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 د. بدر الشريعان وم.احمد النصار خالل االجتماع 

 أحمد أوزونكو متحدثا م.جسار اجلسار متحدثا

 المبارك رعى افتتاح المؤتمر الثامن للجان الوطنية لدول آسيا في منظمة حظر األسلحة الكيميائية

 الجسار: الكويت نفذت التزاماتها الخاصة باتفاقية حظر األسلحة الكيميائية 

 عبدالهادي العجمي
  حتت رعاية وحضور النائب 
االول لرئيس مجلس الوزراء 
الشـــيخ جابر  الدفاع  ووزير 
املبـــارك، مت افتتـــاح املؤمتر 
الوطنية لدول  الثامن للجان 
آسيا في منظمة حظر االسلحة 
الكيميائية والذي تنظمه وزارة 

الدفاع.
  وأكد وكيـــل وزارة الدفاع 
الوطنية  اللجنـــة  ورئيـــس 
الكويتيـــة جســـار اجلســـار 
ان اتفاقيـــة حظر االســـلحة 
الكيميائية تعتبر أول معاهدة 
متعــــددة االطراف تقضـــي 
بإزالــــة فئة كاملــــة من اسلحة 
الدمار الشامــــل وينص فيها 
علـــى التحقــــــق الدولي من 
تدميـــر هــــذه االســـلحــــة 
ممـــا يكسبهــــا طابعــــا فريدا 
الدول  ومميــــزا ميلـــي على 
االطراف واملنظمــة مجتمعني 
ومنفرديـــن القيــــــام باملهام 
املقررة في االتفاقيــــة، وذلك 
من خالل تنفيذ موادهـــا، خاصة 
تلك املتعلقة بتدمير االسلحــة 
الكيميائيــــــة وضمـــان عدم 

انتشارهــا.
  وأكد اجلســـار ان الكويت 
حتـــرص كل احلـــرص على 

تنفيذ االلتزامات املطلوبة منها 
بالتعـــاون مع الدول االطراف 
العامة  مبا يحقق املصلحـــة 
ويساند منظمة حظر االسلحة 
الكيميائية فـــي دعم قراراتها 
إليجـــاد عالم آمن ومســـتقر 
وخال من أي نوع من اسلحة 
الدمار الشـــامل مما يسهم في 
احليلولة دون وصول االسلحة 
أيدي االرهاب  الى  الكيميائية 
واالرهابيني حتقيقا لقرارات 
الدولية ذات الصلة  الشرعية 
مبا فيهـــا قرار مجلس األمن 

رقم ١٥٤٠.
  وأشار اجلســـار الى تقدم 
ملحوظ في سبيل التوصل الى 
عاملية اتفاقية حظر االسلحة 
انعقاد  الكيميائية، وذلك منذ 
املؤمتر االستعراضي االول لدول 

االطراف عام ٢٠٠٣.
  ولفت اجلسار الى ان الكويت 
ممثلة في اللجنة الوطنية ترى 
ان حتقيق العاملية لهذه االتفاقية 
ال يكون باالنضمام اليها فقط 
امنا بالعمـــل اجلاد والدؤوب 
للوصول الى حتقيق االهداف 
الســـامية التي تضمنتها هذه 
االتفاقية وهي تطهير عاملنا من 
كل االسلحة الكيميائية وضمان 
عـــدم وصول هذه االســـلحة 

  ولفـــت اجلســـار الـــى ان 
املشـــاركني سيناقشـــون في 
التطــورات  هذا املؤمتـــر كل 
احلاصلة على تفعيل وإنفاذ 
اتفاقيـــة حظـــر االســـلحة 

الكيميائيـــة.
  بـــدوره أعرب مديـــر عام 
منظمة حظر األسلحة الكيماوية 
أحمد أوزونكو عن ســـروره 
البالغ بالتواجـــد في  مدينة 
الكويت مبناسبة انعقاد املؤمتر 
الوطنية لدول  الثامن للجان 
آسيا في منظمة حظر األسلحة 

الكيماوية.
  ووجه أحمد أوزونكو تقديره 
الكويت  العميـــق حلكومـــة 
الستضافتها هذا احلدث، وثمن 
كرم الضيافة واجلهود املبذولة 
الستقبال وفد املنظمة وجعل 
فترة إقامتهم مبهجة ومفيدة في 
نفس الوقت من حيث التعرف 
على ثقافـــة وتقاليد الكويت 

الغنية.
  وأكـــد أحمـــد أوزونكو أن 
الوطنيـــة تلعب  الســـلطات 
دورا حاسما في تنسيق عمل 
مختلف اجلهات املعنية على 
املستوى الوطني لذا فهم بحاجة 
إلى وجود فهم جيد ملتطلبات 
املعاهــــــدة واحملافظــة على 

اتصال منتظم مـــع الوكاالت 
الوطنية ذات  والكيانـــــــات 
الصلـــة بإعــــــالن املعاهدة 
والتفتيش على األســـلحـــة 

الكيماويــة. 
  وذكر أنه مت احـــراز تقدم 
في تدمير االسلحة الكيماوية 
اليابـــان على  التـــي خلفتها 
االراضـــي الصينيـــة، وبدأت 
عمليـــات التدمير الفعلية في 

١٢ اكتوبر.
  واضافة الى نزع الســـالح 
يشكل عدم االنتشـــار جانبا 

رئيسيا في املعاهدة .
  وقـــد نضجـــت عمليـــات 
التفتيـــش نتيجـــة اخلبـــرة 
املكتســـبة من اجراء اكثر من 
٢٢٠٠ تفتيـــش منـــذ دخول 

املعاهدة حيز التطبيق.
  وهنالك حاجـــة ايضا الى 
تطبيق فعال للمعاهدة اضافة 
الى التطبيـــق الناجح لنظام 

التحقق.
  وأشار إلى أنه خالل االعوام 
الســـبعة التـــي انقضت على 
املصادقـــة على خطـــة العمل 
بشأن التطبيق الوطني مت احراز 
تقدم كبير ووضعت ٨٧ دولة 
التشريعات املطلوبة لتطبيق 

املعاهدة. 

واملواد الى أطراف قد تستغلها 
في عمليات ارهابية تهدد األمن 

والسلم الدوليني.
  وقال اجلســـار: باشـــرت 
الكويت مـــن اللحظات االولى 
الرتباطهـــا باتفاقيـــة حظر 
االسلحة الكيميائية بتنفيذها 
والوفـــاء بالتزاماتهـــا كدولة 

طـــرف، حيث قامت بإنشـــاء 
وتطويـــر الســـلطة الوطنية 
ملتابعـــة وتأمـــني االتصاالت 
مـــع املنظمة وفقـــا للفقرة ٤ 
من املادة ٧ من االتفاقية. كما 
قامت بإبالغ املنظمة بالتصريح 
الديبلوماسي للطائرات غير 

محدد املواعيد.

  كمـــا بالفقرة ٢٢ من اجلزء 
املتعلق  املرفـــق  الثاني مـــن 
بالتحقق، وكذا نقاط الدخول 
باالضافة الى منح تأشـــيرات 
متعـــددة للمفتشـــني ســـواء 
للدخول أو اخلروج أو العبور 
وفقا للفقرة ١٠ من اجلزء الثاني 
من املرفق املتعلق بالتحقق كما 

مت منح الترددات املطلوبة لفرق 
التفتيش. وأضاف اجلسار ان 
اللجنة الوطنية تتابع بحرص 
واهتمام مشروع القانون اخلاص 
بشأن اإلنفاذ اجلزائي التفاقية 
حظر االسلحة الكيميائية والذي 
أحيل الى مجلس األمة أواخـــر 

عـــام ٢٠٠٦. 

 النائب األول بحث مع مستشار 
  رئيس وزراء إيطاليا القضايا المشتركة 

  استقبل النائب األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير 
الدفــــاع الشـــيخ جابر املبارك مستشـــار رئيس وزراء 
جمهورية ايطاليـــــــا انطونيــــــو كابوانــــو والوفــــد 

املرافـــق لــه.
  ومت أثناء اللقـــاء تناول األحاديث الودية ومناقشـــة 
املوضوعات ذات االهتمام املشترك وبحث أوجه التعاون 
في شتى املجاالت وســـبل تطوير وتعزيز العالقات بني 
الكويت وايطاليا إضافة الى مناقشة آخر املستجدات على 

الساحتني اإلقليمية والدولية.
  كما استقبل الشيخ جابر املبارك مدير عام منظمة حظر 
األسلحة الكيماوية احمد اوزونكو والوفد املرافق له وذلك 

مبناسبة انعقاد املؤمتر الثامن للجان الوطنية لدول آسيا 
في منظمة حظر األســـلحة الكيماوية الذي اســـتضافته 
الكويت وعقد حتـــت رعاية النائب األول لرئيس مجلس 

الوزراء ووزير الدفاع.
  ومت أثناء اللقاء تبادل األحاديث الودية حول دور املنظمة 
ونشاطاتها احلثيثة ملنع انتشار األسلحة الكيماوية في 
آسيا ملا لها من خطورة على هذه الدول ومنع وقوعها في 

أيدي املنظمات اإلرهابية.
  حضر اللقاء وكيل وزارة الدفاع جسار اجلسار ووكيل 
الوزارة املساعد للشؤون القانونية د.محمد عبدالرحمن 

بوزبر. 

 الشريعان بحث مع رئيس غرفة التجارة األلماني التعاون في مجالي الكهرباء والماء 

 إغالق باب العطاءات أمام المتنافسين على إنشاء
  «الزور الشمالية» لتوليد الكهرباء بعد عطلة العيد 

 الوقيان يصدر الطبعة الرابعة
  من «الثقافة في الكويت .. بواكير اتجاهات ريادات»

  
  أصدر د.خليفة الوقيان مؤخرا الطبعة الرابعة من كتابه «الثقافة 
في الكويت.. بواكيـــر اجتاهات ريادات» الذي نال في طبعته األولى 
جائزة معرض الكتاب املقدمة من مؤسســـة الكويت للتقدم العلمي 
ألحســـن كتاب مؤلف عن الكويت. ويعـــد الكتاب الذي جاء في ٥٠٦ 
صفحات توثيقا مركزا للتاريخ السياسي والثقافي واالجتماعي في 
الكويت ويتناول في فصله االول طبيعة الســـكان واملوقع والنظام 
السياســـي بينما يضم فصله الثاني رصدا للجهود املبكرة في نسخ 
املخطوطات منذ العام ١٦٨٢ اضافة الى تأليف الكتب. ويتناول الكتاب 
تاريخ اصدار الصحف منذ العام ١٩٢٨ حتى مشارف االستقالل فضال 
عن التعريف باملؤسسات الثقافية االهلية التي بدأ ظهورها منذ العام 
١٩١٣ فيما يضم الفصل الثالث تعريفا بالتيارات الفكرية في الكويت 
وهي االصالحي والدميوقراطي والقومي واحملافظ. كما يرصد مظاهر 
الصراع بني التيارين االصالحي واحملافظ منذ نهاية القرن الـ ١٩ ومطلع 
القرن الـ ٢٠ بينما يعرف الفصل الرابع بالريادات االبداعية في مجاالت 

الشعر والقصة القصيرة والرواية واملسرح واملوسيقى والغناء.
  وينتهي الكتاب مبلحق يضم مجموعة من الوثائق أهمها الوثيقة 
التي وجهها ٢٤ من وجهاء الكويت الى الشـــيخ احمد اجلابر األحمد 
عام ١٩٢١ بشأن طلب اقامة مجلس الشورى، وقد بقيت هذه الوثيقة 
مغيبة قرابة ٩٠ عاما وهي مغايرة للوثيقة التي نشرها سيف مرزوق 

الشمالن عام ١٩٥٩ ووقعها ثمانية من وجهاء الكويت.
  والكتاب مبجمله يشكل وثيقة تاريخية سياسية اجتماعية ثقافية 

تعرف باملجتمع الكويتي وطبيعة تكونه ومنوه. 

 دارين العلي
  استقبل وزير الكهرباء واملاء د.بدر الشريعان 
مبكتبه امس رئيس غرفة التجارة والصناعة االملاني 

والوفد املرافق له والسفير األملاني لدى الكويت.
  وقد مت خالل اللقاء مناقشة العديد من املوضوعات 
املتعلقة مبجالـــي الكهرباء واملاء والتباحث حول 
التطورات التي يشـــهدها العالم في مجال الطاقة 
باالضافة الى عدد من القضايا ذات االهتمام املشترك 
بني البلدين الصديقني. وقد حضر اللقاء وكيل الوزارة 

م.احمد اجلسار وعدد من الوكالء املساعدين.
  الى ذلـــك يغلق بعد عطلة عيـــد الضحى باب 
العطاءات امام الشركات املتنافسة على تنفيذ محطة 
الزور الشـــمالية لتوليد الطاقة الكهربائية املزمع 

انشاؤها بنظام الشركات املساهمة.
  وقال الوكيل املساعد لقطاع التخطيط والتدريب 
في وزارة الكهرباء واملاء د.مشـــعان العتيبي انه 

سيتم اغالق باب العطاءات امام الشركات املتنافسة 
على مناقصة مشروع محطة الزور الشمالية لتوليد 
القوى الكهربائية وتقطير املياه التي ستنشأ وفق 
قانون الشركات املساهمة عقب عطلة عيد االضحى 

مباشرة.
  ولفت العتيبي الى ان املشروع املصمم النتاج 
٤ آالف ميغاواط من الكهربـــاء و٢٠٠ ألف غالون 
امبراطوري من املياه ســـيقوم بتمويل ذاته دون 
احلاجـــة الى اي دعم، فاملســـتثمر الذي ســـيفوز 
باملناقصة سيتكفل بانشاء املشروع كامال، موضحا 
ان املشروع سيتم تنفيذه من قبل شركة مساهمة 
متلك ٤٠٪ من اسهم الشركة املنفذة والباقي سيتم 

طرحه على صورة اكتتاب عام.
  واضاف العتيبي: من املقرر ان يتم بيع الطاقة 
املولدة واملياه املنتجة من املشروع لوزارة الكهرباء 

واملاء مبوجب اتفاقية مدتها ٣٠ سنة. 

 (سعد هنداوي)  الشيخ جابر املبارك وم. جسار اجلسار يتوسطان املشاركني في املؤمتر


