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الشيخ مشعل األحمد يتسلم درعا تذكارية من اللواء الشيخ أحمد النواف واللواء فهد الشرقاوي والعميد هارون العمر

أشاد بجهود قطاع التعليم والتدريب لرفع مستوى الكفاءة في األداء

مشعل األحمد التقى وفدًا من »الداخلية«: تنسيق 
بين »الدفاع« و»الداخلية« و»الحرس« للدفاع عن أمن البالد

اس����تقبل نائب رئيس احلرس الوطني الشيخ مشعل األحمد في 
مكتبه بالرئاسة العامة للحرس الوطني وفدا من وزارة الداخلية ضم 
كال من وكيل وزارة الداخلية املساعد لشؤون التعليم والتدريب اللواء 
الشيخ أحمد النواف واملدير العام ألكادميية سعد العبداهلل للعلوم 
األمنية اللواء فهد الش����رقاوي ومساعد املدير العام ألكادميية سعد 
العبداهلل للعلوم األمنية لش����ؤون التعليم والتدريب العميد هارون 
العمر. وتلقى نائب رئيس احلرس الوطني من الوفد درعا تذكارية 
تقديرا ملا يقوم به من دعم ألبنائه منتسبي وزارة الداخلية وتشريفه 

بحضور حفل تخريج الدفعة السادسة والثالثني من الطلبة الضباط 
والدفعة ال� 21 من الطلبة ضباط االختصاص والدفعة الثانية من طالبات 
معهد الهيئة املس����اندة في أكادميية سعد العبداهلل للعلوم األمنية. 
وشكر الشيخ مشعل األحمد وفد الداخلية على هذه املبادرة الطيبة، 
مشيدا باجلهود امللموسة التي يقوم بها قطاع التعليم والتدريب في 
وزارة الداخلية لبلوغ أعلى مستويات الكفاءة في األداء، مشيرا الى 
التنسيق والتعاون بني رجال الدفاع والداخلية واحلرس الوطني في 

الدفاع عن األمن واستقرار البالد.

الحجي تسّلم 3 رسائل أكاديمية 
مهداة إلى رئيس الوزراء

الكويت تؤكد حق الدول في امتالك 
التكنولوجيا النووية السلمية

اتحاد الصناعات: برنامج تدريبي 
حول متطلبات إدارة البيئة

األمم املتحدة � كونا: أكدت الكويت مجددا حق جميع الدول األطراف في 
معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية في امتالك وتطوير التكنولوجيا 

النووية لألغراض السلمية دون متييز.
جاء ذلك في مداخلة للديبلوماسي طالل الفصام عضو وفد الكويت 
املشارك في أعمال مؤمتر اس����تعراض معاهدة عدم انتشار األسلحة 
النووية في اللجنة الرئيس����ية الثالثة حول االس����تخدامات السلمية 
للطاقة النووية الليل����ة املاضية. وأكد الفصام مجددا »احلق األصيل 
جلميع الدول األطراف في معاهدة عدم االنتش����ار في امتالك وتطوير 
التكنولوجيا النووية لألغراض السلمية دون متييز«. وذكر أنه منذ 
انضمام الكويت للمعاهدة في عام 1989 »ونحن نعمل مع الدول األطراف 
وباستمرار على حتقيق أهداف املعاهدة بجميع ركائزها«، مشيرا الى 

أن الطاقة النووية باتت اليوم مصدرا مكمال مهما للطاقة.
وأضاف انه ادراكا للفوائد التي ميكن احلصول عليها من التطبيقات 
الس����لمية للطاقة النووية وتقنياتها أعلنت الكويت في مارس 2009 
وبتوجيهات من صاحب الس����مو األمير الش����يخ صب����اح األحمد عن 
رغبتها في البدء ببرنامج للطاقة النووية لألغراض السلمية ملواجهة 
الطلب املتزايد على الكهرباء واملاء في الكويت. وأش����ار الى أنه سعيا 
من حكومة الكويت لتنفيذ توجيهات صاحب الس����مو األمير لتحقيق 
نقلة نوعية في مس����يرة التنمية بالبالد مت تشكيل اللجنة الوطنية 
الستخدامات الطاقة النووية لألغراض السلمية برئاسة سمو رئيس 
مجلس الوزراء كخطوة أولى نحو استفادة الكويت من هذه البرامج 

واملشاريع ووصوال الى متكنها من انتاج الكهرباء وحتلية املياه.
وأضاف ان الكويت تتابع باهتمام بالغ املقترحات املتعلقة بضمان 
االمداد بالوقود النووي حيث أعلنت في مارس 2009 عن تعهدها بدفع 
10 ماليني دوالر من أجل انشاء مصرف للوقود النووي حتت اشراف 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية كآلية ضمان وكمالذ أخير للدول الراغبة 
في االس����تفادة من الوقود النووي. وقال »اننا نتطلع اآلن الى اقامة 
حوار بناء يس����هم في التوصل الى توافق اآلراء حول األطر واآلليات 
الالزمة النشاء املصرف وادارته وذلك حرصا منا على تيسير استخدام 
الطاقة النووية لألغراض السلمية ودون املساس بحق الدول االطراف 

في السعي الى تطوير التكنولوجيا النووية أو احلصول عليها«.

ينظم احتاد الصناعات الكويتية برنامجا تدريبيا حول متطلبات 
االدارة البيئية لدى القطاع الصناعي يونيو املقبل ويستمر 3 أيام.

وقال االحتاد في بيان صحافي أمس ان البرنامج الذي يحظى برعاية 
الهيئة العامة للصناعة يهدف الى تعريف املشاركني باملمارسات البيئية 
العلمية الس����ليمة وتنمية قدرات العاملني على اس����تيفاء املتطلبات 
واالش����تراطات البيئية املرعية. واضاف ان البرنامج سيثري خلفية 
املشاركني فيما يخص حتليل الثغرات لدى الشركات الصناعية والتعريف 
بنظام ادارة البيئة والسالمة والصحة املهنية الدولية. واشار الى ان 
رسوم االنضمام للبرنامج ستكون رسوما مخفضة بفضل الدعم املقدم 
من هيئة الصناعة بهدف خدمة الصناعيني الكويتيني معربا عن شكر 
االحتاد ملبادرة الهيئة التي من شأنها تعزيز الوعي الصناعي وتنمية 

مهارات العاملني في القطاع الصناعي الكويتي.
وأوضح ان البرنامج سيقدم باللغة االجنليزية من قبل مدير عام 
»إيكو« لالستشارات البيئية د.علي خريبط ومدير عام شركة »شمس 
انترناشونال« لالستشارات البيئية د.فاتن العطار. يذكر ان االحتاد 
الذي يضم في عضويته نحو 300 منشأة صناعية مرخصة تأسس في 
أغسطس 1989 بهدف خدمة الصناعة والصناعيني ورعاية مصاحلهم 
وتعزيز االقتصاد الوطني ورفع مس����توى العاملني في الصناعة من 

النواحي الفنية واالدارية.

كونا: استقبل املستشار بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء فيصل 
احلجي في قصر السيف أمس صالح احلسيني حيث سلمه نسخة 
من رسالة املاجستير بعنوان )دراسة حتليلية للخطاب األميري 
لصاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد( من جامعة الكويت 

مهداة الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد.
واستقبل املستشار سالم عوض اخلضير يرافقه د.حمود عبداهلل 
اخلضير اذ سلمه نسخة من رسالة الدكتوراه بعنوان )دور اإلعالم 
في حتقيق الوعي األمني لدى الرأي العام بالتطبيق على الكويت( 

مهداة الى سمو رئيس مجلس الوزراء.
كما اس���تقبل احلجي د.حامد اخلالدي حيث سلمه نسخة من 
رسالة الدكتوراه بعنوان )الدور الرقابي للبرملان في املجال املالي – 
دراسة مقارنة للنظام الدستوري االجنليزي واملصري والكويتي( 
من جامعة القاهرة مهداة الى س���مو الش���يخ ناصر احملمد رئيس 

مجلس الوزراء.

فيصل احلجي يتسلم رسالة ماجستير من صالح احلسيني

مستشار الرئيس السوداني أكد خالل مؤتمر صحافي أن االنتخابات جرت في جو هادئ

خالل محاضرة »عالقة الواليات المتحدة مع الخليج وإيران« في المعهد الديبلوماسي

إسماعيل: انعقاد المؤتمر الدولي للمانحين لتنمية شرق السودان 
في الكويت 29 نوفمبر المقبل يؤكد تميزها في المجال اإلنساني

الترمان: العالقات بين الكويت والواليات المتحدة عميقة
ولدى إيران مشكلة أمنية وتحتاج لوقت طويل لتصبح قوة نووية

رندى مرعي
نظم املعهد الديبلوماس����ي الكويتي محاضرة بعنوان »عالقة 
الوالي����ات املتحدة مع اخلليج وإيران« حاضر فيها رئيس برنامج 
الشرق االوسط في مركز الدراسات االستراتيجية والدولية بواشنطن 
د.جونز الترمان بحضور السفيرة االميركية ديبورا جونز ورئيس 

املعهد عبدالعزيز الشارخ وعدد من املهتمني.
استهل الترمان محاضرته باحلديث عن عالقته بالكويت وشعوره 
باالرتب����اط بها وم����دى رغبته في نقل ما يج����ري في الكويت الى 

واشنطن.
هذا وحضر الشأن االيراني بشكل كبير ورئيسي في محاضرة 
الترمان، حيث أصبحت ايران محط اهتمام العالم العربي واخلليجي، 
حيث ق����ال ان ايران لديها عامالن تنتهجهما في سياس����تها جتاه 
اخلليج، االول مباشر وهو ان ايران تسعى لغزو منطقة مجاورة 
لها، وهو أمر غير مهم وغير ممكن بسبب حضور القوات االميركية 

في اخلليج.
واآلخر غير مباش����ر وهو ان لديها قوة تسعى من خاللها الى 

استخدام قدرتها السياسية في اتخاذ بعض القرارات.
وقال ان ايران تستطيع في فترة زمنية قصيرة مدتها 6 أشهر أو 
أكثر ان يكون لديها مواد لتنشئ برنامجها النووي وحينها سيكون 
الرفض االسرائيلي للسالح االيراني، ولكن لتصبح ايران قوة نووية 
فإنه����ا حتما حتتاج الى وقت طويل وهي لعبة زمنية، لذلك تكمن 
االهمية في اقناع الشعب بالبقاء مع اللعبة السياسية وفي منافسة 

سلمية بني بعض بدال من اللجوء الى العنف والسالح.
وقال الترمان ان مش����كلة ايران هي مش����كلة أمنية، ففي عهد 
الرئيس الس����ابق محمد خامتي كانت السياس����ة املنتجة سياسة 
تأكيد ضمانات األمن جليرانه، وكانت الثورة االيرانية في تطور، 
في حني انه ف����ي عهد الرئيس محمود احمدي جناد ترغب طهران 
في ارسال رسالة قوة وثبات عبر مناوراتها البحرية، وهنا يحتاج 
االمر ألن تصبح هذه الثورة أكثر مدنية، فمن الواضح ان املشكلة 

تكمن في التحوالت في السياسات االيرانية.
وع����ن وجود القوات االميركية في الكويت قال الترمان ان هذه 
القوات وجدت ملساندة الكويت في احلرب ووجدت منذ التسعينيات، 

والعالقات االميركية � الكويتية عميقة.
وردا على سؤال حول عالقة الواليات املتحدة بإيران، قال الترمان 
ان القوات البحرية االميركي����ة وااليرانية تربطهما عالقة أتاحت 

للجانبني حماية السفن والبحارة.
وعن عالقة الص����ني بإيران، قال الترمان ان الصني صديق مهم 
إلي����ران ويهم ايران لكبر س����وقه، ويهم ايران حتس����ني العالقات 
وتوطيده����ا مع الص����ني، في حني ان االمر ليس مماثال بالنس����بة 
للصني، وذلك ألن الصينيني يسعون دائما الى اقامة جتارة وأعمال 
مع اجلميع، بالتالي لقد بالغت ايران في تقديراتها املتعلقة برغبة 

الصني في مساعدتها.
فالرغبة الصينية ليس����ت الدخول في الش����أن السياسي ولن 

تخوض هذه اللعبة.
بدوره، أعرب عبدالعزيز الش����ارخ عن القل����ق اخلليجي على 
العوام����ل البيئية التي يخلفها البرنامج النووي وليس فقط على 
اجلانب السياسي. وشدد على ضرورة التعامل مع هذا الشأن على 

انه شأن خليجي وليس شأنا أميركيا أوروبيا.

حياة املواطن السوداني. 
وعن التش���كيك في نزاهة 
االنتخابات قال اس���ماعيل انه 
بحسب التصريح األخير لكارترز 
جاء فيه انه صاحب االنتخابات 
بعض األخطاء وهو أمر اعترفت 
به املفوضية بش���جاعة تامة 
وس���تعيد االنتخابات بني 36 
دائرة، وتابع أن التشكيك في 
نزاه���ة االنتخابات غير ممكن 
وذل���ك ألن ه���ذه االنتخابات 
خضعت لرقابة عدد كبير من 

املراقبني الدوليني.
وعن مذكرة توقيف ابراهيم 
خليل قال اسماعيل ان احلكومة 
أعلنت أنها ستقوم مبحاصرته 
وطلبه للعدالة وهي مسؤولة 
عن حماية األهالي في دارفور 
وإيصال املساعدات لهم وذلك 
ألن حركة العدل واملساواة هي 
التي أخلت باالتفاقية التي أبرمها 

الطرفان.
أما فيم���ا يتعلق بأزمة مياه 
النيل فقال اس���ماعيل ان موقف 
الس���ودان ومصر موقف واحد 
وهو االلتزام باالتفاقيات واإلقرار 
باالستفادة من املياه وهناك حوار 

حول هذا املوضوع.
بدوره اعتبر املشير عبدالرحمن 
س���وار الذهب أن مسألة فصل 
اجلنوب عن الس���ودان ستؤثر 
سلبا على أزمة مياه النيل وذلك 
ألن���ه بانفصالها عن الس���ودان 
س���تكون هناك دولة جديدة في 
الصف املعارض ولن يكون موقفها 

موحدا مع السودان ومصر.

بفاعلية وكثافة.
وقال ان أداء القسم سيكون 
في األس���بوع األخير من هذا 
الشهر وسيكون أمام احلكومة 
3 قضايا وهي دارفور واستكمال 
مشروعات التنمية إضافة إلى 

استكمال السالم الشامل.
وأضاف ان الثقة بالرئيس 
السوداني عمر البشير كبيرة 
ألن ما أجنزته احلكومة في عهده 
كانت له انعكاسات واضحة على 

وفيه ميناء الس���ودان الوحيد 
الذي يربط الس���ودان بالبحر 
األحمر وهناك مشاريع تنمية 
وإنش���اء املوانئ عل���ى البحر 

األحمر.
وتناول إسماعيل في مؤمتره 
الصحافي االنتخابات األخيرة 
الت���ي ج���رت في ج���و هادئ 
وش���فاف، معتبرا أن الشعب 
الس���وداني كذب كل الشكوك 
التي كانت في األذهان وشارك 

هناك حركة مستمرة للمواطنني 
النق���ل وبدأت حركة  وآلليات 

تنمية.
وأضاف انه في املؤمتر هناك 
دول س���تقدم منحا وقروضا 
للبنى التحتية ومجال اخلدمات 
والصحة والتعليم ولكن حتى 
اآلن ليس هناك أي التزام من 

أي دولة في هذا الشأن.
وقال ان اإلقليم الشرقي غني 
جدا باملوارد املائية والزراعية 

الكويت في املجال اإلنس���اني، 
الفت���ا إلى أن هذا املؤمتر يأتي 
تنفيذا التفاقية السالم املبرمة 
عام 2006، مؤكدا أنه منذ ذلك 
احل���ني مت تنفي���ذ بروتوكول 
الس���لطة وبروتوكول الثورة 
وبروتوكول الس���لطة األمنية 
لم تطلق طلقة نارية واحدة، كما 
مت إزالة األلغام بالكامل وفتح 
الطريق في الواليات الشرقية 
وإريتريا وإثيوبيا وأصبحت 

رندى مرعي
الرئيس  كشف مستش���ار 
الس���وداني د.مصطفى عثمان 
اللجن���ة  أن  اس���ماعيل ع���ن 
التحضيري���ة للمؤمتر الدولي 
للمانحني لتنمية شرق السودان 
الذي س���يعقد في الكويت في 
29 و30 نوفمبر 2010 ستباشر 
عملها في أواخر الشهر اجلاري 
وهي جلنة خماسية تتألف من 
احلكومة السودانية والصندوق 
الكويتي للتنمية والصندوق 
العربي لإلمناء والبنك اإلسالمي 
لإلمناء وال� UNDP. وستقوم 
اللجنة بإعداد دراس���ات  هذه 
ملشاريع استثمارية وخدمية 
وأخرى تتعلق بالبنى التحتية 
وسيتم عرضها على املشاركني 
ف���ي املؤمتر م���ن دول عربية 

وإسالمية وغربية. 
كالم اس���ماعيل جاء خالل 
عقده مؤمترا صحافيا في منزل 
السفير الس���وداني د.إبراهيم 
ميرغني مساء أمس األول قال 
فيه ان سبب زيارته للكويت 
هو االحتفال باليوبيل الفضي 
للهيئة اخليرية العاملية، مشيرا 
إل���ى دور الكوي���ت الرائد في 
العمل اخليري اإلسالمي الذي 
يب���رز دور املجتمع املدني في 
الكويت إلى جانب احليوية في 
املجاالت السياسية واالقتصادية 

واإلنسانية واالجتماعية.
وتابع اس���ماعيل ان انعقاد 
املؤمت���ر الس���الف ذك���ره في 
الكويت يأتي تأكيدا على دور 

عبدالعزيز الشارخ وديبورا جونز ود.جونز الترمان خالل اللقاء

السفير السوداني د.إبراهيم ميرغنيد.مصطفى عثمان إسماعيل

)هاني الشمري(جانب من احلضور


