
ج��ددت الكويت موقفها الثابت بشأن 
دع���م ال���س���ودان ووح���دت���ه وس��ي��ادت��ه 
واستقراره وسالمة أراضيه مشددة على 
أن السودان اجلديد يحتاج إلى الدعم من 

اجلميع.
ج��اء ذل��ك في كلمة الكويت في جلسة 
مجلس األم��ن ح��ول دارف���ور التي ألقاها 
مندوبها الدائم لدى األمم املتحدة السفير 

منصور العتيبي مساء اخلميس.
وأوض���ح السفير العتيبي »أن أول 
م��ا ميكن تقدميه ه��و إل��غ��اء العقوبات 
املفروضة عليه عبر رفع اسمه من قائمة 
الدول الراعية لالرهاب وكذلك عبر إنهاء 
العقوبات األممية التي دعونا ملراجعتها 
منذ العام املاضي عندئذ سيكون حديثنا 

عن دعم السودان قوال وفعال«.
وأشار إلى أن املرحلة التاريخية الدقيقة 
التي مي��ر بها ال��س��ودان تتطلب تضافر 
اجلهود نحو حتقيق تطلعات األشقاء في 
السودان لغد واعد معربا عن أمله أن يثمر 
النقاش خ��الل اجللسة عما فيه مصلحة 

األشقاء.
وأك���د اس��ت��ع��داد ال��ك��وي��ت للعمل مع 
زمالئها داخل وخ��ارج مجلس األمن على 
ضمان أن تكون ال��والي��ة القادمة لبعثة 
االمم املتحدة وعلى ضوء التطورات على 
األرض »مختصرة وواضحة في تأكيدها 
على اخلروج احملتم للبعثة ومنسجمة مع 

رغبات السودان البلد املضيف وقدراته«.
ودع��ا إل��ى أن تكون ال��والي��ة القادمة 
للبعثة محددة في مجاالتها كبناء القدرات 
ودع��م سيادة القانون وحقوق اإلنسان 
وتعزيز امللكية الوطنية وتعزز سالسة 
العملية االنتقالية عبر توطيد التعاون مع 

فريق األمم املتحدة القطري في دارفور.
وأضاف السفير العتيبي: »بعدما دعونا 
احلركات املسلحة للحوار فإنه يسعدنا 

الترحيب بانضمام معظمها حلوار جوبا 
بحسن نية ودون ش��روط مسبقة سعيا 
للحل السياسي وتوطيد السالم في دارفور 

وعموم السودان«.
ووصف حوار جوبا بأنه يبشر بفرصة 
جديدة إلحالل السالم الشامل في السودان 
خاصة في دارفور وجنوب كردفان والنيل 
األزرق، مضيفا »ول��ذا من الضروري أن 
يستجيب خ��روج البعثة لفرص احلوار 

وما تتفق عليه األطراف السودانية«.
وقال: »سيظل اهتمامنا مبلفات دارفور 
متواصال بعد خروج البعثة خاصة العودة 

الطوعية واآلم��ن��ة وال��ك��رمي��ة للنازحني 
ومسائل األراض��ي والتصدي آلثار تغير 

املناخ وقضايا التنمية املستدامة«.
ودعا املجلس إلى أن يضع نصب عينيه 
التضحيات خالل سنوات انتشار البعثة 
وأكبرها األرواح التي ضحت م��ن أجل 
السالم وحماية املدنيني وأن يكون ذلك كله 
ومستقبل دارفور أمانة تسلم ألهلها غير 

منكوثة وال منقوصة.
وتابع: »إننا إذ نشكر السودان الشقيق 
على تعاونه فإننا نتطلع ملواصلة ذلك 
خ��الل م��ا تبقى م��ن عمر البعثة أي��ا كان 

مسار خروجها آخذين برأي السودان في 
كل مرحلة تعزيزا مللكيته الوطنية ودعما 
لقدراته وحتقيقا لتطلعات شعبه وتأمينا 

لسيادته«.
وشدد السفير العتيبي على أن السالم 
الشامل ممكن إذا مت التكاتف واالتفاق قبل 
أن يطلب من السودانيني ذل��ك فالسالم 
س��ه��ل امل��ن��ال إذا واص���ل ال��س��ودان��ي��ون 
بعزمهم مسيرة بناء وطن يسع اجلميع 
باختالف رؤاهم كما مت ذلك عند التوافق 
التاريخي على االتفاق السياسي والوثيقة 

الدستورية.

alwasat.com.kw

املنطقة أزمات  الحتواء  الكويت  مع  بالتنسيق  بالده  رغبة  يؤكد  تشيكي  برملاني 
أكد نائب رئيس مجلس النواب التشيكي الدكتور بيتر 
فياال رغبة بالده بالتنسيق مع الكويت الحتواء أزمات 
الشرق األوسط. جاء ذلك لدى التشيك راشد الهاجري 

في مقر البرملان التشيكي.
وعبر فياال عن إعجابه بسياسة  الكويت في ظل ما 

تتعرض له منطقة الشرق األوس��ط من أزم��ات، مشيدا 
بالوقت نفسه بدورالكويت الدولي البارز وجهودها في 

مجال العمل االنساني.
 وم��ن جانبه أك��د السفير الهاجري متيز العالقات 

الكويتية-التشيكية على مختلف األصعدة.

  وأش��ار إل��ى أن��ه مت خ��الل اللقاء مناقشة جملة من 
امللفات اإلقليمية وآخر املستجدات التي تشهدها منطقة 
الشرق األوسط ومجمل العالقات الثنائية الوثيقة التي 
تربط البلدين الصديقني وسبل تنميتها في مختلف 

املجاالت.
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السفير منصور العتيبي

جددت موقفها الثابت بدعم وحدته وسيادته واستقراره

اجلميع دعم  إلى  يحتاج  اجلديد  السودان  الكويت: 
أمير البالد يعزي رئيس أفغانستان 

بضحايا انفجار »ننغرهار«
ب���ع���ث ص���اح���ب ال��س��م��و 
أم��ي��ر ال��ب��الد ال��ش��ي��خ صباح 
األح��م��د ببرقية تعزية إلى 
الرئيس محمد أش���رف غني 
رئيس جمهورية أفغانستان 
اإلس��الم��ي��ة الصديقة أع��رب 
فيها سموه عن خالص تعازيه 
وص���ادق مواساته بضحايا 
االنفجار ال��ذي وق��ع ف��ي أحد 
املساجد في والي��ة ننغرهار 
شرق أفغانستان أثناء تأدية 
صالة اجلمعة والذي أسفر عن 
سقوط عدد كبير من الضحايا 

واملصابني.
م��ؤك��دا س��م��وه استنكار 
دول�����ة ال��ك��وي��ت وإدان��ت��ه��ا 
الشديدة لهذا العمل اإلرهابي 
ال��ذي يتنافى م��ع قيم الدين 
اإلسالمي احلنيف ومع كافة 
ال��ش��رائ��ع واألع����راف وال��ذي 
لم يراع منفذوه حرمة بيوت 
ال��ل��ه وح��رم��ة األن��ف��س التي 
حرمها ال��ل��ه ت��ع��ال��ى. سائال 
سموه املولى تعالى أن يتغمد 
ال��ض��ح��اي��ا ب��واس��ع رحمته 
ومغفرته وأن يسكنهم فسيح 
جناته وأن مين على املصابني 

بسرعة الشفاء والعافية.
وب��ع��ث س��م��و ول���ي العهد 
الشيخ ن��واف األحمد ببرقية 
ت��ع��زي��ة إل���ى ال��رئ��ي��س محمد 
أشرف غني رئيس جمهورية 
أفغانستان اإلسالمية الصديقة 

ضمنها سموه خالص تعازيه 
وص���ادق م��واس��ات��ه بضحايا 
االنفجار ال��ذي وق��ع ف��ي أحد 
املساجد ف��ي والي��ة ننغرهار 
شرق أفغانستان أثناء تأدية 
صالة اجلمعة والذي أسفر عن 
سقوط عدد كبير من الضحايا 

واملصابني.

سائال سموه املولى تعالى 
أن يتغمد الضحايا بواسع 
رحمته ومغفرته وأن مين 
على املصابني بسرعة الشفاء 

والعافية.
كما بعث سمو الشيخ جابر 
املبارك رئيس مجلس الوزراء 

ببرقية تعزية مماثلة.

سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد

أكدت الكويت مواصلة جهودها لإليفاء 
بكل التزاماتها املالية جت��اه األمم املتحدة 
مشددة على استعدادها إلع��ادة النظر في 
مقترحات ب��ش��أن مواجهة األزم���ة املالية 

للمنظمة الدولية.
ج��اء ذل��ك في كلمة الكويت التي ألقتها 
الباحثة السياسية بوفدها الدائم لدى األمم 
املتحدة ضحى الريش اجلمعة أمام اللجنة 
اخلامسة للجمعية العامة ل��أمم املتحدة 
خ��الل مناقشة بند )حتسني احلالة املالية 

لأمم املتحدة(.
ودع����ت ال��ري��ش إل���ى جت��ن��ب م��ث��ل ه��ذه 
التحديات خاصة بعد أن مت العمل بنظام 
ميزانية السنة الواحدة للمرة األولى منذ ما 

يقارب األربعة عقود.
وشجعت األمانة العامة على النظر في 
إيجاد حلول متويلية للمنظمة مبا ال يتنافى 
مع املادة ال� 17 من امليثاق لتجنب الوقوع في 

مثل هذه األزمة في املستقبل.
ونوهت بالدور احمل��وري والرائد الذي 
تضطلع به األمم املتحدة اليوم في مواجهة 
ع��ال��م يعج بالتحديات ال��ت��ي ت��ه��دد األم��ن 
والسلم الدوليني على كافة املستويات وما 
لهذه التهديدات من انعكاساٍت سلبية على 
اجل��ن��س ال��ب��ش��رِي ك��ك��ل. وش���ددت ف��ي هذا 
السياق على أهمية االستقرار املالي للمنظمة 
ومتكينها من التنفيذ الكامل جلميع والياتها 

وأنشطتها في مناطق العالم املختلفة.
وأش��ارت إلى رسالة األم��ني العام لأمم 
املتحدة التي ينذر فيها بتفاقم ازمة السيولة 
املالية ال��ى درج��ة ق��د يترتب عليها املس 
ب��روات��ب العاملني ف��ي املنظمة وه��و أمر 
مرفوض متاما على حد سواء من الكويت أو 

من كافة الدول األعضاء في املنظمة.

وثمنت الريش جهود األمني العام احلثيثة 
في إط��ار العمل على حتسني احلالة املالية 
للمنظمة مؤيدة ما ورد في كلمات املسؤولني 
التي تفيد بأن الصحة املالية للمنظمة تتوقف 
على مدى وفاء الدول االعضاء بالتزاماتهم 

املالية كاملة في مواعيدها املقررة.
وذكرت أنه من غير املقبول مطالبة املنظمة 
بالقيام بكافة والياتها في مجاالت السلم 
واألمن الدوليني والتنمية املستدامة وحفظ 
حقوق اإلنسان بفعالية وكفاءة وشفافية 

م��ع تعزيز امل��س��اءل��ة واألدوات الرقابية 
فيها بينما يفشل املجتمع الدولي بالوفاء 
بالتزاماته املالية اجتاهها. وأك��دت الريش 
أهمية االستقرار املالي ملنظمة األمم املتحدة 
معربة ع��ن القلق م��ن أن مت��ر املنظمة مرة 
أخرى بأزمة مالية تنعكس بشكل سلبي على 
أدائها وتتسبب في إضعاف مهامها وزعزعة 
اس��ت��ق��راره��ا. ودع���ت ال���دول األع��ض��اء إلى 
سداد كافة التزاماتهم املالية جتاه املنظمة 
في الوقت احمل��دد ودون أي ش��روط مسبقة 

حتى يتسنى لها أداء مهامها على أكمل وجه. 
وأك���دت ال��ري��ش ح��رص الكويت على دفع 
كامل التزاماتها املالية جتاه األمم املتحدة 
وسعيها إلى سداد املساهمات بأسرع وقت 
ممكن حيث تعتبر من الدول السباقة في هذا 
الشأن. وأشارت إلى أن الكويت حظيت على 
مدى السنوات السابقة بإدراجها على الئحة 
الشرف مع الدول األعضاء التي قامت بسداد 
كافة مساهماتها في الوقت احملدد ودون أية 

شروط مسبقة.

املتحدة لألمم  املالية  باإللتزامات  لإليفاء  اجلهود  تواصل  الكويت 

ضحى الريش

أك���دت رئ��ي��س مجلس إدارة )منظمة العمل 
العربية( وزي���ر ال��دول��ة للشؤون االقتصادية 
الكويتية م��رمي العقيل مواصلة دع��م ومساندة 
الشعب الفلسطيني في حصوله على حريته الكاملة 

وإقامة دولته املستقلة وعاصمتها القدس.
جاء ذلك في كلمة للوزيرة العقيل أمس السبت 
لدى افتتاحها أعمال الدورة العادية )91( ملجلس 
ادارة )منظمة العمل العربية( الذي ميثل أطراف 
اإلن��ت��اج الثالثة في الوطن العربي “احلكومات 

وأصحاب األعمال والعمال” وتستمر يومني.
ودان����ت العقيل ف��ي ه���ذا اإلط����ار اإلع���ت���داءات 
اإلسرائيلية املتواصلة على الشعب الفلسطيني 
ال���ذي يتعرض ال��ى “هجمة ش��رس��ة م��ن الكيان 
الصهيوني الغاصب وع��ل��ى جميع املستويات 

السياسية واالقتصادية واالجتماعية”.
وقالت: إن الشعب الفلسطيني ما زال يعاني من 
عدم االعتراف له بحقه في إقامة دولته املستقلة 
وك��ذل��ك عمليات التهويد وإق��ام��ة املستوطنات 
“اللتهام األرض العربية والقضاء على مقومات 

قيام الدولة الفلسطينية املستقلة”.
وأضافت أن الفلسطينيني يعانون من جميع 
أشكال املمارسات العنصرية من جتريف األراضي 
ال��زراع��ي��ة والتضييق ع��ل��ى ال��ع��م��ال ف��ي جميع 

اإلجراءات املتعلقة مبمارسة أعمالهم.
وأش��ارت إلى تعرض هؤالء العمال للمطاردات 
وعمليات االعتقال املمنهجة وغيرها من أشكال 
التضييق األخ��رى “سواء في حتويل مستحقات 
العمال أو في االعتراف بأبسط احلقوق التي كفلتها 
االتفاقيات الدولية لهم”. وأوضحت الوزيرة العقيل 
في كلمتها إن انعقاد ه��ذه ال��دورة يكتسب أهمية 
خاصة ويضع على عاتقها العديد من املسؤوليات 
التي من أهمها متابعة تنفيذ قرارات الدورة )46( 
ملؤمتر العمل العربي والبحث في آليات التنفيذ 

املثلى وتذليل العقبات التي قد تعترضها.
وذكرت أن جدول أعمال الدورة يتضمن العديد 
م��ن امل��وض��وع��ات املهمة واحل��ي��وي��ة ف��ي مقدمتها 
متابعة تنفيذ قرارات الدورة )90( ملجلس االدارة 

وقرارات دورة مؤمتر العمل العربي األخيرة.
وأش����ارت ك��ذل��ك إل���ى اس��ت��ع��راض ت��ق��ري��ر عن 
املستوطنات اإلسرائيلية وآث��اره��ا االقتصادية 
واالجتماعية على األراض��ي الفلسطينية وقطاع 
العمل فضال ع��ن متابعة تنفيذ ق���رارات ال��دورة 
العادية )104( للمجلس االقتصادي واالجتماعي 

ذات الصلة.
ونوهت مبتابعة أعمال الدورة العادية )108( 
ملؤمتر العمل الدولي )جنيف يونيو2019( وأنشطة 
املنظمة بني دورتي املجلس وغيرها من املوضوعات 
والقضايا املهمة األخرى ذات الصلة بقضايا العمل 
والعمال. وثمنت الوزيرة العقيل جهود املدير العام 
ل� )منظمة العمل العربية( فايز املطيري “في إعالء 
شأن املنظمة وتأكيد مكانتها بني املنظمات وتعزيز 

دورها في خدمة قضايا العمل والعمال”.
ومن جانبه أكد املدير العام ل� )منظمة العمل 
العربية( فايز املطيري “الدعم الكامل والالمحدود 
للشعب الفلسطيني” موضحا أن املنظمة عملت منذ 
نشأتها على دعم القضية الفلسطينية وتوضيح 
آثارها االقتصادية واالجتماعية في مختلف احملافل 

الرسمية العربية واإلقليمية والدولية.
ولفت املطيري في كلمة مماثلة إلى ما يعانيه 
عمال وشعب فلسطني من “املمارسات الال إنسانية 
التي يندى لها اجلبني وتتعارض مع أبسط املبادئ 
امل��ن��ص��وص عليها ف��ي ال��ق��ان��ون ال��دول��ي حلقوق 
اإلنسان”. وقال: إن جدول أعمال ال��دورة يتضمن 
العديد من املوضوعات ذات الصلة بقضايا العمل 
والعمال موضحا أن مجلس ادارة املنظمة معني 

مبتابعة ذلك.

خالل افتتاحها الدورة العادية  ملجلس إدارة »منظمة العمل العربية« 

الشعب  ومساندة  دعم  مواصلة  العقيل: 
الكاملة حريته  على  حصوله  في  الفلسطيني 

مرمي العقيل

للجميع  الرياضة  مسؤولي  مع  التعاون  بحث 

محافظ »األحمدي«: جهود حثيثة لتوفير أقصى درجات 
اخلدمة والرعاية ملختلف شرائح املجتمع

أكد محافظ األحمدي الشيخ فواز اخلالد 
أن أيادي احملافظة ستظل ممدودة ملختلف 
جهات العمل واإلنتاج على امتداد دولة 
الكويت احلبيبة وف��ي محافظة اخلير 
)األحمدي( على نحو خاص للعمل املشترك 
وال��ت��ع��اون ال��ب��ن��اء وامل��ث��م��ر، منوها إلى 
إيالء احملافظة االهتمام املرجو للرياضة 
لالرتقاء بالشأن الرياضي ف��ي مناطق 
احملافظة من خالل مشاركات عديدة مع 
طيف اجلهات املعنية بها في البالد وفي 
مقدمتها الهيئة العامة للرياضة، التي 
جنحت مع احملافظة خالل الفترة السابقة 
في اجن��از العديد من املهام املشتركة في 
املناسبات الوطنية والرسمية على امتداد 
العام، مثمنا في هذا الصدد اجلهود احلثيثة 
التي تبذلها الهيئة لتوفير أقصى درجات 
اخلدمة والرعاية للناشئة والشباب عالوة 
على مختلف الشرائح العمرية االخرى من 

خالل برامج وأنشطة متقنة ومؤثرة .

ج��اء ذل��ك خ��الل ل��ق��اء احمل��اف��ظ، نائب 
امل��دي��ر ال��ع��ام لقطاع ال��ري��اض��ة للجميع 
بالهيئة العامة للرياضة مشعل سعود 
الهدبة، ومدير إدارة الرياضة للجميع 
بالهيئة حامد الهزمي ، وم��راق��ب اإلدارة 
ول��ي��د س��ل��ط��ان ، وذل���ك ف��ي دي����وان ع��ام 
محافظة االحمدي، حيث جرى استطالع 

اول��وي��ات عمل وتوجهات الهيئة خالل 
الفترة احلالية واف��اق التعاون املشترك 
بني احملافظة والهيئة من خ��الل مشروع 
“محافظتي اجمل” التي تعد الرياضة أحد 
أهم مساراته اخلمس الرئيسية، متمنيا 
التوفيق للقائمني على الهيئة وجهات 
االختصاص باحملافظة في حتقيق أقصى 

درجات التعاون املثمر.
من جانبه ق��ال نائب مدير ع��ام قطاع 
الرياضة للجميع بالهيئة العامة للرياضة 
مشعل الهدبة أن اللقاء ج��اء بناء على 
الدعوة املوجهة لنا للتعرف على طبيعة 
مشاركة الهيئة في األنشطة والفعاليات 
ال��ت��ي تنظمها ك��اف��ة احمل��اف��ظ��ات ، حيث 
مت استعراض مشاركاتنا السابقة مع 
محافظتي اجلهراء والفروانية ، والتي 
س��وف تستكمل بالتعاون مع محافظة 
االحمدي، التي لها باع طويل في االحتفال 
باالعياد الوطنية بصورة متميزة وسباقة 

عبر فعاليات نوعية.
وأش��ار الهدبة إلى أن الهيئة على أهبة 
االستعداد للمشاركة في فعاليات احملافظة 
ذات االهتمام املشترك، معربا عن سعادة 
الهيئة ب��أن تكون شريكا دائما حملافظة 
االحمدي في اطار اجلهود احلثيثة للحفاظ 

على الصورة املتميزة للمحافظة. 

الشيخ فواز اخلالد مستقبالً مسؤولي هيئة الرياضة

أعلنت جامعة ال��ك��وي��ت ح��ص��ول قسم علوم 
املعلومات في كلية العلوم احلياتية على االعتماد 
االكادميي العاملي في )احلوسبة العامة( من منظمة 
)ABET( العاملية املتخصصة باعتماد برامج 
الهندسة واحلوسبة. وقالت القائمة بأعمال رئيس 
قسم علوم املعلومات الدكتورة هنادي عبدالسالم 
ف��ي تصريح صحفي أم��س أن��ه مت اختيار تقرير 
التقييم الذاتي الذي أعده القسم من ضمن افضل 50 
تقريرا على مستوى العالم. وأضافت عبدالسالم أن 
قسم علوم املعلومات يهدف إلى توفير تعليم عالي 
اجل��ودة يتسم بالشمولية والتوجه نحو احلياة 

املهنية في نظم املعلومات احلاسوبية واتباع منهج 
قائم على افضل املخرجات حتقيقا لرؤية )كويت 

جديدة 2035(.
يذكر أن )ABET( هي منظمة أمريكية تعتمد 
برامج التعليم في العلوم التطبيقية واحلوسبة 
والهندسة والتكنولوجيا في العالم وخصوصا في 
الواليات املتحدة األمريكية. يشار إلى أن قسم علوم 
املعلومات مينح درجة بكالوريوس علوم في علوم 
املعلومات وإلى جانب برنامجي ماجستير األول 
في تكنولوجيا املعلومات واآلخر في نظم املعلومات 

احلاسوبية.

االعتماد  على  حتصل  الكويت  جامعة 
العامة  احلوسبة  في  العاملي  األكادميي 


