
ج���ددت ال��ك��وي��ت دع���وة مجلس األم���ن إلى 
ض��رورة القيام ب��زي��ارة األرض الفلسطينية 
احملتلة للوقوف على آث��ار االحتالل ونتائجه 
املأساوية على الشعب الفلسطيني والعمل على 

اتخاذ تدابير وإجراءات إلنهائه.
ج��اء ذل��ك خ��الل كلمة الكويت التي ألقاها 
مندوبها ال��دائ��م ل��دى األمم امل��ت��ح��دة السفير 
منصور العتيبي مساء االثنني في جلسة ملجلس 
األمن حول الشرق االوسط مبا في ذلك القضية 

الفلسطينية.
وسلط السفير العتيبي الضوء على الصفة 
اإللزامية لتطبيق قرارات مجلس األمن في ضوء 
إصرار إسرائيل وهي السلطة القائمة باالحتالل 
على عدم االلتزام بأحكام قرارات مجلس األمن 
وجتاهلها بل انتهاكها وتقويض فرص التوصل 
الى سالم ع��ادل وشامل للقضية الفلسطينية 

التي متثل جوهر النزاع العربي - اإلسرائيلي.
وقال: إن ميثاق األمم املتحدة يشكل معاهدة 
دولية تتمتع البنود التي تتضمنها مبا تتمتع 
به صكوك القانون الدولي من قوة إعمال وإلزام 
على ال��دول األعضاء في املنظمة بهدف إيجاز 
مبادئ العالقات الدولية الرئيسية من ضمنها 
السيادة املتساوية للدول وجت��رمي استخدام 

القوة ضد الدول األخرى.
وأض��اف السفير العتيبي أن مجلس األمن 
أصدر منذ تأسيس األمم املتحدة في عام 1945 
عشرات ال��ق��رارات ح��ول القضية الفلسطينية 
تركزت غالبيتها على املطالبة بإنهاء االحتالل 
ووض����ع ح���د الن��ت��ه��اك��ات س��ل��ط��ة االح��ت��الل 
اإلسرائيلية في األراض��ي الفلسطينية احملتلة 
دون جدوى على الرغم من أن كل ما يصدر عن 
مجلس األم��ن هو ق��رارات ملزمة التنفيذ على 

جميع الدول.
وأش��ار إلى أنه رغم أن األمم املتحدة أوكلت 
جانبا رئيسيا من سلطتها الى مجلس األمن فإنه 
مع األسف يقف عاجزا عن حمل السلطة القائمة 

باالحتالل على تنفيذ قراراته.
وتابع أن ما يبعث على املزيد من القلق هو 
االزدراء الذي متارسه السلطة احملتلة للمجلس 
وق��رارات��ه السيما تلك التي تهدف إل��ى حماية 
حقوق الشعب الفلسطيني املشروعة ووقوف 
كافة االنتهاكات واملمارسات غير القانونية 
وغير الشرعية ضده وضد ممتلكاته ومقدساته 

وحقوقه األساسية.
وأكد مندوب الكويت أن أهمية القرارات التي 
يعتمدها مجلس األم��ن تكمن في كونه اجلهاز 
الوحيد املكلف مبوجب امليثاق بتحمل مسؤولية 
صون السلم واألمن الدوليني وليس من حق أي 
دول��ة أن تتراجع عن االحتكام بها أو التنصل 
عن تنفيذها خاصة في إطار عمل املجلس على 

إنهاء النزاع.
وب��ني أن ال���ق���رارات ال��ص��ادرة ع��ن مجلس 
األم��ن تكتسي أهمية خاصة بالنسبة للقضية 
الفلسطينية في ظل اإلجماع الدولي على أن 
تكون إحدى الركائز األساسية ألي اتفاق سالم 
ألنها متثل أساسا قانونيا ومرجعا رئيسيا 
ملساعي ومفاوضات حل هذه القضية منها خيار 

حل الدولتني والعيش جنبا إلى جنب في سالم 
شامل.

وأع��رب عن االس��ف من أن اسرائيل السلطة 
القائمة باالحتالل تتصرف وكأن القرارات التي 
اعتمدها مجلس األمن بشأن الصراع الفلسطيني 
- االسرائيلي ال تعنيها وتعمل على تغيير 
الوضع التاريخي والدميغرافي القائم على 
األرض مبا في ذلك في مدينة القدس عبر اللجوء 

الى قوتها العسكرية.
وتابع أن ذل��ك يتمثل من خ��الل سياساتها 
االستيطانية التوسعية التي يطالب القرار 
2334 بوقفها ووق��ف ه��دم املباني وامل��ن��ازل 
الفلسطينية والتهجير القسري الناجت عنها أو 
عنف املستوطنني ضد املدنيني وحصار قطاع 
غ��زة واالقتحامات املتكررة لساحات املسجد 

األقصى.
وأضاف السفير العتيبي أن ذلك يتمثل عبر 
الضغوطات التي تتعرض لها وك��ال��ة األمم 
املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني 
)أون��روا( التي تقدم منذ عقود طويلة خدمات 
أساسية ملجتمع الالجئني الفلسطينيني مجددا 
دع��م الكويت الكامل الستمرار والي��ة الوكالة 

األممية.
وأكد أن من الواجبات األساسية ملجلس األمن 
احملافظة على السلم واألمن الدوليني موضحا أن 
ما يجعله نائبا عن األمم املتحدة في ذلك اعتباره 
اجلهاز التنفيذي لها مما يكرس صفة اإللزام على 
القرارات الصادرة عنه وهو ما يحمل أعضاءه 
املسؤولية الدولية في حق الدول غير امللتزمة 
بقراراته لضمان تنفيذها وعلى رأسها إسرائيل 

السلطة القائمة باالحتالل.
وأوضح أن ذلك يأتي بسبب تعمدها جتاهل 
القيمة القانونية لهذه القرارات منذ عقود من 
ال��زم��ن دون اك��ت��راث مل��ا يجسده ميثاق األمم 

املتحدة من حقوق أساسية لالنسان.
وأش���ار إل��ى األدوات املتاحة ملجلس األم��ن 
لضمان التزام إسرائيل بتنفيذ قراراته ومنها 
فرض العقوبات مبوجب امل��ادة 41 من ميثاق 

األمم املتحدة.
وق��ال العتيبي: »على ال��رغ��م م��ن استمرار 
جت��اه��ل سلطة االح��ت��الل اإلسرائيلية إرادة 
املجتمع الدولي فإننا جندد متسكنا باملوقف 
العربي واإلس��الم��ي وال��دول��ي ال��ذي يؤكد أن 
السالم هو اخليار االستراتيجي وأن احلل الدائم 

والشامل والعادل يقوم على حل الدولتني«.
وأضاف أن ذلك يتم وفقا للمرجعيات املتفق 
عليها واملتمثلة في ق��رارات مجلس األم��ن ذات 
الصلة ومبدأ األرض مقابل السالم وخارطة 
الطريق ومبادرة السالم العربية ومبا يؤدي إلى 
حصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه 
السياسية املشروعة وإقامة دولته املستقلة على 

أرضه وعاصمتها القدس الشرقية.
وكانت الكويت وهي العضو العربي الوحيد 
في مجلس األمن قدمت مطلع العام اجلاري طلبا 
إلى رئاسة مجلس األمن للموافقة على قيام وفد 
من أعضاء املجلس بزيارة األراضي الفلسطينية 

احملتلة في فبراير املاضي.
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أخوية زيارة  في  البالد  إلى  اليوم  يصل  األردني  العاهل 
يصل إل��ى ال��ب��الد ال��ي��وم األرب��ع��اء صاحب اجلاللة 
الهاشمية امللك عبدالله الثاني بن احلسني ملك اململكة 

األردنية الهاشمية الشقيقة والوفد املرافق جلاللته في 
زي��ارة أخوية للبالد يجري جاللته خاللها مباحثات 

رسمية مع صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح 
األحمد.
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السفير وليد اخلبيزي ومساعد وزير اخلارجية الكرواتي في لقطة جماعية مع عدد من املسؤولني

للمشاركة  اخلاص  القطاع  يدعو  السعودية  في  الكويت  سفير 
»2030 السعودية  و»رؤية   »2035 »الكويت  رؤيتي  في  بفاعلية 

دعا سفير الكويت لدى السعودية 
الشيخ علي اخل��ال��د أم��س الثالثاء 
القطاع اخلاص الكويتي والسعودي 
إلى املشاركة بفاعلية أكبر في رؤيتي 
البلدين الطموحتني )رؤي��ة الكويت 

2035( و)رؤية السعودية 2030(.
وقالت سفارة الكويت لدى الرياض 
في بيان صحفي تلقته )كونا( إن ذلك 
ج��اء خ��الل استقبال رئ��ي��س مجلس 
إدارة غ��رف��ة )ال��ري��اض( السعودي 
عجالن العجالن للسفير الشيخ علي 

اخلالد.
ونقلت السفارة ع��ن السفير علي 
اخلالد قوله خالل اللقاء إن الرؤيتني 
حتمالن برامج وخططا طموحة تسعى 
لوضع البلدين الشقيقني في مصاف 
ال���دول املتقدمة باملساعي احلثيثة 
واجلهود الكبيرة التي تبذل من أجل 

حتقيق الرؤيتني على أكمل وجه.
وش���دد على أن ت��ع��اون القطاعني 
اخل��اص واحلكومي في تنفيذ خطط 
ال��رؤي��ت��ني ي��ق��وي اق��ت��ص��اد البلدين 
ويعطي القطاع اخل��اص قوة ومتانة 
مب��ا ي��دع��م امل��ش��اري��ع امل��ج��دول��ة في 
الرؤيتني ويرفع من كفاءتها ويخلق 

مجاالت وفرصا كبيرة للشباب الذين 
يعتبرون عصب ه��ذه ال���رؤى وق��وة 

استثمارية استراتيجية ألوطاننا.
وأش����ارت ال��س��ف��ارة إل��ى أن اللقاء 
تناول سبل تعزيز التعاون املشترك 
بني قطاعي األعمال في البلدين ومبا 
يواكب العالقات األخوية بني البلدين 

الشقيقني.

ي��ذك��ر أن حجم ال��ت��ب��ادل التجاري 
بني السعودية والكويت سجل أعلى 
مستوياته على اإلط��الق خ��الل العام 
املاضي حيث بلغ نحو 12ر9 مليار ريال 
أي نحو )4ر2 مليار دوالر( بحسب 

بيانات الهيئة العامة لالحصاء.
ويأتي هذا اللقاء في وقت انطلقت 
أمس أعمال منتدى )مبادرة مستقبل 

االس��ت��ث��م��ار 2019( أول )داف����وس 
الصحراء( في الرياض والتي ينظمها 
صندوق االستثمارات العامة السعودي 
بحضور مجموعة من رؤس��اء ال��دول 

وصناع القرار.
وتسعى املبادرة التي تقام برعاية 
خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان 
بن عبدالعزيز وبرئاسة ول��ي العهد 

نائب رئيس مجلس ال���وزراء رئيس 
مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية 
ورئ���ي���س م��ج��ل��س إدارة ص��ن��دوق 
االس��ت��ث��م��ارات ال��ع��ام��ة األم��ي��ر محمد 
ب��ن سلمان إل��ى تسليط ال��ض��وء على 
الصناعات املستقبلية وإث��راء النقاش 
حول مدى قدرة االستثمار على اإلسهام 

في دفع عجلة التنمية بالعالم.

ثمن مساعد وزير اخلارجية الكويتي 
ل��ش��ؤون أوروب���ا وليد اخلبيزي أمس 
الثالثاء رغبة املسؤولني في جمهورية 
ك��روات��ي��ا بتعزيز ال��ت��ع��اون السياحي 
مع البالد من خ��الل تقدمي التسهيالت 
الستقطاب السياح الكويتيني لزيارة 

كرواتيا.
وأشاد اخلبيزي في تصريح ل� )كونا( 
مبناسبة عقد اجلولة األولى للمشاورات 
السياسية بني الكويت وكرواتيا على 
مستوى كبار املسؤولني ي��وم االثنني 
مبستوى العالقات الدبلوماسية الثنائية 
املتميزة ال��ت��ي ت��ص��ادف حاليا ذك��رى 

تأسيسها ال� 25.
وق��ال إن امل��ش��اورات تناولت جانب 
التعاون في مجاالت الصحة والتعليم 
والبحث العلمي إضافة إل��ى التعاون 

الثنائي في املجال العسكري، مشددا 
على اهتمام الكويت بالنظر في املشاريع 
العسكرية املقترحة من اجلانب الكرواتي 
مثل ت��ب��ادل ال����دورات العسكرية بني 

البلدين.
ول��ف��ت إل��ى أن امل��ب��اح��ث��ات تضمنت 
آخ��ر التطورات اإلقليمية والدولية إذ 
استعرض اجلانبان مواقفهما املتطابقة 
بشكل كبير حيال بعض القضايا كما مت 
استعراض دور الكويت خالل عضويتها 

غير الدائمة في مجلس األمن الدولي.
وذكر أن حجم االستثمارات الكويتية 
في كرواتيا بلغ نحو 17 مليون دوالر 
م��ش��ددا على ض���رورة االرت��ق��اء مبعدل 
التبادل التجاري بني البلدين إلى معدالت 
تتناسب مع مستوى العالقات الثنائية 

املتميزة.

وأكد اخلبيزي أن الطرفني اتفقا على 
أهمية تعزيز التعاون بني البلدين في 
احملافل الدولية ومواصلة دعم اجلهود 
الرامية إلى إنهاء األزم��ات والتحديات 
امل��ع��ق��دة عبر ال��ق��ن��وات الدبلوماسية 

واحلوار البناء.
ول��ف��ت إل��ى أن اجلانبني استعرضا 
نتائج ال��زي��ارة التي قامت بها رئيسة 
جمهورية ك��روات��ي��ا كوليندا غ��راب��ار 
كيتاروفيتش إل��ى الكويت ع��ام 2017 
ومباحثاتها مع سمو أمير البالد الشيخ 
صباح األحمد إضافة إل��ى لقاء سموه 
ب��رئ��ي��س ال�����وزراء ال��ك��روات��ي أن��دري��ه 
بلينكوفيتش على هامش القمة العربية 
االوروب���ي���ة ف��ي ش���رم ال��ش��ي��خ أب��ري��ل 

املاضي. 
وأش���اد اخلبيزي بالتعاون القائم 

بني الكويت واالحتاد األوروبي متطلعا 
ملواصلة التعاون على ضوء جمهورية 
ك��روات��ي��ا ال��رئ��اس��ة ال��دوري��ة لالحتاد 

األوروبي في بداية العام املقبل.
 وثمن دعوة كرواتيا للكويت ملشاركة 
ف��ي اجتماع امل��دي��ري��ن السياسيني في 
وزارة خ��ارج��ي��ة االحت����اد األوروب����ي 
الدي ستستضيفه العاصمة الكرواتية 
)زغ��������رب( الس����ت����ع����راض م��خ��ت��ل��ف 
املوضوعات محل االهتمام ومستجدات 

األوضاع في الشرق األوسط.
وك���ان السفير اخل��ب��ي��زي ق��د ت��رأس 
اجل��ان��ب الكويتي ف��ي اجتماع اجلولة 
األولى من املشاورات السياسية في حني 
ت��رأس اجلانب الكرواتي مساعد وزير 
اخلارجية للشؤون األوروبية السفير 

فيتسي اسكراتشش.

الكويتيني السياح  استقطاب  في  كرواتيا  رغبة  يثمن  اخلبيزي 

السفير منصور العتيبي

الشيخ علي اخلالد خالل لقائه رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض

الفلسطيني  الشعب  على  املأساوية  ونتائجه  االحتالل  آثار  على  للوقوف 

األمن  مجلس  دعوة  جتدد  الكويت 
احملتلة الفلسطينية  األراضي  لزيارة 

اخلسائر من  الكثير  جتنب  األزمات  مع  التعامل  في  الوقائية  الكويت  دبلوماسية  البديوي: 
أكد سفير الكويت لدى بلجيكا 
ورئ��ي��س بعثتيها ل���دى االحت���اد 
األوروب��ي وحلف شمال األطلسي 
)ن���ات���و( ج��اس��م ال��ب��دي��وي أم��س 
الثالثاء أهمية دبلوماسية الكويت 
ال��وق��ائ��ي��ة للتعامل م��ع األزم���ات 
واالضطرابات في مراحلها األولى 
والتي جتنب الكثير من اخلسائر 
االق��ت��ص��ادي��ة والسياسية وعلى 
رأس���ه���ا اخل��س��ائ��ر ف���ي األرواح 

واملمتلكات.
جاء ذلك في تصريح ل� )كونا( 
على هامش ترؤسه وف��د الكويت 
في املؤمتر ال��دول��ي للتضامن مع 
الالجئني الفنزويليني الذي يعقد في 
بروكسل أمس برئاسة مشتركة بني 

االحتاد االوروبي واألمم املتحدة.
وق����ال ال��س��ف��ي��ر ال��ب��دي��وي: إن 
مشاركة الكويت في املؤمتر تأتي 
م��ن منطلق األهمية التي توليها 
لرفع معاناة املهاجرين والالجئني 

في جميع انحاء العالم.
وأع���رب ع��ن قلق الكويت إزاء 
األزمة اإلنسانية في فنزويال والتي 
انعكست آثارها على دول اجلوار 

وتتفاقم يوما بعد يوم.
وت���ط���رق ال��س��ف��ي��ر ال��ب��دي��وي 
إل��ى اإلح��اط��ات ال��ت��ي إش���ار إليها 
املشاركون في املؤمتر حول أزمة 
الالجئني واملهاجرين الفنزويليني 
وت��ؤك��د نقص ال��رع��اي��ة الصحية 
والتعليم واحل��اج��ات األساسية 
للعيش الكرمي وأن الفئات األكثر 
تضررا هم النساء واألطفال بسبب 

سوء التغذية.
وأش����اد ب��ال��دور ال���ذي ي��ؤدي��ه 
املجتمع الدولي والدول املستضيفة 
ل��ه��ؤالء ال��الج��ئ��ني وامل��ه��اج��ري��ن 
واملنظمات الدولية احلكومية وغير 
احلكومية مل��س��اع��دة املتضررين 
من الشعب الفنزويلي في الداخل 

جانب من املؤمترواخلارج. السفير جاسم البديوي في املؤمتر الدولي للتضامن مع الالجئني الفنزويليني


