
قال سفير الكويت لدى النمسا ومندوبها 
الدائم لدى املنظمات الدولية في فيينا صادق 
معرفي إن ح��ص��ول ال��ك��وي��ت على عضوية 
مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
باإلجماع يؤكد التقدير الذي حتظى به الكويت 
من جانب جميع أعضائه الذين يبلغ عددهم 

35 دولة.
وأض���اف معرفي ل��� )ك��ون��ا( أول أم��س في 
ختام الوكالة الدولية للطاقة الذرية اجتماعات 
مؤمترها السنوي العام ال��� 63 ال��ذي استمر 
خمسة أي���ام بفيينا، أن ع��ض��وي��ة مجلس 
احملافظني ال��ذي يعتبر أعلى جهاز تنفيذي 
في الوكالة بعد املؤمتر العام وه��و الصانع 
لسياستها تتزامن مع انضمام الكويت الى 
املجلس للمرة اخلامسة ف��ي تاريخها منذ 

انضمامها إلى الوكالة قبل 55 عاما.
وأشار إلى أنها تتزامن كذلك مع االستعدادات 
اجلارية النتخاب مدير عام جديد للوكالة خلفا 
للمدير الراحل يوكيا أمانو حيث يتنافس اربعة 
مرشحني من رومانيا وسلوفاكيا واألرجنتني، 

إضافة إلى بوركينا فاسو على هذا املنصب.
ك��م��ا ل��ف��ت إل���ى أن ال��ك��وي��ت أك����دت ب��ه��ذا 
اخلصوص التزامها باملشاركة البناءة في 
عملية اختيار املرشح األنسب واألكفأ مشددا 
على ضرورة امتام هذه العملية بسالسة تتيح 
للوكالة االستقرار املطلوب للقيام باألعمال 

املنوطة بها.
كما أكد السفير معرفي استمرار الكويت في 
دعمها للدور الريادي للوكالة الدولية للطاقة 
ال��ذري��ة مشيدا بالنتائج ال��ت��ي مت حتقيقها 

للكويت خالل املؤمتر.
وأوض��ح انه مت أيضا خالل اعمال املؤمتر 
توقيع اتفاقيتني لتطوير العلوم والتكنولوجيا 

النووية ورصد وحماية البيئة البحرية االمر 
الذي من شأنه دعم قدرات املؤسسات الوطنية 

في الكويت.
وأع���رب ع��ن تقدير الكويت للجهود التي 
تقوم بها الوكالة في مجاالت تعزيز التعاون 
التنظيمي والعلمي والتقني وترسيخ استخدام 
التقنية النووية في االغراض اآلمنة والسلمية 
وتسخير ال��ط��اق��ة ال��ذري��ة م��ن أج��ل السالم 

والتنمية في العالم.
وش���ارك ف��ي أع��م��ال امل��ؤمت��ر ال��ذي ترأسته 
املكسيك 170 وف���دا رسميا ميثلون ال��دول 
األعضاء في الوكالة واملؤسسات واملنظمات 
غير احلكومية واحلكومية فضال عن مشاركة 
بعض املنظمات الدولية املهمة مثل منظمة 

الصحة العاملية ومنظمة االغذية والزراعة.
من جهتها فقد أكدت مدير عام معهد الكويت 
لالبحاث العلمية الدكتورة سميرة عمر أهمية 
بناء ال��ق��درات البشرية واملؤسسية من اجل 
االس��ت��خ��دام اآلم���ن والسلمي للتكنولوجيا 

النووية لدعم اولويات التنمية الوطنية.
وقالت في تصريح ل� )كونا( مبناسبة ختام 
أعمال ال��دورة ال� 63 للمؤمتر العام للوكالة 
الدولية للطاقة ال��ذري��ة إن��ه مت تطوير بنية 
اساسية وتعزيز اخلبرات الفنية الستخدام 
التقنيات النووية بفعالية بطريقة مستدامة 
في العديد من امل��ج��االت احليوية في البالد 

بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأك��دت حرص الكويت على االستفادة من 

اخلبرات الدولية لتطوير وتعزيز قدرة االفراد 
واملؤسسات الكويتية متاشيا مع خطة التنمية 

ورؤية )كويت جديدة 2035(.
وقالت إن املشاركة في ه��ذه االجتماعات 
تأتي للتأكيد على التزام الكويت باالتفاقيات 

الدولية.

ولفتت إلى أن هذا العام يتزامن مع مرور 55 
عاما على العالقة مع الوكالة الدولية للطاقة 
ال��ذري��ة مؤكدة ان الكويت تواصل تعاونها 
املثمر في تعزيز التعاون في جميع اجلوانب 
ذات الصلة بالتطبيقات السلمية للعلوم 

والتكنولوجيا النووية.

ونوهت عمر بالنتائج التي حتققت لصالح 
الكويت خالل مؤمتر الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية حيث مت توقيع اتفاقية لتطوير العلوم 
والتكنولوجيا النووية واتفاقية رصد وحماية 
البيئة البحرية فضال عن حصول الكويت على 

عضوية مجلس محافظي الوكالة.
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الدولية  للوكالة  الريادي  للدور  دعمها  في  الكويت  استمرار  أكد 

معرفي: عضوية مجلس محافظي الوكالة الذرية باإلجماع تؤكد تقدير دور الكويت

بحضور سفير الكويت غسان الزواوي

3 مدارس في تركيا  »النجاة اخليرية« تفتتح 
لتعليم أبناء الالجئني السوريني

افتتحت جمعية النجاة اخليرية ع��دد 3 م��دارس 
لتوفير التعليم للطالب أبناء الالجئني السوريني كل 
مدرسة تسع لعدد 1000 طالب وطالبة، و قد جرى 
االفتتاح بحضور سفير دولة الكويت في تركيا غسان 
يوسف الزواوي، ووالي أورفا عبد الله أرين، فضال عن 
مسؤولني أت��راك ممثلني في وزارة التربية واحلكومة 
التركية ، ووف��د جمعية النجاة اخليرية الكويتية 

املانحة.
وف��ي ه��ذا الصدد ق��ال ابراهيم البدر مدير التعليم 
اخلارجي بالنجاة اخليرية أنه جاري تشييد عدد آخر 
من امل��دارس متوقع افتتاحها خالل السنوات القادمة 
ليصل عدد املدارس املزمع تشييدها ل� 25 مدرسة بإذن 

الله تعالى. 
وبني البدر انه مت افتتاح مدرسة األخ��وة الكويتية 
التركية، في منطقة األيوبية، بدعم كامل من جمعية 
ال��ن��ج��اة، وه��ي م��درس��ة تتكون م��ن 20 غرفة صفية 
واداري��ة، يستفيد منها 550 طالبا و25 موظفا اداريا 
وتعليميا. كما افتتحت أم��س اخلميس مدرستان 
أخريتان ، األول��ى باسم احملسن الكرمي عبد العزيز 
يوسف العدساني، بتمويل من جمعية النجاة اخليرية، 

والثانية باسم احملسن الكرمي / جاسم اجلاسم .
موضحا ان إجمالي عدد الغرف الدراسية واالدارية 
املنشأة واملجهزة في هاتني املدرستني 41 غرفة، وعدد 
الطالب املستفيدين 2000 طالب في املرحلة االبتدائية 
واالعدادية بواقع الف طالب لكل مدرسة، و50 موظفا 
إداري��ا وتعليميا خالل العام اجل��اري ، كما مت وضع 
حجر االس��اس ملدرسة شرعية جديدة للبنات ، سيتم 

اجنازها بإذن الله قريبا .
من جانبه ق��ال وال��ي أورف���ا  عبد الله ايرين خالل 
االفتتاح: إن »هذه املدارس ثمرة تخطيط طويل مع اهل 
اخلير الكويتيني عن طريق  جمعية النجاة اخليرية 
الكويتية  ،  معربا ع��ن سعادته رؤي��ة ه��ذه الثمار 
الكويتية، وهي من بني عدد من م��دارس مت افتتاحها 
ويجري العمل على افتتاحها في الفترة املقبلة، من 

إجمالي 25 مدرسة مت التخطيط إلنشائها«.
ولفت وال��ي أورف���ا إل��ى أن »أع��م��ال اخلير بحاجة 
للعمل ال��دؤوب، واختتم بشكره جمعية النجاة على 

دورها الرائد في اجناز هذه املؤسسات  للبدء بأعمال 
بقية املدارس املخطط لها، وأن الوالية تقف إلى جانب 

الداعمني الكويتيني في أعمالهم، وتدعمهم، والشكر 
موصول لكل أهل اخلير في  الكويت ».

جانب من افتتاح ثانوية جاسم اجلاسم

الكندري: مجلس النشر العلمـي 
71 مطبوعًا من املجالت والكتب أصدر 
2018/2017  في العام اجلامعي 

ذكر نائب مدير اجلامعة لألبحاث ورئيس مجلس 
النشر العلمي أ.د جاسم الكندري أن��ه انطالقا من 
األه���داف التي ينشدها املجلس واملتمثلة ف��ي نشر 
البحوث والكتب العلمية املبتكرة، وتوطيد الصالت 
العلمية والفكرية بني جامعة الكويت واجلامعات 
ومعاهد البحوث األخ��رى، وربط اجلامعة باملجتمع 
من خالل طرح قضاياه ومشكالته بالبحث والدراسة 
وإيجاد احللول املناسبة لها، قام مجلس النشر العلمي 
بالعديد من األنشطة العلمية، وذلك وفق خطة وضعها 

ذات أهداف محددة، وآلية معينة، وبرنامج زمني.
وقال أ.د الكندري: إنه بهدف دعم املكتبة العربية 
والعاملية وإثرائها باألعمال اجل��ادة واملتميزة من 
البحوث والدراسات واملؤلفات، وبهدف تقدمي فرص 
النشر العلمي احملكم وتوفير وسائله، أصدر مجلس 
النشر العلمي خالل الفترة من 2017/9/1 وحتى 
2018/8/31 مجموعة أعداد من املجالت والرسائل 
العلمية بلغت 65 ع��ددا و6 كتب من مؤلفات جلنة 
التأليف والتعريب والنشر بواقع 74980 نسخة، 
مشيرا إل��ى أن ه��ذه اإلص���دارات املخرجة وف��ق أعلى 
املستويات تأتي خللق مناخ فكري يسهم في بناء رؤية 

أكادميية حول القضايا املختلفة.
وفي إط��ار التثبت من ج��ودة البحوث قبل نشرها 
واستجابتها للمعايير األكادميية ولتحقيق املزيد من 
صيغ التعاون والتواصل العلمي وتبادل اخلبرات، 
قال أ.د. الكندري: إن املجالت العلمية وجلنة التأليف 
وال��ت��ع��ري��ب وال��ن��ش��ر اس��ت��ع��ان��ت ب��� 1953 محكما 
أكادمييا من مختلف التخصصات ومن مختلف الدول 

واجلامعات لتحكيم البحوث والكتب التي تردها.
وف���ي اإلط����ار ن��ف��س��ه أض����اف أن���ه ن��ظ��را لتنوع 
التخصصات العلمية لألبحاث ال��واردة إلى املجالت 
العلمية وازدياد أعدادها، فقد مت االستعانة مبحكمني 
م��ن خ��ارج الكويت بنسبة 79 %، والشكل التالي 
يوضح مجموعات دول احملكمني الذين مت االستعانة 

بهم.
وف��ي م��ج��ال بيع املطبوعات وال��ت��ي تعد إح��دى 
القنوات الرديفة لدعم ميزانية مجلس النشر العلمي، 
عّبر أ.د الكندري عن بالغ ارتياحه لألرقام الكبيرة 
التي حققها املجلس في تسويق مطبوعاته، والتي 
متثلت في تسويق 29162 نسخة، مضيفا أن جهود 
املجلس ف��ي استقطاب املشتركني مستمرة، حيث 
يشكل االشتراك السنوي أحد قنوات تسويق املجالت 
العلمية، ومؤشرا حلضور املجلة وتأثيرها بني القراء، 

كما ميثل قناة إيراد مالي، مشيرا إلى أن عدد مشتركي 
هذا العام بلغ 1381 مشتركا، مت استقطابهم بجهود 
املجلس في التعريف مبطبوعاته بشتى الوسائل 
والطرق والتي من بينها مخاطبة اجلامعات، وتوزيع 

الكتيبات، واملشاركة في معارض الكتب. 
وأضاف أن حضور مطبوعات املجلس بني قرائها 
الدائمني ف��ي مجموعات ال���دول يوضح م��دى تأثير 
املجالت في خارج الكويت عنه في الداخل، فقد بلغت 
نسبة املشتركني في خارج الكويت 66 %، في حني في 

داخل الكويت بلغت 34 %.
وحول متابعة جامعة الكويت للتطورات العاملية 
نحو عصر البيئة اإللكترونية املنتشر في جميع الدول 
حول العالم مبا فيها الكويت، وتبني أنظمة املعلومات 
واالت��ص��االت والتقنيات العاملية، قال أ.د الكندري: 
إن مجلس النشر العلمي قام بنشر جميع ملخصات 
البحوث املنشورة في املجالت العلمية منذ تأسيسها 
وحتى تاريخه على شبكة اإلنترنت ضمن مواقعها 
اإللكترونية، وف��ي ال��وق��ت نفسه أص���درت املجالت 
العلمية النسخة اإللكترونية م��ن جميع أع��داده��ا 
للعام اجلامعي 2018/2017، فضال ع��ن إص��دار 
النسخة اإللكترونية ) CD ( للكشاف التحليلي 
وفهرس املجالت العلمية وجلنة التأليف والتعريب 
والنشر منذ تأسيسها. وح��ول سعي مجلس النشر 
العلمي لتأكيد  حضور جامعة الكويت في احملافل 
والتظاهرات الثقافية، وتقدمي إسهاماتها في إغناء 
املعرفة وإثراء الثقافة، وإدراكا بأهمية الكتاب ودوره 
كوسيلة اتصال ثقافي وحضاري، وجسرا  للتواصل 
مع األش��ق��اء واألص��دق��اء حاضرا ومستقبال، ذك��رأن 
مجلس النشر العلمي شارك في 7 معارض كتب، حقق 
خاللها تسويق 22578 نسخة ، كان نصيب املعارض 
اخلارجية منها 18706 نسخة، مؤكدا أهمية معارض 
الكتب في إبراز دور جامعة الكويت كمؤسسة علمية 
ثقافية رائدة، تنشر إنتاجها العلمي خارج حدودها، 
ولها موطئ قدم ثابت في احملافل والتظاهرات الثقافية 
التي تشارك فيه�ا. واختتم أ.د الكندري تصريحه 
باإلشادة بجهود رؤساء وأعضاء هيئات التحرير في 
حتقيق هذه اإلجن���ازات، منوها بأهمية املشروعات 
العلمية التي يطمح املجلس من خاللها إلى تطوير 
العمل والنهوض به، والتي منها: دراسة عقد مجموعة 
من الندوات العلمية واحللقات النقاشية التي يتم من 
خاللها تسليط الضوء على أهم املشكالت التي تعتري 

الوطن وإيجاد احللول املناسبة لها.

»ورتل« تنظم سلسلة من 
احملاضرات حول فهم القرآن الكرمي

نظمت إدارة »ورتل« للقرآن الكرمي بجمعية النجاة 
اخليرية محاضرة حملفظي ومحفظات القرآن الكرمي 
بها بها حول أهمية فهم وتفسير القرآن الكرمي قدمها 
الشيخ ع��ود اخلميس أح��د مؤسسي العمل اخليري 
الكويتي ورئيس زكاة كيفان ، وذلك في إطار حرص 
النجاة على تطوير قدرات احملفظني ، وتأهيلهم خلدمة 

القرآن بشكل مميز. 
و صرح مدير إدارة ورتل وليد الكندري أن إدارة 
»ورتل« بالنجاة تهتم دوما بتأهيل احملفظني والعاملني 
بها وفق أفضل األساليب العلمية والتربوية احلديثة 

حتى يتمكنوا من حتقيق األهداف والطموحات.
وأضاف الكندري: أثناء إدارة احللقات والتحفيظ 
بها يواجه احملفظون العديد من املسائل في تفسير 
القرآن الكرمي، ويسألهم الطالب عن معاني اآليات 
وأس��ب��اب ال��ن��زول ، ولهذا قمنا بتنظيم محاضرات 
وتدريب متخصص لهم  لكي يقوموا بدورهم على 
أكمل وج��ه. وأك��د الكندري أن اهتمام إدارة ورت��ل 

بتدريب معلمي القرآن وتأهيلهم ينعكس باإليجاب 
على الطالب في احللقات سواء من حيث جودة احلفظ 
أو التمسك بالقيم األخالقية والدينية ، وهو ما شجع 
اآلباء واألمهات على إحلاق أبنائهم باحللقات وحثهم 
على االستمرار فيها ملا ملسوه من تغير إيجابي في 

سلوك األبناء وفي حتصيلهم الدراسي.
ومن ناحيته قال احملاضر الشيخ عود اخلميس أن 
هذه احملاضرة هي بداية لسلسة من احملاضرات التي 
ستتناول مسائل تتعلق بفهم القرآن الكرمي ، حيث 
سيتم تناول 3 مسائل في كل محاضرة تنظم شهريا ، 
ضمن 47 مسألة تدور حول كيفية فهم وتفسير القرآن 

الكرمي.
وتقدم اخلميس بالشكر والتقدير إلدارة »ورتل« 
لشئون القرآن الكرمي  بجمعية النجاة على حسن 
التنظيم ، وأشاد بتفاعل  احلضور أثناء احملاضرات ، 
وحرصهم على حتقيق أكبر استفادة سواء في اجلانب 

العلمي أو العملي.

يــــــــــة و لــــــــــنــــــــــو ا جــــــــيــــــــا  لــــــــو لــــــــلــــــــتــــــــكــــــــنــــــــو مـــــــــــــــــــــن  آل ا م  ا لـــــــــــالســـــــــــتـــــــــــخـــــــــــد ت  ا ر لـــــــــــــــــقـــــــــــــــــد ا ء  بــــــــــــنــــــــــــا هــــــــــمــــــــــيــــــــــة  أ  : عــــــــــــمــــــــــــر

معرفي وسميرة السيد عمر خالل اجتماعات مؤمتر الوكالة الدولية للطاقة الذرية

السفير صادق معرفي

توزيع احلقائب املدرسية

جانب من احلضور


