
1 

 

    كــــلمـــة

  ناجي محمد المطيري/ الدكتور

  المدير العام

  معهد الكويت لألبحاث العلمية

  في حفل  افتتاح 

  لصناعة الحالل وخدماته الثانيمؤتمر الخليج 

  22222222/1111/2013201320132013 الثالثاء

  مساءً  5:305:305:305:30الساعة 

  الكراون بالزافندق 

  دولة الكويت –الفروانية 



2 

 

  ��م 
 ا�ر�	ن ا�ر��م

  

  ا��	د � رب ا���	�ن وا���ة وا���م ��� ��ر ا�	ر���ن و��� آ�� و���� أ�	�ن 

�دة ا� ���وز�ر �دل وز�ر ا�وز�ر !ر�دة ��د 
 ا�	و!ر�� ورا�� ا�	ؤ�	ر 	

   ا(و)�ف وا�!ؤون ا&��	�%. 

  

�س ��دة ا�د+�ور ��دل ��د 
 ا�-�ح و+�ل وزارة ا(و)�ف وا�!ؤون ا&��	�% ر*

  . ا���/% ا���� ��	ؤ�	ر

  

  ا���دات وا���دة ا��0ور

  

  . ا���م ���+م ً ور�	% 
 و�ر+��� 

  

3� ا3���ح أ�	�ل 	ؤ�	ر ا��� ً��6 ا��5/� ��/��% ا���ل �ط�ب �� أن أر�ب �+م �	�

� ا�وز�ر !ر�دة ��د 
 ا�	و!ر�� وز�ر ا�دل  ، و�د	�����وأو�� ا�!+ر �	

  . ��-��0 �ر���% ھذا ا�	ؤ�	روا(و)�ف وا�!ؤون ا&��	�% 

  

 �وا��/ظ�م (�	�ل  ا����0ر+	� أ��� وزارة ا(و)�ف وا�!ؤون ا&��	�% ��:ودھ� 3
  . ھذا ا�	ؤ�	ر

  

3� ��دھم ا��5/� ا�+و�ت	�	/��ً �:م إ)�	% ط��% ،  +	� أر�ب ��0وف ا�+و�ت .  
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  ا(�وات وا&�وة ا�+رام 

  

:د ا�+و�ت �?���ث ا��	�% 	!�رك 3� ا��/ظ�م �:ذا ا�	ؤ�	ر ���/% ا��5/�% ��� 	

�� 	!�ر+�� 3� ���ق ؛ ا��وا��B� د��ث:وا�	�	�" %�5�C��! ا���وث  إ��را����% ا�	

 %�	�وا�	وارد ا�Fذا*�% و�Eرھ� 	ن ، و���% �3	� ���ق ����/��% وا��طو�ر�%ا�

���ً ��د	% ا)ھداف ا(H���د�% وا��طور ،  ا�	Gو	�ت ا(����% ��)���د ا�وط/�

"�� وا��+/و�و�	�  . ا�

  

3� ا�+و�ت �و	ن 	/ط�ق دوره ا�:�م ،  و	ن 	/ط�ق اھ�	�م ا�	:د �	/ظو	% ا(	ن ا�Fذا*

% و�ودة و��	% ا�Fذاء 3� 	وا+�% ا��طورات ا��د�%5 3� )ط�ع ا��/���ت ا�Fذا*�

%	��� �Gد�	� 	ن درا��ت وا��!�رات �و	� ��رص ا�	:د ، وا��-�ظ ��� ا���% ا�

�:  . ��	�% ���ص ����/���ت ذات ا��)% ��(	ن ا�Fذا*� و�!�

  

	ن �طو�ره ا���Gدة  ، 	ن إ/��زه و	ن 	/ط�ق 	� �	+ن ا�	:د ��ل ا��/وات ا�	�%�0

3� 	��ل ا�Fذاء وا� %�	����ث أ��M �د�� ا�د�د 	ن ا������ت وا�+-�ءات ؛   �Fذ�%ا�

و)د ��ھ	ت إ/��زات ا�	:د و)درا�� . ��د	% )ط�ع ا��/���ت ا�Fذا*�% وا��Fذو�%

� �Gط�ع ا(Eذ�% 3� ا���د /G�و �	�� Cر�	+ �3� و0 %�/G�ا��!ر�% وا�-/�% وا�

دو�% ذات ا��)% وا�ذراع ا�-/� ��Gط�ع ا���ص وا��:�ت ا��+و	�% ��� 	��وى ا�

+	� أّن ��	:د ا�د�د 	ن ا�	!�ر�C ا����5% ؛ ����Fذ�% وا���% و�ودة ا�Fذاء و��	��

�ون ا�	:د 	C +�ر��ت ا�!ر+�ت  و+ذ�ك،  ا�	!�ر+% 	C �:�ت و	ؤ���ت وط/�%��

ا���	�% ا�	����% 3� 	��ل ا���/�C ا�Fذا*� و�طو�ره و	را+ز ا(���ث وا���	�ت 
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%�	��� �وا+ب أ�دث 	� �و��ت إ��� ا��/���ت ا�Fذا*�% ��� 	��وى ا���م +	،  ا�

  . وأ�دث ا�و��*ل وا��G/��ت 3� ھذا ا�	��ل

  

  م:ا��0ور ا�+ر�

م 	ؤ�	ر" ا����6 ا(ول ��/��% �2011/��ر  26-24	ن  ا�-�رة Gد 3� �Gد ��ق أن �ُ 

  :ا���ل و�د	���" ��ت !�ر

  " و�د	���!ر�� وآ	ن ��/��% ا���ل /�و �ز�ز "

  

���ر�% و)د �رص ��� أھ	�% ا��راض ا��وا/ب ا�!ر��% وا��	�% واH)���د�% وا�

+	� �م إ�دار �و���ت !ر��% و��	�% ھ�	% )���% ، �ول �/��% ا���ل و�د	���

  :��ث +�ن 	ن أھم ا��و���ت ا��� �ّم ا�	ل ��� ��G�G:�؛  ���ط��ق

  

� وا���	�ت ����Gم �B���ث �ول طرق  �	را+ز ا���ث �ز	%	�زا/��ت ا�ّ ا��و�3ر "	�ا�

 �ظم ا����% إ��:� 3� ���ن أ�+�	:� 3� %	ا�+!ف �ن ا�	واد ا�	�ر	% !ر�� 3� ا(ط

"%�:G-ن )�ل ا�:�*�ت ا�	% �	��ا& %  . ا�!ر�

  

��ءت "ور!% ا����6 ا(و�� ��/��% ا���ل و�د	��� "��ت و�/�ء ��� ھذه ا��و��% 
�ر!:  

 و�Gدت 3� ا�+و�ت 	� وق ��	و�ل أ/!ط% ا���ث وا��طو�ر 3� ا���ل)(/�و إ/!�ء �/د

  . م2012	�رس  28-27��ن 
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:��U�� أو�ت �  و���G�Gً ���و��% ا��5/�% 	ن �و���ت ا�	ؤ�	ر ا(ول وا��

"ا�	ل ��� �و��د إ�راءات ا�ر)��% ����Gق 	ن �ّل ا(Eذ�% ا�	��وردة ���وق  

  .ا������% ا�	!�ر+% وا��/��ق 3� ���دل ا�	�و	�ت �و�:� 	ن ا�دول ا&��	�% "

  

����ره ا�/�س �ن  ، وا��	راراً ���:ود ا�	�ذو�% ��د	% 3+رة ا���ل و��:� /	ط ���ة

� )��د�� ا���ل"���% ��ءت أ��0ً ا�دورة ا��در، )/��%G(د	ح ھذا  "���وا+�ت ا3 �وا��

م وا��� ھد3ت ���B+�د ��� �2013/��ر  22-21 وا��� �Gدت ���ر�V، ا�	ؤ�	ر

� أن ����� �:� 	د)ق ا���لF�/� �+	� ر+زت ��� ا��وا/ب ،  ا�0وا�ط ا�!ر��% ا��

،  دات ا���ل+	� ر+زت ��� 	�ط���ت !:�، ا��G/�% ��	واد وا�	+و/�ت ا���م ا���ل

   .و+ذ�ك ��� /ظ�م ا��ودة +�:� +	�ط���ت ���د)�ق ��� ا���ل

  

وا�ذي �م  ""/�و إدارة 3ّ��% ��/��% ا���ل وو�وHً �:ذا ا�	ؤ�	ر وھو ��ت !�ر:

  :�ر��ب 	��وره ��5ث 	��ور ر*��%

  . �!��ص وا)C �/��% ا���ل و�د	���: ا�	�ور ا(ول

�و)�ت �/��% ا���ل و�د	�����ر+ز ��� : وا�	�ور ا��5/	� %��	   .ا���ول ا�

  . 3��:�م ���رؤ�% ا�	��G���% ��/��% ا���ل: أ	� ا�	�ور ا���5ث

  

 �G�G�� ر إ��	�ؤ	:دف ا�� �	ن أھم 	ھو و� ���G��	 ور�� C0و �/	وذج ��ل ���	

  . �Fط� +�	ل �/��% ا���ل و�د	��� 	�وا3ق ��دول ا&��	�%  	رن
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�د �ن ا��رام 3� ا�	طم ، ي ا���لإّن )�0% ��رّ ��H!رب وا	د�% وا��� %�0(

و	C 	� �ّد 3� ���م ا���/�C ا�Fذا*� وا�دوا*� ، 	ر��ط% +ذ�ك ���% ا&/��ن و��و+�

ل 	�ؤو��% 3���ت 	�ؤو��% ���C ا���؛  وا���	��� 	ن �طور ھ�*ل أد�ل ا���ل ����رام

  . و	ؤ����:� Hز	% 3� �ق ا(ّ	%

  

�ر��ً 	/� ��� +ل 3� ھذا ا��:د ھو  +�ن إ�:�م 	:د ا�+و�ت �?���ث ا��	�%	ن ھ/� 

    . و	!ر�:مو�	ل ��� �ط��ب 	ط	:م ، 	� �:م ا�/�س و��:م 3� ا��-�ظ ��� ���:م

  

	ن أ�:م 3� إ/��ح ھذا ا��دث ا�ذي �د/� ���	!�ر+% ��3  لو3� ا����م أ��رك �:ود +

�	�ء وا�����5ن 	ن دول 	���-% 	C +	� أ5/� ��� ا�	!�ر+% ، +	/ظ	�ن�� %ا�وا�

��� وا�	ل  +	� أؤ+د ��� اHھ�	�م ����و���ت، �Gد�ري (��0ء ا����ن و3رق ا�	ل

 �:G�G�� %G���رات ا�	�ؤ	د/� ���:� �	+ ًHو�و  �� M	/ط �	ن�	ق �G�� 3و�% أھدا	B	ا� �/

�   . ���Gق �/��% ا���ل و�د	��� �د	%ً  3

  

  ور�	% 
 و�ر+���وا���م ���+م 

      

     

  

  


