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الكويت ال تزال مقتنعة بأن الحل الوحيد لألزمة ...سياسي

أكدت أن الوقت الحالي يمثل فرصة سانحة للتوصل إلى تسوية للصراع

الغنيم :قلقون إزاء استمرار االعتداء

الكويت تعرب عن ارتياحها للجهود

على المدنيين في سورية
�أع��رب��ت الكويت عن قلقها ازاء
ا�ستمرار االعتداءات على املدنيني
االبرياء يف �سورية و�شن اعتداءات
ع�شوائية متعمدة على االهداف
املدنية.
جاء ذلك يف كلمة الكويت �أم�س،
يف �إط���ار احل���وار التفاعلي مع
««ال��ل��ج��ن��ة امل�ستقلة لتق�صي
احلقائق يف �سورية» �ضمن جدول
اعمال الدورة الـ  40ملجل�س االمم
املتحدة حلقوق االن�سان املنعقدة
بني الـ  25من فربير وحتى الـ 22
من مار�س احلايل ،والتي �ألقاها
مندوب الكويت الدائم لدى االمم
املتحدة واملنظمات الدولية
االخ��رى يف جنيف ال�سفري جمال
الغنيم.
وان��ت��ق��د ال�سفري الغنيم ب�شدة
«ا�ستخدام اال�سلحة املحظورة
وارت��ك��اب ك��م كبري م��ن جرائم
احلرب واجلرائم �ضد االن�سانية
يف �سورية والتي تعد انتهاكات
�رصيحة للقانون الدويل االن�ساين
وال���ق���ان���ون ال������دويل حل��ق��وق
االن�سان».
وقال ان «الكويت تدين االعتداءات
املتكررة على امل��راف��ق الطبية
وامل��دار���س وغ�يره��ا م��ن البنى
التحتية املدنية واال�ستخدام
الع�شوائي للأ�سلحة الثقيلة التي
غالبا م��ا يكون �ضحاياها من
املدنيني االبرياء».
و�شدد على «�رضورة النظر بتمعن»
ال��ى م��ا ورد يف تقرير اللجنة
الدوري من نتائج املعارك التي
دارت يف العام املا�ضي والتي ادت
الى موجة نزوح جديدة اذ غادر
 1.5مليون مواطن �سوري ديارهم
ب�سبب اخلوف والي�أ�س االمر الذي
فاقم عدد الالجئني الذين فروا من
وطنهم الى �أك�ثر من  5.6ماليني
الجئ ا�ضافة الى  6.2ماليني م�رشد
داخل بالدهم.
وقال ان «الكويت تطالب املجتمع

• جمال الغنيم

ال��دويل ب ��أن يويل هذه امل�س�ألة
اهمية ق�صوى منع ًا لأي تداعيات
ان�سانية �سلمية والعمل على جتنب
ذلك البلد ال�شقيق املزيد من الآالم
وامل�آ�سي والت�رشيد».
كما دع��ا ال��ى ��ض�رورة التعامل
م��ع ج��م��ي��ع اجل���رائ���م ال��ت��ي قد
ترقى ال��ى م�ستوى ج��رائ��م �ضد
االن�سانية وجرائم حرب وكذلك
الى االهتمام بامل�سائل االن�سانية
كال�سماح الآمن وامل�ستدام لدخول
امل�ساعدات االن�سانية واالخالء
الطبي وم��ن��ع ح�صار املناطق
ال�سكنية وذل����ك ان��ط�لاق�� ًا من
التزاماتنا بالتقيد باالتفاقيات
الدولية ذات ال�صلة.
و�أكد الغنيم اهمية تطبيق قرارات
جمل�س حقوق االن�سان املتعلقة
بحالة حقوق االن�سان يف �سورية
التي �صدرت منذ ما يفوق على
�سبع �سنوات.
كما �شدد على �رضورة ايالء مو�ضوع
اطفال �سورية وم�صريهم االهمية

التي ي�ستحقونها ،م�شري ًا الى
وجود ماليني الأطفال ال�سوريني
الذين ال يعرفون �شيئ ًا عن احلياة
�سوى احلرب وكثري منهم يعي�شون
دون تعليم ودون رعاية �صحية
الئقة.
و�أ���ش��ار ال�سفري الغنيم ال��ى ان
الكويت بذلت جهود ًا كبرية لدعم
ق�ضايا التعليم لأطفال �سورية
بالتعاون مع دول اجلوار ال�سوري
وقدمت الدعم املايل ملنظمة االمم
املتحدة للرتبية والعلم والثقافة
«يون�سكو» للم�ساهمة يف براجمها
التعليمية امل��وج��ه��ة للأطفال
ال�سوريني ،كما �رشع ال�صندوق
الكويتي للتنمية االقت�صادية
العربية ب�إن�شاء املدار�س.
ويف ال�سياق ذات��ه لفت ال�سفري
الغنيم الى الدعوة التي �أطلقها
�سمو ام�ير البالد ال�شيخ �صباح
الأحمد ،لدعم وم�ساعدة االطفال
وال�شباب من النازحني والالجئني
ال�سوريني من خالل اعتماد برامج

وخطط توفر لهم فر�صا للتعلم مبا
ميكنهم من مواجهة اعباء احلياة
ويعينهم على ر�سم م�ستقبلهم
وم�ستقبل بالدهم ويح�صن عقولهم
من االفكار الهدامة.
وق�����ال ان ال��ك��وي��ت وادراك�����ا
مل�س�ؤوليتها وواجبها للوقوف الى
جانب ال�شعب ال�سوري ال�شقيق
ال��ذي مير مب�أ�ساة ان�سانية غري
م�سبوقة يف ع�رصنا احلديث فقد
تبنت دبلوما�سية ان�سانية فعالة
جتاه هذه الأزمة.
و�أو�ضح ان هذه ال�سيا�سة حققت
نتائج ملمو�سة من خالل ا�ست�ضافة
الكويت لثالثة م�ؤمترات دولية
للمانحني لدعم ال�شعب ال�سوري
ال�شقيق يف الداخل واخلارج خالل
االع��وام  2013و 2014و،2015
عالوة على م�شاركتها يف م�ؤمترات
املانحني يف لندن وبروك�سل.
وا�ضاف ان الكويت تنا�شد جميع
الدول التي اعلنت عن تعهداتها
يف م���ؤمت��رات امل��ان��ح�ين التي
عقدت لدعم ال�شعب ال�سوري
ال�شقيق االيفاء بتلك التعهدات
وااللتزامات لرفع املعاناة عن
ال�شعب ال�����س��وري ال�شقيق يف
الداخل واخلارج.
كما �أكد ان الكويت ال تزال على
اقتناعها التام ب�أن احلل الوحيد
املمكن لالزمة ال�سورية يتمثل يف
احلل ال�سيا�سي الذي يلبي تطلعات
ال�شعب ال�سوري وفق ًا ملا ورد يف
بيان جنيف للعام  2012وا�ستناد ًا
على ما ن�ص عليه قرار جمل�س االمن
رقم � ،2254آملني جناح اجلهود
الرامية للدفع باحلل ال�سلمي.
ودع���ا جمل�س ح��ق��وق االن�سان
ال��ى التحرك لوقف امل��زي��د من
التداعيات االن�سانية ،معرب ًا
عن تطلعه ال��ى تعاون اجلميع
مع جهود مبعوث االم�ين العام
غري بيدر�سن الهادفة الى حتقيق
ال�سالم.

وزير الكهرباء اطلع
على سير عمل البصمة
كتب فار�س عبدالرحمن:

• خالد الفاضل خالل زيارته امليدانية

قام وزير الكهرباء واملاء وزير النفط خالد الفا�ضل بزيارة ميدانية ام�س
الى مكتب نظام الب�صمة لالطالع على �سري العمل بعد التعديالت التي �شهدها
الق�سم خالل الفرتة الأخرية.
وا�ستمع الوزير خالل الزيارة التي رافقه فيها جمموعة من موظفي القطاع
وعلى ر�أ�سهم رئي�س الفريق عبدالله ال�رصاف الى �آخر التطورات التي �شهدها
نظام الب�صمة وكيفية خدمة املوظفني بهدف ت�سهيل عملهم.
و�أثنى الوزير على اجلهود املبذولة واملتوا�صلة من قبل موظفي نظام
الب�صمة.

كلية الطب افتتحت المؤتمر السنوي
للملصق العلمي

• عادل خضر يقص شريط االفتتاح

كتب �سالمة ال�سليماين:
حتت رعاية مدير جامعة الكويت
د.ح�سني الأن�صاري افتتحت كلية
الطب بجامعة الكويت امل�ؤمتر
ال�سنوي للمل�صق العلمي الرابع
والع�رشين بعنوان «نهج خمتلف
جذريا للإنعا�ش» ،بح�ضور عميد
كلية الطب د.عادل خ�رض وعمداء
و�أع�ضاء الكليات يف مركز العلوم
الطبية والطلبة والأطباء من داخل
الكويت وخارجها و�أي�ض ًا م�شاركة
جامعات من خارج الكويت� ،أم�س
مب����سرح م��رك��ز ال��ع��ل��وم الطبية
بجامعة الكويت.
وبهذه املنا�سبة ذكر عميد كلية
الطب بجامعة الكويت د.عادل
خ�رض �أن هذا امل�ؤمتر هو ملتقى
للباحثني والأط���ب���اء لعر�ض

�أبحاثهم ،فامل�شاركون هذا العام
من خمتلف الفئات من فئة �أع�ضاء
هيئة التدري�س والطلبة ،م�شري ًا
�إلى �أنه من �ضمن امل�شاركني �أطباء
من وزارة ال�صحة..
وبني �أن عدد املل�صقات هو 213
مل�صقاً ،مو�ضح ًا �أهمية هذه
الأبحاث بالأكادميية من ناحية
�أنها تبحث عن الأ�سباب وطرق
العالج للأمرا�ض املوجودة و�أي�ضا
التغريات التي حتدث لأي مر�ض
والذي يبحث بدوره الباحث عن
�سبل الت�شخي�ص والعالج.
و�أ���ض��اف �أن هناك ت��ط��ورات قد
طر�أت على هذا امل�ؤمتر ،منها �أن
الفائزين يف املل�صق �سي�سمح لهم
بتقدمي حما�رضة �صغرية مدتها
 10دق��ائ��ق لكل ف��ائ��ز ك��ن��وع من
الت�شجيع للباحث الفائز.

وم���ن جانبها �أع��رب��ت العميد
امل�����س��اع��د ل�����ش���ؤون الأب��ح��اث
والدرا�سات العليا بكلية الطب
د.رج���اء العطية ع��ن �سعادتها
با�ستمرار امل�ؤمتر العلمي الرابع
والع�رشين لعام  ،2019مبينة ان
الهدف من هذا امل�ؤمتر هو البحث
ع��ن املعرفة ع��ن طريق معرفة
ال��ع�لاق��ات املهمة ب�ين البحث
والتعليم لأن الأبحاث تعزز من
التعليم وخ�صت بالذكر الطلبة
فهم عن�رص فعال يف الأبحاث.
وب��دوره بني م�ساعد نائب مدير
اجل��ام��ع��ة ل�ل�أب��ح��اث د.ح��ي��در
بهبهاين دور امل�ؤمتر يف اال�ستفادة
من البحث العلمي وتقدمي ما هو
�أف�ضل ،متمني ًا اال�ستمرارية يف
�إقامة يوم املل�صق العلمي لباقي
كليات العلوم الطبية.

المبذولة لدفع عملية السالم األفغانية

• منصور العتيبي خالل اجللسة

�أع��رب��ت ال��ك��وي��ت ع��ن ارتياحها
للجهود الدولية والإقليمية لدفع
عملية ال�سالم الأفغانية ،م�ؤكدة �أن
الوقت احلايل ميثل فر�صة �سانحة
ومهمة للتو�صل �إلى ت�سوية �سيا�سية
لل�رصاع يف �أفغان�ستان.
ج��اء ذل��ك يف كلمة الكويت التي
�ألقاها مندوبها الدائم لدى الأمم
املتحدة ال�سفري من�صور العتيبي،
�أم���ام جل�سة جمل�س الأم���ن حول
�أفغان�ستان م�ساء �أم�س الأول.
و�أ�شار العتيبي �إلى جهود دفع عملية
ال�سالم الأفغانية مبا يف ذلك الدور
املهم الذي يلعبه املمثل اخلا�ص
للواليات املتحدة زامل��اي خليل
زاد ،يف مفاو�ضاته احلالية ،م�ؤكد ًا
دعم الكويت لكافة اجلهود الدولية
التي من �ش�أنها �أن ت�ساهم يف توحيد
ال�����ص��ف��وف وحت��ق��ي��ق امل�صاحلة
الوطنية بني جميع الأط���راف يف
�أفغان�ستان.
وقال العتيبي «�إن املتابع للو�ضع
يف �أفغان�ستان يدرك متاما �أن هذا
البلد مير حالي ًا مبرحلة انتقالية
دقيقة ما بني انعقاد االنتخابات
الربملانية يف �شهر �أكتوبر املا�ضي
وقرب موعد االنتخابات الرئا�سية
يف �شهر يوليو املقبل».
و�أع�����رب ع��ن الأم����ل ب�����أن ت�سهم
اال�ستعدادات لالنتخابات الرئا�سية
امل��ق��ب��ل��ة يف اج����راء امل��زي��د من
امل�����ش��اورات ال�سيا�سية التي من
�ش�أنها ان ت���ؤدي ال��ى خف�ض حدة
ال��ت��وت��ر م��ا ب�ين ك��اف��ة االط���راف
وتغليب امل�صلحة الوطنية على
امل�صالح ال�شخ�صية �ضمانا وحر�صا
الختيار املر�شح املنا�سب لرئا�سة
افغان�ستان للمرحلة املقبلة.
و�أ�شار العتيبي �إلى �أن اال�ستعداد
لتلك االنتخابات الرئا�سية �سيتطلب

هذه االرقام ت�ؤكد ا�ستمرار �صعوبة
املهمة امللقاة على عاتق احلكومة
االفغانية واملجتمع الدويل ،ال�سيما
يف ظل ا�ستمرار تو�سع �سيطرة حركة
طالبان على العديد من املراكز
وال��ق��رى وموا�صلة �شن هجمات
�إرهابية على املدنيني العزل.
و�شدد العتيبي على ان «اجلميع
يدرك ما ت�سببت به تلك الهجمات
االره��اب��ي��ة يف �سقوط العديد من
ال�ضحايا املدنيني ،حيث �سجلت
بعثة االم��م املتحدة للم�ساعدة
يف افغان�ستان �سقوط  10993من
ال�ضحايا املدنيني ما بني قتيل
وجريح جراء اعمال العنف خالل
العام املا�ضي فقط ويعترب ذلك
العدد من ال�ضحايا االكرث ارتفاعا
م��ن��ذ ب���دء بعثة االم���م املتحدة
للم�ساعدة يف اح�صاء عدد ال�ضحايا
يف عام .»2009
و�أ�ضاف «ت��رى الكويت ان الوقت
احلايل ميثل فر�صة �سانحة ومهمة
للتو�صل �إل���ى ت�سوية �سيا�سية
لل�رصاع يف �أفغان�ستان م�ؤكدين
مرة �أخرى �أن �أي عملية �سالم يجب
ان ت�شمل جميع االط��راف املعنية
و���ص��وال ال��ى ت��واف��ق ب���الآراء فيما
بينهم».
و�أك��د العتيبي �أهمية ان تتيح �أي
عملية �سالم فر�صة م�شاركة دول
اجل���وار مل��ا �سي�ساهم يف حتقيق
ت��واف��ق �إقليمي يف الآراء ب�ش�أن
اال�ستقرار يف �أفغان�ستان.
و�أو�ضح �أن «التاريخ خري دليل ب�أن
ال حل دائم ًا و�شام ًال لأي �أزمة كانت
دون انخراط جميع اطياف املجتمع
وجميع دول اجلوار برغبة �سيا�سية
�صادقة يف دع��م وت��أي��ي��د اجلهود
الرامية ل�ضمان حتقيق ال�سالم
الدائم».

م�ضاعفة اجلهود والتح�ضريات التي
ت�ستند على الدرو�س امل�ستقاة من
االنتخابات الربملانية املنعقدة
يف �شهر اكتوبر املا�ضي ،معرب ًا
ع��ن ارت��ي��اح��ه مل��ا ورد يف تقرير
الأمني العام للأمم املتحدة حول
اجل��ه��ود امل��ب��ذول��ة لال�ستعداد
لالنتخابات الرئا�سية وكيفية
معاجلة التحديات التي واجهتها
االنتخابات الربملانية واحلاجة
املا�سة للتم�سك بانعقاد االنتخابات
الرئا�سية يف  20يوليو املقبل.
و�أو�ضح «ان احلديث عن االنتخابات
الرئا�سية يدفعنا لالنتقال الى
م�س�ألة امل�صاحلة الوطنية كجزء
�آخر مهم من �ضمن العملية ال�سيا�سية
يف �أفغان�ستان فقد الحظنا بارتياح
ت�سارع اجلهود يف الن�صف الثاين من
العام  2018جتاه عملية امل�صاحلة
ال�سيا�سية».
و�أ�شار �إلى �أن حكومة �أفغان�ستان
وا�صلت �أعمالها التح�ضريية لإجراء
حوار �سلمي بني الأفغان ،بالإ�ضافة
الى �صدور مر�سوم رئا�سي يف 12
دي�سمرب املا�ضي ب�إن�شاء جمل�س
ا�ست�شاري رفيع امل�ستوى للم�ساهمة
يف دفع ذلك احلوار الوطني.
وذك���ر العتيبي �أن���ه يف الوقت
ال��ذي ت�ؤكد فيه الكويت دعمها
املتوا�صل لأمن و�سيادة وا�ستقرار
�أفغان�ستان ف�إنها تتابع بقلق
ا�ستمرار ت�أكيد تقرير االمني العام
على عدم ا�ستقرار الو�ضع الأمني
يف اف��غ��ان�����س��ت��ان ،ح��ي��ث ي�ستمر
ال�رصاع بني احلكومة االفغانية
والقوات املناوئة لها يف معظم
ارجاء البالد.
و�أو�ضح ان االم��م املتحدة �سجلت
�أكرث من � 22ألف حادثة �أمنية يف
افغان�ستان خالل  ،2018مو�ضح ًا �أن

غانا :ندعم ترشح الكويت لعضوية
عدد من المنظمات الدولية
�أكد نائب وزير خارجية غانا حممد
تيجاين ،دعم غانا الكامل لرت�شح
الكويت لع�ضوية عدد من املنظمات
الدولية ،م�شيد ًا يف الوقت ذاته
بامل�رشوعات احليوية التي يقوم
بها ال�صندوق الكويتي للتنمية يف
بالده.
جاء ذلك يف لقاء لتيجاين مع م�ساعد
وزي��ر اخلارجية ل�ش�ؤون افريقيا
ال�سفري حمد امل�شعان ،والوفد
امل��راف��ق له بالعا�صمة الغانية
«�أكرا» ،وح�رض اللقاء �سفري الكويت
لدى غانا حممد الفيلكاوي.
وقال تيجاين �إن حكومة بالده ت�ؤكد
دائ��م� ًا دعمها للكويت وترحيبها
ب�تر���ش��ح��ه��ا ل��ع�����ض��وي��ة ع���دد من
املجال�س واملنظمات الدولية،
م�ضيفا ان «هذا اقل ما ميكن تقدميه
للكويت ال�صديقة».
و�أ���ش��اد بامل�رشوعات «احليوية»
التي يتبناها ال�صندوق الكويتي
للتنمية يف ب�لاده والتي ت�صب يف
�صالح ال�شعب الغاين.
و�أعرب عن خال�ص الرتحيب بزيارة
امل�شعان ،ال�سيما انها االولى من
نوعها مل�س�ؤول كويتي منذ افتتاح
�سفارة الكويت يف غانا عام .1995
و�أع��رب تيجاين عن تطلع حكومة
بالده لتوقيع عدد من االتفاقيات مع
احلكومة الكويتية.
م��ن جانبه �أع���رب امل�شعان عن
خال�ص ال�شكر والتقدير للمواقف
«امل�رشفة» حلكومة غانا ال�صديقة
وال��داع��م��ة للكويت اب���ان الغزو
العراقي عام  1990وحتى الآن.
و�أكد �رضورة توقيع اتفاقية حماية
وت�شجيع اال�ستثمارات املتبادلة،
ف� ً
ضال ع��ن توقيع اتفاقية ملنع

• محمد تيجاني مع حمد املشعان ومحمد الفيلكاوي

االزدواج ال�رضيبي ،ال�سيما ان هناك
ا�ستثمارات للقطاع اخلا�ص الكويتي
يف جمايل الزراعة والتخزين.
وذكر ان توقيع هاتني االتفاقيتني
من �ش�أنهما توفري غطاء للم�ستثمر
الكويتي وت�شجيع امل�ستثمرين
الآخرين على اال�ستثمار يف غانا.
و�أ����ش���ار امل�����ش��ع��ان ال���ى ترحيب
الكويت بطلب حكومة غانا توقيع
اتفاقية ب�ش�أن تنظيم ا�ستقدام
ال��ع��م��ال��ة امل��ن��زل��ي��ة ،مبينا �أن
مذكرات ووجهات نظر مت تبادلها
بني اجلانبني وان «االتفاقية يف
املراحل االخرية من التوقيع».

ودعا اجلانب الغاين لدعم الكويت
لع�ضوية املجل�س االقت�صادي
واالجتماعي «مايو  »2015وع�ضوية
الربنامج االمنائي للأمم املتحدة
وع�ضوية �صندوق االم��م املتحدة
لل�سكان وع�ضوية اللجنة الدائمة
للهالل وال�صليب االحمر «جنيف
اكتوبر  »2019وع�ضوية جمل�س
ادارة املنظمة البحرية الدولية
«لندن نوفمرب .»2019
كما وجه امل�شعان الدعوة لنائب
وزير خارجية غانا لزيارة الكويت
يف امل�ستقبل القريب.
وت����أت���ي زي�����ارة م�����س��اع��د وزي���ر

اخلارجية الكويتي ل�ش�ؤون افريقيا
لغانا والتي ت�ستمر ثالثة ايام يف
�إط���ار تفعيل م��ذك��رة امل�شاورات
ال�سيا�سية املوقعة بني وزارت��ي
خارجية البلدين يف الكويت يف
يناير .2018
ي��ذك��ر ان اجل��ان��ب�ين الكويتي
وال������غ������اين وق����ع����ا يف ع���ام
 2010اتفاقية خدمات جوية ،كما
ان لل�صندوق الكويتي يف غانا
 10م�شاريع يف جماالت عدة منها
حمطات الكهرباء وامل�ست�شفيات
وال��ط��رق والتي تتجاوز قيمتها
 45مليون دينار.

