
ج����ددت ال��ك��وي��ت األرب���ع���اء رفضها 
ألي م��س��اع ت��ه��دف إل��ى شرعنة سياسة 
االستيطان اإلسرائيلية التوسعية غير 
القانونية مبختلف مظاهرها على كامل 
أرض دولة فلسطني احملتلة عام 1967 مبا 

فيها القدس الشرقية.
جاء ذلك خالل كلمة الكويت التي ألقاها 
املندوب الدائم السفير منصور العتيبي 
ف��ي جلسة مجلس األم���ن ح��ول احلالة 
ف��ي ال��ش��رق األوس���ط مب��ا فيها القضية 

الفلسطينية.
وقال العتيبي: »إن تلك املساعي تشكل 
انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات 
مجلس األم���ن وع��ل��ى وج���ه اخل��ص��وص 
القرار 2334 وتعد عقبة في طريق السالم 
ونؤكد مجددا أن املستوطنات اإلسرائيلية 
باطلة والغية وغير قانونية ولن تشكل 

أمرا واقعا مقبوال«.
وأش��اد مبساعي منسق األمم املتحدة 
اخلاص لعملية السالم في الشرق األوسط 
مجددا دعمه الكامل للجهود التي يبذلها 
لتهدئة الوضع جتنبا للمواجهة خاصة 
في ظل االستفزازات والقصف واالعتداءات 
التي تشنها ق��وات االحتالل اإلسرائيلي 

مؤخرا على قطاع غزة.
ودان ال��ع��ت��ي��ب��ي ب��أش��د ال��ع��ب��ارات 
االع��ت��داءات على غ��زة وال��ت��ي جن��م عنها 
ع��ش��رات ال��ض��ح��اي��ا األب���ري���اء ب��ني قتيل 
وجريح من الشعب الفلسطيني األع��زل 

ومنهم ثمانية من عائلة واحدة.
وأثنى على اجلهود التي تبذلها مصر في 
املساعدة على التوصل الى وقف الطالق 
ال��ن��ار ووق���ف االع���ت���داءات االسرائيلية 
على املدنيني واملناطق السكنية والبنية 

التحتية.
وأض���اف »ص��وت��ت 170 دول���ة عضو 
ف��ي األمم املتحدة ي��وم اجلمعة املاضي 
ف��ي اللجنة ال��راب��ع��ة التابعة للجمعية 
العامة لصالح ق��رار متديد والي��ة وكالة 
غوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني في 
الشرق األدنى )اونروا( ملدة ثالث سنوات 
إضافية وب��ذل��ك وج��ه املجتمع ال��دول��ي 
رسالة واضحة وحازمة حول أهمية دور 

الوكالة«.
وأش��ار إل��ى اخل��دم��ات األساسية التي 
تقدمها الوكالة ملا يقارب 5ر5 مليون الجئ 
فلسطيني ف��ي األردن ولبنان وسوريا 
واألراض�����ي الفلسطينية احمل��ت��ل��ة رغ��م 
احمل���اوالت احلثيثة لتفكيك ذل��ك املوقف 
ال��دول��ي ال��ث��اب��ت منذ تأسيس الوكالة 
مبوجب قرار اجلمعية العامة 302 لعام 

.1949
ورأى العتيبي »أن���ه ملبعث فخر أن 

تكون الكويت من ضمن قائمة أهم الشركاء 
ل��أون��روا بعد أن بلغت قيمة تبرعاتها 
الطوعية 118 مليون دوالر خالل اخلمسة 

أعوام املاضية«.
وأكد »أن قضية الالجئني الفلسطينيني 
هي جوهر القضية الفلسطينية وبالتالي 
يقع على عاتقنا في مجلس األمن مسؤولية 
خ��اص��ة ف���ي ال��ت��م��س��ك ب��احل��ق األص��ي��ل 
وغير القابل للتصرف ألجيال الالجئني 
الفلسطينيني وذريتهم في ال��ع��ودة الى 
ديارهم التي ش��ردوا منها وفقا لقرارات 
الشرعية الدولية وخاصة قرار اجلمعية 

العامة 194«.
وشدد على حتميل اسرائيل املسؤولية 
القانونية والسياسية واألخالقية كسلطة 
قائمة باالحتالل ع��ن نشوء واستمرار 
مشكلة الالجئني الفلسطينيني مؤكدا رفض 
أي حترك من أي طرف السقاط حق العودة 
أو تشويه قضية الالجئني الفلسطينيني 
من خ��الل م��ح��اوالت التوطني أو تصفية 

وكالة )أونروا(.
وأعرب عن رفض وقف متويل الوكالة 
أو م��ا يسمى ب��إع��ادة ت��ع��ري��ف ال��وض��ع 
ال��ق��ان��ون��ي ل��الج��ئ الفلسطيني بهدف 
ح��رم��ان أج��ي��ال الالجئني الفلسطينيني 
وذريتهم من حق العودة داعيا الى توفير 

مقومات احلياة الكرمية والتنقل لالجئني 
الفلسطينيني مع احلفاظ على وضعهم 
كالجئني ال��ى حني ممارستهم حلقهم في 

العودة والتعويض.
وتابع العتيبي: »نشكر املفوض العام 
لوكالة األون���روا بيير كرينبول على ما 
بذله من جهود طوال فترة مهامه ونحيي 
الشعب الفلسطيني الصامد على أرضه 
ونؤكد الدعم الكامل لنضاله املشروع ضد 
االحتالل االسرائيلي الغاشم دفاعا عن 
أرض��ه ومقدساته وحقوقه غير القابلة 
للتصرف أمام ما يتعرض له من اعتداءات 

إسرائيلية«.
واعتبر أن تلك االع��ت��داءات تهدف الى 
تكريس االح��ت��الل وتقويض أي فرصة 
لسالم حقيقي أبرزها حمالت االعتقاالت 
التعسفية وهدم املباني واالستيالء عليها 
واستمرار احلصار املفروض على قطاع 

غزة.
ولفت العتيبي إل��ى االع��ت��داءات على 
األم��اك��ن املقدسة اإلسالمية واملسيحية 
والشروع في إج��راءات تهدف الى تغيير 
طابع ووض��ع مدينة القدس التاريخي 
وتركيبتها ال��دمي��وغ��راف��ي��ة وال��ت��م��ادي 
بالتوسع ببناء املستوطنات والتهجير 
القسري للمدنيني الفلسطينيني بانتهاك 

صارخ للقانون الدولي والقانون اإلنساني 
الدولي.

وتطرق إلى الرسالة القوية واملوقف 
الثابت لغالبية ال��دول األعضاء في األمم 
املتحدة بدعم حق الشعب الفلسطيني في 
احلصول على كافة حقوقه غير القابلة 
للتصرف والتي تعكس ما حتتله القضية 
الفلسطينية من أهمية خاصة في قلوب 

املاليني من شعوب العالم.
وق��ال العتيبي: »سمعنا م��ن غالبية 
رؤساء الدول واحلكومات في املناقشات 
العامة للدورة 74 للجمعية العامة في 
ش��ه��ر سبتمبر امل��اض��ي ت��أك��ي��ده��م على 
مركزية القضية الفلسطينية وعلى أن 
احلل الدائم والشامل والعادل يقوم على 

حل الدولتني«.
وخ��ت��م ق��ائ��ال: »إن ال��ص��راع العربي 
اإلسرائيلي يحل وفق ق��رارات الشرعية 
الدولية ذات الصلة وال��ق��ان��ون الدولي 
وم��ب��ادرة ال��س��الم العربية لعام 2002 
بكافة عناصرها وال��ت��ي نصت على أن 
ال��س��الم الشامل م��ع اس��رائ��ي��ل وتطبيع 
ال��ع��الق��ات معها يجب أن يسبقه إنهاء 
احتاللها لأراضي الفلسطينية والعربية 
احملتلة منذ ع��ام 1967 مبا فيها القدس 

الشرقية«. 
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املرأة ضد  العنف  على  للقضاء  نقاشية  جلسة  تنظم  اإلنسان«  »حقوق 
تنظم اجلمعية الكويتية حلقوق اإلن��س��ان جلسة 
نقاشية بعنوان: »نحو رؤية وطنية للقضاء على العنف 
ضد املرأة«. وذلك مبناسبة اليوم العاملي إلنهاء العنف 
ضد املرأة ومتاشًيا مع حملة ال� 16 يوم التي تدعو إلنهاء 
العنف ضد املرأة التي تستمر ملدة 16 يوما اعتبارا من 

ي��وم 25 نوفمبر »اليوم الدولي للقضاء على العنف 
ضد امل��رأة« حتى 10 ديسمبر »ي��وم حقوق اإلنسان«، 

وتضامًنا مع حقوق النساء في الكويت.
جدير بالذكر أن الورشة سيتم خاللها تقدمي عرض 
ملسودة مشروع لقانون مكافحة العنف ضد املرأة والذي 

قامت اجلمعية بإعداده بالتعاون مع مكتب دعم ألعمال 
احملاماة واالستشارات القانونية، كما سيتم استعراض 
نتائج استبيان قامت به اجلمعية حول العنف القائم 
على النوع االجتماعي إضافة إلى اإلع��الن عن تدشني 

مشروعني متعلقني بحقوق املرأة في الكويت.

Friday 22th November 2019 - 13 th yearاجلمعة 25 من ربيع األول 1441 ه�/ 22 نوفمبر  2019 - السنة  الثالثة عشرة 2

السفير منصور العتيبي يلقي كلمة الكويت

األمن  مجلس  وقرارات  الدولي  للقانون  صارخًا  انتهاكًا  تشكل  العتيبي: 

الكويت جتدد رفضها شرعنة سياسة االستيطان اإلسرائيلية
أمير البالد يهنئ
 الرئيس اللبناني

 بذكرى استقالل بالده
بعث صاحب السمو أمير 
البالد الشيخ صباح األحمد 
ب��ب��رق��ي��ة ت��ه��ن��ئ��ة إل���ى أخ��ي��ه 
الرئيس العماد ميشال عون 
رئيس اجلمهورية اللبنانية 
الشقيقة ع��ب��ر فيها سموه 
عن خالص تهانيه مبناسبة 
الذكرى السادسة والسبعني 
الستقالل لبنان متمنيا سموه 
رع���اه ال��ل��ه لفخامته موفور 
الصحة والعافية وللجمهورية 
اللبنانية وشعبها الشقيق كل 

التقدم واالزدهار.
وب��ع��ث س��م��و ول���ي العهد 
الشيخ ن��واف األحمد ببرقية 
تهنئة إل���ى أخ��ي��ه ال��رئ��ي��س 
العماد ميشال ع��ون رئيس 
اجلمهورية اللبنانية الشقيقة 
ضمنها سموه خالص تهانيه 
مبناسبة ال��ذك��رى السادسة 
والسبعني الستقالل لبنان 
راجيا لفخامته موفور الصحة 

والعافية.
ك��م��ا ب��ع��ث س��م��و الشيخ 
صباح اخلالد رئيس مجلس 

الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة.
سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد

العتيبي في مؤمتر صحفي مع أعضاء مجلس األمن املنتخبني

دعا إلى حضور حفل مخطوطة الورد االصطناعي التي تنطلق اليوم

بالني: حكمة سمو أمير 
البالد عززت الدور اإلنساني 

العاملي واإلقليمي
ي��ن��ط��ل��ق ال���ي���وم ح��ف��ل م��خ��ط��وط��ة ال���ورد 
االصطناعي ألول م��رة ف��ي ت��اري��خ موسوعة 
غينيس ل��أرق��ام القياسية وبحضور قضاة 
امل��وس��وع��ة وممثل ع��ن ع��ن سمو أمير البالد 
املستشار ف��ي ال��دي��وان األم��ي��ري محمد أبو 
احل��س��ن، وتنظيم اللجنة العليا للعالقات 
ال��ع��ام��ة اخلليجية وال��ت��ي تضم ) الكويت، 
اململكة العربية السعودية ، قطر ، البحرين 
( بالكنيسة الكاثوليكية ، النيابة الرسولية 
لشمال شبه اجل��زي��رة العربية بإطالق هذه 
النسخة رسميا ،وذل��ك لتقدميها عرفاناً من 
اللجنة ورئيس الكنيسية الكاثوليكية بالكويت 
النائب الرسولي لشمال شبه اجلزيرة العربية 
املطران كاميلو بالني ألمير االنسانية حضرة 
صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد 
اجلابر الصباح حفظة الله ورع��اه مبناسبة 
ع��ودة سموه متوجاً بالصحة والعافية من 

رحلة العالج التي قضاها مؤخرا .
وقال رئيس الكنيسية  الكاثوليكية بالكويت  
النائب الرسولي  لشمال  شبه  اجلزيرة العربية 
املطران  كاميلو  بالني:  إن جهود دولة الكويت 
في إرس��اء قواعد السالم واالستقرار في دول 
املنطقة امن��ا تساهم ف��ي تفعيل السياسات 
ال��رش��ي��دة  للمجتمعات مب��ا يحقق التعاون 
والتكامل بني ابناء املجتمع بكافة عقائدهم 

واطيافهم .
وأعرب كاميلو بالني عن شكره للكويت أميراً 
وحكومًة  وشعباً على الدعم الالمحدود للعمل 
اإلنساني، الفتاً الى أن الترابط واللحمة التي 
تشهدها دول مجلس التعاون اخلليجي فيما 
يبنها دون متيز لطائفة أو عرق أو ديانة، إمنا 
انطلقت من الركائز الفعالة والناجحة للسياسة 
احلكيمة لسمو أمير اإلنسانية وحكمة سياسته 

اخلارجية .  
من جانبه قال رئيس اللجنة العليا املنظمة 
للحفل ميشال احلاج إن حكمة سمو أمير البالد 
الشيخ ص��ب��اح األح��م��د وسياسته احلصيفة 
التي رسمت خارطة طريق السالم في الكويت 
واملنطقة ورخت اسس االستقرار واألمن واألمان 
، دفعت اللجنة ال��ى ض��رورة تقدمي مخطوطة 
من الورد االصطناعي لتعكس التالف والترابط  
لكافة أطياف أبناء املجتمع الكويتي واخلليجي ، 
والتي تأتي اعترافا بدور) أمير االنسانية ( سمو 
أمير البالد الشيخ صباح األحمد لترسيخ أسس 
العمل اإلنساني على املستوي العاملي واإلقليمي 

واحمللي .
وأضاف احلاج في بيان صحفي أن الكنيسة 
الكاثوليكية لشمال شبه اجلزيرة العربية ارتأت 
ض��رورة تقدمي إه��داء لسمو أمير البالد على أن 
يكون حدثاً عاملياً يبرز جهود سموه الرامية الى 
تعزيز أطر السالم في املنطقة والعالم ، كشهادة 
اع��ت��زاز وفخر تثمن مسيرة العمل االنساني 
التي يحرص عليها امير االنسانية ، مبينا ان 
دبلوماسية سمو االمير قائداً للعمل االنساني 
انعكست ايجابا على رف��ع دور الكويت بلداً 

لإلنسانية في احملافل الدولية . 
وأوض���ح أن ه��ذا االحتفال يعد م��ب��ادرة من 
اللجنة لتعزيز اط��ر الترابط بني شعوب دول 
مجلس التعاون اخلليجي لتمتد وتشمل كل بقاع 
املنطقة والعالم ، دفعاً الى ترسيخ ودعم الفقراء 

واحملتاجني م��ن جميع اجلنسيات واألدي���ان . 
ولفت احلاج الى أن اللجنة تتجه  لتكوين حتالف 
دول��ي  حلصول سمو أمير الكويت على جائزة 
نوبل للسالم كخطوة تبرز للعالم اجلهود املميزة 
لقائد العمل االنساني والتنموي ودعم الوضع 
االنساني وتلبية نداءات السالم في مختلف دول 
العالم، داعياً أبناء ورج��االت وقيادات املجتمع 

الكويتي للمشاركة وحضور هذا احلفل.

استمرار  األمن:  مجلس  في  املنتخبة  والدول  الكويت 
السياسية للتسوية  حقيقية  عقبة  يشكل  االستيطان 

أك��د مندوب الكويت ال��دائ��م ل��دى االمم املتحدة 
السفير منصور العتيبي األربعاء أن الكويت والدول 
املنتخبة في مجلس االمن تشدد على رفض وعدم 

قانونية االستيطان االسرائيلي.
وق��ال العتيبي في تصريح للصحفيني محاطا 
بأعضاء مجلس األم���ن املنتخبني: »إن الكويت 
واندونيسيا قدمتا مشروع عناصر للصحافة يؤكد 

ان االستيطان اإلسرائيلي غير قانوني إال أن هذه 
العناصر لم حتظ بتوافق بني أعضاء مجلس األمن«.

من جانب آخر التقت السفيرة البريطانية لدى 
األمم املتحدة كارين بيرس رئيسة مجلس األمن 
لشهر نوفمبر بالصحافة محاطة بسفراء بلجيكا 
وبولندا وأملانيا وفرنسا وبلدها اململكة املتحدة 
وألقت بيانا باسم املجموعة األوروبية األعضاء في 

مجلس األمن.
وقالت بيرس في البيان: »إن املوقف األوروب��ي 
من األنشطة االستيطانية لم يتغير وإننا نعتبر 
كل األنشطة االستيطانية غير شرعية وانتهاكا 
للقانون الدولي كما أن استمرار االستيطان يشكل 
عقبة حقيقية للتسوية السياسية القائمة على حل 

الدولتني«. 

املطران كاميلو بالني

ميشال احلاج


