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السفير األميركي: الديبلوماسية الكويتية تسهم في حتقيق االستقرار باملنطقة 
أشاد سفير الواليات املتحدة األمريكية لدى 
دولة الكويت لورانس سيلفرمان أمس األربعاء 
بالدور الــذي تلعبه الدبلوماسية الكويتية في 
حتقيق االستقرار باملنطقة »التي تواجه حتديات 

كبيرة«.

جاء ذلك في بيان صحفي للسفير األمريكي 
مبناسبة احتفاالت دولة الكويت مبناسبة الذكرى 
ال57 لالستقالل وال27 للتحرير وال12 على 

تولي صاحب السمو أمير البالد مقاليد احلكم.
وأكد سيلفرمان أن عضوية دولة الكويت غير 

الدائمة في مجلس األمــن الــدولــي التابع لالمم 
املتحدة للعامني )2018-2019( “ستتيح لها 

فرصة كبيرة ملمارسة قيادتها الدبلوماسية«.
وهنأ سيلفرمان دولة الكويت حكومة وشعبا 
بهذه املناسبة معربا عن “فخر” بالده بالعالقة 

ــة الكويت التي شهدت منوا  املتجذرة مــع دول
وتقاربا منذ االستقالل مرورا بالتحرير في عدة 
ــن فضال عن اجلهود  مجاالت منها الدفاع واألم
املشتركة في مجال مكافحة اإلرهاب ووقف منابع 

متويله.

 استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
بقصر بيان صباح أمس سمو الشيخ جابر املبارك 

رئيس مجلس الوزراء.
 واستقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
ـــوزراء ووزيــر الداخلية  نائب رئيس مجلس ال

الشيخ خالد اجلراح.
من جهة أخــرى، وجه سمو ولي العهد الشيخ 
نواف األحمد كلمة شكر وتقدير إلى كافة إخوانه 
املواطنني الكرام واملقيمني األوفياء الذين أعربوا 
عن خالص تهانيهم الطيبة وصــادق مشاعرهم 
الفياضة مبناسبة الذكرى الثانية عشرة لتولي 
ــة العهد مــن خــالل برقيات التهاني  سموه والي
أو االتــصــاالت الهاتفية أو كافة أشكال التعبير 
األخرى مبتهال الى املولى العلي القدير أن يحفظ 
الوطن الغالي وان يدمي عليه نعمة األمن واألمان 
ــاء واالســتــقــرار وعــلــى اجلميع مبوفور  ــرخ وال
الصحة والعافية وأن يوفقنا جميعا ويسدد 
خطانا ملواصلة النهوض بوطننا العزيز وحتقيق 
كل ما ننشده له من تطور وازدهار حتت ظل قائد 
مسيرتنا وراعــي نهضتنا صاحب السمو الشيخ 
صباح األحمد أمير البالد ذخرا للبالد وقائدا للعمل 

االنساني.

12 لتوليه والية العهد  سموه شكر املهنئني بالذكرى الـ  

ولي العهد يستقبل املبارك واجلراح

سمو ولي العهد يستقبل الشيخ خالد اجلراح

أمير البالد يستقبل ولي العهد واملبارك

سمو األمير مستقبال جابر املبارك

 استقبل صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح 
األحمد بقصر بيان صباح أمس سمو ولي العهد الشيخ 

نواف األحمد.  كما استقبل سموه سمو الشيخ جابر 
املبارك رئيس مجلس الوزراء.

الكويت تتعهد ببذل كل املساعي 
واجلهود لدعم القضية الفلسطينية 

 قــال مــنــدوب دولـــة الكويت 
الدائم لدى األمم املتحدة السفير 
منصور العتيبي أمــس الثالثاء 
ــة الكويت تعهدت قبل  »ان دول
أن تتسلم مقعدها غير الدائم في 
ــذا العام  مجلس األمـــن مطلع ه
ببذل كل املساعي واجلهود لدعم 
القضية الفلسطينية باعتبارها 

قضية العرب واملسلمني«.
واوضــح السفير العتيبي في 
جلسة ملجلس االمن الدولي الذي 
ترأس الكويت الدورة احلالية له 
»ان هذا التعهد يأتي انطالقا من 
التزام الكويت الثابت واملبدئي 
في حمل هموم وتطلعات الشعب 
الفلسطيني الشقيق نحو اقامة 
دولته املستقلة وعاصمتها القدس 
الشرقية من خالل تنفيذ قرارات 
مجلس األمن ذات الصلة«. وذكر 

ــذه اجللسة التي  العتيبي فــي ه
تناقش الوضع في الشرق االوسط 
السيما القضية الفلسطينية »ال 
يــزال العالم يشهد خــالل القضية 
الفلسطينية استمرارا النتهاكات 
ــم تــتــوقــف لــلــقــانــون االنــســانــي  ل
الدولي في ظل االحتالل االسرائيلي 
لــالراضــي العربية احملتلة وهو 
ــرارات  احــتــالل تدينه وتشجبه ق
مجلس األمــن ذات الصلة وتدعو 

الى انهائه«.
واعتبر مشاركة رئيس السلطة 
الفلسطينية محمود عــبــاس في 
هذه اجللسة وأثناء تولي الكويت 
رئاسة مجلس األمن لهذا الشهر » 
فرصة ثمينة نتشرف بها أتاحت 
للجميع االستماع بشكل مباشر 
إلى صاحب هذه القضية العادلة 
وما يتوجب علينا القيام به كأسرة 
دولــيــة بهدف االلــتــزام مبــا نصت 
عليه مبادىء ومقاصد ميثاق األمم 
املتحدة في سبيل متكني الشعوب 
مــن تقرير مــصــيــرهــا«. وأوضــح 
ان اسرائيل باعتبارها السلطة 
القائمة باالحتالل تضع العراقيل 
وتقف حائال أمــام اجنــاح مسيرة 
السالم الدائم والشامل في الشرق 
األوسط »ومن الواجب علينا ومن 
منطلق مسؤوليتنا املشتركة في 
هذا املجلس في صيانة السلم وألمن 
الدوليني أن نحرص ونشدد على 
تنفيذ قــرارات املجلس امللزمة لكل 
الــدول األعضاء مبوجب املــادة 25 

من ميثاق األمم املتحدة«.
وتابع العتيبي قائال »كيف لنا 
أن نتغاضى عن عــدم اكتراث هذا 
االحتالل بــاألمم املتحدة وقــرارات 
الشرعية الدولية ذات الصلة التي 
متثل حــالــة صريحة مــن حــاالت 
ــام الــقــانــون  ــك ـــرق املــــادي ألح اخل
الدولي الــذي يعد في عصرنا هذا 

احلكم في العالقات الدولية«.
ــالم في  ــس ـــر ان عملية ال وذك
ــط شهدت محطات  الشرق األوس
عديدة ومبادرات دولية أفضت إلى 
صدور العديد من القرارات األممية 
»اال أن عدم االلتزام بتلك القرارات 
فاقم من املآسي االنسانية التي 
يتعرض لها الشعب الفلسطيني 
ـــزل وزاد مــن الــتــوتــرات في  األع
املنطقة وانسحب ذلك على قضايا 

األمن واالستقرار الدوليني«.
وقال »بدأنا نشهد ظهور أزمات 
أخــرى في املنطقة بشكل نعاني 
منها جميعا كالتطرف واالرهــاب 
وهي كلها قضايا ال ميكن حلها دون 
حل جذور املشكلة وجوهر الصراع 
أال وهـــي القضية الفلسطينية 

ورأينا جميعا تبعات القرار األخير 
بشأن القدس الــذي يعد تراجعا 
وتعطيال جلهودنا ويشكل اضرارا 
بعملية السالم واخــالال بعملية 

التفاوض املتوازنة«.
ودعا الواليات املتحدة األمريكية 
»انطالقا من ثقتنا بأهمية دورها 
فــي عملية الــســالم للعمل مع 
املجتمع الدولي على الزام إسرائيل 
بتنفيذ قــرارات الشرعية الدولية 
وإنهاء احتاللها جلميع األراضي 
الفلسطينية والعربية احملتلة 
منذ الرابع من يونيو لعام 1967 
ــى قــــرارات الشرعية  اســتــنــادا ال

الدولية«.
كما دعــا الــى الـــزام إسرائيل 
ــتــزام مبــبــدأ األرض مقابل  بــاالل
السالم وخارطة الطريق ومبادرة 
السالم العربية التي تبنتها جميع 
الدول العربية في قمة بيروت في 
عــام 2002 مــن خــالل حــل سلمي 
يحقق قيام الــدولــة الفلسطينية 

وعاصمتها القدس الشرقية.
وأضاف »انه قد ال تكون مبالغة 
إن ذكرت بأن وجود ارادة سياسية 
لــضــمــان التنفيذ الــكــامــل لــقــرار 
مجلس األمن 2334 ستكون كفيلة 
لتحقيق ما سبق ذكــره باعتباره 
قــرارا تاريخيا أعــاد التأكيد على 
ــادئ القانونية  ــب أهـــم وأبــــرز امل
املتصلة بالقضية الفلسطينية 
ومــن أهــم تلك املــبــادئ عــدم جواز 

االستيالء على األراضي بالقوة«.
وأوضح »ينبغي على اسرائيل 
االلــتــزام بادانة مجلس األمــن في 
القرار 2334 النشاط االستيطاني 
االسرائيلي واعتباره عمال غير 
شرعيا وغير قانونيا وانتهاكا 
صارخا للقانون الدولي وما ميثله 
من عقبة كبرى أمــام حتقيق حل 
الدولتني واحــالل السالم الدائم 
والشامل«. وتابع قائال »ان القرار 
2334 اكد كذلك على عدم اعتراف 
ــن بــأي تغييرات في  مجلس األم
خطوط الــرابــع مــن يونيو لعام 
ــا يتعلق  ــي ذلـــك م ــا ف 1967 مب
بالوضع القانوني والتاريخي 
ــد قضايا  للقدس باعتبارها أح

الوضع النهائي«.
اال انــــه قــــال »مــــع مــزيــد من 
األســف وبعد مــرور أكثر من عام 
على صدور ذلك القرار التاريخي 
فــانــه يبقى دون تنفيذ بــل أكثر 
مــن ذلـــك عــنــدمــا انتهكت أحــكــام 
الــقــرار وبــدأنــا نشهد املستويات 
القياسية غير الــعــاديــة لنشاط 
إسرائيل االستيطاني في األرض 
الفلسطينية احملتلة مــن تشييد 

ــدة وتوسيع  ــدي ملــســتــوطــنــات ج
للمستوطنات القائمة فــي حتد 
ــر لــلــقــرار 2334  ــاف صــــارخ وس
وبالتالي تشريد قسري ألصحاب 

األرض من األسر الفلسطينية«.
وشــــــدد عـــلـــى ادانـــــــة دولــــة 
الكويت لسياسات اسرائيل غير 
القانونية وغــيــر الشرعية في 
األرض الفلسطينية احملتلة مبا 
فيها القدس الشرقية وانتهاكاتها 
ـــوق الــشــعــب  ـــق املـــســـتـــمـــرة حل
الفلسطيني الشقيق غير القابلة 

للتصرف.
وتطرق السفير العتيبي الى 
الوضع االنساني في قطاع غزة 
قائال »نتابع بقلق بالغ ما يجري 
مؤخرا هناك من آثار خطيرة على 
حياة مليوني فلسطيني من أهل 
القطاع لتعطل أغــلــب اخلــدمــات 
األســـاســـيـــة مبـــا فــيــهــا املـــرافـــق 
الصحية وهي نتيجة حصار ظالم 
وجــائــر مــن قبل قـــوات االحــتــالل 

اإلسرائيلية«.
وجدد التأكيد على ادانــة دولة 
الكويت ملا تقوم به إسرائيل من 
ممــارســات غــيــر إنــســانــيــة متثل 
انتهاكات جسيمة حلقوق االنسان 
والقانون االنساني الــدولــي »اذ 
ميثل هذا احلصار املفروض على 

غزة إحدى صور تلك االنتهاكات«.
ـــة الــكــويــت »لــن  ـــد ان دول واك
ــدا فــي الـــوقـــوف إلــى  ــه ــر ج ــدخ ت
جانب أشقائها الفلسطينيني في 
كافة األراضـــي احملتلة كما تؤيد 
املطلب الفلسطيني إزاء تفعيل 
بعض اآلليات الدولية املوجودة 
حاليا كاللجنة الرباعية من خالل 
توسعة عضويتها لتشمل دوال 
عــربــيــة«. وأوضـــح »ان الكويت 
تدعم جميع اخلطوات القانونية 
والسلمية الــتــي تتخذها دولــة 
فلسطني الشقيقة على املستويني 
الوطني والدولي لترسيخ سيادتها 
على الــقــدس الــشــريــف واألرض 

الفلسطينية احملتلة«.
واختتم كلمته بالتأكيد »ان 
الشعب الفلسطيني ينتظر من 
األمم املــتــحــدة وخــاصــة مجلس 
األمــن تفعيل ما آلت املنظمة على 
نفسها حتقيقه في سبيل صيانة 
السلم واألمــن الدوليني وفــي هذا 
الصدد جنــدد تضامننا ووقوفنا 
إلــى جانب الشعب الفلسطيني 
الشقيق فــي الــدفــاع عــن قضيته 
العادلة وحقوقه املشروعة مبا في 
ذلك حقوقه التاريخية والثابتة 
في القدس والتي كفلتها قــرارات 

الشرعية الدولية ذات الصلة«.

السفير منصور العتيبي 

استقبل منسق األمم املتحدة لعملية السالم في الشرق األوسط 

 صباح اخلالد يترأس جلسة مجلس األمن حول بند احلالة في العراق 
 تــرأس نائب رئيس مجلس الـــوزراء 
وزيــر اخلــارجــيــة الشيخ صباح اخلالد 
جلسة مجلس االمن التي عقدت الليلة قبل 
املاضية حول بند احلالة في العراق وذلك 
في إطار رئاسة دولة الكويت ملجلس األمن 

خالل شهر فبراير اجلاري.
ــدول األعــضــاء في مجلس   واجمعت ال
األمن خالل اجللسة على االشادة مببادرة 
صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح 
االحمد وباستضافة البالد ملؤمتر الكويت 
الدولي العــادة اعمار العراق والــذي عقد 
بــرئــاســة مشتركة بــني كــل مــن الكويت 
والعراق واالمم املتحدة واالحتاد األوروبي 

والبنك الدولي خالل األسبوع املاضي.
 واكدت الدول االعضاء في مجلس االمن 
خــالل اجللسة على اهمية مــا أسفر عنه 
املؤمتر من جمع ما يقارب 30 مليار دوالر 
على شكل قروض ومنح واستثمارات االمر 
الذي سيساهم في مساعدة العراق خالل 

هذه املرحلة الدقيقة التي مير بها.
 والــقــى نائب رئيس مجلس الـــوزراء 
وزير اخلارجية الشيخ صباح اخلالد خالل 
اجللسة كلمة دولة الكويت قال فيها: يطيب 
لي في مستهل كلمتي ان اثمن عاليا ما تقوم 
به منظمة االمم املتحدة من جهود مقدرة 
ملساعدة حكومة وشعب العراق الشقيق 
فــي هــذه املــرحــلــة احلــســاســة والصعبة 
خاصة بعد حترير كافة االراضي العراقية 
مــن قبضة مــا يسمى بتنظيم )داعـــش( 
وحرصها على العمل والتنسيق جنبا 
ــى جنب مــع احلــكــومــة الــعــراقــيــة عمال  إل
بقرار مجلس األمــن رقم 2367 )2017( 
من خــالل بعثة االمم املتحدة للمساعدة 
في العراق )اليونامي( مجددا دعم دولة 
الكويت للسيد يان كوبيش كرئيس لبعثة 
)اليونامي( وممثال لالمني العام في العراق 
ولنائبة املمثل اخلــاص لالمني العام في 
العراق للشؤون السياسية السيدة أليس 
ِولب، مقدرين في الوقت نفسه اجلهد الذي 

بذله سلفها السيد جورجي بوسنت.
 وأجـــدد التهنئة للحكومة العراقية 
والشعب العراقي الشقيق على االنتصار 
ــذي حققه لتحرير أراضيه  التاريخي ال
ـــش( مثمنني  مــن مــا يسمى بتنظيم )داع
عاليا التضحيات التي قدمها أبناء الشعب 
العراقي الشقيق والذي جسد أعلى معاني 

البطولة في احلرب ضد االرهاب.
 كما يحدونا االمـــل بــأن تتكلل جهود 
احلكومة العراقية بالنجاح في مالحقة 
مرتكبي هذه األعمال االرهابية بالتنسيق 
والتعاون مع االلية االممية التي أنشأها 
مجلس االمن تنفيذا للقرار 2379 )2017( 
لتعزيز القدرات القضائية الوطنية العراقية 

ذات الصلة.
 وإدراكـــا لالعباء والتحديات اجلسام 
التي تواجه العراق الشقيق بعد دحره ملا 
يسمى بتنظيم )داعــش( فقد بــادر سيدي 
حضرة صاحب السمو أمير دولة الكويت 
الشيخ صــبــاح األحــمــد اجلــابــر الصباح 
حفظه الله ورعاه بالدعوة إلى عقد »مؤمتر 
الكويت الــدولــي العـــادة اعــمــار الــعــراق« 
والــذي التأم األسبوع املاضي في الكويت 
برئاسة مشتركة بني كل من دولة الكويت 
وجمهورية العراق واألمم املتحدة واالحتاد 
األوروبــي والبنك الدولي من أجل االسهام 
في مساندة العراق في ظل ما مير به من 

ظروف راهنة حرجة ودقيقة.
 وقد جنح املؤمتر بجمع تعهدات بلغت 
ما يقارب ال)30( مليار دوالر أمريكي من 
الدول املشاركة والقطاع اخلاص ومنظمات 
املجتمع املدني على شكل قــروض تنموية 
وتسهيالت ائتمانية واستثماراتية والتي 
من شأنها حتسني احلياة املعيشية وتطوير 
البنى التحتية وتوفير اخلدمات األساسية 
تهيئة لبيئة آمنة في املناطق احملــررة في 

العراق.
 وقد أعلنت دولة الكويت عن مساهمتها 
من خالل تخصيص مليار دوالر كقروض 

وفــق آلــيــات الصندوق الكويتي للتنمية 
ــار دوالر  ــي ــل ــة الــعــربــيــة وم ــادي ــص ــت االق
لالستثمار فــي مشاريع استثمارية في 

العراق.
 كما سبق وان خصصت الكويت قبل 
عامني في 2016 مساعدات طوعية للعراق 
على املستويني احلكومي والشعبي فاقت 
200 مليون دوالر امريكي كمساهمة إثر 
ــش في  التداعيات االنسانية لتوغل داع

األراضي العراقية.
 واستضافت الكويت كذلك في االسبوع 
املاضي االجتماع الوزاري للتحالف الدولي 
ضد داعش لضمان استمرار تنسيق اجلهود 
الدولية املشتركة في مجال مكافحة االرهاب 
ومــتــابــعــة االســتــراتــيــجــيــة الــتــي رسمها 

التحالف حملاربة هذا التنظيم االجرامي.
 وفــيــمــا يــخــص االلــتــزامــات الــدولــيــة 
واملــســائــل االنسانية املتبقية واملتعلقة 
باملفقودين من الرعايا الكويتيني ورعايا 
البلدان الثالثة واملمتلكات الكويتية املفقودة 
مبا فيها احملفوظات الوطنية وفــي إطار 
متابعتنا املستمرة لهذه االلتزامات من خالل 
التقارير الدورية لالمني العام واالحاطات 
املستمرة للممثل اخلاص لالمني العام في 
الــعــراق مبوجب الفقرة رقــم 4 من القرار 
2107 )2013( فإني أجدد الدعوة الى بذل 
املزيد من اجلهد وإتباع نهج جديدة ومبتكر 
في التعامل مع االلتزامات املستحقة جتاه 
ــراز تقدم نظرا ملا تشكله من  الكويت الح
ثروة تاريخية وإرث هام للذاكرة الوطنية 
بالنسبة لدولة الكويت عمال بالقرار 2107 
)2013( والنــهــاء معاناة ذوي االســرى 

واملفقودين املستمرة منذ أكثر من 27 عاما.

 وخــتــامــا نــأمــل بــأن يستمر التعاون 
والعمل بنفس الروح االخوية مع جمهورية 
العراق الشقيق رغبة منا بإنهاء االلتزامات 
املتبقية في إطار اللجنة الثالثية واللجنة 
الفنية املنبثقة عنها برئاسة مــقــدرة من 
اللجنة الدولية للصليب األحــمــر ووفقا 
لقرارات مجلس االمن ذات الصلة من أجل 
حتقيق نتائج جوهرية وملموسة مجددا 
الثناء على اجلهود واملساعي التي تبذلها 
بعثة اليونامي ونؤكد على تعاوننا الكامل 
مع البعثة الجناز واليتها ومهامها على أكمل 
وجــه. )نهاية الكلمة( ومت خالل اجللسة 
االســتــمــاع الحــاطــة السيد يــان كوبيش 
رئيس بعثة األمم املتحدة ملساعدة العراق 
)اليونامي( وممثل األمني العام في العراق 
الستعراض التقرير السابع عشر لالمني 
العام عمال بأحكام الفقرة 4 من القرار 2107 
عــام 2013 بشأن مسألة املفقودين من 
الكويتيني ورعايا الدول األخرى واملمتلكات 
الكويتية املفقودة وكذلك تقرير االمني العام 
لألمم املتحدة حول التطورات في العراق 
وعمل بعثة األمم املتحدة ملساعدة العراق 
عمال بأحكام القرار 2367 عام 2017 كما 
مت خالل اجللسة االستماع الحاطة السفير 
محمد بحر العلوم مندوب جمهورية العراق 

الدائم لدى األمم املتحدة.
ــة الكويت املــشــارك في   وضــم وفــد دول
اجللسة كال من السفير الشيخ الدكتور 
أحمد ناصر احملمد الصباح مساعد وزير 
اخلــارجــيــة لــشــؤون مكتب نــائــب رئيس 
مجلس الــوزراء وزير اخلارجية والسفير 
منصور عياد العتيبي مندوب دولة الكويت 
الدائم لدى األمم املتحدة والوزير املفوض 

ناصر عبدالله الهني مساعد وزير اخلارجية 
لشؤون املنظمات الدولية وعــدد من كبار 

املسؤولني في وزارة اخلارجية.
 من جهة أخرى، استقبل الشيخ صباح 
اخلالد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 
اخلارجية منسق األمم املتحدة لعملية 
الــســالم فــي الــشــرق األوســـط نيكوالي 
مــالدونــيــف فــي نــيــويــورك على هامش 
زيارته لترؤس عدد من جلسات مجلس 
ــألمم املــتــحــدة فــي إطــار  األمـــن الــتــابــع ل
رئاسة الكويت الدورية للمجلس خالل 

شهر فبراير احلالي.
وأكد الشيخ صباح اخلالد خالل اللقاء 
مساء الثالثاء اهمية تضافر اجلهود 
الدولية إلعادة استئناف عملية السالم 
املتعثرة ملا لها من تأثير مباشر على 
السلم واألمــن الدوليني مجددا موقف 
دولــة الكويت الثابت واملبدئي في دعم 
ــة  ــوات الــتــي تتخذها دول ــط كــافــة اخل
فلسطني الشقيقة نحو إقــامــة دولتها 
املستقلة وعاصمتها القدس الشرقية 
طبقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة 
السالم العربية واملرجعيات األخــرى 

ذات الصلة.
وحضر اللقاء كل من السفير الشيخ 
الدكتور أحمد ناصر احملمد مساعد وزير 
اخلارجية لشئون مكتب نائب رئيس 
مجلس الوزراء وزير اخلارجية والسفير 
منصور العتيبي مندوب دولة الكويت 
الدائم لدى األمم املتحدة والوزير املفوض 
ناصر الهني مساعد وزيــر اخلارجية 
لشؤون املنظمات الدولية وعدد من كبار 

املسؤولني في وزارة اخلارجية.

الشيخ صباح خالد مترئسا جلسة مجلس األمن

.. ويستقبل منسق األمم املتحدة لعملية السالم في الشرق األوسط نيكوالي مالدونيف


