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ضرورة ضمان عودة آمنة وكريمة وطوعية للنازحين

العتيبي :ما يجري في السودان
 ...شأن داخلي

نتابع باهتمام وعن كثب التطورات وندعو جميع األطراف إلى الهدوء وضبط النفس ونبذ العنف
�أكدت الكويت �أن ما يجري يف
ال�سودان �ش�أن داخلي يجب عدم
التدخل فيه عمال بامليثاق
جم��ددة ال��دع��وة �إل��ى االلتزام
بقرارات جمل�س الأمن املتعلقة
بال�سودان و�أن ينح�رص نقا�ش كل
بند يف مو�ضوعه و�أال ت�ستخدم
ال���ظ���روف احل��ال��ي��ة لتغيري
م�سارات اتفق عليها املجل�س يف
قراراته.
جاء ذلك يف كلمة الكويت بجل�سة
جمل�س الأمن حول دارفور التي
القاها مندوبها ال��دائ��م لدى
االمم املتحدة ال�سفري من�صور
العتيبي م�ساء �أم�س الأول.
وقال العتيبي �إن «تقرير الأمني
ال��ع��ام الأخ�ي�ر ي ��ؤك��د توا�صل
انخفا�ض ح��االت االنتهاكات
يف دارفور ب�شتى �أنواعها خالل
ال�سنوات الأربع الأخرية �إ�ضافة
�إلى ما ي�شهده الإقليم من ا�ستقرار
�أمني ن�سبي عالوة على ا�ستمرار
عودة النازحني».
و�أكد �رضورة �ضمان عودة �آمنة
وك��رمي��ة وطوعية للنازحني
وت�����ض��اف��ر ج��ه��ود املجتمع
الدويل ال�ستمرار تقدمي العون
ملحتاجيه خا�صة خ�لال هذه
ال���ظ���روف ال�����ص��ع��ب��ة مرحبا
بتخ�صي�ص مبلغ ق��دره 26.5
مليون دوالر من �أحد ال�صناديق
لتقدمي امل�ساعدات الطارئة
للمحتاجني.
و���ش��دد العتيبي على �أهمية
ا�ستمرار امل�سار الذي اقرتحه
الأم�ين العام و�ضمنه املجل�س
يف ق�����راره «2018 »2429
والبيان الرئا�سي رقم  19العام
املا�ضي.
وق���ال «ل��ق��د اق���ر جمل�سنا يف
بيانه الرئا�سي املذكور ب�أن
التقدم املحرز لتحقيق النقاط
املرجعية وامل�ؤ�رشات خلروج

• سمو أمير البالد

القيادة السياسية هنأت زيمبابوي بعيدها الوطني

األمير عزى رؤساء الهند
والبرتغال وألمانيا

بعث �صاحب ال�سمو �أمري البالد ال�شيخ �صباح الأحمد ،بربقية تهنئة �إلى
رئي�س زميبابوي �إمير�سون منانغانوا ،عرب فيها �سموه عن خال�ص تهانيه
مبنا�سبة العيد الوطني لبالده متمنيا �سموه له دوام ال�صحة والعافية
ولبالده كل التقدم واالزدهار.
وبعث �صاحب ال�سمو ،بربقية تعزية �إلى رئي�س الهند رام ناث كوفيند ،عرب
فيها �سموه عن خال�ص تعازيه و�صادق موا�ساته ب�ضحايا هطول الأمطار التي
اجتاحت �أجزاء من بع�ض الواليات الهندية و�أ�سفرت عن �سقوط العديد من
ال�ضحايا وامل�صابني و�أحلقت �أ�رضارا باملرافق العامة واملمتلكات راجيا
�سموه لل�ضحايا الرحمة وللم�صابني �رسعة ال�شفاء و�أن يتمكن امل�س�ؤولون
يف البلد ال�صديق من جتاوز �آثار هذه الكارثة الطبيعية.
وبعث �سمو �أمري البالد ،بربقيتي تعزية �إلى رئي�س الربتغال مار�سيلو
ربيبولو دي �سوزا ،و�إلى رئي�س �أملانيا د.فرانك فالرت �شتاينماير ،عرب
فيهما �سموه عن خال�ص تعازيه و�صادق موا�ساته ب�ضحايا حادث احلافلة
ال�سياحية يف جزيرة ماديرا الربتغالية والذي �أودى بحياة العديد من
ال�ضحايا من اجلن�سية الأملانية وعدد من امل�صابني.
وبعث �سمو ويل العهد ال�شيخ نواف الأحمد ،و�سمو ال�شيخ جابر املبارك،
رئي�س جمل�س الوزراء ،بربقية تعزية مماثلة.

• منصور العتيبي متحدثا ً

البعثة امل�شرتكة «يوناميد»
�سي�سهم يف عملية االنتقال من
مرحلة حفظ ال�سالم �إلى مرحلة
بناء ال�سالم».
وا�ضاف العتيبي «اطلعنا يف
تقرير الأم�ي�ن ال��ع��ام على �أن
التقدم م�ستمر يف بع�ض النقاط
وهناك حاجة ملزيد من العمل
يف غريها لذا ف�إن م�ضي جمل�سنا
على ما اتفق عليه �سابقا يعد
�رضورة الآن �أكرث مما �سبق من
�أجل ا�ستمرار تنفيذ ا�سرتاتيجية
خروج البعثة كما هي حمددة يف

رئيس األركان بحث ونظيره
البولندي المواضيع المشتركة
كتب حم�سن الهيلم:

• الفريق الركن محمد اخلضر مستقبالً اجلنرال راميوند اجنيشاك

بحث رئي�س الأرك����ان العامة
للجي�ش الفريق ال��رك��ن حممد
اخل�رض ،مع رئي�س هيئة �أركان
ال��ق��وات امل�سلحة البولندية
اجل��ن�رال رامي���ون���د اجني�شاك
املوا�ضيع ذات االهتمام امل�شرتك.
وقالت وزارة الدفاع يف بيان
�صحايف �أم�����س� ،إن��ه مت خالل

اللقاء تبادل الأحاديث الودية
ومناق�شة �أهم الأمور واملوا�ضيع
ذات االهتمام امل�شرتك ال�سيما
املتعلقة باجلوانب الع�سكرية
و�سبل تعزيزها وتطويرها.
وح����ضر ال��ل��ق��اء �سفري بولندا
لدى البالد بافيل ليهوفيت�ش،
ومعاون رئي�س الأرك��ان العامة
لهيئة العمليات واخلطط اللواء
الركن حممد الكندري.

الكويت رسمت الفرحة على وجوه
متضرري السيول في إيران
بد�أ وفد جمعية الهالل الأحمر� ،أم�س ،بتوزيع امل�ساعدات
االغاثية على املت�رضرين جراء ال�سيول الأخ�يرة يف مدينة
االهواز مبحافظة خوز�ستان االيرانية .وزار الوفد برفقة القائم
باالعمال بالإنابة يف ال�سفارة الكويتية بطهران فالح احلجرف،
عددا من خمازن امل�ساعدات الكويتية وخميمات النازحني
جراء ال�سيول والفي�ضانات التي اجتاحت مناطق وا�سعة من
ايران .وقام وفد اجلمعية بتوزيع امل�ساعدات على �سكان بع�ض
املخيمات الذين عربوا عن فرحتهم و�شكرهم للكويت.

• جانب من زيارة وفد جمعية الهالل األحمر

تستوعب أكثر من ألف طالب وطالبة

«النجاة الخيرية» وضعت حجر أساس
مدرسة لتعليم الالجئين بتركيا
قامت جمعية النجاة اخلريية،
بو�ضع حجر الأ�سا�س لبناء
م��در���س��ة من��وذج��ي��ة �ساد�سة
لالجئني ال�سوريني مبدينة
«�شانلي �أورف��ا» جنوب تركيا
بح�ضور وايل املدينة عبدالله
ايرين.
وق���ال م��دي��ر ادارة التعليم
اخلارجي باجلمعية ابراهيم
البدر ،ان الطاقة اال�ستيعابية
ل��ل��م��در���س��ة ت��ب��ل��غ �أك��ث�ر من
�أل��ف طالب وطالبة و�سيتم
ت�شييدها بطريقة ع�رصية
حديثة.
و�أكد حر�ص اجلمعية على توفري
كافة االمكانيات التي جتعل
من تلك املدر�سة بيئة تعليمية
ه��ادف��ة وج���اذب���ة لالرتقاء
مب�ستوى عال للطلبة.
و�أ�ضاف البدر ان اجلمعية تويل
م�رشوع التعليم �أهمية ق�صوى

• أثناء وضع حجر أساس املشروع

كونه �أحد �أهم الو�سائل الفاعلة
يف مكافحة ال��ف��ق��ر واجلهل
وامل���ر����ض ،مبينا �أن ع��ددا
من الطلبة الالجئني �أكملوا
ال��ث��ان��وي��ة مب��دار���س النجاة
ويوا�صلون درا�ستهم الآن يف

تخ�ص�صات الطب والهند�سة
والعلوم.
و�أو���ض��ح �أن م��دار���س النجاة
ت�ضم �آالف الطالب والطالبات
وت��وف��ر لهم �أرق���ى اخلدمات
التعليمية ،كما تقوم اجلمعية

حاليا بال�سعي احلثيث لكفالة
وتنفيذ م�شاريع جديدة تخدم
�رشيحة الأي��ت��ام ال��ى جانب
ت��رك��ي��زه��ا ع��ل��ى امل�شاريع
القر�آنية والرتبوية والثقافية
وبرامج الدعم النف�سي.
م���ن ج��ان��ب��ه ت��وج��ه اي��ري��ن
بال�شكر وال��ع��رف��ان للكويت
�أم�ي�را وحكومة و�شعبا على
دعمها ال�لاحم��دود لالجئني
ال�سوريني ،معتربا ان الكويت
م��در���س��ة تتعلم منها ال��دول
ف�ضيلة العطاء والإنفاق.
و�أ�شاد بجهود جمعية النجاة
الكويتية يف توفري حياة كرمية
لآالف الأ�رس ال�سورية من خالل
تنفيذ امل�شاريع التنموية من
بينها التعليمية التي �ساهمت
ب�شكل فعال يف توفري �آالف
املقاعد الدرا�سية لالجئني
ال�سوريني الطلبة.

القرار «.»2018 »2429
وا�شار الى انه يتعني على اع�ضاء
املجل�س االخ��ذ بعني االعتبار
�آثار اال�ستقرار يف دارف��ور على
ال�����س��ودان وحميطه الإقليمي
و�أال يغفل حجم اال�ستثمارات
الب�رشية وال�سيا�سية واملادية
التي قدمها ال�شعب ال�سوداين
�أوال وكل من االحت��اد الأفريقي
والأم����م امل��ت��ح��دة خ�ل�ال عقد
ون�صف العقد.
وق��ال العتيبي «�إننا �سنجحف
بحق دارف��ور و�أهله �إذا بددنا

�آمالهم يف حتقيق حياة كرمية
وب��ن��اء م�ستقبل واع��د ولذلك
ندعو �أع�ضاء املجل�س لوحدة
ال�صف يف هذه املرحلة احلرجة
و�أال نختلف ب�سبب املواقف
وامل�سميات».
وا�ضاف «اننا نتابع باهتمام
وعن كثب التطورات يف ال�سودان
وندعو كافة الأطراف �إلى الهدوء
وممار�سة �أق�صى درجات �ضبط
النف�س ونبذ العنف واال�ستمرار
يف احلوار من �أجل �ضمان جناح
العملية ال�سلمية االنتقالية».

و�أعرب العتيبي عن االمل يف �أن
ت�سفر الإج��راءات التي اتخذت
مل��ع��اجل��ة ت��ل��ك ال��ت��ط��ورات
عما يحقق الأم��ن واال�ستقرار
لل�سودان ال�شقيق ومبا يلبي
�آم��ال وتطلعات �أبناء �شعبه
ال�شقيق منا�شدا �أبناء ال�شعب
ال�سوداين ال�شقيق بكافة فئاته
تغليب امل�صلحة العليا للوطن
وو���ض��ع��ه��ا ف���وق ك��ل اعتبار
م��ن �أج��ل ال�����س��ودان ووحدته
و�سيادته وا�ستقراره و�سالمة
�أرا�ضيه.

