
دع���ت ال��ك��وي��ت إل���ى ض��ب��ط النفس 
والتهدئة واالمتناع عن استخدام العنف 
خ��ال املظاهرات بالعراق، معربة عن 
األم���ل ب��أن ي��ت��ج��اوز ال��ع��راق ال��ظ��روف 
االستثنائية التي مي��ر بها، وأن تعود 

األوضاع إلى طبيعتها.
جاء ذلك في كلمة الكويت التي ألقاها 
مندوبها الدائم لدى األمم املتحدة السفير 
منصور العتيبي مساء الثاثاء خال 
جلسة ملجلس األم��ن ح��ول ال��وض��ع في 

العراق.
ودع���ا م��ن��دوب ال��ك��وي��ت إل��ى تفويت 
ال��ف��رص��ة ع��ن م��ن يسعى إل��ى اإلض���رار 
ب��ال��ع��راق وال��ع��راق��ي��ن وإث����ارة الفتنة 
وزع��زع��ة األم���ن واالس��ت��ق��رار م��ن خال 
اس��ت��خ��دام ال��ذخ��ي��رة احلية واستهداف 
املتظاهرين األبرياء ومهاجمة وتدمير 

املمتلكات العامة واخلاصة.
وأعرب عن األمل بأن يتجاوز العراق 
تلك الظروف االستثنائية التي مير بها، 
وأن تعود األوض��اع إلى طبيعتها قائا: 
»فما حصل ب��األم��س القريب ك��ان خير 
دليل على وحدة الشعب العراقي وبكافة 
اجتاهاته السياسية وانتماءاته العرقية 
والطائفية بالقضاء على ما يسمى تنظيم 
الدولة اإلسامية )داعش( وجتاوز أحلك 

وأصعب الظروف«.
كما أعرب عن متنياته للشعب العراقي 
بكافة مكوناته دوام االستقرار والرخاء، 
مرحبا باخلطوات التي اتخذتها احلكومة 
العراقية لتلبية تطلعات الشعب العراقي 
وتخفيف ح��ده االح��ت��ق��ان مب��ا ف��ي ذلك 
تشكيل جلنة حتقيق في استخدام القوة 
ضد املتظاهرين وتقدمي املسؤولن عن 
االنتهاكات وال��ت��ج��اوزات التي ارتكبت 

بحق املتظاهرين إلى العدالة.
وق��ال السفير العتيبي: »نتابع كبلد 
ج��ار باهتمام كبير ت��ط��ورات األح��داث 
ف��ي ال��ع��راق نتيجة ان���دالع امل��ظ��اه��رات 
منذ عدة أسابيع في عدد من احملافظات 
ويؤسفنا وق���وع اآلالف م��ن الضحايا 
املدنين بن قتيل وجريح وكذلك من قوات 
األمن ونتقدم مبواساتنا وتعازينا ألسر 

الضحايا«.
وأضاف: »أن العراق مقبل على مرحلة 
هامة الستعادة عافيته وإذ ن��درك فيها 
متاما حجم الظروف والتحديات الكبيرة 
التي تواجهه فإنه من املهم معاجلتها من 
خال حوار سلمي بناء ويستوجب ذلك 
دع��م ومساندة املجتمع ال��دول��ي واألمم 
املتحدة في إط��ار احترام سيادة العراق 

ووحدته على أراضيه وعدم التدخل في 
شؤونه الداخلية«.

وأكد العتيبي أن الكويت تدرك جيدا 
صعوبة تلك املرحلة ولم ولن تألوا جهدا 
في الوقوف إلى جانب األشقاء في العراق 
واملساعدة في تقدمي الدعم واملساندة 
استجابة الحتياجات الشعب العراقي 
وحكومته في سياق جهودهم الرامية 

ملعاجلة التحديات الداخلية.
ورحب بالدور احليوي الذي تضطلع 
ب��ه بعثة األمم املتحدة للمساعدة في 
العراق )يونامي( لتعزيز تلك اجلهود 
تنفيذا لواليتها واقتراحها بالتشاور 
مع الرئاسات العراقية الثاث خلارطة 
طريق إلصاحات تتماشى وتتناسب مع 
االطر القانونية والدستورية وتأخذ بعن 
االعتبار تلبية املطالب األساسية للشعب 

العراقي.
وفيما يعلق مبسألة املفقودين من 
الرعايا الكويتين ورعايا البلدان الثالثة 
والتي يتابعها مجلس األمن منذ ما يقارب 
ثاثة عقود، ق��ال السفير العتيبي: »ال 
مناص من تأكيدنا على أهمية هذه املسألة 
وحساسيتها للشعب الكويتي ولذويهم 
الذين ينتظرون بفارغ الصبر معرفة 
مصير أحبائهم على م��دى ال29 عاما 
املاضية، إذ تعتبر من القضايا اإلنسانية 
ال��ت��ي ن��أم��ل بطي ملفها ف��ي أق���رب وقت 

ممكن«.

وح���ث ال����دول األع��ض��اء ف��ي مجلس 
األمن على االستمرار في مواقفها الداعمة 
ومساعيها اجل���ادة إلي��ج��اد ح��ل ينهي 
معاناة أهالي املفقودين مبعرفة مصيرهم 
وإيجاد رفاتهم وباألخص مساعي كل من 
اململكة املتحدة وفرنسا والواليات املتحدة 
مبساهمتهم االيجابية املتمثلة في تزويد 
اللجنة الثاثية بصور خرائط وم��واد 

ارشيفية تعود للفترة من 1991-1990.
وأع���رب السفير العتيبي ع��ن أمله 
في »ترجمة تلك املساهمات إل��ى نتائج 
إيجابية والتي تلمسنا بوادرها في العثور 
على رفات لعدد من املفقودين الكويتين 
والتي جاري العمل على حتليلها لتحديد 

هويتهم«.
وأضاف أن الكويت تقدر التعاون البناء 
الذي تبديه احلكومة العراقية في إطار 
اللجنة الثاثية واللجنة الفنية املنبثقة 
عنها برئاسة اللجنة الدولية للصليب 
األحمر اجلديرة بالثناء ملا اضطلعت به 
من دور رائد في سعيها للكشف عن مصير 
بقية املفقودين الكويتين وغيرهم من 
رعايا الدول الثالثة على مدى السنوات 
املاضية. وتابع: »وإذ أثمر هذا التعاون 
في التعرف على 236 مفقودا من أصل 
605 فإننا نأمل أن يتواصل ويستمر هذا 
التعاون ويتم تكثيفه في املرحلة القادمة 
لتحقيق تقدم جوهري وملموس بتنفيذ 
خطط وبرامج العمل التي يتم االتفاق 

عليها بن ال��دول األع��ض��اء في اللجنة 
الثاثية«.

وفيما يتعلق باملمتلكات الكويتية 
أث��ن��ى ال��س��ف��ي��ر العتيبي ع��ل��ى جهود 
السلطات العراقية وجهود كل من ساهم 
بتسهيل عملية إعادة املمتلكات الكويتية 
والتي متت مؤخرا والتي هي عبارة عن 

200 الف كتاب.
وأوضح أن تلك خطوة إيجابية تأتي 
في إطار تنفيذ العراق لقرارات مجلس 
األم��ن ذات الصلة واملتعلقة بضرورة 
قيام العراق بإعادة املمتلكات الكويتية 
اليت مت االستياء عليها أثناء االحتال 
أم��ا ف��ي أن يستكمل ال��ع��راق جهوده 
بإعادة كافة املمتلكات الكويتية وخاصة 

احملفوظات الوطنية.
وأضاف: »أن ما مت إعادته يعتبر قليا 
مقارنة مبا هو مفقود، كما أن احملفوظات 
الوطنية التي أشار إليها األمن العام في 
تقريره املعروض أمامنا لم يعثر عليها 
بعد منذ عام 1991 فلها قيمة وأهمية 

تاريخية بالنسبة لدولة الكويت«.
وأشار إلى أن هناك العديد من القوائم 
التي مت تقدميها في فترات سابقة والتي 
ل��م يتم استرجاعها وأهمها األرشيف 
الوطني للديوان األميري ودي��وان سمو 
ولي العهد ودي��وان سمو رئيس مجلس 
ال���وزراء ووزارة اخلارجية التي نهبت 
أثناء الغزو العراقي للكويت، حيث أن 
ه��ذه الوثائق ال ميكن تعويضها بثمن 
ويعود البعض منها إلى القرن التاسع 

عشر.
وق��ال السفير العتيبي: »ف��ي الوقت 
ال���ذي نعبر فيه ع��ن إش��ادت��ن��ا بالتعهد 
وااللتزام الذي يظهره العراق في الوفاء 
بكافة التزاماته الدولية املتبقية التي 
نصت عليها ق��رارات مجلس األم��ن ذات 
الصلة جتاه الكويت إال أننا نعبر كذلك 
عن رغبتنا الصادقة في إنهاء ما تبقى من 

تلك االلتزامات«.
وذكر أن الكويت تعتبر من أوائل الدول 
التي قدمت الدعم واملساعدة لألشقاء في 
العراق ليتسنى له تخطى العقبات التي 
تعتري طريق استتاب أمنه واستقراره 
وليمكنه من تنفيذ تلك االلتزامات التي 
مازالت متبقية منذ حترير الكويت عام 
1991. وتابع العتيبي: »نحن على ثقة 
ب��أن تنفيذ ال��ع��راق اللتزاماته الدولية 
املتبقية حتت مظلة األمم املتحدة سيوسع 
أفق العاقة املتينة واملبنية على أساس 
احترام قرارات مجلس األمن ذات الصلة«.

األمن مجلس  داخل  بحكمة  العربية  القضايا  ملناصرتها  الكويت  نشكر  العراق: 
أع��رب ال��ع��راق عن شكره وتقديره للكويت ملناصرتها 
القضايا العربية بحكمة ومسؤولية خال عضويتها احلالية 
في مجلس األمن والتي انعكست بشكل واضح على تثبيت 

دعائم السلم واألمن الدولين.
جاء ذلك في كلمة ألقاها مندوب العراق الدائم لدى األمم 

املتحدة محمد بحر العلوم مساء الثاثاء خال جلسة ملجلس 
االمن حول الوضع في العراق.

وق��ال بحر العلوم: »يحتل التعاون مع الكويت موقعا 
متميزا في سلم أول��وي��ات العراق وعبر التعاون مع األمم 
املتحدة، نؤكد على حرص حكومة العراق بااللتزام بقرارات 

مجلس األمن ذات الصلة وبذل أقصى اجلهود لايفاء بها«.
وأوض��ح أن »العاقات الثنائية بن البلدين الشقيقن 
شهدت محطات ايجابية من بينها عقد اللجنة املشتركة 
بصورة منتظمة مما ساهم بتحقيق تقدم ملحوظ في املواضيع 

ضمن قيود العمل املشترك«.
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السفير منصور العتيبي يلقي كلمة الكويت

بها  مير  التي  االستثنائية  الظروف  يتجاوز  بأن  أملها  عن  أعربت 

العراق في  العنف  استخدام  عن  واالمتناع  النفس  ضبط  إلى  تدعو  الكويت 
أمير البالد يهنئ ملك تايالند 

بالعيد الوطني
بعث صاحب السمو أمير 
الباد الشيخ صباح األحمد 
ببرقية تهنئة إلى جالة امللك 
م��اه��ا فاجيرالونكورن ملك 
مملكة تاياند الصديقة عبر 
فيها سموه عن خالص تهانيه 
مبناسبة العيد الوطني لباده، 
متمنيا جلالته موفور الصحة 
والعافية وللبلد الصديق دوام 

التقدم واالزدهار.
وب��ع��ث س��م��و ول���ي العهد 
الشيخ ن��واف األحمد ببرقية 
تهنئة إل��ى جالة امللك ماها 
فاجيرالونكورن ملك مملكة 
تاياند الصديقة ضمنها سموه 
خالص تهانيه مبناسبة العيد 
الوطني لباده، راجيا جلالته 

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

سمو أمير الباد الشيخ صباح األحمدالوزراء ببرقية تهنئة مماثلة.

جانب من االجتماع

بعث صاحب السمو أمير الباد الشيخ صباح األحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس رودريغو روا 
دوتيرتي رئيس جمهورية الفلبن الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته 
لفخامته وألس��ر ضحايا إعصار كاموري ال��ذي ضرب الفلبن وأسفر عن سقوط عشرات من 
الضحايا والعديد من املصابن ونزوح العشرات. سائا سموه الباري جل وعا أن يتغمد الضحايا 
بواسع رحمته وأن مين على املصابن بسرعة الشفاء والعافية، آما سموه أن يتمكن املسؤولون 

في البلد الصديق من جتاوز آثار هذه الكارثة الطبيعية.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس رودريغو روا دوتيرتي 
رئيس جمهورية الفلبن الصديقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته لفخامته وألسر 
ضحايا إعصار كاموري الذي ضرب الفلبن وأسفر عن سقوط عشرات من الضحايا والعديد من 
املصابن ونزوح العشرات، مبتها سموه إلى املولى تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وأن 

مين على املصابن بالشفاء العاجل.
كما بعث سمو الشيخ صباح اخلالد رئيس مجلس الوزراء ببرقية تعزية مماثلة.

alwasat.com.kw

.. ويعزي الرئيس الفلبيني 
بضحايا إعصار كاموري

ج��ددت الكويت دعمها القوي ملنظمة 
األمم املتحدة والدبلوماسية تعددية 
األط���راف م��ن أج��ل املساهمة ف��ي تعزيز 

السام واألمن الدولين.
جاء ذلك في كلمة ألقاها سفير الكويت 
لدى بلجيكا ورئيس بعثتيها لدى االحتاد 
األوروب��ي وحلف شمال األطلسي )ناتو( 
ج��اس��م ال��ب��دي��وي ف��ي ان��ط��اق اجتماع 
لألعضاء العشرة غير الدائمن مبجلس 
األمن يعرف باسم )حوار إي10-( الذي 
استضافته بلجيكا والكويت وتونس في 

بروكسل مساء الثاثاء.
وقال السفير البديوي خال االجتماع 
الذي يستمر يومن: »جميعنا الذين نحظى 
بشرف عضوية مجلس األمن التابع لألمم 
املتحدة نتحمل مسؤولية املساهمة في 
صون السام واألم��ن الدولين من خال 

العمل معا«.
وش���دد على أن »ال��ك��وي��ت ت��ؤم��ن بأن 
مسؤوليتنا جميعا كأعضاء منتخبن هي 
مواصلة البحث عن سبل مبتكرة وتشجيع 
احل��وار والعمل على إيجاد حلول تعتمد 
على مبادئ ومقاصد ميثاق األمم املتحدة«.

وأض��اف السفير البديوي ال��ذي رأس 
وفد الكويت في االجتماع »يشرف الكويت 
أن تشارك في استضافة هذا احل��وار مع 

بلجيكا وتونس من أجل مشاركتكم جميع 
جتاربنا والطرق التي حاولت بها الكويت 

تعزيز كفاءة وفعالية مجلس األمن«. 
وأوضح أن الكويت تتمتع بالعديد من 
اخلبرات في مجلس األمن مشيرا إلى ثاث 
نقاط مهمة تشمل العمل على تقسيم أكثر 
إنصافا وعدالة للعمل وتعزيز التعاون 
بن جميع األعضاء وضمان وحدة الهيئة 

األممية.
وأض��اف: »ت��ود الكويت أن تهنئ مرة 
أخ���رى األع��ض��اء املنتخبن اجل���دد في 
مجلس األمن بعضهم من ميلكون جتارب 
سابقة واآلخ��ر سينضمون إل��ى املجلس 
ألول م��رة.. ونؤكد لكم جميعا استعداد 
الكويت ملساعدتكم ووفودكم طوال فترة 

العضوية«.
وم����ن ج��ان��ب��ه أك����د وزي����ر ال��ش��ؤون 
اخل��ارج��ي��ة وال��دف��اع البلجيكي اجلديد 
فيليب جوفن في افتتاح )حوار إي10-( 
أن االجتماع يهدف إلى زيادة التعاون بن 
األعضاء املنتخبن واملساهمة على هذا 

النحو في األداء الفعال ملجلس األمن.
وق��ال: »إن بلدنا ينظم االجتماع مع 
الكويت التي ستكمل واليتها ملدة عامن في 
31 ديسمبر وتونس التي ستنضم في 1 

يناير 2020«.

وأشار إلى أن هذه هي املرة الثانية التي 
يتم فيها اتخاذ م��ب��ادرة مماثلة لتنظيم 
االجتماع فيما حتدث عن »تعاون إيجابي« 

مع الكويت في مجلس األمن الدولي.
وأوض���ح أن االج��ت��م��اع ال���ذي يستمر 
يومن يجمع األعضاء العشرة املنتخبن 
احل��ال��ي��ن ف���ي م��ج��ل��س األم����ن ال��دول��ي 

واألعضاء اخلمسة املنتخبن اجلدد.
وقال جوفن: »في ضوء الوضع الراهن 
من ع��دم اليقن وال��ص��راع��ات بن القوى 
ال��ك��ب��رى فقد أصبحت ج��ه��ود األع��ض��اء 
املنتخبن للعمل بطريقة توافقية أكثر 

أهمية«.
وقال وزير اخلارجية البلجيكي: »من 
خ��ال تنظيم م��ش��اورات إي10- تساهم 
بادنا في زي��ادة التعاون بن األعضاء 
املنتخبن في مجلس األمن وحتاول تعزيز 

نقل املعرفة وتبادل اخلبرات«.
ونظمت النسخة الثانية م��ن )ح��وار 
إي10-( حت��ت ع��ن��وان )ت��ع��زي��ز كفاءة 
ومصداقية مجلس األم��ن التابع لألمم 

املتحدة.. تبادل املعارف واخلبرات(.
وك��ان��ت ج��ن��وب إف��ري��ق��ي��ا وال��س��وي��د 
نظمتا أول نسخة من )حوار إي10-( في 

بريتوريا في نوفمبر من العام املاضي.
ومن جانبه وجه املكلف مبنصب وزير 

اخلارجية التونسي صبري باش طبجي 
ف��ي رس��ال��ة م��ص��ورة م��ن تونس التهنئة 
للكويت على »واليتها الناجحة في مجلس 
األم����ن«، مشيدا ب��اجل��ه��ود ال���ذي بذلتها 

الكويت لتحسن أساليب عمل املجلس.
كما أثنى املسؤول التونسي على جهود 
على بلجيكا والكويت في إنشاء مجموعة 

)إي10-( وتعزيزها.
ومن جانبه قال املسؤول باخلارجية 
التونسية السفير الصحبي خلف الله 
الذي حضر اجتماع بروكسل ل� )كونا( إن 

»التعاون مع الكويت مهم للغاية«.
وأش������ار إل����ى أن ج���ه���ود ال��ت��ع��اون 
وامل��ش��اورات بن البلدين ب��دأت بالفعل، 
مضيفا »نتطلع إلى مواصلة العمل اجليد 
كما فعل أشقائنا الكويتيون وم��ا زال��وا 
يقومون به في نيويورك ونأمل أن نواصل 

هذا التعاون حتى بعد بدء واليتنا«.
وت��ش��م��ل ق��ائ��م��ة األع���ض���اء ال��ع��ش��رة 
املنتخبن مبجلس األم��ن الدولي بلجيكا 
والدومينيكان وأملانيا غينيا االستوائية 
وإندونيسيا ساحل العاج والكويت بيرو 

بولندا وجنوب إفريقيا.
وتتضمن قائمة األعضاء اجلدد إستونيا 
والنيجر وسان فنسنت وجزر غرينادين 

وتونس وفيتنام.

األمن  مجلس  في  الدائمني  غير  العشرة  لألعضاء  اجتماع  خالل 

البديوي: الكويت تدعم األمم املتحدة والدبلوماسية 
التعددية لتعزيز السالم واألمن الدوليني

سفير الكويت لدى بلجيكا و وزير الشؤون اخلارجية والدفاع البلجيكي

الكويت تشيد بصمود الشعب الفلسطيني 
وتؤكد مساندته لنيل كافة حقوقه

أش����ادت ال��ك��وي��ت ب��ص��م��ود ون��ض��ال الشعب 
الفلسطيني م��ؤك��دة تضامنها ودع��م��ه��ا الكامل 
لتطلعاته وطموحاته لنيل كافة حقوقه السياسية 
املشروعة. جاء ذلك خال كلمة الكويت التي ألقاها 
املستشار بوفدها الدائم لدى األمم املتحدة نواف 
األحمد مساء الثاثاء أمام جلسة باجلمعية العامة 

لألمم املتحدة حول قضية فلسطن.
وأك��د األحمد دع��م الشعب الفلسطيني إلقامة 
دول��ت��ه املستقلة على أرض��ه وعاصمتها القدس 
الشرقية وحت��دي��د سقف زمني إلن��ه��اء االحتال 
اإلسرائيلي ل��ألراض��ي الفلسطينية وف��ق النظم 

والقوانن الدولية.
وجدد دعوة كافة األط��راف وبخاصة األطراف 
الراعية لعملية السام في الشرق األوس��ط إلى 
تكثيف جهود الضغط على إسرائيل حلثها على 

قبول قرارات الشرعية الدولية وااللتزام بها.
وش���دد األح��م��د على مسؤولية األمم املتحدة 
بكافة أجهزتها جتاه القضية الفلسطينية إلى حن 
التوصل إلى حل عادل وشامل ودائم جلميع املسائل 
املرتبطة بها مبا في ذلك قضية الاجئن معربا عن 
األمل في القريب بأن تكون فلسطن العضو ال194 
في األمم املتحدة. وق��ال: »إن الكويت تولي أهمية 
خاصة لهذا البند املتعلق بالقضية الفلسطينية الذي 
نناقشه في كل عام ضمن ج��دول أعمال اجلمعية 
العامة والذي يتزامن مناقشته مع مناسبة احتفال 
األمم املتحدة باليوم الدولي للتضامن مع الشعب 
الفلسطيني«. وجدد األحمد موقف الكويت املبدئي 
والثابت في الوقوف الى جانب الشعب الفلسطيني 
لرفع املعاناة الواقعة عليه وصوال إلى هدف نيل 
كامل حقوقه املشروعة وغير القابلة للتصرف في 

ظل ما يعانيه منذ بدء االحتال عام 1967.
وتابع: »على الرغم من مرور أكثر من 70 عاما 
على اعتماد القرار 181 بند القضية الفلسطينية إال 
أن الشعب الفلسطيني ما زال قابعا حتت االحتال 
اإلس��رائ��ي��ل��ي والت����زال االن��ت��ه��اك��ات اإلسرائيلية 

السافرة مستمرة«.
وأضاف أن تلك االنتهاكات تضاعفت في حدتها 
حتى أن أصبح انتهاك القانون اإلنساني الدولي 
والقانون ال��دول��ي حلقوق اإلن��س��ان سمة يومية 
يعيشها الشعب الفلسطيني األعزل بهدف جتريده 
م��ن أب��س��ط حرياته وح��رم��ان��ه م��ن سبل العيش 
الكرمي. ولفت إلى »أن القضية الفلسطينية تشبعت 
قرارات أممية ودولية لنصرة الشعب الفلسطيني 
ولكن لألسف حال تعنت إسرائيل السلطة القائمة 
باالحتال دون حتقيق أي تقدم ملموس ملا يقارب 

اخلمسن عاما«.
وأش��ار األحمد إل��ى أن��ه بعد م��رور نصف قرن 
على امل��م��ارس��ات اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة املنافية جلميع 
املبادئ اإلنسانية واألخاقية والقانونية تتجدد 
سياسة الهمجية التي تنتهجها سلطات االحتال 
اإلسرائيلية إلح��داث تغيير للطبيعة السكانية 

لألراضي الفلسطينية.
وبن أن ذلك يأتي عن طريق التهجير القسري 

ومصادرة األراضي واملمتلكات والشروع بتوسيع 
وبناء املستوطنات بتجاهل كافة األعراف الدولية 
مثل التعديات التي يشهدها احلرم القدسي الشريف 
كمحاولة جديدة لتغيير الوضع التاريخي القائم 
وحرمان املسلمن من ممارسة حقوقهم الشرعية 

وطقوسهم الدينية.
وأك��د أن��ه »لطاملا حرصت الكويت خ��ال فترة 
عضويتها غير الدائمة في مجلس األم��ن احلالية 
على دعوة املجلس الى أن يتحمل مسؤولياته في 
العمل على وقف االعتداءات اإلسرائيلية اليومية 
وممارساتها وسياساتها غير شرعية في األراضي 

احملتلة ضد الشعب الفلسطيني األعزل«.
وأوض��ح ان الهدف من تلك االعتداءات تكريس 
االحتال وتقويض أي فرصة لسام حقيقي مينح 
الشعب الفلسطيني حقوقه املشروعة فالسلطة 
القائمة ب��االح��ت��ال ت��واص��ل حمات االعتقاالت 
التعسفية وه��دم املباني الفلسطينية واالستياء 
عليها وتشديد احلصار املفروض على قطاع غزة 
منذ حوالي 12 عاما. وذكر أن تلك السلطة تصر على 
اتخاذ قرارات أحادية غير قانونية كتجميد جزء من 
عائدات الضرائب الفلسطينية وعدم التجديد لوالية 

البعثة الدولية املؤقتة في مدينة اخلليل.
ولفت األحمد إلى شروع إسرائيل في إجراءات 
ت��ه��دف ال��ى تغيير ط��اب��ع ووض���ع مدينة القدس 
التاريخي وتركيبتها الدميوغرافية ومحاوالتها 
لفرض سياسة األمر الواقع الى جانب تقويضها 
جلهود وكالة األمم املتحدة لغوث وتشغيل الاجئن 

الفلسطينين )اونروا(.
وأوضح أن الكويت صوتت لصالح متديد والية 
الوكالة في اللجنة الرابعة التابعة للجمعية العامة 

شهر نوفمبر املاضي بواقع تأييد 170 دولة.
وج��دد األحمد دع��وة املجتمع الدولي ومجلس 
األم��ن على وج��ه اخلصوص إل��ى مطالبة سلطات 
االح��ت��ال اإلسرائيلية بتنفيذ ق���رارات الشرعية 

الدولية مبا فيها القراران 1860 و2334.
وق��ال: »مضت على مسيرات ال��ع��ودة الكبرى 
السلمية منذ انطاقها في شهر مارس 2018 أكثر 
م��ن سنة ونصف شهدت أبشع ص��ور انتهاكات 
حقوق اإلنسان حسب ما خلص إليه تقرير اللجنة 
ال��دول��ي��ة املستقلة ال��ت��ي أنشأها مجلس حقوق 
اإلنسان للتحقيق في االنتهاكات املرتكبة في هذه 

املظاهرات«.
وأض��اف أن تلك االنتهاكات يرقى بعضها إلى 
جرائم ح��رب بعد استخدام القوات اإلسرائيلية 
للذخيرة احلية لقتل أكثر من 200 فلسطيني حتى 
اآلن من بينهم حوالي 40 طفا وجرح ما ال يقل عن 
22 ألفا آخرين. وطالب بضرورة التزام إسرائيل 
السلطة القائمة باالحتال بجميع القرارات املتعلقة 
بحماية املدنين في النزاعات املسلحة مبا في ذلك 
التوصيات ال��واردة في تقرير األمن العام حلماية 
السكان املدنين الفلسطينين فضا عن التزاماتها 
مبوجب اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 كسلطة 

قائمة باالحتال.


