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أدانت بشدة الهجوم على منشآت نفطية سعودية

الكويت توقع اتفاقية مع «الطاقة الذرية» حلماية البيئة البحرية
وقعت الكويت والوكالة الدولية للطاقة
ال��ذري��ة اتفاقية للتعاون في مجال رصد
وحماية البيئة البحرية وذلك على هامش
أعمال الدورة الـ  63للمؤمتر العام للوكالة.
وأكد سفير الكويت لدى النمسا ومندوبها
الدائم لدى املنظمات الدولية صادق معرفي
في تصريح لـ (كونا) عقب توقيع االتفاقية
مع املدير العام للوكالة باإلنابة كورتيل
فيروتا أهمية االتفاقية في تعزيز القدرات
املؤسسية والتقنية في الكويت في مجال
حماية البيئة البحرية مبا يتماشى مع رؤية
كويت جديدة (.)2035
وذك��ر أن��ه سيتم أيضا توقيع اتفاقية
تعيني مركز أبحاث البيئة وعلوم احلياة
التابع ملعهد الكويت لألبحاث العلمية مركزا
متعاونا مع الوكالة في مجال استخدام
التقنيات النووية والنظائر لدراسة العلوم
الساحلية والبحرية الشهر املقبل.
وقال معرفي :إن الكويت تواصل تعاونها
املثمر م��ع ال��وك��ال��ة ف��ي مختلف امل��ج��االت
مضيفا أن هذا العام يصادف مرور  55عاما
على انضمام الكويت للوكالة.
وحضر توقيع االتفاقية كل من املدير
ال��ع��ام ملؤسسة ال��ك��وي��ت للتقدم العلمي
الدكتور عدنان شهاب الدين واملدير العام
معهد الكويت لالبحاث العلمية الدكتورة
سميرة عمر ونائب مساعد وزير اخلارجية
ل��ش��ؤون املنظمات ال��دول��ي��ة عبدالعزيز
اجلارالله وضابط االرتباط الوطني لدى
الوكالة الدولية للطاقة الدولية الدكتور
أسامة الصايغ.
ووقعت الكويت االثنني املاضي اتفاقية
جديدة مع الوكالة على مدى خمس سنوات
في مجال تطوير العلوم والتكنولوجيا
النووية في مجاالت السالمة واألمن النووي
والغذاء والزراعة والصحة.
وكانت الكويت قد عبرت أم��ام املؤمتر
العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية عن
إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم
على منشآت نفطية في (بقيق) و(هجرة
خريص) في السعودية.
وأكد سفير الكويت لدى النمسا ومندوبها
الدائم لدى املنظمات الدولية في فيينا صادق
معرفي أول أمس في كلمة الكويت أمام أعمال
الدورة الـ  63للمؤمتر العام للوكالة الدولية
للطاقة ال��ذري��ة وق��وف الكويت التام إلى
جانب اململكة وتأييدها في كل ما من شأنه
احلفاظ على أمنها وسالمة أراضيها.
وح��ول التجارب النووية ق��ال معرفي:
إن الكويت تدين بشدة القيام بأي جتارب
ن��ووي��ة ت��س��اه��م ف��ي ت��ق��وي��ض ال��س�لام��ة
البشرية ،كما تدين أي استفزاز أو تصرف
من شأنه أن يضر باألمن والسلم الدوليني.
وأضاف أن «من هذا املنطلق فإن الكويت
تدين جميع التجارب النووية التي قامت
بها جمهورية كوريا الشعبية الدميقراطية
وتدعوها إلى االلتزام باملعاهدات الدولية
وقرارات مجلس األمن ذات الصلة وترحب
بخطوات احلوار التي اتخذت مؤخرا».
وش���دد م��ع��رف��ي ع��ل��ى أه��م��ي��ة انضمام

سفير الكويت صادق معرفي خالل توقيع االتفاقية

إسرائيل إلى معاهدة عدم انتشار األسلحة
النووية السيما وأنها الدولة الوحيدة غير
الطرف باملعاهدة في املنطقة ،داعيا إلى
إخضاع كافة منشآتها الى نظام الضمانات
الشاملة التابع للوكالة الدولية للطاقة
الذرية.
وف��ي ه��ذا ال��ص��دد أك��د ترحيب الكويت
بإعالن مدير عام الوكالة باإلنابة كورنيل
فيروتا أن الوكالة ستشارك باملؤمتر املزمع
عقده في نيويورك نوفمبر املقبل بأن يكون
الشرق األوس��ط منطقة خالية من أسلحة
الدمار الشامل وتدعو كافة ال��دول املعنية
للمشاركة فيه ودعمه اتساقا مع القرارات
الدولية ومخرجات مؤمترات مراجعة عدم
االنتشار ذات الصلة.
وحول خطة العمل الشاملة واملشتركة
أعرب السفير معرفي عن تقدير الكويت لدور
الوكالة في متابعة تنفيذ االتفاق مبوجب
ق���رار مجلس األم���ن ( )2231وإص��داره��ا
للتقارير ذات الصلة.
وقال« :إننا نتابع باهتمام بالغ التطورات
في هذا السياق السيما التقارير األخيرة التي
تؤكد حياد إيران عن االلتزام الكامل بتنفيذ
بنود خطة العمل الشاملة واملشتركة».
وأشار إلى أن الكويت رحبت بخطة العمل
الشاملة املشتركة عام  2015خاصة وأنها
اعتمدت من قبل مجلس األمن الدولي.
وذك���ر أن خطة العمل الشاملة أك��دت
ض��رورة وف��اء إي��ران بالتزاماتها الكاملة
وفق معاهدة عدم االنتشار النووي واتفاق
الضمانات الشاملة مع الوكالة الدولية
للطاقة الذرية.
وأضاف أنه «على الرغم من ادراكنا بأن
االتفاق الذي مت ال يلبي مشاغل وقلق دول

معرفي متحدثا ً أمام أمام املؤمتر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية

املنطقة اال اننا ومن منطلق روح التعاون
ودعم اجلهود الدبلوماسية عبرنا عن املنا
في ان يساهم هذا االتفاق في تعزيز االمن
واالستقرار في املنطقة والعالم».
وأش��ار بهذا الصدد إل��ى أن ع��دم وجود
بديل لهذا االتفاق يجعل بقائه مهما لضمان
اس��ت��م��رار ال��وك��ال��ة بالتحقق م��ن سلمية
البرنامج النووي اإليراني.
وف��ي ه��ذا السياق أك��د اح��ت��رام الكويت
وال��ت��زام��ه��ا بتنفيذ ق���رارات مجلس األم��ن
«إال أننا ن��رى ب��أن األس��ب��اب التي ادت إلى
تدهور حالة خطة العمل الشاملة املشتركة
تستدعي اعادة تسليط الضوء على معاجلة
كافة الشواغل االقليمية والدولية املرتبطة
باالتفاق».
وق��ال :إن الكويت تؤكد على حق جميع
ال��دول بانتاج وتطوير واستخدام الطاقة
النووية لألغراض السلمية في اطار ما نصت
عليه معاهدة عدم انتشار االسلحة النووية.
وأض���اف أن ال��ك��وي��ت ت��دع��و إي���ران إلى
استمرار تعاونها وبشفافية تامة مع الوكالة
الدولية للطاقة الذرية والعودة الى االلتزام
الكامل باالتفاق.
وأعرب عن تطلع الكويت إلى قيام إيران
ب��امل��ص��ادق��ة على ال��ب��روت��وك��ول اإلض��اف��ي
وتنفيذه ليتسنى للوكالة أن تكون في وضع
ميكنها من تقدمي تأكيدات ذات مصداقية
بشأن عدم وجود مواد وأنشطة نووية غير
معلنة في إيران ويضمن استمرار وضعيتها
كدولة غير حائزة على السالح النووي.
وأكد دعم الكويت لكافة اجلهود واملساعي
الرامية إل��ى حتقيق األم��ن واالستقرار في
املنطقة التي عانت طويال من االضطرابات
واحلروب.

الصايغ :سجلنا إجنازات كبيرة بالتعاون
الفني مع الوكالة الذرية
أك��د امل��دي��ر التنفيذي مل��رك��ز األب��ح��اث
والبناء في معهد الكويت لألبحاث العلمية
الدكتور أسامة الصايغ أن الكويت سجلت
اجنازات كبيرة من خالل تعاونها الفني مع
الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
جاء ذلك في تصريح أدلى به الصايغ
لـ (كونا) على هامش مشاركته في أعمال
ال����دورة ال 63للمؤمتر ال��ع��ام للوكالة
الدولية للطاقة الذرية.
وأكد الصايغ الذي يشغل أيضا منصب
ضابط االتصال الوطني مع الوكالة عقب
اجتماع فني مع إدارة برنامج التعاون
التقني في الوكالة الدولية للطاقة الذرية
أن برنامج التعاون التقني له دور كبير
ف��ي حتقيق التنمية املستدامة وتلبية
االحتياجات البشرية األساسية من خالل
دع��م ب��ن��اء ال��ق��درات وتسهيل التواصل
وتعزيز تبادل املعرفة وتطوير الشراكات
بني الكويت والوكالة.
وأش��ار إلى أن الكويت تشارك الوكالة
الدولية بالعديد من األنشطة من خالل
برنامج التعاون التقني منذ عام .2003
وأض��اف أن من املشاريع التي تشارك
فيها الكويت “مشروع تطبيق التقنيات

د .أسامة الصايغ

النووية لتحسني اإلنتاج وكفاءة استخدام
املياه لبعض احملاصيل العلفية ومشروع
تطبيق إح��داث الطفرة الوراثية لتحسني
محصول الشعير ف��ي ال��ظ��روف البيئية
القاسية ومشروع تقييم املياه اجلوفية

حتت السطح وغيرها من املشاريع”.
وأشاد الصايغ بنسب اإلجناز التي مت
حتقيقها في مشاريع إدارة امل��وارد املائية
والبيئة البحرية إض��اف��ة إل��ى مشروع
الطب النووي اخلاص بتقنيات التصوير
التشخيصي والعالجي ومشروع تطبيق
ال��ت��ق��ن��ي��ات ال��ن��ووي��ة ف��ي م��ج��ال النفط
ومشروع تطبيقات وتقنيات النظائر في
األغذية والزراعة.
وأك��د في ه��ذا اإلط��ار أن معهد الكويت
ل�لاب��ح��اث العلمية ي��ح��رص أي��ض��ا على
تدريب العاملني لديه بشكل مستمر لبناء
القدرات البشرية الوطنية املؤهلة وذلك
حتقيقا خلطة التنمية الوطنية.
وأش��ار إل��ى أن��ه مت التقدم مبقترحات
الستضافة م��راك��ز إقليمية ف��ي الكويت
م��ق��دم��ة م��ن ع���دة ج��ه��ات ك��م��رك��ز قياس
اجلرعات اإلشعاعية القياسية الثانوية
املقدم من قبل إدارة احلماية من اإلشعاع
ب���وزارة الصحة وم��رك��ز الطب النووي
والفيزياء الطبية امل��ق��دم م��ن قبل مركز
الكويت ملكافحة السرطان إضافة إلى مركز
النظائر الهيدرولوجية املقدم من قبل معهد
الكويت لالبحاث العلمية.

رئيس أوزبكستان يتفقد جناح «إكسبو  » 965املشارك
النامي :تطبيق اللوائح على كل من
في االحتفالية الدولية األولى للحرف اليدوية
يلجأ للعنف واملشاحنات الطالبية
دعا طلبة جامعة الكويت إلى نبذ العصبية والقبلية

تفقد رئ��ي��س جمهورية أوزبكستان
شوكت ميرضيايف جناح فريق إكسبو
 965ل��ل��م��ع��ارض ال��ت��راث��ي��ة واحل��رف��ي��ة
واملبدعني الكويتيني املشارك في االحتفالية
ال��دول��ي��ة األول���ى للحرف ال��ي��دوي��ة التي
إختتمت أعمالها في مدينة كوكاند بإقليم
فرغانة بجمهورية أوزب��ك��س��ت��ان األح��د
املاضي.
وق����ال م��ؤس��س ف��ري��ق إك��س��ب��و 965
للمعارض التراثية واحلرفية واملبدعني
الكويتيني الباحث محمد علي كمال :استقبل
الرئيس مير ضيايف خالل تفقده اجلناح
الكويتي أعضاء الفريق املشاركني في
االحتفالية الدكتور علي صالح النجاده،
و حسني أحمد القطان ،و أنور باقر اجلدي
 ،و غ��امن جاسم احل��س��اوي  ،مشيرا ً إلى
أن فخامة الرئيس مير ضيايف أب��دى
إعجابه مبعروضات الفريق ومتنى للجميع
التوفيق وشجعهم على املشاركة مرة ثانية
في اإلحتفالية القادمة في عام 2021م.
وأضاف كمال بأن جناح فريق إكسبو
 965تشرف بزيارة من سفير دولة الكويت
في جمهورية أوزبكستان السفير أحمد
خالد اجليران حيث رحب بهم وشكرهم
على املساهمة م��ع بقية أع��ض��اء الوفد
الكويتي ف��ي رف��ع علم الكويت ف��ي هذه
اإلحتفالية الدولية.
ك��م��ا زار اجل���ن���اح وزي����ر خ��ارج��ي��ة
أوزبكستان ووزي��ر التجارة والصناعة
و وزي��ر البلدية و رئيس إقليم القوقان
و محافظ منطقة كوكاند وع��دد كبير من
الشخصيات واملواطنني من سكان منطقة
كوكاند واملناطق القريبة منها.
وأوضح كمال بأنه أقيم احلفل اخلتامي
لفعاليات اإلحتفالية حيث مت رفع أعالم
ال���دول امل��ش��ارك��ة مب��ا فيها علم الكويت
التي وصل عددها إلى  80دول��ة .كذلك مت
تكرمي الفائزين بجوائز التمييز احلرفي
كما مت اإلع�ل�ان للمرة الثانية ع��ن فوز
مدينة كوكاند بلقب مدينة العالم للحفر
على اخلشب في جمهورية أوزبكستان.
وقدم أبناء وبنات جمهورية أوزبكستان
للجمهور ع��روض��ا غنائية وراق��ص��ة من
الفلكلور الشعبي ل��دول البلقان باألزياء
الشعبية ألهالي تلك البلدان ،إضافة إلى
عرض آخر من روسيا.

ش��دد عميد ش���ؤون الطلبة
الدكتور علي النامي على ضرورة
التزام طالب وطالبات جامعة
الكويت باللوائح اجلامعية مع
بداية فترة انتخابات اجلمعيات
العلمية ،وع���دم تعكير صفو
االنتخابات التي تهدف إلى صقل
شخصية ال��ط��ال��ب اجل��ام��ع��ي،

وممارسة العمل النقابي بأفضل
صوره واالبتعاد عن السلبيات
التي من شأنها أن تصاحب هذا
النشاط الطالبي.
وذكر أهمية االلتزام بالئحة
النظام الطالبي وال��ت��ي تهدف
إل��ى القضاء على ك��ل م��ا يعكر
صفو جو االنتخابات والدراسة

اجلامعية بشكل عام خاصة مبا
يتعلق باملمارسات العنصرية
والقبلية والطائفية وكذلك
االبتعاد عن كل السلبيات التي
قد تتواجد داخل احلرم اجلامعي
وال سيما العنف الطالبي.ودعا
د.ال��ن��ام��ي الطلبة م��ن مختلف
كليات جامعة الكويت االبتعاد

د .علي النامي

عن املشاحنات والتنافر ونبذ
العصبية والقبلية وأن تكون
االن��ت��خ��اب��ات ف��رص��ة جتمعنا
ال تفرقنا ،وأن��ه سيتم تطبيق
اللوائح على كل من يخالف ذلك.

الفضلي :ندعم البحث العلمي والفوز مبثابة مكسب جديد للكلية

السفير أحمد اجليران يتوسط أعضاء الفريق

رئيس أوزبكستان شوكت مير ضيايف يتوسط أعضاء الفريق

املنديل تفوز بعضوية املجلس التنفيذي
العاملي للعالج الطبيعي
هنأت عميدة كلية العلوم
ال��ط��ب��ي��ة امل��س��اع��دة بجامعة
ال��ك��وي��ت أ.د .س��ع��اد الفضلي
عضو هيئة التدريس في قسم
العالج الطبيعي بالكلية د.مرمي
املنديل وذل���ك لفوزها مبقعد
ع��ض��وي��ة امل��ج��ل��س التنفيذي
العاملي لتخصص “electro
 “ physical agentsللفترة
م��اب�ين  2019و  2023وذل��ك
خ�ل�ال امل��ؤمت��ر ال���ذي ع��ق��د في
جنيف العام اجلاري.
وأش����ارت الفضلي إل���ى أن
ه��ذا الفوز يعد مكسب للكلية
بشكل خ��اص وللكويت بشكل
ع��ام خصوصا وأن هناك دول
عديدة مشاركة مثل بريطانيا
وسنغافورة واليابان والصني
وه��ون��غ ك��ون��غ واألرج��ن��ت�ين
وأستراليا وال��والي��ات املتحدة
األمريكية ،مبينة أن هذا املجلس

د.مرمي املنديل مع أعضاء املجلس

ي��ض��م امل��ه��ت��م�ين بالتخصص
األخ��ص��ائ��ي�ين اإلكلينيكيني
والباحثني واألكادمييني حتت
مظلة املنظمة العاملية للعالج
الطبيعي  WCOTحيث تعتبر

املنظمة املمثل العاملي والصوت
الرسمي ملا يزيد عن 450000
اخ��ت��ص��اص��ي ع�ل�اج طبيعي
ميثلون  121دولة حول العالم.
وأكدت أ.د .الفضلي أن إدارة

الكلية ك��ان��ت وستبقى تدعم
البحث العلمي وتدعم أعضاء
الهيئة التدريسية والطلبة نحو
مزيد م��ن التقدم واإلجن���ازات
العلمية واألكادميية.

