
شارك وزير اخلارجية ووزير الدفاع 
ب��اإلن��اب��ة، الشيخ الدكتور أحمد ناصر 
احمل��م��د، ف��ي ال����دورة ال��راب��ع��ة والستني 
للمؤمتر العام للوكالة الدولية للطاقة 
الذرية التي عقدت أعمالها أمس االثنني 
عبر تقنية املرئي واملسموع بدعوة من 
امل��دي��ر ال��ع��ام للوكالة ال��دول��ي��ة للطاقة 

الذرية.
وأل��ق��ى الشيخ الدكتور أحمد ناصر 
احملمد كلمة دولة الكويت بهذه املناسبة 
وج��اء فيها : بداية أود التقدم بالتهنئة 
لكم ولبلدكم الشقيق اململكة املغربية 
النتخابكم رئيسا للدورة الرابعة والستني 
للمؤمتر العام مؤكدين دعمنا الكامل لكم 
إلجناح أعمال هذا املؤمتر كما ال يفوتني 
تقدمي الشكر للواليات املتحدة املكسيكية 
على اجلهود التي قامت بها خالل ترؤسها 

أعمال الدورة املاضية.
جنتمع اليوم في ظل ظ��روف صحية 
ب��ال��غ��ة ال��دق��ة واخل���ط���ورة وإج�����راءات 
استثنائية لم نعهدها من قبل اثر تفشي 
جائحة ك��ورون��ا، التي باتت تداعياتها 
تلقي بظاللها على تفاصيل حياتنا العملية 
واملعيشية وفي هذا اإلط��ار أود أن أتقدم 
بأحر التعازي القلبية وصادق املواساة 
ألس��ر ضحايا ه��ذه اجل��ائ��ح��ة متضرعا 
للمولى عز وجل أن مين بفضله ويشفي 

املصابني به عاجال غير آجل.
وتؤكد دولة الكويت دوما على أهمية 
ال��دور الريادي واحمل��وري الذي تضطلع 
به الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتشيد 
بدورها في تعزيز منظومة األمن واألمان 
ال��ن��ووي ف��ي ال���دول األع��ض��اء وتطبيق 

الضمانات.
كما تؤكد دول��ة الكويت وباعتبارها 
ع��ض��وا ف��ي مجلس محافظي ال��وك��ال��ة 
ال��دول��ي��ة للطاقة ال��ذري��ة على التزامها 
باملشاركة الفعالة ف��ي أع��م��ال املجلس 
واملساهمة ف��ي تسيير أع��م��ال��ه بطابع 
التوافق واملهنية الفنية بهدف حتقيق 

تطلعات الدول األعضاء.
وك��ون أن استمرار الوكالة في القيام 
باملهام املنوطة بها على أكمل وجه يستلزم 
ت��ع��اون ال����دول األع��ض��اء م��ع بعضهم 
البعض ومع الوكالة أود التأكيد مجددا 
على استعداد دولة الكويت التام لتعزيز 
التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
ومع الدول الشقيقة والصديقة األعضاء 
فيها في سبيل حتقيق مفهوم )ال��ذرة من 
أجل السالم( ودع��م املبادرات والبرامج 
خاصة التي من شأنها محاصرة ومواجهة 

هذه اجلائحة وآخرها مبادرة )زودياك( 
والتي تهدف لتعزيز نظام التأهب العاملي 
مل��واج��ه��ة اجل��وائ��ح، ال��ت��ي ق��د تظهر في 
املستقبل عن طريق استخدام التقنيات 
النووية، وبهذا الصدد ستخصص دولة 
الكويت مبلغ ثالثمائة ألف دوالر أمريكي 
م��ن مساهمتها مل��ب��ادرة االس��ت��خ��دام��ات 

السلمية لدعم هذه املبادرة.
ك��م��ا أود أن أش��ي��د ب��ب��رن��ام��ج املنح 
الدراسية الذي أطلق مؤخرا و يحمل اسم 
عاملة الفيزياء والكيمياء الفرنسية ماري-
كوري ويهدف الى متكني املرأة واملساعدة 
على زيادة عدد النساء في املجال النووي 
وهو ما يساهم في حتقيق أهداف التنمية 
املستدامة ويتوافق م��ع رؤي��ة الكويت 
2035 والتي أولت اهتماما خاصا بتمكني 
امل���رأة. وق��د اطلعنا باهتمام بالغ على 
تقرير الوكالة السنوي للعام 2019، الذي 
يسلط الضوء على تعاون دولة الكويت 
والوكالة الدولية للطاقة الذرية في جملة 
من األمور منها بنك اليورانيوم منخفض 
التخصيب والذي قدمت له دولة الكويت 
مساهمة طوعية )مببلغ 10 مليون دوالر( 
وك��ذل��ك مختبرات يوكيا أم��ان��و والتي 

ساهمت دولة الكويت في حتديثها.
كما يشير على املستوى الثنائي إلى 
االتفاقية اإلط��اري��ة الثالثة للبرنامج 
القطري للفترة 2020-2025 واتفاقية 

الترتيبات العملية التي مت توقيعها فيما 
ب��ني ال��وك��ال��ة ومعهد الكويت لألبحاث 
العلمية لدعم التعاون في مجال رصد 
وحماية البيئة وتعيني م��رك��ز أبحاث 
البيئة وعلوم احلياة التابع ملعهد الكويت 
لألبحاث العلمية كمركز متعاون مع 
الوكالة ف��ي مجال استخدام التقنيات 
النووية والنظائر لدراسة ودفع العلوم 
الساحلية والبحرية وهو ما يبني حجم 
ال��ت��ع��اون املستمر ب��ني دول���ة الكويت 

والوكالة.
وف���ي ال��وق��ت ال���ذي ت��ؤك��د ف��ي��ه دول��ة 
الكويت على حق جميع ال��دول بإنتاج 
وت��ط��وي��ر واس��ت��خ��دام ال��ط��اق��ة النووية 
لألغراض السلمية في إطار ما نصت عليه 
معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية إال 
أنها حتذر من أن خطر انتشار األسلحة 
النووية وباقي أسلحة ال��دم��ار الشامل 
يشكل حت��دي��ا للسلم واألم���ن الدوليني 
والسيما في ظل التحديات والتوترات 
ال��ت��ي ي��ش��ه��ده��ا ع��امل��ن��ا ال��ي��وم وت��ؤك��د 
على أهمية احل���وار للوصول لألهداف 
املنشودة. ومن هنا فإننا ندعو جمهورية 
كوريا الشعبية الدميقراطية إلى االلتزام 
باملعاهدات الدولية وقرارات مجلس األمن 
ذات الصلة ونرحب بخطوات احلوار التي 
اتخذت متطلعني إلى أن تثمر عن املزيد من 

االستقرار في شبه اجلزيرة الكورية.

ك��م��ا ن��دع��و اجل��م��ه��وري��ة اإلس��الم��ي��ة 
اإليرانية بالعودة إلى االلتزام الكامل 
ب��خ��ط��ة ال��ع��م��ل ال��ش��ام��ل��ة وامل��ش��ت��رك��ة 
الصادرة مبوجب قرار مجلس األمن رقم 
2231 بعد أن كشفت تقارير مدير عام 
الوكالة الدولية مؤخرا حياد ايران عن 
االلتزام الكامل بتنفيذ بنود اإلتفاق كما 
نتطلع إلى مصادقتها على البروتوكول 

اإلضافي وتنفيذه.
وتولي دول��ة الكويت أهمية قصوى 
لنظام الضمانات الشاملة للوكالة وتدعو 
الى عاملية تطبيقها وفي هذا السياق فقد 
تابعنا بقلق تطورات ما يتعلق بإتفاق 
الضمانات املعقود مبوجب معاهدة عدم 
اإلنتشار مع جمهورية إيران اإلسالمية 
وإذ نثني على اجلهود التي قامت بها 
الوكالة في هذا االطار نشدد على أهمية 
إستكمال اإلجراءات املتفق عليها لتسوية 
كافة املسائل العالقة وذل��ك ليتسنى 
للوكالة أن تكون في وضع ميكنها من 
تقدمي تأكيدات ذات مصداقية بشأن عدم 
وجود مواد وأنشطة نووية غير معلنة 
في إي��ران ويضمن استمرار وضعيتها 

كدولة غير حائزة على السالح النووي.
كما تؤكد دولة الكويت متسكها بإقامة 
منطقة خ��ال��ي��ة م��ن األس��ل��ح��ة ال��ن��ووي��ة 
وأس��ل��ح��ة ال��دم��ار ال��ش��ام��ل ف��ي ال��ش��رق 
األوس����ط وف��ق��ا ل��ق��رار م��ؤمت��ر مراجعة 
م��ع��اه��دة ع���دم اإلن��ت��ش��ار ل��ع��ام 1995 
وأي��ض��اً نتائج م��ؤمت��ري امل��راج��ع��ة في 
2000 و2010 ونؤكد على أهمية انضمام 
إسرائيل إلى معاهدة عدم انتشار األسلحة 
النووية ال سيما وأنها الدولة الوحيدة 
غير الطرف في املنطقة وإخضاع كافة 
منشآتها إل��ى نظام الضمانات الشاملة 

التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وفي هذا الصدد ترحب دول��ة الكويت 
بعقد الدورة األولى ملؤمتر إنشاء املنطقة 
اخلالية من األسلحة النووية وغيرها من 
أسلحة الدمار الشامل في الشرق األوسط 
والذي عقد مبدينة نيويورك في نوفمبر 
املاضي برئاسة اململكة األردنية الهاشمية 
الشقيقة متطلعني النعقاد أعمال الدورة 
الثانية في العام ال��ق��ادم بعد أن حالت 
اجلائحة من انعقادها في املوعد احملدد لها 
وفقا لقرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة 
رق��م 73/546 متطلعني ملشاركة كافة 

الدول املعنية في أعمالها.
وختاماً نتطلع إل��ى جن��اح أعمال هذا 
املؤمتر والتشرف بلقائكم العام املقبل في 

فيينا بعد زوال هذه اجلائحة.
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»اجلهاز املركزي« يطلق آلية لتسجيل الطلبة املستجدين
 من املقيمني بصورة غير قانونية بجامعة الكويت

أعلن اجلهاز املركزي ملعاجلة أوضاع املقيمني بصورة 
غير قانونية عن إط��الق آلية لتيسير عملية تسجيل 
الطلبة املستجدين للعام الدراسي )2021-2020(، 
وذل��ك بتسريع إص��دار البطاقات واستكمال إج��راءات 

التسجيل بالتعاون مع جامعة الكويت.
ودع��ا اجلهاز في بيان ل� )كونا( أم��س، كافة الطلبة 
الراغبني بااللتحاق بجامعة الكويت التسجيل مع موقع 
اجلامعة اإللكتروني، حيث سيقوم )اجلهاز املركزي( 

عندها بتجديد البطاقات تلقائيا جلميع املستوفني 
لشروط القبول وفقاً لآللية املعتمدة.

وأشاد اجلهاز املركزي بالتعاون الدائم واملستمر من 
قبل جامعة الكويت أثناء عمليات التسجيل والتخرج.
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الشيخ الدكتور أحمد ناصر احملمد خالل مشاركته

64 للمؤمتر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية شارك في الدورة الـ 

وزير اخلارجية: الكويت تؤكد على حق جميع الدول بإنتاج 
وتطوير واستخدام الطاقة النووية لألغراض السلمية

سموه هنأ رئيس مالطا و حاكم عام بليز بالعيد الوطني لبلديهما

نائب األمير يستقبل جابر املبارك

استقبل سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ 
نواف األحمد، بقصر السيف صباح أمس، سمو 

الشيخ جابر املبارك. 
من جهة أخ��رى، فقد بعث سمو نائب األمير 
وول���ي العهد الشيخ ن���واف األح��م��د، ببرقية 
تهنئة إلى الرئيس الدكتور جورج فيال رئيس 
جمهورية مالطا الصديقة، عبر فيها سموه عن 
تهاني صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح 
األحمد، وتهاني سموه مبناسبة ذك��رى العيد 
الوطني لبالده، متمنيا سموه لفخامته موفور 
الصحة والعافية وللبلد الصديق املزيد من التقدم 

واالزدهار.
كم ابعث سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ 
نواف األحمد، ببرقية تهنئة إلى السير كولفيل 
نوبيرت يونغ حاكم ع��ام بليز الصديقة، عبر 
فيها س��م��وه ع��ن تهاني ص��اح��ب السمو أمير 
ال��ب��الد الشيخ صباح األح��م��د، وتهاني سموه 
مبناسبة ذك��رى العيد الوطني لبالده، متمنيا 
سموه لسعادته موفور الصحة والعافية وللبلد 

الصديق املزيد من الرقي والنماء.
كما بعث سمو الشيخ صباح اخلالد رئيس 

مجلس الوزراء ببرقيتي تهنئة مماثلتني. 

سمو نائب األمير وولي العهد يستقبل سمو الشيخ جابر املبارك

استقبل نائب 
وزي�����ر ش���ؤون 
الديوان األميري 
ال��ش��ي��خ محمد 
ال��ع��ب��دال��ل��ه في 
م��ك��ت��ب��ه بقصر 
السيف صباح 
أم������س، س��ف��ي��ر 
الواليات املتحدة 
األم����ري����ك����ي����ة 
ل��������دى دول������ة 
ال��ك��وي��ت إلينا 
روم��ان��وس��ك��ي، 
ح��������ي��������ث مت 
اس����ت����ع����راض 
ال�����ع�����الق�����ات 
الثنائية والودية 
ال��راس��خ��ة التي 
ت��رب��ط البلدين 
وال���ش���ع���ب���ني 

الصديقني.

األميركية  السفيرة  يستقبل  األميري  الديوان  شؤون  وزير  نائب 

الشيخ محمد العبد الله يستقبل سفير الواليات املتحدة األمريكية إلينا رومانوسكي

استقبل وزير شؤون الديوان األميري الشيخ 
علي اجل���راح  في مكتبه بقصر السيف صباح 
أم��س، وبحضور نائب وزي��ر ش��ؤون الديوان 
األميري الشيخ محمد العبدالله، سفير سلطنة 
عمان لدى دولة الكويت الدكتور صالح بن عامر 

اخلروصي.
كما استقبل وزي��ر ش��ؤون ال��دي��وان األميري 
في مكتبه بقصر السيف صباح أمس، وبحضور 
نائب وزير شؤون الديوان األميري سفير اليابان 

لدى دولة الكويت ماساتو تاكا أوكا.

وزير شؤون الديوان 
األميري يستقبل

 سفيري  عمان واليابان 

»شؤون األسرى«: تسليم الرفات يخضع لقواعد 
وبروتوكالت تلتزم بها البالد واألطراف املعنية

أكد رئيس جلنة شؤون األسرى واملفقودين 
ف���ي وزارة اخل��ارج��ي��ة ال��ك��وي��ت��ي��ة رب��ي��ع 
العدساني، أول أمس، أن دولة الكويت تسلمت 
مؤخرا من اجلانب العراقي عددا من الرفات 
التي يشتبه في أنها تعود ألس��رى كويتيني، 
موضحاً أن عملية تسليم ال��رف��ات تخضع 
لقواعد وبروتوكوالت تلتزم بها البالد وجميع 
األط��راف املعنية بهذه القضية اإلنسانية في 

إطار عمل اللجنة الثالثية والفنية النوعية.
وأضاف العدساني في تصريح صحفي أن 
الرفات التي تسلمتها دولة الكويت من اجلانب 
العراقي حتت إشراف اللجنة الدولية للصليب 
األحمر “ستخضع لعمليات الفحص اجليني 

للتأكد من أنها تعود ألسرى كويتيني”.
وأوضح أنه “إذا أظهرت النتائج التطابق 
م��ع ق��اع��دة ب��ي��ان��ات أس����رى ال��ك��وي��ت ومت 

االستعراف على هوية األشخاص يتم فورا 
إب��الغ ذوي ه��ؤالء األس��رى بكافة املعلومات 
ذات الصلة بتحديد مصير أسراهم واإلجراءات 
التي اتخذت في هذا الشأن حتى انتهاء عملية 

االستعراف”.
ولفت إلى أن وزارة اخلارجية حريصة على 
إبالغ ذوي األسري عن أي معلومات أو بيانات 
مؤكدة تتوفر بشأن أسراهم باعتبار أن ذلك 
حق إنساني وقانوني ومن ثم يتم اإلعالن في 
وسائل اإلعالم وإجراء مراسيم الدفن الرسمية 
مبا يليق مبكانة وتضحيات ه��ؤالء الشهداء 
ودوره��م في حترير دول��ة الكويت، مبيناً أن 
“هذه اإلجراءات هي التي متت في السابق مع 

رفات تسلمتها الكويت من اجلانب العراقي”.
وأفاد العدساني بأنه “في حال عدم التطابق 
مع قاعدة بيانات األسرى يتم إعادة تلك الرفات 

للجانب العراقي من خالل آلية عمل اللجنة 
الثالثية والفنية النوعية والبروتوكوالت 

املنظمة في مثل هذه احلالة”.
وش��دد العدساني على أن عملية تسليم 
ال��رف��ات تتم من خ��الل مختصني على دراي��ة 
ب��ك��اف��ة ج���وان���ب ه���ذه ال��ق��ض��ي��ة وال��ق��واع��د 

والبروتوكوالت ذات الصلة”.
ووج��ه الشكر ألع��ض��اء اللجنة الثالثية 
والفنية النوعية وإلى اللجنة الدولية للصليب 
األحمر وبعثة األمم املتحدة ملساعدة العراق 
)يونامي( للجهود التي بذلوها من أجل حتديد 
مصير هؤالء األسرى معربا عن أمله في انتهاء 

هذه املأساة اإلنسانية.
وأكد استمرار دولة الكويت في جهودها من 
أجل حتديد مصير جميع األس��رى الكويتيني 

ورعايا الدول األخرى.
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الشيخ علي يستقبل  سفير سلطنة عمان د. صالح اخلروصي

ربيع العدساني خالل توقيع اتفاقية تسليم الرفات


