
حثت الكويت بعثة االمم املتحدة 
للمساعدة في ال��ع��راق على مواصلة 
تنفيذ واليتها فيما يتعلق مبتابعة 
مسألة األس���رى واملفقودين وإع��ادة 
املمتلكات مبا فيها احملفوظات الوطنية 
داعية ال��ى اتباع نهج جديد ومبتكر 

يكفل الدفع بهذه امللفات الى األمام.
ج��اء ذل��ك ف��ي كلمة الكويت خالل 
جلسة ملجلس األم���ن ح���ول ال��ع��راق 
أل��ق��اه��ا م��ن��دوب��ه��ا ال��دائ��م ل���دى األمم 
املتحدة السفير منصور العتيبي مساء 

األربعاء.
وأك��د العتيبي أن الكويت تواصل 
جهودها دون كلل أو ملل في متابعة 
الكشف عن مصير شهدائها األبرار رغم 
تضاؤل ف��رص العثور عليهم أحياء 
م��ق��درة ح��رص أع��ض��اء مجلس األم��ن 
املتواصل على مدى تلك السنوات على 
ابقاء هذا امللف االنساني حاضرا على 

جدول أعماله.
وقدر العتيبي متابعة أعضاء املجلس 
تنفيذ جميع االل��ت��زام��ات التي نصت 
عليها قرارات مجلس االمن ذات الصلة 
وخ��اص��ة تلك املتعلقة بااللتزامات 
الرئيسية التي مازالت متبقية والتي 
لم جتد طريقها إل��ى احل��ل منذ حترير 

الكويت عام 1991.
وأث��ن��ى ع��ل��ى م��ا ت��ق��وم ب��ه البعثة 
وأس��رة األمم املتحدة في ال��ع��راق من 
جهود رامية إل��ى بناء مستقبل واعد 
للعراق بدءا من تهيئة الظروف املواتية 
لتحقيق األمن واالستقرار فيه مرورا 
بتلبية االحتياجات االنسانية وصوال 
الى توفير مستلزمات حتقيق التنمية 

املستدامة.
وأكد العتيبي استمرار دعم الكويت 
الكامل وتعاونها مع البعثة والفريق 
القطري من أج��ل إجن��از مهامهم على 

أكمل وجه.
وأض���اف: »وذل���ك ف��ي ال��وق��ت ال��ذي 

ندرك أن املرحلة القادمة مهمة بالنسبة 
للعراق لتجاوز صعوبة الظروف التي 
مير بها خاصة بعد دح��ره ملا يسمى 
تنظيم ال��دول��ة اإلس��الم��ي��ة )داع���ش( 
اإلرهابي والتي تتطلب تكاتف اجلهود 
ال��دول��ي��ة لدعمه ومساعدته وتلبية 
االحتياجات االنسانية العاجلة للشعب 

العراقي املتضرر وضمان أمنه«.
وأك��د العتيبي أن »ه��ذه مسؤولية 
نتشارك بها نحن كإحدى دول جوار 
العراق بالدرجة األولى ومعنا الدول 
االقليمية واملجتمع الدولي حيث البد 
م��ن ب��ذل امل��زي��د م��ن اجل��ه��ود م��ن اجل 
حتقيق تطلعاتنا لعراق ينعم بالوحدة 
واألمن واالستقرار وخال من االزمات 

واالنقسامات«.
وأش��ار ال��ى ان الكويت ب��ادرت منذ 
أن بدأ العراق الشقيق مرحلة البناء ما 
بعد النظام السابق بدعم جهود إعادة 
االع��م��ار والبناء ووق��ف��ت ال��ى جانبه 
للمحافظة على استقالله وسيادته 

ووحدة وسالمة أراضيه.
وذك��ر العتيبي »ان الكويت رحبت 
باحلوار الوطني الشامل ال��ذي نأمل 
أن ميكن أطياف املجتمع العراقي من 
حتقيق املصاحلة الوطنية ومكافحة 
التطرف واإلره����اب وتعزيز سيادة 
القانون وتوفير الرفاه واألم��ن لكافة 
مكونات نسيجه االجتماعي بدون اي 
استثناء متمنني في الوقت نفسه للبلد 

اجلار الشقيق كل التقدم والرخاء«.
وأك��د »أن الكويت قيادة وحكومة 
وشعبا وم��ن��ذ ظ��ه��ور تنظيم داع��ش 
االره��اب��ي ف��ي ال��ع��راق وادراك����ا منها 
حلجم الدمار الذي حلق بالعراق مدت 
يد العون للشعب العراقي الشقيق ولم 

تدخر جهدا للوقوف بجانبه«.
وأش��ار العتيبي ال��ى م��ب��ادرة سمو 
أمير البالد الشيخ صباح األحمد في 
اس��ت��ض��اف��ة م��ؤمت��ر ال��ك��وي��ت ال��دول��ي 

إلعادة اعمار العراق في فبراير العام 
املاضي لتخفيف معاناة االشقاء في 
العراق واالنتقال الى مرحلة االستقرار 
وإعادة اإلعمار متطلعا إلى وفاء الدول 

بتعهداتها التي اعلنت عنها في املؤمتر.
وأضاف: »نشاطر األمني العام القلق 
ال��ذي عبر عنه في تقريره املعروض 
أمامنا بأن اخلاليا االرهابية النائمة 
ال ت���زال مت��ث��ل ت��ه��دي��دا ألم���ن ال��ع��راق 
واستقراره وللمنطقة ككل مما يحتم 
علينا جميعا بذل جهود اضافية واتخاذ 
املزيد من التدابير احلاسمة لتحجيم 
تلك االنشطة واملمارسات وصوال الى 
مساءلة مرتكبي تلك اجلرائم املروعة 
وتقدميهم للعدالة بالتنسيق والتعاون 
مع اآللية التي انشأها مجلس االمن 

تنفيذا للقرار 2379/ 2017(«.
وت��ط��رق العتيبي إل��ى االل��ت��زام��ات 
الدولية واملسائل االنسانية املتبقية 
واملتعلقة ب��امل��ف��ق��ودي��ن م��ن ال��رع��اي��ا 
الكويتيني ورع��اي��ا ال��ب��ل��دان الثالثة 
واملمتلكات الكويتية املفقودة مبا فيها 

احملفوظات الوطنية.
وق����ال: إن اج��ت��م��اع مجلس األم��ن 
يتزامن مع ذكرى مرور 28 عاما على 
حت��ري��ر الكويت م��ن ال��غ��زو العراقي 
مضيفا »ومي��ض��ي ك��ل ع���ام دون ان 
تكتمل فرحتنا كون مصير بقية ابنائنا 
وأح��ب��ائ��ن��ا ال ي���زال مجهوال وستظل 
ت��ل��ك امل��س��أل��ة االن��س��ان��ي��ة ع��ل��ى رأس 

اهتماماتنا«.
وأش��اد العتيبي بالتوجه والرغبة 
اجلادة لدى العراق الشقيق في الوفاء 
بكافة التزاماته الدولية املتبقية جتاه 
الكويت على النحو املطلوب مشيرا إلى 
ان ما مت التوصل اليه من التعرف على 
رفات 236 من اصل 605 مفقودين لم 

يكن ممكنا لوال تعاون العراق.
وأعرب عن أمله أن يستمر التعاون 
وال��ع��م��ل بنفس ال���روح االخ��وي��ة مع 

العراق إال أن وتيرة الكشف عن الرفات 
تراجعت ولم يتم الكشف عن رفات أي 
من املفقودين منذ ع��ام 2004 مجددا 
االستعداد التام لتقدمي الدعم واملساندة 
التي يحتاجها العراق من أجل تسريع 
وتيرة تنفيذ االلتزامات املتبقية التي 
نصت عليها قرارات مجلس األمن ذات 

الصلة.
وتابع العتيبي »ال يسعنا هنا إال أن 
نقدر اجلهود املبذولة من قبل اللجنة 
ال��دول��ي��ة للصليب األح��م��ر م��ن خالل 
رئاستها للجنة الثالثية في سعيها 
الجن���از م��س��ؤول��ي��ات��ه��ا إلغ���الق ملف 
ه��ذه القضية االنسانية على النحو 

املطلوب«.
ورأى أن��ه ب��اإلم��ك��ان حتقيق تقدم 
ج��وه��ري وملموس إذا م��ا مت تكثيف 
ال��ع��م��ل وت��ن��ف��ي��ذ اخل��ط��ط وال��ب��رام��ج 
املتفق عليها في إطار اللجنة الثالثية 
واللجنة الفنية املنبثقة عنها مؤكدا 
ان الكويت لم ولن تدخر أي جهد في 
دعم املساعي املبذولة في سبيل معرفة 
مصير املفقودين من الرعايا الكويتيني 

وغيرهم من رعايا البلدان الثالثة.
وح���ث العتيبي ال��ب��ع��ث��ة األمم��ي��ة 
للمساعدة ف��ي ال��ع��راق على متابعة 
ومواصلة تنفيذ واليتها فيما يتعلق 
مبتابعة مسألة االس��رى واملفقودين 
وإع��ادة املمتلكات مبا فيها احملفوظات 
ال��وط��ن��ي��ة مب��وج��ب ال���ق���رار 2107/ 

.2013
وأش���ار إل��ى أن ه��ن��اك جانبا آخر 
ل��الل��ت��زام��ات املتبقية وه���ي مسألة 
املمتلكات الكويتية مبا فيها احملفوظات 
ال��وط��ن��ي��ة وال��ت��ي ال ت��ق��ل أه��م��ي��ة عن 
االلتزامات الدولية األخ��رى ملا تشكله 
هذه املمتلكات واحملفوظات من ثروة 
تاريخية وإرث هام للذاكرة الوطنية 

للكويت وشعبها.
وأع����رب ع��ن األس����ف ب���أن مصير 
احملفوظات ال ي��زال في حكم املجهول 
منذ حترير الكويت ع��ام 1991 قائال 
»نشاطر االم��ني ال��ع��ام ل��أمم املتحدة 

خيبة األمل في هذا الصدد«.
وأك���د العتيبي أن »ال��ك��وي��ت تعي 
متاما ان ال��ع��راق اجلديد ليس عراق 
األمس فقد آن األوان للمجتمع الدولي 
أن يساند ويدعم اجلهود التي يقوم 
بها العراق الستعادة عافيته ودوره 
املعهود في محيطه اإلقليمي والدولي 
م��ن ب��ع��د م��ا ش��ه��ده خ���الل ال��س��ن��وات 
األخيرة من أحداث مؤملة خالل تصديه 
لتنظيم داع��ش اإلرهابي والبناء على 
ه��ذه االن��ت��ص��ارات التي أثبتت إرادة 
الشعب العراقي مبختلف مكوناته على 
انه االقدر واألجدر لتجاوز تلك املرحلة 

الصعبة«.
وأع����رب ع��ن األم���ل ف��ي أن تنتهي 
احلكومة العراقية من وضع اللمسات 
األخيرة لتشكيلها لبناء عراق املستقبل 
متمنيا لهم كل التوفيق والنجاح وكل 
ما فيه خير للعراق الشقيق ومصلحته 
مبا يحقق كافة تطلعات شعبه الكرمي 
الذي يستحق العيش في دولة مستقرة 

ومزدهرة وآمنة.
وج���دد العتيبي ف��ي ال��وق��ت ذات��ه 
تضامن ال��ك��وي��ت م��ع ال��ع��راق قيادة 
وح��ك��وم��ة وش��ع��ب��ا ف���ي أي���ة خ��ط��وة 
يخطونها لترسيخ الوحدة الوطنية 
العراقية ودحر االرهاب واحلفاظ على 

سيادته وسالمة أراضيه.

alwasat.com.kw

وشعبها ملصر  األمير  سمو  ودعم  مواقف  يثمن  مصري  مسؤول 
ثمن محافظ جنوب سيناء املصرية اللواء خالد 
فودة عاليا مواقف ودعم سمو أمير البالد الشيخ 
صباح األحمد ملصر وشعبها مبينا أن إطالق اسم 
سموه على شارع قاعة املؤمترات الرئيسية في 

مدينة شرم الشيخ جاء تقديرا لهذا الدعم الكبير.

وقال فودة في مؤمتر صحفي عقده أول أمس 
على هامش زيارته إلى البالد أنه تشرف بلقاء 
سمو أمير البالد حيث نقل لسموه حتيات وتقدير 
القيادة املصرية والشعب املصري وللكويت على 

كل ما قدمته وتقدمة لبالده.

وأش��اد بعمق العالقات األخ��وي��ة التي جتمع 
البلدين وال��ت��ي جتلت ف��ي الكثير م��ن امل��واق��ف 
مستذكرا محنة الغزو العراقي الغاشم في العام 
1990 والتي شارك فيها كقائد لكتيبة الدبابات 

املصرية.
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أمير البالد يهنئ ملك البحرين بالذكرى
18 إلقرار ميثاق العمل الوطني  الـ 

السفير منصور العتيبي

خالل كلمة ألقاها العتيبي في مجلس األمن 

الكويت تدعو إلى نهج جديد ومبتكر في ملفات 
األسرى واملفقودين وإعادة املمتلكات

رئيس الوزراء يستقبل رئيس وفد 
جلنة الصداقة الكويتية اجلورجية

استقبل سمو الشيخ جابر امل��ب��ارك رئيس 
م��ج��ل��س ال������وزراء وب��ح��ض��ور وزي����ر ال��دول��ة 
للشؤون االقتصادية م��رمي عقيل العقيل في 
قصر السيف أم��س رئيس وف��د جلنة الصداقة 

الكويتية اجلورجية أرتشيل تاالكفادزة والوفد 
املرافق له وذلك مبناسبة زيارته للبالد. وحضر 
املقابلة رئيس بعثة الشرف املرافقة النائب عمر 

الطبطبائي.

سمو الشيخ جابر املبارك يستقبل أرتشيل تاالكفادزة

رحبت األمم املتحدة األرب��ع��اء ب��دور الكويت 
في جمع األم��وال للبرامج االنسانية في العراق 
متعهدة بالتعامل م��ع امللف املتعلق بالرعايا 
الكويتيني ورع��اي��ا البلدان الثالثة واملمتلكات 

الكويتية املفقودة.
ودع��ت رئيسة بعثة األمم املتحدة ملساعدة 
العراق هينس بالسيرت في كلمتها خالل جلسة 
ملجلس األم���ن ال��دول��ي ح��ول ال��ع��راق اجلهات 
السياسية الفاعلة إلى التغلب على ظاهرة االقتتال 
الداخلي والسماح للحلول الوسط ب��أن تسود 

ملصلحة الشعب العراقي.
وأك��دت أنه قد حان الوقت للقادة في العراق 
إل��ى حتويل التركيز من السياسة الفئوية إلى 
االس��ت��ث��م��ار ف��ي تلبية االح��ت��ي��اج��ات ال��ف��وري��ة 

للمواطنني موضحة 
»بالرغم من تشكيل احلكومة اال ان العراق 

اليزال غير مكتمل«.
وبعد أن اشارت الى بعض التطورات االيجابية 

مبا في ذلك مخصصات ميزانية عام 2019 لقطاع 
الكهرباء قالت بهذا ال��ص��دد »إن ه��ذه اخلطوة 
تعكس جهود احلكومة لتحسني تقدمي اخلدمات 
االساسية ومع ذلك فان متويل إعادة اإلعمار في 
املناطق احملررة اقل بكثير مما هو مطلوب السيما 
وان مالية الدولة تعتمد بقوة على ايرادات قطاع 
النفط التي تتعرض لتقلبات أسعار النفط بينما ال 

يزال الفساد واسعا ومحاربته ليس سهال«.
وأوض��ح��ت بالسيرت ان��ه على الرغم من أن 
األنشطة اإلره��اب��ي��ة ق��د تناقصت »ف��إن تنظيم 
)داع���ش( ال ي��زال تشكل تهديدا أمنيا للمنطقة 
بأكملها بينما تعمل اجلماعات املسلحة على 
توسيع نطاق وصولها االقتصادي واالجتماعي«.

وعلى الصعيد اإلنساني أك��دت بالسيرت أن 
األمم املتحدة تهدف إلى تلبية احتياجات 75ر1 
مليون عراقي من الفئات الضعيفة هذا العام حيث 
تسعى خطة االستجابة اإلنسانية لعام 2019 الى 

احلصول على 700 مليون دوالر من املانحني.

األمم املتحدة ترحب بدور الكويت 
في دعم البرامج  اإلنسانية  بالعراق

بعث صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح 
األحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس الدكتور حسن 
روح��ان��ي رئيس اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية 
الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق 
مواساته بضحايا الهجوم ال��ذي استهدف حافلة 
تقل قوات منتسبة للحرس الثوري اإليراني  جنوب 
شرق إيران والذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا 
واملصابني معربا سموه عن استنكار دولة الكويت 
وإدانتها لهذا العمل اإلرهابي الذي استهدف أرواح 
األب��ري��اء اآلم��ن��ني راج��ي��ا سموه للضحايا املغفرة 

والرحمة وللمصابني سرعة الشفاء والعافية.

وبعث سمو ول��ي العهد الشيخ ن��واف األحمد 
ببرقية تعزية إلى الرئيس الدكتور حسن روحاني 
رئيس اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية الصديقة 
ضمنها سموه خالص تعازيه وص��ادق مواساته 
بضحايا الهجوم ال��ذي استهدف حافلة تقل قوات 
منتسبة للحرس الثوري اإليراني جنوب شرق إيران 
والذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا واملصابني 
راجيا سموه للضحايا املغفرة والرحمة وللمصابني 

سرعة الشفاء والعافية.
كما بعث سمو الشيخ جابر املبارك رئيس مجلس 

الوزراء ببرقية تعزية مماثلة.

.. ويبعث ببرقية تعزية إلى الرئيس اإليراني

سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد

بعث حضرة صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد ببرقية 
تهنئة إلى أخيه صاحب اجلاللة امللك حمد بن عيسى بن سلمان آل 
خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة عبر فيها سموه حفظه الله عن 
خالص تهانيه مبناسبة الذكرى الثامنة عشرة إلق��رار ميثاق العمل 
الوطني في مملكة البحرين الشقيقة، مشيدا سموه مبا يشهده البلد 
الشقيق من نهضة ب��ارزة شملت مختلف املجاالت وبصورة عززت 
من املكانة املرموقة التي يتبوؤها سائال سموه املولى تعالى أن يدمي 
على جاللته موفور الصحة ومتام العافية وأن يحقق ململكة البحرين 
الشقيقة املزيد مما تتطلع إليه من عزة ورفعة وازدهار في ظل قيادة 

جاللته احلكيمة. 
 وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد ببرقية تهنئة إلى أخيه 
صاحب اجلاللة امللك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك مملكة 
البحرين الشقيقة ضمنها سموه خالص تهانيه مبناسبة الذكرى 
الثامنة عشرة إلقرار ميثاق العمل الوطني في مملكة البحرين الشقيقة 
سائال سموه املولى تعالى أن يدمي على جاللته موفور الصحة ومتام 
العافية وأن يحقق للبلد الشقيق املزيد من التقدم واالزده��ار في ظل 

القيادة احلكيمة جلاللته. 
 كما بعث سمو الشيخ جابر املبارك رئيس مجلس الوزراء ببرقية 

تهنئة مماثلة. 

الغامن يهنئ نظيريه في 
البحرين بذكرى إقرار 

ميثاق العمل الوطني
بعث رئيس مجلس األم��ة م��رزوق الغامن أمس 
اخلميس ببرقيتني إلى رئيسة مجلس النواب في 
مملكة البحرين فوزية زينل وإل��ى رئيس مجلس 
ال��ش��ورى علي الصالح أع���رب فيهما ع��ن خالص 
التهنئة مبناسبة الذكرى ال18 إلقرار ميثاق العمل 
الوطني متمنيا ململكة البحرين الشقيقة دوام النجاح 

مرزوق الغامنوالتقدم واالزدهار.


