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21 مارس املقبل آخر موعد للتخصيص في »جنوب مدينة صباح األحمد« »السكنية«: 
أعلنت املؤسسة العامة للرعاية السكنية أن آخر موعد 
الستقبال طلبات التخصيص على القسائم احلكومية 
مب��ش��روع )ج��ن��وب مدينة ص��ب��اح األح��م��د السكنية( 

سيكون يوم اخلميس املوافق 21 مارس املقبل.
وقالت )السكنية( املؤسسة في بيان صحفي أمس 

إن��ه مت فتح ب��اب التخصيص على ه��ذا امل��ش��روع في 
15 يوليو امل��اض��ي م��ع ال��ت��درج باستدعاء أصحاب 
الطلبات السكنية املقيدة بسجالت املؤسسة وصوال 
إلى تاريخ 31 ديسمبر املاضي وذلك متاشيا مع خطة 
التوزيعات للسنة املالية احلالية.ودعت املواطنني 

بسرعة تقدمي طلبات التخصيص على املشروع قبل 
املوعد احملدد متهيدا إلصدار قرار التخصيص مبينة أنه 
لن ينظر في أي طلب تخصيص بعد هذا التاريخ التزاما 
باملواعيد االجرائية للبت بهذه الطلبات واستكمال كافة 

االجراءات.
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ب��ع��ث ص��اح��ب ال��س��م��و أم��ي��ر ال��ب��الد 
الشيخ صباح األح��م��د ببرقية تعزية 
إل��ى الرئيس محمد عبداحلميد رئيس 
جمهورية بنغالديش الشعبية الصديقة 
عبر فيها س��م��وه ع��ن خ��ال��ص تعازيه 
وصادق مواساته بضحايا احلريق الذي 
اندلع في مبنى سكني في العاصمة دكا 
وأسفر عن سقوط العشرات من الضحايا 
واملصابني سائال سموه املولى تعالى أن 
يتغمد ضحايا هذا احلادث األليم بواسع 
رحمته ويسكنهم فسيح جناته وأن مين 

على املصابني بسرعة الشفاء والعافية.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف 

األحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس محمد 
عبداحلميد رئيس جمهورية بنغالديش 
الشعبية الصديقة ضمنها سموه خالص 
ت��ع��ازي��ه وص���ادق م��واس��ات��ه بضحايا 
احلريق الذي اندلع في مبنى سكني في 
العاصمة دكا وأسفر عن سقوط العشرات 
من الضحايا واملصابني مبتهال سموه إلى 
الباري جل وعال أن يتغمد ضحايا هذا 
احل��ادث املؤسف برحمته وأن مين على 

املصابني بسرعة الشفاء.
كما بعث سمو الشيخ جابر املبارك 
رئيس مجلس ال���وزراء ببرقية تعزية 

مماثلة.

أمير البالد يعزي رئيس بنغالديش 
بضحايا حريق مبنى سكني في »دكا«

سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد

وجه سمو ولي العهد الشيخ نواف 
األح��م��د كلمة شكر وت��ق��دي��ر وثناء 
إل��ى كافة إخ��وان��ه املواطنني الكرام 
واملقيمني األوفياء على هذه األرض 
الطيبة مل��ا ع��ب��روا عنه م��ن خالص 
التهاني وص��ادق األم��ان��ي مبناسبة 
الذكرى الثالثة عشرة لتولي سموه 
والية العهد في وطننا الغالي الكويت 
مثمنا سموه تلك املشاعر الفياضة 
ال��ت��ي ضمنوها م��ن خ��الل برقيات 

التهاني أو االت��ص��االت الهاتفية أو 
كافة أشكال التعبير األخ��رى مبتهال 
إل��ى امل��ول��ى العلي القدير أن يوفق 
اجلميع مل��ا فيه اخلير ألج��ل خدمة 
كويتنا احلبيبة وأن يدمي عليها نعمة 
األمن واألمان واالستقرار واملزيد من 
التقدم والرخاء في ظل راعي مسيرتنا 
ونهضتنا حضرة صاحب السمو أمير 
ال��ب��الد الشيخ صباح األح��م��د ذخ��را 

للبالد وقائدا للعمل اإلنساني.

ولي العهد يشكر املهنئني بالذكرى
13 لتولي سموه والية العهد  الـ 

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد

سمو الشيخ جابر املبارك يستقبل احلجرف ووزير املالية اجلزائري والوفد املرافق

ستقبل سمو الشيخ جابر املبارك 
رئيس مجلس ال��وزراء وبحضور وزير 
املالية الدكتور نايف احلجرف أمس 
وزير املالية في اجلمهورية اجلزائرية 
ال��دمي��ق��راط��ي��ة ال��ش��ع��ب��ي��ة الشقيقة 
عبدالرحمن راوي��ة وال��وف��د امل��راف��ق له 
وذل���ك مبناسبة ان��ع��ق��اد االجتماعات 
التحضيرية ل��ل��دورة العاشرة للجنة 
ال��وزاري��ة )الكويتية – اجل��زائ��ري��ة( 
املشتركة للتعاون االقتصادي والثقافي 
والعلمي.حضر املقابلة سفير دول��ة 
الكويت ل��دى اجلمهورية اجلزائرية 
الشعبية الشقيقة محمد الشبو و الوكيل 
املساعد للشؤون احمللية بديوان رئيس 
مجلس ال����وزراء الشيخ خ��ال��د محمد 

اخلالد.

املبارك يستقبل وزير املالية اجلزائري والوفد املرافق له

دعت إلى االمتناع عن اإلخالل باملكانة القانونية للمدينة 

الكويت ترفض ما تتعرض له »القدس«
 من محاوالت لالنتقاص من السيادة الفلسطينية

أك�����دت ال��ك��وي��ت رف��ض��ه��ا ما 
تتعرض له القدس من محاوالت 
لالنتقاص من السيادة الفلسطينية 
داعية جميع الدول إلى االمتناع عن 
اتخاذ أي مواقف أو ق��رارات تخل 

باملكانة القانونية للمدينة.
جاء ذلك في كلمة الكويت خالل 
جلسة مجلس األم���ن الشهرية 
الدورية حول فلسطني التي القاها 
مندوبها الدائم لدى األمم املتحدة 

السفير منصور العتيبي.
وق��ال العتيبي إن ما تعرضت 
له وم��ازال��ت تتعرض له القدس 
م���ن م���ح���اوالت ل��الن��ت��ق��اص من 
السيادة الفلسطينية عليها تعتبر 
جميعها مرفوضة مجددا رفض أي 
انتهاكات للمكانة القانونية ملدينة 
القدس الشريف ألنه يشكل خرقا 
للقانون الدولي وقرارات الشرعية 

الدولية ذات الصلة.
وأشار في هذا الصدد إلى قراري 
مجلس األم��ن 476 و478 وق��رار 
اجلمعية العامة ل��أمم املتحدة 
الصادر في عام 2017 الذي يعتبر 
أي ق����رارات أو إج����راءات تهدف 
ال��ى تغيير طابع مدينة القدس 
الشريف أو مركزها أو تركيبتها 
الدميغرافية ليس له أي أثر قانوني 

وأنها ملغاة وباطلة.
ودعا جميع الدول إلى االمتناع 
عن اتخاذ أي مواقف أو ق��رارات 
تخل باملكانة القانونية للقدس 
أو إنشاء بعثات دبلوماسية في 
املدينة مؤكدا أن مسألة القدس هي 

إحدى قضايا الوضع النهائي.
وأع����رب العتيبي ع��ن شكره 
للمنسق اخل��اص لعملية السالم 
ف��ي ال��ش��رق األوس����ط ن��ي��ك��والي 
ميالدينوف على إحاطته خالل 
اجللسة الشهرية الدورية مجددا 
دع��م دول��ة الكويت الكامل للدور 
ال��ذي يقوم به من أج��ل استئناف 
عملية السالم التي تعاني اجلمود 
ولدوره في حتسني احلياة اليومية 
للشعب الفلسطيني ال��ذي يعاني 
حت��ت االح��ت��الل أكثر م��ن خمسني 

عاما.
كما أع��رب عن تطلعه ألن يقدم 
األم��ني ال��ع��ام تقريرين مكتوبني 
على األقل سنويا حول حالة تنفيذ 
ال��ق��رار 2334 عمال بأحكام هذا 
ال��ق��رار ومتاشيا مع مذكرة 507 
وأس��وة مبا هو متعارف عليه من 
س��ائ��ر القضايا امل��ط��روح��ة على 

جدول أعمال مجلس األمن.
وكذلك اعرب عن شكره ملساعدة 
األم��ني العام للشؤون اإلنسانية 
ون��ائ��ب��ة م��ن��س��ق األمم امل��ت��ح��دة 
لالغاثة الطارئة أورس���وال مولر 
التي ذكرت املجلس بسوء األوضاع 
اإلنسانية للفلسطينيني السيما ان 
حالة الفلسطينيني ازدادت سوءا 

وباتت تنذر بوضع إنساني بالغ 
اخلطورة وخير دليل على ذلك هو 
قرار سلطات االحتالل اإلسرائيلية 

التعسفي يوم االثنني املاضي.
وأضاف ان القرار متثل في طرد 
عائلة فلسطينية مكونة من 10 
أف���راد منهم 3 أط��ف��ال م��ن منزلها 
في القدس الشرقية والتي كانت 

تعيش فيه منذ عام 1951.
وأش��ار العتيبي الى ان مجلس 
األمن يواصل بشكل شهري مناقشة 
تطورات القضية الفلسطينية فيما 
تتعالى ن���داءات املجتمع الدولي 
له باالضطالع مبسؤولياته التي 

نص عليها امليثاق.
وأضاف أن ذلك يأتي في الوقت 
ال��ذي ت��واص��ل إس��رائ��ي��ل السلطة 
القائمة باالحتالل استغالل تقاعس 
املجلس من خ��الل االستمرار في 
س��ي��اس��ات��ه��ا ومم��ارس��ات��ه��ا غير 
القانونية في األرض الفلسطينية 
احملتلة مبا فيها القدس الشرقية 
ال���ى ج��ان��ب ت��ن��ام��ي ح���دة خطاب 
الكراهية واالستفزاز اإلسرائيلي 
ح��ت��ى م���ن ال���ق���ادة وامل��س��ؤول��ني 
اإلسرائيليني وأع��ض��اء البرملان 
)ال��ك��ن��ي��س��ت( مم��ا ي��زي��د م��ن ع��دم 
استقرار األوضاع ويقوض فرص 

التوصل الى حل سلمي.
وت��اب��ع العتيبي »ل��ع��ل أح��دث 
مثال على ذل��ك هو ق��رار إسرائيل 
عدم التجديد لوالية البعثة الدولية 
املؤقتة ف��ي مدينة اخلليل.. ذلك 
ال��ق��رار األح���ادي غير املبرر الذي 
أنهى تواجدا أمنيا دوليا محايدا 
استمر أكثر من عقدين من الزمن 

في احدى أكثر املناطق حساسية«.
وأوضح أن هذا القرار »حدا بنا 

الى جانب إندونيسيا الى طلب عقد 
جلسة م��ش��اورات للمجلس حتت 
بند ما يستجد من أعمال بتاريخ 
6 ف��ب��راي��ر امل��اض��ي ح���ول آث���اره 
وتداعياته والذي يأتي في أعقاب 
م��ا ش��ه��دن��اه جميعا م��ن تصاعد 
واض���ح ف��ي وت��ي��رة االع���ت���داءات 
اإلسرائيلية وارت��ف��اع ح��دة عنف 
املستوطنني اإلس��رائ��ي��ل��ي��ني ضد 
السكان املدنيني الفلسطينيني في 
األراض��ي الفلسطينية مبا في ذلك 

القدس الشرقية«.
وأكد العتيبي احلاجة إلى توفير 
احلماية الدولية لهم متاشيا مع 
التوصيات الواردة في تقرير األمني 
العام عن )حماية السكان املدنيني 
الفلسطينيني( ألن واق��ع الوضع 
اإلنساني واألمني الذي يعيشون 
فيه ال يحتمل وقد يؤدي إلى مزيد 

من التوتر وعدم االستقرار.
وش���دد على أن ذل��ك ي��أت��ي في 
ظل ما وثقه مكتب األمم املتحدة 
لتنسيق الشؤون اإلنسانية من أن 
عدد ح��وادث العنف التي يرتكبها 
املستوطنون اإلسرائيليون في 
عام 2018 شهدت ارتفاعا ملحوظا 
بنسبة 57 باملئة مقارنة بعام 
2017 وبنسبة فاقت 175 باملئة 

مقارنة بعام 2016.
وأكد العتيبي أنه يتعني »على 
املجلس أال يقف مكتوف األي��دي 
أم��ام مم��ارس��ات السلطة القائمة 
باالحتالل وكأنها صاحبة السيادة 
وعلينا دع��وة إسرائيل السلطة 
ال��ق��ائ��م��ة ب��االح��ت��الل إل���ى جتديد 
والي���ة البعثة حلماية املدنيني 
الفلسطينيني وض��رورة التزامها 
بتعهداتها الدولية وعلى رأسها 

ال��ق��راران 2334 و904 واتفاقية 
أوس��ل��و 2 وال��ق��ان��ون اإلن��س��ان��ي 

الدولي وقانون حقوق اإلنسان«.
ولفت إلى استمرار االقتحامات 
اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة ل��س��اح��ات املسجد 
األقصى املبارك عبر السماح املتكرر 
للمستوطنني ب��دخ��ول ب��اح��ات 
املسجد األقصى حتت حراسة قوات 
األم��ن اإلسرائيلية منها تلك التي 
قام بها في أكثر من مناسبة وزير 
ال��زراع��ة اإلسرائيلي على رأس 
مجموعة من املستوطنني بحماية 

عناصر من القوات اإلسرائيلية.
وأض��������اف »أن آخ������ر ه���ذه 
االق��ت��ح��ام��ات مت م��ط��ل��ع الشهر 
اجل��اري وه��و ما ندينه ونعتبره 
عمال استفزازيا من شأنه تأجيج 
امل��ش��اع��ر وي��ق��ود ل��الض��ط��راب��ات 
وأعمال العنف لذلك نطالب سلطة 
االح��ت��الل اإلس��رائ��ي��ل��ي بضمان 
حرية الوصول لأماكن املقدسة 
اإلس��الم��ي��ة واملسيحية بالقدس 
واع��ت��ب��ار ذل���ك ح��ق��ا م��ن حقوق 

اإلنسان«.
وذكر أنه »في الوقت الذي ندين 
اس��ت��ه��داف امل��دن��ي��ني األب��ري��اء من 
قبل أي طرف وفي أي مكان وفي 
أي وق��ت نحمل إسرائيل السلطة 
القائمة باالحتالل كامل املسؤولية 
ع��ن أع��م��ال ال��ع��ن��ف والتصعيد 
حيث ل��م يكن ب��إم��ك��ان إسرائيل 
ال��ت��م��ادي ف��ي تصرفاتها مثلما 
شهدناه خالل الفترة املاضية من 
ممارسات استفزازية ضد الشعب 

الفلسطيني«.
وأع��رب عن األم��ل بانه لو كان 
للمجلس وقفة ج��ادة يثنيها عن 
تلك التدابير التي راح ضحيتها 

منذ بداية مسيرة العودة الكبرى 
السلمية في شهر مارس من العام 
املاضي 263 شهيدا فلسطينيا 
م��ن ضمنهم ع��ش��رات األط��ف��ال 
وإصابة حوالي 28 ألف شخص 
والتي جميعها ترقى الى جرائم 
ح��رب وج��رائ��م ض��د اإلنسانية 
مبوجب القانون الدولي اإلنساني 
وال���ق���ان���ون ال����دول����ي حل��ق��وق 

اإلنسان.
وق���ال العتيبي إن��ه »ف��ي ظل 
حتمية التحديات املالية التي 
ستواجهها جن��دد دعمنا الكامل 
ل��وك��ال��ة األمم امل��ت��ح��دة إلغ��اث��ة 
وتشغيل الالجئني الفلسطينيني 
)أون���روا( وللخدمات األساسية 
التي توفرها ملا يزيد على 5 ماليني 

الجئ فلسطيني مسجل لديها«.
وأك��د أهمية استمرار توفير 
ال��دع��م امل��ال��ي امل��س��ت��دام لبرامج 
وأن��ش��ط��ة ال��وك��ال��ة خ��اص��ة أن 
متويلها مسؤولية تقع على عاتق 
املجتمع ال��دول��ي وال مي��ك��ن أن 

تتحمل أعباءها دول معينة.
وأوضح أن الكويت قدمت خالل 
السنوات األربع األخيرة تبرعات 
طوعية قدرها 113 مليون دوالر 
مليزانية الوكالة مجددا رفضه أي 
م��ح��اوالت إن��ه��اء أو تقليص دور 
ووالية الوكالة من خالل احلمالت 

املمنهجة ضدها.
ودع����ا امل��ج��ت��م��ع ال���دول���ي ال��ى 
االلتزام بتفويض الوكالة وتأمني 
املوارد واملساهمات املالية ملوازنتها 
وأن��ش��ط��ت��ه��ا ع��ل��ى ن��ح��و مستدام 
ميكنها من مواصلة القيام بدورها 
ف��ي ت��ق��دمي اخل��دم��ات األس��اس��ي��ة 
لضحايا النكبة باعتبار ذلك حقا 
يتحمل املجتمع الدولي مسؤولية 
ال��وف��اء ب��ه وف��ق��ا ل��ق��رار اجلمعية 

العامة 194 لعام 1948.
وأك���د العتيبي »أن ال��وق��ائ��ع 
واحلقائق التي ذكرناها ليست 
ج��دي��دة ب��ل ه��ي لأسف مستمرة 
ألكثر م��ن خمسة عقود وتعكس 
بجالء ما دأب ميالدينوف على قوله 
حول أن احلقائق على األرض تزيد 
من الصعوبات وتضع العراقيل 
أمام إقامة دولة فلسطينية وهو ما 

يقوض مساعي حل الدولتني«.
وطالب املجتمع الدولي بالوفاء 
بالتزاماته وات��خ��اذ م��ا يلزم من 
تدابير والعمل على إع��ادة إحياء 
العملية السلمية من أجل الوصول 
ال��ى حل الدولتني وإنهاء احتالل 
إسرائيل لكافة األراض��ي العربية 
احملتلة منذ ع��ام 1967 وحتقيق 
س��الم ع���ادل ودائ���م اس��ت��ن��ادا الى 
ق��رارات األمم املتحدة ذات الصلة 
مب��ا ف��ي ذل��ك م��ب��دأ األرض مقابل 
السالم ومبادرة السالم العربية 

وخارطة الطريق. 

السفير منصور العتيبي

الكويت: إشراك الشعوب في جهود التنمية واإلصالح عامل رئيسي لتطوير املجتمعات
جددت الكويت التأكيد على ان عملية إشراك 
الشعوب في جهود التنمية واإلصالح عامل 
رئيسي ومهم ألي حكومة ترغب في تطوير 
مجتمعها والنهوض به نحو مستقبل آمن 
ومشرق ويجب أن تكون صادقة ومتماشية 

مع ما تتطلع إليه تلك الشعوب.
جاء ذلك في كلمة دولة الكويت التي ألقاها 
نائب املندوب الدائم لوفد الكويت الدائم لدى 
األمم املتحدة املستشار بدر املنيخ في جلسة 

مجلس األمن حول احلالة في بوروندي.
وقال املنيخ: إنه »لن تتحقق تلك التطورات 
إال بتكريس مفاهيم التعاون احلقيقي بني 
فئات املجتمع البوروندي وحتقيق املنفعة 

املتبادلة وإش���راك ك��اف��ة مكونات الشعب 
البوروندي في عملية اتخاذ القرار مبن فيهم 

الشباب والنساء«.
وأع��رب عن تطلعه ب��أن حتقق احلكومة 
ال��ب��ورون��دي��ة نتائج إيجابية ف��ي خططها 
التنموية املستقبلية وت��ط��ورا لالقتصاد 
ال��ب��ورون��دي وأن تساهم تلك اخل��ط��ط في 
استقرار الوضعني األمني والسياسي بشكل 
أكبر آمال ان تتعاون احلكومة البوروندية مع 
املبعوث اخلاص لأمني العام لأمم املتحدة 
ميشيل كافاندو المت��ام الصيغة النهائية 

التفاق مركز البعثة بأسرع وقت ممكن.
وأوض���ح ان��ه منذ ال��ت��وت��رات السياسة 

وأح���داث العنف ال��ت��ي شهدتها جمهورية 
بوروندي في عام 2015 والوضع السياسي 
فيها يتدرج نحو الهدوء النسبي ففي عام 
2018 شهدت جمهورية بوروندي تطورات 

سياسية هامة.
وبني أن هذه التطورات متثلت في إجراء 
استفتاء على الدستور بشهر مايو 2018 في 
ظل أجواء سادها الهدوء األمني والسياسي 
وإعالن الرئيس بيار نكورونزيزا نيته عدم 
الترشح لالنتخابات الرئاسية القادمة في 
ع��ام 2020 واإلع����الن ع��ن خ��ارط��ة طريق 
إلج��راء انتخابات رئاسية سلمية في عام 
2020 وبدء التجهيزات االنتخابية من قبل 

اللجنة االنتخابية الوطنية املستقلة.
وذكر ان من هذه التطورات قرار احلكومة 
البوروندية متويل انتخابات 2020 مبيزانية 
وطنية 100 باملئة ونيتها اجراء حوار وطني 

شامل بني كافة أطياف الشعب البوروندي.
واك���د امل��ن��ي��خ ان جميع ت��ل��ك امل��ؤش��رات 
السياسية تعتبر إيجابية منذ البدء بإجراء 
عملية االستفتاء الدستوري بتاريخ 17 مايو 
2018 متطلعا الى أن تترجم تلك اإلجراءات 
احلكومية على أرض الواقع وبوجه السرعة 

لتحقق تقدما ملموسا للشعب البوروندي.
واع��رب عن امله ب��أن جت��رى االنتخابات 
امل��ق��ب��ل��ة مب��ش��ارك��ة ج��م��ي��ع ف��ئ��ات الشعب 

البوروندي وكافة األح��زاب السياسية وأن 
تكون انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وذات 
مصداقية وأن تضمن فيها حرية التعبير 
ومشاركة اجلهات الفاعلة في املجتمع املدني 
مبا في ذلك شريحة الشباب واملرأة واملنظمات 

اإلقليمية والدولية.
وأش���اد املنيخ ف��ي ه��ذا ال��ص��دد باجلهود 
التي تبذل م��ن قبل االحت���اد األف��ري��ق��ي تلك 
املنظمة اإلقليمية الفعالة التي باتت تترك أثرا 
إصالحيا وتنمويا ب��ارزا في متابعة قضايا 
الدول اإلفريقية وكذلك باجلهود التي تبذل 
من قبل جماعة ش��رق أفريقيا للتوصل إلى 
حل سلمي لأوضاع السياسية واألمنية في 

جمهورية بوروندي من خالل ح��وار شامل 
أس��اس��ه ات��ف��اق )أروش���ا( مرحبا مبشاركة 
حكومة بوروندي في اجتماع قمة دول شرق 
أفريقيا الذي عقد في االول من فبراير اجلاري.

ورأى املنيخ أن األوض��اع اإلنسانية في 
جمهورية بوروندي ورغم حتسنها مقارنة 
بالعامني املاضيني وان��خ��ف��اض نسبة من 
يعانون من مشاكل األمن الغذائي إال أنها ال 
تزال تدعو للقلق بسبب استمرار أعمال القتل 
واالختفاء القسري والتهديد وأعمال العنف ما 
ميثل انتهاكا ملبادئ حقوق االنسان والقانون 
الدولي داعيا الى وقفها ومحاسبة مرتكبيها 

وتقدميهم إلى العدالة بأقرب وقت ممكن.


