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مستشارة في السفارة األميركية: تعاون لتطوير األمن 
السيبراني في الكويت عبر التكنولوجيا األميركية

دارين العلي

استضافت اجلامعة األمريكية 
أمس احملاضــرة الثانية لألمن 
السيبراني التي تنظمها السفارة 
األميركية حتت عنوان «التكيف 
مع التهديدات املستقبلية لألمن 
الســيبراني» التي قدمها خبير 
األمــن الســيبراني األميركــي 
غييرمو كريستنسن بحضور 
عدد من الطلبة وأعضاء الهيئة 

التدريسية.
وأكدت مستشــارة العالقة 
العامة والشــؤون الثقافية في 
الســفارة األميركية كريســتي 
واتكنــز، ضــرورة االهتمــام 
مبسائل األمن السيبراني التي 
متس حياة اجلميع وتعامالتهم 
اليومية مــع اإلنترنت في ظل 
ارتفاع التهديدات في هذا املجال.
وقالت إن هناك تعاونا في 
مجــال األمــن الســيبراني بني 
الواليــات املتحــدة والكويــت 
األصعــدة  مختلــف  علــى 
ومشــاركة املعلومــات في هذا 
الشــأن، باإلضافة إلى التعاون 
مع عدد من اجلهات الرســمية 
والشــركات اخلاصــة لتطوير 
األمن السيبراني في الكويت عن 
طريق التكنولوجيا األميركية.
إلــى أن إحضــار  ولفتــت 
اخلبراء في هذا املجال إلعطاء 
محاضــرات متخصصــة أحــد 
أشــكال التعاون، حيث مت عقد 
محاضــرة في أكادميية ســعد 
العبــداهللا وكذلــك محاضرات 

الكمبيوتــر لكيفيــة مواجهــة 
اإللكترونية واألمن  الهجمــات 
الســيبراني، الفتــا إلــى أن ما 
سيقدمه اخلبير األميركي بهذا 
الشــأن مــن تطبيقــات عملية 
وجتارب سيســاهم في تعزيز 
الفعــم لــدى الطلبة ويســلط 
الضوء على كيفية مجابهة هذه 

التحديات.
من جهته، قدم خبير األمن 
الســيبراني األميركي غييرمو 
كريستنســن محاضرة حتدث 
فيهــا عــن أســاليب القرصنة 
وأنواعهــا وكيفيــة مجابهتهــا 
واحللــول املمكنــة لذلك، الفتا 
إلــى أنه علــى احلكومــات أن 
تتخذ إجــراءات جدية ملواكبة 
هذه التحديات ووضع حد لها 
معرضا لسلسلة من اإلجراءات 
التي ميكن اتباعها في هذا الشأن.
وقــال إن التكنولوجيا أمر 
جيد، إال أنها باتت خطيرة جدا 
في الوقت نفســه، الفتا إلى أن 

اســتخدام اإلنترنت في جميع 
مناحي حياتي يساهم في رفع 
حدة هذه اخلطورة، مشيرا إلى 
زيادة حجم اجلرائم اإللكترونية 
والتي هي مشكلة مشتركة بني 

اجلميع.
وذكر أن اجلرائم اإللكترونية 
سهلة وميكن أن حتصل أي وقت 
وأينمــا كان، وال ميكن مالحقة 
مرتكبيها خصوصــا إذا كانوا 

من دول غير متعاونة.
ولفــت إلى اننــا جميعا قد 
نكون ضحايا األمن السيبراني 
من دون أن نعرف ذلك، خصوصا 
أن النظام الرقمي هو نظام هش 
ولم يتم تصميمه بطريقة ميكنه 
من خاللها مواجهة الهجمات التي 
تتعرض لها أجهزتنا، مشــددا 
علــى أنــه «إذا كنــا ال نريد أن 
نتعرض لالختراق، فعلينا أن 
نفكر مثل ما يفكر املخترقون، 
وعلينــا أن نكون مســتعدين 

للكثير من الهجمات».

جانب من احلضور في ندوة األمن السيبراني

لطلبة الكويت لتوعيتهم بأهمية 
التطور في هذا املجال.

بــدوره، قــال عميــد كلية 
التطبيقية  الهندســة والعلوم 
في اجلامعــة األمريكيــة أمير 
زيد إن استضافة اجلامعة ملثل 
هذه الفعاليات تساهم في رفع 
قــدرات الطلبــة كونها تضيف 
جتــارب علميــة للطلبــة أكثر 
من احملاضــرات التقليدية في 

البرنامج األكادميي.
وذكــر أن مســألة األمــن 
السيبراني من األمور التي تشكل 
أولوية علــى الصعيد العاملي، 
إذ إن هناك خطورة كبيرة من 
املمكن أن تلحق بأي شــخص 
سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات 
فــي حال لــم يكونــوا مؤهلني 
فنيا وعلميا ملواجهة الهجمات 
اإللكترونية وقد يترتب على ذلك 
خسائر مادية واجتماعية كبيرة.

وقــال إن اجلامعــة لديهــا 
تخصصات في الهندسة وعلوم 

كريستي واتكنز متحدثة إلى «األنباء»

(محمد هاشم) أمير زيد متحدثاً إلى الزميلة دارين العلي  غييرمو كريستنسن

السفيرة األسترالية: مستمرون في تصدير 
اللحوم احلية و«املبردة» إلى الكويت

دارين العلي

أكدت السفيرة األسترالية 
لدى البالد ميليسا كيلي أن 
حكومــة بالدهــا أعادت في 
التأكيد على  أكتوبر ٢٠٢٢، 
موقفها السابق الراسخ بأن 
مدينــة القدس تعتبر حالة 
«أوضــاع دائمــة» والتــي 
يجــب حلها كجــزء من أي 
مفاوضــات ســالم بشــأن 
القضية الفلسطينية، الفتة 
إلى انه في عام ٢٠١٨، أعلنت 
احلكومة األسترالية السابقة 
نيتهــا االعتــراف بالقدس 
الغربية عاصمة إلسرائيل، 
بينما قامت احلكومة احلالية 
بالتراجع إلى املوقف الرسمي 
السابق وأكدت ثباتها عليه.

كالم كيلي جاء في ردها 
علــى أســئلة الصحافيــني 
خالل مؤمتر صحافي عقدته 
أمس األول تطرقت فيه إلى 
الكثير من القضايا اخلاصة 
بالعالقات الثنائية الكويتية 

- األسترالية.
وقالت كيلي إنه في عام 
التزمــت احلكومــة   ،٢٠٢٢
األســترالية بقرار اإليقاف 
التدريجي لصادرات األغنام 
احلية عن طريق البحر إلى 
جميــع البلدان، وقد أعلنت 
احلكومة األسترالية أن هذا 
اإليقاف التدريجي لن يحدث 
في الوالية احلالية للحكومة 
والتي مــن املقرر أن ينتهي 
عهدها في عام ٢٠٢٥، حيث 
ســتجرى انتخابات جديدة 

في ذلك الوقت.
وأوضحــت أن تصديــر 
اللحوم من بالدها ال يقتصر 
على املواشــي احلية ولكن 
هناك اللحوم املبردة احلالل، 
مشــيرة الــى أن شــحنات 
اللحوم مســتمرة للكويت 
ولكنها تتوقف كل عام خالل 
فصل الصيف بسبب حرارة 
اجلو، وان هــذا األمر متبع 

منذ زمن.
وأعربــت عــن فخرهــا 
بالدور الذي لعبته أستراليا 
في ضمــان األمــن الغذائي 
للكويــت علــى مــدى فترة 
طويلــة من الزمــن، مؤكدة 
أنها ستدعم اســتمرار تلك 
العالقة، موضحة أهمية األمن 
الغذائي في العالقات الثنائية 
بني البلديــن، الفتة إلى أن 
العالم بأجمعــه يعاني من 

الدفاعية بني البلدين مميزة، 
الفتة إلى وجود عدد محدود 
من القوات األســترالية في 
معســكر عريفجــان، الفتة 
إلى عدم وجود خط طيران 
مباشر حتى اآلن بني البلدين.
وأشــادت بدور الكويت 
املهم على الصعيدين الدولي 
واإلقليمــي، «نحــن مثــل 
الكويت نستند الى القانون 
الدولي في النزاعات وإرساء 

السالم».
عدد الطالب

الطلبــة  وحــول عــدد 
الدارســني فــي أســتراليا، 
قالت الســفيرة األسترالية 
إن عدد اخلريجني الكويتيني 
من اجلامعات األسترالية بلغ 
٢٠٠٠ طالب وطالبة وحاليا 
هناك نحو ٧٠٠ طالب مازالوا 

قيد الدراسة.

وأعربــت كيلــي خــالل 
كلمة لهــا فــي املؤمتر فيه 
عن حماسها للعمل لتحقيق 
اإلمكانيات الهائلة في العالقة 
األسترالية - الكويتية، الفتة 
إلى انها منذ توليها ملنصب 
سفير أستراليا في الكويت 
في أغسطس ٢٠٢٢، وتقدميها 
أوراق اعتمادها لسمو ولي 
العهد الشيخ مشعل األحمد 
في نوفمبــر ٢٠٢٢، قوبلت 
مع عائلتهــا بكرم الضيافة 
الذي تشــتهر بــه الكويت، 
متطلعــة للتعرف على هذا 
البلد العظيــم وإلى جتربة 
مميــزة أثنــاء خدمتهــا في 

الكويت.
وقالــت ان العالقــة بني 
البلديــن تتميــز بقوتهــا، 
ويتضح ذلك بشــراكة أمن 
غذائــي متتد ألكثــر من ٦٠
عاما، وتعاون اســتثماري 
أهــداف  علــى  يتمركــز 
مســتقبلية، وروابــط بني 
الشــعبني تعززهــا عالقــة 

تعليمية مزدهرة.
وحتدثت عن املســتقبل 
الذي يتضمن تطوير التعاون 
في مجال تكنولوجيا املناخ 
والطاقــة املتجــددة، ودعم 
املزيــد من التعاون البحثي 
في مجال التكنولوجيا، ودعم 
استمرارية وتطوير شراكة 

األمن الغذائي.
وتطرقت إلى دعم التعاون 
الثقافي بني البلدين، بــــما 
فــي ذلك جلب أفضل الفنانني 
واملبدعني األســتراليني إلى 

الكويت.

ميليسا كيلي أشارت خالل مؤمتر صحافي إلى أنه يتوقف خالل الصيف بسبب حرارة اجلو

السفيرة األسترالية ميليسا كيلي  (ريليش كومار)

هذه األزمة حاليا.
ولفتت كيلي إلى أن قيمة 
التبادل التجاري بني بالدها 
والكويــت تبلــغ نحو ٨٠٠

مليون دوالر أسترالي أغلبها 
في تصدير اللحوم، مشيرة 
إلى أن حجم االســتثمارات 
الكويتية في أستراليا يبلغ 
نحو ١٢ مليار دوالر أسترالي.
وأشارت إلى وجود عدد 
كبير من الشركات األسترالية 
العاملة في الكويت أكبرها 
شركة ورلي التي تعمل في 
مجال الغاز والنفط إضافة إلى 
وجود جامعتني أستراليتني 
في الكويت، مضيفة أن عدد 
املقيمة  اجلالية األسترالية 
فــي البالد يبلــغ نحو ٨٠٠
مواطن أســترالي يعملون 
في مجاالت النفــط والغاز 

والصحة والتعليم.
العالقات  واعتبــرت أن 

«الهيئة اخليرية» تدعم ١٨٧٨ أسرة
من الجئي الروهينغيا بنصف مليون دوالر

ليلى الشافعي

وقعت املفوضية السامية 
لألمم املتحدة لشؤون الالجئني 
والهيئة اخليرية اإلســالمية 
العامليــة اتفاقية منحة لدعم 
سبل كسب العيش لالجئني 
الروهينغيا في كوكس بازار 
في بنغالديش مبشروع توفير 
احلماية واملساعدات اإلنسانية 

لهم وللمجتمع املضيف.
وقــال مدير عــام الهيئة 
اخليرية اإلســالمية العاملية 
م.بدر الصميط: اننا نســعى 
لتخفيف معاناتهم عبر حلول 
تنموية مستدامة في مجاالت 
الزراعي واحليواني  اإلنتاج 
والســمكي بتكلفــة اكثر من 
٥٠٠ ألف دوالر، مشيرا الى ان 
املمارسات الوحشية على أيدي 
الســلطات في ميامنار تزداد 
وموجات النــزوح اجلماعي 
ايضا، حيث بلغ عدد الالجئني 
في مدينة كوكس بازار نحو 
أفرادها  مليون الجئ يعتمد 
على املســاعدات اإلنســانية 
للحصول على احلماية والغذاء 
واملأوى واخلدمات الصحية، 
مؤكدا حــرص الهيئــة على 
دعم البرامج التنموية لدعم 
الوضع اإلنساني للروهينغا 
للتمكني االقتصادي ألصحاب 
احلاجة «حلول» وإكســابهم 
مهــارات مهنيــة وحرفيــة، 

األفغان في باكستان على ١٣
مهنة وحرفة».

من جهتهــا، قالت ممثلة 
املفوضية لدى الكويت نسرين 
ربيعان: ستتمكن املفوضية 
من خالل هــذه االتفاقية من 
تزويــد اكثر من ٨٧٠ أســرة 
الجئة (نحو ٤٣٥٠ الجئا و٥٨٠

أســرة من املجتمع املضيف 
(نحو ٢٩٠٠ شخص) بالدعم 
الالزم لزيادة اإلنتاج الزراعي 

واحليواني والسمكي.
وأضافــت ربيعــان: مــن 
خــالل هذا التعاون ســتقدم 
املفوضيــة التدريــب الالزم 
لبناء مهارات الالجئني وأفراد 
املجتمع املضيــف في مجال 

الزراعة احملســنة  أســاليب 
والبستنة املنزلية الى جانب 
توفير األدوات الالزمة للري 
واألسمدة العضوية والدواجن 
واملاشية ومصائد األسماك، 
مؤكدة ســعي املفوضية مع 
الهيئة اخليرية الى حتســني 
الروهينغا  ظــروف الجئــي 
مــع تزايــد أعــداد النازحني 
قســرا فــي العالم إلــى اكثر 
من ١٠٠ مليون شخص فروا 
من بالدهم، ونزوح اكثر من 
٣٥٠٠ شخص عبر البحر في 
٣٩ قاربــا في رحلة محفوفة 
باملخاطر ومتثل هذه األعداد 
زيادة بنسبة ٣٦٠٪ على العام 

السابق.

وّقعت اتفاقية مع «مفوضية شؤون الالجئني» لتوفير سبل العيش الكرمي لهم

م.بدر الصميط ونسرين ربيعان خالل تبادل وثيقة االتفاقية             (أحمد علي) 

مشيرا الى ان املشروع يدعم 
١٨٧٨ أســرة مــن الالجئــني 
واملجتمع البنغالي املضيف، 
ويبلغ عدد املســتفيدين من 
الزراعة الرأسية في بيوتهم 
دون احلاجــة للحراثــة عن 
طريق إنشــاء نباتات معلقة 
فوق األسطح  ٨٤٠٠ فرد من 
الالجئــني واملضيفني. ولفت 
الصميــط الــى ان التعــاون 
احلالي مع املفوضية السامية 
ال يقتصــر علــى املشــروع 
النوعــي، فهنــاك مشــروع 
«دعم ســبل العيــش الكرمي 
للفئات الضعيفة في باكستان 
والالجئني األفغــان لتدريب 
١٠٠٠ شــخص مــن مجتمــع 

الصميط: لدينا مشروع يستهدف توفير احلياة الكرمية للفئات الضعيفة في باكستان والالجئني األفغان

بناء العالقات بني النساء األستراليات والكويتيات
أعربت السفيرة كيلي عن فخرها بأن 
تكون أول امرأة تعينها أستراليا كسفيرة 
لــدى الكويــت، مضيفة أن هــذا يعكس 
األولوية التي توليها أستراليا للمساواة 
بني اجلنسني، واإلميان بأن تنوع القيادات 
يورث قوة جلميع طواقمنا، متحدثة عن 
األمثلة التي وجدتها في الكويت لنساء 
ملهمات في مختلف القطاعات واملجاالت 
لهن أدوار ومساهمات ظاهرة في بلدهن.
وقالــت: «هناك الكثيــر الذي ميكننا 
تعلمه مــن بعضنا البعض حول جهود 
بلدينا لتحقيق املساواة بني اجلنسني»، 
متطلعة إلى بناء العالقات بني النســاء 
األستراليات والكويتيات من خالل عملها 

في الكويت، إلظهار فوائد متكني التنوع 
املجتمعي في املراكز القيادية.

وأعربت عن أملها مع انتهاء الظروف 
الصعبــة التــي عانــى منهــا العالم في 
السنوات األخيرة، زيادة وتيرة الزيارات 
رفيعة املستوى بني أستراليا والكويت، 
على املســتويني احلكومــي والوزاري، 
الفتــة إلى انــه مع اقترابنــا من الذكرى 
الـ ٥٠ لتأســيس العالقــات الثنائية بني 
أستراليا والكويت، والتي سنحتفل بها 
في عام ٢٠٢٤، فإن املزيد من االجتماعات 
الشخصية ستساعد في تعزيز الفرص 
املوجــودة بالفعــل لبنــاء العالقات بني 

بلدينا.

«اإليقاف التدريجي» لتصدير اللحوم احلية بحرًا لن يحدث في عهد احلكومة احلالية حتى ٢٠٢٥

التراجع عن االعتراف بالقدس الغربية عاصمة إلسرائيل موقف ثابت للحكومة األسترالية احلالية

التبادل التجاري ٨٠٠ مليون دوالر.. واالستثمارات الكويتية في بالدنا ١٢ مليار دوالر أسترالي

٢٠٠٠ مواطن كويتي تخرجوا في اجلامعة األسترالية ونحو ٧٠٠ طالب مازالوا قيد الدراسة

غييرمو كريستنسن: ارتفاع تهديدات «األمن السيبراني» يحتم االهتمام بوسائل مجابهتها

كريستي واتكنز أشارت إلى أهميته في ظل زيادة االعتماد على اإلنترنت
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