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وزير اخلارجية: متمسكون بإقامة منطقة خالية من األسلحة النووية في الشرق األوسط

دار اآلثار: برنامج حافل باألنشطة والفعاليات للموسم الثقافي الـ ٢٤

كونا: شــارك وزير اخلارجية الشيخ د. أحمد 
ناصر احملمد في الدورة الـ٦٦ للمؤمتر العام للوكالة 
الدوليــة للطاقة الذرية والتي تعقد أعمالها خالل 
الفترة من ٢٦ حتى ٣٠ ســبتمبر ٢٠٢٢ بدعوة من 
مديــر عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل 
غروســي. وألقى وزير اخلارجية الشيخ د. أحمد 
ناصر احملمد كلمة الكويت بهذه املناسبة فيما يلي 
نصها: رؤســاء وفود الــدول األعضاء في الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية السفير اليساندرو كورتيزي 
رئيس الدورة السادســة والستني للمؤمتر العام 
للوكالة الدولية للطاقة الذرية. رفاييل غروســي 

مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية،
أود في البداية أن أتقدم للســفير اليســاندرو 
كورتيــزي ولبلده الصديق بخالص التهنئة على 
تزكيتكم رئيسا للدورة السادسة والستني للمؤمتر 
العام للوكالــة الدولية للطاقــة الذرية، مؤكدين 
على دعمنا الكامل لكم إلجناح أعمال هذا املؤمتر.
كمــا أود أن أغتنم هذه الفرصة ألجدد الشــكر 
للدول األعضاء الختيارها الكويت رئيسا للمؤمتر 
في دورته اخلامسة والستني وال يفوتني في هذا 
املقام أن أعرب عن وافر التقدير ملدير عام الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية السيد رافاييل غروسي وكافة 
العاملني بالوكالة ملا يقومون به من جهود واضحة 

تساهم في حتقيق اهداف هذه املنظمة الدولية.
الســيد الرئيس،، تؤمن الكويت بأهمية الدور 
الذي تضطلع به الوكالــة الدولية للطاقة الذرية 
في مختلف املجاالت، ومن أهمها نقل املعرفة وبناء 
القدرات لتعظيم االستفادة من التطبيقات النووية 
وتعزيز منظومات األمن واألمان النووي في الدول 
األعضاء باإلضافة الى دورها احملوري في تطبيق 
الضمانات مبوجب معاهدة عدم انتشار األسلحة 

النووية.
وأود أن أؤكد هنا حرص الكويت املستمر على 
التعاون مع اإلدارات املختلفة في الوكالة من أجل 
متكينها من استخدام الطاقة النووية وبناء قدراتها 
ومؤسســاتها الوطنيــة لتنفيذ مشــاريع حيوية 
للتنمية االجتماعيــة واالقتصادية وعلى تعزيز 
التنسيق والعمل مع كافة الدول األطراف في سبيل 
حتقيق مفهوم «الذرة من أجل السالم والتنمية».

ويسعدني في هذا السياق أن أشير الى مساهمة 
الكويت مطلع هذا العام مببلغ ٢٠٠ ألف دوالر في 
املرحلــة األخيرة من برنامــج حتديث مختبرات 
٢) لتبلغ  Renewal) الوكالــة في سايبرســدورف
قيمة مساهمة الكويت في مختلف مراحل حتديث 

املختبــرات مليونا و٧٠٠ ألــف دوالر أميركي منذ 
انطالقه في عام ٢٠١٥.

السيد الرئيس،، 
لقد اطلع وفد بالدي على تقرير الوكالة السنوي 
للعــام ٢٠٢١ والذي تطرق من بني جملة مواضيع 
الى اوجه التعاون املختلفــة القائمة بني الكويت 
والوكالة. وأود ان أعرب عن ارتياحنا من مستوى 
التعــاون القائم فــي املشــاريع املتخصصة التي 
تغطي مجــاالت عديدة منهــا التطبيقات التقنية 
النووية في صناعة النفط وإنتاج احملاصيل املعدلة 
وراثيا ودراســة امليــاه العذبة فــي طبقات املياه 
اجلوفية وعالج األمراض الســرطانية، باإلضافة 
الى بحث جدوى اســتخدام املفاعــالت الصغيرة 
إلنتاج الطاقة الكهربائية. وقد استضافت الكويت 
عددا من الفعاليات الوطنية واإلقليمية بالتعاون 
مع الوكالة خالل العام املاضي، كما تستضيف في 
هذا العام عددا من النشاطات اإلقليمية في مجاالت 

الطاقة والزراعة واملياه والتربة والغذاء.
كما تشــارك اجلهات املعنية في الكويت بعدة 
مشاريع مهمة منها مشروع العمل املتكامل ملكافحة 
األمراض حيوانية املصدر (زودياك) وكذلك مشروع 
التقنيات النووية للسيطرة على التلوث البالستيكي 

وتتطلع الكويت الستضافة أول دورة تدريبية لهذا 
املشروع مطلع العام املقبل ٢٠٢٣ للدول األعضاء 
في منطقة آسيا واحمليط الهادئ ليتم تدريبها على 
تقنيات أخذ العينات باســتخدام سفينة األبحاث 
الكويتية احلديثة «املستكشف» وهي سفينة مجهزة 

بأحدث املختبرات البحثية.
السيد الرئيس،، 

فيما يتعلق مبجال األمن النووي، يرتكز تعاوننا 
الثنائــي مع الوكالة الدوليــة للطاقة الذرية على 
أســاس اخلطة الوطنيــة املتكاملة لألمن النووي 
والتــي أثبتت خالل الســنوات املاضية فاعليتها 
ودورهــا املهم في توجيه اجلهــود الوطنية نحو 
حتقيق بنية أساسية قوية ومستدامة لألمن النووي 
وفــي هذا اإلطار تتطلــع الكويت الى العام املقبل 
الستضافة بعثة من خبراء الوكالة لتنفيذ اخلدمة 

االستشارية الدولية للحماية املادية.
اما فيمــا يتعلق باألمان النــووي، فقد قدمت 
الكويت تقريرها الوطني الجتماع االســتعراض 
الثامن والتاســع لألطراف املتعاقدة على اتفاقية 

األمان النووي مطلع شهر أغسطس املاضي.
وأود في هذا الســياق أن أشــيد باجلهود التي 
تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومديرها 

العام في ضمان ســالمة وأمان املنشــآت النووية 
كافة مبا في ذلك تلك املنشآت املوجودة في مناطق 
النزاع ونشــدد على أهميــة تعاون كافة األطراف 
املعنية لتجنب وقوع كارثة نووية وحماية العالم 

من تداعيتها املدمرة.
السيد الرئيس،، 

تؤكد الكويت على الــدور احملوري واملركزي 
للوكالة الدوليــة للطاقة الذرية في تطبيق نظام 
الضمانات الشاملة، ومن هذا املنطلق جندد دعوتنا 
للجمهورية اإلسالمية اإليرانية للتعاون التام مع 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتوضيح وتسوية 

املسائل التي لم تزل عالقة منذ أمد.
وإذ جتدد تأكيدها على حق جميع الدول بإنتاج 
وتطوير واســتخدام الطاقــة النووية لألغراض 
السلمية في إطار ما نصت عليه معاهدة عدم انتشار 
األسلحة النووية، إال أنها حتذر من أن خطر انتشار 
األســلحة النووية وباقي أســلحة الدمار الشامل 
يشكل حتديا للسلم واألمن الدوليني واللذين باتا 
على احملك في ظل التحديات والتوترات واألحداث 

واملمارسات التي يشهدها عاملنا اليوم.
ومــن هــذا املنطلق، ندعــو جمهوريــة كوريا 
الشــعبية الدميوقراطية إلى االلتزام باملعاهدات 

الدولية وقرارات مجلس األمن ذات الصلة، كما ندعو 
اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية إلى االلتزام الكامل 
بخطة العمل الشاملة واملشتركة الصادرة مبوجب 
قرار مجلس األمن ٢٢٣١ ونتطلع إلى مصادقتها على 
البروتوكول اإلضافي وتنفيذه ليتســنى للوكالة 
أن تكون في وضع ميكنها من تقدمي تأكيدات ذات 
مصداقية بشأن عدم وجود مواد وأنشطة نووية 
غير معلنة في إيران ويضمن استمرار وضعيتها 

كدولة غير حائزة السالح النووي.
وإذ تؤكد الكويت على متسكها بإقامة منطقة 
خالية من األســلحة النووية وغيرها من أسلحة 
الدمار الشامل األخرى في منطقة الشرق األوسط 
وفقا لقرار مؤمتر مراجعة معاهدة عدم االنتشار 
لعــام ١٩٩٥ ونتائج مؤمتري املراجعة في العامني 
٢٠٠٠ و٢٠١٠ وتشدد على أهمية انضمام إسرائيل 
كطرف غير حائز األســلحة النووية ملعاهدة عدم 
انتشار األسلحة النووية وإخضاع كافة منشآتها 
النووية لنظام الضمانات الشاملة التابع للوكالة 

الدولية للطاقة الذرية.
إننا في الوقت الذي نعرب فيه عن أســفنا من 
عدم متكن مؤمتري املراجعة األخيرين في األعوام 
٢٠١٥ و٢٠٢٢ مــن التوافق على مخرجات ختامية 
نشير الى اجلهود التي تقوم بها الدول العربية نحو 
إنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية وغيرها 
من أسلحة الدمار الشامل في الشرق األوسط والتي 
توجت باعتماد اجلمعية العامة لألمم املتحدة املقرر 
رقم ٧٣/٥٤٦ بعقد مؤمتر إلنشاء املنطقة اخلالية 
من األســلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار 
الشامل في الشرق األوسط ليكون مسارا موازيا 
وليس بديال لنتائج مؤمتر املراجعة في العام ٢٠١٠

وتؤكــد الكويت بصفتها رئيس الــدورة احلالية 
للمؤمتر حرصها التام على العمل مع الدول املعنية 
لتحقيق غايات املؤمتر وبلوغ أهدافه كما نتطلع 
النعقاد أعمال الدورة الثالثة برئاســة جمهورية 
لبنان الشــقيقة في نوفمبر املقبل للبناء على ما 

مت حتقيقه في الدورتني السابقتني.
ختامًا السيد الرئيس،، 

تؤكد الكويت استمرار دعمها للدور الريادي الذي 
تقوم به الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومساهماتها 
الفعالــة في بناء القدرات للمســاهمة في حتقيق 
التنمية املستدامة وملواجهة األزمات االقتصادية 
والغذائية ودورها في تعزيز منظومات األمن واألمان 
النــووي في الدول األعضــاء وتطبيق الضمانات 
متطلعني إلى العمل معكم إلجناح أعمال هذا املؤمتر.

عبداهللا الراكان

افتتحت دار اآلثار اإلسالمية 
موسمها الثقافي الـ ٢٧، تزامنا 
مع ذكرى تأسيسها الـ ٤٠ في 
احتفالية أقيمت مســاء أمس 
اليرمــوك  األول فــي مركــز 
الثقافي، برعاية املشرفة العامة 
على الدار الشيخة حصة صباح 
السالم الصباح وحضور عدد 
من الديبلوماسيني ونخبة من 
املثقفني واملختصني في البالد.
وبهــذه املناســبة، أعربت 
الشــيخة حصــة الصباح في 
كلمتهــا االفتتاحية للموســم 
الثقافي عن شكرها وتقديرها 
للعاملني واملتطوعني في الدار 
علــى مــا قدمــوه فــي الفترة 

البرامج التعليمية لالطفال من 
عمــر ٣ اشــهر حتى ١٦ ســنة، 
إضافة إلى مهرجانني سنويني 
همــا مهرجان اخلريــف ويوم 

النجاح المرأة) الذي يســلط 
الضــوء على رحــالت جناح 
خلمــس نســاء رائــدات مــن 
الكويت تركن بصمة وجناحات 

وسيحصل األطفال في هذا 
املوسم على نصيب األسد من 
خالل األنشطة املكثفة كالورش 
الفنية ويــوم العائلة، فضال 
عن استحداث برنامج تدريبي 
بعنــوان (جتــارب العلــوم) 
وبرنامج (البستنة) لألطفال 
لتعزيز الوعــي لديهم وخلق 
فرص التعلم واإلبداع وتشجيع 

املرح.
وسيتخلل املوســم كذلك 
معرض األطفال الثالث بعنوان 
(كلمة طيبة) و(داللة دار) الذي 
صمم مــن قبل األطفال ضمن 
ورشــة عمــل فنــون األطفال 
أقيمت سابقا بعد ساعات مكثفة 
من البحث والنقاشات الطويلة.

ويســلط املعرض الضوء 

املتاحف العاملي.
املوســم  هــذا  فــي  ومت 
اســتحداث أنشــطة ثقافيــة 
وندوات جديــدة منها (حوار 

في مجاالت مختلفة من خالل 
ندوات حوارية شيقة و(نادي 
الكتاب) للبالغني يقدم بشكل 
شهري بقيادة د.حنان مظفر.

على اخلط في مجموعة الصباح 
اآلثارية حتت إشــراف مديرة 
برامــج التطــوع لألطفال مها 
العيســى والذي سيفتتح في 
املركز األمريكاني الثقافي في 

شهر ديسمبر املقبل.
وتخلــل حفــل االفتتــاح 
احتفاليــة خاصة مبؤســس 
الدار ومالك مجموعة الصباح 
اآلثارية املغفور له بإذن اهللا 
الشيخ ناصر صباح األحمد، 
رحمه اهللا، وزوجته املشرفة 
العامة على الدار الشيخة حصة 
املالك  صباح السالم الصباح 
الشــريك ملجموعــة الصباح 
اآلثاريــة التي بدأت عام ١٩٨٣

الســتذكار الرؤية التاريخية 
للراحل ـ طيب اهللا ثراه.

خالل مشاركته في الدورة الـ ٦٦ للمؤمتر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية

يتضمن ٢٤ محاضرة و٤ ورش عمل و١٤ أمسية.. ولألطفال نصيب وافر فيه

سفير العراق املنهل الصافي والقائم باألعمال األميركي جيمس هولتسنايدر

عدد من السفراء في مقدمة احلضور سفير السعودية األمير سلطان بن سعد وسفير قطر علي بن عبداهللا آل محمود (زين عالم) الشيخة حصة الصباح وعدد من القائمني على دار اآلثار 

السفير املصري أسامة شلتوت وحرمه

املاضية من جهود في مختلف 
أنشطة الدار وفعالياتها.

ويضم املوسم الثقافي احلالي 
للــدار محاضــرات أســبوعية 
لنخبة مختارة مبشــاركة عدد 
من اخلبراء واألساتذة احملليني 
والدوليني، ويتضمن ٢٤ محاضرة
و٤ ورش عمــل متنوعــة تبدأ 
بورشــة اخلــط العربي، فضال 
عن تقدمي ١٤ أمسية موسيقية 
الكالســيكيات  متنوعــة مــن 
وموســيقى التراث املوســيقى 
الغربية املعاصرة، كما يشتمل 
املوسم على عرضني مسرحيني 
كالســيكيني منهــا مســرحية 
الشــهير  العاصفــة للكاتــب 
وليام شكســبير ومــن اخراج 
اليسونشان برايس وعشرات 

ممثل األمير بحث مع نظيره الياباني العالقات الثنائية وآخر املستجدات
طوكيوـ  كونا: التقى ممثل صاحب السمو 
األمير الشيخ نواف األحمد وزير اخلارجية 
الشيخ د. أحمد ناصر احملمد بوزير خارجية 
اليابان الصديقة يوشيماسا هاياشي وذلك 
في إطار الزيارة التي يقوم بها إلى العاصمة 
اليابانية طوكيو حلضور مراسم تشييع رئيس 

وزراء اليابان األسبق شينزو آبي.
جدد الشيخ أحمد الناصر خالص التعازي 
بوفاة رئيس وزراء اليابان األسبق شينزو آبي، 
مستذكرا مسيرته احلافلة بالعطاء وإسهاماته 
الكبيرة في إطــار تعزيز العالقات الكويتية 

- اليابانية.
كما مت خالل اللقاء بحث العالقات الثنائية 

الوثيقة التي تربط البلدين الصديقني وسبل 
تطويرهــا وتنميتها فــي مختلف املجاالت 
باإلضافة إلى مناقشة آخر املستجدات على 

الساحتني اإلقليمية والدولية.
وكان ممثل صاحب السمو األمير الشيخ 
نواف األحمد وزير اخلارجية الشيخ د. أحمد 
ناصر احملمد شارك امس في مراسم تشييع 
رئيس وزراء اليابان األسبق شينزو آبي وذلك 

في العاصمة طوكيو.
حيث نقل ممثل ســموه تعازي صاحب 
السمو األمير الشيخ نواف األحمد وسمو ولي 
العهد الشيخ مشعل األحمد وشعب الكويت 
بوفاة رئيس وزراء اليابان األسبق شينزو آبي.

حضر مراسم تشييع رئيس وزراء اليابان األسبق

الشــيخ د.أحمد ناصر احملمد خالل لقائه وزير خارجية اليابان الصديقة 
يوشيماسا هاياشي

أ رئيس ولي العهد استقبل احملمد والفارس والربيعاناألمير هنأ رئيس تركمانستان بالعيد الوطني رئيس الوزراء هنَّ
تركمانستان بالعيد الوطني

بعث رئيس مجلس الوزراء ســمو الشــيخ 
أحمــد نــواف األحمــد الصباح ببرقيــة تهنئة 
إلى الرئيس ســيردار بيردي محمدوف رئيس 
جمهورية تركمانستان الصديقة مبناسبة العيد 

الوطني لبالده.

بعــث صاحب الســمو األمير 
الشــيخ نــواف األحمــد ببرقية 
تهنئــة إلــى الرئيــس ســيردار 
بيردي محمدوف رئيس جمهورية 
تركمانستان الصديقة، عبر فيها 
سموه عن خالص تهانيه مبناسبة 
العيــد الوطني لبــالده، متمنيا 
سموه له موفور الصحة والعافية 
وجلمهورية تركمانستان وشعبها 

الصديق كل التقدم واالزدهار.

استقبل سمو ولي العهد 
الشيخ مشعل األحمد بقصر 
بيــان صبــاح امس ســمو 
الشــيخ ناصــر احملمد. كما 
اســتقبل ســمو ولي العهد 
الشيخ مشعل األحمد نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير 
النفط ووزير الدولة لشؤون 
مجلس الوزراء ووزير الدولة 
لشؤون مجلس األمة بالوكالة 
الفــارس، حيــث  د.محمــد 
قدم لســموه رئيس ديوان 
اخلدمــة املدنيــة د.عصــام 
الربيعــان وذلك مبناســبة 
تعيينه مبنصبــه اجلديد. 
إلــى ذلك، بعث ســمو ولي 
العهد الشيخ مشعل األحمد 
ببرقيــة تهنئة إلى الرئيس 
ســيردار بيردي محمدوف 
رئيس تركمانستان، ضمنها 
العيــد  تهانيــه مبناســبة 

الوطني لبالده. سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمدصاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد

رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح


