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دورة ترسيخ قيم العمل تبدأ في المعهد الديبلوماسي الكويتي

يستأنف املعهد الدبلوماسي الكويتي برنامجه التدريبي 
للدفعة احلالية من متدربيه وعددهم 59 متدربا ومتدربة، 
وذلك صباح يوم االحد املوافق 2010/9/26، وستشمل املرحلة 
القادمة من البرنامج التدريبي للمعهد أربع دورات متخصصة، 
إضافة الى برنامج لزيارات ميدانية للمؤسسات الوطنية 
املهمة، وستكون الدورة األولى بعنوان »ترسيخ قيم العمل« 
حيث سيتحدث فيها نائب رئيس مجلس األمة السابق صالح 
الفضالة ووزير النفط السابق احملامي علي البغلي والشيخ 

د.عجيل النشمي واحملامي الشيخ نواف سعود الصباح. اما 
الدورة الثانية فستكون بعنوان »فن التفاوض والقيادة« 
وس���يتحدث فيها د.يوس���ف املطيري ود.محمد القريوتي 
واالدميرال بحري جان بول روبن���ز قائد البحرية امللكية 

البلجيكية ومستشار ملك بلجيكا.
اما الدورة الثالثة فهي بعنوان »نبذة حول تاريخ العالقات 
الدولية« وسيتحدث فيها د.عبداهلل الشايجي رئيس قسم 
العلوم السياسية في جامعة الكويت، ود.محمد سيد سليم 

من جامعة الكويت. اما الدورة الرابعة فس���تكون بعنوان 
»أساسيات القانون الدولي« وسيتحدث فيها د.محمد بوزبر 
الوكيل املساعد في وزارة الدفاع ود.عيسى العنزي رئيس 
قس���م القانون الدولي في جامعة الكويت، ود.غامن النجار 
من جامعة الكويت ود.مصطفى سالمة وبعض املختصني 

في شؤون االتفاقيات الدولية في وزارة املالية.
وكان البرنامج التدريب���ي للدفعة احلالية من متدربي 

املعهد قد بدأ في مطلع أكتوبر 2009.

الشيخ جابر اخلالد خالاالجتماع

الشيخ د.محمد الصباح والشيخ عبداهلل بن زايد وعبدالرحمن العطية خالل االجتماع

الترويكا الخليجية تدعو لتنفيذ العراق 
قرارات مجلس األمن المتعلقة بالكويت

� كونا: ترأس  األمم املتحدة 
الوزراء  نائب رئيس مجل���س 
ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد 
الصب���اح عضو وف���د الكويت 
املشارك في الدورة 65 للجمعية 
العامة لألمم املتحدة أمس األول 
سلسلة اجتماعات بني ترويكا 
مجلس التعاون اخلليجي وكل 
من االحتاد األوروبي واالحتاد 
الروس���ي واليابان نوقش���ت 
خاللها مسائل تتعلق بالتنمية 
االقتصادية واألمن في منطقة 

اخلليج.
حض���ر االجتماع���ات م���ن 
الى جانب  اجلانب اخلليج���ي 
الشيخ د.محمد الصباح كل من 
وزير خارجية اإلمارات العربية 
املتحدة الشيخ عبداهلل بن زايد آل 
نهيان واألمني العام لدول مجلس 
التعاون اخلليجي عبدالرحمن 

العطية.
وفي تصريح ل� »كونا« عقب 
االجتماعات قال األمني العام لدول 
مجلس التع���اون اخلليجي ان 
التروي���كا اخلليجية اثارت مع 
الوف���ود واملجموعات  جمي���ع 
اإلقليمي���ة الت���ي اجتمعت بها 
ضرورة استكمال العراق لتنفيذ 
قرارات مجلس األمن خاصة تلك 

املتعلقة بالكويت.
وأك���د ان »كل م���ا يتعل���ق 
باستكمال العراق لتنفيذ قرارات 
مجل���س األمن نوق���ش ضمن 
املس���ائل التي اثيرت مع كافة 
املجموعات والدول خاصة فيما 

يتعلق بالكويت«.
وأض���اف »اننا نفرح عندما 
نرى العراق مس���تقرا ومبنأى 
عن التدخالت األجنبية ونتألم 

عندما نراه في مثل هذه األوضاع 
العربية  ونحرص على هويته 

واإلسالمية«.
الى ان كل  العطية  وأش���ار 
الوفود واملجموعات التي التقت 
بها ترويكا مجلس التعاون أشادت 
بالدعوة الى مؤمتر دولي إلعادة 
اعمار وتنمية ش���رق السودان 
يومي األول والثاني من ديسمبر 
املقبل قائال »لقد القينا جتاوبا 
من جانب الدول التي التقينا بها 

فيما يتصل بهذا املوضوع«.
وردا عم���ا اذا كان الرئيس 
السوداني عمر البشير سيحضر 
املؤمتر قال العطية ان الدعوات 
الدول واملنظمات  إلى  ستوجه 
الدولي���ة واالقليمي���ة املعنية 
مبس���ألة االس���تثمار وان قرار 
البش���ير يعود  الرئيس  دعوة 
الى احلكومة الكويتية بالدرجة 

األولى.
وأوضح أن اجلانب اخلليجي 
أكد في مباحثاته مع وفد االحتاد 
األوروبي على »مواقفه الثابتة« 
فيما يتصل بضرورة استجابة 
إيران للنداءات الصادقة واملتكررة 
من جانب دولة اإلمارات العربية 
املتحدة للدخول في مفاوضات 
سلمية مباشرة أو اللجوء إلى 
التحكيم الدولي بش���أن اجلزر 
اإلماراتية وفيما يتصل باألزمة 
القائمة بني إيران والغرب بشأن 
الن���ووي اإليراني وما  املل���ف 
يجري بشأنه من مشاورات على 
هامش أعم���ال اجلمعية العامة 
وبخصوص الوضع في الشرق 
األوسط السيما ضرورة امتثال 
إسرائيل للشرعية الدولية ووقف 
االستيطان وغيره من األعمال 

العدواني���ة التي متارس���ها في 
األراضي الفلسطينية احملتلة.

وع���ن اجتم���اع التروي���كا 
اخلليجية مع وزير اخلارجية 
الروسي س���يرغي الڤروڤ قال 
العطية إن اجلانبني بحثا جميع 
تلك القضايا إلى جانب الوضع 
في السودان على ضوء ما تبذله 
قطر من جهود فيما يتصل بأزمة 

دارفور.
وكشف العطية في تصريحه 
أن اجلانب اخلليجي أبلغ وزير 
اخلارجي���ة س���يرغي الڤروڤ 
خ���الل االجتماع ع���ن »موقفنا 
اجلماعي« بشأن الدخول في حوار 
استراتيجي مع االحتاد الروسي 
وأضاف أنه من املقرر عقد أول 
اجتماعات ذلك احلوار في الكويت 
في النصف الثاني من أكتوبر على 
األرجح وأن اجلانبني سيوقعان 
مذكرة تفاهم في هذا الشأن حتدد 
تفاصيل احلوار االستراتيجي 
والسبل الكفيلة بتفعيله خاصة 
انه سيشمل مجاالت االقتصاد 
والتجارة واالستثمار والتعاون 
الفني والتعليم والثقافة والبيئة 
الى جانب التشاور بشأن القضايا 
السياس���ية عل���ى الصعيدين 

االقليمي والدولي.
وع���ن اجتم���اع التروي���كا 
اخلليجية مع وزير اخلارجية 
الياباني س���يدجي مايهارا قال 
العطية إنه تناول مسائل تتعلق 
التعاون  بالتعاون بني مجلس 
واليابان في مجاالت االقتصاد 
والتجارة واالستثمار والطاقة 
العلمي  والتعلي���م والبح���ث 
والصحة واالستخدامات السلمية 

للطاقة الذرية.

ناقش قضايا التنمية االقتصادية وأمن الخليج

الخالد: نتخذ جميع اإلجراءات لضبط الحدود مع العراق
وقادرون على ردع مثيري الفتن والخارجين على القانون

الداخلية  عاد الى البالد وزير 
الفريق الركن م.الشيخ جابر اخلالد 
والوفد األمن����ي املرافق له بعد ان 
شارك في االجتماع السابع لوزراء 
داخلية دول جوار العراق والذي 

عقد في مملكة البحرين.
وكان في استقبال وزير الداخلية 
عل����ى ارض املطار وكي����ل وزارة 
الداخلية الفري����ق احمد الرجيب 
وسفير مملكة البحرين لدى الكويت 
الشيخ خليفة بن حمد آل خليفة 

وعدد من القيادات االمنية.
وكان وزي����ر الداخلية الفريق 
الركن م.الش����يخ جابر اخلالد أكد 
ان »اجتم����اع وزراء داخلية دول 
ج����وار العراق يأت����ي في ظروف 
دقيقة تتطلب منا مواصلة الدعم 
واملساندة للجهود التي يقوم بها 
اخواننا في العراق الشقيق من أجل 
تعزيز األمن واالستقرار في جميع 
ربوعه ملا في ذلك من انعكاسات 
ايجابية على أمن واس����تقرار كل 

دول املنطقة«.
وأضاف الش����يخ جابر اخلالد 
في كلمته أمام االجتماع الس����ابع 
لوزراء داخلية دول جوار العراق 
املنعق����د امس األول ان »الوصول 
الى التطلعات السابقة يتطلب منا 
السعي جميعا الى استكمال مسيرة 
التعاون في مجال مكافحة اإلرهاب 
من خالل جتفيف منابعه وش����ل 
حتركات عناصره وضبط احلدود 

بني العراق ودول اجلوار«.
وأكد ان الكويت حرصت على 
اتخاذ االجراءات الالزمة للسيطرة 
على احلدود مع العراق من خالل 
دعم مراكز احلدود بالكوادر املدربة 
واملعدات احلديثة ودعم املبادرات 
االيجابية الرامية الى حتقيق هذا 

الهدف.
وشدد على ان »مواصلة مثل 
ه����ذه االجتماعات من ش����أنها أن 
تأتي بكثير من ثمارها في مساعدة 
اخواننا في األجهزة األمنية العراقية 
على القي����ام بواجباتهم في مجال 

حفظ األمن واالستقرار«.
واضاف »س����نواصل التعاون 
مع هذه األجهزة مبا ميكنها ما أداء 
مهامها واننا عل����ى ثقة بان هذه 
األجهزة قادرة على مواصلة اجلهود 
نحو حتقيق املزيد من االجنازات 
على الصعيد األمني جلميع شعوب 

املنطقة«.
وق����ال ان »هن����اك فئ����ات من 
مجتمع البلد الواحد تعمل باخلفاء 
لدق إس����فني الفتنة بني فئاته من 
أجل ش����ق صفوفه وزعزعة أمنه 

واستقراره«.
وأكد ان محاوالت هذه الفئات 
أصبحت مكش����وفة لدى اجلميع، 
مشيرا الى أن »ما يحدث في دولنا 
ميكن أن يحدث في أي من األقطار 
األخرى وبالتالي بات من الضروري 
أن تكون أجه����زة األمن في دولنا 
على قدر كبير من احليطة واحلذر 
لردع أمثال هؤالء اخلارجني على 

القانون«.
وأدان وزير الداخلية ما تعرضت 

الذين يعيشون  العراقي  الشعب 
أوضاعا مؤمل����ة تعلمونها جميعا 
وتدركون ما قد يقود استمرارها 
من مخاطر ال تقتصر على العراق 
وح����ده بل س����تطول املنطقة في 
الدوليني  عمومها واألمن والسلم 
بحكم أهمية وحساسية هذه املنطقة 

من العالم«.
من جهت����ه أكد وزير الداخلية 
العادلي استعداد  املصري حبيب 
الش����رطة  مص����ر لتدريب قوات 
ان »البلدين في  العراقية وق����ال 
س����بيلهما الى توقيع بروتوكول 
تدريب����ي ب����ني وزارت����ي داخلية 

الدولتني«.
كم����ا أكد العادل����ي دعم مصر 
لدول����ة العراق ف����ي مواجهة أي 
الفتنة واالنقسام  محاولة إلثارة 
أو دفع الع����راق الى دائرة مفرغة 
من عدم التوافق وافتقاد مقومات 

االستقرار.
من جهت����ه قال وزير الداخلية 
اإليران����ي مصطف����ى محمد جنار 
ان »الظروف احلساسة واملعقدة 
التي متر بها املنطقة وتطوراتها 
التشاور  املتسارعة جتعل أهمية 
الدائم ب����ني دول املنطقة ضرورة 

ملحة أكثر من ذي قبل«.
وأكد أن العراق رغم معتقداته 
وأطيافه املتنوعة قادر على أن يكون 
بلدا مستقرا ورائدا في املنطقة وأن 
يلعب دوره االيجابي والبناء في 
خضم هذه التطورات بأحسن وجه 
ممكن. بدوره أكد سفيرنا لدى مملكة 
البحرين الشيخ عزام الصباح امس 
ان االجتماع السابع لوزراء داخلية 
دول جوار العراق والذي عقد في 
املنامة امس األول قد حقق أهدافه 
وأرسى املزيد من الدعم واملساندة 

للعراق.
املميز لهذا  وأش����اد بالتنظيم 
املؤمتر وقال ان »البحرين جنحت 
وبشكل تام في اإلعداد والتحضير 

لهذا االجتماع املهم«.
وشدد على أهمية ما خرج به 
االجتماع من توصيات تدعم األمن 
واالستقرار في العراق، متمنيا أن 
تساهم هذه التوصيات في ترسيخ 
املزيد من األمن واالس����تقرار في 

العراق.
وقال ان »استقرار وأمن العراق 
يساهم بش����كل كبير في استقرار 
املنطقة بش����كل عام« مؤكدا انه ال 
استقرار لدول جوار العراق دون 

استقرار العراق.
ونوه الشيخ عزام باللقاء الذي 
جمع رئيس وزراء البحرين األمير 
خليفة بن سلمان آل خليفة مع وزير 
الركن م.الشيخ  الفريق  الداخلية 
جابر اخلالد على هامش االجتماع 
والذي حضره السفير ايضا، مشيرا 
الى تأكيد رئيس وزراء البحرين 
على أن تعاون البحرين والكويت 
حتكمه عزمية قيادتني ال تتراخى 
الكويتي  البحريني  وان للتعاون 
طابعه اخل����اص اذ حتكمه احملبة 
واألخوة من أجل متابعة وتطوير 

هذا التعاون.

ل����ه مملك����ة البحرين الش����قيقة 
م����ن أعمال ارهابي����ة، مؤكدا دعم 
الكوي����ت الكامل في كل ما تتخذه 
البحرين من اجراءات حلفظ أمنها 

واستقرارها.
كما أدان جميع أشكال اإلرهاب 
خاصة التي حتاول ارتداء الثوب 

اإلسالمي واإلسالم منها براء.
من جهته ق����ال وزير داخلية 
البحرين الشيخ راشد بن عبداهلل 
آل خليفة ان »فكرة التنسيق األمني 
بني الع����راق ودول اجلوار جاءت 
من خالل القناعة الراس����خة بأن 
أمن العراق مرتب����ط بأمن الدول 
املجاورة األمر الذي يجب أن ينظر 
اليه في إطار اقليمي شمولي نظرا 
للتداخل اجلغرافي والسكاني بني 
دول املنطق����ة«. وأك����د أن واجب 
الدول املج����اورة للعراق حتقيق 

األمن واالستقرار في دولها وفرض 
سيطرتها على كل ما من شأنه أن 

يؤثر في أمن العراق.
وأك����د ان ما قامت به البحرين 
من شأنه حتقيق األمن واالستقرار 
على أراضيها واملساهمة بشكل فاعل 
في احلفاظ عل����ى األمن اإلقليمي 

لدول املنطقة.
من جهت����ه أكد وزير الداخلية 
العراقي جواد البوالني أن اإلرهاب 
الذي يواجه العراق اليوم هو ظاهرة 
تس����تهدف جميع دول العالم بال 
استثناء وهو يقوم بتنفيذ أعمال 
إرهابية في بلدان ذات أجهزة أمنية 
رصينة وذات وضع أمني مستقر 
مشددا على ان على جميع الدول 
تعزيز التعاون والتنسيق املشترك 
ملواجهته مبا يعزز األمن واالستقرار 

العاملي واإلقليمي واحمللي.

من جهته أك����د النائب الثاني 
ال����وزراء ووزير  لرئيس مجلس 
الداخلي����ة ف����ي اململك����ة العربية 
الس����عودية األمي����ر ناي����ف بن 
عبدالعزيز، أن وقوف دول اجلوار 
ال����ى جانب الش����عب العراقي في 
مشكلته ومساعدته على استعادة 
عافيته واس����تقراره واجب ديني 

وأخالقي وقانوني.
وقال »علينا جميعا أن نتذكر 
قدس����ية حقوق اجلار في اإلسالم 
وما توجبه الشرعية الدولية من 
عدم التدخل في شؤون الدول أو 
املساس بس����يادتها بأي حال من 

األحوال«.
وأض����اف »انن����ا معنيون بأن 
نعمل بجدي����ة ومصداقية لنحمل 
الدينية واألخالقية  مسؤولياتنا 
أبناء  والقانونية جت����اه اخواننا 

عاد إلى البالد بعد مشاركته في اجتماع وزراء داخلية دول جوار العراق

جامعة التكنولوجيا والعلوم المنغولية 
تمنح وزير الديوان الدكتوراه الفخرية

اوالن باتر )منغولي���ا( � كونا: منحت جامعة 
التكنولوجيا والعلوم املنغولية درجة الدكتوراه 
الفخرية لوزير شؤون الديوان األميري الشيخ ناصر 
صباح األحمد خالل حفل تكرميي اقيم صباح أمس 
في مقر اجلامعة تقديرا للدور الذي ساهم فيه من 

اجل تطوير العالقات بني الكويت ومنغوليا.
وذكرت سفارتنا لدى منغوليا في بيان لها ان 
وزير ش���ؤون الديوان األميري تطرق في كلمته 
باملناسبة الى العالقات الثنائية قائال ان »هذا العام 
حتتف���ل الكويت ومنغوليا مبرور 35 س���نة على 
اقامة العالقات الديبلوماس���ية بني البلدين ونتج 
عن هذه العالقات زيارات رسمية عالية املستوى 

بني البلدين«.
وأشار الشيخ ناصر صباح األحمد في هذا السياق 
الى زيارة املغفور له األمير الراحل الش���يخ جابر 
األحمد آنذاك في عام 1995 وتبع هذه الزيارة زيارات 
رس���مية وخاصة لصاحب الس���مو األمير الشيخ 
صباح االحمد ملنغوليا خالل أعوام 2007 و2008 
و2010 حيث »ساهمت في تقوية العالقات الثنائية 
على جميع املستويات واألصعدة ونتج عنها فتح 

بعثات مقيمة في البلدين«.
وأش���اد في ختام كلمته بجامعة التكنولوجيا 
والعلوم املنغولية والدور الذي تقوم به من اجل 
»تنمية العنصر البشري املنغولي والذي نتج عنه 
تخريج كوكبة من اخلريجني وعلماء املستقبل«، 
معربا عن شكره وتقديره للمسؤولني في اجلامعة 

على منحه درجة الدكتوراه الفخرية.
من جهته أش���اد رئيس جامع���ة التكنولوجيا 
والعلوم املنغولية د.دامني سورين في كلمته »بدور 
وزير شؤون الديوان األميري الشيخ ناصر صباح 
األحمد الدافع للعالقات الثنائية«، مشيرا الى تبرع 
الكوي���ت لبناء مركز كويت���ي � منغولي لألبحاث 

البيئية في العاصمة املنغولية اوالن باتر.
وتأتي هذه الزيارة للشيخ ناصر صباح األحمد 
الى منغوليا لتقدمي الشكر للمسؤولني املنغوليني على 
حسن الضيافة التي حظي بها صاحب السمو األمير 
خالل زيارته للبالد من 10 الى 15 من الشهر اجلاري 
حيث التقى وزير شؤون الديوان األميري خاللها مع 
رئيس مكتب الرئيس املنغولي باتولغا ومستشار 

الرئيس للشؤون اخلارجية بورفسون.

ناصر صباح األحمد أشاد بدور الجامعة في تنمية العنصر البشري
الشيخ ناصر صباح األحمد يتسلم شهادة الدكتوراه الفخرية من رئيس جامعة التكنولوجيا والعلوم املنغولية

الشيخ جابر اخلالد ورئيس وزراء البحرين األمير خليفة بن سلمان آل خليفة والسفير عزام الصباح خالل لقائهم على هامش االجتماع

د.ناجي املطيري مترئسا وفد معهد األبحاث

المطيري: االتفاق مع وكالة الطاقة الذرية
 لتنفيذ 3 ورش عمل حول األمن النووي

ڤيين���ا � كونا: أجرى وفد بارز 
من معهد الكويت لألبحاث العلمية 
برئاس���ة مدير عام املعهد د.ناجي 
املطيري سلسلة من االجتماعات 
مع عدد من املسؤولني واخلبراء في 

الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقد عقدت ه���ذه االجتماعات 
على هامش اعمال الدورة العادية 
الع���ام للوكالة  ال���� 54 للمؤمتر 
املعقود في ڤيينا حاليا بهدف بحث 
تعزيز التعاون الثنائي بني الوكالة 
والكويت. وقال د.املطيري في حديث 
ل� »كونا« امس ان االجتماع االول 
عقد مع خبراء الطاقة في مجال األمن 
النووي ملناقش���ة الطرق العلمية 
والتكنولوجيا املتطورة لتسخير 
ذلك من أجل احلفاظ على أمان وأمن 
املصادر اإلشعاعية من خالل تبني 
األنظمة وتنفيذ التعليمات التي من 
ش���أنها إحكام السيطرة والرقابة 
املواد  انتشار وتداول  على حركة 
اإلشعاعية والنووية. وأشار املطيري 
الى أنه مت االتفاق مع ادارة األمن 
الوكالة ليقوم املعهد  النووي في 
باإلشراف واإلعداد والتنسيق مع 
مؤسسات الدولة ذات العالقة لتنفيذ 
ثالث ورش عمل تتعلق بالتقنيات 
والنظم اخلاصة باألمن النووي الفتا 
الى أن أول ورشة عمل ستقام في 
يناير 2011 بينما يتم تنفيذ اآلخريني 

التقني للوكالة من 2009 حتى 2013 
والتي تأتي ايضا متماشية مع خطة 
التنمية للدولة. كما شارك وفد املعهد 
الكويتي في اجتماع مجلس ممثلي 
االحتاد اإلقليمي للدول العربية في 
آسيا للبحث والتطوير والتدريب 
في مجال العل���وم والتكنولوجيا 
النوويني )عراسيا( واملبرم حتت 
مظلة الوكالة حيث مت استعراض 
الس���نوي ملش���اريع  البرنام���ج 
وأنشطة املجلس خالل عام 2010 
ال���ذي أحرز مع  ومدى االجن���از 
األخذ مبالحظات الدول واملشرفني 
الفنيني م���ن خبراء الوكالة. كذلك 
مت استعراض برنامج 2013/2012 
اخلاص باملشاريع اإلقليمية املقدمة 
الدول األعضاء. وعن عالقات  من 
التعاون بني معهد الكويت لألبحاث 
العلمي���ة ومنظمة حظر التجارب 
النووية أوضح املطيري ان الوفد 
عقد به���ذا اخلص���وص اجتماعا 
مع املس���ؤولني في منظمة احلظر 
الش���امل للتجارب النووية جرى 
خالله استعراض سير العمل في 
محطة قياس النويدات املشعة التي 
يشرف عليها املعهد، مشيرا الى أن 
هذه احملطة تعتب���ر الوحيدة في 
الشرق األوسط وهي احملطة رقم 
40 ضمن محطات املنظمة الثمانني 

املوزعة حول العالم.

في بداية يونيو من العام نفسه. 
وحول برنامج التعاون التقني بني 
الوكالة والكويت أوضح املطيري انه 
أجرى بهذا اخلصوص اجتماعا مع 
اخلبراء املعنيني في الوكالة ملتابعة 
سير املشاريع القائمة في البرنامج 
للدورة احلالية 2099-2011 مشيرا 
الى انه مت االتفاق على آلية تنفيذ 
لتفعيل هذه املش���اريع، مؤكدا ان 
هذه املشاريع تغطي االستخدامات 
النووية في  الس���لمية للتقنيات 

مجال البيئة والصحة والصناعة 
ومصادر املياه. وفي هذا اخلصوص 
قال املطيري ان املدير العام للوكالة 
الدولية للطاقة الذرية يوكيا امانو 
أثنى خالل اللقاء مع وفد كبير من 
الكويت ضم معهد الكويت لألبحاث 
العلمية، باجلهود التي يبذلها املعهد 
في تنفيذ وتعزيز االستخدام اآلمن 
لهذه التقنيات في مختلف املجاالت 
بالدول���ة عالوة على اجلهود التي 
يبذلها املعهد في املتابعة والتنسيق 

وتنفي���ذ برامج التع���اون التقني 
كنقطة اتصال وطنية مع الوكالة. 
ولفت الى انه مت استعراض مشاريع 
برنامج التع���اون التقني للدورة 
املقبل���ة للوكالة خالل 2013-2011 
حيث ق���ام املعهد بتقدمي 9 مناذج 
ملشاريع وطنية في مجال الطاقة 
النووية السلمية والصحة والبيئة 
والصناعة واملياه عكس من خاللها 
املتطلبات والتوجه���ات التفاقية 
اإلط���ار العام لبرنام���ج التعاون 


