
أكدت الكويت انه ال ميكن التحدث 
ع��ن ال��س��ام ف��ي ظ��ل االس��ت��م��رار في 
توسيع رقعة االحتال اإلسرائيلي 
عبر االستياء على األراض��ي بالقوة 
مشددة على أن االستيطان ال يزال 
يشكل ال��ع��ائ��ق األك��ب��ر أم���ام فرص 

حتقيق السام العادل والشامل.
ج��اء ذل��ك ف��ي كلمة ال��ك��وي��ت في 
جلسة مجلس األمن حول احلالة في 
الشرق األوس��ط مبا في ذلك القضية 
الفلسطينية والتي ألقاها مندوبها 
ال��دائ��م ل��دى األمم امل��ت��ح��دة السفير 

منصور العتيبي مساء األربعاء.
وق����ال ال��ع��ت��ي��ب��ي »ل��ه��ذا السبب 
ت��ش��ارك��ن��ا م��ع ك��ل م��ن إندونيسيا 
وج��ن��وب أفريقيا ف��ي عقد اجتماع 
بصيغة آريا بتاريخ 9 مايو املاضي 
ح��ول املستوطنات واملستوطنني 
اإلسرائيليني في ضوء وتيرة التوسع 
غير املسبوقة لألنشطة االستيطانية 
وزي����ادة عنف املستوطنني والتي 
تقوض امكانية اقامة دولة فلسطينية 
قابلة للحياة ومتصلة جغرافيا على 

أساس حدود 1967«.
وج���دد العتيبي اإلدان����ة لكافة 
األنشطة االستيطانية اإلسرائيلية 
التي ليس لها أي شرعية قانونية 
داع��ي��ا املجتمع ال��دول��ي ال��ى حتمل 
م��س��ؤول��ي��ات��ه ف��ي ت��وف��ي��ر احلماية 
الازمة للشعب الفلسطيني ووضع 
حد لاعتداءات اإلسرائيلية مبا في 
ذلك عمليات االقتحام املتكررة لباحات 
املسجد األقصى حتت حراسة القوات 
اإلسرائيلية وال��ت��ي تشكل جميها 
انتهاكا ص��ارخ��ا مب��وج��ب القانون 
الدولي وق��رارات الشرعية الدولية 

مبا في ذلك القرار 2334.
وأض����اف أم���ام امل��ج��ل��س »نلتقي 
بعد م��رور ع��ام على اجل��رمي��ة التي 
ارتكبتها قوات االحتال اإلسرائيلية 
بحق املتظاهرين املدنيني في قطاع 
غزة بتاريخ 14 مايو 2018 والتي 
اس��ت��ش��ه��د ف��ي ي��وم��ه��ا 60 م��واط��ن��ا 
فلسطينيا من بينهم أطفال وجرح 

أكثر من 2000 آخرين«.
وأض���اف العتيبي »لعله م��وات 
في ظل استمرار استهداف املدنيني 
الفلسطينيني أن جن��دد م��ا دعونا 
ال��ي��ه ف��ي اجللسة املفتوحة الشهر 
امل��اض��ي م��ن أهمية املتابعة اجل��ادة 
لنتائج تقرير جلنة التحقيق الدولية 
املستقلة ب��ش��أن االح��ت��ج��اج��ات في 
األرض الفلسطينية احملتلة في قطاع 

غزة من أجل ضمان حتقيق املساءلة 
بحق املجرمني«.

وط��ال��ب إس��رائ��ي��ل ب��اع��ت��ب��اره��ا 
السلطة القائمة باالحتال بوقف 
جميع أعمالها العدوانية ضد الشعب 
الفلسطيني وااللتزام بحماية املدنيني 
وكفالة اح��ت��رام القانون اإلنساني 
ال��دول��ي وال��ق��ان��ون ال��دول��ي حلقوق 
اإلنسان مبا في 1949 ورفع حصارها 

اجلائر على قطاع غزة.
وق��ال العتيبي »لتحقيق وإرس��اء 
سام ع��ادل ودائ��م وشامل من خال 
عملية ت��ف��اوض��ي��ة ت��ت��وج بتوقيع 
الطرفني األساسيني عليه يتعني ان 
تكون هناك مرجعية أساسية يجب 
االلتزام بها مبا في ذلك تدابير بناء 
الثقة بني األط��راف ال تظهر فحسب 
أن ه��ن��اك ال��ت��زام��ا سياسيا حقيقيا 
لتحقيق السام بل تضمن أنه سيتم 
فعا االلتزام بالبنود التي يتم االتفاق 

عليها«.
وب��ني أن ال���دول العربية أع��ادت 
ت��أك��ي��د موقفها امل��ب��دئ��ي بالتمسك 
بالسام كخيار استراتيجي في 31 
م���ارس امل��اض��ي خ���ال ق��م��ة تونس 
األخ���ي���رة وع��زم��ه��ا إع�����ادة إط���اق 
مفاوضات ج��ادة بهدف حتقيق حل 
الدولتني كشرط أساسي للتوصل إلى 
السام العادل والشامل واملستدام 
ال���ذي يستند ال��ى ال��ق��ان��ون ال��دول��ي 
وق���رارات األمم املتحدة ذات الصلة 

ومبادرة السام العربية.
وأش��ار إل��ى أن��ه ال ميكن التحدث 
عن السام في ظل استمرار طرف في 
اتخاذ ق��رارات احادية اجلانب وهو 
ما حذر منه االمني العام لألمم املتحدة 
م��رارا وتكرارا بشأن تقويض فرص 
حتقيق السام مجددا االدان��ة لقرار 

إسرائيل عدم جتديد والي��ة الوجود 
ال��دول��ي امل��ؤق��ت ف��ي اخلليل ولقرار 
احلكومة اإلسرائيلية جتميد جزء من 

عائدات الضرائب الفلسطينية.
وأضاف العتيبي »ان ذلك يعرض 
استقرار السلطة الفلسطينية املالي 
للخطر وي��ه��دد أم��ن اإلسرائيليني 
والفلسطينيني على السواء فإسرائيل 
بقرارها هذا ضربت عرض احلائط 
اتفاق أوسلو ومعه أي مصداقية في 
أنها ستلتزم بأية مقررات تنبثق عن 

مبادرات سام سيتم تقدميها«.
وأض����اف أن���ه ال مي��ك��ن التحدث 
ع��ن ال��س��ام ال���ذي يتم ف��رض��ه على 
الفلسطينيني بالقوة مشيرا إلى أن 
اجلامعة العربية على مستوى القمة 
أك��دت تضامنها الكامل مع فلسطني 
وعدم قبولها ألية ضغوط سياسية 
أو مالية ب��ه��دف ف��رض ح��ل��ول غير 
عادلة للقضية الفلسطينية ال تنسجم 
م��ع املرجعيات الدولية الرئيسية 

للقضية الفلسطينية.
ول��ف��ت العتيبي ال��ى التحديات 
املالية التي تتعرض لها وكالة األمم 
املتحدة إلغ��اث��ة وتشغيل الاجئني 
الفلسطينيني )أون���روا( مشيدا مبا 
ت��ق��وم ب��ه م��ن خ��دم��ات قيمة تقدمها 
ملجتمع الاجئني الفلسطينيني »حيث 
يؤثر نقص اخل��دم��ات على املايني 
م��ن األط��ف��ال الاجئني وعلى ج��ودة 
حياتهم ومستقبلهم وال تساهم إال في 

زعزعة االستقرار في املنطقة«.
وأعرب عن رفضه محاوالت إنهاء 
أو تقليص دور ووالي��ة الوكالة من 
خ��ال احلمات اإلسرائيلية ضدها 
مؤكدا أهمية استمرار توفير الدعم 
امل��ال��ي ال����ازم ل��ب��رام��ج ون��ش��اط��ات 

الوكالة.

وق��ال العتيبي: »يسرنا أن تكون 
الكويت في قائمة أهم شركاء األونروا 
حيث بلغت قيمة التبرعات الطوعية 
خال السنوات األربع األخيرة 113 
مليون دوالر مليزانية الوكالة وجندد 
االلتزام باستمرار دعم الوكالة في 
ت��ق��دمي خدماتها ملجتمع الاجئني 

الفلسطينيني في مناطق عملياتها«.
وب���ني أن���ه ال مي��ك��ن ال��ت��ح��دث عن 
ال��س��ام ال���ذي ال يستند إل��ى أحكام 
القانون الدولي وال يحتكم لقرارات 
مجلس األم��ن باعتبار أن ذلك يعني 
ضمنيا االعتراف بقانونية االنتهاكات 
اإلسرائيلية للقرارات واالتفاقات 
واألعراف الدولية ألن الوضع احلالي 
والوقائع على األرض كما هي اآلن 
ل��ي��س��ت س���وى ن��ت��ائ��ج ن��اج��م��ة عن 
السياسات والقرارات غير القانونية 
التي اتخذتها إسرائيل السلطة القائمة 
باالحتال والتي مبوجب القوانني 
الدولي تعتبر جميعها ملغاة وباطلة.

وأك��د العتيبي أن أية مساع تقوم 
مبكافأة ه��ذه االنتهاكات واجلرائم 
بدال من مساءلة الدولة التي ارتكبتها 
ستقوض وت��زع��زع القواعد والقيم 
التي مت على أساسها إنشاء منظمة 
األمم املتحدة والتي قام مجلس األمن 
عبر عقود من الزمن بالدفاع عنها 

واملطالبة بتنفيذها.
وأوض���ح أن��ه »ال ميكن التحدث 
عن السام ال��ذي ال يبنى وال يتقيد 
باألحكام والقوانني الدولية ونذكر 
في ه��ذا اخلصوص ما خلصت إليه 
القمة العربية األوروب��ي��ة األول��ى 
التي عقدت في شرم الشيخ مؤخرا 
والتي أكد من خالها القادة العرب 
واألوروب��ي��ون املواقف املشتركة من 
عملية ال��س��ام ف��ي ال��ش��رق األوس��ط 
مبا فيها تلك املتصلة بوضع مدينة 
القدس وع��دم شرعية املستوطنات 
اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية 

احملتلة«.
وأضاف العتيبي ان القمة العربية 
االوروب��ي��ة اك��دت االلتزام بالتوصل 
إلى حل الدولتني وفقا لقرارات األمم 
امل��ت��ح��دة ذات الصلة باعتبار ذلك 
السبيل ال��واق��ع��ي ال��وح��ي��د إلن��ه��اء 
االحتال الذي بدأ عام 1967 ويشمل 
القدس الشرقية والتوصل إلى سام 
عادل ودائم وشامل بني اإلسرائيليني 
والفلسطينيني ع��ب��ر م��ف��اوض��ات 
مباشرة بني األط��راف تتناول كافة 

قضايا احلل النهائي.

alwasat.com.kw

باجللطات  املصابني  املقيمني  يعفي  »الصحة«  وزير 
الطارئة« »القسطرة  رسوم  من 

أصدر وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل 
الصباح أول أمس األربعاء قرارا بإعفاء املرضى 
غير الكويتيني املصابني بحاالت اجللطة القلبية 

احل��ادة من رس��وم القسطرة القلبية الطارئة 
أثناء وج��وده��م مبستشفيات وم��راك��ز وزارة 
الصحة.وأوضح القرار في مادته الثانية أن 

حتديد احلاالت يتم وفق النموذج املعد بشأنها 
واملعتمد من الطبيب املعالج ورئيس الوحدة 

ورئيس القسم الطبي املختص.
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السفير منصور العتيبي

استقبل ص��اح��ب السمو أم��ي��ر الباد 
الشيخ صباح األحمد بقصر دسمان مساء 
أم��س األول وبحضور سمو ول��ي العهد 
الشيخ ن��واف األحمد سمو الشيخ جابر 
امل��ب��ارك رئ��ي��س مجلس ال����وزراء ودول��ة 
الرئيس ع��ادل عبد املهدي رئيس مجلس 
وزراء جمهورية العراق الشقيق والوفد 
املرافق وذل��ك مبناسبة زيارته الرسمية 
للباد. ومت خال اللقاء تبادل األحاديث 
الودية في جو جسد روح األخ��وة وعمق 
العاقات الثنائية التي تربط دولة الكويت 
بجمهورية ال��ع��راق الشقيق وتعزيزها 
وتنميتها والسعي املتواصل لارتقاء بأطر 
التعاون املشترك في مختلف املجاالت إلى 
آفاق أرحب بني البلدين والشعبني الشقيقني 
وسبل دعم أمن واستقرار العراق لتحقيق 
وح��دة وسامة أراضيه وتعزيز اجلهود 
املبذولة في مكافحة اإلرهاب والقضاء عليه 
كما تضمنت املباحثات بحث القضايا ذات 
االهتمام املشترك وآخ��ر املستجدات على 

الساحتني اإلقليمية والدولية.
وق��د أق��ام صاحب السمو أمير الباد 
الشيخ صباح األحمد بقصر دسمان مأدبة 
إف��ط��ار على ش��رف دول���ة ال��رئ��ي��س ع��ادل 
عبداملهدي رئيس مجلس وزراء جمهورية 
ال��ع��راق الشقيق وال��وف��د امل��راف��ق وذل��ك 

مبناسبة زيارته الرسمية للباد.
وقد غادر دولة رئيس مجلس ال��وزراء 
بجمهورية العراق الشقيق عادل عبداملهدي 
والوفد املرافق الباد أول أمس بعد زيارة 

رسمية قصيرة.
وكان في وداعه على أرض مطار الكويت 
الدولي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
اخلارجية الشيخ صباح اخلالد و نائب 
رئ��ي��س مجلس ال����وزراء ووزي���ر ال��دول��ة 
ل��ش��ؤون مجلس ال�����وزراء رئ��ي��س بعثة 
الشرف املرافقة أن��س الصالح وع��دد من 
الشيوخ وال���وزراء واملستشارين وكبار 
املسؤولني في الدولة وديوان رئيس مجلس 

الوزراء وسفيرا البلدين. 

األمير يستقبل عادل عبداملهدي بحضور سمو ولي العهد

العتيبي: ال حديث عن السالم مع توسيع رقعة االحتالل اإلسرائيلي 

الكويت: االستيطان ال يزال يشكل العائق األكبر
 أمام فرص حتقيق السالم العادل والشامل

صباح اخلالد ووزير النفط العراقي 
ترأسا جلسة مباحثات رسمية بني اجلانبني

عقدت مساء األربعاء في دولة الكويت جلسة مباحثات 
رسمية ب��ني دول��ة الكويت وجمهورية ال��ع��راق الشقيق 
برئاسة الشيخ صباح اخلالد نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزي��ر اخلارجية مع وزي��ر النفط في جمهورية العراق 
ثامر الغضبان ومبشاركة وفد جمهورية العراق الشقيق 
املرافق لرئيس وزراء جمهورية العراق عادل عبداملهدي 
الذي زار الباد أول أمس في زيارة رسمية على رأس وفد 
رفيع املستوى حيث ج��رى خ��ال املباحثات استعراض 
مجمل عاقات التعاون الوثيقة واملتينة القائمة بني البلدين 
الشقيقني وسبل تنيمتها وتطويرها على كافة املستويات 
وفي شتى املجاالت باإلضافة إلى بحث عدد من القضايا ذات 

االهتمام املشترك بني البلدين الشقيقني.
وحضر جلسة املباحثات الرسمية عن اجلانب الكويتي 

كل من وزير املالية الدكتور نايف احلجرف ووزير اإلعام 
ووزي���ر ال��دول��ة ل��ش��ؤون الشباب محمد اجل��ب��ري ووزي��ر 
التجارة والصناعة خالد الروضان ووزير الدولة للشؤون 
االقتصادية مرمي العقيل ووزي��ر النفط ووزي��ر الكهرباء 
واملاء الدكتور خالد الفاضل ونائب وزير اخلارجية السفير 
خالد اجلارالله ورئيس جهاز األمن الوطني الشيخ ثامر 
العلي ومدير عام الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية 
العربية عبدالوهاب ال��ب��در ومساعد وزي��ر اخلارجية 
لشؤون الوطن العربي السفير فهد العوضي ومساعد وزير 
اخلارجية لشؤون مكتب نائب وزير اخلارجية السفير أيهم 
العمر والعضو املنتدب للهيئة العامة لاستثمار فاروق 
بستكي ووكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام وعددا 

من كبار املسؤولني في الدولة.

جانب من جلسة املباحثات

أك��د ن��ائ��ب وزي���ر اخل��ارج��ي��ة خالد 
اجل��ارال��ل��ه أن زي����ارة دول���ة رئيس 
الوزراء العراقي عادل عبداملهدي للباد 
مثمرة وإيجابية وتشكل فرصة لتبادل 
اآلراء وبحث العاقات بني البلدين 
الشقيقني. وقال اجلارالله في تصريح 
ل� )كونا( إن رئيس ال��وزراء العراقي 
وال��وف��د امل��راف��ق ل��ه التقيا نظرائهم 
الكويتيني حيث مت بحث تفاصيل 
العاقات الثنائية وأه��م امللفات ذات 

االهتمام املشترك.
وأش��ار إلى أن اجلانبني اتفقا على 
تطوير وت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون ف��ي كافة 
املجاالت »خصوصا أن ه��ذه الزيارة 
تأتي بعد انعقاد اللجنة ال��وزاري��ة 
العليا السابعة املشتركة« مبينا أنه 
مت التأكيد على ما مت االتفاق عليه في 

تلك اللجنة.
وأع��رب اجلارالله عن تفاؤله في 
تطوير العاقات بني العراق والكويت 
»ون��ع��ت��ق��د أن��ن��ا ن��س��ي��ر ف��ي االجت���اه 

الصحيح فيما يحقق مصالح البلدين 
والشعبني الشقيقني ويعزز عاقاتهما 
الثنائية في ظل األوض���اع الصعبة 

التي متر بها املنطقة«.
وب��س��ؤال��ه ع��م��ا إذا ك��ان��ت هناك 
أي اتفاقيات أو م��ذك��رات تفاهم قد 
وقعت خ��ال ال��زي��ارة ق��ال اجلارالله 
ان »االتفاقيات سبق أن وقعت خال 
اجتماعات اللجنة ال��وزاري��ة العليا 
املشتركة في وقت سابق من هذا الشهر 
إال أن ما مت احلديث عنه خال الزيارة 
هو بحث في التفاصيل وط��رح رؤى 

مستقبلية في إطار العاقة األخوية«.
وأضاف أن اللجنة الوزارية قامت 
بوضع خارطة طريق واضحة متهيدا 
لانتهاء من امللفات املهمة العالقة بني 

البلدين الشقيقني.

اجلار الله: زيارة رئيس وزراء العراق 
إيجابية ومثمرة

خالد اجلار الله

سمو األمير يستقبل رئيس الوزراء  العراقي

عبد املهدي غادر البالد بعد زيارة رسمية قصيرة 

املستجدات آخر  العراقي  الوزراء  مجلس  رئيس  مع  بحث  األمير 
والدولية اإلقليمية  الساحتني  على   

الشيخ صباح اخلالد مودعاً عادل عبد املهدي


