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في خضم سباق التسلح 
احملموم الذي يشهده عاملنا 
املعاصر وانتشار اسلحة 
الدمار الشامل بشكل يهدد 
العاملني،  األمن والس���ام 
وبغية دراس���ة التحديات 
الراهن���ة بخصوص نزع 
النووي وغيره  الس���اح 
من االسلحة الفتاكة، تشهد 
العاصمة االيرانية طهران 
خال يومي 17 و18 اجلاري 
انعقاد املؤمتر الدولي لنزع 
الساح بحضور عدد من 
وزراء خارجية دول العالم 
وحشد غفير من اخلبراء 
واملختص���ني ف���ي قضايا 

مكافحة اسلحة الدمار الشامل. ويستعرض 
املؤمتر الس���بل الكفيلة بالوصول الى عالم 
منزوع من جميع اسلحة الدمار الشامل ومن 
الكيمياوية والبيولوجية  بينها االس���لحة 
والنووية واحلد من التسلح وحظر االنتشار 

النووي وفق القوانني الدولية القائمة.
من املؤسف ان البلدان التي مازالت متتلك 
النووية تواصل اصرارها على  الترس���انة 
دور هذه االس���لحة في عقيدتها العسكرية، 
وفيما يتعلق باملناطق املنزوعة الساح فقد 
باءت مس���اعي املجتمع الدولي بالفشل في 
ايجاد منطقة منزوعة من الس���اح النووي 
في الشرق االوس���ط وذلك بسبب معارضة 
الكيان الصهيوني االلتحاق مبعاهدة حظر 
االنتش���ار )NPT( وفشل املساعي في ايقاف 
تطوير البرنامج النووي لهذا الكيان، كما ان 
الدول الكبرى لم تقم بواجبها بشأن تدمير 
هذه االسلحة فحسب بل انها باشرت بتحديثها 
وهذا ما يزيد من هواجس االسرة الدولية ويعد 

تهديدا جادا للسام واألمن الدوليني.
ان مطالب االسرة الدولية القاضية بنزع 
كامل لاسلحة النووية لم تتحقق بعد مرور 
اكثر من اربعني عاما من اصدار معاهدة حظر 
انتشار االسلحة النووية عام 1968 ولذا يجب 
على األسرة الدولية مواصلة اجلهود النضمام 
جميع الدول ومنه���ا الكيان الصهيوني الى 
تلك املعاهدة وان تواصل نشاطاتها باشراف 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتعمل حسب 
قراراتها. ان ما تقوم به البلدان املالكة لاسلحة 
النووي���ة جتاه البلدان االعضاء في معاهدة 
حظر االنتش���ار النووي )NPT( من تعامل 
مزدوج وال مس���ؤول وذلك من خال فرض 
القيود املختلفة في تطوير البرامج السلمية 
لتلك الدول من جانب وعدم االكتراث باالنفاق 
العسكري النووي بل دعم التعاون مع الدول 
غير املوقعة على معاهدة احلظر من جانب 
آخر لهو امر يس���يء العتبار هذه املعاهدة 

ويفقدها مصداقيتها.
الكيان الصهيوني لعش���رات  ان امتاك 
الرؤوس النووي���ة والقنابل الهيدروجينية 
يعد انتهاكا صارخا ل���كل املواثيق الدولية 

حيث تفوقت اسرائيل على 
العديد من الدول الكبرى في 
حجم ترسانتها وامكاناتها 
النووية ومتتلك اليوم بني 
200 و 500 رأس ن���ووي 
في ظل جتاهل فاضح من 
الدولية،  قبل املنظم���ات 
ومن ح���ق جميع املهتمني 
بتكريس االمن واالستقرار 
ف���ي العالم ول���كل الذين 
يطمحون لتحقيق السام 
العادل في الشرق االوسط 
ان ميارس���وا احتجاجهم 
بصراحة وبصوت مسموع 
ض���د البرنام���ج النووي 
االس���رائيلي، السيما ان 
هذه الرؤوس النووية مصممة الستخدامها 
في حروب الش���رق االوسط وتعد من اعقد 
االسلحة الفتاكة على مستوى العالم حيث 
تتراوح قدرتها ب���ني قنابل نووية صغيرة 
وقدرة اكبر من قنبلة هيروشيما، وال تساوي 
ترسانات كل دول الشرق االوسط من اسلحة 
الدمار الشامل مجتمعة بجانب قدرات الكيان 
الصهيوني النووية اال عشر املعشار ناهيك 

عن االسلحة الكيمياوية والبيولوجية.
ان ما يصبو اليه مؤمتر طهران من حتقيق 
االهداف هو دراسة السبل الكفيلة للرقابة على 
عملية نزع الس���اح من قبل الدول الكبرى 
وذلك من خال االستفادة من الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية في هذا املجال هذا وس���يقوم 
مؤمتر طهران بدراسة االبعاد القانونية حليازة 
اسلحة الدمار الشامل او التهديد باستخدام 

الساح النووي.
ثمة قلق يس���اور املجتم���ع الدولي من 
ارتفاع ميزانية االنفاق العسكري وصفقات 
االسلحة خال الس���نوات اخلمس املاضية 
وتوقع استمرار االجتاه الصعودي في جميع 
انحاء العالم وسط مناخ االزمات االقتصادية 
السائدة وان حيازة بعض الدول لهذه االسلحة 
الفتاكة بحجة خزنها في مس���تودعات آمنة 
هو امر مرفوض وغي���ر مبرر وال ميكن ان 
يكون ذريعة لتخزين هذه االسلحة املدمرة 

ومواصلة االحتفاظ بها.
ومن جملة ما يناقشه مؤمتر نزع الساح 
في طهران هو حرمة استخدام االسلحة الفتاكة 
ودراسة دور االديان السماوية في كبح جماح 
س���باق التس���لح ورأيها بهذا املوضوع، ان 
مشروع الشرق االوسط اخلالي من اسلحة 
الدمار الشامل وصل الى طريق مسدود بسبب 
تعنت النظ���ام الصهيوني ورفضه التوقيع 
 )NPT( على معاهدة حظر االنتشار النووي
واصراره على تطوير برامجه النووية، وان 
من طموحات مؤمتر طه���ران الدولي لنزع 
الس���اح هو املصادقة على »عالم خال من 
الساح النووي« وهو مشروع البد ان يرى 
النور بفضل جهود محبي السام واملدافعني 

عن احلق والعدالة.

مؤتمر طهران الدولي لنزع السالح.. 
المنطلقات والتطلعات

بقلم سفير الجمهورية اإلسالمية 
اإليرانية لدى الكويت علي جنتي
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عبداملجيد لل�ساعات

عبداملجيد لل�ساعات: الكويت ــ جممع الأوقاف

الدور الأر�سي ــ حمل 91 ــ 93

مقابل ال�سارع العام تلفون: 22430543 فاك�س: 22430544

عبدال�سمد لل�ساعات

الريا�س: 4706530 )9661+(

جـــــــدة: 6515177 )9662+(

الدمـــام: 8345716 )9663+(

ن�سرتي وندفع نقداً

ن�ستبدل القدمي باحلديث

ملجوهراتكم و�ساعاتكم الثمينة 

)جديدة ــ قدمية ـــ م�ستعملة(

ال�سنـاعـات البـال�ستيكـيـة

اخلزان كفــالـة

10 �سنوات

3 LAYER
3 طبقات

GAL-1000

الربيطاين  املجل�س  �سهادة  على  حا�سلة 

للمياه+ �سهادة الهيئة الوطنية ال�سحية الأمريكية

زورونــــا يف معر�ســنــا بــال�ســويــخ �ســـارع التــمـــور

99409350 - 24742623
97390457 - 99029044)

للبيع بيت ا�ستثماري
دخل 1750 د.ك 3 اأدوار وربع

مطلوب بيوت
يف �سباح ال�سامل والقرين

مطلوب اأرا�سي للبيع
بال�سليبخات وغرناطة

مطلوب بيوت
يف القريوان وغرناطة

وال�سليبخات والدوحة

بيوت للبيع

مطلوب بيوت للبيع 
بالأندل�س

99070808

�سيانة التكييف املركزي
 غ�سالت- طباخات
- وحدات تكييف
خدمة 24 �ساعة

ثــاجــات - فــرايــزرات -بـــرادات 
نقل عف�ش

فك - نقل - تركيب

ن�ستري الأثاث الم�ستعمل
�شـركـة الإيـمــان

66518694

مقاولت وت�سطيبات
اأعمــال بــنــاء 

 ت�سطيبات داخلية وخارجية 

�سيجـمـا - موزاييـك 

حجــر اأردنـــي

  25721440
65013020

املتحدة
23717770

اخلط الساخناملهبولةامغرة

> اخلزانات مقاومة للبكتريا والفطريات والصدأ.

> اخلزانات متوفرة باحجــام مختلفـــة من 250 جالون  إلى 5000 جالون.

> نقوم بجميع أعمال الديكور )قبب - مظالت(.

ال�سركة املتحدة للفيربجا�س

245743402371777065999661

املتحدة
65999661

24839402 - 24839403 - 24929233 -  24814483

پ اخلزان 3 -4 طبقات معزول م�سنوع من البويل اثيلني النقي.

قــــــطــــــعــــــة واحــــــــــــــــــــدة دون و�ـــــــــســـــــــات. اآلــــــــــــيــــــــــــًا  پ مـــــ�ـــــســـــنـــــع 

اأحــــــــــجــــــــــام خمــــتــــلــــفــــة مــــــــن 150 اإىل 5000 جـــــــالـــــــون. پ 

كــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــــــــ�ــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــرون عـــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــــًا. پ 

ا����س���األ ع���ن ال��خ��دم��ات المجانية

رائد العزل المزدوج

منتج كويتي 

وثمنه فيه

برادة الباب

ت�شكيلة رائعة 
من

برادات املياه

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

24566606

كفالة 10 �سنوات

خزانات مكفولة �سحيًا - مانعة للطحالب - بانيوهات - ديكورات - عزل برك - مظات - 

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

7948 9919 - 4900 2481&كـلني رايـت

نـقـوم بتنظيـف وتعقـيـم دكــت التكيـيف املــركــزي مـن الـداخـل 

 CDوالق�ساء على جميع اأنواع الفريو�سات مع توثيق اخلدمة على

ما ل ت�ستطيع روؤيته قد يق�سي عليك  !  املعاينة جمانًا

أقامت حفل غداء على شرف الوفود الخليجية المشاركة

فادية السعد: خطورة التلوث البيئي ومردوده السلبي
موضوع المسابقة العلمية للفتيات عام 2010

أعربت الشيخة فادية السعد عن بالغ 
سعادتها باملشاركة اخلليجية في مسابقة 
»فادية س���عد الصباح العلمية للفتيات 
2010« ألول مرة بعد جناح املسابقة في 
االنطاق من حدود احمللية الى اخلليجية 
مبناسبة احتفالها بالدورة العاشرة لها 

على التوالي.
وقالت راعية وصاحبة فكرة املسابقة 
خال حفل الغداء الذي اقامته على شرف 
الوفود اخلليجية املشاركة في قصر الشعب 
بحضور رئيس مجلس ادارة النادي العلمي 
اياد اخلرافي ورؤس���اء وأعضاء اللجان 
العاملة في املسابقة، ان املسابقة استطاعت 
حتقيق النجاح على مدى األعوام العشرة 
املاضية، وتبعا للخطة املوضوعة، كان 
القرار الطاقها الى اخلليجية ملشاركة كل 
الدول، مشيرة الى انها تطمح الى ايصال 

املسابقة الى العربية والعاملية.
وأشارت الى ان املسابقة تهدف إلى 
اكتشاف املوهوبات واملبدعات والعمل 
على تطوير قدراته����ن وتنمية البحث 
العلمي والتطوي����ر الفني لدى الفتيات 
واحلث على العمل اجلماعي ودراس����ة 
موارد الثروة والكش����ف عنها وس����بل 
استغالها وإلقاء الضوء على املشاكل 
التي تواجه مجتمعنا وبث روح التعاون 
املثمر والبناء بني املش����اركات وتنمية 
الوالء الوطني من خال دعم مش����اريع 
الفتاة على  وابتكارات بناءة وتشجيع 
التميز العلمي التخصصي ودعم املشاريع 
املتميزة واملساعدة على ابتكار مشاريع 
ذات مردود علمي وعطاء مؤثر في تطوير 
احلركة العلمية واالرتقاء مبستوى الوعي 

بالقضايا البيئية.
وأكدت أهمي���ة تنمية البحث العلمي 

والتطوير الفني لدى فتياتنا ودراس���ة 
موارد الثروة والكشف عنها وعن سبل 
اس���تغالها وإلقاء الضوء على املشاكل 
التي تواجه مجتمعنا وبث روح التعاون 
املثم���ر والبناء بني املش���اركات وتنمية 
الوالء الوطني من خال دعم مش���اريع 
وابتكارات بناءة وتش���جيع الفتاة على 
التميز العلمي التخصصي ودعم املشاريع 
املميزة واملس���اعدة على ابتكار مشاريع 
ذات مردود علمي وعطاء مؤثر في تطوير 

احلركة العلمية.
وأضافت السعد ان املسابقة محاولة 
علمية جادة للوصول الى ايجاد فتيات 
مفكرات مبدعات، ويتم رعاية هذا االبداع 
وبناؤه على أسس علمية ليحقق اطاق 
لطاق���ات فتياتنا، الفت���ة الى ان وعيهن 
وادراكهن هو اخلطوة األولى واملس���لك 

السليم للوصول الى الهدف السامي.
وأوضحت ان املسابقة تثقيفية وتهدف 

التفكير  الفتيات أساس���يات  الى تعليم 
والعصف الذهني وتسعى على الصعيد 
الوطني الى اكتش���اف األف���كار اخلاقة 
ورعايتها وجم���ع ذوي الرؤى واملبادرة 
في مسابقة مبتكرة يستطيع من خالها 
املشاركات »تسويق« أفكارهن، وفي كل 
عام يتم طرح عنوان لها تتمحور حوله 
أفكار املشاريع ويعبر عن معاجلة مشاكل 

في محيط املجتمع.
وأشادت الش���يخة فادية السعد مبا 
ملسته من الطالبات املشاركات من خال 
العمل اجلاد واملش���اركة الفعالة والعمل 
الواحد واالستمرارية في  الفريق  بروح 
فعاليات املس���ابقة بقدر كاف من الثقة 
في النفس والقدرة على اإلبداع والتميز 
واالبتكار للخروج بأفكار علمية من شأنها 

خدمة املجتمعات.
وأشارت الى أهمية موضوع املسابقة 
البيئي  التل���وث  الع���ام وخطورة  لهذا 

ومردوده السلبي، مؤكدة على أهمية دور 
النادي العلمي في تبني األفكار العلمية 
وغيرها والتي حتث على احملافظة على 
البيئة وذلك من خال العديد من األنشطة 

التي ينظمها على مدار العام.
كما أش���ادت بجهود اللجنة العلمية 
التي عملت على تطوير وحتديث املسابقة 
ووضعها في اطار يتيح لها االستمرارية، 
كما ثمن���ت دور ادارة النادي العلمي في 
اجناح انشطة املسابقة على مدى السنوات 
العش���ر املاضية ال���ى ان وصلت بفضل 
اهلل ثم بفضل جهود اللجان العاملة الى 

اخلليجية.
م���ن جانبه، ثمن مش���رف عام الوفد 
الس���عودي م.عبدالعزيز السلطان فكرة 
املسابقة بشكل عام، مؤكدا انها محاولة 
علمية متميزة تتي���ح للطالبات تطوير 
قدراتهن االبداعية، الفتا الى انهم سعداء 
جدا باملشاركة في هذه املسابقة املتميزة، 
وكانت املشاركة فرصة للتعرف على األهل 
في بلدهم الثاني الكويت، متقدما بوافر 
الش���كر والتقدير للشيخة فادية السعد 
على اتاحتها الفرصة للقاء هذه الوفود 
من جميع دول اخلليج لتنمية روح االبداع 

واملشاركة لدى الطالبات.
وأوضح ان مثل هذه املسابقات العلمية 
الهادفة من ش���أنها افراز مشاريع علمية 
متطورة تخدم ليس فقط دولنا اخلليجية 
بل العربية والعاملية أيضا، الفتا الى ان 
تنمية املوهبة واالبت���كار واالبداع لدى 
الطالبات، ستعود بالنفع والفائدة على 
الشعب العربي واالمة جميعا، الفتا الى 
ان املس���ابقة قد تكون البذور ملستقبل 
واعد المتنا العربي���ة ونرى ثمرتها في 

األجيال القادمة.

الشيخة فادية السعد تتوسط الوفود اخلليجية املشاركة في املسابقة

الشيخة فادية السعد في حديث مع إياد اخلرافي

.. وتتوسط بعض املشاركات


