلبة املقيدين في 
كلية احلقوق 776 طالب و1779 طالبة، اما 
في كلية الهندسة والبترول يبلغ عدد الطلبة 
املقيدين 975 طالب و3912 طالبة، وفي 
كلية اآلداب عدد الطلبة املقيدين 2462 طالب 
و3445 طالبة يحق لهم التصويت واخير في 
كلية العلوم الطبية املساعد 33 طالب و 877 

انتخابات اجلمعيات العلمية تنطلق اليومطالبة مقيدة.
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د. سميرة السيد عمر

الـــــســـــيـــــد عــــمــــر: 
تشارك  الكويت 
في 10 مشاريع 
مــــــــــع الـــــــوكـــــــالـــــــة 
الـــــــــــــــدولـــــــــــــــيـــــــــــــــة 
الــذريــة للطاقة 

د.ثقل العجمي


